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➢ Siyasi sadiqlik əzmi: Davamlı tərəqqi, möhkəm sabitlik və yüksək rifah yolu ilə inamla 

addımlayan Naxçıvan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur / Mehriban Sultan // Azərbaycan.-

2020.-1 mart.-№47.-S.1,3. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: qardaşlıq sevgisindən ruhlanan diyar / Cavadxan Qasımov // 

İki sahil. - 2020.- 28 fevral. - № 40. - S. 10. 

➢ Naxçıvan üçün tarixi addım: Yeni qaz və tranzit dəmir yolu xətləri / Sahil Tahirli // İki sahil. - 

2020.- 27 fevral. - № 39. - S. 7. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: Davamlı iqtisadi inkişaf zəminində reallaşan sosial islahatlar 

/ Cavadxan Qasımov // Xalq qəzeti.-2020.-16 fevral.-№35.-S.7. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası 2020: “İxrac İli”ndən uzunmuddətli hədəflərə doğru / 

Cavadxan Qasımov  // Palitra. - 2020. - 12 fevral. - № 15. - S. 10. 

➢ Naxçıvan: Qədimliklə müasirliyin vəhdətində inkişaf edən ulu diyar!: Azərbaycan SSR MİK-in 

1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan muxtar diyarının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasına çevrilməsi təsdiq edildi / Xuraman İsmayılqızı // İki sahil.- 2020.- 8 fevral.- № 25.- 

S. 6. 

➢ Saxta erməni iddiaları və Naxçıvan məsələsi / Əbülfəz Quliyev // İki sahil. - 2020.- 5 fevral. - № 

22. - S. 15. 

➢ Davamlı və dinamik inkişaf / İsmayıl Hacıyev // Respublika.-2020.-26 yanvar.-№16.-S.6. 

➢ Adı və dadı ilə tanınan Naxçıvan meyvələri / Varis Quliyev // Azərbaycan.-2020.-23 yanvar.-

№13.-S.5. 

➢ Gözəl və inkişaf edən diyarın adı Naxçıvandır / Eldar İbrahimov // Səs. - 2020. - 17 yanvar. - № 

8. - S. 4. 

➢ Müasir Naxçıvan inkişaf yollarında / İsmayıl Hacıyev // İki sahil. - 2020.- 11 yanvar. - № 4. - S. 

8-10. 

➢ Naxçıvanın qış turizminin ideal məkanı-Ağbulaq / Ruhiyyə Rəsulova // 525-ci qəzet. - 2020.- 8 

yanvar. - № 1. - S. 10. 

➢ Qədim diyarımız Naxçıvanda ekoturizm sürətlə inkişaf edir: Təbiətin və insan əlinin yaratdığı 

möcüzə // Səs. - 2019. - 28 dekabr. - № 242. - S. 11.  

➢ Naxçıvan jurnalistikası dünya mediasına uğurla inteqrasiya edir / Ruhiyyə Rəsulova // İki 

sahil. - 2019.- 4 dekabr. - № 224. - S. 11. 

➢ Bütün sahələrdə inkişaf və müasir tələblər / İsa Həbibbəyli // Azərbaycan.-2019.-22 noyabr.-

№259.-S.8. 

➢ Prezident İlham Əliyev: “Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir” / 

Sahil Tahirli // İki sahil. - 2019.- 19 noyabr. - № 213. - S. 10. 

➢ Naxçıvanda su təsərrüfatının inkişafı: Bu proses müstəqillik illərində daha geniş vüsət alıb / 

Muxtar Məmmədoğlu // Ədalət.-2019.-7 noyabr.-№173.-S.6. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının etibarlı 

ödənilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görülür: Bu ilin 9 ayında muxtar respublikada 372 

milyon 356 min 500 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub / Pərviz Sadayoğlu // Yeni 

Azərbaycan.-2019.-7 noyabr.-№206.-S.8. 
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➢ Türkiyə saytında Naxçıvana həsr edilən məqalə yerləşdirilib // Səs. - 2019.- 7 noyabr. - № 206. 

- S. 7. 

➢ Səfərova, Adilə. Ulu Öndərin siyasətinə sədaqət Naxçıvanı başdan-başa dəyişib // Azərbaycan.-

2019.-5 noyabr.-№246.-S.7. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahə uğurla inkişaf etdirilir // Səs. - 2019.- 2 noyabr. 

- № 203. - S. 6. 

➢ Moskva müqaviləsi və Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsində muxtar ərazi statusu / İsmayıl 

Hacıyev // AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Elmi əsərləri (İctimai və humanitar elmlər seriyası).-

2019.-№3.-S.9-16. 

➢ Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı – “Naxçıvan! – 95” / 
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➢ Qədim və müasir Naxçıvan turizm mərkəzinə çevrilir // Səs. - 2019.- 28 sentyabr. - № 178. - S. 

6. 

➢ Naxçıvanda əsası qoyulan müstəqillik yolunun başlanğıc günü: Ulu öndər Heydər Əliyev 1991-

ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilib // Səs. - 2019.- 4 

sentyabr. - № 160. - S. 3-4. 

➢ Bu, Naxçıvandır - Nəqşi-cahandır: Maddi-mənəvi, təbii sərvətlər və möcüzələr diyarının iqtisadi, 

ictimai, mədəni yüksəlişi, firavan həyatı qurub-yaratmaq əzmi ilə çalışanların əməyinin bəhrəsidir / 

Adilə Səfərova // Azərbaycan.-2019.-24 avqust.-№184.-S.5. 

➢ Azərbaycanda aqrar islahatların əsası Naxçıvanda qoyulub: Naxçıvan Muxtar Respublikası -95 

/ Nazim Əhmədov // Bakı Xəbər. - 2019.- 15 avqust. - № 141. - S. 13. 

➢ Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət, dövlətçilik, təhlükəsizlik, sabitlik, tərəqqi: Və ya fəal 

yaradıcı gücə malik olan inkişafın Heydər Əliyev modeli Naxçıvan nümunəsində / Rauf Kəngərli // 

Səs. - 2019.- 9 avqust. - № 144. - S. 8-10. 

➢ Muxtariyyətin 95 yaşının işığında pedaqoji düşüncələr / Muxtar Məmmədoğlu // Ədalət. - 

2019.- 22 iyun. - № 111. - S. 7. 

➢ Səni qarış-qarış gəzmək cənnətdə addımlamaq kimiydi, Naxçıvan... / Röya Bənəniyarlı // İki 

sahil. - 2019.- 5 iyun. - № 101. - S. 22. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasının qurucularından biri - Mirzə Vahab Həsənzadə / Musa 

Rəhimoğlu (Quliyev) // 525-ci qəzet.-2019.-1 iyun.-№83.-S.18.; 5 iyun. - № 84. – S. 20. 

➢ 90-cı illərin ortalarında Naxçıvan sənayesində yeni inkişaf mərhələsinin başlanması / Nazim 

Əhmədov // İki sahil.-2019.-28 may.-№96.-S.18. 

➢ Heydər Əliyev və Türkiyə-Naxçıvan əlaqələri / Sevinc Abbasova // Azərbaycan.-2019.-9 may.-

№101.-S.15. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişaf və perspektivlər / Sədaqət Əhmədova 

// Kooperasiya. - 2019.-№1.-S.47-53. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm 

əhəmiyyətli hadisəsidir / İsmayıl Hacıyev // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. - 2019.-№1.-

S.9-17. 

➢ Naxçıvan tarixi və Puşkin: “Sovremennik” jurnalının səhifələrindən / Musa Rəhimoğlu 

(Quliyev) // 525-ci qəzet.-2019.-14 mart.-№49.-S.6. 

➢ Tarixlərdə yaşayan Ulu Naxçıvan - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 95 / Bəhruz Quliyev // 
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➢ Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikanı çiçəklənən diyara 

çevirib / Rauf Kəngərli  // İnşaatçı.- 2019.- 13 mart. - № 05.- S. 3. 
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➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası yüksək sürətlə inkişaf edən bir diyara çevrilib: Milli Məclisin 

Aqrar siyasət komitəsinin sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü Eldar İbrahimovun müsahibəsi / Nardar 

Bayramlı // Yeni Azərbaycan. - 2019.- 7 mart. - № 45. - S. 6. 

➢ Naxçıvan: inkişafı ilə bədxahları narahat edən möcüzə / "Səs" Analitik Qrupu // Səs. - 2019.- 5 

mart. - № 43. - S. 6. 

➢ Naxçıvanın muxtariyyət statusu: dərsləri və nailiyyətləri / İsa Həbibbəyli // 525-ci qəzet.- 

2019.- 27 fevral. - № 39. - S. 4. 

➢ Naxçıvan: uğurlu inkişaf strategiyası yeni mərhələdə / Siyavuş Novruzov // Azərbaycan.-2019.-

23 fevral.-№44.-S.4. 

➢ Muxtariyyətimizin və müstəqilliyimizin bəhrələri / Mehriban Sultan // İki sahil. - 2019.- 14 

fevral. - № 30. - S. 19. 

➢ Azərbaycanın Nəqşi-Cahanı / İsa Həbibbəyli // Azərbaycan. - 2019.- 9 fevral. - № 32. - S. 6. 

➢ Tarixin 95 ili / Sahil Tahirli // Palitra. - 2019.- 8 fevral. - № 26. - S. 10. 

➢ Muxtariyyətin quruculuq, inkişaf və sabitlik dövrü / AZƏRTAC // İki sahil.-2019.- 8 fevral.- № 

26.-S.13. 

➢ Naxçıvanın xalçaçılıq sənəti: ənənəvi naxışlar, özünəməxsus rəng çalarları / Nazim Əhmədov // 

İki sahil.-2019.-7 fevral.-№25.-S.22. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: Muxtariyyətin 95-ci ilinə güclü iqtisadi potensial / Cavadxan 

Qasımov // 525-ci qəzet. - 2019.-24 yanvar. - № 15. - S. 6. 

➢ Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir / İsmayıl Hacıyev // İki sahil. - 2019.- 24 yanvar. - № 

15. - S. 11-12. 

➢ Qədim və müasir: Bu, Naxçıvandır - Nəqşi-cahandır... / Məhəmməd Nərimanoğlu // 

Azərbaycan. - 2019.- 10 yanvar. - № 6. - S. 1,5. 

➢ Naxçıvanda turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi öz bəhrəsini verir / Cavadxan 

Qasımov // Palitra. - 2019.- 9 yanvar. - № 4. - S. 7. 

➢ Naxçıvanda iqtisadi, mədəni və sosial rifahın təmin olunması, ordu quruculuğu sahəsində 

görülən işlər ardıcıl xarakter alıb / Rauf Kəngərli // Səs. - 2019.- 9 yanvar. - № 4. - S. 8-10. 

➢ Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyi: Naxçıvan tarixindən səhifələrin izi ilə / Musa Rəhimoğlu 

(Quliyev) // 525-ci qəzet. - 2019.- 5 yanvar. - № 2. - S. 19. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası dayanıqlı iqtisadiyyata malikdir / Cavadxan Qasımov // Səs. - 

2018.- 29 dekabr. - № 248. - S. 11. 

➢ Naxçıvanda qız məktəblərinin inkişaf tarixindən: “Ehsan xan Kəngərlinin qızı Qönçəbəyim 

1837-ci ildə Naxçıvan şəhərində açılmış rus dövlət məktəbinə daxil olmuşdu” / Vahid Rzayev // 

Palitra. - 2018.- 21 dekabr. - № 225. - S. 10. 

➢ Ulu Öndərin həmişəyaşar ideyaları ilə inkişaf edən Naxçıvan / Cavadxan Qasımov // İki sahil. - 

2018.- 8 dekabr. - № 233. - S. 18. 

➢ Zəngin tarixin və çağdaş dəyərlərin ünvanı / Sevinc Abbasova // Azərbaycan. - 2018.- 27 noyabr. 

- № 267. - S. 7. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı: iqtisadi artım və ictimai rifah / 

Cavadxan Qasımov // Yeni Azərbaycan. - 2018.- 23 noyabr. - № 222. - S. 7. 

➢ Ulu öndərin yadigarlarından biri: Babək rayonunun yaradılmasından 40 il ötür / Ramal 

Məmişov // Xalq qəzeti. - 2018.- 20 noyabr. - № 261. - S. 14. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: Qətiyyətlə reallaşan hədəflər / Cavadxan Qasımov // 525-ci 

qəzet. - 2018.- 8 noyabr. - № 197. - S. 4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: məşğulluq məsələsi regional iqtisadi siyasətin səmərəli 

göstəricisi kimi / Cavadxan Qasımov // Yeni Azərbaycan. - 2018.- 13 oktyabr. - № 194. - S. 7. 
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➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: Regionların sosial-iqtisadi inkişafındakı uğurlar / Cavadxan 

Qasımov // 525-ci qəzet. - 2018.- 26 sentyabr. - № 166. - S. 4. 

➢ Müasirləşən, modernləşən bölgələr: Naxçıvan iqtisadiyyatı muxtariyyat diyarının ən yüksək 

inkişaf mərhələsində / Rəfiqə Kamalqızı // Səs.-2018.-22 sentyabr.-№179.-S.9. 

➢ Naxçıvanda təməli qoyulan xilaskarlıq missiyası: 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin 

Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri seçilməsi istiqlal mücadiləsini doğru istiqamətə yönəltdi / Rəşad 

Cəfərli // Azərbaycan. - 2018.- 2 sentyabr. - № 195. - S. 1,4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik və dayanıqlı inkişaf yolundadır / Həkim Hacı Cəfər 

Quliyev // Ədalət. - 2018.- 14 avqust. - № 142. - S. 8-9. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşıllıqların genişləndirilməsinə böyük diqqət göstərilir / 

Hafizə Əliyeva // Xalq qəzeti.-2018.-8 avqust.-№175.-S.4. 

➢ Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin inkişafına böyük qayğı göstərilir / Hafizə Əliyeva // Xalq 

qəzeti.-2018.-3 avqust.-№171.-S.5. 

➢ Naxçıvan islam mədəniyyətinə və bəşəri dəyərlərə töhfələr verir/ Zümrüd Bayramova // Səs.-

2018.-25 iyul.-№138.-S.6. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi artıma inamla davam edir / Cavadxan Qasımov // 

Palitra.-2018.-25 iyul.-№130.-S.12. 

➢ Naxçıvanda ordu quruculuğu ən yüksək standartlara uyğun aparılır // Azad Cabbarov // İki 

sahil. - 2018.- 7 iyul. - № 126. - S. 9. 

➢ Günnüt qələbəsi sərhəd kəndlərinin inkişafına və müdafiəsinə yeni güc verib / Cavadxan 

Qasımov // 525-ci qəzet. - 2018.- 4 iyul. - № 117. - S. 4. 

➢ Naxçıvan - İslam mədəniyyətinin paytaxtı / İsa Həbibbəyli // Azərbaycan. - 2018.- 21 iyun. - № 

135. - S. 1,4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: Milli qurtuluşun bəxş etdiyi iqtisadi inkişaf / Cavadxan 

Qasımov //  525-ci qəzet. - 2018.- 13 iyun. - № 106. - S. 6. 

➢ Naxçıvan şəhərinin islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsini şərtləndirən amillər 

Hacıfəxrəddin Səfərli // İki sahil. - 2018.- 6 iyun. - № 107. - S. 16. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı: Cümhuriyyətimizin 100-cü ilində daha 

güclü, daha etibarlı / Cavadxan Qasımov // Səs. - 2018.- 31 may. - № 103. - S. 8. 

➢ Heydər Əliyev ideyaları Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafının təminatçısıdır / 

Cavadxan Qasımov // Yeni Azərbaycan. - 2018.- 23 may. - № 98. - S. 6. 

➢ Qürur doğuran yüksəliş: Naxçıvan sürətli inkişaf yolundadır / Rəşad Cəfərli // Azərbaycan. - 

2018.- 22 may. - № 114. - S. 1,7. 

➢ Azərbaycanın qədim dövlətlərinin tarixində Naxçıvanın yeri // İsmayıl Hacıyev // AMEA. 

Xəbərlər (İctimai elmlər seriyası). - 2018. - №2. - S.4-13. 

➢ Türk-islam mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan və XI əsr şairimiz Qətran Təbrizi / Ramiz 

Qasımov // 525-ci qəzet. - 2018.- 18 may. - № 89. - S. 6. 

➢ Naxçıvan inkişafa görə yenə də liderdir: Prezidentin qayğısı muxtar respublikanın hərtərəfli 

yüksəlişinin əsas zəminidir / Rəşad Baxşəliyev // Azərbaycan. - 2018.- 18 may. - № 111. - S. 1,5. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: ilk rübün uğurları və ilin sonuna güclü baza / Cavadxan 

Qasımov // Palitra. - 2018.- 3 may. - № 79. - S. 12.; 4 may. - № 80. - S. 12. 

➢ Ermənilərin Naxçıvanlılara qarşı soyqırımı (1918-1920) / Dilqəm Quliyev // Təhsil problemləri.-

2018.-24-30 aprel.-№31-32.-S.2-4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: istehsal potensialı və perspektivlər / Cavadxan Qasımov // 

AMEA Naxçıvan Bölməsi. Xəbərlər. - 2018. - №1. - S.265-271. 

➢ “Şərqi-Rus” qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühiti / Əbülfəz Quliyev // İki sahil.- 2018.- 7 aprel.- № 

66.- S.25. 
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➢ Muxtariyyət, mədəniyyət və gənclər paytaxtı – Naxçıvan / Mehriban Sultan //Xalq qəzeti. - 

2018.- 25 mart.- № 66.- S. 4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik və dayanıqlı inkişaf yolundadır / İsmayıl Hacıyev // 

Xalq qəzeti.-2018.-13 mart.-№56.-S. 7.;14 mart.-№57.-S. 7.;15 mart.-№ 58.-S.7. 

➢ İlk türkün ana vətəni və Naxçıvan / Əkrəm Hüseynzadə // İki sahil.-2018.-28 fevral.-№39.-S.20. 

➢ Naxçıvan “Azərbaycanın gənclər paytaxtı”dır / Ruhiyyə Rəsulova // Xalq qəzeti.-2018.-20 

fevral.-№39.-S.4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial dayaqlarını gücləndirir / Cavadxan Qasımov // Xalq 

qəzeti.-2018.-11 fevral.-№32.-S.4. 

➢ Naxçıvan Muxtar Respublikası: inkişafın 94-cü ili / Cavadxan Qasımov // 525-ci qəzet.-2018.-9 
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İnkişaf və tərəqqi ünvanı: Naxçıvan! 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 98-ci ildönümündə 

 

Rəfiqə Hüseynova 

 

Fevralın 9-u Naxçıvan Muxtar Respublikasınını yaranmısının 98-ci ildönümüdür. Ümummilli Liderimiz 

Heydər Əliyev deyirdi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük mübarizənin 

nəticəsi olubdur”. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov respublikanın 

yaranmasının 98-ci ildönümündə çıxışında bildirib ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki 

Naxçıvanın muxtariyyətinin 2 mərhələsi xüsusilə çətin və mürəkkəb dövr olmuşdur. Bunlardan biri 1920-1924-

cü illəri əhatə edən muxtariyyətin yaranması, digəri isə 1990-1993-cü illərdə muxtariyyətin qorunub saxlandığı 

dövrdür. Naxçıvan 1990-1993-cü illərdə Ümummilli Liderimizin də dediyi kimi “Taleyin ümidinə buraxılmış 

tənha ada”nı xatırladırdı. Doğrudan da, əgər 1920-1924-cü illərdə böyük mübarizənin nəticəsində muxtariyyət 

statusu qazanılmışdısa, 1990-1993-cü illərdə isə Naxçıvan taleyin ümidinə buraxılmış tənha bir adanı 

xatırladırdı. Ölkə Prezidentinin də dediyi kimi, “Heydər Əliyev öz vətəninə, doğulduğu yerə - Naxçıvana gəldi. 

Onun gəlişi Naxçıvanı bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə 

Naxçıvanı qorudu”. 

Ali Məclisin Sədri Naxçıvanın Azərbaycanın dövlətçilik tarixində əhəmiyyətini vurğulayaraq Ümummilli 

Liderimizin “Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona 

xidmət edən ən böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”, - fikirlərini diqqətə çatdırıb. 

 

Naxçıvan və Heydər Əliyev amili ayrılmaz faktdır 

 

Zəfər dolu tarix yazan, Ulu Öndərimizin ideyalarının işığında sürətlə inkişaf edən və yüksələn əlverişli 

təbii-coğrafi mövqeyi, Şərqlə Qərbi birləşdirən qədim İpək yolunun üstündə yerləşməsi bu diyarı fatehlərin, 

böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarının kəsişdiyi regiona çevirib. Ərazisi dəfələrlə işğal olunsa da, əldən-ələ 

keçsə də, qədim yurdumuz heç vaxt məğlubiyyətlə barışmayıb, sonda zəfər qazanıb, xalqımıza məxsus 

mədəniyyəti, adət-ənənələri, ən vacibi isə, tarixi ərazisinin böyük bir hissəsini qoruyub saxlaya bilib, müasir 

dövrümüzədək gətirib çıxarıb. Müasir Müstəqil Azərbaycan Respublikası kimi, onun ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcudluğu və bugünkü inkişafı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı 

ilə bağlıdır. 1991-ci il sentyabrın 3-də Muxtar Respublika Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında qədim diyarın 

sakinlərinin təkidli tələbi və arzusu ilə Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

vəzifəsini öhdəsinə götürdü. 

1992-ci ilin noyabrında Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu Yeni Azərbaycan 

Partiyasının əsası qoyuldu. Həmin dövrdə Naxçıvan bütün ölkədə milli-demokratik hərəkatın mərkəzi, möhkəm 

dövlətçiliyin, siyasi sabitliyin mövcud olduğu bir bölgə idi. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, SSRİ-nin süqutu 

ərəfəsində yaranmış şəraitdən istifadə edən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq silahlı təcavüzə başlayanda 

Naxçıvan Muxtar Respublikası da çətin sınaq qarşısında qaldı. Diyarı Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birləşdirən 

yollar bağlandı, Naxçıvan blokada şəraitində yaşamağa başladı. Azərbaycan o vaxtkı rəhbərliyinin muxtar 

respublikanın taleyinə laqeyd münasibəti vəziyyəti daha da çətinləşdirdi. 1993-2003-cü illərdə də Ulu Öndər 

Heydər Əliyev bu diyardan qayğısını əsirgəmədi. Onun Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərliyi dövründə muxtar 

respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət səviyyəsində qərarlar qəbul olundu, Naxçıvanı gözləyən 

təhlükələrdən və bəlalardan xilas etdi. Heydər Əliyev müdrikliyi, xalqa inamı, Heydər Əliyev-xalq birliyi 

Naxçıvanı xilas etdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən 

çıxarılmasına, sərhəd kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, sosial 

vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə, Naxçıvandan rus qoşunlarının 

çıxarılması və Milli Ordunun formalaşdırılmasına, Naxçıvanın blokadadan çıxarılmasına və beynəlxalq 

əlaqələrin yaradılmasına, qanunsuz silahlı dəstələrin ləğv edilməsinə və digər vacib məsələlərin həll edilməsinə 
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yönəlmişdir. Qarşıya qoyulan bütün məsələlər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi, cəsarət və qətiyyəti sayəsində həll 

edildi, Naxçıvan qorundu, onun düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qeyd 

etdiyi kimi, naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi.1995-ci ilin 16 

dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə birinci müavini Vasif 

Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi ilə Naxçıvanda yeni siyasi şərait 

yarandı, gələcək uğurlu inkişafın əsası qoyuldu və qısa zamanda bu, öz nəticələrini göstərməyə başladı. Çünki 

Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın qarşılaşdığı problemlərə bələd idi və ondan çıxış yollarını da bilirdi. 

Qısa müddət ərzində muxtar respublikanın həyatının bütün sahələrində əsl canlanma müşahidə olunmağa 

başlandı. Quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət aldı. Həm paytaxtın, həm də bütövlükdə, muxtar respublikanın 

bütün yaşayış məntəqələrinin yeni inkişaf konsepsiyasına uyğun qurulmasının zəruri əsasları təsis edildi. 

Müstəqillik illərində, xüsusilə 1995-2019-cu illər, yəni təqribən 25 il müddəti sosial-iqtisadi inkişaf 

baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. Blokadanın yaratdığı 

çətinliklərə baxmayaraq, muxtar respublikanın daxili imkanlarından və ehtiyat mənbələrindən səmərəli istifadə 

olunmuş, həyata keçirilən sabitləşmə, dönüş və inkişaf konsepsiyası iqtisadi və sosial müstəvidə yüksələn xətlə 

davam etdirilmiş, iqtisadiyyatda müsbət meyllər daha da möhkəmləndirilmişdir. İqtisadi və sosial sahədə bütün 

makroiqtisadi göstəricilərin yüksəlişi təmin edilmiş, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcmi 1994-cü ildə 37.288 

min manat olduğu halda, 2019-cuu ildə 140 dəfə artaraq 2.839 milyon manat olmuşdur. Onun bir nəfərə düşən 

həcmi 6202 manat təşkil edir. Muxtar respublika sənayesinin əsas hissəsini emal sənayesi təşkil etsə də, əvvəllər 

muxtar respublika üçün o qədər də xarakterik olmayan maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, 

mebel, eləcə də yüngül və yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatı təyinatlı 900-ə yaxın istehsal və xidmət sahələri də 

yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada 90-cı illərin ortalarında 56 sənaye müəssisəsi olduğu halda, 2015-ci ildə 438-ə 

çatmışdı. 2013-cü ildə sənaye 29 faizlik payla ÜDM-in tərkibində ilk yerə çıxmışdır. 2019-cu ildə 1 milyard 15 

milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş, 442 sənaye müəssisələrində 16.634 nəfər işçi çalışmış, 2010-

cu ildə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq minik avtomobillərinin istehsalını həyata keçirən “Naxçıvan 

Avtomobil Zavodu” MMC fəaliyyətə başlamışdır. 

 

Prezident İlham Əliyev dövrü: 2003-2021-ci illərdə Naxçıvanın yükslişi 

 

Ümummilli Lider tərəfindən əsası qoyulan bu işlərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilməsi Naxçıvan diyarını yeni inkişaf mərhələsinə çıxarmışdır. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikası milli 

dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısıdır, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına və intellektual 

potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir. Bir sıra göstəricilərə görə muxtar respublika ölkənin başqa 

regionlarından öndə gedir. Prezident İlham Əliyev qədim diyara səfərlərinin birində vurğulamışdır: "Mən hər 

dəfə Naxçıvana gələndə, yeni obyektlərin açılışında iştirak edəndə çox sevinir, qürur hissi keçirirəm ki, 

Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvanda belə gözəl işlər görülür". 

Bu gün Ulu Öndərimizin siyasi xəttinin layiqli davamçısı dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycanın müasir tarixinin şanlı səhifələri yazılır. Ulu Öndərin yoluna sədaqətin nəticəsi olaraq 

Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası da kompleks inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-2021-ci illərdə muxtar respublikaya səfərləri zamanı iştirak 

etdiyi tədbirlərin materialları və fotoşəkilləri, dövlət başçısının çıxış və müsahibələri əsasında hazırlanmış 

ensiklopedik nəşrdə Naxçıvanın ötən 18 ildə keçdiyi inkişaf yolu dolğun əks olunub. Dövlət başçısı kimi 

fəaliyyəti dövründə cənab İlham Əliyev 15 dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib, onun iştirakı ilə 

100-ə yaxın təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət müəssisələri, istehsal sahələri və hərbi təyinatlı obyektlər 

istifadəyə verilib. 

2004-cü il mayın 12-də Prezident kimi muxtar respublikaya ilk səfəri zamanı Ümummilli Lider Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak edən dövlət başçısı 

deyib: “Naxçıvan hər bir azərbaycanlı üçün əziz, doğma torpaqdır. Azərbaycanın qədim torpağıdır. Naxçıvanda 

son illər ərzində aparılan abadlıq, quruculuq işləri bizim hamımızı çox sevindirir. Çətin şəraitdə, blokada 

şəraitində yaşayan naxçıvanlılar böyük işlər görüblər. Bu hava limanının tikilməsi, şəhərdə digər obyektlərin 

inşa olunması, yüksək səviyyədə tikilməsi onu göstərir ki, Naxçıvan çox sürətlə inkişaf edir”. 
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Bu illər ərzində muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı diqqətdə saxlanılıb. Həyata keçirilən tədbirlər 

kənd təsərrüfatının və sənayenin inkişafına səbəb olub, sahibkarlığa dövlət dəstəyi hesabına iri sənaye 

kompleksləri və yeni istehsal sahələri yaranıb. Ölkə Prezidentinin xüsusi diqqət göstərdiyi sənaye sahələrinin 

yaradılması prosesində muxtar respublikanın da iştirak etməsi, ilk növbədə, əhalinin məşğulluğunun təmin 

olunmasına geniş imkanlar açıb. 

Muxtar respublikanın 80, 85 və 90 illik yubileylərində dövlət başçısının iştirak etməsi Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvana göstərilən diqqətin əyani ifadəsidir. Kitabda yubileylərlə bağlı 

materiallara geniş yer verilib. Xüsusilə muxtar respublikanın 90 illik yubiley tədbirində Naxçıvanın muxtariyyət 

statusunun əhəmiyyətinə toxunan dövlət başçısının “Naxçıvanın qədim dövlətçilik tarixi vardır... Naxçıvana 90 

il bundan əvvəl Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilmişdir. Bu, gözəl hadisə idi, tarixi hadisə 

idi” fikirləri mühüm tarixi və siyasi əhəmiyyətə malikdir. 

“Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun rahatlığı, sağlamlığı dayanır” deyən 

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatlar sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Dövlət 

başçısının iştirakı ilə muxtar respublikada Diaqnostika Müalicə Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublika 

Xəstəxanasının, Doğum Mərkəzinin, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin, rayon mərkəzi xəstəxanalarının, 

Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının və digər səhiyyə obyektlərinin istifadəyə verilməsi, tibb 

müəssisələrinin ən müasir avadanlıqlarla təmin olunması insan amilinə verilən qiymətin bariz nümunəsi kimi 

geniş oxucu kütləsinə təqdim edilir.Ötən 18 ildə muxtar respublikada elektroenergetika infrastrukturunun 

müasirləşdirilməsi, təbii qaz təchizatı, alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri ilə bağlı mühüm layihələrin 

reallaşdırılması enerji təhlükəsizliyini təmin edib. Əgər 2003-cü ilin sonuna muxtar respublikada 1 elektrik 

stansiyası fəaliyyət göstərirdisə, 2020-ci ildə bu göstərici 9-a çatdırılıb. Bir zamanlar enerji idxal edən Naxçıvan 

artıq enerji ixrac edən bir diyara çevrilib. 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın verilməsi isə 

yaşayış məntəqələrini tam qazlaşdırıb. 

 

Naxçıvanın hərbi potensialı böyük dərəcədə möhkəmlənib 

 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanın müdafiə təhlükəsizliyi ilə bağlı gördüyü işlərin, istifadəyə verdiyi 

hərbi obyektlər Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ordu quruculuğu strategiyasını uğurla davam etdiriliməsini 

təsdiqləyir. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə muxtar respublikadakı ordu, birləşmə və 

hissələr böyük təşkilatlanma və inkişaf yolu keçib. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordunun uğurlarına toxunan ölkə Prezidentinin dediyi kimi: “İkinci Qarabağ müharibəsində 

Naxçıvan Ordusunun hərbçiləri - həm xüsusi təyinatlılar, həm digər birləşmələrin hərbçiləri fəal iştirak etmişlər 

və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər”. 

Naxçıvan Ordusu bu gün güclü Ordudur. Naxçıvan Ordusunun hərbi texnika ilə təminatı ən yüksək 

səviyyədə təşkil edilir. Bu da təbiidir, çünki Naxçıvan strateji əhəmiyyətə malik bir yerdə yerləşir. Dünyanın 

görkəmli dövlət xadimlərindən olan Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasətində də, bu amil həmişə 

üstün yer tutub. Bəlkə də elə bu mənada müdrik insan, dahi rəhbər siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində bu 

diyarın möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi qayğı və diqqət göstərib. Bu amil də torpaqlarımıza zaman-

zaman göz dikən bədxah və işğalçı erməni millətçilərinin məkrli planlarının və niyyətlərinin puç olmalarında 

önəmli rol oynayıb. Vətən müharibəsində Naxçıvan ordusunun qəhərmanlığı bir daha təsdiq etdi ki, qədim 

diyarda yaradılan hərbi lisey, müntəzəm keçirilən hərbi-döyüş təlimləri, alınan ən müasir silah və texnikalar 

yalnız bir hədəfə hesablanmışdı: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə, Naxçıvanın möhkəm 

müdafiəsinə. Prezident, Ali Baş Konmandan İlham Əliyevin qətiyyəti ilə şanlı ordumuzun işğal altındakı 

torpaqları azad etməsindən sonra imzalanan birgə bəyanatda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın 

əsas hissəsi ilə quru və dəmir yol əlaqəsinin bərpasına başlanılacaq. Münaqişəyə birbaşa aid olmasa da, 

müzəffər Ali Baş komandanın təkidi ilə qəbul edilən müvafiq bənd həm Naxçıvanın, həm də bütövlükdə 

ölkəmizin və regionun iqtisadi inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Naxçıvanın sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının, sement, üzlük daşlar, kərpic kimi tikinti 

materiallarının xarici bazarlara rahat çıxışı üçün yaxşı imkanlar açılır. Naxçıvan həm də öz iqtisadi və insani 

imkanları, yüksək tikinti və iqtisadi təcrübəsi ilə Qarabağın yenidən qurulmasına da öz töhfəsini verə biləcək. O 

da vurğulanmalıdır ki, Naxçıvan Azərbaycanın tarixi abidələr və təbiət muzeyidir. Qədim diyarda 1200-dən 

https://sia.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

24 

 

artıq tarixi abidə var və onların əkəsriyyəti bərpa olunub. Yeni reallıqlar Naxçıvanda beynəlxalq və daxili 

turuzmin yüksək sürətlə inkafı ilə də şərtlənəcək. 

 

Kamal Atatürk 100 il əvvəl Naxçıvanı “Türk qapısı” adlandırıb 

 

Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürk 100 il əvvəl Naxçıvanı “Türk qapısı” 

adlandıraraq, Türkiyənin bu bölgəyə verdiyi strateji önəmi ifadə edib. Bu qapı Türkiyənin Azərbaycana və Orta 

Asiyaya, Rusiyaya açılan qapısıdır. Noyabrın 10-da Ermənistanın kapitulyasiyasını rəsmiləşdirən sənəd isə iki 

qardaş ölkənin əlaqələri və bölgənin inkişafı baxımından Muxtar Respublikanın tarixində yeni bir səhifə açır. 

Artıq Muxtar Respublikanı Azərbaycanın əsas hissəsinə birləşdirəcək dəmir yolunun bərpası ilə bağlı ölkə 

Prezidenti tərəfindən müvafiq göstərişlər verilib. Yeni avtomobil yolunun çəkilməsi planlaşdırılıb. Türkiyədə isə 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu Naxçıvana bağlayacaq Qars-İğdır-Naxçıvan xətti ilə bağlı real addımlar 

atmaqdadır. Bütün bunlar isə indiyə qədər beynəlxalq nəqliyyat magistrallarından kənarda qalan Naxçıvanı 

onların mühüm halqasına çevirəcək, tranzit imkanlarını xeyli artıracaq. 

Ekspertlərin fikrincə, Naxçıvanla nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi Azərbaycan-Türkiyə starateji 

əməkdaşlığında yeni istiqamət yaradacaq. Bu kommunikasiya xüsusilə, iki ölkənin kiçik və orta biznesinin 

inkişafında mühüm rol oynayacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə kommunikasiyaların bərpası 

Azərbaycanla Türkiyə arasında Gürcüstandan keçən yolla müqayisədə 343 kilometr daha qısa alternativ dəmir 

yolu və avtomobil yolu imkanı yaradacaq. Bu isə təkcə iki ölkə arasında yox, həm də Türkiyə ilə Mərkəzi Asiya 

dövlətləri, hətta Avropa ilə Asiya arasındakı yükdaşımaları sərfəli edəcək. Beləliklə, Mustafa Kamal Atatürkün 

böyük önəm verdiyi, ümummilli lider Heydər Əliyevin daima qayğı və diqqət göstərdiyi Naxçıvanın tarixində 

yeni inkişaf mərhələsi başlayır. Düz 100 ildir ki, qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun Ermənistana verilməsi 

ilə Naxçıvanın Azərbaycanın digər əraziləri ilə quru əlaqəsi kəsilmişdi. İkinci Qarabağ savaşının – Vətən 

Müharibəsinin Qələbə ilə başa çatması Naxçıvanla quru sərhədini artıq bərpa etməkdədir. 

Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə müxtəlif sahələri əhatə edən dövlət proqramlarının uğurlu icrası 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bütün sahələrin inkişafına geniş imkanlar açıb. Belə ki, 2003-cü ildən 

ötən dövrdə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 16 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 56 

dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 7,5 dəfə, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 13 dəfə artıb. 

Muxtar respublikada 183 elm və təhsil ocağı, 304 mədəniyyət obyekti, 217 səhiyyə obyekti, 23 idman obyekti, 

327 inzibati bina, 1089 istehsal və xidmət sahəsi tikilərək, 155 elm və təhsil ocağı, 178 mədəniyyət obyekti, 59 

səhiyyə obyekti, 23 idman obyekti, 254 inzibati bina, 2218 kilometr yol yenidən qurularaq sakinlərin 

istifadəsinə verilib, 78 mindən artıq yeni iş yerləri açılıb. 

Bir sözlə Naxçıvanın inkişaf və tərəqqisində müstəsna xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu 

siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz bu muxtar respublikanın həqiqətən də 

nəqşi cahan olması onun 98 yaşında da görünməkdədir. 

 

Səs.-2022.-22 fevral.-№33.-S.8-9. 
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“Made in Nakhchivan” 

 
22 xarici dövlətdə nüfuz qazanan bu keyfiyyət brendi Azərbaycan iqtisadiyyatına və ixrac 

potensialına böyük töhfə verir 

 

İxtiyar Hüseynli 

 

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 minilliklər boyu 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 möcüzəsinə inanır... 

 

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 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 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 sosial-iqtisadi 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 dinamikasına görə ölkədə aparıcı bölgə olan Naxçıvan ixrac potenisalı ilə də regionlar arasında əsas rola 

sahibdir. 

Bu gün dünyanın 22 ölkəsinə Naxçıvanda istehsal olunun çox çeşidli 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 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 
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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 qurulması və uğurların artırılması əsas hədəf 

kimi müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə hazırlanan tədbirlər planına 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. 

Naxçıvanda özəl sektora dövlət dəstəyi gücləndirilməklə yanaşı, sahibkarlıq məsuliyyətinin artırılması da 

ön planda saxlanılır. Sahibkarlar üzərlərinə düşən mühüm vəzifələri bilirlər. Ali Məclisin Sədri 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 istehsalat 

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 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 

İlham Əliyev də ziyarət edib. 

Sahibkarların maarifləndirilməsi, onlar arasında 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” kiçik müəssisəsi, “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 
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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 genişləndirilməsi 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 BƏƏ, 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 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. 

Vaxtilə Prezident 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 avtomobillər 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 Türkiyədən 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 istehsal etmə 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 

edilir. Satışdan sonrakı texniki servis xidməti də 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. 
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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 təlabatın 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 

İlham Əliyevin Zəngəzur dəhlizindən Müzəffər Komandan kimi keçəcəyi günə isə çox az qalıb... 

 

Azərbaycan. - 2022.- 19 fevral. - № 38. - S. 1,5. 
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Naxçıvan turizmi 
 

Muxtar respublika cəlbedici bölgəyə çevrilib 

 

Rəşad Cəfərli 

 

Qədim insan və mədəniyyət məskəni, təbii sərvətlər muzeyi olan, “Şərqin qapısı” adlandırılan Naxçıvanın 

həm də böyük turizm potensialı var.  

Təbiət bu ulu diyarımızdan öz səxavətini, təbii gözəlliklərini əsirgəməyib. Əlverişli coğrafi mövqeyi, 

müxtəlif iqlim qurşaqlarının mövcudluğu, mineral suları, təbii sərvətləri, o cümlədən zəngin maddi və mədəni 

irsi, özünəməxsus mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri və müasir tərəqqisi muxtar respublikada turizmin 

inkişafını şərtləndirən başlıca amillərdir. Təsadüfi deyil ki, böyük inkişaf yolu keçən muxtar respublikada 

turizmin ümumi daxili məhsulda rolu düzgün dəyərləndirilib və müasir çağırışlara cavab verən turizm 

infrastrukturu yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərimiz zamanı bölgənin turizm infrastrukturunun 

bir qismi ilə tanış olmaq imkanımız da yarandı.  

 

Dünyanın ən yaxşı 50 mərkəzindən biri 

 

Artıq neçə onilliklərdir ki, turizm bir sıra ölkələrin milli gəlirlərinin formalaşmasında əsas sahələrdən 

birini təşkil edir. Bu baxımdan hazırda turizmin inkişafı, daha çox turistin cəlb olunması yerləşmə 

coğrafiyasından asılı olmayaraq dünyanın bir çox ölkəsi tərəfindən təşviq olunur. Azərbaycan tarixən turizm 

baxımından əlverişli məkan kimi fərqlənib. Prezident İlham Əliyevin inkişaf siyasətinin məqsəd və məramına 

uyğun olaraq bu potensialdan səmərəli istifadə edilməsi Azərbaycanda dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib 

hissəsinə çevrilməklə iqtisadi tərəqqi və yüksəlişin mühüm amili kimi nəzərdən keçirilir.  

Bütün bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında da diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar respublikanın 

turizm potensialının hərəkətə gətirilməsi, müxtəlif növlərin yaradılması, bu sahədə sahibkarlığın inkişaf 

etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun yaradılması üçün son illərdə məqsədyönlü işlər görülüb. Muxtar 

respublika rəhbərliyinin səyləri ilə qədim diyarda həyata keçirilən quruculuq işləri, müalicə mərkəzlərinin 

yenidən qurulması  turizmin inkişafına təkan verib, muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı ilbəil artıb. “2018-

2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın qəbul olunması 

turizmin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyub. Muxtar respublikanın Turizm Departamentinin yaradılması 

isə bu sahədə dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Naxçıvanın son illərdə beynəlxalq tədbirlərə, idman yarışlarına evsahibliyi etməsi, Naxçıvan şəhərinin 

2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunması və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilməsi 

respublikamızın bu bölgəsinin turizm imkanlarını nümayiş etdirmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malik 

olmuşdur. Görülən işlərin nəticəsidir ki, Londonda nəşr olunan “Wanderlust” jurnalında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası dünyanın ən yaxşı 50 turizm mərkəzindən biri kimi qeyd olunmuşdur. 

 

Mükəmməl infrastruktur yaradılıb 

 

Öncə onu qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası turizmin inkişafını şərtləndirən əsas göstəricilərə, 

ilk növbədə, mükəmməl nəqliyyat infrastrukturuna malikdir. Təsadüfi deyil ki, turist məmnunluğunu 

səciyyələndirən xidmətlərdən biri də nəqliyyat xidmətidir. Naxçıvanın inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq 

burada ən müasir standartlara cavab verən nəqliyyat infrastrukturu qurulub. 

Bu gün Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından Bakı, Gəncə, İstanbul, Moskva şəhərləri istiqamətlərində 

uçuşlar həyata keçirilir. Muxtar respublikada 5 avtovağzal var. Naxçıvan şəhərindən muxtar respublikanın bütün 

yaşayış məntəqələrinə avtobus marşrutları işləyir. 24 saat taksi xidməti göstərilir. Naxçıvan şəhərində turist 

marşrutu da fəaliyyət göstərir.  

Naxçıvanın nəqliyyat baxımından əsas göstəricilərindən biri də muxtar respublikanın ən ucqar dağ 

kəndlərinə belə rahat asfalt yollarla getməyin mümkün olmasıdır. Nəinki respublika əhəmiyyətli avtomobil 
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yolları, o cümlədən rayonlararası, kəndlərarası şose yolları yenidən qurulub. Vaxtilə yolu olmayan yaşayış 

məkanlarına yeni yollar çəkilib. 

Bütün bunlarla yanaşı, Naxçıvanda tamamilə yeni, beynəlxalq standartlar səviyyəsində hotel 

infrastrukturu formalaşdırılıb. İndi Naxçıvan şəhərində və muxtar respublikanın əksər rayonlarında turistlərə 

yüksəksəviyyəli xidmətlər göstərən mehmanxanalar fəaliyyət göstərir. Konkret rəqəmlərlə ifadə etsək, muxtar 

respublikada 21 mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisə fəaliyyət göstərir. 5 ulduzlu “Təbriz” və “Duzdağ” 

hotelləri, “Saat Meydanı” Turistik İstirahət Mərkəzi, Ağbulaq İstirahət Mərkəzi və digər turizm obyektlərində 

yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif olunur. Naxçıvana gələn turistlər büdcəsinə uyğun istirahət məkanı 

seçməkdə hər hansı çətinliklə üzləşmirlər. 

Fasiləsiz təbii qaz və elektrik enerjisi verilişinin olması, yüksək səviyyəli rabitə xidmətinin yaradılması, 

sürətli internetin istifadəyə verilməsi də muxtar respublikada turizmin inkişafını şərtləndirən amillər 

sırasındadır. 

Turizmin inkişafı yüksək səviyyədə qurulan infrastrukturla yanaşı, sabitliklə də bağlıdır. Bu iki amilin 

muxtar respublikada mövcudluğu, qədim diyarın təhlükəsiz  region olması turistlərin səfər etməsi və turizmin 

inkişafı üçün əlavə üstünlüklər yaradır. 

 

Müalicə və sağlamlıq turizminin unikal ünvanı 

 

Naxçıvan təbiətinin özəllikləri bu diyarda müalicə turizminin inkişafına geniş imkanlar yaradır. Bu 

baxımdan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi artıq uzun illərdir ki, nəinki Azərbaycanda, ölkəmizin hüdudlarında da 

fərqli bir müalicə mərkəzi kimi tanınır və muxtar respublikanın turistlər üçün cəlbediciliyini artırır.  

Xatırladaq ki, unikal müalicə obyekti olan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi 1979-cu ildən 50 çarpayılıq 

xəstəxana kimi Naxçıvan duz mədəni bazasında fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzdə yuxarı tənəffüs yollarının 

allergik xəstəlikləri müalicə edilir. Müalicənin effekti uşaqlarda 95, böyüklərdə isə 75-80 faiz təşkil edir. 

Mərkəz dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə yerləşir. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində ilin bütün 

fəsillərində müsbət 18-20 dərəcə temperatur rejimi və təbii ventilyasiya olur.  

Naxçıvanda olarkən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin fəaliyyəti ilə də tanış olduq. Mərkəzin baş həkimi 

Heyran Qazıbəyovanın sözlərinə görə, bənzərsiz təbii şəfa mənbəyi olan bu mərkəzdə tənəffüs yolları 

xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələr üçün müasir şərait yaradılıb. Ötən il mərkəzin müasir standartlara cavab 

verən inzibati binasının istifadəyə verilməsi isə bu sahəyə olan dövlət qayğısının əyani ifadəsidir. Bu həm də 

turist qəbulu üçün imkanları daha da artırdı. Öyrənirik ki, xarici ölkələrdən gələnlər arasında Rusiya, Türkiyə, 

İran və Qazaxıstan vətəndaşları üstünlük təşkil edir. 

Ekoloji təmiz hava, günəş radiasiyasının bolluğu ilə yanaşı, təbii mineral sularla zəngin olması 

Naxçıvanda sağlamlıq turizminin inkişafına əhəmiyyətli təsir edir. Azərbaycanın mineral su ehtiyatının 60 faizi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düşür. Mineral suların təbii “muzeyi” adlandırılan muxtar 

respublikanın 5,5 min kvadratkilometrlik sahəsində 250-dən artıq mineral su mənbəyi qeydə alınmışdır. 

“Badamlı”, “Sirab”, “Vayxır”, “Gülüstan”, “Böyrək suyu” və digər mineral suların bəzilərindən süfrə suyu 

kimi, bəzilərindən isə müalicə məqsədi ilə istifadə edilir.  

Güclü müalicəvi əhəmiyyətə malik olan yeraltı sərvətlərdən biri də Culfa rayonunda çıxan Darıdağ arsenli 

mineral suyudur. Darıdağ suyu karbonqazlı, mərgümüşlü, yüksək minerallaşdırılmış xlorlu-hidrokarbonatlı-

natriumludur. Polşada Kudova, Almaniyada Dürkgeym, Rusiyada Sineqorsk sularının oxşarıdır. Lakin suyun 

tərkibindəki mineral duzların mütənasibliyi ilə Darıdağ suyu onlardan daha üstündür. Darıdağ arsenli termal 

suyu dayaq-hərəkət sistemi, qoturluq, sarıyara, piyadermeya kimi bir çox dəri xəstəlikləri üçün müalicəvi 

əhəmiyyətə malikdir. 

Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanası müalicə turizmi sahəsində böyük imkanlara malikdir. Hazırda tikintisi 

davam edən Darıdağ Arsenli Su Müalicə və İstirahət Kompleksi, həmçinin “Darıdağ” Termal Hotelin tikintisi 

bu şəfalı suyun müalicəvi xüsusiyyətlərindən səmərəli şəkildə istifadəyə şərait yaradacaq. 

 

Kompleks turizm infrastrukturunun tətbiq olunduğu ilk kənd 
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Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndi ölkəmizdə kompleks turizm infrastrukturunun tətbiq olunduğu ilk 

kənddir. Əlverişli təbii-coğrafi şəraiti burada turizmin bir çox növünün inkişafına imkan verir. Şahbuz 

rayonunun Ağbulaq kəndində kənd və dağ-xizək turizminin inkişafı üçün kompleks işlər görülüb, Ağbulaq 

Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi yaradılıb. 

Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi malik olduğu zəruri infrastruktura görə ilin hər fəslində asudə 

vaxt keçirmək istəyənlər üçün zəngin imkanlar vəd edir. Naxçıvan şəhərindən təxminən bir saatlıq məsafədə 

olan Ağbulağın təmiz və günəşli havası turistləri bura cəlb edən ilk cəhətlərdəndir.  

Buradakı istirahət mərkəzi müasir kamp məkanı üçün tələb olunan hər cür rahatlığa malikdir. Öyrənirik 

ki, istirahət mərkəzinə gələn turistlər üçün ümumi tutumu 76 nəfər olan 38 standart otaq fəaliyyət göstərir. 

Bütün otaqlar yüksək komfortlu hotel standartlarına uyğun olan şəraitlə təmin edilib. Ağbulağa gəlmiş turistlər 

4G sürətli internetə də qoşula bilirlər. Mərkəzdə xizəksürmə xidmətindən başqa turistlərə müxtəlif servislər də 

təklif olunur. Turistlər əyləncə ilə yanaşı, Naxçıvan mətbəxinin ləziz təamlarından və təbii ərzaq məhsullarından 

dadmaq fürsəti qazanırlar.   

Mərkəzdə çalışanların hamısı Ağbulaq və ətraf kəndlərin sakinləridir. Kənd turizminin ən gözəl 

nümunələrindən olan Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılması tək bir kəndin, muxtar 

respublikanın deyil, ümumilikdə ölkəmizin inkişafına xidmət edir. Ağbulaq həm yerli, həm də xarici turistlər 

üçün cazibədar məkana çevrilib. Təmiz hava, təbii qida, yaradılan lazımi infrastruktur imkan verir ki, mərkəz 

muxtar respublikanın inkişafında xüsusi rol oynasın. 

Naxçıvanın digər rayonlarında da kənd turizmi üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. Xüsusən qədim 

diyarın Biçənək, Kükü, Nursu, Keçili, Xanəgah, Dırnıs, Nəsirvaz, Bist, Tivi, Şahbulaq, Gümüşlü, Ərəfsə və 

başqa yaşayış məntəqələrində kənd turizmi inkişaf edib. Həmin kəndlərdə asudə vaxtını səmərəli keçirmək 

istəyən turistlərə həm də bütün zəruri xidmətlər təklif olunur. Həmçinin ailə təsərrüfatları tərəfindən hazırlanan 

ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları və münasib qiymətlər turist məmnunluğunu səciyyələndirən 

amillərdəndir. Bu baxımdan muxtar respublikanın kənd yaşayış məntəqələrinə gələn turistlər həm də onlarca 

çeşiddə təmiz ekoloji məhsullarla tanış olmaq imkanı əldə edirlər.  

 

Ən müasir standartlara cavab verən Ağbulaq Xizək Mərkəzi 

 

Qış aylarında qar ehtiyatının çox olması isə Ağbulaqda xizəkçilik üçün münbit şərait yaradır. Turizmi 

daha da inkişaf etdirmək üçün kənddəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında dağ-xizək mərkəzinin qurulması  da 

qərara alınıb. Dəniz səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə yerləşməsi, qış aylarında qar ehtiyatının  çox olması 

və dağ-xizək mərkəzi üçün müvafiq landşafta malik olması Ağbulaq kəndi yaxınlığındakı ərazinin seçilməsinə 

əsas verib. 

Ağbulaq Xizək Mərkəzi 2021-ci il fevralın 17-də istifadəyə verilib. Dəniz səviyyəsindən 2 min metr 

yüksəklikdə yerləşən mərkəzdə uzunluğu 1580 metr olan dağ-xizək sahəsi, əyləncə və uşaq parkları, süni göl 

yaradılıb. Kanat yolunda hər biri 4 yerlik olan 59 oturacaq vardır ki, bu da saatda 1000-dən artıq turistə xidmət 

etməyə imkan verir.  

Ağbulaq Xizək Mərkəzi qışda xizək idman növlərinə maraq göstərən və hər yaşdan olan insanlar üçün 

sərfəli qiymətə istirahət və əyləncə dolu zəngin təəssürat vəd edən ideal məkandır. Yaradılmış xizəksürmə 

infrastrukturu ən müasir komfort, erqonomika və təhlükəsizlik standartlarına cavab verir. Qış aylarında burada 

həmişə qar olsa da, xizəksürmə həvəskarlarına davamlı xidmətlər göstərə bilmək üçün süni qar yaratma 

sistemləri də quraşdırılıb.  

Naxçıvanda idman turizminin inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu baxımdan Ağbulaq Xizək 

Mərkəzinin istifadəyə verilməsi muxtar respublikada ənənəvi turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, 

yeni turizm istiqamətlərinin, o cümlədən idman turizminin də inkişafı üçün geniş imkanlar yaradıb. 2021-ci ilin 

aprel ayından istifadəyə verilmiş Uzunoba Təlim-Məşq İdman Kompleksi Naxçıvanda idman turizminin inkişafı 

baxımından əhəmiyyətli hadisələrdəndir.  

 

Naxçıvan nümunələri 
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Qədim inancları, möcüzəvi sirləri və əfsanələri özündə yaşadan “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni 

Abidə Kompleksi, həmçinin pirlər, imamzadələr, qədim məscidlər dünyanın dörd bir yanından gələn zəvvarların 

ziyarətgahına çevrilib. Əshabi-Kəhf ziyarətgahı ən qədim zamanlardan müqəddəs bir yer, ulu Tanrıya inam, 

ümid bəsləyən, ilahi gücə inanan insanların səcdəgahı kimi şöhrət qazanıb. Ziyarətgaha Azərbaycanın digər 

bölgələrindən və xarici ölkələrdən zəvvarlar, turistlər gəlir.  

Bütün bunlar onu göstərir ki, Naxçıvanda dini turizmin inkişafı üçün də real imkanlar mövcuddur. 

Naxçıvanda dini turizmin inkişafı istiqamətində görülən işlər, dini-mədəni abidələrin bərpası və qorunması 

mənəvi dəyərlərimizin dünyaya tanıdılmasında vasitə rolunu oynayır. 

Əsrarəngiz təbiəti, mineral sərvətləri, tarixi-dini abidələri ilə yanaşı, Naxçıvan mətbəxinin zəngin olması 

da turizmə təsir edən amillərdəndir. Azərbaycan mətbəxinə məxsus yeməklərlə yanaşı, Naxçıvan mətbəxinin 

özünəməxsus yeməkləri də var. Arzuman küftəsi, balqabaq doldurması, maş şorbası, müxtəlif növ plovlar, qurut 

aşı, qovurma, dikçə dolması, kabablar, xoşablar, ballı qayğanaq, sucuq, alana, şirniyyatlar və s. Naxçıvan 

mətbəxi öz zənginliyi, heyrətamiz dadı ilə qonşu xalqların mətbəxinə də təsir edib. Naxçıvanın ekoloji təmiz 

havası, günəş şüasının bolluğu və digər amillərin təsiri nəticəsində bu torpağın yetirdiyi meyvə, tərəvəz və digər 

məhsullar öz dadı və keyfiyyəti ilə fərqlənirlər.  

Naxçıvan turizmi davamlı inkişaf yolundadır. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq muxtar 

respublika sürətlə turistlər üçün daha cəlbedici bölgəyə çevrilir. Yaxın gələcəkdə isə turizmin muxtar 

respublikanın ümumi daxili məhsulunda payının daha da yüksələcəyini söyləmək olar. Zəngəzur dəhlizinin 

reallaşması ilə Naxçıvana gələn turistlərin sayı da dəfələrlə artacaq. 
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Naxçıvanda inkişaf kənddən başlayır 

 
Muxtar respublika kəndlərinin müasir quruculuğuna, əhalisinin rifahına, “smart-ağıllı model” 

tətbiqinə görə də Azərbaycanda lider, rekordçu bölgədir 

 

İxtiyar Hüseynli 

 

Naxçıvanda şəhər mərkəzindən bölgələrə doğru - coğrafi xəritədə məmləkətimizin ən hündür 

yüksəklikləri kimi əks olunan zirvələrdə qərarlaşmış dağ kəndlərinə gedərkən ətrafımızda sarı rəngli boruların 

da bizimlə birgə davamlı yol aldığını görürük... 

2000-2500 metr hündürlükdə olan yaşayış məntəqələrinə doğru şəhərdən keyfiyyətli asfalt yol və bu qaz 

boruları gedir... 

Bir anlıq ötən əsrin 90-cı illərinin Naxçıvanının blokadalı həyatı barədə unudulmaz ağrılı faktları yada 

salıram: işıq və qazın kəsilməsi səbəbindən şəhər, qəsəbə və kəndlərin zülmətə bürünməsi, amansız şaxtada 

qızınmaq üçün həyətdəki sonuncu ağacların baltalanması, nəinki işdə, məktəbdə, hətta mənzillərdə belə 

insaların paltoda yaşaması... 

Amma indi mənfi 20 dərəcə şaxtada Naxçıvanın ən ucqar kəndlərinin ən yüksəklikdəki evlərində olarkən 

mənzildəki müsbət 30 dərəcəlik isti ilə qonaqpərvərliyin hərarətinə birgə qızınırıq... 

Bu sarı borular yalnız muxtar respublikanın 100 faiz (!) qazlaşdırılmasının isbatı deyil, zənnimcə, elə 

Yeni Naxçıvanın inkişafının, rifahının, rahatlaşan və firavanlaşan həyatının canlı abidəsidir, möhtəşəm 

rəmzidir... 

 

Ucqar coğrafi məkan milli yüksəlişin mərkəzinə çevrilir 

 

“Ucqar” məfhumunun izahı şübhəsiz ki, coğrafi təyinatlıdır. Amma daha çox məcazi mənada işlədirik, 

geriliyi, ətaləti ifadə edirik... 

Naxçıvan coğrafi anlamda, əlbəttə ki, ucqardır, Azərbaycanın cənub-qərb sərhədlərinin keçdiyi son 

məkanımızdır... 

Amma Naxçıvana, hətta coğrafi anlamda belə ucqar deməyə dilimiz gəlmir, bunun haqsızlıq, səhv 

olduğunu düşünürük... 

Muxtar respublikada sosial tərəqqidən iqtisadi yüksəlişə, təhsildən infrastruktura, aqrar sektordan 

innovasiyalı sənayeyə, bir sözlə, inkişafın bütün sahələri üzrə Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək, 

Azərbaycanın liderlik nümunəsi yaradılıb. 

 

Ucqar coğrafi məkan milli yüksəlişin mərkəzinə çevrilir... 

 

Hər bir ölkənin, vilayətin əsl siması, inkişafın real göstəricisi onun paytaxtı, əsas şəhərləri deyil, məhz 

əyalətləri, kəndləridir. Əgər tərəqqi, rifah meqopolislərlə məhdudlaşırsa, bunun bölgələrdə əksi yoxdursa, 

demək, yüksəliş də dar çərçivədədir, həm də dayanıqlı deyil. 

Azərbaycanın birmənalı olaraq Qafqazın, çoxsaylı parametrlərdə isə MDB-nin və Şərqi Avropanın lider 

ölkəsi olduğu həqiqətini onun elə bir bölgəsində - Naxçıvanın timsalında daha aydın görmək olar. Yəni inkişaf 

yalnız paytaxt Bakıda deyil, müəyyən istiqamətlərdə, hətta onu üstələyən blokadada yaşayan Naxçıvandadır! 

Naxçıvanın inkişafının əsl miqyasını, real mənzərəsini də məhz onun kəndlərində gördük. Hələ səfərdən 

öncə Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov bizə 

muxtar respublikanın kəndlərində daha çox olmağı tövsiyə etmişdi: “Əsl Naxçıvan, əsl inkişaf, əsl rifah, əsl 

quruculuq məhz kəndlərdədir. Avtomobilinizi xəbər etmədən istənilən dağ kəndinə sürdürün, ora ilə, insanlarla 

tanış olun. Görün oradakı yaşayış səviyyəsi, sosial infrastrukturlar harada var?! Görün Naxçıvan kəndləri 

dilimizdən düşməyən Avropa kəndlərindən geri qalırmı?! Görün, Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda hər 

kəndin timsalında necə bir cənnət, inkişaf mərkəzi yaradıb. Görün, Ali Məclis Sədri Naxçıvanda kəndlərə necə 
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müasir şəhər siması gətirib. Görün, sadə, zəhmətkeş naxçıvanlılar öz kəndlərini necə sevgi, dəyanət və əzmlə 

qurub, yaradırlar...” 

Həm də filoloq alim olan Bəxtiyar müəllimin hərarətlə, yüksək emosionallıqla söylədiyi bu sözləri iddialı 

qənaət kimi qarşıladıq. Sözün düzü, bir az da, sanki, şişirtmə təsiri bağışlayırdı. Amma səfər müddətində 

olduğumuz kəndlərdə heyrətlə, məhz heyrətlə müşahidə etdiyimiz real mənzərə isə Bəxtiyar Əsgərovun, əslində, 

hələ çox təvazökar olduğunu göstərdi... 

 

Ailə təsərrüfatları böyük səmərə verir 

 

Nuhun binə saldığı bu müqəddəs məkan hər tərəfdən dağların qoynundadır. Naxçıvanın ərazisi hündür 

dağlarla əhatələnmiş dərəni xatırladır. 5,5 min km2-lik ərazinin 4,2 min km2-ini, yəni 76 faizini dağlar tutur. 

Bu baxımdan, Naxçıvan kəndlərinin mütləq əksəriyyəti “dağ kəndləri” kateqoriyasına aid edilir. 

Ümumilikdə muxtar respublikada 203 kənd və 9 qəsəbə mövcuddur. Əhalinin 65 faizi, yəni 300 minə yaxın 

insan kəndlərdə məskunlaşıb. 

Zəngəzur, Dərələyəz, Saraybulaq sıra dağları boyunca Ermənistanla 246 km-lik sərhəd xətti uzanır və bu 

hüdudda da xeyli kənd var. Muxtar respublikanın dünənki təcavüzkar, bugünkü məğlub dövlətlə üç tərəfdən 

həmsərhəd olması onun kənd əhalisi üçün əlavə problem, çətinlik, qayğı yaradır. 

Bu baxımdan Naxçıvanda uzun illərdir inkişafın əsas prioriteti kimi kəndlər nəzərə alınır. Müasir 

Naxçıvan kəndləri qaz, enerji, su təminatı ilə tam təchiz edilən, xəstəxana, ambulatoriya, məktəb və digər zəruri 

infrastrukturu olan, hətta məhəllələrarası yolları belə asfaltlanan, alternativ enerji mənbələrindən istifadə edən, 

dövlət subsidiyaları və yardımı ilə zəhməti hesabına təsərrüfatının bərəkətini ildən-ilə artıran, məhsulunu satmaq 

üçün daim bazarı olan, sakinləri kütləvi şəkildə geri dönən, ən müasir informasiya texnologiyalarından istifadə 

edən, iş problemi yaşamayan, “smart-ağıllı kənd” modelini mənimsəyən modern yaşayış məntəqələridir. 

Naxçıvan yalnız inkişaf dinamikası baxımından deyil, həm də kəndlərinin abadlığına, quruculuğuna, 

rifahına, müasirliyinə, təminatına görə Azərbaycanda lider, rekordçu bölgədir! 

Kəndlərdə evlərin təmiri, dam örtüklərinin dəyişdirilməsi, sosial kommunikasiyaların təmini bütünlüklə 

muxtar respublikanın rəsmi strukturları tərəfindən icra olunub. Kəndlərin əksəriyyətində hətta tövlələr belə 

həyətlərdən yığışdırılıb, əhaliyə mərkəzləşdirilmiş qaydada yeni, daha müasir təchizatlı tövlələr verilib. Bu isə 

sakinlərə həm rahatlıq yaradıb, həm yersiz məsrəflərdən azad edib, həm də heyvandarılığın artımına töhfə verib. 

Həmsöhbət olduğumuz insanlar bu faktı dönə-dönə böyük nailiyyət kimi qeyd edirdilər. 

Onilliklər öncə boşalmış Naxçıvan kəndlərinın indi qışında da qələbəlik olur, artıq kəndlərini tərk edən 

yoxdur. Ümumiyyətlə, kəndlərdə bütün yaş nəsillərinin təmsilçiləri - uşaqlar, gənclər, qocalar yaşayır. 

Əhalinin fəaliyyət yönümü kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələri olsa da, burada yeni təşəbbüslər icra 

olunur, aqrar sektorun müasir innovativ istiqamətləri sınaqdan uğurla çıxarılır. Müstəqillik illərində kənd 

təsərrüfatı məhsullarının həcmi burada 15 dəfə, ötən il isə 5,3 faiz artıb. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafında ailə təsərrüfatlarının da mühüm rolu var. Dövlət 

tərəfindən bu fəaliyyət sahəsinin stimullaşdırılması ilə bağlı atılan addımlar muxtar respublikada ailə 

təsərrüfatlarının sayının artmasına və inkişafına münbit şərait yaradıb. 5 il öncə Muxtar Respublika Ali Məclisi 

Sədrinin təşəbbüsü ilə ailə təsərrüfatlarının inkişaf istiqamətləri müəyyən edilib. Hazırda muxtar respublikada 

mindən çox ixtisaslaşmış iri ailə təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin muxtar respublikada 

“Kənd təsərrüfatı ili”, 2019-cu ilin isə “Ailə təsərrüfatları ili” elan edilməsi aqrar sahənin inkişafına təkan verən 

məqsədyönlü addımlardan olub. 

Ailə əməyinə əsaslanan təsərrüfatların fəaliyyətini dəstəkləmək məqsədilə Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 

tərəfindən 2021-ci ildə 76 ailə təsərrüfatına 1 milyon 221 min 400 manat dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib, ailə 

təsərrüfatları 5000 ədəd 27 çeşiddə qablaşdırma vasitələri ilə təmin olunub. Ən mühüm istiqamətlərdən biri də 

ailə təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulların satışına dövlət dəstəyinin göstərilməsidir. Muxtar 

respublikanın kəndlərində yaradılan müasir infrastruktur, istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının sərbəst 

bazara çıxarılması imkanları insanların bu sahəyə marağını daha da artırıb. Həmçinin mağaza və marketlərdə 

ailə təsərrüfatı məhsulları üçün yaradılmış xüsusi bölmələr, ictimai iaşə obyektləri, restoranlar, kafelər, hotel və 

mehmanxanalarda ailə təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkili, qapalı tipli müəssisələr, uşaq bağçaları 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

35 

 

tərəfindən bu məhsulların alınması, “Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivallarının keçirilməsi ailə təsərrüfatlarının 

inkişaf etdirilməsi sahəsində atılan əhəmiyyətli addımlardandır. 

 

Dağ kəndlərinin məktəbləri milli təhsilin uğur bayraqdarlarıdır 

 

Naxçıvan kəndləri üçün spesefik bir infrastruktur da mövcuddur. Kənd mərkəzi adlanan bina, adətən, 

üçmərtəbəli olur, kənd icra nümayəndəsindən bələdiyyə üzvlərinə, statistikadan baytarlıq məntəqəsinədək, 

rabitə evindən arxivə qədər bütün vacib qurumlar burada fəaliyyət göstərir. Kiçik və mobil “ASAN xidmət” 

modelinin unikallığı odur ki, əhali onu narahat edən problemləri müvafiq qurumların koordinasyialı yanaşması 

nəticəsində operativ həll etməyə imkan tapır. 

Məsələn, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində olarkən, bu prosesin necə effektiv işlədiyinə şahid olduq. 

Ermənistanın Qarakilsə (Sisyan) rayonu ilə həmsərhəd olan, dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə, 

Dərələyəz və Zəngəzur dağ silsilələri arasında yerləşən bu gözəl dağ kəndində 8 ildir istifadəyə verilən kənd 

mərkəzində ünsiyyətdə olduğumuz sakinlər yaradılan şəraitdən çox məmnun idilər. Yuxarıda xatırlatdığımız 

mərkəzləşdirilmiş tövlələrlə bağlı xüsusi razılıq edən sakinlərlə kəndi bir az dolaşırıq. Məhəllələr arası yolların 

belə yüksək keyfiyyətlə asfaltlanması bizi yaxşı mənada təəccübləndirir. 100 təsərrüfatın olduğu və 395 nəfərin 

yaşadığı Ağbulaq kəndində işsiz adamın olmadığı deyildi. Əsas fəaliyyət sahələri heyvandarlıq, arıçılıq, 

bağçılıq, turizm olan kənddə bir neçə il əvvələ qədər 20-yə qədər ev boş imiş, amma son illər sakinlərinin 

hamısı Ağbulağa qayıdıb. 

Kənddə müasir tələblərə cavab verən məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri, yeni yol, eləcə də 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. 2018-ci ilin aprel ayından kənddə abadlıq işlərinə 

başlanılıb, evlər və yardımçı binaların, elektrik, rabitə və qaz təchizatı sistemi yenidən qurulub. Bu il isə günəş 

istilik panelləri veriləcək. Ambulator mərkəz də insanların sağlamlığının keşiyində dayanıb. 

“Ağıllı kənd” konseptində fəaliyyət göstərən Ağbulaq ərazisində Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi yaradılıb 

və bununla da quruculuğun, inkişafın yeni mərhələsi başlayıb. Yeni fəaliyyətə başlayan Ağbulaq İstirahət və 

Xizək Mərkəzi isə Şahdağdakı istirahət kompleksi ilə yarışacaq səviyyədə potensialdadır. 

Ordubad rayon Vələver, Başkənd və Qoruqlar kəndlərini birləşdirən Vələver kənd İnzibati Ərazi 

Dairəsində, həmçinin Dırnıs və Vənənd kəndlərində oluruq. 3 mərtəbəli kənd mərkəzləri, 3 mərtəbəli məktəblər, 

ambulatoriyalar, xidmət mərkəzləri, mədəniyyət evləri, kitabxanalar, rabitə evləri və digər infrastrukturlar, hər 

addımda müasir abadlıq, quruculuq izləri, asfaltlanmış yollar insanı valeh edir. Bu qədim kəndlərdə tarixiliklə 

müasirliyin uğurlu harmoniyası, sıx vəhdəti təmin olunub. 

Ötən yazımızda Naxçıvan təhsilinin uğurları ilə bağlı faktları sadalayarkən, Ordubad təhsilinin 

nailiyyətlərinə xüsusi toxunmuşduq. 2020-ci ildə I və II mərhələ üzrə buraxılış imtahanlarında bölgələr üzrə ən 

yaxşı təhsil göstəricisi məhz Ordubada məxsus idi. Yəni dağ rayonu olan Ordubadın məktəbləri bütün 

Azərbaycan üzrə lider mövqedə olublar! Ucqar bölgə sayılan Ordubadın şagirdləri Azərbaycan təhsilinin 

favoriti, avanqardı, bayraqdarı olublar! 

 Bu şanlı ənənələrin daşıyıcısı və yaradıcısı olan şagirdlərlə, müəllimlərlə görüşdük. Qazandıqları uğurla 

kifayətlənmək niyyətində deyillər, nailiyyət bayrağını daim daşımağa iddialıdırlar! Bu iddialarını təmin etməyə 

isə təcrübələri, bacarıqları, iradələri və məsuliyyətləri var! 

Hər məktəbin kitabxanasında 10 mindən artıq kitab var ki, onların yarısı da bədii ədəbiyyatdır, özü də 

buralar şagirdlərin sevimli məkanıdır. STEAM kabinetləri, biologiya, kimya, fizika laboratoriyaları, kompüter 

otaqları, elektron lövhəli siniflər, şahmat sinifləri, idman zalları, açıq idman qurğuları, fərdi qazanxana və digər 

ən müasir təhsil vasitələri ilə təmin olunan məktəblərin müəllim və şagirdləri bu qayğının, etimadın nəticəsini 

layiqincə doğruldurlar. 

 

Etimada sədaqətlə 

 

Vənənd kəndində 3 mərtəbəli musiqi məktəbini görəndə isə növbəti dəfə heyrətləndik. 

Dağ kəndi və 3 mərtəbəli musiqi məktəbi!.. 

34 sinif otağı, konsert zalı, musiqi ədəbiyyatı və oxunması zəruri olan kitablarla təmin edilmiş kitabxana, 

musiqi alətlərinin təmiri otağı olan binada 3 növbəli musiqi dərsi keçilir! Yəni tələbat böyükdür! 
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Öyrənirik ki, Naxçıvan kəndlərində belə möhtəşəm musiqi məktəblərinin sayı çoxdur və hər biri də gərgin 

iş qrafikinə malikdir. Unutmayaq, valideyn övladına, adətən, o zaman musiqi təhsili verər ki, ailəsini yaxşı 

təmin edib, rahat və firavan həyat qurub, qayğıları azalıb və indi uşaqlarının asudə vaxtının daha səmərəli 

keçməsini düşünür ... 

Klassik musiqi ilə muğamın, sazla tarın, qarmonla fortepianonın sədası bir-birinə qarışaraq dağlarda əks-

səda verir... 

Dağların o üzü isə düşməndir... 

Orada kəndlər tam boşalıb, rayon mərkəzində isə səfalət, durğunluq, tənəzzül hökm sürür, insanlar 

evlərini kütləvi şəkildə tərk edir... 

Dağın biz tərəfində isə rayon mərkəzlərini bir kənara qoyaq, hətta kəndlər belə qəsəbə, şəhər timsalında 

tikilir, qurulur, abadlaşır, insanlar yurdlarına qayıdır... 

Bu dağlar yalnız Azərbaycanla Ermənistanı, Naxçıvanla qədim oğuz yurdlarını ayırmır, həm də intibahla 

böhranın, rifahla səfalətin, Zəfərlə təslimçiliyin, şən musiqi ilə mətam avazının sərhəddir! 

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın kəndlərini məhz düşmənə gözdağı kimi inkişafın zirvələrinə ucaldır, 

qurur, cənnətə çevirir! 

Muxtar respublika rəhbərliyi də Prezident fədakarlığını davam etdirərək yüksək məsuliyyət və 

tələbkarlıqla kəndlərə tərəqqi gətirir, abadlaşdırır, Naxçıvanda “Avropa kəndi” konseptini uğurla tətbiq edir! 

Ancaq ən böyük qəhrəmanlar bu diyarın sadə insanlarıdır, zəhmətkeş naxçıvanlılardır! Blokadanın 

məhrumiyyətlərini, acınacaqlı, böhranlı illərini mətinliklə, ləyaqətlə yaşadılar, sınmadılar, gileylənmədilər... 

Ulu Öndərə və Prezident İlham Əliyevə böyük sədaqətlə bu yurdu yaşatdılar, çətinliklə yenidən qurdular, 

əziyyətlə tərəqqi yoluna çıxartdılar, indi isə nailiyyətin bəhrəsini şükranlıqla yaşayırlar... 

Naxçıvan Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzuladığı, planlaşdırdığı kimi böyük yüksəliş dövrünə qədəm 

qoyub... 

Qədim Naxçıvanın Prezident İlham Əliyevin müəllifliyi ilə yeni inkişaf dastanı yazılır... 

Prezident himayəsi və qayğısı ilə muxtar respublika rəhbərliyinin məqsədyönlü düzgün fəaliyyəti 

nəticəsində zəhmətkeş naxçıvanlılar öz yurdlarını Qafqazın ən güclü quruculuq və abadlıq diyarına çevirirlər... 

 

Yeni Naxçıvanın uğur formulu da elə budur... 

 

Etimada sədaqətlə... 

 

“Azərbaycan” 

Bakı-Naxçıvan-Bakı 

 
Azərbaycan. - 2022.- 12 fevral. - № 32. - S. 1,4. 
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Naxçıvan Dövlət Universitetinin yeni nəşrləri: İqtisadi təhlillər və nəticələr 

 

Əşrəf Ələkbərov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktrou 

 

Azərbaycan Respublikasının uzunmüddətli milli iqtisadi perspektivləri iqtisadi rayonların davamlı 

inkişafı üçün etibarlı dayaqlara çevrilmişdir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 

olunan həmişəyaşar ideyalar dayanıqlı infrastruktur təminatına, sosiallaşma proseslərinin sürətlənməsinə, 

texnoloji inkişafın və innovasiyalı iqtisadiyyatın təşəkkülünə zəmin yaratmışdır. Müasir iqtisadi şəraitdə uğurla 

davam etdirilən iqtisadi islahatlar ölkəmizin bütün iqtisadi regionları üzrə sağlam iqtisadi fəaliyyət mühitinin 

güclü təsisatları üçün zəmin yaratmış və özünün sosial mahiyyəti ilə seçilmişdir. Bununla da yeni təsərrüfatçılıq 

imkanlarının yaradılması, kəndlərin iqtisadi inkişafı, rayon və şəhərlərin modernləşmənin mərkəzinə çevrilməsi 

məhz həmin islahatların gerçək ifadəsi olaraq qeyd oluna bilər. Təbii olaraq, bütün bunlar iqtisadi rayonların 

milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki rolunu daha da gücləndirməkdədir ki, burada da, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası özünün davamlı sosial-iqisadi, etibarlı mədəni-hüquqi inkişafı ilə diqqəti çəkməkdədir. 

Həyata keçirilən tədbirlər və reallaşan iqtisadi islahatlar ölkənin bütün regionlarında, o cümlədən də, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha dinamik iqtisadi inkişaf üçün yol açmışdır. Bunlar isə elmi araşdırma 

və təhlillər üçün etibarlı istinad mərkəzinə çevrilmişdir. Bu mənada Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Cavadxan Yusif oğlu Qasımovun müəllifi olduğu “Naxçıvan Muxtar Respublikası 

və dövlətin regional iqtisadi inkişafı” adlı kitabın (məqalələr toplusu) mühüm əhəmiyyətini qeyd etmək olar. 

C.Qasımovun qəzet və saytlarda dərc edilmiş məqalələrinin toplusu olan kitabda müəllifin çap olunmuş 

məqalələrindən 45-i yer almışdır. Məqalələrdə ölkənin makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsində həyata 

keçirilən tədbirlər müstəvisində qazandığı uğurlardan, milli iqtisadiyyat sahəsində ulu öndər Heydər Əliyevin 

həmişəyaşar ideyalarının strateji əhəmiyyətindən, neft və qeyri-neft sektorlarından səmərəli istifadə olunmaqla, 

regional iqtisadi inkişafın təmin olunmasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatının rolundan, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi artımın davamlı xarakterə malik olunmasından, muxtar respublikanın 

özünün regional iqtisadi siyasətinin səmərəli təşkili və idarə olunmasından, ölkənin güclü iqtisadi inkişafında 

müəyyən olunan Milli Prioritetlərin strateji əhəmiyyətindən, Naxçıvan Dövlət Universitetinin yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoymasından, beynəlxalq əməkdaşlıqlar sahəsindəki uğurlarından, eyni zamanda, 

Texnologiyalar Parkının yaradılmasından, tikilməsindən, həmçinin gələcək dövrlərdə tədris proseslərində əldə 

olunacaq uğurlardan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında qadınların rolundan, muxtar 

respublikada etibarlı məşğulluq siyasətinin səmərəliliyindən və ictimai rifahın təmin olunmasında onun 

çəkisindən və s. çoxistiqamətli amillərdən elmi cəhətdən əsaslandırılmaqla bəhs olunmuşdur. Məqalələr 

təhlillər, araşdırmalar və əsaslandırmalarla diaqramlar, şəkillər, sxemlər, cədvəllər və s-lə yer almışdır. 

Hər birimiz üçün sevindirici amil Naxçıvan Dövlət Universitetinin artıq yeni inkişaf mərhələsində 

Texnologiyalar Parkının yaradılmasından ibarət olmaqdadır. Bu, tədris proseslərinin səmərəliliyinin və 

keyfiyyətinin artırılması ilə yanaşı, həm də tələbələrin ideya müəllifi olaraq daha kerativ-yaradıcı layihələr 

üzərində çalışmaq imkanları əldə edəcəklərinə imkan verəcəkdir. Burada, həmçinin əlverişli biznes mühitinin 

yaradılması üçün səmərəli fəaliyyətin qurulması sahəsində startapların hazırlanması, ideyadan biznesə qədər 

olan mərhələlərin keçilməsində stimul və motivasiya amillərinin rolundan da söz açılmışdır. Burada eyni 

zamanda, beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulmasında, xüsusilə də, qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin nüfuzlu 

universitetləri ilə iş, ideya və fəaliyyət birliklərinin daha mütərəqqi əsaslarla qurulması sahəsində ali 

məktəbimizin uğurlarından əhatəli və ətraflı şəkildə olmaqla bəhs olunmuşdur. 

Bütövlükdə 303 səhifədən ibarət olan kitab elmi araşdırmalar sahəsində etibarlı istinad mənbəsi olacaqdır. 

Orada yer alan məqalələr dosent C.Qasımovun 2016-cı ildən bu günlərə qədər çap olunan məqalələrinin bir 

qismini əhatə etməkdədir. Ölkədə 2004-cü ildən etibarən uğurla icra olunan regional iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət 

proqramlarının səmərəli nəticələrindən, bu sahədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında eyni adlı Dövlət 

proqramlarının təsdiq olunmasından, Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 

xəritələrinin yaratmış olduğu əlverişli istehsal mühitindən, ilbəil qazanılan makroiqtisadi uğurlar əsasında 

məşğulluq dinamikasının artan miqyasda təşəkkülündən və digər aktual məsələlərdən söz açılmışdır. 
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Məqalələrdə xüsusilə qeyd olunanlarla yanaşı, həm də 7 iyul 2021-ci il tarixində Azərbaycan 

Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsünün təsdiqlənməsi, iqtisadi rayonların 10-dan 14-ə 

çatdırılmasından da bəhs olunmuşdur. Bunlarla yanaşı, göstərilmişdir ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonlarının yaradılması kimi qürurverici reallıqların qarşıdakı dövrlərdə böyük iqtisadi səmərəsi olacaqdır. 

Bütün bunlar ölkənin regionlarının, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi perspektivlərinə 

böyük töhfələr verəcəkdir. 

Kitabda yer alan məqalələrdə ölkənin sənayeləşmə siyasəti sahəsində makroiqtisadi uğurlara, əsasən də 

Sənaye Park və məhəllələrinin yaradılmasına, bu proseslərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əldə etdiyi 

uğurlara yer verilmişdir. Dövlət başçısının 13 sentyabr 2019-cu il tarixli Sərəncam ilə Şərur Sənaye 

Məhəlləsinin yaradılmasından söz açılmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, Şərur Sənaye Məhəlləsinin istehsal 

infrastrukturunun yaradılmasında kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında, məşğulluq 

təminatının daha da yaxşılaşdırılması sahəsindəki üstünlüklərin davamlılığında rolu böyük olacaq. 

Beləliklə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Cavadxan Qasımovun 

müəllifi olduğu “Naxçıvan Muxtar Respublikası və dövlətin regional iqtisadi inkişafı” adlı kitabın (məqalələr 

toplusu) elmi, publisistik və pedaqoji fəaliyyət sahələri üzrə əhəmiyyəti böyükdür. Bununla yanaşı, kitab malik 

olduğu faktlar, əsaslandırmalar, təhlillər, diaqramlar, şəkillər və digər üstünlükləri ilə bakalavr, magistrlər və 

doktorantlar üçün istinad mənbəyi olacaqdır. Xeyirli və uğurlu olsun! 

 

İki sahil.-2022.-8 fevral.-№23.-S.7. 
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Möhtəşəm minilliklərin şanlı 98 ili 
 

Muxtar respublikanın yüksəlişi  Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi, İlham Əliyevin inkişaf 

kursunun təcəssümüdür 

 

Səttar Möhbalıyev, 

Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri 

 

Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən və dünyanın ən qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən biri... 

Nuh peyğəmbərin məskən saldığı qədim yurd yerimiz... 

Azərbaycan xalqının zəngin tarixi, elmi və mədəni irsinin yaranmasında böyük rolu olan diyar... 

Dövlətçilik irsimizin formalaşmasına tarixi töhfələr ərməğan edən ulu torpaq... 

Söhbət hər daşında, hər salnaməsində xalqımızın milli kimliyini, tarixi irsini tərənnüm edən və yaşadan 

Naxçıvandan gedir. Qədim və zəngin keçmişə malik Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin bu gün 98-ci ili tamam 

olur.  

 

Tarixi zərurətdən yaranan muxtariyyət 

 

Minilliklərə söykənən tarixə və dövlətçilik ənənələrinə, həmçinin  zəngin  mənəvi və mədəni dəyərlərə 

malik olan Azərbaycan keşməkeşli, eyni zamanda parlaq və şərəfli inkişaf yolu keçib. Bu yolda Azərbaycanın 

dövlətçilik tarixinə layiqli töhfələr vermiş hər bir yurd yerimiz kimi, Naxçıvanın da öz yeri var. 

Bu qədim Azərbaycan diyarı ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında hər zaman əhəmiyyətli 

rol oynayıb. Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət 

qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına da dəyərli töhfələr vermişdir. Azərbaycan Atabəyləri - Eldəgizlər 

dövlətinin paytaxtı olmuş Naxçıvan şəhəri əsası Əcəmi Naxçıvani tərəfindən qoyulmuş memarlıq məktəbi ilə 

bütün Şərqdə məşhurlaşmışdır. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvan MR-in təşkil olunmasının 75 illiyinə həsr edilmiş təntənəli yubiley 

iclasında bu barədə deyib: “Naxçıvan qədim zamanlardan Azərbaycanın ən mötəbər bölgələrindən biri olubdur. 

Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana əsrlər boyu dəfələrlə yadellilərin basqını olmuşdur, müharibələr, döyüşlər 

zamanı insanlar qırılmışdır. Naxçıvan dəfələrlə tamamilə məhv olub külə dönmüş, amma insanlar yenə də bu 

külün içindən qalxıb Naxçıvanı yaşatmışlar. 

Naxçıvanın qədim dövlətçilik tarixi vardır. Bu, Azərbaycanın dövlətçilik tarixidir. XII əsrdə Naxçıvan 

Azərbaycanın Atabəylər, Eldəgizlər dövlətinin, o əsrdə Azərbaycanın ən böyük, ən qüdrətli dövlətinin paytaxtı 

olubdur. Atabəylər dövləti 100 ildən artıq hökm sürmüş və onun paytaxtı azərbaycançılığı qoruyub saxlamışdır. 

Azərbaycanın zəngin tarixinin bu günə qədər gəlib çatmış çox parlaq nümunələri vardır. Azərbaycanda 

aparılan arxeoloji tədqiqatlar bir neçə əsr bundan öncə Azərbaycanın nə qədər zəngin mədəniyyətə malik 

olduğunu və nə qədər dolğun həyat yaşadığını əyani surətdə göstərir”. 

Naxçıvanda bu günədək qorunub saxlanılan arxeoloji abidələr, qədim karvansaralar, məscid və məbədlər, 

həmçinin mədəni irsimizin inciləri sırasına daxil olan Möminəxatun, Nuh Peyğəmbər, Qarabağlar türbələri, 

“Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı, Əlincəçay Xanəgahı öz möhtəşəmliyi ilə seçilir. Zəngin ədəbi ənənələrə malik olan 

Naxçıvan Azərbaycana dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri olan Hüseyn Cavid, Məmməd Səid 

Ordubadi, Cəlil Məmmədquluzadə kimi şəxsiyyətləri bəxş edib. 

Tarix boyu siyasi və hərbi mübarizələr meydanına çevrilsə də, məkrli planlara təslim olmayan, 

Azərbaycanın ayrılmaz ərazisi kimi qorunan Naxçıvanın muxtariyyəti asan yolla qazanılmayıb. “Böyük 

Ermənistan” xülyasında olan erməni şovinistlərinin hədəflərindən biri daim Naxçıvan olub. XIX əsrdən 

başlayaraq İrəvan və Qarabağla yanaşı, erməni silahlı quldur dəstələri Naxçıvanda da azərbaycanlı əhaliyə qarşı 

soyqırımı cinayətləri törədib, azərbaycanlı əhalinin sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitəyə əl atıblar. 

1918-ci il mayın 26-28-də Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan öz müstəqilliklərini elan etdikdən sonra 

Ermənistanın daşnak hökuməti Naxçıvanı özünə ilhaq etmək siyasəti yeritməyə, dinc azərbaycanlı əhaliyə divan 
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tutmağa başladı. Ermənilər Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq cəhdlərini davam etdirsələr də, yerli əhalinin 

inadlı müqaviməti və türk əsgərlərinin bölgəyə daxil olması ermənilərin bu məkrli niyyətlərinin həyata 

keçirilməsinə imkan vermədi. 

1920-ci il aprelin 28-də Bakıda, iyulun 28-də isə Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin elan edilməsi və 

Azərbaycan SSR-in yaradılması, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı 

düşməsi bu qədim diyarımızın muxtariyyəti məsələsini gündəliyə gətirdi. Çünki Ermənistandakı sovet 

hakimiyyəti də Naxçıvanı ilhaq etmək üçün yeni cəhdlər göstərirdi. 

Lakin Ermənistan niyyətinə çatmadı. Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu almasında 

Türkiyənin də böyük rolu oldu. 1921-ci il 16 martda  Moskva,  1921-ci il 13 oktyabrda isə imzalanmış Qars 

müqavilələri Naxçıvanın taleyinin həll edilməsində böyük əhəmiyyətə malik oldu. Naxçıvanın statusunun ilk 

beynəlxalq müqavilədə əks olunması həm o dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük  siyasi 

əhəmiyyət kəsb edən bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir.  

Qars müqaviləsində Naxçıvan Muxtar Respublikasına hər hansı bir başqa dövlət tərəfindən müdaxilə 

edilərsə, Türkiyə Cümhuriyyətinin onu himayə etməsinə dair xüsusi bir müddəanın daxil edilməsi bu 

anlaşmanın tarixi-siyasi əhəmiyyətini daha da qüvvətləndirmişdir. Bütün bunlara görə 1921-ci ilin Qars 

müqaviləsi Azərbaycanın cənub-qərb sərhədlərində ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması və Naxçıvana 

muxtariyyət verilməsi baxımından böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan siyasi hadisədir. Qars müqaviləsi ilə 

Ermənistanın Şərqi Anadoluda və Naxçıvanda ərazi iddialarına son qoyulmuş, Zaqafqaziya respublikaları 

arasında Ermənistanın yaratdığı gərginlik, separatçılıq fəaliyyəti dayandırılmışdır. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhərində 

imzalanmış beynəlxalq statusa malik müqaviləyə yüksək qiymət vermiş, Qars müqaviləsinin müddəalarına 

əsasən, Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət verilməsini tarixi nailiyyət adlandırmışdır. Hətta XX 

əsrin sonlarına yaxın Ermənistan tərəfi yenidən Naxçıvan Muxtar Respublikasına hərbi təcavüz edərkən və ərazi 

iddiaları irəli sürərkən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 24 mart 1992-ci il tarixdə Türkiyə 

Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə Ankaradakı tarixi görüşü zamanı Qars müqaviləsinin müddəalarını yada 

salmaqla beynəlxalq ictimaiyyəti mövcud reallıq haqqında məlumatlandırmış, Ermənistan tərəfini bir daha 

susmağa məcbur etmişdir. 

1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan Muxtar Diyarı Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına çevrildi. Azərbaycanın üzvi bir parçası kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması ilə 

Ermənistanın bu qədim Azərbaycan torpağı haqqındakı iddialarının qarşısına dəmir sədd çəkilmişdi. Bu, 

Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir  siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. 

 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan inkişaf 

 

Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycanın tərkibində 

şərəfli və məsuliyyətli bir yol keçmişdir. Bütün təqiblərə və ideoloji təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycanın hər 

yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da savadsızlığın ləğv edilərək məcburi orta təhsilin həyata keçirilməsi, aqrar 

sahə ilə yanaşı, sənaye sektorunun formalaşdırılması, maarif və mədəniyyət sahələrində müəyyən dirçəlişə nail 

olunması sovet dövrünün mühüm nailiyyətlərindən hesab oluna bilər. 

Bununla belə sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvana qarşı əsassız ərazi iddiaları davam etdirilib. Belə ki, 

Moskva və Qars müqavilələri imzalanarkən təxminən 6 min kvadratkilometr ərazisi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının torpaqları əsassız ərazi iddiası irəli sürən Ermənistan tərəfindən Moskvadakı güclü erməni 

lobbisinin himayəsi ilə, qanunsuz şəkildə hissə-hissə ilhaq olunaraq 5,3 min kvadratkilometrə qədər azaldılıb. 

Yalnız görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 14 iyul 1969-cu ildən Azərbaycan Respublikasına 

rəhbərlik etdikdən sonra ölkəmizin regionlarından torpaqların itirilməsi prosesi tam dayandırılmış, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının da başının üstündən duman çəkilmişdir. 

Azərbaycanın ən yeni tarixinə Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi müdrik və əvəzolunmaz dahi bəxş edən 

Naxçıvanın sovet hakimiyyəti dövründə inkişafı da Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, sovet 

dövründə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər respublikanın, o cümlədən Naxçıvanın da 

həyatında yüksəliş dövrü kimi xatırlanır. 1970-ci illərə qədər Naxçıvan Azərbaycanın digər bölgələrinə, xüsusən 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə nisbətən xeyli geridə idi və sənaye məhsulunun artım sürətinə görə keçmiş 
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SSRİ-nin muxtar respublikaları arasında axırıncı yerlərdə qərarlaşırdı. Bu geriliyin aradan qaldırılmasında və 

Naxçıvanın inkişaf yoluna çıxmasında Ümummilli Liderin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə hazırlanaraq qəbul 

edilmiş Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “Naxçıvan MSSR-in xalq təsərrüfatının 

daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” 1974-cü il 8 yanvar tarixli birgə qərarının mühüm rolu oldu. 

Sənəddə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafının təmin edilməsi üçün müvafiq orqanlar 

qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuş, onların icra müddəti müəyyənləşdirilmişdi. Qərarda nəzərdə tutulmuş 

bütün vəzifələr vaxtında yerinə yetirilmişdi. 

1970-1980-ci illərin əvvəllərində Naxçıvanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında olduqca böyük 

dirçəliş baş vermişdi. Eyni zamanda o dövrdə SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarına uyğun olaraq, 

Naxçıvan MSSR-in də yeni Konstitusiyası (1978-ci il) qəbul edilmişdi. 

“1970-1980-ci illərin əvvəllərində respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox böyük işlər 

görülmüşdür. O vaxt Azərbaycanın hər bir yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da sürətli inkişaf dövrü müşahidə 

edilirdi. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 1980-ci illərin əvvəllərində sovet məkanında ən qabaqcıl 

yerlərdə idi, o cümlədən Naxçıvanda da böyük sosial quruculuq işləri aparılırdı. Naxçıvanın sənaye potensialı 

formalaşırdı. Bir sözlə, muxtar respublika öz inkişaf dövrünü yaşayırdı”, - deyə İlham Əliyev 2014-cü ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə bildirmişdi. 

 

Ulu Öndər Naxçıvanı qorudu, yüksəliş yoluna çıxardı 

 

Muxtar respublikanın ən yeni tariximizin keşməkeşli dövrlərində də yüksəlişi və düşmən qarşısında 

qəhrəmancasına dayanması  məhz Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. 

XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-nin dağılması nəticəsində yaranmış şəraitdən istifadə edən Ermənistanın 

hakimiyyət dairələri yenidən Azərbaycana, o  cümlədən Naxçıvana qarşı öz ərazi iddialarını artıq müharibə yolu 

ilə gerçəkləşdirmək qərarına gəldilər. Naxçıvan çətin sınaqlar qarşısında  qalmışdı. 1990-cı il yanvarın 19-dan 

20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıya hücumundan bir neçə saat əvvəl sovet qoşun birləşmələri və erməni  

silahlı dəstələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında qan tökdülər. Daha sonra erməni quldur dəstələri Naxçıvanın 

Kərki kəndini işğal etdilər. Muxtar respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya xətləri ermənilər tərəfindən 

kəsiləndən, tam iqtisadi blokadaya alınandan sonra burada iqtisadi böhran daha da dərinləşmişdi. 

Yalnız xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 1990-cı ilin yayında Moskvadan Bakıya, oradan da 

Naxçıvana qayıdışı bu qədim Azərbaycan torpağının xilasının başlanğıcı oldu. Ulu Öndərin qətiyyəti və zəngin 

dövlətçilik təcrübəsi sayəsində erməni qəsbkarlarının Naxçıvanı işğal etmək planları puç oldu, muxtar 

respublika tarixin ən sərt sınaqlarından üzüağ, alnıaçıq çıxdı. Məhz Ulu Öndərin böyük səyləri nəticəsində 

muxtar respublikanın tarixində  yeni dövrün əsası qoyuldu. 

Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi həm də Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin bərpası istiqamətində 

qəti addımların atılmasına gətirib çıxardı. İlk dəfə olaraq məhz Ulu Öndərin qətiyyəti və prinsipiallığı sayəsində 

müstəqil respublikamızın üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi dövlət bayrağı kimi 

qəbul edilməsi, eyni zamanda 31 Dekabr tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi 

rəsmiləşdirilməsi bu qədim diyarın  dövlət müstəqilliyimizə ən layiqli töhfələridir. Məhz Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin adı dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

adlandırıldı. Həmçinin muxtar respublikanın adından “Sovet”, “Sosialist” sözləri çıxarıldı ki, bu da o dövrdə 

böyük cəsarət tələb edirdi. Bütün bunlar yalnız və yalnız Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasına sədrlik edən 

Heydər Əliyevin böyük siyasi iradəsinin, dönməz azərbaycançılıq idealının, qeyri-adi cəsarətinin və 

uzaqgörənliyinin sayəsində həyata keçirilmişdi. SSRİ adlanan dövlətin bütün müttəfiq qurumlarında demokratik 

islahatlar adı altında dağılma prosesi getsə də, o dövrə qədər sovetlər ittifaqının heç bir respublikasında 

Naxçıvanda atılan addımlara bənzər və ya yaxın bir hadisə baş verməmişdi. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1991-ci ilin sentyabr ayından etibarən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləməsi sayəsində muxtar respublika erməni işğalından xilas 

edildi, burada müstəqil dövlətçilik üçün zəruri olan mühüm islahatlar qətiyyətlə həyata keçirildi. Naxçıvan MR 

Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə təsərrüfat idarəetmə strukturları olan kolxoz və sovxozların 

ləğv edilməsi, torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi, Türkiyə ilə sərhəddə Araz çayı üzərində “Ümid 

körpüsü”nün salınması, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması gənclərin Türkiyə Cümhuriyyətinin 
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universitetlərində təhsil almaq üçün göndərilməsi və sair  mühüm tədbirlər nəinki muxtar respublikada, ümumən 

Azərbaycan miqyasında yeni siyasi-iqtisadi və mədəni mühitin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi 

baxımından əhəmiyyətli hadisələrə çevrildi. 

Naxçıvanda Azərbaycan Ordusunun hərbi hissələrinin yaradılmasına ötən əsrin 90-cı illərində Ulu Öndər 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə başlanıldı.  Xalqımızın böyük oğlu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri seçiləndən cəmi  4 gün sonra - 1991-ci il sentyabrın 7-də Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Həmin dövr Heydər 

Əliyevin muxtar respublikada ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlərlə, blokada 

şəraitində yaşayan Naxçıvanı düşmən hücumlarından qorumaqla yanaşı, həm də müstəqil Azərbaycanda Milli 

Ordu quruculuğu prosesinin başlanğıcı oldu. 

1992-ci ilin iyul-avqust aylarında Naxçıvan ərazisində yerləşən Rusiya silahlı qüvvələrinin 75-ci 

motoatıcı diviziyasının silah və texnikası, yaşayış binaları Müdafiə Komitəsinə təhvil verildi.  Həmin ilin 15 

sentyabrında isə Müdafiə Komitəsinin bazasında 5-ci əlahiddə gücləndirilmiş motoatıcı briqada yaradıldı. 1992-

ci il  oktyabrın 9-da Naxçıvanda ilk dəfə hərbi parad keçirildi. 

Taleyin hökmü ilə ağır blokada şəraitində olan Naxçıvana rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin 

uzaqgörən siyasəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran və Türkiyə dövlətləri ilə əlaqələri 

yaradıldı, Naxçıvanın həyati tələbatlarını ödəmək, kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək üçün protokollar 

imzalandı. Muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi 1 il 9 ay ərzində Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu xarici 

əlaqələr  bölgəni labüd fəlakətdən xilas etdi. 

1992-ci ildə çətin şəraitdə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması da Azərbaycanın 

gələcək taleyində xüsusi yeri olan ümumrespublika səviyyəli siyasi hadisə idi. Ozamankı hakimiyyət 

dairələrinin, AXC-Müsavat cütlüyünün maneçiliyini mətinliklə dəf edən Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda 

yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası qısa müddətdən sonra Azərbaycanda demokratik seçkilərlə hakimiyyətə 

gələrək xalqımızın və dövlətimizin gələcək inkişafına böyük töhfələr verdi. 1993-cü ildə xalqımızın təkidli 

istəyi ilə siyasi hakimiyyətə gələn Ulu Öndərin Naxçıvandan başlatdığı xilaskarlıq missiyası Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyini əbədi etdi. 

 

İqtisadi artım templərinə görə rekordsmen bölgə 

 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası davamlı inkişaf və əmin-amanlıq yolu ilə inamla addımladı. Muxtar respublikanın inkişafının 

2003-cü ildən sonrakı dövrü isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin yaradıcı gücünün əyani 

ifadəsidir. Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası da dinamik inkişaf yoluna qədəm qoyub. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 

dövlət proqramlarının icrası hətta ucqar dağ kəndlərinin də inkişafına səbəb olub. 

Ümumiyyətlə, müstəqillik illərində muxtar respublikada bütün parametrlər üzrə iqtisadi sabitliyə və 

davamlı inkişafa nail olunub, daxili imkanlardan səmərəli istifadə edilib, müdafiə, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi 

təmin edilib, sosial layihələrin əhatə dairəsi genişləndirilib. Bu dövrdə muxtar respublikada ümumi daxili 

məhsul istehsalının həcmi 69 dəfə artıb. Ötən ilin may ayında Naxçıvana səfər edən Prezident İlham Əliyev 

muxtar respublikanı iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgə adlandırıb: “Sənaye potensialı inkişaf 

edir, artır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen 

bölgədir. Ümumi daxili məhsul 10 dəfədən çox artıb”. 

Bu illərdə sənaye məhsulunun həcmi 117 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 15 dəfə artıb. Muxtar 

respublikada 232 elm və təhsil ocağı, 362 mədəniyyət müəssisəsi, 251 səhiyyə, 29 idman obyekti, 352 inzibati 

bina, 61 nasos stansiyası, 328 subartezian quyusu, 109 körpü, 1346 istehsal və xidmət sahəsi tikilib, 3918,3 

kilometr uzunluğunda avtomobil yolu yenidən qurulub. 

Əvvəllər enerji qıtlığından əziyyət çəkən, ciddi problemlər məngənəsində sıxılıb qalan muxtar 

respublikanın ötən dövrdə əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biri də enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bir 

zamanlar enerjini idxal hesabına əldə edən Naxçıvan indi enerji ixracatçısına çevrilib. Enerji təchizatı üzrə 60 

meqavat gücündə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 4,5 meqavat 

gücündə su-elektrik stansiyası, 87 meqavat gücündə Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası, 22 meqavat gücündə 

Biləv Su-Elektrik  Stansiyası, 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1” Su-Elektrik Stansiyası və 1,4 meqavat 
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gücündə “Arpaçay-2” Su-Elektrik Stansiyası, 32 meqavatlıq günəş-elektrik stansiyaları, Culfa rayonunda 1,1 

meqavat gücündə külək-günəş hibrid elektrik stansiyası istifadəyə verilmişdir. Əgər 2003-cü ilin sonuna muxtar 

respublikada 1 elektrik stansiyası fəaliyyət göstərirdisə, 2021-ci ildə bu göstərici 11-ə çatıbdır. Naxçıvanda 

elektrik enerjisinə olan tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, 

bu da inkişaf etmiş ölkələr üçün çox nadir göstərici hesab edilir. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması muxtar respublikada sənayenin inkişafına zəmin yaradıb, 

müstəqillik illərində sənaye məhsulunun həcmi 117 dəfə artıb, yüzlərlə sənaye müəssisəsi istifadəyə verilib. 

Vaxtilə ümumi daxili məhsul istehsalında aqrar sahənin ağırlıq təşkil etdiyi muxtar respublika bu gün sənaye-

aqrar regionuna çevrilib. Sənaye sahəsinin aparıcı mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın qurulması 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illər ciddi uğurlar qazanılıb. Fəaliyyəti dayandırılmış 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması nəticə etibarilə 

əvvəllər istehsal olunmayan yeni sənaye məhsullarının istehsalına və ümumilikdə, sənaye məhsulu istehsalının 

dinamik artımına səbəb olub. Bu sahənin inkişafının nəticəsidir ki, indi Naxçıvanda avtomobildən hər cür tikinti 

materialına, ərzaqdan geyimə qədər hər cür məhsul istehsal olunur. 

Sənaye ilə yanaşı, aqrar sahənin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Suvarma suyuna olan tələbatın 

ödənilməsi, aqrolizinq xidmətinin yaradılması nəticəsində kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təminatın 

yaxşılaşdırılması əkinçini torpaqdan ikiəlli yapışmağa sövq edib. Bunun nəticəsidir ki, əkin sahələri və məhsul 

istehsalı ilbəil artırılır. Ötən dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminin 15 dəfə artması ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verib. Aqrar sahəyə diqqət və qayğı sayəsində yüzlərlə ailə 

təsərrüfatları formalaşdırılmışdır ki, bu da özünüməşğulluğa mühüm töhfə verir. 

Blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvanda əsas məsələlərdən biri də ərzaq təhlükəsizliyinin yerli 

imkanlar hesabına təmin olunmasıdır. Müxtəlif sahələr üzrə qəbul edilmiş dövlət proqramlarının icrası muxtar 

respublikada yerli istehsalın həcminin artmasına, əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatına geniş 

imkanlar yaradıb. Əvvəllər zəruri ərzaq və sənaye məhsullarına olan tələbatını tamamilə idxal hesabına ödəyən 

muxtar respublikada bu gün 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir və ixrac potensialı 

getdikcə artır. 

Muxtar respublikada xüsusi mülkiyyətin, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Sahibkarlara göstərilən dövlət maliyyə dəstəyinin həcminin ildən-ilə artırılması, bu sahədə fəaliyyətə süni 

müdaxilələrin aradan qaldırılması, bir sıra vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişafına öz təsirini göstərmişdir. Sahibkarlığın inkişafı sahəsində yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, ümumi 

daxili məhsulda özəl bölmənin xüsusi çəkisi artmış, 1346 istehsal və xidmət sahəsi yaradılmışdır. 

Naxçıvanda həyata keçirilən kompleks tədbirlər, sənaye və aqrar sahənin inkişafında müsbət nəticələrin 

əldə olunması, yeni istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, investisiya imkanlarının artması sürətli inkişaf 

tempinin qorunub-saxlanmasına, əhalinin rifahının yaxşılaşmasına və sosial problemlərin həllinə səbəb olub. 

Bütün sahələrdə əldə olunan nailiyyətlər əhalinin məşğulluğunu təmin edib, 98 min 775 iş yeri açılıb, əhalinin 

gəlirləri isə 61 dəfə artıb. 

Dövlət başçısı kimi bölgəyə 15 dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda 100-dən artıq təhsil, 

səhiyyə, idman və mədəniyyət müəssisəsinin, istehsal sahəsi və hərbi təyinatlı obyektlərin açılışını edib. Ölkə 

rəhbərinin himayəsi, tapşırığı, tövsiyəsi ilə ərsəyə gələn obyektlərin sayı isə minlərlədir. 

 

Muxtar respublikanın inkişafında uğurlu il 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri 2021-ci ildə də qazanılmış mühüm 

nailiyyətləri əks etdirir. Bu göstəricilər sadəcə rəqəmlər toplusu deyil, böyük zəhmətin, fədakarlığın, düzgün 

yolun ürəkaçan nəticələridir. 

Ötən il ümumi daxili məhsul istehsalı 3 milyard 16 milyon 315 min manat, bir il öncəki göstəricidən 2,4 

faiz çox olub. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul əvvəlki ilə nisbətən 3,4 faiz artaraq 6525 manat, orta 

aylıq əməkhaqqının məbləği isə 548,8 manat təşkil edib. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 27 faizlə 

sənaye sahəsi tutur və maddi istehsalın payı 59 faizdir. Ötən il muxtar respublikada bir il öncəki göstəricini 1,7 

faiz üstələyən həcmdə - 1 milyard 69 milyon 655 min 700 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub. 

Bunda özəl bölmənin payı 92,3 faizdir. Sənayenin inkişafı məqsədilə təsərrüfat subyektlərinə 2021-ci ildə 11 
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milyon 276 min manat kredit verilib. 194 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılıb, yaxud yaradılması 

davam etdirilib. İndi Naxçıvanda 384 növdə məhsul istehsal olunur. 

2021-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlara verilən 38 milyon manatdan artıq kreditin 13 milyon 875 

min manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə, 24 milyon 161 min 100 manatı isə 

fərdi sahibkarlığın inkişafına sərf olunub. 52 hüquqi və 2389 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb. 2021-ci ildə bir il 

öncəyə nisbətən 5,3 faiz çox, yəni 573 milyon 380 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. 

Muxtar respublikada alternativ enerji istehsalı sahələrinin yaradılması istiqamətində 5 meqavat gücündə “Şərur” 

Günəş-Elektrik Stansiyasının və Culfa rayonunda 1,1 meqavat gücündə külək-günəş hibrid elektrik 

stansiyasının tikintisi başa çatdırılıb, Şərur rayonunda günəş- elektrik stansiyasının tikintisi davam etdirilir. 

Təkcə 2021-ci ildə muxtar respublikada 355 sosial və inzibati obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq 

istifadəyə verilib, 149 obyektdə tikinti və yenidənqurma işləri davam etdirilib. Əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə də müsbət təsir göstərib və ötən il əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 

376 min 661 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilib. 

 

Yüzillik daha böyük yüksəliş nümunələri ilə zəngin olacaq 

 

İkinci Qarabağ müharibəsi Cənubi Qafqazda yeni siyasi və iqtisadi reallıqlar yaradıb. Müharibəyə qədər 

bölgənin aparıcı dövləti olan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra regiondakı lider statusunu 

daha da möhkəmləndirib. Eyni zamanda Ermənistanın hərbi-siyasi məğlubiyyətə düçar edilməsi ilə Prezident 

İlham Əliyev xalqımızın tarixi-milli maraqlarının reallaşmasına da zəmin formalaşdırıb. 

 Bunlardan biri də vaxtilə Azərbaycan torpaqları olmuş Zəngəzur bölgəsinin bütün türk dünyasını 

birləşdirən körpüyə çevrilməsi üçün yetişmiş tarixi şəraitin reallaşdırılmasıdır. 44 günlük İkinci Qarabağ 

müharibəsində Ermənistanın məğlubiyyətinin siyasi-hüquqi təsdiqi olan 10 noyabr bəyanatının bəndlərindən 

biri də bölgədə bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin yaradılmasıdır. 

Prezident İlham Əliyevin siyasi-diplomatik müdrikliyi nəticəsində Zəngəzur dəhlizi adını alan nəqliyyat 

körpüsünün yaradılmasına az qalıb. Ötən il may ayının 10-da Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına etdiyi sayca 15-ci səfərin əsas məqamlarından biri də Zəngəzur dəhlizinin reallaşdırılması 

istiqamətində verilən mesaj olmuşdu. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmə zolağının 

yaradılması, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolu kimi nəqliyyat layihələri, Ordubad dəmir yolu 

stansiyasında aparılan yenidənqurma işləri Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına xidmət etməklə yanaşı, muxtar 

respublikanın blokadadan çıxarılması və Zəngəzur dəhlizinin yaradılması istiqamətində atılan addımların bir 

hissəsidir. 

Bu gün blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikada əldə olunmuş inkişaf Prezident İlham Əliyevin 

siyasi kursunun təcəssümü, Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsidir. Əminik ki, Naxçıvan uğurlarının miqyasını 

daha da artıracaq və muxtariyyətin 100 illiyini daha böyük yüksəliş nümunələri ilə qeyd edəcəyik. 
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Naxçıvan: doğma diyar 
 

Muxtar Respublikanın yaradılmasından 98 il ötür 

 

Zümrüd Qurbanqızı 

 

Naxçıvan şəhərinin ilk dəfə adı çəkilən və bizə məlum olan ən qədim məxəz eramızın II əsrində yaşamış 

yunan alimi Klavdi Ptolomeyin "Coğrafiya"sıdır. O, Naxçıvanın hələ eradan əvvəl II əsrdə şəhər olduğunu 

bildirir. 

K.Ptolomey yazır: "Naksuana geniş ərazisi olan Vaspuraqanın mərkəzidir. 37 nahiyədən ibarət olan bu 

ölkənin bir nahiyəsini də Naksuana təşkil edir". 

Professor Teymur Bünyadovun qənaətinə görə, Naxçıvan təxminən 3.500 il bundan əvvəl şəhər tipli bir 

yaşayış məntəqəsi olmuşdur. 

Naxçıvan tez-tez dağıntılara məruz qalmış, romalıların, parfiyalıların döyüş meydanı olmuş, XX əsrdə 

isə erməni daşnaklarının ağlasığmaz vəhşiliklərinin canlı şahidinə çevrilmişdir. 

Azərbaycandan ayrı salınmış bu qədim diyar ermənilərin torpaq iddialarının başladığı gündən blokadaya 

salındı. Bu çətin günlərdə Naxçıvana rəhbərlik etməyə başlayan Heydər Əliyev bölgənin, onun insanlarının əsl 

xilaskarı oldu. Bölgə dirçəldi, insanlar rahat nəfəs aldı. Ulu öndərin bu diyar barədə öz planları vardı və onu 

Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərlik etdiyi müddətdə yerinə yetirməyə çalışırdı. O deyirdi: "Mən istəyirəm ki, 

mənim arzum, istəklərim Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım yerinə yetirilsin". Bu gün ümummilli liderin 

planları Naxçıvanda uğurla həyata keçirilir, bütün sahələr yüksələn xətlə inkişaf etdirilir. Bu nailiyyətlərin hər 

biri isə ulu öndərin siyasi kursunun davam etdirilməsi nəticəsində qazanılıb. 

Tarixi vərəqlədikcə bu qədim Azərbaycan torpağının faciəsi, onun qəhrəman insanlarının mübarizəsi, 

tarixi ədalətsizliklər birər-birər göz önünə gəlir. 1918-1919-cu illərdə erməni daşnaklarının Azərbaycan xalqının 

başına açdıqları bəlalardan, o cümlədən Andranikin Naxçıvanda törətdiyi qətllər barədə həyəcansız danışmaq 

mümkün deyil. 

1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Naxçıvan çar Rusiyasının tərkibinə qatılmışdı. Bundan 

sonra çar hökuməti İrandan və Şərqi Anadoludan 10 minlərlə erməni ailəsini Naxçıvan xanlığı ərazisinə 

köçürmüş və Naxçıvanın demoqrafik quruluşu kəskin surətdə dəyişdirilmişdi. Naxçıvan ərazisi də 

Azərbaycanda yaradılmış erməni vilayətinin tərkibinə daxil edilmişdi. 

1841-ci ildə Naxçıvan qəza mərkəzinə çevrildi. Çarizmin 1871-ci ildə həyata keçirdiyi şəhər islahatı 

Azərbaycanın digər şəhərləri kimi, Naxçıvan şəhərinə də tətbiq olundu. 1917-ci ilin sonlarında ermənilərin 

Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının daha da genişlənməsi 1918-ci ilin əvvəllərində real təhlükəyə çevrildi, nizami 

daşnak silahlı dəstələri türklərlə mübarizə adı altında Naxçıvanın bir çox kəndlərini dağıdaraq dinc əhaliyə 

divan tutdu. 

1918-ci il mayın 26-da Gürcüstan, mayın 28-də Azərbaycan və noyabrda Ermənistan öz 

müstəqilliklərini elan etdikdən sonra Ermənistanın daşnak hökuməti Naxçıvanı özünə ilhaq etmə siyasəti 

yeritməyə başladı. Yalnız Türk əsgərlərinin bölgəyə göndərilməsi və yerli əhalinin fəal müqaviməti Naxçıvanın 

ermənilərin hakimiyyəti altına düşməsinin qarşısını aldı. Mudros barışığına əsasən, 1918-ci ildə Türkiyə öz 

qoşunlarını Naxçıvandan çıxarmağa məcbur oldu. 

1918-ci ilin noyabrında bölgədə Araz-Türk Respublikası yaradıldı, lakin 1919-cu ilin əvvəlində 

Naxçıvanı tutan ingilislər bu gənc respublikanı tanımadılar. Üstəlik, xalqın rəyini soruşmadan Naxçıvan və 

Şərur bölgəsinin Ermənistan ərazisi olduğunu elan etdilər. Beləliklə də Araz-Türk Respublikası süquta uğradı. 

1919-cu ilin iyulunda daşnaklar ingilislərin köməyi ilə Naxçıvanı ələ keçirdilər, bir müddət sonra ingilislərin 

Naxçıvanı tərk etməsindən istifadə edən Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi dəstələri daşnakların nizami 

qoşununu Naxçıvandan qovmağa müvəffəq oldular. 

1920-ci il aprelin 28-də Bakıda, iyulun 28-də Naxçıvanda Sovet hakimiyyətinin elan edilməsi, 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması, Zəngəzurun Azərbaycandan alınaraq Ermənistana 

verilməsi və Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düşməsi Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini gündəmə gətirdi. 
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1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda Sovet hakimiyyəti elan edildikdən sonra Ermənistan Sovet Sosialist 

Respublikası hökuməti də Naxçıvanı özünə ilhaq etmək üçün dəfələrlə cəhd göstərdi. Lakin 1921-ci ilin 

yanvarında Naxçıvan əhalisinin 90 faizi muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-ə birləşməyə səs verdi. 

Naxçıvan yeni yaradılan Naxçıvan SSR-in, Naxçıvanın muxtariyyət statusunu qəti müəyyənləşdirən Moskva və 

Qars müqavilələri imzalandıqdan (1921) sonra, 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasının paytaxtı oldu. 

Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən, Şərqin qapısı adlandırılan Naxçıvan 2018-ci ildə İslam 

Mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib. Yaxın Şərqdə nadir memarlıq abidələri ilə tanınan Naxçıvan qədim yaşayış 

məskənləri, siklop tikililəri, maddi mədəniyyət nümunələri, qalaları, istehkamları, inşaat materialları, tikinti 

texnikası və bir sözlə, öz zənginliyi ilə də diqqəti cəlb edir. 

Naxçıvanda memarlıq sənəti ən yüksək səviyyəyə çatmış, Naxçıvan memarlığının özünəməxsus orijinal 

sənət üslubu yaranmışdır. Bu üslub sonralar geniş yayılaraq "Naxçıvan memarlıq məktəbi" adı ilə tarixə 

düşmüşdür. Bu məktəb bəşəriyyətə Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvani, Əmirəddin Məsud Naxçıvani, Əhməd ibn 

Əyyub əl-Hafiz Naxçıvani kimi memarlar, sənətkarlar vermişdir. 

Naxçıvan şəhəri muxtar respublikanın siyasi mərkəzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda, mədəni mərkəzidir. 

Burada 21 muzey və muzey tipli müəssisə, bir muzey filialı fəaliyyət göstərir. 

Şəhərdə yerləşən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Ədəbiyyat Muzeyi, Naxçıvan Dövlət 

Tarix Muzeyi, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi, Hüseyn Cavidin ev-muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadənin ev-

muzeyi, Cəmşid Naxçıvanskinin ev-muzeyi, Bəhruz Kəngərlinin ev-muzeyi, Heydər Əliyevin ev-muzeyi və son 

dövrlərdə yaradılmış Açıq Səma Altında muzey maraqlı eksponatları ilə diqqət çəkir. 

Naxçıvan şəhərində yerləşən üç tarixi memarlıq abidəsi də muzey kimi fəaliyyət göstərməkdədir. 

Bunlardan biri XII əsrdə Əcəmi Naxçıvaninin inşa etdiyi Möminə Xatun türbəsidir. Türbə Azərbaycan 

Atabəylər dövlətinin hökmdarı Məhəmməd Cahan Pəhləvanın sifarişi ilə inşa edilmişdir. Yusif Küseyir oğlu 

türbəsi də eyni memar tərəfindən 1162-ci ildə inşa edilib. Üçüncü abidə isə Hüseyn Cavidin məzarı üstündə 

ucaldılmış Hüseyn Cavid türbəsidir. 

Şəhərdə 2004-cü ildən Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı fəaliyyət göstərir. Hava Limanından 

Azərbaycanın Gəncə və Bakı şəhərlərinə, Türkiyənin İstanbul şəhərinə və eləcə də əksinə marşrutlar vardır. 

Həmçinin 2021-ci ildən etibarən Naxçıvan-Zaqatala marşrutu üzrə yeni reys həyata keçirilir. 

Muxtar Respublikada dəmir yolu nəqliyyatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Araz çayı boyunca Bakı-

İrəvan dəmir yolu xəttinin 190 kilometrə qədəri Muxtar Respublika ərazisindən keçir. Bu dəmir yolu xəttinin 

Culfadan keçən hissəsindən Təbriz şəhəri istiqamətində qol ayrılır. Hazırda Naxçıvan-Ordubad və Naxçıvan-

Şərur istiqamətində daxili sərnişindaşıma xidməti göstərilir. Bundan başqa, Naxçıvan-Təbriz və əks istiqamətdə 

sərnişin və yük qatarlarının hərəkəti üçün İran İslam Pespublikası ilə müqavilə bağlanmışdır. 

Naxçıvan MR-in paytaxtı kimi, Azərbaycanın mühüm maarif, elm və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə 

çevrilmişdir. Burada hələ orta əsrlərdə məktəb və mədrəsələr mövcud idi. 

Şəhərdə AMEA-nın elmi mərkəzi, Respublika Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin Naxçıvan elm və 

texnika mərkəzi, klub və kitabxanalar, 3 teatr, filarmoniya fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvan bu gün də inkişaf edir, müasirləşir özünün qədimliyini, tarixiliyini isə qoruyub saxlayır. 

2021-ci il mayın 10-da Naxçıvana səfəri zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev muxtar 

respublikanın ümumi inkişafını xarakterziə edərək demişdir: "Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır, Heydər 

Əliyevin vətənidir. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz, doğma diyardır və Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq 

reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq. Bu gün ulu öndərin xatirəsinə göstərilən ən böyük diqqət məhz 

özünü, bax, bu inkişafda təcəssüm etdirir". 
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Naxçıvan təhsilin inkişafında liderdir 

 

Muxtar respublikanın ucqar dağ kəndlərinin şagirdləri bilik səviyyəsinə görə Azərbaycan miqyasında 

davamlı şəkildə necə rekordçu olurlar? 

  

İxtiyar HÜSEYNLİ 

 

...Azərbaycanda ən çox xarici tələbənin hansı ali məktəbdə təhsil aldığını bilirsinizmi? 

Bu, heç də yaşı 80-100 olan universitetlər, tanınmış akademiyalar deyil. Blokada şəraitinin ağır 

çətinlikləri, fəsadları altında fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Universitetidir... 

Bu informasiya muxtar respublikada təhsillə bağlı eşitdiyimiz ilk, ancaq son müsbət təəccübümüz olmadı. 

Bəli, təhsildə heyrətə səbəb olan faktlar, proseslər nə yaxşı ki, hələ də var imiş... 

  

55 yaşlı müdrik cavan 

  

1967-ci ildə 3 ixtisas üzrə 3 ştatlı müəllim və 102 tələbə ilə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı 

kimi ilk qədəmini atan, 1972-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna çevrilən, artıq 22 ildir dövlət 

universiteti kimi fəaliyyət göstərən bu 55 yaşlı ali məktəb indi muxtar respublikanın təhsil bayraqdarıdır. 

Bununla bərabər, ölkə miqyasında xeyli təhsil ilklərinə müəlliflik edir və pafoslu planları, bəlağətli hədəfləri ilə 

deyil, məhz konkret fəaliyyət nəticələri, real uğurları ilə çox “təhsil flaqmanından” önə keçir. 

Heydər Əliyev Naxçıvan Dövlət Universitetini (NDU) hər zaman xüsusi himayə edib, onun inkişafı üçün 

düzgün yol müəyyənləşdirib. İlk dəfə 48 il əvvəl - 1974-cü ildə olduğu, sonradan isə dəfələrlə ziyarət etdiyi 

universitet barədə Ulu Öndər deyirdi: “Çox xoşbəxtəm ki, mən bu universitetin yaranmasının təməlini 

qoyanlardan biri və onun təşəbbüskarıyam. Böyük iftixar hissi keçirirəm ki, əsasını qoyduğumuz bu gözəl təhsil 

ocağı indi böyük şöhrətə malikdir. Naxçıvan təhsili, məktəbi mənim üçün əzizdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti 

isə Naxçıvan təhsilinin zirvəsidir”. 

Bu qayğı Prezident İlham Əliyev tərəifndən də davam etdirilib. Dəfələrlə olduğu, hər dəfə də mühüm 

infrastruktur açılışlarını etdiyi universitet barədə dövlət başçısının bu sözləri xüsusilə diqqət çəkir: “Naxçıvan 

Dövlət Universiteti böyük və şərəfli yol keçmişdir. Mən şadam ki, universitet çox sürətlə inkişaf edir, burada 

çox böyük işlər görülür. Universitet dünyanın aparıcı ali məktəbləri ilə çox yaxşı işgüzar əlaqələr yarada 

bilibdir. Burada müxtəlif ölkələrdən tələbələr oxuyur. Bu da onu göstərir ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

nüfuzu dünyada kifayət qədər yüksək səviyyədədir. Burada görüləcək işlər, yeni fakültələrin açılması və gələcək 

planlar, əlbəttə, imkan verəcək ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti nəinki regionda, hətta dünya miqyasında 

tanınmış ali məktəblərin birinə çevriləcəkdir”. 

Prezident NDU qarşısında konkret məqsəd müəyyənləşdirmişdi və 15 il öncə elan edilən bu hədəf indi 

gerçəyə çevrilir. Bu mövzuda universitetin rektoru Elbrus İsayev böyük şövqlə, qürurla danışır. Ölkənin ən gənc 

rektoru olan Elbrus müəllim universitetin sabahı ilə bağlı aydın vizyona, prinsipial mövqeyə, ən əsası isə 

əminliyə sahibdir. Onunla söhbətləşdikcə, əməl hesabatını dinlədikcə onun öz fəaliyyətində müasir çağırışlarla 

mükəmməl ənənələri uğurla birləşdirdiyini, məsuliyyət daşıdığı sahəni nəticəsiz, populist eksperimentlərdən 

qoruyaraq düzgün məcrada inkişaf etdirdiyini və etimada bəslədiyi sədaqəti aydın görmək olur. Maraqlı məqam 

odur ki, rektorun tələbəlikdən etibarən həyatı məhz bu universitetlə bağlıdır. Burada bakalavr, magistr, 

doktorantura təhsili alıb, tələbəlik illərində universitet Gənclər Təşkilatının, Tələbə Həmkarlar İttifaqı 

Komitəsinin sədri vəzifələrində çalışıb. Müəllimi, baş müəllimi, dekanı olduğu universitetə rəhbərlik 3 il öncə 

ona həvalə edilib. Çoxsaylı təltif, mükafata sahibdir, elə ən sonuncusunu xatırladaq: “2021-ci ilin ən yaxşı 

rektoru” sosial sorğusunun qalibi olub. 

Rektorla bərabər universitetin korpuslarını gəzirik. Onun “universitet şəhərciyi” ifadəsi ilə razılaşmıram. 

Bura şəhərcik deyil, elə şəhərdir - müasir gənclər şəhəri, modern təhsil şəhəri! 108 hektarlıq ərazidə 13 tədris 

korpusundan əlavə, elektron kitabxana, konservatoriya, sosial xidmət mərkəzi, universitet xəstəxanası, olimpiya 

idman mərkəzi, Tələbə evi, Qonaq evi, 2 stadion və digər çoxsaylı təhsil-sosial infrastrukturları yerləşir. Hər biri 

də 4-6 mərtəbəli, tam təmirli, ən son nəsil avadanlıqlarla təchiz edilmiş, zövqlə tikilmiş binalar... 
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Əslində, bütün korpuslarda olmaq üçün heç bir gün də kifayət etməz. Həyat burada hər addımda qaynayır. 

Hazırda universitetdə 451 professor-müəllim heyəti çalışır ki, onların da  arasında Milli Elmlər Akademiyasının 

müxbir üzvü, elmlər doktoru, professor, fəlsəfə doktoru, Xalq rəssamı, Əməkdar elm xadimi, Əməkdar müəllim, 

Əməkdar artist, Əməkdar mədəniyət işçisi və digər yüksək elmi-ictimai statusu şərəflə daşıyanlar var. 12 

fakültədə bakalavriat səviyyəsi üzrə 70 ixtisas, magistraturada 82 ixtisaslaşma, doktoranturada 52 və rezidentura 

üzrə 32 ixtisasda ümumilikdə 8 minə yaxın tələbə təhsil alır. 13 ixtisasda 516 tələbəyə təhsil verən Musiqi 

kolleci də ötən il universitetin tabeliyinə verilib. Rektor növbəti iki il ərzində tələbə sayının 10 min nəfəri 

keçəcəyinə əmindir. 

Xarici tələbələrlə qarşılaşırıq. Elbrus İsayev məlumat verir ki, ümumilikdə burada bakalavr və 

magistratura səviyyəsində 9 ölkədən 1493 tələbə təhsil alır. Bu rəqəm indi ölkə üzrə rekord göstəricidir. Demək, 

illər boyu muxtar respublikada minlərlə xarici tələbə təhsil alıb. Tələbələrin hansı ölkələrdən gəlmələri ilə 

maraqlanırıq. Türkiyə, İran, Rusiya, Pakistan, Özbəkistan və digərləri sırasında dünyanın ən modern təhsil 

modellərindən birinə malik Cənubi Koreyadan da tələbə olduğunu eşidəndə təəccüblənirik. Cənubi Koreyanın 

KOICA təşkilatı ilə birlikdə “Elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması” 

layihəsini həyata keçirən NDU-nun ABŞ-dan İngiltərəyə, Çindən Rusiyaya, Fransadan Misirə, Almaniyadan 

Pakistana, İspaniyadan İrana qədər, bir sözlə, dünyanın 50-dən çox ölkəsinin 100-dən artıq ali təhsil ocağı ilə 

faydalı əməkdaşlıq əlaqələri var. 

Maraqlıdır, axı o uzaq ölkələrdən gələn tələbə, özü də minlərlə tələbə niyə məhz Naxçıvanı seçir? Rektor 

bunun səbəblərini izah edir: həm normal yaşam üçün tələb olunan bölgənin yüksək inkişaf və sabitlik 

göstəriciləri, həm təhsil nailiyyətləri, həm də burada gördükləri yüksək qayğı, himayə, qonaqpərvərlik... Digər 

səbəblərin də hər biri əsaslıdır. Məsələn, əcnəbi tələbələrə davamlı olaraq ərzaq payı ayrılır. Pandemiya 

dövründə isə muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən xarici tələbələrə maddi dəstək göstərilir, soyuducuları boş 

qalmır. Bu mənəvi dəyərlər kontekstində NDU-nun xaricdə əsas təbliğatını məhz burada təhsil almış, indi də 

təhsil alan tələbələr aparır və həmvətənlərini universitetə cəlb edirlər. 

Xatırladaq ki, NDU-da təhsil alan yerli tələbələrin coğrafiyası Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə edir. 

  

Populist planlar yox, məhz real nəticəli innovasiyalar var 

  

Avropa Rektorlar Klubu tərəfindən “Minilliyin universiteti” adına layiq görülən NDU yeni 

texnologiyaların tətbiqi, tədrisin səviyyəsi, mənimsəmə və davamiyyətə görə Azərbaycan ali məktəblərinin 

reytinq cədvəlində də iki dəfə birinci yerə sahib olub. 

Universitetin bir nailiyyəti də tələbələrin təkmil təcrübə keçməsini və nəticədə sonradan rahat iş tapa 

bilməsini təmin edəcək layihənin artıq üç ildir icra olunmasıdır. Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin 

müəllifi olduğu bu təşəbbüs əsasında universitetdə bakalavriat səviyyəsi üzrə 70 ixtisas müvafiq olaraq 34 

dövlət təşkilatına, subbakalavriat səviyyəsi üzrə isə 13 ixtisas 4 dövlət təşkilatına hamiliyə verilib. Dövlət 

strukturlarının rəhbərləri, nazirlər tələbələrlə mütəmadi görüşür, təmsilçiləri onlara mühazirələr oxuyur, təcrübə 

prosesinin keyfiyyətli gedişini təmin edir, nəticədə fərqlənən tələbələr işlə təmin olunur. Rektorun təbirincə 

desək, ixtisasların dövlət qurumlarına hamiliyə verilməsi kadr potensialının inkişafı ilə yanaşı, gənclərin 

istedadlarının üzə çıxarılması, ideyaların reallaşması və startap təşəbbüslərinin dəstəklənməsi sahəsində mühüm 

addımdır. 

Bu, Azərbaycan təhsilində bir ilkdir, amma Naxçıvan miqyası üçün yeganə ilk deyil... Ölkəmizin ali təhsil 

müəssisələri arasında ilk dəfə Naxçıvan Dövlət Universitetində Distant Təhsil Mərkəzi istifadəyə verilib. 

Elektron universitetin fəaliyyətə başlaması isə Azərbaycan ali təhsil məkanında büdcəsinə və layihəsinin 

genişliyinə görə ən irihəcmli və əhəmiyyətli layihələrdəndir. Elektron təhsil, onlayn sənəd dövriyyəsi, akademik 

idarəetmə və digər təhsilin idarəedilməsi modellərini özündə birləşdirən Elektron universitet təhsilin elektron 

vasitələrlə həyata keçirilməsi ilə yanaşı, elektron imtahanları da əhatə edir. 

İnnovasiyalar, dövrün qlobal trendlərinə qoşulma, yeni çağırışlara uyğun mütəxəssis yetişdirmə müasir 

təhsilin əsas faktorlarıdır. Ancaq ölkə miyqasında bu sahədə hələ də yetərincə səmərəli nəticələr əldə etməyən 

ali məktəblər var. Bəs NDU-da bu sahədə vəziyyət necədir? 

Rektor Elbrus İsayev bu istiqamətdə həyata keçirilən çoxsaylı layihə, onların nəticələrindən danışır. 

Məsələn, Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü ilə yaradılan “Startap Naxçıvan” hərəkatı universitetin müasir 
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təfəkkürlü peşəkar mütəxəssis hazırlığına, tələbə-gənclərdə innovativ ideyaların üzə çıxarılmasına, yaradıcı 

düşüncənin inkişafına xidmət edir. Universitetdə gənclərin layihələrini, ideyalarını dəstəkləmək üçün yaradılan 

“İnnovasiya mərkəzi” və “İnnovasiya laboratoriyası” tələbələrin startapla bağlı biliklərinin formalaşması, biznes 

layihə və planlarının qurulması, maarifləndirici treninqlərin keçirilməsini təmin edir. Eyni zamanda startap 

hərəkatına qoşulmanı optimallaşdırmaq və operativ əlaqələrin qurulması məqsədilə “İdeya bankı” fəaliyyət 

göstərir. Hazırda 20-yə yaxın startap layihəsi icra olunur. 

Tədris prosesində İKT-nin tətbiqi sahəsində professor-müəllim heyətinin fənlər üzrə mühazirə mətnləri 

elektronlaşdırılıb və ixtisaslar üzrə tələbələrin şəxsi kabinetlərinə yerləşdirilib. Bu isə etiraf edək ki, ölkə ali 

məktəblərində rastlanan azsaylı faktlardandır və daim tələbələrin haqlı narazılığını yaradır. İmtahan 

sessiyasından əvvəl tələbələrin imtahanaqədərki balları şəxsi kabinetlərinə yüklənilir. Ötən il elektron test üsulu 

ilə 1141 imtahan keçirilib. Ali təhsil ocağının “E-cədvəl” mobil tətbiqi Azərbaycanın milli internet mükafatına 

layiq görülüb. Rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqi və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi məqsədilə 

tələbələrə yeni nəsil smart tələbə kartları verilib. 

Tikintisi davam edən nəhəng kompleksin qarşısındayıq. Elbrus İsayev “Bura gələcəkdə yalnız 

universitetimizin və muxtar respublikanın deyil, bütün Azərbaycanın ən müasir elmi-texnoloji mərkəzlərindən 

olacaq” deyir. Rektorun mütləq əminliklə gələcək təyinatını müəyyənləşdirdiyi məkanla maraqlanırıq. Bura 

Naxçıvan Dövlət Universitetində Texnologiyalar Parkı olacaq. 

Bu infrastrukturu Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun növbəti innovasiya təşəbbüsü kimi səciyyələndirən 

rektor qeyd edir ki, ümumiyyətlə, dünyada az sayda universitetdə texnopark vardır. Bura universitetin 

imkanlarını daha da genişləndirməklə yanaşı, beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması, innovativ 

layihələrin dəstəklənməsi və keyfiyyətli kadr hazırılığı kimi məsələlərə böyük təsir imkanları yaradacaq. 5 

mərtəbəli Texnologiyalar Parkı universitetin 43 ixtisasının fəaliyyət sahəsinə daxil olacaq. 

Layihəyə nəzər salırıq. Nano araşdırmalar, biotexnologiyalar, prototip mərkəzləri, proqramlaşdırma və 

avtomatlaşdırma, texnoservis, innovasiya, layihələrin əlaqələndirilməsi, informasiya texnologiyaları, süni 

intellekt elmi-tədqiqat mərkəzləri, incəsənət, dizayn və memarlıq layihələri xidməti, biznes inkubatoru, ideya 

bankı, energetika, startap mərkəzləri, nəbatət bağı, kənd təsərrüfatı və aqronomluq, coğrafiya, meliorasiya, 

arıçılıq sahələri, biopark, texnopark binaları... Bəli, bunlar Naxçıvan Dövlət Universitetində mövcud olacaq! 

  

Qədim alimlər yurdunda modern elmi yeniliklər 

Universitet ərazisində hərbi geyimli gənclərlə qarşılaşırıq. Məlum olur ki, onlar Tibb fakültəsində ötən 

ildən fəaliyyətə başlayan “Hərbi həkim” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrdir. Tibb fakültəsində olarkən isə 

maraqlı məqamla rastlaşırıq. Əczaçılıq və biokimya laboratoriyalarında müəllimlərlə yanaşı, tələbələr də iş 

başında idi. Yeni dərman vasitələri üzrə araşdırmalar aparılırdı. Məlum oldu ki, fakültənin dekanı, dosent 

Elsevər Əsədovun “Arı vərəmumu əsaslı oral və nazal sprey” layihəsi artıq patent üçün Əqli Mülkiyyət üzrə 

Dövlət Agentliyinə göndərilib və ilkin mərhələdən keçib. Qeyd edək ki, bu dərman vasitəsi universitetin 

müəllim və tələbələri ilə yanaşı, artıq ətrafda da geniş populyarlıq qazanıb və pandemiyanın fəsadlarından 

qorunmaq üçün təsirli sprey kimi qəbul olunur. 

Bəs NDU-da - bu gənclər şəhərində tələbələrin dərsdənkənar asudə vaxtı necə keçir? Əvvəl yataqxanadan 

başlayaq. Tam təminatlı, müasir təchizatlı, yüksək təmirli, 2 korpuslu, ən əsası, bəlkə də simvolik sayılan 

ödənişli yataqxana 500-ə yaxın tələbənin isti ocağına, evinə çevrilib. Yaxınlıqdakı üç mərtəbəli Sosial Xidmət 

Mərkəzində isə tələbənin cibinə uyğun kafelər, istirahət, sərgi, mədəniyyət məkanları günboyu tələbələrin 

istifadəsindədir. Universitetin öz xəstəxanası da var. 3 mərtəbəli korpusda cərrahiyyə bloku, reanimasiya 

palataları, elektrokardioqrafiya, ultrasəs, rentgen və müayinə otaqları, klinik laboratoriya, aptek, 3 auditoriya, 

oftalmoloji, stomatoloji kabinələr və digər lazımi mükəmməl tibbi infrastruktur yaradılıb. Tələbə və müəlliflərin 

ixtiyarında təmənnasız olan bu xəstəxana həm də Tibb fakültəsinin təcrübə məkanıdır. 

Tələbə Gənclər Təşkilatı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə Turizm Assosiasiyası, Tələbə İnformasiya 

Mərkəzi, tələbə teatr və opera studiyaları, xor, vokal və rəqs qrupları, İdman klubu universitetdə tələbələrin 

yaradıcılıq axtarışlarının, bilik və bacarıqlarının, dünyagörüşlərinin, təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin daha da 

inkişaf etdirilməsinə, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə geniş imkanlar yaradır. Universitetin gənc müəllimi 

Əziz Qasımovun bu günlərdə gənclər siyasəti və gənclərlə iş sahəsi üzrə fərqləndiyinə görə Prezident 

mükafatına layiq görülməsi isə həm də elə NDU-ya dövlət başçısının növbəti etimadıdır. Qeyd edək ki, 
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Universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatı da “İlin ən yaxşı Tələbə Gənclər Təşkilatı” nominasiyası üzrə mükafata 

layiq görülüb. 

100 mindən artıq kitabxana fondu olan Naxçıvan Dövlət Universitetində ən yüksək kampus simsiz 

internet şəbəkəsindən istifadə olunur. Burada 3 internet mərkəzi, Media mərkəzi, Universitet televiziyası, 

radiosu, nəşriyyatı, “Elmi əsərlər” jurnalı, “Yeni fikir” qəzeti və bir neçə muzey fəaliyyət göstərir. 

NDU müasir təhsil mərkəzi olmaqla yanaşı, həm də mükəmməl elm məkanı kimi formalaşır. Bu isə 

universitetin əsas fəaliyyət göstəricilərindən, mühüm qiymətləndirmə əmsallarından biri olmaqla yanaşı, daim 

“alimlər yurdu” kimi səciyyələnən Naxçıvanın nüfuzuna da böyük töhfədir. 

Yeri gəlmişkən, bu ənənənin yaşaması üçün Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi də xüsusi 

səy göstərir. 20 il öncə fəaliyyətə başlayan bölmədə 6 elmi tədqiqat institutu birləşib. Burada çalışan 248 

əməkdaş, o cümlədən 93 elmi işçi sırasında iki akademik, 4 müxbir üzvü, 5 elmlər doktoru, 50 fəlsəfə doktoru 

var. İndiyədək dissertasiya şuralarında 17 elmlər, 98 fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə olunub. 

Əməkdaşlarının 252 monoqrafiyası, 235 kitabı, çoxsaylı metodik və dərs vəsaiti, elmi məqalələri, atlas və 

xəritələri çap olunan bölmənin alimləri tərəfindən 2 cilddə “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələri 

ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi atlası”, 3 cilddə “Naxçıvan tarixi”, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, 3 cilddə 

“Naxçıvanın folkloru antologiyası”, “Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlası, 2 cilddə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Qırmızı kitabı”, 2 cilddə “Naxçıvan coğrafiyası” və digər fundamental 

nəşrlər işıq üzü görüb. 

  

Prezident qayğısının əməli nəticələri 

  

Blokadanın məhrumiyyətləri altında fəaliyyət göstərən 55 yaşlı universitetin hələ çox kiçik qisminə 

toxunduğumuz genişmiqyaslı nailiyyətləri ümumilikdə Naxçıvanda təhsilə, elmə olan qayğının və himayənin 

təcəssümüdür. Naxçıvan ənənələr diyarıdır, burada hər bir bucaqda hansısa tarixi ənənənin nişanına rastlamaq, 

hər bir evdə ənənələrin yaşadıldığına şahid olmaq mümkündür. Bu ənənələrin ən mükəmməllərindən biri də elə 

qeyd etdiyimiz təhsilə və elmə olan bağlılıqdır. 

Naxçıvanda ən ucqar yaşayış məntəqəsində, ən hündur dağ kəndində belə iki-üç mərtəbəli, tam isidilən, 

dərslikdən kompüterə, idman zalından laboratoriyalara qədər müasir təhsil üçün tələb olunan bütün vasitələrlə 

təmin olunan orta məktəblər tikilib. Hələ kəndlərdə üçmərtəbəli musiqi məktəblərini görmək də böyük təəccüb 

yaradır. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanda açılış lentini kəsdiyi onlarca orta məktəb necə modern və 

təminatlıdırsa, dağ kəndlərindəki yüzlərlə digər məktəb də onlardan əsla və əsla fərqlənmir! 

Son onilliklərdə muxtar respublikada 200-dən artıq məktəb binası istifadəyə verilib, hamısı da ən müasir 

səviyyədə! Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində oxuyan 53 mindən çox şagirdin təhsili ilə 7257 

müəllim məşğul olur. 5700-dən artıq kompüter və 650-dən artıq elektron lövhə quraşdırılan təhsil 

müəssisələrinin hamısında sürətli internetə çıxış var. 22 mindən çox şagird 103 ümumtəhsil məktəbində 

STEAM təhsilinə cəlb olunub. İstedadı ilə fərqlənən şagirdlərin adı gənc istedadların “Qızıl kitabı”na yazılır və 

onlar Ali Məclis Sədrinin xüsusi aylıq təqaüdünü alırlar. 

Bu yüksəksəviyyəli və təchizatlı məktəb infrastrukturları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin şəxsi 

nəzarəti, birbaşa himayəsi, göstərişi əsasında inşa olunub, Ali Məclis Sədri Vasif Talıbovun fədakarlığı, zəhməti 

ilə ərsəyə gəlib. Amma Azərbaycan reallığında bir həqiqət də var: əsas məktəbin vizual göstəricisi deyil, 

mühüm olan oradakı təhsilin keyfiyyətidir! 

Düzgün istiqamət, mükəmməl təcrübə və vicdanlı müəllim hesabına çıraq işığında oniliklər boyu əsl 

ziyalılar yetişib, akademiklərin təhsil yolu uçuq məktəb binalarından başlayıb! Təhsil - sabahımızdır, təhsilin 

bugünkü durumu sabahımızın necə olacağını elə indidən müəyyənləşdirir! Təhsilin keyfiyyət göstəricisi kimi 

yəqin, onlarca amil var. Bəs biz nəyə, hansına istinad edək? 

İndi əlacsız valideynlər, on minlərlə ailə ümidi, yəni normal təhsili məktəbdə yox, ondan kənarda axtarır. 

Ən böyük gerçəklik isə “repetitor məktəbi”nin orta məktəbdən daha səmərəli, daha əhəmiyyətli nəticə verən 

olmasıdır! Naxçıvan timsalında isə biz fərqli, ürəkaçan, təsəlli verən nümunəni görürük. Təhsilin keyfiyyət 

nəticələrini sadə insanlar birmənalı olaraq, ali məktəblərə qəbulun nəticə statistikasında axtarır ki, bu göstəricidə 

də əsas payı, əlbəttə, “repetitor məktəbi” tutur. Naxçıvanda isə repetitorluq sadəcə yoxdur! Dil, sənət, ilkin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

51 

 

təlimləri öyrədən kurslar və təmənnasız, yalnız öz 3-4 geri qalan şagirdinə gücləndirici əlavə dərsdənkənar vaxt 

ayıran vicdanlı müəllimləri kənara qoysaq, yalnız və yalnız məktəb var! 

  

Təcrübə və məsuliyyət - islahatların uğur rəhni 

  

Ötən tədris ilinin qəbul statistikasının monitorinqini Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) hələ ki, 

yekunlaşdırmayıb. Sadəcə o məlumdur ki, 2021-ci ildə muxtar respublika məzunlarının ali təhsil müəssisələrinə 

və orta ixtisas məktəblərinə qəbul göstəricisi 73 faiz təşkil edib. 261 məzun 500-dən yuxarı bal toplayıb, 3-ü 

Prezident təqaüdünə layiq görülüb. 

Amma öncəki illərin rəqəmlərini DİM elan edib. Kiçik araşdırma apardıq. Məsələn, 2020-ci ildə I 

mərhələ üzrə buraxılış imtahanlarında bölgələr üzrə ən yaxşı göstərici, yəni lider mövqe Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına - Ordubada məxsusdur. II mərhələdə isə rayonlar üzrə təsnifatların ilk onluğunda muxtar 

respublikanın 4 rayonu var! Hətta paytaxt Bakının bura düşmədiyi, ilk yerində isə ən məşhur dövlət və özəl 

liseylərin toplusunun yerləşdiyi siyahıda ikinci yeri Ordubad, 5-ci yeri Naxçıvan şəhəri, 7-ci yeri Kəngərli, 9-cu 

yeri Şahbuz tutur. Yüksək bal toplayan tələbələr siyahısında ilk beşlikdə isə muxtar respublika 2 yaşayış 

məntəqəsi ilə təmsil olunur: Naxçıvan şəhəri və Şahbuz. 2019-cu ildə də abituriyentlərin qəbul göstəricilərinə 

görə ilk 15-likdə muxtar respublika 4 yaşayış məntəqəsi ilə təmsil olunub: Şahbuz, Kəngərli, Ordubad və 

Naxçıvan şəhəri (paytaxt Bakıdan bir pillə öndə). 

Yaxud ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə 2020-ci il qəbulunda qruplar üzrə orta bal 

göstəricilərində də Naxçıvan Dövlət Universiteti öndədir. II qrupda NDU görün kimləri üstələyir: BDU, Dövlət 

Neft və Sənaye, Texniki, Memarlıq və İnşaat, Pedaqoji, Dillər, Slavyan, Bakı mühəndislik, Mədəniyyət və 

İncəsənət, Turizm və Menecment və digər bütün bölgə universitetlərini... III qrupda yenə də paytaxtın xeyli, 

bölgələrin isə bütün ali məktəblərini gerirdə qoyan Naxçıvan Dövlət Universiteti IV qrupda Tibb 

Universitetindən sonra ikinci nəticə ilə 17 ali məktəbdən öndədir. Ümumilikdə isə NDU qəbul balına görə 42 ali 

məktəb arasında 12-ci mövqedə olub. 

Unutmayaq, Dövlət İmtahan Mərkəzinin real rəqəmləri, hesabatı təhsilin keyfiyyəti barədə mülahizə 

yürütməyə, rəy söyləməyə əsas verən hələ ki, yeganə istinaddır və bunun timsalında ölkə təhsilinin, o cümlədən 

Naxçıvan təhsilinin vəziyyətini düzgün dəyərləndirə bilərik. Ancaq bir məqam da var: “Ordubad, Şahbuz, 

Kəngərli və digər rayon məktəbləri ölkə üzrə öndədir” deyib, mövzunun üstündən sakitliklə keçməyək. 

Blokadanın ağır və çətin məhrumiyyətlərini, dağ kəndlərinin spesifik problemlərini, təbiətin bu bölgə üçün 

davamlı fəsadlarını və digər onlarca obyektiv amili nəzərə alaraq, qazanılan nailiyyətə qiymət verək. 

Bu, qəhrəmanlıqdır, səmimi vətənpərvərlikdir, əsl Azərbaycansevərlikdir, sabahımıza ən dəyərli 

töhfədir!.. 

Naxçıvanda Prezident İlham Əliyevin və Mehriban xanım Əliyevanın təhsillə bağlı tələblərinin, 

hədəflərinin, məqsədlərinin gerçəkləşməsinə vicdanla, məsuliyyətlə yanaşırlar və bunu vətəndaşlıq borcu kimi 

qəbul edirlər! 

Buna görə də Prezident İlham Əliyev Naxçıvanı inkişafın bütün istiqamətləri üzrə Azərbaycanın lider və 

rekordsmen bölgəsi elan edib! 

Təhsil səviyyəsini Azərbaycan miqyasında lider və rekordsmen mövqeyinə çıxardan Naxçıvanın indi 

Prezident İlham Əliyev qarşısında bir öhdəliyi də var: bu nailiyyətləri qlobal məkana keçirtmək. Bunu da 

bacaracaqlar!.. 

  

Bakı-Naxçıvan-Bakı 

 

Azərbaycan.- 2022.- 6 fevral.- № 27.- S. 1,4. 
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Naxçıvanın inkişaf modeli 

  

Qədim yurdun müasir siması, modern quruculuğu, səmərəli islahatları 

 

İxtiyar HÜSEYNLİ 

 

...Təyyarə eniş zolağına doğru yaxınlaşdıqca illüminatordan bəyaza bürünmüş ecazkar şəhəri, sevimli 

diyarın inzibati mərkəzini seyr edirik. 

Kiçik Qafqaz sıra dağları, möhtəşəm Gəmiqaya, buludlara dikilən Qapıcıq zirvəsi, mistik Əshabi-Kəhf, 

heyrətamiz Haçadağ, qarlı Nəhəcir dağı bütün əzəməti ilə göz qamaşdırır. Bu müqəddəs ucalığın qoynunda 

füsunkar təbiətin, mərd camaatın, qürurlu tariximizin alınmaz, əyilməz məskəni yerləşir... 

Nuh Peyğəmbərin gəmisinin ilk dayanacağı, həm də Qədim Türk-Oğuz yurdu, Dədə-Qorqud binəsi, İslam 

mədəniyyətinin sütunlarından biri... 

Əmir Temurdan başlayaraq neçə-neçə dünya fatehinə baş əyməyən, son onilliklər boyu isə rəzil düşmənə 

qan udduran iftixar mənbəyimiz... 

5,5 min kv.km-lik ərazi, 462 min insan... 

Üç tərəfdən düşmənlə sərhəd, Ana Vətəndən uzaq düşmə nisgili... 

Amma daim yüksəlişdə olan, torpağının altı tarixin möcüzələrini, üstü isə inkişafın möcüzələrini yaşadan 

əziz yurdumuz... 

Mistika ilə gerçəkliyi, ənənələrlə modernliyi, əzmkarlıqla nailiyyəti, zəhmətlə nəticəni, gedilən yolun 

uğur hesabatı ilə sabahın düzgün hədəflərini ləyaqətlə birləşdirən göz bəbəyimiz... 

Nuhçıxandayıq, Nəqşi-Cahandayıq, Naxçıvandayıq, muxtar respublikadayıq... 

  

Qafqazın lider ölkəsinin lider bölgəsi 

  

“Naxçıvan” məfhumunun doğurduğu təəssürat hər kəsdə dəyişməzdir, bu, məhz tarixlə bağlı olur. Qədim 

dövrlərin örnək olaylarına, Orta əsrlərin qəhrəmanlıq hadisələrinə, müasir çağımızın isə ən mühüm dövlətçilik 

və müstəqillik ilklərinə müəlliflik edən bu yurd və onun insanları daim tarixin gərdişini dəyişdirib. Amma 

müsbətə doğru dəyişdirib! 

Tarixə nəzər salıb, fikirlərimizi faktlaşdırmağa əslində nə hacət?!. Bunları bilməyənmi var?!. 

Amma bəlkə bəzilərinin hələ də bilmədikləri var. Məsələn, Naxçıvan müstəqillik illərində inkişaf 

dinamikasına görə Azərbaycanda ən öncül region olub. Hələ 10 il əvvəl Prezident İlham Əliyev bunu rəsmən 

bəyan etmişdi: “Muxtar respublika inkişafa görə Azərbaycanda liderdir”. Ötən il isə dövlət başçısı bu mövzuya 

yenidən qayıtdı və dedi: “Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə 

rekordçu bölgədir”. 

“Lider region”, “rekordçu bölgə” ifadələri əlbəttə ki, iltifat sözləri deyil, konkret faktlara, real 

göstəricilərə və elə adi gözlə görüləsi genişmiqyaslı dəyişikliklərə əsaslanan Ali Qiymətdir! 

Blokadanın min cür ağırlığına, fəsadlarına baxmayaraq, gərgin əmək və misilsiz əzmkarlığın təcəssümü 

olan fədakarlığa, Vətən naminə çəkilən zəhmətə verilən Prezident Dəyəridir! 

Dünyanın Qafqazın lider ölkəsi kimi tanıdığı bir məmləkətin lider bölgəsi olmaq nə deməkdir? Yəni 

Naxçıvan artıq bütün Qafqazın ən inkişaf etmiş regionudur! 

Onilliklər öncə dövlətçilik və müstəqillik istiqamətində ən mühüm başlanğıclara, rekordlara müəlliflik 

edən Naxçıvan indi sosial-iqtisadi sahədə artıq Qafqaz miqyasında rekordlara imza atır! 

Rəqəmlər adətən insanları, oxucuları yorur. Amma nəzərə alaq ki, rəqəmlər təkzibedilməz faktlardır və bu 

faktlar görün nələri göstərir: Müstəqillik illərində muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 

69 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 117 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 15 dəfə, informasiya və 

rabitə xidmətlərinin həcmi 141 dəfə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 348 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük 

daşınması 27 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 49 dəfə, əhali gəlirləri isə 61 dəfə artıb... 

Diqqət edin: faizlə yox, dəfələrlə! 

Digər göstəriciləri bir kənara qoyub, yalnız birinə baxaq: Naxçıvan sakinlərinin gəlirlərinin 61 dəfə 

artması onların yaşam səviyyəsinin 61 dəfə yüksəlməsi deməkdir! 
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Vaxtilə çıraq işığında oturan, üşüyən Naxçıvan indi enerji ixracatçısıdır 

  

Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdə Naxçıvandakı fəaliyyəti Azərbaycan tarixinin dönüş 

mərhələsi və qürur mənbəyidir. Bu dövrə daim təkrar-təkrar qayıdır, onu ən dərin incəliklərinə qədər 

araşdırmağa ehtiyac duyuruq. Bu illərlə bağlı xatirələrdə həmişə vurğulanan bir məqam olub: blokadanın ilk 

illərində Naxçıvan enerji təminatından məhrum olmuşdu, kəndlərdəki, şəhərlərdəki mənzillər, o cümlədən 

muxtar respublika rəhbərinin kabineti isidilmirdi. Ulu Öndəri ziyarət etmiş çoxsaylı insanlar qeyd edirlər ki, 

Heydər Əliyevin kabinetində paltoda oturmağa məcbur olurmuşlar. Ümummilli Liderin masasındakı çıraq (indi 

o, Naxçıvandakı Heydər Əliyev Muzeyində sərgilənir) isə həm otağı işıqlandırarmış, həm də onun cüzi istisində 

əllər isidilərmiş... 

Prezident İlham Əliyev də o tarixi günlərin şahidlərindəndir: “Yadımdadır, 1990-cı illərin əvvəllərində 

atamın yanına gələrkən qaranlıq içində yaşayırdıq, biz özümüzü şam işığı ilə təmin edirdik. Ulu Öndər Heydər 

Əliyev iş kabinetində neft lampasının işığında işləyirdi”... 

Bəli, Heydər Əliyev bu vəziyyətdə olan Naxçıvana rəhbərliyə gəlmişdi. İndi isə... 

Naxçıvan Muxtar Respublikası enerji ixracatçısıdır! 

Nəinki bütün şəhər və kəndlər işıqla 100 faiz təmin olunur, hətta bunu xaricə ixrac edirlər! 

Əgər 2003-cü ildə muxtar respublikada cəmi 1 elektrik stansiyası fəaliyyət göstərirdisə, ötən ildə bu 

göstərici 11-ə çatdırılıb! 

Naxçıvan uğur göstəricilərində modern innovasiyalara əsaslanmasa, Prezidentin təbirincə desək, 

rekordsmenlik göstərməsə, Naxçıvan olmaz axı: elektrik enerjisinə olan tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və 

bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir! Bu isə hətta inkişaf etmiş ölkələr üçün çox nadir hal hesab 

edilir. 

Müstəqillik illərində sənaye məhsulunun həcminin 117 dəfə artmasını yuxarıda qeyd etdik, bundan əlavə, 

indiyədək yüzlərlə sənaye müəssisəsi də istifadəyə verilib. Tarixən aqrar bölgə olan Naxçıvanın bu gün güclü 

potensiallı sənaye-aqrar regionuna çevrilməsinin əsas mahiyyəti də məhz enerji təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasıdır. Bu amil muxtar respublikada sənayenin inkişafına möhkəm zəmin yaradıb. 

“Güclü sənaye müasir və qüdrətli iqtisadiyyatın açarıdır” fikri Naxçıvan nümunəsində ən real təsdiqini 

tapır. Fəaliyyəti dayandırılmış sənaye müəssisələrinin bərpa edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması 

nəticəsində yeni sənaye məhsullarının istehsalına başlanılıb. İndi Naxçıvanda avtomobildən tutmuş hər cür 

tikinti materialına qədər, ərzaqdan geyimədək yüzlərlə məhsul istehsal olunur və xaricə satılır. 

Çıraqdan enerji ixracatına keçilən yol bəlkə də möcuzə sayıla bilər... 

Bu möcüzələr silsiləsinə muxtar respublikanın 100 faiz qazlaşdırılmasını, ən ucqar dağ kəndində belə 

insanların istiliklə bağlı ən kiçik problem yaşamamasını da əlavə edək... 

“Ağıllı kənd” modeli ilə onlarla yaşayış məntəqəsinin formalaşdırıldığını, kəndlərin artıq qəsəbə yox, elə 

müasir şəhər formatında inkişafını, kənddə hələ adi məktəbləri demirik, musiqi məktəblərinin belə üçmərtəbəli 

binalarda yerləşdiyini və bütün otaqların uşaq-yeniyetmələrlə dolu olduğunu və bu xüsusda xeyli əlavə faktları 

da möcüzələr sırasına qataq... 

Amma möcüzə yalnız mifik anlamda olmur ki, elə Naxçıvanın timsalında onu gerçək həyatın yüzlərlə 

təzahüründə görürük! 

Özü də hələ də blokadanın məhrumiyyətlərini, çətinliklərini yaşayan, üç tərəfdən düşmənlə əhatələnən 

Naxçıvanın... 

  

Naxçıvanda İlham Əliyevin quruculuq izləri 

  

Muxtar respublikada əldə olunan nailiyyətlər birmənalı olaraq Heydər Əliyev kursunun uğurla 

gerçəkləşməsinin, Ulu Öndərin bu bölgə ilə bağlı arzularının, hədəflərinin, vəsiyyətlərinin layiqincə həyata 

keçirilməsinin təzahürüdür. 

Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin siyasətinin, qayğısının, şəxsi nəzarətinin təntənəsidir. Dövlət 

başçısı kimi bölgəyə 15 dəfə səfər edən Prezident burada 100-dən artıq təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət 
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müəssisəsinin, istehsal sahəsi və hərbi təyinatlı obyektlərin açılışını edib. Ölkə rəhbərinin himayəsi, tapşırığı, 

tövsiyəsi ilə ərsəyə gələn obyektlərin sayı isə minlərlədir. 

Muxtar respublikada son illərdə 232 elm və təhsil ocağı, 642 mədəniyyət, səhiyyə, idman obyekti inşa 

olunub, 109 körpü, 352 inzibati bina, 61 nasos stansiyası, 328 subartezian quyusu tikilib. 98 min 775 iş yeri 

açılıb. 1346 istehsal və xidmət sahəsi yaradılıb. Bu müddətdə Naxçıvanın yalnız inzibati mərkəzindən 

kəndlərinə doğru deyil, həm də elə kəndlərdə küçələrarası yollar belə tam asfaltlaşdırılıb. 4 min km-dən artıq yol 

isə yenidən qurulub. 

Muxtar respublikada bütün istiqamətlər üzrə iqtisadi sabitlik qazanılıb, daxili imkanlardan səmərəli 

istifadə edilib, müdafiə, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi təmin olunub, sosial layihələrin əhatə dairəsi 

genişləndirilib. Xüsusi mülkiyyətin, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılıb, 

sahibkarlara göstərilən dövlət maliyyə dəstəyinin həcmi ildən-ilə artırılıb, bu sahədə fəaliyyətə süni 

müdaxilələrin aradan qaldırılması, vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi özəl sektorun fəaliyyətinin inkişafına 

müsbət təsirini göstərib. Ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin xüsusi çəkisi yüksəlib. 

Ötən dövrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının həcminin 15 dəfə artması ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə 

xidmət edib. Aqrar sahəyə diqqət və qayğının bir təzahürü də yüzlərlə ailə təsərrüfatlarının formalaşdırılmasıdır 

ki, bu da özünüməşğulluğa mühüm töhfə verir. Əvvəllər zəruri ərzaq və sənaye məhsullarına olan tələbatını 

tamamilə idxal hesabına ödəyən muxtar respublikada bu gün 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal 

hesabına ödənilir, ixrac potensialı getdikcə artır. 

İndi muxtar respublikada 16 min hektardan artıq sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılır. 

Naxçıvanda indi elə bir şəhər, qəsəbə, kənd tapmaq olmaz ki, orada yaşıllıqlar, gülkarlıqlar, meyvə bağları 

salınmasın. Əgər ötən əsrin 90-cı illərində yaşıllıqların ümumi sahəsi 0,6 faiz idisə, hazırda 20 faizdən artıqdır. 

İnkişafın modern istiqamətlərindən biri də rabitə və yeni texnologiyalar sahəsidir. Naxçıvanda müasir 

rabitə sistemi yaradılıb, ən ucqar dağ kəndlərində genişzolaqlı, yüksəksürətli internet və digər müasir 

telekommunikasiya şəbəkələri istifadəyə verilib. Bu gün muxtar respublikada tam kəsintisiz telekommunikasiya 

sistemi mövcuddur, qlobal internet sisteminə dördtərəfli çıxış var, bütün yaşayış məntəqələrinin genişzolaqlı 

sabit və 4-cü nəsil mobil internet xidmətlərindən istifadəsi reallaşdırılıb. 

  

Davamlı inkişafın sürətli mərhələsi 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri 2021-ci ildə də mühüm nailiyyətləri 

əks etdirir. Statistikaya baxaq və nəzərə alaq ki, bu göstəricilər sadəcə rəqəmlər toplusu deyil, böyük zəhmətin, 

fədakarlığın, düzgün yolun ürəkaçan nəticələridir. 

Ötən il ümumi daxili məhsul istehsalı 3 milyard 16 milyon 315 min manat, bir il öncəki göstəricidən 2,4 

faiz çox olub. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul əvvəlki ilə nisbətən 3,4 faiz artaraq 6525 manat, orta 

aylıq əməkhaqqının məbləği isə 548,8 manat təşkil edib. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 27 faizlə 

sənaye sahəsi tutur və maddi istehsalın payı 59 faizdir. Ötən il muxtar respublikada bir il öncəki göstəricini 1,7 

faiz üstələyən həcmdə - 1 milyard 69 milyon 655 min 700 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub. 

Bunda özəl bölmənin payı 92,3 faizdir. Sənayenin inkişafı məqsədilə təsərrüfat subyektlərinə 2021-ci ildə 11 

milyon 276 min manat kredit verilib. 194 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılıb, yaxud yaradılması 

davam etdirilib. İndi Naxçıvanda 384 növdə məhsul istehsal olunur. 

2021-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlara verilən 38 milyon manatdan artıq kreditin 13 milyon 875 

min manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə, 24 milyon 161 min 100 manatı isə 

fərdi sahibkarlığın inkişafına sərf olunub. 52 hüquqi və 2389 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb. 2021-ci ildə bir il 

öncəyə nisbətən 5,3 faiz çox, yəni 573 milyon 380 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. 

Muxtar respublikada alternativ enerji istehsalı sahələrinin yaradılması istiqamətində 5 meqavat gücündə “Şərur” 

Günəş-Elektrik Stansiyasının və Culfa rayonunda 1,1 meqavat gücündə Külək-Günəş Hibrid Elektrik 

Stansiyasının tikintisi başa çatdırılıb, Şərur rayonunda Günəş- Elektrik Stansiyasının tikintisi davam etdirilir. 

Muxtar respublikada inkişafı xarakterizə edən əsas cəhətlərdən biri də tikinti-quruculuq işlərinin həcminin 

ilbəil artmasıdır. Hər il yaşayış məntəqələrində yeni inzibati binaların və sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi, 

yeni yolların çəkilməsi əhalinin rahat yaşayışına xidmət edir. 2021-ci ildə muxtar respublikada 355 sosial və 

inzibati obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib, 149 obyektdə tikinti və yenidənqurma işləri 
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davam etdirilib. Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə də müsbət təsir 

göstərib və ötən il əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 376 min 661 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilib. 

Tikintidən söz düşmüşkən, Türkiyənin İqdır vilayətinə keçərkən Sədərək Gömrük Sərhəd-Buraxılış 

məntəqəsinin yeni inşa olunan binasının əzəməti, tətbiq edilən texniki innovasiyalar, xidmət keyfiyyətinin 

yüksəkliyi növbəti təəccübümüzə səbəb oldu. Ötən il istifadəyə verilən buraxılış məntəqəsi, ümumilikdə, 

Qafqazda son nəsil gömrük nəzarəti, müşahidə texnologiyaları ilə təmin edilən ən müasir infrastrukturdur. Yəni 

bu da növbəti rekord! Ümumi sahəsi 104 min kvadratmetr olan kompleksdə sürətli keçid üçün şərait, yüklərin 

rəsmiləşdirilməsi, yoxlama-baxış sistemləri, giriş və çıxış istiqamətlərinin çoxsaylı hərəkət zolaqları, ən nəhayət 

əhaliyə operativ və maneəsiz xidmət, əslində, bütün gömrük buraxılış məntəqələri üçün örnək olmalıdır. Amma 

bunu da yetərli saymayan Naxçıvan gömrükçüləri xidməti daha da asanlaşdırmaq üçün buraxılış məntəqəsində 

yük nəqliyyat vasitələrinin keçidinin və gömrük rəsmiləşməsinin sürətlənməsinə dəstək məqsədilə Sədərək 

Ticarətin Asanlaşması Mərkəzinin tikintisinə başlayıblar. Ötən il isə büdcə öhdəliyini 108 faiz yerinə yetiriblər. 

Bir məqamı unutmayaq, ağır blokada və çətin pandemiya dövründə artımın hətta 0,1 faizlik göstəricisi 

belə əsl qəhrəmanlıq nümunəsi sayıla bilər, sayılmalıdır da... 

  

Qədim ənənələrin möhtəşəm davamı 

  

Çoxəsrlik təhsil, elm ənənələrinə malik Naxçıvanda bu istiqamətlər indi sözün əsl mənasında intibah 

dövrünü yaşayır. Ötən dövrdə müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin olunmuş 200-dən artıq məktəb 

binası istifadəyə verilib, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri üçün yeni tədris korpusları tikilib, peşə məktəbləri 

yaradılıb. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində oxuyan 53 mindən çox şagirdin təhsili ilə 7257 

müəllim məşğul olur. Ötən tədris ilində məzunlardan ali təhsil müəssisələrinə qəbul göstəricisi 73 faiz təşkil 

edib. 261 məzun 500-dən yuxarı bal toplayıb, 3-ü Prezident təqaüdünə layiq görülüb. Təhsil müəssisələrində 

sürətli internetə çıxışı olan 5700-dən artıq kompüter və 650-dən artıq elektron lövhə quraşdırılıb, tələbə və 

müəllimlər üçün vahid geyim forması tətbiq edilib. 

İstedadı ilə fərqlənən şagirdlərin adı Gənc İstedadların “Qızıl kitabı”na yazılır və Ali Məclis Sədrinin 

xüsusi aylıq təqaüdünü alırlar. 103 ümumtəhsil məktəblərində 22 mindən çox şagird STEAM təhsilinə cəlb 

olunur. Məktəblərdə 205 idman klubu yaradılıb. Son iki ildə 2000-dən çox müəllim müxtəlif ixtisasartırma 

kurslarına və təlimlərə gedib. 

6 elmi-tədqiqat institutunu birləşdirən AMEA Naxçıvan Bölməsi 22 ildir ki, apardığı tədqiqatlar, 

araşdırmalarla həm elmə töhfələr verir, həm mükəmməl alim formalaşdırma məktəbinə çevrilir. Naxçıvan ali 

təhsilinin flaqmanı olan 55 yaşlı Dövlət Universitetinin nailiyyətləri isə o qədər çox və genişdir ki, həm də 

nüfuzu ölkə miqyasını aşaraq qlobal məkana keçdiyindən, barəsində məxsusi yazı yazılmağı haqq edir... 

Ən nəhayət, son illərdə Naxçıvan şəhəri İslam Mədəniyyətinin paytaxtı, Avropa Gənclər paytaxtı 

missiyalarını da şərəflə yerinə yetirib. 

  

Böyük Zəfərdə Naxçıvanın şanlı imzası 

  

İki əsrlik münaqişəyə, 32 illik müharibəyə son qoyan Vətən savaşı müzəffər Ali Baş Komandanın 

rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimizin və xalqımızın sarsılmaz vəhdəti nəticəsində qələbə ilə yekunlaşdı. Zəfərin 

gerçəkləşməsi üçün bütün bölgələrin sakinləri, bütün xalqların təmsilçiləri sıx səfərbər oldular və arzulanan 

nəticəni əldə etdilər. 

Zəfərdə Naxçıvanın da, naxçıvanlıların da əzəmətli imzası, mühüm töhfəsi, böyük qurbanları oldu. 

Onilliklər boyu rəzil düşmənə qarşı cəsarətlə döyüşən, muxtar respublikanın ərazisini ləyaqətlə qoruyan, Günnüt 

zəfərinə imza atan Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Vətən müharibəsində də əsl rəşadət və vətənpərvərlik nümunəsi 

göstərdi, yeni şərəf missiyasını Qarabağda yazdı. Oktyabrın 10-da Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 300 

nəfərdən artıq xüsusi təyinatlısı (sonradan yenidən 100 nəfərdən artıq heyət əlavə edildi) Qarabağa gələrək, 

ertəsi gündən etibarən Hadrut istiqamətində kəskin zərbələri ilə güclü erməni müdafiəsini yardılar, Şuşayadək 

rəşadətlə döyüşərək, əsl qəhrəmanlıq örnəyi yaratdılar. Ən çətin döyüşlərdə, alınmaz mövqelərdə, keçilməz 

sədlərdə aslanlar kimi vuruşdular, güllələri tükənəndə bıçaqla, süngüləri qırılanda yalın əlləri ilə savaşdılar. 
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Tarix və xalqımız Naxçıvan igidlərinin bu ali, səmimi, böyük Qarabağ sevgisini, Azərbaycan vurğunluğunu əsla 

unutmayacaq! 

Hər gün həm qələbə, həm də şəhid xəbəri alan naxçıvanlıların sevinc və qüssə gözyaşları bir-birinə 

qarışmışdı. Onlarla şəhidin istisnasız olaraq hər biri Naxçıvan aeroportunda muxtar respublika rəhbərinin 

öncüllüyündə minlərlə insan tərəfindən qarşılandı, öz şəhərinə, kəndinə, son əbədiyyət məkanına böyük 

ehtiramla yola salındı. İndi onların ailələri, eləcə də savaşda yaralananlar, müharibə iştirakçıları davamlı qayğı, 

diqqətlə əhatələniblər, mənzillərlə, avtomobillərlə, işlə təmin olunurlar, sosial ehtiyacları dərhal həllini tapır. 

Postsavaş dövründə Ali Baş Komandan tərəfindən Silahlı Qüvvələrdə aparılan yeni islahat mərhələsində 

Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordu yenə də ön sıradadır. Ən müasir silah və texnikalarla təminat, şəxsi 

heyətin peşəkarlığı dəfələrlə artırılıb. Müstəqillik illərində tikilən, yenidən qurulan 306 müxtəlif təyinatlı hərbi 

obyekt indi daha müasir tələblərə uyğun formalaşdırılır. 

  

Naxçıvan gerçəklikləri 

  

Naxçıvanda “ASAN xidmət” Mərkəzinin tikintisi də davam etdirilir. Amma Naxçıvanda ucqar dağ 

kəndindən inzibati şəhər mərkəzinədək xidmətlər zatən uzun illərdir asanlaşdırılıb. Prezidentin tələbləri 

əsasında, Naxçıvanda bütün dövlət xidməti əhali üçün tam əlçatan, ən əsası isə effektiv nəticə verən fəaliyyətə 

çevrilib. 

Bunlar Naxçıvanda aparılan sistemli islahatların yalnız bir istiqamətidir. Necə ki, müstəqilliyin ilk 

illərində Heydər Əliyevin şəxsində Naxçıvan Azərbaycanın əsl dövlətçilik məktəbi olaraq dövlət quruculuğunun 

bütün sahələri üzrə ilk islahatlara başlamışdı, eyni əzm, eyni yol, eyni hədəflə bu islahatlar indi də aparılır və 

Ulu Öndərin irsinə, Prezidentin siyasətinə mühüm töhfə kimi səciyyələnir. 

Bəzən Naxçıvan reallıqlarını ölkə miyqasında təhrif etməyə də cəhd göstərilir. Məsələn, açıq danışaq, 

Naxçıvanda güclü intizam və nəzarətin olması barədə sosial şəbəkə dedi-qoduları baş alıb gedir... 

Əslində, bəlkə də haqlıdırlar, Naxçıvanda güclü nəzarət var! Amma bu nəzarət vətəndaşın özü-özünə, 

hərəkətinə, davranışına, hüquqi və mənəvi öhdəliklərinə şəxsi nəzarətidir! 

Nəzarətin rəsmi təminatçısı olan hüquq-mühafizə orqanlarının isə nə avtomobilləri, nə də ki, özləri 

küçələrdə gözə dəyir. Sanki muxtar respublikada polis deyiləcək bir kəs yoxdur. Bunun hansısa fəsad yarada 

biləcəyi ehtimalı ilə maraqlanırıq. Bu məqsədlə də kriminal xronikaya nəzər salırıq. Naxçıvanın nəhayət ki, 

öndə olmadığı, əksinə, ən geridə qaldığı bir sahəni də tapdıq: cinayətkarlıq! İctimai qaydalar və əhali kriminal 

durumun sabitliyini artıq rəsmi təsir olmadan, məhz özü tənzimləyir! 

Kəskin qarın yağdığı vədədə Naxçıvanı şəhərdən kəndlərədək gəzdik, sübh tezdən kişilər əllərində belləri 

ilə evlərinin, küçələrinin, iş yerlərinin qarşısında qarı kürüyürdülər. Tam könüllü! Amma əlbəttə ki, 20 il öncə 

bu qaydalar könüllü icra edilmirdi, necə ki, Azərbaycanın dörd bir yanında bu ənənəni hələ də yaratmaq 

mümkün deyil! Yaxud yas və toy mərasimləri məsələsi, hər şənbə keçirilən iməciliklər... Naxçıvanda bunun 

kimi onlarla prosesin uğurlu həllini camaat özü tapıb və onu qətiyyətlə də qoruyurlar! 

Minillik tarixi olan Naxçıvan, 98 yaşlı muxtar respublika böyük sürətlə, müasir zövqlə, qətiyyətli 

təşəbbüskarlıq və səmimi təəssübkeşliklə, düzgün istiqamətdə hər gün yeniləşir, uğuruna uğur qatır. 

Yeni Naxçıvan indi bütün vüsəti, cəlalı ilə tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının və Prezident İlham Əliyevin 

möhtəşəm əsərlərindən birinə çevrilib! 

Uğurların əslində kiçik qismindən bəhs etdik. Onların sayı, miqyası, əhatəsi, təsiri o qədər böyük və 

genişdir ki, tam halında qəzet səhifəsində ümumiləşdirmək mümkünsüzdür. Növbəti saylarımızda Naxçıvandakı 

ordu quruculuğundan, ixrac potensialından, elm, təhsil, mədəniyyət, mətbuat mənzərəsindən, dağ kəndlərindən, 

turizm potensialından və digər mövzulardan silsilə məqalələrimiz dərc olunacaq... 

  

Naxçıvanın uğur formulu 

  

Səfərdən qayıtdıqdan sonra qəzetimizin dostu AMEA-nın vitse-prezidenti, həm də naxçıvanlıların ölkə 

parlamentində təmsilçisi olan İsa Həbibbəyli ilə təəssüratlarımızı bölüşürdük. “Muxtar respublikanın uğur 

formulunun əsl zəmini nədir” sualıma akademikin cavabı konkret idi: “Prezident İlham Əliyevin regionun 

geosiyasi vəziyyətini, xüsusi çətinliklərini nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasına daim böyük diqqət 
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və qayğı göstərməsi buradakı inkişafı ardıcıl olaraq stimullaşdırır. Naxçıvandakı böyük və hərtərəfli inkişaf həm 

də yorulmaz fəaliyyətin və məqsədyönlü idarəetmənin qanunauyğun nəticəsidir. Muxtar respublika Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Azərbaycan dövlətçiliyində xüsusi tarixi hadisə olan Heydər Əliyev - İlham 

Əliyev dövlətçilik siyasətinə sədaqəti, mükəmməl idarəetmə təcrübəsinə malik olması, düşünülmüş quruculuq 

siyasəti və əzmi qədim diyarın müasir inkişafında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda Naxçıvan əhalisinin 

dövlətçilik və quruculuq proseslərində yorulmadan fəal iştirakı paralel şəkildə davam etdirməsi də Naxçıvanın 

yüksəlişini təmin edir”. 

Həqiqətən də Azərbaycan Prezidentinin qayğısı - muxtar respublika rəhbərliyinin uğurlu fəaliyyəti - 

əhalinin zəhmətkeş fədakarlığı, məhz bu üç faktorun vəhdəti Yeni Naxçıvanın təməlidir! 

Həm də inkişafın Naxçıvan modelinin davamlı təminatçısıdır! 

İnkişafa görə Azərbaycanda lider, Qafqazda rekordçu olan Naxçıvan bütün nailiyyətləri, yüksəliş 

göstəriciləri ilə əslində, Heydər Əliyevin irsinə, əbədiyaşar xatirəsinə ucalan möhtəşəm monumental abidədir! 

Naxçıvan həyata keçirdiyi islahatların səmərəliliyinə, dövlət siyasətinin uğurlu gedişinə görə həm də 

İlham Əliyev idarəçilik kursuna və siyasətinə mükəmməl töhfə nümunəsidir! 

Əsas odur ki, bu nümunəni hamı görür, dəyərləndirir, ən ali qiyməti isə Lider verir. Prezident İlham 

Əliyevin Naxçıvan ictimaiyyətinə xitabən söylədiyi bu fikirlər yüksək dəyərdir, ancaq ən əsası USTAD 

DƏRSİdir: “Siz, Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun fəaliyyəti nəticəsində bütün bu uğurlara nail olmusunuz. 

Azərbaycanın digər bölgələri də inkişaf edir. Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda 

liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu Naxçıvana gələn hər bir vətəndaş, 

qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür. Bu da əsas şərtdir. Bəzən sual verirlər ki, uğurlu 

siyasətin əsas səbəbi nədir? Mən hesab edirəm ki, xalqa olan məhəbbətdir. Doğma torpağa olan məhəbbətdir. 

Bu, Naxçıvanda var və məni çox sevindirir”. 

Həqiqətən də, fəaliyyətdə uğuru əldə etməyin, xalqa ləyaqətli xidmətin sadə yolu var: Heydər Əliyev 

örnəyinə, İlham Əliyev nümunəsinə tapınmaq, istinad etmək!.. 

İlham Əliyevin özünün idarə etdiyi avtomobillə Zəngəzur dəhlizindən Naxçıvana gələcəyi günə isə çox az 

qalıb... 

Bu, Naxçıvanın yeni dirçəliş mərhələsinin, yeni inkişaf salnaməsinin başlanğıcı olacaq! 

  

Azərbaycan.- 2022.- 29 yanvar. - № 20. - S. 1,4. 
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Strateji hədəfləri reallaşdıran Naxçıvan bu gün: quruculuq, inkişaf və yüksəliş - İCMAL 

 

Muxtar respublikada insan amili daim ön plandadır 

 

Rauf Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosunun rəhbəri 

 

Bu gün ictimai həyatın bütün sahələrində yüksək tərəqqiyə nail olan, sürətlə müasirləşərək qarşıya 

qoyulan strateji hədəfləri reallaşdıran Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 

inkişaf xətti uğurla davam etdirilir. Görülən işlər insanların rifahının yaxşılaşdırılmasına, enerji və ərzaq 

təhlükəsizliyimizin təmin edilməsinə, intellektual potensialın güclənməsinə, innovasiyayönümlü inkişafın 

davamlı xarakter almasına, ümumilikdə, gələcəyimizin etibarlı şəkildə qurulmasına xidmət edir. 

Göstərilən yüksək diqqət və qayğı nəticəsində müstəqillik illərində muxtar respublikada səhiyyə xidməti 

sahəsində köklü dəyişikliklər baş verib, səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilib, tibbi 

kadrların səviyyəsi yüksəldilib. Bu gün muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrində dünyanın aparıcı 

şirkətlərinin istehsalı olan müasir avadanlıqlarla müayinə və müalicə işləri, mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları 

aparılır ki, vaxtilə biz bunları ancaq arzu edə bilərdik. Hər il mövcud imkanlar və resurs perspektivləri nəzərə 

alınmaqla, bu sahə sistemli şəkildə inkişaf etdirilir. Muxtar respublikada səhiyyə sahəsində görülmüş işlər icbari 

tibbi sığortanın tətbiqinə şərait yaradıb, tibbi xidmətin səviyyəsi yüksəlib, səhiyyə xidməti hər bir vətəndaş üçün 

əlçatan olub. 

Yaradılan hərtərəfli şəraitin nəticəsidir ki, pandemiya ilə mübarizə tədbirləri muxtar respublikada 

mütəşəkkil təşkil olunub, qabaqlayıcı tədbirlər pandemiyanın qədim diyarda geniş yayılmasının qarşısını alıb. 

Yüksək həkim hazırlığı və maddi-texniki təminat səhiyyə müəssisələrinə gündəlik müraciət edən xəstələrin 

müalicəsinin hərtərəfli təşkilinə, mövsümi xəstəliklərin qarşısının alınmasına, peyvəndlərin vaxtında 

vurulmasına və digər səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsinə imkan verib. Bütün bunlar böyük nailiyyətlərdir. 

Dekabrın 1-də muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrinə 17 təcili tibbi yardım avtomobili verilməsi də bu 

istiqamətdə görülən işlərin davamı, vətəndaşların sağlamlığına göstərilən qayğının əyani ifadəsidir. 

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov çıxışında deyib: “Hər bir ölkə üçün ən vacib məsələ insanların həyatının qorunmasıdır. Bu gün 

ölkəmizdə ən qiymətli sərvətimiz olan insanların həyatının qorunması, onların sağlam yaşayışlarının təminatı 

diqqətdə saxlanılır, səhiyyə inkişaf etdirilir. Bu tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq muxtar respublikada da qarşıya 

qoyulan vəzifələr uğurla yerinə yetirilir. Artıq muxtar respublika əhalisi tibbi sığortadan yararlanır. İstər ucqar 

dağ kəndlərində, istərsə də şəhər mərkəzlərində səhiyyə müəssisələri üçün lazımi şəraitin yaradılması, tibbi 

avadanlıqların quraşdırılması, həkim hazırlığı və profilaktik tədbirlərin görülməsi muxtar respublikada mövsümi 

xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almışdır”. 

Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada pandemiya ilə mübarizədə iştirak edən bütün həkimlərə və tibb 

işçilərinə, baytarlıq təbabəti xidmətinin və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına təşəkkürünü bildirib, 

birgə fəaliyyətin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Sonra avtomobillərin açarları təqdim olunub, yeni alınmış təcili tibbi yardım avtomobillərinə baxış olub. 

Məlumdur ki, pandemiya dövründə əhaliyə evlərdə səhiyyə xidmətinin göstərilməsi mühüm məsələlər 

sırasında yer alır. Bu baxımdan muxtar respublikada koronavirus pandemiyasının qarşısının alınmasının bir 

səbəbi də evlərdə karantin rejiminin tətbiqi və müalicənin təşkilidir. Bunun üçün lazımi maşınlar və avadanlıqlar 

lazımdır. Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə son 2 il ərzində muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrinə tələbata 

uyğun təcili tibbi yardım maşınları verilib. Dekabrın 1-də isə növbəti avtomobillərin təqdim olunması, bu 

sahədə işlərin bundan sonra da operativ şəkildə qurulmasını təmin edəcəkdir. 

Aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri zamanı yeni məktəb binalarının inşasına xüsusi diqqət 

yetirilir 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyib: “Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan 

dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan 

haqqında planlarım yerinə yetirilsin”. Muxtar respublikada ulu öndər Heydər Əliyevin arzuları, planları artıq 

reallığa çevrilib, Naxçıvan onun yolu ilə gedərək tərəqqiyə qovuşub. Muxtar respublikanın digər bölgələri kimi 

https://azertag.az/
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Ordubad rayonu da öz simasını dəyişir, yeni görkəm alır, kəndlərin inkişafı, abadlaşdırılması diqqətdə saxlanılır. 

Rayonun hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunan və böyük turizm potensialı olan yaşayış məntəqələrindən biri 

də Dırnısdır. Kənddə geniş tikinti-quruculuq işləri aparılıb, əhali rahatlığına xidmət edən sosial obyektlər tikilib. 

Əhəmiyyətli bir məqam da ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün şəhər, qəsəbə və 

kəndlərində aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri zamanı yeni məktəb binalarının inşasına xüsusi diqqət 

yetirilir, təhsilin inkişafı, innovativ tədris metodlarının tətbiqi sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, təhsil 

müəssisələrinin maddi-tədris bazası möhkəmləndirilir. Ötən il dövründə 7 ümumtəhsil müəssisəsi yenidən 

qurularaq istifadəyə verilib. Ümumtəhsil məktəblərində yaradılan müasir tədris şəraiti təhsildə innovasiyaların 

tətbiqinə geniş imkanlar açıb. Dekabrın 3-də Dırnıs kənd tam orta məktəbinin yeni binasının istifadəyə verilməsi 

də görülən işlərin davamıdır. Məktəbin maddi-tədris bazası yaxşılaşdırılıb, burada müasir tədris şəraiti yaradılıb. 

Ali Məclisin Sədri məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub, bölgələrin tarixi ilə bağlı nəşr olunmuş 

kitabların kitabxanalara verilməsi barədə tapşırıq verib. Məktəbdə internetə çıxışı olan 20 kompüter və 4 

elektron lövhə quraşdırılıb. Ali Məclisin Sədri elektron lövhəli sinifdə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey 

Kompleksi ilə 200-dən artıq təhsil müəssisəsi arasında “Naxçıvan qalaları” mövzusunda keçirilən interaktiv 

dərsi izləyib. Muxtar respublika rəhbəri Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə şagirdlər arasında görüşlərin 

keçirilməsi barədə tapşırıq verib. Şahmat sinfinə baxış zamanı Ali Məclisin Sədri onlayn şahmat yarışlarına 

üstünlük verilməsi barədə tapşırıq verib, Naxçıvanda şahmatın tədrisinin nümunə kimi təqdim olunduğunu 

bildirib. 

Məktəbin pedaqoji kollektivi ilə görüşdə çıxış edən Ali Məclisin Sədri Dırnıs kənd tam orta məktəbinin 

istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib: “Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz. Təhsilin 

də əsası məktəbdə qoyulur. Ona görə də məktəblər müasir tədrisin tələbləri səviyyəsində qurulmalıdır. Müstəqil 

ölkəmizin gələcəyinin təminatçısı olan gənclərin yetişdirilməsi üçün onlar yaxşı təhsil almalı, vətənpərvər ruhda 

böyüməlidir. Gənclər elə yetişdirilməlidir ki, onların nəinki Azərbaycanda, həmçinin istənilən xarici ölkələrdə 

ali təhsil almaq, peşə öyrənmək imkanları olsun. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, “Gənclərimizə 

yüksək təhsil verməklə bərabər, onları əsl vətəndaş kimi böyütməliyik”. Məktəbdə təhsillə bərabər, gənclərimizi 

həm də vətənpərvər ruhda böyütməliyik ki, gələcəkdə ölkəsi, cəmiyyət və ailəsi üçün yararlı vətəndaşa çevrilə 

bilsin... Harada olmalarından asılı olmayaraq, onlar azərbaycançılıq ideologiyası ilə yaşamalı, Vətənə xidmət 

haqqında düşünməli, eyni zamanda özlərinin davranışları ilə nümunə olmalıdırlar. Bunların hamısının əsası isə 

məktəbdə qoyulur. Yaradılan şərait, eyni zamanda, kollektivin öz işinə məsuliyyətlə yanaşması gələcəkdə bu 

məktəbin nailiyyətlərinin artmasına imkan verəcəkdir. Bu gün istifadəyə verilən məktəb binası uzun illər 

istifadə olunmalı, qurulanlar qorunmalıdır”. 

Ali Məclisin Sədri kollektivə tədrisdə uğurlar arzulayıb. 

Kənd yaşayış məntəqələrində müasir infrastrukturun qurulması əhalinin rahat yaşayışının təmin 

olunmasına xidmət edir 

Muxtar respublikada müasir yol-nəqliyyat infrastrukturu daim diqqətdə saxlanılır. Mərkəzlə yanaşı, 

bölgələrdə də müasir yolların salınması əhalinin təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin edir, sosial-iqtisadi inkişafa 

xidmət göstərir. Dırnıs kənd avtomobil yolunun yenidən qurulması da bölgələrdə infrastruktur quruculuğu 

istiqamətində görülən işlərin tərkib hissəsidir. Dekabrın 3-də Ali Məclisin Sədri yolda yaradılan şəraitlə tanış 

olub. 

Dekabrın 3-də Dırnıs kənd mərkəzi də istifadəyə verilib. Ali Məclisin Sədri binada yerləşən təşkilatların 

fəaliyyəti və yaradılan şəraitlə maraqlanıb, iclas zalında maarifləndirici tədbirlərin və görüşlərin keçirilməsi 

barədə tapşırıqlar verib. 

Muxtar respublikada əhalinin sağlamlığı diqqət mərkəzində saxlanılır, yeni səhiyyə ocaqları tikilərək 

istifadəyə verilir. Son illər kənd yaşayış məntəqələrində tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində 

görülən tədbirlər bu baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Dekabrın 3-də Dırnıs kəndində həkim ambulatoriyasının açılışı olub. Ali Məclisin Sədri səhiyyə ocağında 

yaradılan şəraitlə tanış olub, peyvənd və patronaj işinin təşkili, eləcə də səhiyyə maarifinə üstünlük verilməsi, 

rayon mərkəzindən həkim briqadalarının göndərilməsi, bu sahədə broşürlərin hazırlanması barədə tapşırıqlar 

verib. 

Həmin gün Ali Məclisin Sədri Dırnıs kəndində xidmət mərkəzinin də açılışını edib, yerli məhsulların 

satışına üstünlük verilməsi barədə tapşırıqlar verib. 
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Kənd sakinləri ilə görüşdə Ali Məclisin Sədri Dırnıs kəndinin müasir kəndlər sırasına qoşulması 

münasibətilə sakinləri təbrik edib. Muxtar respublika rəhbəri deyib: “Kənddə ailə təsərrüfatları formalaşıb, 

inkişaf edib. Ərazi imkan verir ki, burada heyvandarlıq, arıçılıq, meyvəçilik və bitkiçilik inkişaf etdirilsin. Bütün 

bunlardan səmərəli istifadə edərək gözəl, səfalı kəndi daha da abadlaşdırmaq lazımdır. Dövlət əhalinin rahatlığı 

üçün hər cür şərait yaradıb. Bütün bu işlərin görülməsi üçün ölkədə sabitlik, inkişaf və iqtisadi imkanlar 

olmalıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsi, o yola sədaqət bu gün kəndlərimizi, 

ölkəmizi abadlaşdırmaqla bərabər, ərazi bütövlüyümüzü təmin etdi. Bunların hamısı bugünkü reallıqlardır. 

Həmin reallıqlar Dırnıs kəndinin timsalında aydın görünür. Bu gün ölkəmizin inkişafı hər kəsdə təəccüb 

doğurur. Bu da bizim üçün qürurdur. Qısa müddətdə Azərbaycan inkişaf etmiş ölkələr sırasında özünəlayiq yer 

tutub. Ölkəmiz iqtisadi imkanlarına və təhsilin səviyyəsinə görə ön sıralarda dayanır. Bütün bunlar hamısı 

nailiyyətdir. Görülən işlər ölkəmizin bu günü ilə yanaşı, eyni zamanda onun gələcəyini də təmin edəcəkdir. 

Bütün bunlara dövlət-xalq birliyi nəticəsində nail olunub”. 

Böyük quruculuq dövründə hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xüsusi önəm verilir 

Muxtar respublikanın ədliyyə orqanlarında innovativ yeniliklərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilir, müasir 

infrastrukturun yaradılması üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət 

qeydiyyatını həyata keçirən orqanların fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Qeydiyyat şöbələrinin “Vətəndaşlıq Vəziyyəti 

Aktları”nın avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya sisteminə qoşulması, həmçinin yeni nəsil şəxsiyyət 

vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı şəxslərin fərdi identifikasiya nömrəsi ilə təmin edilməsi bu sahədə atılan uğurlu 

addımlardandır. Vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin tələbatı və əhəmiyyəti nəzərə alınaraq qeydiyyat şöbələri 

ilə yanaşı, notariat fəaliyyətinin də daha səmərəli təşkili üçün yeni imkanlar yaradılır, müasir informasiya-

kommunikasiya vasitələrindən istifadə edilməklə vətəndaşlara keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilir. Muxtar 

respublikada notariat orqanları “Elektron notariat” informasiya sisteminə qoşulmaqla vətəndaşlara daha çevik və 

keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirirlər. Dekabrın 8-də Naxçıvan Şəhər Qeydiyyat Şöbəsi və 3 

saylı Notariat Ofisinin inzibati binasının istifadəyə verilməsi də görülən işlərin davamıdır. 

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edən Ali Məclisin Sədri tədbirdə çıxış edərək deyib: “Ölkəmizdə 

qeydiyyat şöbələrinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinə və Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının 

Dövlət Qeydiyyatı Qaydasına əsasən tənzimlənir. Nikahın, nikahın pozulmasının, doğumun, övladlığa 

götürmənin və ölümün qeydə alınması, ad, ata adı və soyadın dəyişdirilməsinin qeydə alınması, eyni zamanda, 

verilmiş Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktlarının təkrar verilməsi qeydiyyat şöbələrinin əsas vəzifələridir. Muxtar 

respublikada 8 Qeydiyyat şöbəsi, 1 Nikah evi, 11 Notariat ofisi fəaliyyət göstərir. Bunlar vətəndaşlarla sıx 

işləyən qurumlardır. Ona görə də fəaliyyət üçün lazımi şərait yaradılmalı idi. Vaxtilə Naxçıvan şəhərində 1 

Qeydiyyat Şöbəsi vardı. Naxçıvan şəhərinin inzibati ərazisində aparılmış dəyişikliklərə uyğun olaraq, eləcə də 

əhali artımı nəzərə alınaraq ikinci Qeydiyyat Şöbəsinin yaradılmasına ehtiyac yaranmışdı. Yaradılan ikinci 

qeydiyyat şöbəsi bu gündən müasir tələblərə cavab verən binada fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. 

Ali Məclisin Sədri kollektivi təbrik edib, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 

Qardaş ölkə ilə münasibətlər hərbi sahədə də uğurla inkişaf edir 

Azərbaycan ilə qardaş Türkiyə arasında əlaqələrin inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki 

dövlət”, türk xalqının lideri Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim 

kədərimizdir” fəlsəfəsinə əsaslanır. Bu gün hər iki ölkənin prezidentləri tərəfindən dostluq münasibətləri daha 

da inkişaf etdirilir, hərbi sahədə əməkdaşlıq genişləndirilir. 

Dekabrın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Türkiyə Silahlı 

Qüvvələrinin Azərbaycandakı hərbi attaşesi general-mayor Zəkəriyə Yalçınla görüşüb. Ali Məclisin Sədri yeni 

vəzifəyə təyin olunması münasibətilə qonağı təbrik edib, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin hərbi sahədə 

uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb. İkinci Qarabağ müharibəsinin qazanılmasında Türkiyənin tutduğu 

ədalətli mövqedən və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında ordu quruculuğu 

sahəsindəki rolundan bəhs edən Ali Məclisin Sədri bunu dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin nəticəsi kimi 

dəyərləndirib, əlaqələrin bundan sonra da inkişaf edəcəyini vurğulayıb. 

Ulu Öndərimizin xatirəsi daim uca tutulur 

Müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, xilaskarı və əbədiyaşar lideri, milli ideyanı milli 

gerçəkliyə və tarixi taleyə çevirən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin fəaliyyəti gələcək nəsillər üçün 

örnəkdir. Ümummilli Liderimizin Azərbaycan naminə fəaliyyətinin 1990-cı ildən sonrakı mərhələsi xilaskarlıq 
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və quruculuq missiyasına həsr edilib. Bu missiyanın öz başlanğıcını götürdüyü məkan isə Azərbaycanın 

Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb fəaliyyət 

göstərən Ulu Öndər müstəqilliyimizin əsasını təşkil edən mühüm tarixi qərarlar qəbul edib, muxtar 

respublikanın erməni təcavüzündən xilas edilməsi, böhranlı vəziyyətdən çıxarılması və müstəqil dövlətçilik 

ənənələrinin formalaşdırılması istiqamətində tarixi addımlar atıb. Dahi şəxsiyyətin uzaqgörən siyasəti sayəsində 

muxtar respublikanın adından “sovet, sosialist” sözləri çıxarılıb, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli 

bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul edilib, milli ordu quruculuğuna başlanılıb, Naxçıvan işğaldan qorunub. 

Həmin illərdə dahi şəxsiyyət bu diyarı təkcə təhlükələrdən xilas etməyib, həm də siyasi məktəbinin layiqli 

məzunlarını yetişdirib, onlara böyük əhəmiyyətə malik gələcəyə hesablanmış strateji inkişaf konsepsiyasını 

ərməğan edib. Məhz bunun nəticəsində hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası tərəqqi dövrünü yaşayır. 

Qədirbilən naxçıvanlılar Ulu Öndərin xatirəsini daim uca tutur, onun nurlu xatirəsini ehtiramla yad edirlər. 

Dekabrın 12-də Ali Məclisin Sədri müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə ucalan abidəsi önünə gül qoyub, Ulu 

Öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib. 

Muxtar respublikada yerli xammalla işləyən sənaye müəssisələrinin yaradılmasına üstünlük verilir 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na 

uyğun olaraq muxtar respublikada sahibkarlıq inkişaf etdirilir, yeni müəssisələr yaradılır, tələbatın yerli istehsal 

hesabına ödənilməsi diqqətdə saxlanılır. İqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət öz imkanları hesabına müasir 

sahibkarlıq subyektlərinin formalaşmasına geniş imkanlar yaradıb, onların öz potensiallarından səmərəli istifadə 

etmələri üçün əlverişli mühit formalaşdırıb. Həyata keçirilən iqtisadi siyasət sahibkarlığın inkişafının 

sürətləndirilməsinə, muxtar respublikamızın sosial-iqtisadi məsələlərinin həllində sahibkarlığın rolunun 

artmasına, ən əsası isə mövcud potensialın reallaşdırılmasına yönəlib. Bu da rəqabətqabiliyyətli və 

ixracyönümlü məhsullar istehsal edən, müasir texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin yaradılmasına imkan 

verib. “Naxplast” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin plastik məmulatlar istehsalı sahəsinin yaradılması da 

rəqabətədavamlı məhsul istehsalına imkan verəcəkdir. Dekabrın 13-də cəmiyyətin plastik məmulatlar istehsalı 

sahəsi istifadəyə verilib. Muxtar respublika rəhbəri bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edib. 

Ali Məclisin Sədri müəssisənin qurulmasında əməyi olanlara və təşkilatçılara təşəkkürünü bildirərək 

deyib: “Sənaye müəssisələri, ilk növbədə, daxili bazarı yerli istehsal məhsulları ilə təmin etməlidir. Bu gün 

ölkəmizdəki sabitlik və inkişaf, sahibkarlara göstərilən dövlət qayğısı, verilən kreditlər və daxili bazarın 

qorunması imkan verir ki, yeni sahibkarlar formalaşsın, kiçik müəssisələr inkişaf edərək böyük sənaye 

müəssisələrinə çevrilsinlər. Plastik məmulatlar istehsalı müəssisəsinin qurulması da yeni iş yerlərinin açılması 

ilə yanaşı, muxtar respublikada bu sahə üzrə mütəxəssislərin formalaşmasına da imkan verəcəkdir. Həmçinin 

muxtar respublikada bu sahədə əvvəllər tullantı formasında olan məhsullar yenidən xammal kimi təkrar 

istehsala cəlb olunacaqdır. Bu da ekoloji baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır”. 

Muxtar respublika rəhbəri kollektivi təbrik edib və müəssisəni işə salıb. Ali Məclisin Sədri müəssisədə 

istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunması, məhsul çeşidinə diqqət yetirilməsi, plastik 

tullantıların yığılaraq müəssisəyə təhvil verilməsinə köməklik göstərilməsi və yeni istehsal sahələrinin 

yaradılması barədə tapşırıqlar verib. 

Qeyd edək ki, cəmiyyətin polietilen məhsulların istehsalı üzrə layihəsi ekspertiza edilərək müsbət 

qiymətləndirilib, bu sahənin vacibliyi nəzərə alınaraq sahibkara dəstək verilib, muxtar respublikanın 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən kredit ayrılıb, müəssisə sahibkarın və dövlətin vəsaiti hesabına 

yaradılıb. Yeni müəssisə daxili tələbatı keyfiyyətli yerli məhsullar hesabına ödəyəcəkdir. İstehsal olunan 

məhsulların ölkəmizin digər regionlarına da satışı nəzərdə tutulub. Həmin məhsullar həm məişətdə, həm də 

sənayedə və kənd təsərrüfatında geniş istifadə olunacaqdır. 

Digər tərəfdən, muxtar respublikada plastik məmulatlara olan tələbat idxal hesabına həyata keçirilirdi. 

Lakin müəssisənin fəaliyyətə başlaması ilə tələbat tam yerli istehsal hesabına ödəniləcək və ixrac imkanları 

yaranacaqdır. Yəni “Naxplast” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istifadəyə verilməsi ilə həm yeni iş yerləri 

açılıb, həm də daxili bazar qorunub. Ümumiyyətlə, muxtar respublikada yerli xammalla işləyən sənaye 

müəssisələrinin yaradılmasına üstünlük verilir. Ona görə ki, müəssisənin daşıma xərcləri azalır, keyfiyyətli və 

ucuz məhsul istehsal olunur. 

Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması uğurla davam etdirilir 
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Yuxarıda vurğuladığımız kimi, muxtar respublikada iqtisadiyyatın digər sahələri ilə yanaşı, sənayenin 

inkişafına da xüsusi önəm verilir, mövcud resurslar istehsala cəlb edilir. Ötən dövrdə özəlləşdirilmə nəticəsində 

müəssisələrə investisiya cəlb olunub, müasir avadanlıqlarla təchiz edilib, yeni istehsal sahələri yaradılıb. Həmin 

müəssisələrdə istehsalın canlanması muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirib. 

Bu sahəyə iş adamlarının aktiv şəkildə cəlb edilməsi, o cümlədən özəlləşdirilən müəssisələrin müasir 

əsaslarla yenidən qurulması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə muxtar respublikanın İqtisadiyyat 

Nazirliyinin sərəncamına verilmiş “Xalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan tikililər sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən özəlləşdirilib. Cəmiyyətin istehsalat korpusunda 7 müxtəlif təyinatlı müəssisə fəaliyyət 

göstərəcəkdir. Bunlar tullantıların təkrar emalı, mebel istehsalı sahəsi, ərzaq və məişət avadanlıqlarının 

saxlanması anbarı, ərzaq məhsullarının paketlənməsi və logistik mərkəz, 2014-cü ildə “AKİ Əczaçılıq Anbar” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən yaradılmış uşaq bezi istehsalı, tibbi spirtin qablaşdırılması və mebel 

istehsalı sahələridir. Müəssisələrdə, ümumilikdə, 215 iş yeri yaradılıb. Ümumilikdə, müəssisələrin qurulmasına 

6 milyon 509 min manat investisiya qoyulub ki, bunun da 730 min manatı dövlət maliyyə dəstəyidir. 

Dekabrın 17-də Naxçıvan şəhərində müxtəlif təyinatlı yeni istehsal və xidmət sahələrinin təqdimatı olub. 

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edən Ali Məclisin Sədri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Hər 

bir sahibkar unutmamalıdır ki, o, həm öz mənafeyi, həm də ölkəmizin mənafeyi, ümumxalq mənafeyi üçün 

çalışmalıdır”, – fikrini xatırladaraq deyib: “Bu gün istifadəyə verilən müəssisələrdə həm sahibkarın, həm də 

dövlətin mənafeyi qorunur. Sahibkarlar bazarı araşdıraraq investisiya qoyulacaq sahələri müəyyənləşdirmişdir. 

Dövlət isə müəyyən güzəştlər tətbiq etmiş, investisiya təşviqi sənədləri vermiş, ərazi ayrılmış, nəticədə, yeni 

istehsalat sahələri yaradılmışdır. Bütün bunlar isə ümumxalq işinə böyük töhfədir. Yeni istehsal sahələrinin 

fəaliyyətə başlaması tələbatın idxal deyil, yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan verəcəkdir. Bir sözlə, 

həyata keçirilən tədbirlər ölkəmizin inkişafına xidmət edir”. 

Ali Məclisin Sədri bu işdə əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib, yaradılan şəraitlə maraqlanıb, müəssisəni 

işə salıb. Muxtar respublika rəhbəri istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunması, qablaşdırmaya 

diqqət yetirilməsi, yeni biznes layihələrinin təqdim olunması, yerli xammalla işləyəcək müəssisələrə üstünlük 

verilməsi və daxili bazarın qorunması barədə tapşırıqlar verib. 

“Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubiley tədbiri muxtar respublikanın mətbuat tarixinə qızıl 

hərflərlə yazıldı 

Ötən il muxtar respublikanın mərkəzi mətbuat orqanı olan “Şərq qapısı” qəzetinin işıq üzü görməsinin 

100 ili tamam oldu. “Şərq qapısı”nın ən böyük uğuru o idi ki, qəzet 100 ildə muxtar respublikanın elmi və 

yaradıcı mühitinin sanballı tərənnümçüsü olub, Azərbaycan milli mətbuatının tarixində davamlı şəkildə bir əsr 

fəaliyyət göstərib, ən müxtəlif mövzularda oxucularına məlumatlar çatdırıb, ictimai fikrin formalaşmasında 

mühüm rol oynayıb, dövrünün salnaməçisi kimi çıxış edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyinin qeyd 

olunması barədə” 2021-ci il 1 iyun tarixli Sərəncamına əsasən dekabrın 18-də “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik 

yubiley tədbiri keçirilib. Yubiley tədbirinin keçirilməsi, nəinki jurnalistlərin, həmçinin ədəbi mühit 

nümayəndələrinin, ziyalıların və ictimaiyyətin böyük sevincinə səbəb olub. 

Ali Məclisin Sədri “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyi münasibətilə kollektivi, muxtar 

respublikanın bütün mətbuat işçilərini, ziyalıları və oxucuları təbrik edib. Ali Məclisin Sədri deyib: “Bu gün 

tərəddüdsüz demək mümkündür ki, “Şərq qapısı” qəzeti Naxçıvanın muxtariyyət tarixini öyrənmək baxımından 

ən etibarlı mənbədir. Qəzetin 100 illik tarixində Naxçıvanın taleyi və müqəddəratı, çətinlikləri və uğurları əks 

olunub. İctimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqan kimi qəzet bu gün də muxtar respublikanın tanıdılması 

və təbliğində səmərəli fəaliyyət göstərir, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafa öz töhfəsini verir. Qəzetçilik böyük 

zəhmət, xüsusi səy, peşəkar yanaşma, hadisələri obyektiv dəyərləndirmək, prosesləri qabaqlamaq və düzgün 

təhlil etmək bacarığı tələb edən sənətdir. Əgər ilk dəfə nəşrə başlayanda “Şərq qapısı” qəzetinin başlıca məqsədi 

cəmiyyətdə maarifçiliyə, elmi və mədəni tərəqqiyə nail olmaq idisə, bu gün qəzetin qarşısında bununla bərabər, 

həm də çevik informasiya siyasəti aparmaq, milli dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi təbliğ etmək, Azərbaycanın 

və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf və quruculuq salnaməsini yaratmaq və tarixiləşdirmək kimi 

mühüm vəzifələr durur”. 

Ali Məclisin Sədri bu yolda mətbuat işçilərinə uğurlar arzulayıb, müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının keçdiyi inkişaf yolunu, çətinliklərini və uğurlarını təhlil edərək ictimaiyyətə düzgün çatdıran, 
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eyni zamanda, bunu kitab halında nəşr edən jurnalistlərə təşəkkürünü bildirib, qəzetin kollektivini yubiley 

münasibətilə bir daha təbrik edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 2021-ci il dekabrın 17-də “Şərq qapısı” qəzeti 

işçilərinin əməkhaqlarının orta hesabla 20 faiz artırılması haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncam tədbir 

iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. 

“Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru Sultanova Mehriban Paşa qızına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Fəxri Fərmanı təqdim edilib. “Şərq qapısı” qəzeti ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq edən, qəzetin Culfa 

rayon müxbiri vəzifəsində çalışmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar jurnalist”i Fərəc Fərəcova 

qəzetin 100 illik yubileyi ilə bağlı qiymətli hədiyyə təqdim olunub. 

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin təqdimatı olub. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 dekabr 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

mətbuatın inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə “Şərq qapısı” qəzetinin 2 əməkdaşı Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının “Əməkdar jurnalist”i fəxri adı, qəzetin və “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin 4 əməkdaşı 

isə “Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif olunublar. 

Ali Məclisin Sədri fəxri adın döş nişanını və vəsiqəsini, eləcə də “Rəşadətli əməyə görə” nişanını və 

vəsiqəsini təqdim edib. 

“Şərq qapısı” qəzetinin 100 illiyi münasibətilə hazırlanmış sənədli filmə baxışdan sonra Ali Məclisin 

Sədri və tədbir iştirakçıları “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illiyinə həsr olunmuş sərgiyə baxıblar. 

Muxtar respublika rəhbəri mətbuat nümayəndələri ilə səmimi söhbət edib, jurnalistika peşəsinin və 

mətbuatın əhəmiyyətini vurğulayıb, nəşr olunan kitabların dərs vəsaiti kimi istifadəsinin vacibliyini bildirib, bu 

illər ərzində səmərəli fəaliyyətlərinə görə muxtar respublika teleradio və mətbuat işçilərinə təşəkkür edib. 

Qeyd edək ki, 1921-ci ilin noyabrında “Cavanlar həyatı”, 1921-ci ilin dekabrından etibarən “Füqəra səsi”, 

1922-ci ilin aprel ayından isə “Şərq qapısı” adı ilə nəşr olunan qəzet müxtəlif tarixi mərhələlərdə ictimai-siyasi, 

ədəbi-mədəni proseslərin işıqlandırılmasında, millilik və maarifçilik ideyalarının təbliğində mühüm rol oynayıb. 

Müstəqillik illərində muxtar respublikada digər sahələr kimi, mətbuat da yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 

Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun qayğısı ilə “Şərq qapısı” qəzetinin 75, 80, 85 və 90 illik yubileyləri dövlət 

səviyyəsində qeyd edilib. “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyinin qeyd olunması barədə” Sərəncamının 

icrası istiqamətində isə AMEA Naxçıvan Bölməsində elmi konfrans keçirilib, bölmə ilə birlikdə “Şərq qapısı” 

qəzetinin nəşri tarixi və inkişaf yolu” kitabı hazırlanıb, ümumilikdə yubiley münasibətilə qəzet əməkdaşlarının 6 

kitabı işıq üzü görüb, yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilib, mətbuatda silsilə məqalələr dərc olunub. Ümumilikdə 

yubileylə bağlı 13 tədbir keçirilib. 

Tarixi məscid Naxçıvan memarlıq məktəbinin ənənələrinə uyğun olaraq müasir üslubda yenidən 

inşa edilib 

Muxtar respublikada aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri bu gün onun bütün bölgələrində, yaşayış 

məntəqələrində olduğu kimi, Cəhri qəsəbəsinin timsalında da özünü aydın göstərir. Belə ki, qəsəbədə 2 tam orta 

məktəb, qəsəbə mərkəzi, sahə xəstəxanası, mədəniyyət evi, musiqi məktəbi, kitabxana, poçt bölməsi, yeni nəsil 

ATS, xidmət və ticarət mərkəzləri və 2 mərasim evi sakinlərin istifadəsinə verilib. Bu işlərin davamı olaraq 

hazırda qəsəbə mərkəzi və yollar abadlaşdırılır. Ali Məclis Sədrinin rəhbərliyi ilə muxtar respublikada həyata 

keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər sırasında milli-mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən yeni məscidlərin inşa 

edilməsinə, tarixi məscidlərin isə bərpa və təmir olunmasına diqqət və qayğı xüsusi yer tutur. 

Bu tədbirlərin davamı olaraq Cəhri qəsəbəsində tam yararsız vəziyyətdə olan tarixi məscidə yeni həyat 

verilib. Məscid orta əsrlər dövründən bəri Cəhri əhalisinin həyatında mühüm rol oynayıb. Ancaq Sovetlər 

Birliyi dövründə baxımsızlıq ucbatından xeyli aşınıb, uçub-dağılıb. Buna baxmayaraq məscid Naxçıvan 

memarlıq məktəbinin ənənələrinə uyğun olaraq müasir üslubda yenidən inşa olunaraq dekabrın 21-də istifadəyə 

verilib. 

Ali Məclisin Sədri bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edib. Muxtar respublika rəhbəri çıxış edərək 

deyib: “Bu ərazidəki məscid uzun illər insanların mənəviyyat ocağı olmuş, onları Vətənə, dövlətə və dinə 

sədaqət ruhunda tərbiyə etmişdir. İnsanların mənəviyyatlı olması ölkənin xoşbəxtliyidir. Çünki mənəviyyatlı 

insanlar vətənpərvər insanlardır. Vətənpərvər insanlar isə harada yaşamalarından və hansı işlə məşğul 

olmalarından asılı olmayaraq, Vətəninə, ölkəsinin möhkəmliyinə xidmət edirlər. Uzun illər işğal altında olan 

torpaqlarımız da məhz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə vətənpərvər və mənəviyyatlı insanlarımız, müzəffər 
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ordumuz tərəfindən azad olundu. Əsgərlərimizin azad olunmuş torpaqlarda, dağıdılmış məscidlərdə Quran 

oxumaları insanlarımızın nə qədər böyük mənəviyyata sahib olmalarının göstəricisidir. Bu mənada, məscidlər 

təkcə ibadət yeri deyil, həm də mənəviyyat ocağıdır”. 

Ali Məclisin Sədri məscidin tikintisində əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib. 

Həmin gün Ali Məclisin Sədri Cəhri-Gərməçataq kənd avtomobil yolunda görülən yenidənqurma işləri ilə 

də maraqlanıb. Ali Məclisin Sədri yolda yenidənqurma işlərinin davam etdirilməsi və sakinlərin təkliflərinin 

nəzərə alınması barədə tapşırıqlar verib. 

Abadlıq işləri görülür, yollar çəkilir, sosial obyektlər istifadəyə verilir 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən illərdə ölkəmizdə həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası muxtar respublikada da bütün sahələrdə müsbət nəticələrin əldə 

olunmasına şərait yaradıb, makroiqtisadi sabitliyə, dinamik iqtisadi artıma nail olunub, əhalinin sosial rifahının 

yüksəldilməsi istiqamətində ciddi uğurlar qazanılıb. Bu baxımdan ötən il də muxtar respublika üçün uğurlu 

olub, quruculuq və sosial-iqtisadi inkişaf ili kimi tarixə düşüb. Ulu öndər Heydər Əliyevin yolunun muxtar 

respublikada uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, Naxçıvanda ən ucqar kəndlərində belə, abadlıq işləri 

görülüb, yollar çəkilib, sosial obyektlər qurulub. Təkcə ötən ilin 3 ayı ərzində Ordubad rayonunun 3 kəndində 

abadlıq-quruculuq işləri tamamlanıb. Əndəmic, Dırnısda, dekabrın 23-də isə Vələver kəndində sosial obyektlər 

istifadəyə verilib. Həmin gün Vələver kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 

Ali Məclisin Sədri məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Məktəbdə internetə çıxışı olan 22 kompüter və 

4 elektron lövhə quraşdırılıb. Ali Məclisin Sədri elektron lövhəli sinifdə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi ilə 200-

dən artıq təhsil müəssisəsi arasında “Naxçıvan xalçaları” mövzusunda keçilən interaktiv dərsi izləyib. Sonra 

pedaqoji kollektiv ilə görüş olub. 

Dekabrın 23-də Vələver kənd mərkəzi istifadəyə verilib. Ali Məclisin Sədri binada yerləşən təşkilatların 

fəaliyyəti və yaradılan şəraitlə maraqlanıb. 

Vələver kəndində həyata keçirilən quruculuq işləri çərçivəsində kənd avtomobil yolu da yenidən qurulub. 

Həmin gün Ali Məclisin Sədri yolda yaradılan şəraitlə tanış olub. 

Sonra sakinlərlə görüş olub. Ali Məclisin Sədri kompleks quruculuq işlərində iştirak edənlərə və zəhməti 

olanlara təşəkkür edib, sakinləri qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il 

bayramları münasibətilə təbrik edib. 

Həmin gün muxtar respublika rəhbəri Vələver kəndində xidmət mərkəzinin də açılışını edib, yerli istehsal 

məhsullarının satışına üstünlük verilməsi barədə tapşırıqlar verib. 

Naxçıvanda şəhid ailələri və qazilər mənzillərlə və avtomobillərlə təmin olunurlar 

Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına 

hərtərəfli qayğı göstərilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci il sentyabrın 23-də 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yaşayan Vətən müharibəsi ilə əlaqədar şəhid ailəsi statusu almış, 

habelə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 

haqqında” Sərəncam imzalayıb, 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 14 dekabr 2020-ci il tarixli Fərmanına əsasən isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün 

müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu yaradılıb. 2021-ci ildə ölkə 

Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə ayrılmış və dəstək fondunun vəsaitləri hesabına muxtar respublikada 23 

şəhid ailəsi və qazi mənzillə, 18 Vətən müharibəsi iştirakçısı avtomobillə təmin olunub, müvafiq kateqoriyadan 

olan 23 şəxsin müalicə və müayinəsinə köməklik göstərilib, şəhid ailələri və qazilərdən 17-nin kredit borcu 

ödənilib, 25-nin isə mənzilləri təmir olunub. 

Bu tədbirlərin davamı olaraq dekabrın 24-də – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yubileyində 

Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində 3 şəhid ailəsinə və 2 qaziyə mənzillər, 10 Vətən müharibəsi 

iştirakçısına isə avtomobillər təqdim olunub. 

Ali Məclisin Sədri tədbirdə çıxış edərək deyib: “Əziz şəhid ailələri və qazilər! Azərbaycanın 

müstəqilliyinin ilk illəri ağır sınaqlardan keçmiş, ölkəmiz vətəndaş müharibəsi və işğal təhlükəsi ilə üzləşmişdi. 

Belə bir dövrdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı 

Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi və inkişafı təmin etmişdir. Bu gün isə dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə həyata keçirilən inkişaf konsepsiyasının bəhrəsi olaraq Azərbaycan dünya dövlətləri sırasında öz 

layiqli yerini tutmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanı parçalanmaqdan xilas edərək Milli 
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Qurtuluşa, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev isə ərazi bütövlüyümüzü təmin etməklə tarixi Zəfərə 

qovuşdurmuşdur”. 

Ali Məclisin Sədri əlamətdar gündə qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ehtiramını bildirib, şəhid 

ailələrini və qaziləri mənzillər və avtomobillərlə təmin olunmaları, eləcə də bütün şəhid ailələrini, veteranları 

qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramları münasibətilə təbrik edib. 

Sonra Ali Məclisin Sədri mənzillərin orderlərini və avtomobillərin açarlarını təqdim edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kompleks inkişaf davam etdirilib 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda və onun Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında kompleks inkişaf davam etdirilib, əməkhaqları artırılıb, yüksək rifaha nail olunub, 

sosial-iqtisadi islahatların əhatə dairəsi genişlənib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2021-ci ilin ən mühüm 

hadisəsi mayın 10-da Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri olub. Səfər zamanı 

dövlət başçısı Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmə zolağının, Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 

hərbi aerodromunun, Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının, Süni Mayalanma Mərkəzinin, “Azərxalça” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialının, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun, Ordubad 

rayonunun və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin açılışında iştirak edib, Asan 

Xidmət Mərkəzinin və Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi, Ordubadda dəmiryolu stansiyasının yenidən 

qurulması ilə tanış olub. 

İqtisadiyyatın əsas inkişaf göstəricisi sayılan ümumi daxili məhsul istehsalı 2020-ci illə müqayisədə 

2021-ci ildə 2,4 faiz artaraq 3 milyard manatdan çox olub. Onun hər bir nəfərə düşən həcmi 6525 manat təşkil 

edib ki, bu da 2020-ci ildəki göstəricidən 3,4 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun 59 faizdən çoxu istehsalın 

payına düşmüşdür. Görülən işlərin nəticəsidir ki, 2021-ci ildə istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi artaraq 

1 milyard 69 milyon manatdan çox olub. Bunun da 92 faizi qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb. 2021-ci ilin 

məhsulu üçün muxtar respublikada 64 min hektardan artıq sahədə əkin aparılıb. Əkilmiş sahələrin 32 min 721 

hektarını taxıl təşkil edib, zəmilərdən 103 min tondan artıq məhsul yığılıb. Sosial-iqtisadi sahədə əldə edilmiş 

uğurlar, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsi muxtar respublikada məskunlaşmanın və əhali rifahının 

yaxşılaşmasına öz təsirini göstərib, muxtar respublika əhalisinin sayı artaraq 463 min nəfər olub. 

Dekabrın 29-da altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında Ali 

Məclisin Sədri 2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları barədə 

məruzəsində bu faktları qeyd edib. Çıxışının sonunda Ali Məclis Sədri deyib: “Əldə olunan nəticələr onu 

deməyə əsas verir ki, 2022-ci ildə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişaf davamlı xarakter alacaq, ulu 

öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət muxtar respublikada uğurlu nəticələrin qazanılmasına imkan 

verəcəkdir. Ölkə Prezidentinin də dediyi kimi: “Biz bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf edirik. Bizim 

inkişafımızın təməlində ulu öndər Heydər Əliyev siyasəti dayanır. Biz bu siyasətə sadiqik”. 

Zəhmət yüksək qiymətləndirilir 

Dekabrın 30-da – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı ərəfəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisində Azərbaycan Respublikası təltiflərinin təqdimat mərasimi keçirilib. 

Ali Məclisin Sədri təltif olunanlara çalışdıqları sahələrdə fərqləndiklərinə görə təşəkkür edib, qarşıdan 

gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbriklərini çatdırıb və 

onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Sonra Ali Məclisin Sədri orden, medal və fəxri adların döş nişanlarını 

və vəsiqələrini təqdim edib. 

Dövlət-xalq-ordu birliyinin daha bir nümunəsi 

“Xalq, dövlət orduya ümid edir, orduya güvənir. Ordu isə xalqın, dövlətin dəstəyinə güvənir”, - deyən 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvanda əsasını qoyduğu milli həmrəylik bu gün müstəqil 

Azərbaycanda inkişafın və sabitliyin əsas təminatıdır. Dünya azərbaycanlılarını vahid ideologiya ətrafında 

birləşdirən həmrəylik bayramı bu gün xalq-ordu birliyinin də əsasını təşkil edir. Bunun nəticəsidir ki, ölkə 

Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuz Vətən müharibəsində tarixi Qələbə qazanıb. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da həmrəylik bayramında əsgərlərlə görüşlərin keçirilməsi, sovqatların aparılması bu birliyin 

daha bir nümunəsi kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Dekabrın 31-də - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günündə Ali Məclisin Sədri Naxçıvan 

Qarnizonu Mərkəzi Hospitalına gəlib, burada müalicə olunan hərbi qulluqçularla görüşüb, onların səhhəti ilə 

maraqlanıb, əsgərləri və tibbi heyəti Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə təbrik edib. 
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Ali Məclisin Sədri yeməkxanada olub, hərbi qulluqçuların qidalanması ilə maraqlanıb, hospitalda mülki 

şəxslər üçün də tibbi xidmətin təşkili və kadr işinin diqqətdə saxlanılması barədə tapşırıqlar verib. 

Uğurların zəmanəti – Heydər Əliyev yoluna dərin sədaqət və vətənpərvərliklə həyata keçirilən 

quruculuq siyasəti 

Muxtar respublikada əldə olunan nailiyyətlər, tətbiq edilən yeniliklər, insanların yaşayış səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması, elmə, təhsilə, mədəniyyətin inkişafına göstərilən xüsusi diqqət və qayğı, aparılan 

genişmiqyaslı islahatlar, müasir dövrün tələblərinə həmahəng olan məqsədyönlü işlər uğurların zəmanətinə 

çevrilib. Ötən ayın nəticələrinə diqqət yetirdikdə bir daha əminlik yaranır ki, muxtar respublikada əldə olunmuş 

inkişaf göstəriciləri növbəti nailiyyətlər üçün ciddi əsaslar yaradır. İnkişaf və tərəqqinin davamlı xarakter 

alacağı isə şübhəsizidir. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasında ulu öndər Heydər Əliyevin quruculuğa, 

inkişafa, yüksəlişə əsaslanan siyasi xətti bu gün inamla davam etdirilir. Bunu reallaşdıranlar isə siyasətdə 

keçdiyi çətin və şərəfli yolu, sərt və mürəkkəb məqamlarda tutduğu obyektiv və qəti mövqeyi, atdığı 

düşünülmüş addımları, əldə etdiyi ciddi və mühüm nəticələri ilə böyük siyasi məktəbin əsasını qoyan Ulu 

Öndərin məhz həmin məktəbinin layiqli məzunlarıdır. 

 

AZƏRTAC 

2022, 17 yanvar 

https://azertag.az/
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Naxçıvan davamlı inkişaf yolundadır 
 

Cəbi Quliyev, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Geridə qoyduğumuz 2021-ci il respublikamız üçün mühüm nailiyyətlər dövrü kimi tarixə qovuşdu. Təbii 

ki, ötən ilin ən uğurlu hadisəsi, ilk növbədə, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda həyata keçirilən bərpa və 

yenidənqurma işləri və Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsindəki Zəfəri diplomatiya meydanında davam 

etdirməsi oldu. 

O cümlədən pandemiyanın hələ davam etməsinə, koronavirusun yeni  ştamlarının meydana çıxmasına 

rəğmən Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən ili müsbət makroiqtisadi göstəricilərlə başa vurdu.  

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi, Prezident İlham Əliyevin 

qətiyyətlə və layiqincə davam etdirdiyi inkişaf və yüksəliş siyasəti respublikamızın qarşısında dayanan bütün 

məqsədlərin uğurla reallaşmasını təmin edir. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, Vətən savaşındakı Zəfər, 30 ilə yaxın 

işğal altında qalan torpaqlarımızın azad olunması cəmiyyətimizi daha yüksək əhvali-ruhiyyəyə köklədi. Bu isə 

respublikamızdakı inkişaf proseslərinə pozitiv təsir göstərdi. Əsas qeyd olunmalı məsələlərdən biri də 

respublikamızın regionlarının inkişafıdır. Bu gün hansı şəhərə, hansı rayona üz tutsaq, tərəqqinin, abadlıq və 

yenidənqurma işlərinin şahidi olarıq. Bu sırada Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 

istiqamətində əldə olunan uğurlar, burada həyata keçirilən quruculuq və abadlıq işləri həm genişmiqyaslı, həm 

də olduqca qürurvericidir. Bəli, vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin qoruduğu, alınmaz qalaya çevirdiyi 

Naxçıvan blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində sürətlə 

inkişaf edir, nailiyyətlərini gündən-günə artırır. 

Fəxrlə deyə bilərik ki, bu gün Naxçıvan şəhərindən muxtar respublikanın ən ucqar kəndlərinə qədər 

inkişafın ən gözəl  nümunələrini görmək mümkündür. Yeni yolların çəkilməsi, yeni inzibati binaların inşası, 

yüzlərlə yeni istehsal müəssisəsinin, on minlərlə yeni iş yerinin yaradılması müasir Naxçıvanın inkişafının əsas 

xarakterik göstəriciləridir. Bütün bunlar muxtar respublikanın simasını tamamilə dəyişib, onu nəinki ölkəmizin, 

bütün regionun ən gözəl ünvanlarından birinə çevirib. 

 Hazırda Naxçıvanda qazlaşdırma və elektriklə təminat 100 faizlik göstəriciyə bərabərdir. 2004-2020-ci 

illərdə muxtar respublika iqtisadiyyatı 12,5 dəfə artıb. Naxçıvanda inkişaf mərkəz və regionlar üzrə tarazlı 

xarakter daşıyır ki, bu da rentabelli istehsal sahələrinin bütün bölgələri əhatə etməsi, yerli resurslardan 

istifadənin səmərəliliyinin artırılması, infrastrukturun yeniləşdirilməsi tədbirləri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Budur 

inkişafın qürurdoğuran Naxçıvan nümunəsi...… 

Muxtar respublikada 2021-ci ildə də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı üzrə 

mühüm tədbirlər həyata keçirilib, yüksək nəticələr qazanılıb, dövlət proqramlarının və iqtisadi layihələrin icrası 

uğurla davam etdirilib. Ona görə 2021-ci ilin də inkişaf göstəriciləri uğurludur. Belə ki, Naxçıvanda 

iqtisadiyyatın əsas inkişaf göstəricisi sayılan ümumi daxili məhsul istehsalı 2020-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə 

2,4 faiz artaraq 3 milyard manatdan çox olub. Onun hər bir nəfərə düşən həcmi 6525 manat təşkil edib ki, bu da 

2020-ci ildəki göstəricidən 3,4 faiz çoxdur. Ümumi daxili məhsulun 59 faizdən çoxu istehsalın payına düşüb. 

Təkcə  2021-ci ildə Naxçıvanda 120 yeni sənaye müəssisəsi açılıb, mövcud sənaye müəssisələrinin istehsal 

gücləri genişləndirilib. Həyata keçirilən iqtisadi tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada 384 növdə 

məhsul istehsal edilir. 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir ki, bu da yerli istehsalın 

xüsusi çəkisinin artması hesabına olub. 

Naxçıvanın yüksəlişi istiqamətində görülən işlər, hər il müsbət makroiqtisadi nəticələrin əldə olunması, 

istehsal müəssisələrinin çoxalması, iş adamları üçün geniş sərmayə imkanlarının yaradılması inkişaf tempinin 

davamlı xarakter almasına və nəticə etibarilə vətəndaşların maddi rifahının yaxşılaşmasına, sosial sahədə 

mühüm uğurların qazanılmasına səbəb olub. Bir məsələni də xüsusi qeyd edək ki, Naxçıvanda torpaqlarımızın 

azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş vətən övladlarının ailələrinə, müharibə əlillərinə davamlı maddi və 

mənəvi qayğı göstərilir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin sosial məsələləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbovun xüsusi nəzarətindədir və mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 
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Bütün bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin əsas inkişaf və quruculuq ünvanlarından biri 

olduğunu təsdiq edir. Bu inkişaf Naxçıvanın uğuru olmaqla yanaşı,  respublikamızdan kənarda Azərbaycanın 

gözəl tanıtımıdır. Blokadanın, həmçinin dünyada tüğyan edən pandemiyanın yaratdığı müəyyən çətinliklərə 

baxmayaraq, Naxçıvan inkişaf edir, yüksəlir, nailiyyətlərini ildən-ilə sürətlə artırır. 

Prezident İlham Əliyevin inkişaf strategiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin sədri 

Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə uğurla reallaşması qarşıdakı dövrdə də respublikamızın bu bölgəsində yeni 

uğurlarla əlamətdar olacaq. Bu mənada əminliklə deyə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası bundan sonra 

Azərbaycanın inkişafının ən gözəl nümunələrini yaradan bölgələrdən biri kimi fərqlənəcək. 

 
Azərbaycan. - 2022.- 14 yanvar. - № 8. - S. 5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

69 

 

 

Naxçıvanın 100 illik salnaməsi 

 
“Şərq qapısı”-100 

 

Namiq Əhmədov 

 

Ümummilli lider, zəmanəmizin görkəmli siyasətçisi Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qaydışı 

təkcə ölkəmizin yox, eləcə də, bütün Cənubi Qafqazın və bölgənin taleyində dönüş nöqtəsi oldu. Lakin bundan 

əvvəlki dövrdə – Azərbaycanın taleyinin hərraca qoyulduğu bir vaxtda Vətəninin harayına yetişən Heydər 

Əliyevə qarşı Azərbaycanda hakimiyyətdə olanların əli ilə başladılan böhtan kampaniyası səngimək bilmirdi. 

Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadiminin Azərbaycana qayıtması, doğulub-böyüdüyü Naxçıvana getməsi 

daxili və xarici düşmənləri ciddi təşvişə salmışdı.  

O dövrün siyasi xronikasına diqqət edəndə də, görünür ki, Heydər Əliyevin Naxçıvana dönüşü (22 iyul 

1990-cı il) və mərkəzi meydanda on minlərlə insanın alqışları ilə qarşılanması böyük siyasətçinin siyasi 

həyatının yeni dövrünün başlanğıcı idi. Tədqiqatçı-alim Ələkbər Cabbarlının “Heydər Əliyev və Naxçıvan tarixi 

məsələləri” monoqrafiyasında deyildiyi kimi, “Əslində, taleyin ümidinə buraxılan Naxçıvan məhz Heydər 

Əliyevin dərin zəkası, uzaqgörən siyasəti nəticəsində yaşayıb mübarizə apara bildi”. 

 

Müstəqillik ideyalarının fəal mübarizi və carçısı 

 

O vaxtlar ölkə mətbuatı, xüsusən də hakimiyyətə bağlı olan mətbuat orqanları bu tarixi hadisə ilə bağlı 

məlum səbəbdən sussa da, muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatında önəmli rol oynayan “Şərq qapısı” 

qəzetinin vətənpərvərlik mövqeyi və ədalətli münasibəti heç vaxt yaddaşlardan və tarixin səhifələrindən 

silinməyəcək. 

“Şərq qapısı” 1921-ci ilin noyabrında Naxçıvanda nəşrə başlayan ilk rəsmi dövri qəzet olmuşdur. Adı 

dəfələrlə dəyişdirilsə də 1989-cu ildən fəaliyyətini “Şərq qapısı” adı ilə davam etdirməkdədir. Nəşrə başlayan 

gündən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan diyarının ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni 

həyatının güzgüsü olmuş, onun tərəqqi və yüksəlişində fəal və mühüm rol oynamışdır. 

Qəzetin 75 illik yubileyində Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun redaksiyaya göndərdiyi 

təbrik məktubunda deyilir: “1991–1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işləyən 

möhtərəm Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və fəaliyyəti ətrafında Azərbaycan Respublikasına o zaman rəhbərlik 

etmiş şəxslərin yaratdıqları sərt informasiya blokadasının yarılmasında “Şərq qapısı” qəzeti xüsusi rol 

oynamışdır”. “Şərq qapısı” yaşadığımıız günlərin güzgüsüdür. ...Naxçıvan diyarının ən mükəmməl 

ensklopediyası da “Şərq qapısı” qəzetidir”, – deyən akademik İsa Həbibbəylinin fikirlərinin nə qədər dəqiq və 

mükəmməl olduğuna qəzeti vərəqlədikcə bir daha şahidlik edirik. Düzdür, o zamankı hakim dairələrə bağlı olan 

Vilayət Partiya Komitəsinin mövqeyi bəlli olsa da, onun mətbu orqanı bu məsələdə xalqın və ədalətin tərəfində 

olduğunu dəfələrlə ortaya qoya bilmişdi. Maraq doğuran bir fakt da var ki, “Şərq qapısı” üçün bu mövqe heç də 

yenilik deyildi. Hələ səksəninci illərin sonlarından “Şərq qapısı” qəzeti ölkəmizdə müstəqillik ideyalarının 

həyata keçirilməsində fəal mübarizə aparmışdır. Bir müddət qəzetə rəhbərlik etmiş mərhum redaktor Məmməd 

Məmmədovun yazdığı kimi: “1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti torpaqlarımıza erməni 

təcavüzü ilə bağlı ədalətsizliklərə etiraz olaraq sovet imperiyasının tərkibindən çıxmaq haqqında qərar qəbul 

edərkən “Şərq qapısı” həmin qısamüddətli müstəqillik dövründə də əsas mətbu orqan kimi çıxış etmişdi. O ağır 

və mürəkkəb zamanda müstəqil “Şərq qapısı” qəzetinin 7 nömrəsi işıq üzü görmüşdü”. 

Təbii ki, ənənə və məslək yoluna sadiq qalan qəzet böyük siyasətçi Heydər Əliyevin Vətənə qayıdışı 

dövründə də ölkə mətbuatına örnək oldu: respublikada ilk olaraq öz səhifələrində dahi siyasətçiyə tribuna verdi. 

Tədqiqatçı Surə Seyidin yazdığı kimi, “Şərq qapısı” qəzeti dahi öndər Heydər Əliyevin müstəqillik illərində 

Naxçıvandakı həyat və fəaliyyətinin güzgüsü olmaqla yanaşı, ulu rəhbərin müharibə şəraitində Naxçıvanda 

blokadanın yaratdığı ağır sosialiqtisadi durumdan yaxa qurtaran tədbirlərini, imzaladığı fərman və sərəncamları, 

apardığı beynəlxalq səviyyəli danışıqları dolğun əks etdirmişdir”. Bütün bunlarla yanaşı, Heydər Əliyevin 

Azərbaycan rəhbərliyinə tarixi qayıdışını salnamələşdirən məqamlardan biri də Azərbaycan ziyalılarının “Şərq 
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qapısı” qəzeti vasitəsilə xalqa etdikləri müraciətlər olmuşdur. “Daha susa bilməzdim...” O dönəm Heydər 

Əliyev “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı Möhsün Möhsünova ilk müsahibəsini verəndə Naxçıvana qayıdışından 

iki gün keçirdi və bu qayıdışdan dörd gün sonra – qəzetin 26 iyul 1990-cı il tarixli sayında dərc edilən “Daha 

susa bilməzdim...” adlı müsahibə cəmiyyətin səbirsizliklə gözlədiyi hadisə idi. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, 

Naxçvanda “Azərinform”un (AZƏRTAC) müxbiri kimi çalışdığım çox ağır dövr – 1990–1991-ci illər mənə 

təkcə Naxçıvanı yox, həm də bu qədim diyarın dəyərli ziyalılarını da əyani tanıtdı. Bu sırada yaddaşımda 

silinməz xatirələri ilə qalan Möhsün Möhsünov publisistik məharəti, satirik qələmi və yazı uslubu ilə 

başqalarından fərqləndiyi kimi, münasibətlərində də ciddi bir şəxs idi. Xeyli yaş fərqimiz olsa belə, ilk 

tanışlıqdan münasibətlərimiz alınmış, hətta o dönəm ulu öndər Heydər Əliyevlə təkbətək keçirilən görüşlərin 

iştirakçısı olmuşduq. Ulu öndərin Möhsün müəllimə isti münasibətlərini həm də mətbuata dəyər və hörmətin 

dərin ifadəsi kimi xatırlayıram.  

M.Möhsünov qısa bir ömür– 58 il yaşasa da özündən sonra zəngin ədəbi yadigar qoymuşdur. 1990-cı ilin 

qanlı yanvarında sovet ordusunun Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi müsibətlərə, torpaqlarımızın ermənilər 

tərəfindən işğalına qarşı qələmi ilə mübarizə aparmışdır. Onun hekayələri, povestləri, felyetonları və məqalələri 

təkcə Naxçıvanda deyil, Azərbaycan mətbuatında çap olunmuş, türk dünyasında da yayılmışdır. Siyasi fəaliyyəti 

ilə o, ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk fəallarından olmuşdur. 

Mətbuat tədqiqatçıları tərəfindən Heydər Əliyevin vətənə qayıdışından sonra ölkə mətbuatında dərc 

olunmuş ilk müsahibə kimi dəyərləndirilən yazının müəllifi də Möhsün müəllim idi. Zamanında “Daha susa 

bilməzdim...” adlı bu müsahibə maraqlı bir hadisə kimi qarşılandı və obrazlı desək, ulu öndərin söz qapısını bir 

ilk olaraq cəmiyyətə və mətbuata açdı. “Özümü təqdim etdim, yarızarafat, yarıgerçək dedi: Bir şərtlə müsahibə 

verərəm ki, olduğu kimi dərc edəsiniz. Mən razılaşdım”. (“Şərq qapısı”, 26 iyul 1990-cı il) girişi ilə başlayan 

müsahibədə böyük siyasətçi təkcə siyasət pilləsinin ən uca zirvəsinin fatehi olmaqla yanaşı, həm də Vətəninə, 

torpağına, ailəsinə bütün varlığı ilə bağlı olan sadə bir insan və torpaq qeyrəti çəkən vətəndaş kimi təqdim 

olunur. 

Dövrün siyasi gedişlərini böyük uzaqgörənliklə dəyərləndirən siyasətçi müxbirə cavabında deyir: “Bir 

baxın, artıq altıncı ildir ki, keçmişi amansız surətdə söyürük. Altıncı ildir ki, ölkəmiz iqtisadi və siyasi cəhətdən 

dağılır. Bütün bu dövrlərdə bizə vədlər “yedirdirlər”, nə bilim, bu yeni mərhələdir, bu dönüş mərhələsidir, bu 

kəskin dönüşdür və i.a. Axı, nə qədər mərhələ ola bilər? Buna görə də belə hesab edirəm ki, indi hər bir adama, 

hər bir xalqa, hər bir siyasi təşkilata və siyasi qüvvəyə öz taleyini müstəqil müəyyən etmək imkanı verilməlidir. 

Bugünkü fikrim budur”. 

Kifayət qədər əhatəli bir müsahibədə bu cavabları ilə Heydər Əliyev siyasət meydanında yeni olmadığını 

bir daha sübut etdi. Və maraqlıdır ki, bütün şüurlu taleyini xalqına həsr edən ulu öndər ünvanına söylənilən şər 

və böhtanlara görə, hətta onu doğma məmləkətinə belə həsrət qoymaq istəyənlərə çox ciddi bir kinayə və 

nikbinliklə cavab verdi. 

Amma həyat və yaşananlar göstərdi ki, böyük siyasətçi sonralar da adamlara ciddi bir inam və sevgi 

bəslədi. Milyonlarla insan da Azərbaycanı bəlalardan, fəlakətlərdən xilas edəcək siyasətçi kimi ancaq Heydər 

Əliyevi gördü. Qəzetin dərc etdiyi digər bir məqalədə keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanın 

düşdüyü ağır böhrandan xilas yolunun Heydər Əliyev fenomeni və Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə bağlı olduğu 

təkidlə söylənilirdi: “Bunun üçün qüdrətli şəxsiyyət olmaq gərəkdir. Belə bir şəxsiyyət isə 7 milyonun içində 

hələlik bir nəfərdir, təkcə bir nəfər: H.Əliyev. Qurtardıq!” (Zeynal Vəfa, “Şəxsiyyət”. “Şərq qapısı, 9 may 1992-

ci il). 

 

“Azərbaycan Sizin sözünüzü gözləyir” 

 

Az keçmədən “Şərq qapısı” qəzetində respublika ziyalılarının Heydər Əliyevə müraciətinin (“Azərbaycan 

Sizin sözünüzü gözləyir”, “Şərq qapısı”. 14 noyabr 1992-ci il) dərc olunmaşı isə bütün ölkənin həyatında yeni 

bir dönüş nöqtəsi idi. Bu tarixi müraciəti mətbuat tədqiqatçısı Surə Seyid “Azərbaycan siyasi fikir tarixində 

xüsusi yer tutmaqla Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dərkinə yönəlmiş əvəzsiz siyasi sənəd” adlandırır. Elə həmin 

nömrədə müraciətə cavab olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin “Yeni, müstəqil Azərbaycan uğrunda” 

başlıqlı məktubu müstəqil Azərbaycanın xilası oldu. Tarixi reallıqlar sübut etdi ki, Azərbaycan tarixində yeni bir 

partiyanın – YAP-ın yaradılmasına Heydər Əliyevin razılıq verməsi və 1992-ci il noyabr ayının 21-də Naxçıvan 
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şəhərində partiyanın təsis konfransının keçirilməsi siyasi uzaqgörənlik olmaqla yeni, müstəqil Azərbaycanın 

xilas yolunun əsasını qoydu. 

Qəzetin dərc etdiyi məqalə və xəbərlərdə böyük siyasətçinin bu gün də öz aktuallığını saxlayan fikirləri 

və ideyaları, olduqca cəsarətli siyasi mövqeyi istər aktuallıq və dövlətçilik baxımından, istərsə də tarixi 

nöqteyinəzərdən geniş tədqiqat mövzusudur. Bütün siyasi fəaliyyəti dövründə ağlın və zəkanın gücünə inanan 

böyük siyasətçi Naxçıvan dövrü fəaliyyətində Azərbaycanın işıqlı və xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizəni 

özünün həyat amalına çevirmişdir. Kommunist rəhbərlərin uydurduğu “Heydər Əliyev Naxçıvandakı fəaliyyəti 

ilə Azərbaycanı parçalayır” kimi deyimləri mətbuatda yayan adamlara isə onun cavabı həmişə birmənalı olub. O 

dönəm respublika mətbuatında nəinki çıxışlarına, hətta adının çəkilməsinə belə qadağalar qoyulan Heydər 

Əliyev “Şərq qapısı”nda bu kimi məsələlərə mütəmadi olaraq təkrar-təkrar cavab vermişdir: “Mənim başlıca 

arzum Azərbaycanı siyasi və iqtisadi cəhətdən müstəqil, demokratik respublika kimi görməkdir” (Azərbaycan 

KP Naxçıvan Vilayət Komitəsinin Siyasi Maarif Evində Naxçıvan gəncləri ilə görüş. “Şərq qapısı”, 2 avqust 

1990- cı il). “Dünən Bakıda, Azadlıq meydanında keçirilən mitinqdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Əbülfəz Elçibəy xalqı, milləti birliyə, həmrəyliyə çağırdı. Biz bu çağırışa bir nəfər kimi səs veririk, xalqımızın 

birliyi üçün əlimizdən gələni edəcəyik (Naxçıvan şəhər şəhidlər xiyabanında keçirilən mitinqdə çıxış. “Şərq 

qapısı”, 23 yanvar 1993-cü il). 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünün “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində 

işıqlandırılması qəzetin və onun kollektivinin hadisələrə ayıq-sayıq baxışının, vətənpərvər ruhunun nümunəsi 

olmuşdur. Ulu öndər hələ Azərbaycan Kommunist Partiyasına rəhbərlik etdiyi vaxtlarda mətbuatın rolunu 

dəyərləndirmiş, təkcə respublikada yox, eləcə də 70-ci illərin əvvəllərində Naxçıvanda redaksiya-nəşriyyat 

kompleksi inşa olunmuş, muxtar respublikanın söz tribunası olan “Şərq qapısı” qəzetinin gündəlik və böyük 

formatda nəşri təmin edilmişdir. 

1972-ci ilin yanvarında Heydər Əliyevin himayəsi ilə qəzetin ilk nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi 

münasibəti ilə yubiley tədbirləri keçirilmiş, qəzet redaksiyası sovet dövrünün ən yüksək dövlət mükafatlarından 

olan “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur. Qəzetin bir neçə əməkdaşı isə fəxri adlara layiq görülmüşdür. 

Bu ənənənin davamı olaraq, 1981-ci ilin dekabrında qəzetin 60 illik yubileyi keçirilmiş, qəzet Azərbaycan SSR 

Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir. Qəzetin redaktoru Sənubər Kərimovaya 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, üç əməkdaşa isə muxtar respublikanın fəxri adları verilmişdir. 

Ölkədə 80-ci illərin sonundan başlanan yeni ab-hava “Şərq qapısı” qəzetinin həyatından da yan 

keçməmişdir. Ulu öndərin Naxçıvanda tarixi xilaskarlıq missiyasını həyata keçirdiyi dövrdə, eləcə də, 

səksəninci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlində bu qəzet ölkəmizdə müstəqillik ideyalarının həyata keçirilməsində 

fəal mübarizə aparmışdır. 

Ən nəhayət, ulu öndər müsahibələrinin birində “Şərq qapısı” qəzetinə olan münasibətini belə açıqlamışdı: 

“Mən “Şərq qapısı” qəzetinin təsiri altında tərbiyələnmişəm. Hələ gənc ikən burada orta məktəbdə, pedaqoji 

texnikumda oxuyanda müxtəlif məsələləri öyrənmək üçün “Şərq qapısı”ndan çox istifadə etmişəm. O vaxtdan 

nüfuzlu qəzet kimi hafizəmdə qalıb” (“Şərq qapısı”, 26 iyul 1990-cı il). 

 

* * * 

 

Naxçıvan mətbuatının lideri hesab edilən “Şərq qapısı” müstəqillik dövrümüzdə də fəaliyyətini uğurla 

davam etdirməkdədir. Qəzetin 75, 85, 90, 95 illik yubileyləri təntənə ilə qeyd edilmiş, kollektivin əməyi yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan milli mətbuatının 135 illik yubileyi günündə Naxçıvan şəhərində 4 

mərtəbədən ibarət müasir tipli, ən müsair avadanlıqlarla təmin olunmuş “Əcəmi” Nəşriyyat– Poliqrafiya 

Birliyinin istifadəyə verilməsi dövlətimizin mətbuatın inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının bariz 

nümunəsidir. Qəzetlərin ciddi bir böhranla üzləşdiyi 21-ci əsrdə Naxçıvanın canlı salnaməsi adlandırılan “Şərq 

qapısı” qəzeti tarixi ənənələrdən bəhrələnərək göstərilən dövlət qayğısı sayəsində bu gün də fəaliyyətini uğurla 

davam etdirir.  

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyinin qeyd 

olunması barədə” 2021-ci il 1 iyun tarixində imzaladığı sərəncam muxtar respublikada kütləvi informasiya 

vasitələrinin inkişafına dövlət qayğısı olmaqla, milli mətbuatın cəmiyyətdəki, dövlətçilik tariximizdəki mühüm 

roluna verilən siyasi qiymətdir. 
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Əminik ki, görkəmli alim Məmmədhüseyn Təhmasibin “Qədim diyarın səsi” adlandırdığı 

(Məmmədhüseyn Təhmasib. “Qədim diyarın səsi”. “Şərq qapısı”, 14 yanvar 1972) “Şərq qapısı” qəzeti hələ 

uzun illər doğma Naxçıvanın intibah salnaməsini öz səhifələrində daimi yaşar və örnək olacaq bir tarixə 

çevirəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 26 noyabr. - № 256. - S. 8. 
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Naxçıvan Dövlət Universiteti: Texnopark və səmərəli biznes mühitinin inkişafı 

 

Cavadxan Qasımov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Təkkül, şaxələndirmə, perspektivlilik və bu kimi dəyərlər əsasında uzunmüddətli hədəflərini 

qətiyyətlə müəyyən edən Naxçıvan Dövlət Universiteti daha modern təhsil imkanları istiqamətindəki 

tədbirlərini inamla reallaşdırmaqdadır. Hərtərəfli dövlət qayğısı ilə yeni keyfiyyət mərhələsinin güclü 

əsaslarını müəyyən edən universitet artıq çox vacib layihələr həyata keçirməklə, dövlətin təhsil 

islahatlarının davamlılığı sahəsindəki tədbirlərinə töhfələrini verməkdədir. İstər bakalavr, istər magistr, 

istərsə də doktorantura sahəsində ixtisaslaşan kadr ehtiyatlarının bilik və bacarıqlarının daha da 

təkmilləşməsində, onların ümumilikdə, universitet və ali təhsil şəbəkəsi üçün faydalı layihələrdə 

iştirakının motivasiya olunmasında, peşəkar mütəxəssis və dünya çağırışları ilə səsləşə biləcək intellektual 

potensialın inkişafında qeyd olunan keyfiyyətlərin müstəsna əhəmiyyətini qeyd etmək olar. 

 

Bu dəyərlər universitetin hər bir fakültəsində, onun hər bir tələbəsinin təhsilalma proseslərində tamamilə 

yeni mərhələnin başlanğıcı üçün zəmin yaratmışdır. Güclü elmi əsaslara söykənən idarəetmə, yönəltmə, 

layihələndirmə, təşkilatçılıq və icra mexanizmlərindən ibarət olmaqla, bu mərhələ daha çox innovasiyalara və 

texnoloji inkişafa etibar edən tədbirlərin də əsaslarını ifadə edəcəkdir. Təbii ki, bu sahədə də dövlət qayğısının 

özünü göstərməsi universitetin bu sahələr üzrə prioritetlərini daha da əlçatan etməkdədir. 14 dekabr 2020-ci il 

tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla Naxçıvan 

Dövlət Universitetində Texnologiyalar Parkının yaradılmasının nəzərdə tutulması məhz bu istiqamətdəki 

tədbirlərin daha rəvan reallaşmasına xidmət etməkdə, onun məhsuldarlığını daha da artırmaqdadır. 

Texnopark milli iqtisadiyyatlar üçün yenilik, yenilik isə insan potensialının inkişafını gətirməkdədir. 

Bunlar həm bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə, həm də bir-birini tamamlayan anlayışlar, proseslərdir. 

Məhz məhsuldar məqsədlər çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetində Texnologiyalar Parkı qurulur 

və fəaliyyət göstərəcəkdir. Qeyd etmək olar ki, Texnopark malik olduğu struktur bölmələrlə sxematik olaraq, 

hər bir ideya, səmərəliləşdirici meyarlar və perspektivli nəticələr üçün açıq olacaqdır. Burada tələbələrin və 

ümumilikdə, yaradıcı gənclərin təmsilolunma hüquqları böyük əhatədə formalaşacaq. Bununla da, ümumilikdə, 

Texnopark ideyalar, layihələr və təşəbbüslər mərkəzi olmaqla, eyni zamanda, onların dəyərləndirilməsi 

proseslərində təcrübə mərhələsinə çevrilmiş olacaq. 

Texnopark qeyd olunanlarla birlikdə, səmərəli iqtisadi mühitin qorunmasında və onun iqtisadiyyatın sahə 

strukturu üzrə faydalılığının artırılmasındakı rolunu daha da artıracaq. Mənfəətin artırılmasına yönəldilən 

iqtisadi fəaliyyətin təmin olunmasında, təsərrüfat subyektlərinin mal və xidmətlərlə təmin olunması sahəsindəki 

proseslərin əlaqələndirilməsinin sürətlənməsində və beləliklə də, dayanıqlı biznes mühitinin yaradılmasında 

Texnologiya Parkının səmərəli nəticələrini müşahidə etmək mümkün olacaq. Diqqət etdikdə aydın olur ki, 

Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılmış Texnologiyalar Parkında struktur təşkilatlanması sahəsində diqqət 

çəkən sahələrdən biri də məhz biznes mühitinin möhkəmlənməsinə istiqamətlənən fəaliyyət məcmusu olaraq 

biznes inkubatorunun fəaliyyətinin təmin olunması ilə möhtəşəmlik qazanacaq. 

Təbii ki, mahiyyət etibarilə, biznes inkubator çoxsaylı biznes ideyalarının təşviqi məqsədilə fəaliyyət 

göstərir. Burada iştirakçı olan kiçik sahibkarlıq subyektləri müxtəlif ideyalarla çıxış edir və onların müzakirəsi 

ilə məşğul olurlar. Yəni biznes inkubatorunda kiçik layihələr və startaplar ilk mərhələdən biznes mərhələsinə 

qədər yol keçirlər, daha doğrusu, canlanırlar. Biznes inkubatoru iştirakçılar üzrə təlimlər təşkil edir və müəyyən 

müddət ərzində tədris proseslərinə də start verir. Həmin iştirakçılara müxtəlif şirkətlər tərəfindən konsaltinq 

(məsləhət) xidmətlər də təşkil olunur. Yəni bu xidmətin mahiyyəti öz biznesinin inkişafında maraqlı olan 

müştərilər birliyinə göstərilən xidmətlər növü olmasında ifadə olunur. 

Biznes ideyasının təkmilləşməsi və ya reallaşması məhz biznes inkubatoru tərəfindən həyata keçirilir. Bu 

mərhələ sonrakı dövrlərdə yeni təsərrüfatların yaradılmasına zəmin yaratmış olur. Beləliklə, biznes 

inkubatorunun sayəsində iştirakçılar biznes planlar hazırlayır və digər iştirakçılar arasında uğur qazanacağı 

təqdirdə mükafatlandırılırlar. 
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Növbəti mərhələ olaraq, müxtəlif banklara maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanları məqsədilə qalib iştirakçı 

tərəfindən müraciətlər də oluna bilər və güzəştli kreditlərdən də yararlanmaqla səmərəli fəaliyyətin qurulması 

mümkündür. Biznes inkubatoru davamlı yeni layihələr üçün bir mərkəz roluna malik olur. Eyni zamanda, 

iştirakçıların sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, yeni biznes və ideyalarının yaradılması, həmçinin daha 

perspektivli və innovativ əsaslara dayanan məşğulluq (özünüməşğulluq) imkanlarının yaradılması, bununla da, 

onların reallaşmasının stimullaşdırılması baxımından olduqca zəruridir. 

Biznes inkubatorunun fəaliyyətə başlaması münasibətilə konfrans da keçirilməsi məqsədəuyğun ola bilər. 

Konfransda iş adamları, biznes və sahibkarlıq subyektləri, dövlətin bu sahənin tənzimlənməsi ilə bağlı olan 

struktur bölmələrinin nümayəndələri, bir sözlə, texnoparkın gələcək ümumi fəaliyyəti ilə əlaqəli ola biləcək 

şəxslər iştirak edirlər. 

Biznes inkubatoru İqtisadiyyat Nazirliyi də daxil olmaqla, digər əlaqəli strukturlarla müştərək formada 

yeni biznes ideyaları olan gənclərin, tələbələrin cəlb olunmasına, ideya müsabiqələrinin keçirilməsinə və bunun 

üçün təyin və elan olunmuş vaxt ərzində sənəd qəbulu da keçirir. Burada: 

- tədris prosesləri təşkil olunur; 

- iştirakçılar arasında məsələn, “ideyadan biznesə doğru” müabiqə keçirilir; 

- qaliblər mükafatlandırılır; 

- İqtisadiyyat Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Dövlət Vergi Xidmətinin, 

“Cahan Holding”-in, Kənd Təsərraftı Nazirliyinin,  Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin və fəaliyyətin axıcılığı 

müstəvisində zərurət yarandıqca digər müvafiq strukturların mütəxəssislərinin göstərmiş olduqları məsləhət 

xidmətləri təşkil olunur; 

- müxtəlif mövzularda xarici nüfuzlu universitet alim və araşdırmacılarının, iş adamlarının, 

mütəxəssislərin və başqa təcrübə sahiblərinin iştirakı və mühazirələri ilə beynəlxalq treyninqlər (seminarlar) də 

keçirilir; 

- biznes inkubatoru iştirakçılarının istənilən istehsal müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olmaq imkanları 

yaradılır; 

- fasiləsiz istehsala və etibarlı məşğulluğa istiqamətlənən startap layihələrinin həyata keçirilməsi üçün 

şərait yaradılır və s. 

Qanunauyğunluq baxımından Biznes inkubatoru üçün hər cür şəraiti olan, 10-15 otaqdan ibarət olan və 

500 m2 sahə ayrıla bilər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Texnoparkının strukturuna və sahəsinə müvafiq 

olaraq, bu, tənzimlənə bilər. Ümumiyyətlə, otaqlar tam təchiz olunmalıdır. 

Texnoparkda biznes inkubatorunun fəaliyyətinin tənzimlənməsi mahiyyət etibarilə, tələbələrin 

universitetin Elmi Kitabxanasında axtarış vərdişlərindən yaranan nəticələrlə sintez təşkil edəcəkdir ki, bu da 

universitetin digər strukturları ilə də qarşılıqlı koordinasiyanı daha gücləndirmiş olacaq. Xüsusilə, tələbələrin 

sərbəst işlərin yerinə yetirilməsində və digər bu kimi fəaliyyətlərinin düzgün qurulmasında faydalılığı ilə 

seçiləcəkdir. 

Nəzərə alsaq ki, universitetimizin beynəlxalq əməkdaşlıqları sahəsində də qətiyyətli tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir, onda qarşıdakı dövrlərdə xarici nüfuzlu universitet tələbələrinin də ideya və layihələrindən 

ibarət olan yaradıcılıq nümunələrini də Texnoparkın biznes inkubatoru da daxil olmaqla, digər struktur 

bölmələrində təmsil olunduğunu və eyni zamanda, ali məktəbimizin tələbələri ilə ideya, layihə və təşəbbüs 

birliyinin ortaqlığının da mümkün olacağını qeyd etmək olar. 

Bir sözlə, Texnopark özünün səmərəli fəaliyyəti ilə bazar qanunlarının, münasibətlərinin, həmçinin 

dəyərlərinin qorunmasına və inkişafına xidmət edəcək. Bu isə öz-özlüyündə ümumilikdə, milli iqtisadiyyatın bu 

istiqamətdəki yeniliklərinə davamlılıq gətirmiş olacaq. Texnopark ölkədə və onun regionlarında Sənaye Park və 

Məhəllələrinin yaradılması proseslərinin də sosial-iqtisad və məntiqi bir davamı olaraq olduqca əhəmiyyətlidir. 

Bununla yanaşı, Texnopark qarşıdakı mərhələlərdə mövcud inkişaf səviyyəsinə xas olan yeni keyfiyyətlərin 

əsaslandırılması üçün həm də növbəti keçid mərhələsi olaraq çıxış edə biləcək. 

Beləliklə, Naxçıvan Dövlət Universiteti Texnoparkın və səmərəli biznes mühitinin daha perspektivli 

olmasında növbəti uğurlarını bəyan edəcəkdir. Təbii ki, burada həm maddi-texniki təminat, həm etibarlı kadr 

ehtiyatları, həm də onlardan səmərəli istifadənin mühüm rolunu qeyd etmək olar ki, nəticə isə milli iqtisadiyyat 

üzrə uzunmüddətli perspektivlərin daha da əlçatan olması ilə müşayiət olunacaq. Çünki, Azərbaycan 2030: 

sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlərin də əsas məqsədlərindən birini rəqabətli insan kapitalı və müasir 
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innovasiyalar məkanının formalaşdırılması təşkil edir. Bu isə, XXI əsrin tələblərinə uyğun olan təhsilin 

mövcudluğuna, yaradıcı və innovativ cəmiyyətin varlığına, eyni zamanda, vətəndaşların sağlam həyat tərzinin 

təmin olunmasına xidmət etməkdədir. 

 

İki sahil.-2021.-3 noyabr.-№201.-S.7. 
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Naxçıvan faunasının unikallığı: zənginlik və rəngarənglik 
 

İsmayıl Məmmədov,  

Biologiya elmləri doktoru, dosent  

Pərviz Fətullayev, 

Aqrar elmlər üzrə  fəlsəfə doktoru, dosent  

(AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun əməkdaşları) 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İranla (Araz çayı boyu), Ermənistan (Zəngəzur və Dərələyəz 

silsiləsi) və Türkiyə ilə həmsərhəd - unikal bir məkanda yerləşməsi, buranı təkrarolunmaz təbiət 

laboratoriyasına çevirib. Qədim sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin yaranma mərkəzi kimi bu diyar 

vəhşi təbiətin xeyli sayda növlərinin - bəbir, manul pişiyi, dağ keçi, dağ qoyunlarının və müxtəlif 

bitkilərin yaranmasının təkzibedilməz mərkəzlərindən biridir. Onun təbii zənginliyinin qorunması və 

artırılması bu müqəddəs diyarda yaşayan indiki və gələcək nəsillərin başlıca borcudur. 

 

1969-cu ildə Ordubad Dövlət Təbiət Yasaqlığı, 2003-cü ildə Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad 

Milli Parkı və Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, 2005-ci ildə "Arazboyu" Dövlət Təbiət Yasaqlığı, 2009-cu ildə 

"Arpaçay" Dövlət Təbiət Yasaqlığı yaradılıb. Bundan başqa, ölkə başçısının 2009-cu il 25 noyabr tarixli 

Sərəncamı ilə Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı da yaradılıb. Bu cür ərazilərin yaradılmasının 

əsas məqsədi burada müxtəlif növ heyvanların, o cümlədən, endemik növlərin qorunub saxlanması ilə yanaşı, 

ərazi üçün səciyyəvi olan fauna növlərini qoruyub saxlamaq, ekoloji monitorinqi həyata keçirmək, əhalini 

ekoloji maarifləndirmək, turizm üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycan biomüxtəliflik baxımından dünyada zəngin ölkələrdən biridir. Ərazimizdə faunanın 18 min 

növü, məməlilərin 97, quşların 357, balıqların 100-ə yaxın, amfibiya və reptililərin 67 növ və yarımnövü, 

həşəratların isə 15 minə yaxın növünü özündə cəmləşdirir ki, bunların da ümumilikdə 60 faizdən çoxu Muxtar 

Respublika ərazisində yayılıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 62-yə qədər məməli heyvan növünə və ya yarımnövünə təsadüf edilir. 

Bunlardan 32 növ və ya yarımnövə Zəngəzur Milli Parkının və Ordubad Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisində 

rast gəlinir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 12 növ yırtıcı heyvan yayılıb. Bunlardan Milli Parkın 

ərazisində canavar, çaqqal, adi tülkü, zolaqlı kaftar, daşlıq dələsi, porsuq, meşə pişiyi və sairə rast gəlmək 

mümkündür. Zəngəzur Milli Parkının və Ordubad Dövlət Təbiət Yasaqlığının ərazisi ali və nadir bitkilərə görə 

də zəngindir. Belə ki, muxtar respublika ərazisində bitən 110 növ ali və nadir bitkidən 77 növü Milli Parkın və 

Yasaqlığın ərazisində mövcuddur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının belə zənginliklərindən, gözəlliklərindən biri də burada bezoar - dağ və 

ya qaya keçilərinin min illər boyu yaşamıdır. Bu nadir heyvanlar demək olar ki, Azərbaycan Respublikası 

ərazisində təkcə muxtar respublika ərazisində yaşamaqdadırlar. 

Bezoar və ya qaya keçisi dünyada milyonlarla insanın iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən əhli keçilərin 

əcdadı hesab edilir. Dağ keçisi yer üzərində keçi cinsinə aid yayılmış 9 növdən biridir. Bu növlərdən 

Azərbaycan Respublikası ərazisində 2 növünün Dağıstan turu və dağ keçisinin yayıldığı qeyd edilib. Onun 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində isə bir növü - dağ və ya bezoar keçisi 

yaşayır. 

Başqa növ keçilərlə müqayisədə kiçik ölçülü heyvanlar olub bədənin uzunluğu 140-160 sm, süysününə 

qədər hündürlüyü 80-85 sm-ə qədərdir. Erkəklərin diri çəkisi 40-45 kq (maksimum 60-70 kq), dişilərinki 26-30 

kq-dır. 

Bədən quruluşu keçi cinsinin başqa növlərində olduğu kimi yüngüldür. Başında düz burnu, xüsusən 

erkəklərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə qabarıq alnı vardır. Bezoar keçisinin buynuzlarının səciyyəvi xüsusiyyəti - 

ön daxili kənar boyunca iti qabırğanın olması və ön alın bucağının olmamasıdır. Buynuzları qövsşəkilli və ya 

qılıncvari arxaya əyilsə də, əyilmə çox güclü olmayıb 35-40 dərəcə altında yanlara açılır. Yayda belinin və 

böyürlərinin rəngi qırmızımtıl və ya kürən-qonur, bəzən kürən-boz, qışda isə bozumtul qonur və ya açıq-

şabalıdı-kürən olur. 
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Dağ keçilərinin yaşama müddəti 15-20 il arasındadır. Cütləşmə dövrü noyabr ayının ikinci 

ongünlüyündən başlayaraq dekabr ayının ortalarına qədər davam edir. Bu vaxt törədici təkələr arasında 

döyüşlər, qalib gələn güclülər bu işi yerinə yetirirlər. Çoxalma dövrü qurtardıqdan sonra yaşlı və güclü təkələr 

qruplar halında gəzirlər. Keçilər isə yeni doğulmuş balaları və 3 yaşa qədər erkəklərlə birlikdə sürü halında 

yaşayırlar. Ortalama 5 ay davam edən boğazlıq dövründən sonra əsasən may ayında balalar doğulur, balalarının 

əmizdirmə dövrü 4-5 ay davam edir və 1,5 yaşında cinsi yetişkənliyə çatırlar. 

Naxçıvan MR ərazisində dağ keçiləri əsasən dəniz səviyyəsindən 900-3000 metr hündürlük arasında sərt 

qayalıq ərazilərdə təsadüf edilir. Ağac, kol yarpaqları, müxtəlif növ otlarla və yabanı meyvələrlə qidalanırlar. 

Dağ keçiləri günün işıqlı vaxtları fəaldırlar, günün sübh çağından axşam qaranlığına qədər ərazidə yayılırlar. 

Günün isti vaxtları qaya kölgəsində, ağaclar arasında yatıb dincəlirlər. 

Növün müasir arealı Kiçik Asiyanı, Qafqazı, İranı, Cənubi Türkmənistanı əhatə etməklə şərqdən Qərbi 

Çinə qədər uzanır. Baş Qafqaz silsiləsinin şimal yamacları boyunca bu keçi Dağıstanda, cənubda isə 

Girdimançaydan Gürcüstana qədər rast gəlinirdi. Hal-hazırda Böyük Qafqazda demək olar ki, onlara rast 

gəlinmir. Kiçik Qafqazda Şahdağ və Murovdağın şimal yamaclarında, Qarabağ yaylasında Laçın və Kəlbəcər 

rayonlarında qeyd edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dərəlyəz və Zəngəzur dağlarının bütün 

hündürlüklərində yayılıb Kotam, Gənzə vadilərində, Nehrəmdağ, Darıdağ, Haçadağ, Nəsirvaz silsiləsi və sair 

ərazilərdə xüsusilə çoxsaylıdır. 

Muxtar Respublikada ova qoyulan qadağalar və qorunmanın düzgün təşkili nəticəsində bezoar keçilərinin 

baş sayı xeyli dərəcədə artım müşahidə olunur. Beynəlxalq təşkilat olan WWF-lə (Ümumdünya Vəhşi Təbiət 

Fondu ) birlikdə AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun əməkdaşları son 15 ildən artıq apardıqları 

elmi tədqiqat işlərinin nəticələri də bir daha bunu sübut edir. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 2 noyabr. - № 200. - S. 11. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

78 

 

 

Naxçıvanda təbiətin mühafizəsi: vacib ümumxalq işi 

 
Fizzə Məmmədova, 

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Müasir dövrdə ətraf mühitlə bağlı olan ekologiyaya təkcə bir elmi sistem kimi deyil, daha geniş mənada 

hərtərəfli dünyagörüşü yaradan sahə kimi yanaşmaq olar. Planetin, sivilizasiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

istənilən problemlər hər bir elm sahəsindən, eləcə də insan təfəkküründən elmi və həyati diapazon, 

proqnozlaşdırıcı istiqamətlərin olmasını tələb edir. Bəşəriyyətin gələcəyi ekoloji dünya görüşünün düzgün 

formalaşmasından, hər bir insanın göstərilən gələcək üçün məsuliyyətinin hər tərəfli dərk edilməsindən çox 

asılıdır. Ekologiya digər elm sahələri ilə sıx vəhdətdə olmaqla bərabər,  sivilizasiyanın yüksək və yeganə şüurlu 

canlısı olan insanın yeni həyat tərzi, düşüncəsi, dünyagörüşü ilə də möhkəm qarşılıqlı əlaqədədir. Bu əlaqənin 

elmi cəhətdən düzgün formalaşması bəşəriyyəti narahat edən bir çox qlobal problemlərdən xilas edə bilər.   

Yaşadığımız təbiətin öz fiziki, kimyəvi və bioloji xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla 

ətraf mühitin çirklənməsi fiziki, kimyəvi və bioloji olaraq təsnif edilə bilər. Hava, torpaq və su çirklənməsi də 

bu təsnifata daxildir. İnsan sağlamlığını və ya ətraf mühit tarazlığını pozan havanın tərkibindəki dəyişikliklər və 

zərərli maddələrin havaya qarışması hava çirklənməsinə səbəb olur. Torpaq çirklənməsi, təbiətdə aradan 

qaldırıla bilməyən və geri dönüşü olmayan insan sağlamlığına təhlükə yaradan çirklənmələrdəndir.  

Sənaye obyektlərindən və yaşayış məntəqələrindən atılan suların təmizlənmədən ətraf mühitə sızması, 

əkinçilikdə pestisid və gübrələrdən plansız istifadə edilməsi, suvarma norma və qrafiklərin düzgün tərtib 

olunmaması yerüstü və yeraltı sularımızın çirklənməsinə səbəb olur. Bu baxımdan təbiətin mühafizəsinin əsas 

hissəsini onun çirklənməsinin qarşısının alınması təşkil edir. Su mənbələrinin, torpağın və hava hövzələrinin 

çirklənməsinin qarşısını almaq üçün yeni qapalı texnologiyadan istifadə etmək, tullantısız istehsal sahələri 

yaratmaq lazımdır.  

Ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbiətin mühafizəsi və 

təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi mühüm dövlət işi, ümumxalq işidir. Bu baxımdan ekoloji təhsilin 

genişlənməsi, ekoloji biliklərin yayılması və ekoloji kadrların hazırlanması günün ən aktual məsələlərindəndir. 

Sevindirici haldır ki, ekoloji problemlərin həlli ilə əlaqədar muxtar respublikada təhsil konsepsiyası çərçivəsində 

bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilmiş və Naxçıvan Dövlət Universitetində ekoloji kafedra yaradılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində, təhsil müəssisələrində, ekoloji 

maarifləndirmə ilə məşğul olan İctimai Birliklərdə ("Təmiz Dünya" İctimai Birliyi), elmi-tədqiqat 

laboratoriyalarında günün tələbləri səviyyəsində ətraf mühitin dərk olunması, ekoloji problemlərin təhlili və 

həlli yolları, ətraf mühitə münasibət və ekoloji maarifləndirmə məsələləri həll olunur. Xüsusilə təbii 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi, yaşıllıqların və meşə sahələrinin artırılması, flora və faunanın 

mühafizəsi sahəsində görülən işlər öz nəticəsini verir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən, o cümlədən, su 

ehtiyatlarından  səmərəli istifadə olunması istiqamətində görülən işlər regionda əlverişli ekoloji şəraitin qorunub 

saxlanılmasına zəmin yaradır. Bu tədbirlərin davamı olaraq 2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində mənbəyi muxtar respublikada yerləşməyən çayların 

monitorinqini aparmaq və su mühitini nəzarətdə saxlamaq üçün Sədərək rayonunun Heydərəbad qəsəbəsində Su 

Monitorinq Laboratoriyası fəaliyyətə başlayıb. Laboratoriyanın yaradılmasında məqsəd muxtar respublikanın su 

mənbələrinin çirklənməsinin qarşısının alınmasından, eləcə də sularda yaşayan canlıları qorumaqdan ibarətdir. 

İşğalçı ölkədən keçməklə muxtar respublika ərazisində axan çaylarda qeydə alınan çirklənmə məlumatları 

mütəmadi olaraq beynəlxalq təşkilatlara çatdırılır. Ölkə əhəmiyyətli Su Monitorinq Laboratoriyası dünyada 

yerləşən su monitorinq laboratoriyalarının xəritəsinə daxil edilmişdir. Laboratoriyanın Ermənistanla sərhəd 

yaşayış məntəqəsi olan Sədərək rayonunda yerləşməsi müşahidə olunan problemlərə vaxtında müdaxilə etməyə 

imkan verir. Yeraltı və yerüstü suların müxtəlif təyinatlar üzrə analizlərinin aparılması üçün laboratoriya müasir 

cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilib. Laboratoriyada suyun radioaktiv çirklənməsini, suda olan ağır metalları, 

suyun codluluğunu, duzluluğunu, elektrik keçiriciliyini, tərkibində turşuların və qələvilərin miqdarını, suda həll 

olmuş oksigeni təyin etmək mümkündür. Qonşu dövlətin ərazisində istismar müddəti başa çatmış Metsamor 
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atom Elektrik Stansiyası fəaliyyət göstərdiyindən, laboratoriyada atom elektrik stansiyalarında istifadə olunan 

radioaktiv elementlərin nüvə parçalanmasından əmələ gələn tritium izotopunu təyin edən "TRİ CARB" cihazı 

quraşdırılıb.  

2007-ci ildən fəaliyyət göstərən "Təmiz Dünya" İctimai Birliyi muxtar respublikada ekoloji 

maarifləndirmə, ekoloji təfəkkürün və  biliyin təbliği məsələlərinin ictimaiyyət,  xüsusən də gənclər və 

yeniyetmələr tərəfindən düzgün dərk edilməsi istiqamətində geniş iş aparır. Ekoloji təlim və treninqlərdə, 

təlimin istiqamətlərinə uyğun modullar haqqında qısa məlumatdan ibarət bukletlər hazırlanıb iştirakçıların 

istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə, fəaliyyət dövründə "Təmiz Dünya" İctimai Birliyinin sədri 

F.Məmmədovanın həmmüəllifliyi ilə "Təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsində ekologiya və ətraf mühit", 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoturizmin inkişaf perspektivləri" kitabları, 4 istiqamətdə 7 elmi-metodik 

vəsait, 5 istiqamətdə 365 buklet və 4 nüsxədə bülleten nəşr olunmuşdur. Kitab və elmi-metodik vəsaitlər 

Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən "LUVR" Beynəlxalq Kitab Sərgisində,  Almaniyanın Frankfurt şəhərində 

keçirilən Beynəlxalq Kitab Yarmarkasında, İspaniyanın Madrid şəhərində  Beynəlxalq Kitab Sərgisində qızıl 

medal və diplom almış, ingilis dilində 3 səhifəlik xülasələri həmin sərgilərin kataloqunda dərc edilmişdir. 

Yuxarıda göstərilən problemlərin həlli ekoloji siyasətin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, ekoloji təhsilə dair 

proqramların icra olunması bəşəriyyətin sabit inkişafının konsepsual əsaslarına uyğun olmaqla, ölkəmizin, eləcə 

də muxtar respublikamızın stabil, yüksələn xətlə inkişafına xidmət göstərəcəkdir.  

 

525-ci qəzet. - 2021.- 21 oktyabr. - № 192. - S. 11. 
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Müasir Naxçıvan haqqında Naxçıvannamə 
 

Muxtar Məmmədov 

 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti, "Şərq qapısı" 

qəzetinin Baş redaktoru, 20 ildən artıqdır ki, jurnalistika ilə məşğul olan Mehriban Sultan bir neçə kitabın 

müəllifidir. Həmin kitabların ikisi alim kimi uzun illər apardığı tədqiqatlarının nəticəsi olaraq monoqrafiyadır. 

2017-ci ildə işıq üzü görən "Mənim universitet dünyam" və növbəti "Müasir Naxçıvan" kitabları isə mövzu və 

janr baxımından müəllifin yaradıcılıq manerasının genişliyini göstərməklə, həm də onun istedadlı jurnalist 

olduğunu ortaya qoyur.  

"Müasir Naxçıvan" kitabına ön söz yazmış AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev bu kitabı "Şərq 

qapısı"nın 100 illiyinə böyük töhfə adlandırır; mən isə deyərdim ki, yeni nəşr həm də müasir Naxçıvanşünaslığa 

böyük hədiyyədir. Bunun ifadəsidir ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurası həmin kitabın dərs vəsaiti 

kimi tədris olunmasını tövsiyə edib. 

Bu hədiyyənin dəyərini kitab boyu görürük. Belə dəyərə görə 13 fəsildən ibarət "Müasir Naxçıvan" 

kitabını həm də "Müasir dövr Naxçıvanının ensiklopediyası" adlandırmaq olar. Müəllif "Müasir Naxçıvanımızı 

100 illik mətbuat salnaməsində tarixiləşdirmək böyük məsuliyyət, qürur və şərəfdir" adlı giriş yazısında bu 

məsuliyyəti səmimiyyətlə etiraf edir. Burada bir məqamı xüsusilə vurğulamağa ehtiyac duyuram. Kitabda 

toplanılan yazılar bir tərəfdən dövlətçiliyimizin təşəkkül tapdığı Naxçıvan haqqında müəllifin, həqiqi mənada 

"Naxçıvannamə"sidirsə, digər tərəfdən qədim diyarımızın tarixiləşdirilərək salnaməsinin yaradılması, gələcək 

nəslə mətbuat vasitəsilə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir: 

"Bütün bunlar muxtar respublikada uğurlu mətbu siyasətin təcəssümüdür. Qazanılan uğurlar Naxçıvanı 

dünyaya böyük vətənpərvərlik sevgisi ilə sevdirmək məramının, Naxçıvan həqiqətlərinin dünyaya düzgün 

çatdırılmasının, vaxtilə Naxçıvana ərazi blokadasından da ağır zərbələr vuran informasiya blokadasının 

yaradılması, informasiya təminatının düşünülmüş şəkildə təşkilinin bəhrələridir".  

Analitik-siyasi təhlilli məqalələrin yer aldığı "Müstəqil dövlətçilik və milli ideologiya işığında" adlı ilk 

fəsildə elə yazıların başlıqları belə oxuculara hər şeyi deyir. "Siyasi sadiqlik əzmi: Yolumuz inkişaf, sabitlik və 

rifah yoludur", "Muxtar respublikadakı güclü sosial rifahın, iqtisadi inkişaf və mədəni tərəqqinin başlıca amili - 

ictimai-siyasi sabitlik" və digər yazılarda muxtar respublikada dövlətçilik prinsiplərinin uğurlu tətbiqi, insana 

diqqət və qayğı, inkişaf və tərəqqi proseslərinin günlərlə, aylarla deyil, saatbasaat yenilənməsi və digər 

məsələlər özünün publisistik həllini tapıb. Bu yazılarda oxucu özünü görür; çünki bir naxçıvanlı kimi qədim 

yurd yerində həyata keçirilən tədbirlər onun gözü qarşısındadır və həm də bu tədbirlərin iştirakçısıdır. İkinci bir 

tərəfdən, həmin tədbirlər insanların layiq olduğu səviyyədə yaşaması məqsədi daşıyır. Və bu amilin xüsusi 

vurğulanması müəllifin dövlətimizin bu istiqamətdə gördüyü işlərə minnətdarlığının ifadəsidir.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: "İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti 

haqqında, müasir Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

haqqında planlarım,  arzularım yerinə yetsin". 

Məhz görkəmli dövlət xadiminin bu arzularının gerçəkləşməsi Ulu öndərin uzun illər üçün hesablanmış 

siyasətinin bu gün muxtar respublikada böyük ehtiramla davam etdirilməsi və bütün naxçıvanlılar tərəfindən 

yüksək səviyyədə dəstəklənməsi yazıların hər bir sətrindən duyulur: 

"Ümummilli lider uzaqgörən siyasəti ilə Naxçıvanı yaşamaq uğrunda mübarizədən qalib çıxararaq, 

məhvolma faciəsindən xilas edərək böyük Vətənin qurtuluş və nicatı naminə yenidən ölkə rəhbərliyinə 

qayıtdıqdan sonra bu qədim diyarı layiqli, etibarlı əllərə əmanət etdi. 1995-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən cənab Vasif Talıbov bu illərdə fəaliyyət proqramının görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramını Naxçıvanda dönmədən həyata keçirməkdən ibarət 

olduğunu dəfələrlə sübut etdi. Ötən illər ərzində bütün sahələrdə qazanılan heyrətamiz uğurlar məhz Ulu öndər 

Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi kimi tarixə həkk edildi". 

Burada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun sözlərini 

xatırlayırsan: "Naxçıvan Muxtar Respublikası əsası Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 
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sabitlik və quruculuq yolundadır. Azərbaycan və ona bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ona görə inkişaf edir 

ki, Ümummilli liderimizin yolu ilə gedir". 

Müəllif həmin dövrdə başlanan yola diqqət çəkərək o yolun quruculuq xəritəsini bütün cizgiləri ilə 

publisistikanın materialına çevirir. Bu xəritədə həyatımızın elə bir sahəsi yoxdur ki, özünə yer almasın. Tikinti-

quruculuq tədbirləri, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi, yeni suvarma şəbəkələrinin qurulması, müxtəlif 

istehsal sahələrinin yaradılması, enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər statistik rəqəmlərlə oxuculara çatdırılır. 

Bu rəqəmlərin arxasında isə doğma yurda bağlılıq, onun sabahına cavabdehlik hissi dayanır. Bu isə idarəetmədə 

başlıca amildir. Mehriban Sultan bu amili yüksək dəyərləndirərək yazır: "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 20 ildən artıq bir müddət ərzində Şərqlə Qərbin qovşağında, 

Ermənistanla sərhəddə yerləşən, onilliklər boyu mənfur düşmən tərəfindən blokadaya alınan, mühüm geostrateji 

əhəmiyyətə malik Naxçıvan Muxtar Respublikasına uğurlu rəhbərliyi muxtar respublikamızın ölkə miqyasında 

siyasi nüfuz, çəki qazanmasına səbəb olub". Biz də bunun şahidiyik ki, dəfələrlə ölkə Prezidenti cənab İlham 

Əliyev Naxçıvanda gedən inkişaf proseslərinə yüksək qiymət verib. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, bəhs 

etdiyimiz yazı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 

İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 2020-ci ildə Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 145 illiyi 

münasibətilə keçirdiyi yaradıcılıq müsabiqəsində "Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir sosial-iqtisadi 

inkişafının, turizm potensialının, ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində reallaşan 

tədbirlərin, tarixi-mədəni irsimizin və milli dəyərlərimizin təbliği" istiqaməti üzrə birinci yerə layiq görülüb.  

Kitabın "Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin arzularının gerçəkləşdiyi müasir məkan - Naxçıvan" adlı II 

fəslində müəllif 2021-ci ildə muxtar respublikada həyata keçirilən tikinti-quruculuq tədbirləri (bu tədbirlərin 

coğrafiyası çox genişdir) və açılışları olan obyektlərdən hazırlanmış materiallar, muxtar respublikaya xarici 

ölkələrdən gələn qonaqlarla görüşlər və digər yazılar özünə yer alıb. Mehriban Sultan bu yazılarda müasir 

dövrün unikal inkişaf modelinin müəllifinin məhz Naxçıvan olduğunu oxucuya təqdim edir. Yeni məktəb 

binalarının, kənd və xidmət mərkəzlərinin, səhiyyə müəssisələri üçün binaların, yolların, müasir informasiya 

texnologiyalarının istifadəyə verilməsi, bunlarla bağlı keçirilən tədbirlər, həmin tədbirlərdə Ali Məclis Sədrinin 

insanlarla görüşləri, onlara tövsiyələrini verməsi qələmə alınıb. Müəllif bu yazılarda statistikadan daha çox 

görülən işlərin mahiyyətinə varır. Məsələn, hər hansı bir yaşayış məntəqəsində 65-70 şagird varsa, həmin 

kənddə 100-150 şagird yerlik məktəb binasının tikintisini çox düzgün olaraq gələcək perspektivə hesablanmış 

tədbir kimi yüksək dəyərləndirir.  

"Səcdəgahım, qibləgahım Vətəndir" fəslində toplanmış məqalələr dövlət müstəqilliyimizin, ərazi 

bütövlüyümüzün, sülh və əmin-amanlığımızın əsas təminatçısı olan ordumuz, orduda xidməti Vətənə müqəddəs 

borc və şərəf hesab edən hər bir Azərbaycan əsgəri haqqında maraqlı yazılar toplanılıb. Muxtar respublikada bir 

neçə ildir ki, qardaş Türkiyə Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə keçirilən təlimlər öz bəhrələrini verməkdədir. Buna 

toxunan müəllif yazır ki, təlimlərdəki yüksək döyüş hazırlığı və müasir silahlanma yalnız hərbi paraddakı 

nizami keçiddən ibarət deyil. Bu gün muxtar respublikada peşəkar hərbçi kadrlar yetişib. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin bu sahəyə qayğısı yüksək səviyyədədir. Elə 2019-cu ilin iyun ayında 

keçirilmiş "Sarsılmaz qardaşlıq - 2019" təlimi də bunu göstərdi. Birgə təlimin uğurla başa çatması münasibətilə 

bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri deyib: "Ordu quruculuğu tədbirləri sırasında hərbi 

təlimlərin əhəmiyyəti böyükdür. Çünki təlimlər əsgər və zabitlərdə hərbi vərdişləri formalaşdırır, onların döyüş 

hazırlığını artırır. Türkiyə dövlətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürk deyirdi ki, "Hər hansı bir ordunun dəyəri 

onun əsgər və komandan heyətinin dəyəri ilə ölçülür". Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimində qarşıya 

qoyulmuş tapşırıqların uğurla yerinə yetirilməsi bir daha əminlik yaratdı ki, təlimə cəlb olunmuş şəxsi 

heyətlərdə yüksək döyüş hazırlığı vardır... Ordunun gücünü və döyüş qabiliyyətini yalnız maddi-texniki baza və 

silah təminatı deyil, həm də şəxsi heyətin vətənpərvərliyi və birliyi artırır. O ordu güclüdür ki, onun əsgər və 

zabitlərində vətənpərvərlik və birlik olsun. Keçirilən təlimdən çıxan nəticə də ondan ibarətdir ki, bir millətin, iki 

dövlətin Silahlı Qüvvələrində yüksək vətənpərvərlik və birlik vardır". Bu birliyin ifadəsidir ki, həmin təlimlərin 

keçirilməsi davamlı xarakter alıb.  

Bəhs edilən fəsildə 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dən ölkəmizin Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı 

əks-hücuma başlaması və ərazi bütövlüyümüz uğrunda verdiyimiz şəhidlərin Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanında yüksək ehtiramla qarşılanması, Ali Məclis Sədrinin şəhid və qazi ailələrinin rastlaşdıqları 

problemlərin həllinə həssaslıqla yanaşması qələmə alınıb. Şəhid ailələrinin və qazilərimizin mənzillərlə təmin 
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olunması, həmçinin, qazilərimizin sağlamlığının qeydinə qalınması və digər tədbirlər bir daha göstərir ki, 

muxtar respublikada insan amili prioritet vəzifəyə çevrilib.  

Mehriban xanım Muxtar Respublikamızda mətbuatın inkişafı, təhsilə dövlət qayğısı, mütaliəyə maraq 

kimi məsələlərə də yeni kitabında geniş yer verib.  

Məlumdur ki, çoxəsrlik tarixə, dövlətçilik ənənələrinə malik, Avropa və Asiya qitələrinin qovuşduğu, 

Şərqə açılan qapı, Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən Naxçıvan xüsusi siyasi-strateji əhəmiyyət daşıdığı 

kimi, informasiya marağı və tələbatı baxımından da dünyanın diqqət mərkəzində olub.  

Buna ciddi önəm verən müəllifin "Milli mətbuatımız inkişaf yolundadır" adlı yazıda son illər muxtar 

respublikada bu sahənin inkişafına göstərilən qayğıdan ətraflı bəhs edərək gəldiyi qənaət təqdir olunasıdır: 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında azad sözə, azad fikrə xüsusi diqqət göstərilməsinin nəticəsidir ki, 

jurnalistlərin yaradıcılıq imkanları xeyli genişlənmişdir. Ali Məclis Sədrinin muxtar respublikanın mətbuat 

işçiləri ilə görüşləri zamanı verdiyi tövsiyə və tapşırıqlar mətbu orqanların fəaliyyətinin 

istiqamətləndirilməsində əsaslı rol oynayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin 

fəaliyyəti və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda keçirilən müşavirə zamanı Ali Məclis Sədrinin 

müəyyənləşdirdiyi "İnformasiya vermək, maarifləndirmək, bu günümüzün tarixini yaratmaq, milli dəyərlərimizi 

təbliğ etmək və ictimaiyyəti düzgün istiqamətləndirmək kütləvi informasiya orqanlarının qarşısında duran əsas 

vəzifələrdir" prinsipi artıq muxtar respublika mətbuatının mühüm istiqamətinə çevrilib". Sirr deyil ki, bu gün 

muxtar respublikada jurnalistika ixtisası üzrə yüksək kadr hazırlığına nail olunub. Bu səbəbdəndir ki, artıq 

informasiya blokadasına qarşı mübarizənin Naxçıvan modeli yaradılıb. Bu, həm də dövlət - media birliyinin 

qürurverici nümunəsidir.  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, dövlət haradan olursa-olsun, nədən 

olursa-olsun kəsib təhsilin inkişafına sərf etməlidir. Dahi rəhbərin həmin arzusunun da muxtar respublikada 

uğurla reallaşması bu günün faktıdır. İstər orta, orta ixtisas, istərsə də ali təhsil sistemində əldə etdiyimiz uğurlar 

muxtar respublika rəhbərinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlərin məntiqi nəticələridir. Müəllif həm də 

bir təhsil işçisi kimi bu məsələləri geniş şəkildə işıqlandıra bilib. Bunun ifadəsini "Ziyalı ömrü" fəslində görmək 

olar. "Milli ziyalılıq rəmzi", "Ölüm qibtə etdi ömrünə sənin", "Ədəbi və əbədi yolun qadir yolçusu" və digər 

oçerkləri həm oçerk qəhrəmanlarının həyat və fəaliyyətini dolğun işıqlandırmaq, həm də publisistikanın 

tələblərinə cavab vermək baxımından diqqəti çəkir. 

Ziyalılıq ən yüksək mənəvi keyfiyyətdir. Buna nail olmaq üçün bir sıra amillər var ki, onlardan başlıcası 

mütaliə zərurətidir. Mehriban Sultanın oxunması zəruri olan kitablar haqqında müxtəlif mətbuat orqanlarında 

dərc olunmuş məqalələrindən, yeni nəşrlərə yazılmış resenziyalardan ibarət "Mütaliə zərurəti" adlı fəsildə 

toplanmış həmin yazıların oxucular tərəfindən də maraqla qarşılanacağına şübhə etmirik. Çünki bu yazılarda 

analitik təhlilin bütün tələbləri gözlənilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 

avqust tarixli "Oxunması zəruri olan kitablar haqqında" Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş oxunması zəruri olan 

kitabların siyahısında özünə yer almış kitabların təhlilə cəlb edilməsi mütaliə mədəniyyətinin formalaşması 

istiqamətində müəllifin düşüncələrinin ifadəsidir. Mehriban Sultan yazır: "Oxunması zəruri olan kitabların 

siyahısı ilə tanış olduqda buraya daxil edilən bədii əsərlərin tariximizi, mədəniyyətimizi və milli kimliyimizi 

gənc nəslə öyrətmək, onların həyat yollarının düzgün müəyyənləşdirilməsinə və dünya görüşlərinin 

zənginləşdirilməsinə xidmət etdiyini aydın görürük. Buraya daxil edilən əsərlərin milli və bəşəri ideyaların, 

vətəndaşlıq qayəsinin təbliği baxımından nə qədər həssaslıq və dəqiqliklə, müasir və klassik irsə kamil 

bələdçiliklə seçildiyinə bir daha əmin olursan. Siyahıdakı əsərlər janr, üslub, mövzu rəngarəngliyi ilə də seçilir". 

Mehriban Sultanın jurnalistlik fəaliyyətində müsahibə janrı xüsusi yerə malikdir. İndiyədək onun  

mərkəzi mətbuatda bu janrda çoxlu yazıları işıq üzü görüb, oxucular tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Müəllif 

yeni kitabında da öz sevimli janrına sadiq qalıb. Kitabın "Həmsöhbət" adlı fəslində akademik İsa Həbibbəyli, 

mərhum filologiya elmləri namizədi, dosent, Əməkdar müəllim və fərdi təqaüdçü Lətif Hüseynzadə, 

Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı, Naxçıvan Rəssamlar 

Birliyinin sədri Ülviyyə Həmzəyeva və başqaları ilə müsahibələri janrın tələblərinə cavab vermək baxımından 

yüksək dəyərləndirilə bilər.  

Yazının əvvəlində qeyd etdim ki, Mehriban Sultan öz qələmini həyatımızın hər bir sahəsində sınayıb, 

sınayır və qələmə aldığı mövzunun təqdimatında oxucu marağına cavab verə biləcək priyomlardan yerli-yerində 

istifadə edir; təfərrüata varmır, sözün dəyərini bilir, sözə ehtiramla yanaşır. Onun "Yol qeydləri" adlı fəsildə 

özünə yer almış yazıları dediklərimizin sübutudur.  
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Mehriban Sultan həm də maraqlı ssenarilər müəllifidir. "Müasir Naxçıvan"da müəllifin yer almış 

"Ecazkar mavi işıq" və "Vətən sığır ürəyimə" ssenariləri düşündürücüdür.  

Müəllif həyatda rast gəldiyimiz neqativ halların yanından da elə-belə ötmür. Onları ictimai qınağa cəlb 

edir. Bu baxımdan "Düşünək, düşündürək..." adlı fəsildə maraqlı publisist yazılar toplanılıb. Bəzi toy 

məclislərindəki vəziyyət müəllifi bu yazını qələmə almağa sövq edib. Onun gəldiyi qənaət maraqlıdır: "Əziz 

oxucum! Mənim yazmaya bilmədiklərim, əslində, heç də tipik olmayan, lakin hamımızın tez-tez rastlaşdığı 

hallardır. Amma nədənsə, ilk addım atmağa cəsarət etmirik. Məgər ana südü kimi halalımız olan, bizim millilik 

etalonumuz sayılan adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə, hörmət üçün hansısa bir rəsmiləşdirmə, 

qanuniləşdirmə olmalıdır? Buna dövlət, rəhbər nəzarət etməlidir? Ən böyük nəzarət ictimai qınaq, özü-özünə 

nəzarət, ən ağır ittiham isə vicdanın səsidir. Ən məsul vəzifə vətəndaşlıq borcudur. Bu gün keçmişimizə sahib 

çıxmağı bacarmasaq, sabah gələcək qarşısında cavab verməli olacağıq. Necə deyərlər, bugünkü toylarımızın səsi 

sabah çıxacaq". Əsl ziyalı baxışlarının ifadəsi olan bu yazı bir həyəcan təbili səviyyəsindədir. 

"Əbədiyyət nəğməsi" adlı mənsur şeir, "Zəfər görüşü" adlı birpərdəli pyes, "Ən şirin nemət..." adlı hekayə 

Mehriban Sultanın həm də ədəbi yaradıcılığından soraq verir. Kitab haqqında bu qısa qeydlərimi başa çatdıraraq 

onu demək istərdim ki, müəllifin "Müasir Naxçıvan"ı muxtar respublikamız haqqında qələmə alınmış kitablar 

sırasında ön sırada durmağa layiq bir nəşrdir. Və sözümün əvvəlində də dediyim kimi, tam cəsarətlə 

"Naxçıvannamə" adlandırılmağa layiq olan kitabı oxuyub başa çatdırdıqdan sonra görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin sözlərini xatırlayırsan: "Naxçıvan artıq 1991-92-93-cü illərdə olan Naxçıvan deyil. Naxçıvan 

indi tamamilə başqadır. Naxçıvanlılar bu haqqı qazanıblar. Naxçıvanlılar özlərinin dəyanəti, dözümlülüyü, 

qüdrəti, cəsarəti və mənəvi saflığı ilə bu haqqı qazanıblar". 

Ona görə də, əziz oxucular, istərdim ki, bu nəşrlə siz də tanış olasınız, kitab stolüstü kitabınıza çevrilsin. 

Belə də olacağına inanıram. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 15 oktyabr. - № 188. - S. 15-16. 
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Naxçıvan Dövlət Universiteti ən nüfuzlu universitetlər sırasında 
 

Nəzakət İsmayılova, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən ali məktəblər içərisində Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin özünəməxsus xüsusi mövqeyi var. Naxçıvanda ilk ali təhsil müəssisəsi kimi  Naxçıvan Dövlət 

Universiteti   54 ildir ki,  yüksək ixtisaslı kadr hazırlayır. Elm, mədəniyyət və təhsil sahəsində böyük 

nailiyyətlər əldə etməklə, təhsil  islahatlarında yaxından  iştirak  edərək, milli ideologiyanın formalaşmasında, 

Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasında və daha da möhkəmlənməsində  ideoloji və  siyasi dayaq  kimi 

məşhurlaşmışdır. Eyni zamanda,  zəngin maarifçilik ənənələrinə malik olması, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsində, elmin bütövlüklə formalaşmasına və  regionun 

tərəqqisinə öz müsbət təsirini göstərir.  Azərbaycanın Milli Dövlətçilik quruculuğun ən müxtəlif sahələrində 

universitetin məzunları iştirak edir. Respublikamızda və onun hüdudlarından kənarda elmi-mədəni potensialın 

güclənməsində layiqli töhfələr verir. 

Bu gün dünyanın ən yaxşı universitetləri sırasında Naxçıvan Dövlət Universiteti də yer alıb. 

Azərbaycanın 5 ali təhsil müəssisəsinin daxil olduğu siyahıda Bakı Dövlət Universiteti 2112 universitet 

içərisində 1247-ci yeri tutub. Siyahıda həmçinin, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Xəzər Universiteti və 

Qərbi Kaspi Universiteti də var.  

Qeyd edək ki, "Times Higher Education" (THE World University Rankings 2022) versiyası üzrə aparılan 

reytinq üzrə Oksford Universiteti növbəti dəfə dünyanın 200 ən yaxşı universiteti siyahısının lideri olub. 

Məlumat üçün onu da bildirək ki, universitetlərin ilk “beşliy”inə həmçinin, Kaliforniya Texnologiya İnstitutu 

(ABŞ), Harvard Universiteti (ABŞ), Stenford Universiteti (ABŞ) və Kembric Universiteti (Böyük Britaniya) da 

daxil olub. Növbəti pillələri Massaçusets Texnologiya İnstitutu (ABŞ), Priston Universiteti (ABŞ), Berkli 

Kaliforniya Universiteti (ABŞ) Yel Universiteti (ABŞ) tutub. İlk “onluğ”u isə Çikaqo Universiteti tamamlayıb. 

Belə görkəmli universitetlər sırasında Naxcıvan Dövlət universitetinin yer alması universitet kollektivinin böyük 

sevincinə səbəb olmuşdur. Bu münasibətlə universitetin rektoru, dosent Elbrus İsayevi və kollektivimizi təbrik 

edirəm. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti daim yenilik axtarışındadır. İstər elm və təhsil, istərsə də beynəlxalq sahədə 

işlərini bərabər səviyyədə aparır. Dünyanın 60 ölkəsinin 100-dən çox dövləti ilə Amerika, Avropa, Müstəqil 

Dövlətlər Birliyi ölkələrinin Türkiyə, İran və digər ölkələrin universitetləri ilə informasiya təşkilatları, 

cəmiyyətləri, assosiasiyaları nəşriyyatları ayrı-ayrı elm və mədəniyyət xadimləri ilə əlaqələr saxlayaraq  

ədəbiyyat və informasiya mübadiləsi aparır. Həmçinin, Bakıda fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirlikləri 

Amerika, İtaliya, Almaniya, Norveç, Türkiyə, İran, Misir və başqaları ilə əlaqələr qurmuşdur. Dünyünın bir sıra 

ölkələri və qabaqcıl ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq əlaqələri quran Naxçıvan Dövlət Universitetində bu gün 

dünyanın 8 ölkəsindən 442 tələbə təhsil alır. Sevindirici haldır ki, son iki ildə universitetə təhsil almaq üçün 

müraciət edən əcnəbi tələbələrin sayında artım müşahidə olunur. Bu il 330 əcnəbi tələbənin müxtəlif ixtisaslar 

üzrə hazırlıq kursuna qəbul olunması Naxçıvan Dövlət Universitetinin nüfuzunun dünyada artmaqda olduğunu 

bir daha təsdiq edir. 

Bu gün təhsil sisteminin dünya təhsil sistemi xəttinə düşərək, təhsilin dünya standartlarına uyğun yenidən 

qurulmasının çox böyük əhəmiyyət var. Gedən qatara minməsək, daha o qatara çata bilmərik. Elm və texnikanın 

belə sütətlə inkişaf etdiyi bir zamanda geri qalmaq olmaz. Məhz belə işğüzar fəaliyyəti ilə yeniliklər axtarışında 

olması Naxçıvan Dövlət Universitetini  dünya universitetləri sırasında yer almasına səbəb olmuşdur. 

Universitetimizin uğurlarına nəzər salsaq görərik ki, 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti ölkəmizdə 

37 universitet arasında 36-cı yerdə idisə, 2016-2017-ci tədris ilində yeni texnologiyaların tətbiqi, tədrisin 

səviyyəsi, mənimsəmə və davamiyyətə görə ölkəmizdəki ali təhsil müəssisələri arasında birinci yerə layiq 

görülüb. 

2014-cü ildə Azərbaycandan Kənarda Təhsil Almış Mütəxəssislər təşkilatının (AKTAM) Azərbaycan  

Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə həyata keçirdiyi "Azərbaycanda ali məktəblərin reytinqinin müəyyən 
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edilməsi" layihəsində Naxçivan Dövlət Universiteti 799 balla Azərbaycan ali təhsil müəssisələri içərisində 

birinci yerə layiq görülmüşdür. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Çin, Rusiya, Fransa, Almaniya, 

İspaniya, Cənubi Koreya, Rusiya, Türkiyə, Misir Ərəb Respublikası, Pakistan, İran, Özbəkistan və digər 

ölkələrin ali məktəbləri ilə geniş əlaqələrə malikdir. Beynəlxalq əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində, elm 

və təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlərə görə Naxçıvan Dövlət Universiteti 2009-cu ildə Avropa Rektorlar 

Klubu tərəfindən "Minilliyin Universiteti" adına layiq görülmüşdür. 

2015-ci il Naxçıvan Dövlət Universitetinin  tarixində çox mühüm bir əlamətdar hadisə baş vermişdir. 

Belə ki, ən iri həcmli layihənin açılışı olmuşdur. Qloballaşma və texnologiya, sürətli tərəqqi əsri ilə 

ayaqlaşmağa çalışan Naxçıvan Dövlət Universitetində son 20 ildə dünya inteqrasiya edərək, tədrisdə ən müasir 

texnologiyanın tədbiqi distant təhsilə keçid elektron universitetin qurulması istiqamətində mühüm işlər 

görülmüşdür. Koreya  Beynəlxalq  Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA) ilə birlikdə həyata keçirilən "Naxçıvan 

Dövlət  Universitetində elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması" layihəsi 

bu prioritet vəzifələrin həllinə xidmət edir. Layihənin birinci hissəsi məhz rəqəmsal multimedia infrastrukturu 

ilə bağlı  idi. Layihə çərçivəsində "Universitet" televiziyasında yaradılan yeni infrastruktur video dərslərin 

hazırlanmasına və distant tədrisin tətbiqinə geniş imkanlar açılmışdı. Bu məqsədlə  televiziya müasir 

texnologiyalarla təchiz olunub, burada virtual studiya qurulub. Yeni qurulmuş sistem idarəetmə, server 

otağından və studiya otaqlarından ibarətdir. Sistemin qurulmasında əsas məqsəd, universitetdə distant təhsilə 

keçid və elektron universitetin yaradılması ilə bağlıdır. Beynəlxalq arenada tanınmasına distant yolla tələbələrin 

universitetdə təhsil almasına şərait yaradır. İdarəetmə otağında kontenlər - video dərslər xüsusi proqram 

vasitəsilə "HD" formatında çəkilib yaddaşa yazılır. Universitetin internet portlarındakı müəllimlər üçün  

ayrılmış "Elektron mühazirə" bölməsinə yerləşdirilir. Hazırda "Universitet televiziyasının və" "Nuhçıxan 

radiosunun Naxçıvan şəhərində HD mpeg-4 rəqəmsal formatında yayınlanır".  Bu əlamətdar hadisə universitet 

tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetində Erasmus Munduz (HUMERİYA) proqramının təşkili tələbə mobilliyi ilə 

bağlı olmuşdur. Naxçıvan Dövlət  Universiteti ali məktəblər içərisində ən iri həcmli layihə olan, Koreya 

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA) ilə birgə həyata keçirilən layihə ilə yanaşı, Tempus proqramı 

çərçivəsində 5 layihə də  MUME ENA-Avropa şurasının şərqi Avropada tibb təhsilinin müasirləşdirilməsi 

layihəsini də uğurla təmsil edir.  Beynəlxalq layihənin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, beynəlxalq təcrübə 

mübadiləsi, tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, beynəlxalq əlaqələrin inkişafı baxımı tərəfindən çox 

əhəmiyyətlidir. Həmçinin, universitet Asiya Univesitetləri Assosiasiyalarının üzvlüyünə qəbul olunmuşdur. 

Bütün bunlar göstərir ki, regionumuzun ən iri ali təhsil ocağı olan Naxçıvan Dövlət Universiteti dünya 

səviyyəsində qəbul edilir və dəyərləndirilir. 

2018-ci ildə ölkəmizin ali təhsil müəssisələri arasında ilk dəfə olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetində, 

həmin ali təhsil ocağının dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını daha da sürətləndirmək məqsədilə distant təhsilin 

həyata keçirilməsinə başlanıldı. Yanvarın 17-də Distant Təhsil Mərkəzinin açılışında iştirak edən Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov həmin mərkəzin istifadəyə verilməsini muxtar 

respublikanın həyatında əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirmiş, Distant Təhsil Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı 

tövsiyələrini vermişdir. 

Naxçıvan  Dövlət   Universitetində "Regionun     inkişaf   problemləri" laboratoriyasında qədim diyarın 

tarixi, mədəniyyəti və iqtisadiyyatı öyrənilir. Bu ali təhsil ocağında fəaliyyət göstərən beynəlxalq standarta 

uyğun tikilmiş binada yerləşən  "Elmi kitabxana, Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxanası ölkədə ayrıca 

korpusda yerləşən yeganə ali məktəb kitabxanasıdır.  "Heydər Əliyev Universiteti" kitabxanası müasir 

gəncliyin, milli dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin geniş sahəli ərazisində 12 tədris korpusu,  Elektron kitabxana, Konservatoriya, Sosial 

Xidmət Mərkəzi, Universitet klinikası, Olimpiya idman mərkəzi, 2 stadion, Botanika bağı və müasir tipli Tələbə 

evi yerləşir.  

Azərbaycan ali təhsil sistemində ilk dəfə olaraq tələbələr üçün üç mərtəbəli sosial xidmət mərkəzi, müasir 

tipli universitet qonaq evi tikilərək xidmət üçün açılmışdır. Universitetdə 3 internet mərkəzi, nəşriyyat, media 

mərkəzi, televiziya studiyası, "Fikir" informasiya bülleteni, "Yeni fikir" qəzeti və bir neçə muzey fəaliyyət 

göstərir. Naxçıvan Dövlət Universitetində ən yüksək Wi-Fi kampus simsiz internet şəbəkəsindən istifadə olunur. 
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Universitetin "Elmi əsərlər" jurnalı Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə daxil edilmiş və beynəlxalq kod 

almışdır. 

Son illər beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi sahəsində görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, hazırda 

universitetin dünyanın 50-dən çox ölkəsinin 80-dən artıq ali təhsil ocağı ilə faydalı əməkdaşlıq əlaqələri vardır. 

"Mövlana", "Tempus", "Erasmus+", "Erasmus Mundus", "Key Action" proqramlarının uğurlu icrası 

universitetin beynəlxalq arenada tanıdılması və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu sahədə olan yeniliklərdən biri də  "Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində  Texnologiyalar 

Parkının yaradılması haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədri Vasif Talıbovun 2020-ci il 14 

dekabr tarixli Sərəncamı olmuşdur. Texnologiyalar Parkının acılışında Universitetin rektoru dosent Elburus 

İsayev demişdir: "Bu innovativ xarakretli layihə universitetimizin  imkanlarını daha da genişləndirməklə yanaşı,  

son dərəcə böyük  imkan yaradacaq".  Belə texnoparkın yaradılması gələcəyə hesablanan faydalı kapitaldır. 

Sürətlə yenilənən və inkişaf edən dünya ilə ayaqlaşmaq üçün bu sahənin inkişafı olduqca mühim məsələdir. 

Bunun sayəsində büdcəyə gəlir gələcək, dövlətə vergi ödənəcək və ən əsası texnoloji biliklərə yiyələnən və bunu 

inkişaf etdirmək üçün lazımi şəraitlə təmin olunan yeni nəsil formalaşacaq. Eyni zamanda, təkcə universitet 

sisteminə deyil, inkişaf edərək ölkəmizdə hərb sahəsindən tutmuş, digər vacib sahələrədək səmərəli fəaliyyət 

mexanizminin tədbiqinə böyük töhfə olacaq. 

Naxçıvan muxtar respublikasında yaradılacaq texnopark Naxçıvan Dövlət  Universitetinin nəzdində 

fəaliyyət göstərəcək. Universitetin ərazisində bunun üçün lazımi şərait və potensial var. Qurulacaq texnoparkda 

energetika, gülkarlıq, tingçilik, kənd təsərrüfatı və aqronomluq, coğrafiya, üzümçülük, meliorasiya, arıçılıq 

sahələri, tədris otaqları və sərgi biopark, texnopark binaları, eləcə də Nəbatət bağı fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Texnoparkın layihəsinə əsasən deyə bilərik ki, burada həmçinin,  texnoservis, nano araşdırmalar, 

biotexnologiyalar, prototip mərkəzləri, proqramlaşdırma və avtomatlaşdırma otaqları, Naxçıvan Məhsullarının, 

Microsoft şirkətinin, Naxtel 4G operatorunun, CİSCO, KOİCA, Bakunity və digər gələcək rezident şirkətlərin 

ofisləri, innovasiya, layihələrin əlaqələndirilməsi, informasiya texnologiyaları xidmətləri, süni intellekt elmi-

tədqiqat mərkəzləri, incəsənət, dizayn və memarlıq layihələri xidməti, elektronika və digər iş otaqları da nəzərdə 

tutulub. Layihədə Biznes inkubatoru, ideya bankı, Co-working mərkəzi, startap mərkəzləri də əks olunur. 

Texnoparkların mövcud olduğu regionun və ölkənin texnoloji və iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli töhfələr 

verəcəyini söyləyə bilərik. Texnoparklar beynəlxalq təcrübədə hələ ötən əsrin 50-ci illərində ABŞ-ın Stenford 

Universitetində ilk elmi-texnoloji park adı ilə yaranmışdır. Yarımkeçirici tranzistorun ixtira olunması ilə 

əlaqədar yarımkeçiricilər elektronikasının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə sözügedən universitet özünün istifadə 

etmədiyi binalarını və boş ərazilərini bu məsələ ilə məşğul olan yaradıcı kollektivlərə nisbətən ucuz qiymətə 

icarəyə verdi. Texnoparkların müasir modelinin yaradılmasında ABŞ, Çin, Cənubi Koreya, Hindistan, 

Avstraliya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin təcrübəsindən istifadə edilə bilər. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti möhkəm milli əsaslara malik olan, dövlətçilik təmayüllü və dünyaya 

inteqrasiya etmiş müasir tipli ali məktəbdir. Dünya birliyində və ölkənin ali təhsil sistemində özünəməxsus yeri 

olan Naxçıvan Dövlət Universiteti daim yeniləşmək və inkişaf etmək istiqamətində tarixi yolunu davam 

etdirməkdədir.  

 

525-ci qəzet. - 2021. - 11 sentyabr. - № 164. - S. 18-19. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

87 

 

 

Naxçıvanın Kəngərli süvariləri: yeni arxiv sənədinin işığında 
 

Musa Quliyev (Rəhimoğlu), 

AMEA Naxçıvan Bölməsi  

 

Naxçıvan Kəngərli süvarilərinin hərb tarixi çox qədimdir. Orta əsr Azərbaycan tarixinə dair farsdilli 

sənədlərdən məlum olur ki, I Şah Abbas öz hakimiyyətinin son illərində, yəni 1587-1629-cu illərdə, Maqsud 

Sultan Kəngərlini Naxçıvana hakim təyin edib. İskəndər bəy Münşinin yazdığına görə, 1628-ci ildə Maqsud 

Sultan Naxçıvan Kəngərli süvarilərinin başçısı olmaqla bərabər, həm də Xorasan kəngərlilərinin də başçısı idi. 

Qeyd edək ki, Xorasan kəngərliləri də Naxçıvandan köçürülmüşdü. Səfəvi dövlətinin sərhədlərini köçəri 

türkmənlərdən qorumaq üçün I Şah Abbas kəngərli süvarilərini dövlətin şərqində, ən çətin sərhəddə 

yerləşdirmişdi. Sərhədi qoruyan Kəngərli süvariləri ən bacarıqlı hərbi qüvvələr sayılırdılar. 

Naxçıvan kəngərlilərinin arxivində saxlanılan sənədlərdən (sənəd №2) məlum olur ki, Naxçıvan uzun 

müddət Səfəvi dövlətinin xidmətinə "Naxçıvan süvariləri" adı altında Kəngərli tayfalarından yığma atlı dəstələr 

göndərirdi. Monqollar dövründə 10 000 əsgərdən ibarət hərbi dəstələr "tümən" adlanırdı. Tümən eyni zamanda, 

inzibati-ərazi bölgüsü vahidi də hesab olunurdu. Naxçıvan da 10 000-dən çox süvari dəstələr göndərdiyinə görə 

tümən adlanırdı.  

Naxçıvan xanlığının yaradıcısı Heydərqulu xan Kəngərlinin oğlu Şükrülla xan Kərim xan Zəndin 

hakimiyyəti dövründə, hicri 1182 (miladi 1768-ci il) tarixli fərmana əsasən "Müstəqil xan" tituluna layiq 

görülmüş və Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinə sərkərdə təyin edilmiş və həmin vaxtdan da Naxçıvan tüməninin 

hakimi kimi şöhrət tapmışdı . 

Tarixə azacıq da olsa ekskurs etməyimiz Naxçıvanda süvari hərb tarixinin qədimliyini sübuta yetirir. 

Amma çox təəssüflər ki, bəzi tədqiqatçılar Kəngərli süvari hərb tarixinin Rusiyanın Naxçıvanı tutmasından 

sonra başlandığını yazırlar və qeyd edirlər ki, Naxçıvanın süvari dəstələri 1828-ci ildən sonra Rusiya çarının 

fərmanı ilə yaradılıb. Bu məsələyə də aydınlıq gətirmək yerinə düşərdi. 

1828-ci ilin martında Peterburqdan Qafqaza gələn xəbərlərdən aydın olurdu ki, Rusiyanın qonşu 

dövlətlərlə münasibətləri kəsilib. Buna görə də Rusiya qoşunlarının hərbi rəisi İ.F.Paskeviç qərara aldı ki, 

müsəlmanlardan ibarət qoşun dəstələri yaradılsın. 4 müsəlman atlı dəstələri yaradıldı. Kəngərli süvari dəstəsi 

əvvəldən var idi. Ona görə də bunun yenilənməsinə diqqət yetirildi. Naxçıvanın Kəngərli süvari dəstəsi may 

ayında Naxçıvandan İrəvana yola düşdü. Kəngərli süvari yüzlüyünə I Kalbalı xanın oğlu Fərəculla xan başçılıq 

edirdi. Onun köməkçisi kapitan Zeynalabdin Sultan Şahtaxtinski təyin edildi. Fərəc xanın qardaşı Mehdiqulu 

xan da bu dəstədə idi. General Paskeviç Naxçıvanın Kəngərli süvarilərini Qara Dəniz kazaklarının yüzlükləri ilə 

birlikdə süvari polk yaratdı. 1828-ci ildən sonra Çar Rusiyası Azərbaycanda nizamlı süvari qoşunları - atlı 

dəstələri yaratmaq işinə ciddi cəhdlə girişdi. Çünki bu alayların döyüş hünərlərinə çar süvarilərinin özləri belə 

həsəd aparırdılar. Dağlıq yerlərdə Kəngərli süvariləri qorxmadan, özü də çox çevik döyüşlər nümayiş 

etdirirdilər. XIX əsrdə Rusiyanın Avropada apardığı müharibələrdə iştirak etmiş Kəngərli süvarilərinin 

qəhrəmanlıqları haqqında bu gün də həmin ölkələrdə söhbət açanlar var. 

Süvari qoşunlara çox ehtiyacı olan Çar Rusiyası buna görə Naxçıvana xüsusi imtiyazlar verir, onları 

özündən incik salmaq istəmirdi. Çünki rus hərbçiləri, xüsusən qraf Paskeviç bilirdi ki, Kəngərli süvarilərinin 

1828-ci ildə Fətəli şah Qacardan inciklikləri olmasaydı, onlar Abbasabad döyüşlərini udmayacaqdılar. 

Kəngərli süvariləri ilə bağlı məsələlərin araşdırılmasında diqqət veriləcək xüsusi sahələrdən biri onların 

geyimləri və silahlarının formasıdır. Kəngərli süvarilərinin hərbi geyimləri və silahlarının formasıdır. Bu barədə 

əlimizə gəlib çatan mənbələr əsasən XIX yüzilliyə aiddir. Bəs görəsən, onların əvvəllər hərbi geyimləri necə 

olub? 

XVII-XVIII əsrdə yaşamış müəlliflər az da olsa bu haqda məlumatlar veriblər. Hələ digər vacib 

mənbələrə əsasən, Kəngərli süvarilərinin qədim silahları haqqında yazmaq mümkündür. Bunun üçün köhnə 

qəbirüstü təsvirlər, arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan şəxsi əşyalar və silahlar, həmçinin, toplanılan etnoqrafik 

söhbətlər köməyə çata bilər. 

Aparılan araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, XVIII əsrin sonlarında artıq süvarilər odlu silahlardan 

istifadə edirmişlər. Yəni bu dövrdə tədricən soyuq silah odlu silahla əvəz olunurmuş. 
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XVIII əsrdə Rusiyanın artilleriya kapitanı Herber Qafqazda olan xanlıqların hamısında süvari 

qoşunların odlu silahlara malik olduğunu yazırdı. O qeyd edirdi ki, süvarilərin atları çox qəşəng və iti sürətlidir, 

həmçinin, hamısının odlu silahı və qılıncı var, az bir qismində isə ox-kamana rast gəlmək olur. 

Gürcüstan Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivinin fondlarında qorunan qalın bir qovluqda (521 səhifəlik) 

ancaq müsəlman atlı dəstələri-süvariləri haqqında geniş və maraqlı məlumatlar var. Burada əsasən Dağıstan və 

Azərbaycanda təşkil edilmiş atlı alayları haqqında bilgilər üstünlük təşkil edir. Arxivdə Naxçıvan süvariləri, 

onların geyimləri (sadə və bayram geyimləri), silahları, döyüş atları haqqında sənədlər toplusu da vardır. Həmin 

sənəd 1841-ci ildə Naxçıvandan Varşavaya göndərilən Kəngərli süvariləri haqqındadır. Sənədlərdə süvarilərin 

Kəngərli tayfasının hansı qoluna mənsubluğu, yaşı, geyimi, atı, silahı və yaşadığı ünvanı haqqındakı məlumatlar 

çox incə mətləblərdən xəbər verir. Orada Naxçıvandan Tiflisə, sonra isə Varşavaya müsəlman atlı alayına 

göndəriləcək Kəngərli süvarilərinin 18 aprel 1841-ci ildə yazılmış geniş siyahısı verilib.  

18 aprel 1841-ci ildə tərtib edilən Kəngərli atlıların siyahısı əsasən Naxçıvan şəhərində və ətraf 

kəndlərdə yaşayan kəngərlilərin adları yazılıb. 

Kəngərli süvari dəstəsinin başçısı I Kalbalı xanın sonbeşik oğlu İskəndər xandır. Onun hərbi rütbəsi 

sultan kimi qeyd edilib, yaşının isə 26 olduğu göstərilib. 

Dəstənin naibi Hüseynqulu bəy (25 yaş) Məmmədxan oğlu, Məmmədxan Sultan Lütfəli Sultanın 

oğludur. 

Dəstənin vəkilləri: 1) İbrahim Xəlil bəy Hacı Vəli bəy oğlu 29 yaşında. 

2) Məmməd bəy İbrahim Sultan oğlu 22 yaşında. 

İbrahim Sultan Naxçıvan xanlığının vəziri Zaman xanın varisidir. 

Siyahıda qeyd edilib ki, adlarını çəkdiyimiz gənc hərbçilərin kifayət qədər malikanələri və mülkədar 

hüquqları var. 

Sonra isə atlı süvari dəstəsinin adlı siyahısı verilib. Süvarilər Kəngərli tayfasının aşağıdakı qollarından 

süvari dəstəyə qəbul edilmişlər: Bilici, Salahı, Kəclər, Qaradolaq, Qızılqışlaq, Cümşütlü, Qızıllı, Pirhəsənli, 

Yurçu, Cığataylı, Qaraxanbəyli, Qarabağlar, Xalxallı. Bu maraqlı tarixi sənəddə adları çəkilən gənc 

döyüşçülərin çoxu sonralar Çar Rusiyasında məşhur hərbçilər olmuşlar. Məsələn: Prmurad bəy, Murtuzaqulu 

bəy, Məmmədqulu bəy Səfər Sultan oğlu və b. 

Həmin ildə podpolkovnik Nəzərəli xanın oğlu podporuçik Nəcəfqulu ağa Varşavaya könüllü olaraq yola 

düşüb.      

Varşavaya gedən süvarilərə ümumi rəhbərliyi I Kalbalı xanın oğlu İskəndər xan edirdi. Arxiv sənədinə 

görə, atlı dəstəsinin rəhbərliyi aşağıdakı tərkibdə idi: 1 nəfər sultan, bir nəfər naib və iki nəfər vəkil. Bu atlı 

dəstəsi ümumilikdə 40 nəfərdən ibarət olub. Burada dəstəyə qulluq edən 6 nökər də Kəngərlidir. Bu sənəddə 

hələ rus komandanlığı altında təşkil edilməyən milli süvarilərimiz, onların hərbi geyimləri və digər maraqlı 

məsələlər haqqında geniş məlumat vardır. Çünki sonralar süvari dəstələri rus kazaklarının dəstələri şəklində 

təşkil olunub. 

Varşavaya göndərilən süvarilərinin hərbi geyimlərinə gəlincə qeyd edək ki, bu, onların bayram və hərbi 

parad geyimləridir: tünd yaşıl rəngli zərif mahud çuxa. Bu çuxanın astarı, qolları da daxil olmaqla qırmızı 

qanovuzdandır. Şalvarları yarımipəkdir. Köynəkləri qırmızı (şilədən), döş hissəsi qanovuzdandır. Alt paltarları 

göy rəngli çitdən, geydikləri çəkmələr uzunboğaz və çox yüngüldür. Bu çəkmələrə "Qarabağ çəkmələri" 

deyirlər. Çiyinlərinə saldıqları yapıncı qara rənglidir. Dağıstanın qara mahudundan tikilmiş başlıqları da var. 

Papaqları da bayramsayağıdır. Qeyd edək ki, Kəngərli süvarilərinin atlarına məxsus ləvazimatlar bunlardır: 

yüyən, noxta, gəm, yəhərin qaşı, qoltaq, qantarğa, yedək, cilov,  döşbağı,üzəngi qayışı, tapqır, qarınaltı, üzəngi, 

nal, yəhər, döşəkçə, quşqun, tərlik, təkaltı, qırmızı rəngli kapor. Döyüş atları Qarabağ kəhərləridir.  

Sənədlərdə atların rəngi, nişanələri, boylarının hündürlüyü, hətta bəzəkləri haqqında ətraflı məlumatlar 

yazılıb. Orada deyilir ki, atların yüyənləri və sinəsindəki bəzəklər təmiz gümüşdəndir. Hətta atın sahiblərinin, 

yəni süvarilərin çiyinlərindəki aşırmadakı patrondaş (patron qabı da deyilir) gümüşlə bəzədilib. Aşırmanın özü 

də təmiz gümüşdən hazırlanır. Süvarilərin çiyinlərinə asdıqları tüfənglər yüngül və gödək lüləlidir, qundağında 

gümüşlə bəzəklər işlənmişdir. Onların tapançaları "Danisxa" markalıdır. Deməli, onlar üçün silahlar xüsusi 

hazırlanmışdır. 

Kəngərli süvarilərinin milli hərbi geyimləri və silahları bütün Avropanı heyrətə gətirirdi. Naxçıvandan 

Tiflisə, oradan da Varşavaya gedən Naxçıvan süvariləri həmişə diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Bu süvarilərin 
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özünəməxsus döyüş taktikaları var idi. Həmin süvari dəstəsindən düşmən üzərinə qəflətən hücum etmək, 

düşməni mühasirəyə almaq, döyüş zamanı düşmən arxasına keçib gözlənilmədən zərbə endirmək üçün istifadə 

olunurdu.  

Kəngərli süvarilərinin hərbçi varisləri Azərbaycanda və Rusiyada, eləcə də Türkiyə və İranda da hərb 

sənətinin inkişafında böyük rol oynamışlar. Təbii ki, bir kiçik məqalədə bu məsələləri genişliyi ilə şərh etmək 

mümkün deyil. Ona görə də gələcəkdə bu sahədə daha geniş araşdırmalara ehtiyac var. 

 

525-ci qəzet. - 2021. - 9 sentyabr. - № 162. - S. 12. 
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Naxçıvandan başlanan tarixi missiya 

 
Cəbi Quliyev, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Bu il Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ili tamam olacaq. Bu 30 il dövlətçilik 

tariximizi şərəfləndirən hadisələrlə zəngindir. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə 

ötən il Vətən müharibəsində qazandığımız şanlı Qələbə bütün bu hadisələrin zirvə nöqtəsidir. Bu Qələbə ilə 

cənab İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə yetirdi, xalqımızın yenilməzliyini, 

dövlətimizin gücünü bütün dünyaya bəyan etdi. 

Bəli, bu gün tariximizin və müstəqilliyimizin ən şərəfli səhifələri yazılır, Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli 

dövrünü yaşayır. Dönüb keçdiyimiz yola, tarixə nəzər salanda görərik ki, dövlətimiz bu yüksəlişə çatmaq üçün 

hansı mərhələlərdən keçməli olub. Və ən əsası bu yol həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin, həm də cənab Prezident 

İlham Əliyevin nümunəsində lider amilinin dövlətin və xalqın milli özünütəsdiqi məsələsində, müstəqilliyin 

möhkəmləndirilməsində, dövlətçiliyin gücləndirilməsində nə qədər mühüm rol oynadığını göstərir. 

Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1991-ci il sentyabrın 3-də keçirilən və 

tariximizdə özünəməxsus yer tutan fövqəladə sessiyasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri 

seçilməsi də tarixdə liderlərin rolunun əvəzolunmazlığını təsdiq edən mühüm hadisələrdən biridir. Ulu Öndər 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi Azərbaycanda dövlət 

müstəqilliyi uğrunda gedən proseslərə ciddi təsir göstərdi, azadlıq mübarizəsini uğurlu nəticə verəcək doğru 

səmtə istiqamətləndirdi. Bu gün həmin tarixdən 30 il ötür... 

Heydər Əliyevin dövlət və xalq qarşısındakı xidmətləri barədə söz açarkən hər kəsin çox düzgün olaraq 

toxunduğu tarixi məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Ulu Öndərin 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvana gəlişi 

Azərbaycanda baş qaldırmaqda olan müstəqillik mücadiləsinin daha da genişlənməsinə və bu istiqamətdə 

konkret addımların atılmasına səbəb oldu. Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı Azərbaycan SSR Ali Sovetinə 

və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçki kampaniyası ilə bir vaxta düşmüşdü. Bu seçkidə həm respublika 

parlamentinə, həm də Naxçıvan Ali Məclisinə deputat seçilən Heydər Əliyevin təşəbbüsləri ilə həmin il 

noyabrın 17-də keçirilən Naxçıvan Ali Məclisinin ilk iclasında Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasının adının dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılması barədə qərar qəbul edildi.  

İclasda baş verən daha bir böyük tarixi hadisə üçrəngli bayrağımızın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə yekdilliklə qərarın təsdiqi oldu. 

Bu həmin dövr idi ki, SSRİ adlı imperiya hələ mövcud idi. Belə bir vaxtda Naxçıvanın adının 

dəyişdirilməsi, “Sovet” və “Sosialist” sözlərinin çıxarılması,  Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan üçrəngli 

bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi Heydər Əliyevin qətiyyətinin, 

müstəqillik uğrunda mübarizəsinin ən böyük təcəssümlərindən biri idi. Bütün bunlar həm də Ali Məclisin 

sessiyasına sədrlik edən Heydər Əliyevin daşıdığı yüksək azərbaycançılıq ideallarından, qeyri-adi cəsarətindən, 

müstəqillik uğrunda atdığı real addımlardan xəbər verirdi. Bununla da Azərbaycanda müstəqillik uğrunda 

mübarizə özünün yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoydu, imperiya qüvvələri ilə mübarizə daha da genişləndi. 

1991-ci ilin ikinci yarısından etibarən sovet hakimiyyətinin qürubuna doğru Azərbaycanda da siyasi 

böhran dərinləşmişdi.  Kommunist Partiyası artıq səlahiyyətlərini itirməkdə idi və ölkənin hər yerində olduğu 

kimi, Naxçıvanda da elan olunmamuş fövqəladə şərait yaranmışdı. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 

1991-ci il tarixli fövqəladə sessiyasının çağırılması da ölkədə, o cümlədən regionda yaranmış çətin və mürəkkəb 

vəziyyətin tələblərindən irəli gəlmişdi. Məhz bu sessiyada Naxçıvan MR-in ictimai-siyasi həyatında onun 

müqəddəratını həll edəcək mühüm hadisələr baş verdi. Belə ki, sentyabrın 3-də keçirilən və tariximizdə 

özünəməxsus yer tutan bu sessiyada böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri 

seçilməsi tək muxtar respublikanın deyil, Azərbaycanın müasir siyasi tarixində mühüm hadisə idi.  Çünki 

bununla həm tədricən blokada vəziyyətinə salınan Naxçıvanın xilasında, həm də  Azərbaycanı dövlət 

müstəqilliyinə aparan yolda Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə yeni tarixi missiya başlayırdı. 

Sessiyanın keçirilməsinə qədərki mərhələdə Heydər Əliyev rəsmi dövlət vəzifəsi daşımaq niyyətində 

olmadığını bildirmişdi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli sessiyasının iclasında da Ulu 
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Öndər namizədliyinin səsə qoyulmamasını xahiş etmişdi.  Yalnız xalqın və Naxçıvan MR Ali Məclisi 

deputatlarının təkidi ilə Heydər Əliyev ölkə və region üçün fövqəladə şəraitdə Ali Məclisin Sədri seçilməsinə 

razılıq vermişdi. 

3 sentyabr 1991-ci il tarixdə, öz işinə başlayan sessiyanın iclasları bir neçə gün davam etdi, ölkə 

səviyyəsində və region üçün əhəmiyyətli olan məsələlər geniş müzakirə edilərək müvafiq qərarlar qəbul olundu. 

Sessiya respublikamızda prezident seçkilərinin keçirilməsi, Azərbaycan Kommunist Partiyasının fəaliyyətini 

davam etdirib-etdirməməsi kimi məsələləri müzakirə edib, ortaya mövqe qoymalı idi. Bütün bunları müzakirə 

edən Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyası prezident seçkilərinin muxtar respublika ərazisində keçirilməsinin 

dayandırılmasına dair qərar qəbul etdi. Bundan başqa, sessiyada “Azərbaycan Kommunist Partiyasının və onun 

strukturlarının fəaliyyətinə münasibət haqqında” məsələ müzakirə edildi və Azərbaycan Ali Sovetindən Sovet 

İttifaqı Kommunist Partiyasının, Siyasi Büronun  və Mərkəzi Komitənin respublikamızda  fəaliyyətinin 

dayandırılması xahiş olundu. Çünki bu qurumlar dağılmışdılar və faktiki olaraq fəaliyyət imkanlarını 

itirmişdilər. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi fəaliyyəti dövlətçilik 

tariximizə işıq salan hadisələrlə zəngindir. Belə ki, məhz bundan sonra sovet ordusu Naxçıvandan çıxarıldı. 

Məhz Ulu Öndərin siyasi uzaqgörənliyi nəticəsində düşmənin Naxçıvanla bağlı işğalçılıq niyyətlərini həyata 

keçirməsinə imkan vermədi. Eyni zamanda Heydər Əliyevin Türkiyə və İranla yaratdığı əlaqələri muxtar 

respublikada blokada şəraitinin yaratdığı çətinliklərin qarşısını aldı. 

Heydər Əliyevin müdrikliyi, siyasi uzaqgörənliyi nəticəsində Naxçıvan bütün çətinliklərə sinə gərdi. Ona 

görə Azərbaycan ictimaiyyəti haqlı olaraq müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə yaranmış çətin vəziyyətdən 

çıxış yolunu Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışında görürdü. Respublikamızın bütün bölgələrindən Heydər 

Əliyevə ünvanlanan məktublar, 1992-ci ilin noyabr ayında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması da Ulu 

Öndərə olan böyük inam və etimaddan irəli gəlirdi. Beləliklə, Ulu Öndərin Naxçıvandan başlatdığı missiya 

tezliklə bütün respublikamızın xilasına xidmət etməyə başladı.  Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorudu və 

əbədi etdi. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 3 sentyabr. - № 186. - S. 3. 
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Culfa rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı: yeni uğurlar, yeni perspektivlər 
 

Cavadxan Qasımov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycan Respublikasının davamlı milli iqtisadi quruculuq proseslərində uğurla iştirak edən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında Culfa rayonunun da özünəməxsus rolu vardır. Etibarlı 

qonşuluq siyasətinin inkişafında, regional iqtisadi siyasətin səmərəli təşkilində və idarə olunmasında, eyni 

zamanda, makroiqtisadi göstəricilərin artan dinamikasının təşəkkülündə Culfa rayonunun malik olduğu 

potensial əhəmiyyətliliyi ilə seçilir. Ölkəmizdə uzunmüddətli iqtisadi prioritetlər istiqamətində həyata keçirilən 

islahatlar muxtar respublikanın şəhər və rayonlarının da müasir inkişaf səviyyəsini təmin etmişdir. Bu mənada, 

Culfa rayonu da özünün makroiqtisadi göstəriciləri ilə diqqət çəkməkdədir. Bütün bunlar məqsədyönlü və 

perspektivli tədbirlərin nəticəsi olmaqla, özünü xüsusilə də, 2021-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində Culfa 

rayonunun iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafında göstərmişdir. 

Təhlillər göstərir ki, Culfa rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı davamlıdır, dayanıqlıdır və etibarlıdır. Belə 

ki, cari ilin ilk yarısı ərzində makroiqtisadi göstəricilərin artan dinamikada təşəkkülü bu sahədə reallaşan 

hədəflər olaraq özünü göstərir. Diqqət etdikdə aydın olur ki, bu, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin inkişafı ilə 

daha mütərəqqi görünməkdədir. Qeyd etmək olar ki, rayonda bir il öncəyə nisbətən sənaye məhsulu 0,9 faiz, 

əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 0,4 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 1,5 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 0,7 

faiz artmışdır ki, bu da, geridə qalan illərin etibarlı potensialının ifadəsi olaraq çıxış etməkdədir. 

Qeyd olunanlar iqtisadiyyatın çoxşaxəliliyinin artmasına zəmin yaratmış və bu, hər şeydən əvvəl onun 

müqavimətliliyinin güclənməsini sürətləndirmişdir. Nəticədə, milli iqtisadi hədəflər çərçivəsində sənayeləşmə 

siyasətinin də səmərəli təşkili mümkün olmuş və Culfa rayonunun da sosial-iqtisadi inkişafının gerçək ifadəsinə 

çevrilmişdir. Artıq rayon ərazisində təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin stumillaşdırılması, yeni istehsal və 

xidmət sahələrinin yaradılması, mövcud sənaye müəssisələrinin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, 

maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanlarının asanlaşdırılması və digər tədbirlər sənaye sahəsinin ardıcıl inkişafına 

təminat vermişdir. Təbii ki, yaradılmış etibarlı istehsal mühitinin nəticəsində də 2021-ci ilin yanvar-iyun 

aylarında rayonda 3 milyon 601 min 400 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da bir il 

əvvəlki göstəricini 0,9 faiz üstələmişdir. Əldə olunan nəticələr eyni zamanda, iqtisadiyyatın sosiallaşması 

sahəsində mühüm nəticələr olaraq çıxış etməkdədir. 

Yeni iş yerlərinin yaradılması, istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunması, nəticə etibarı ilə isə əhalinin 

məşğulluq imkanlarının artırılması sahəsində reallaşan tədbirlər Culfa rayonunda sosial-iqtisadi perspektivlərin 

artmasını təmin etmişdir. Belə ki, cari ilin ötən dövrü ərzində dövlət dəstəyi ilə 5 istehsal və xidmət sahəsi 

yaradılmış, 7 istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması hazırda davam etdirilmişdir. Nəticədə isə rayon 

sakinlərinin sosial rifahı sahəsində əhəmiyyətli mərhələlər keçilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında, zəruri infrastruktur təminatının yaradılması 

və bu sahədəki perspektivlərin artırılması mühüm təsirə malikdir. Tikmək, qurmaq və yaratmaq amalı muxtar 

respublikanın bütün rayonları kimi Culfa rayonunun da modern inkişaf mənzərəsinə yeni mahiyyət 

qazandırmışdır. Rayonun əhatə etdiyi kəndlərin hər birində kənd və xidmət mərkəzləri salınmış, ticarət 

obyektləri sakinlərin təlabatlarına uyğun şəkildə olmaqla fəaliyyət göstərməkdədir. Bütün bunlar isə nəticə 

etibarı ilə tarixiliklə müasirliyin vəhdətini təmin etməklə, milli arxitekturaya xas qurulmuşdur. Qeyd etmək olar 

ki, həmin uğurlar səmərəli və məqsədyönlü vəsait qoyuluşları ilə daha məhsuldar olmaqdadır. Təkcə 2021-ci 

ilin yanvar-iyun aylarında rayonda bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 15 milyon 60 min 700 manat 

vəsait yönəldilmişdir ki, bu göstəricinin də 13 milyon 990 min 800 manatı və ya 93,0 faizi tikinti-quraşdırma 

işlərinin payına düşmüşdür. Buradan da görünür ki, Culfa rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı dayanıqlılığı ilə 

seçilir və bu, istehsaldan istehlaka qədər olan münasibətlərin zəruri dayaq nöqtəsi olaraq çıxış etməkdədir. Eyni 

zamanda, bu, özünün sosial mahiyyətinin yüksəldilməsi ilə də aktuallıq qazanmaqdadır. Əhalinin yaşayış 

göstəricilərinin artan dinamikada təşəkkülü, təsərrüfat fəaliyyətlərinin faydalı təşkili, həmçinin mənzil şəraitinin 

daha da yaxşılaşdırılması rayonun geridə qalan altı ay üzrə sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərində də mühüm 
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yerə malik olmuşdur. Belə ki, cari ilin yanvar-iyun aylarında əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 14054 

kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmiş, bununla da, səmərəli sosial siyasətin nəticəsinə çevrilmişdir. 

Culfa rayonu muxtar respublikanın qətiyyətli sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində də zəruri mərhələyə gəlib 

çatmışdır. Bu sahədə əldə olunan göstəricilər iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olaraq, kənd təsərrüfatının artan 

perspektivlərini ortaya qoymaqdadır. Uğurla reallaşan islahatlar kənd təsərrüfatının istehsal potensialının 

artmasına hərəkətverici təsir etmiş, aqrar sektorun inkişafında və bu sahədə etibarlı məşğulluq imkanlarının 

artırılmasında stimul yaratmışdır. Bununla yanaşı, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı sahəsində 

dayanıqlı göstəricilər qazanılmışdır. Cari ilin birinci yarısına olan statistik göstəricilərin təhlili göstərir ki, 

rayonda 2021-ci ilin məhsulu üçün 8213 hektar sahədə əkin aparılmışdır. Əkin sahəsinin 5665 hektarını dənli və 

dənli paxlalı bitkilər (qarğıdalısız), 5 hektarını dən üçün qarğıdalı, 4 hektarını dən üçün günəbaxan, 381 

hektarını tərəvəz bitkiləri, 236 hektarını ərzaq üçün bostan bitkiləri, 154 hektarını kartof, 1 hektarını birillik 

otlar, 1351 hektarını cari ildə əkilmiş çoxillik otlar, 416 hektarını əvvəlki illərdə əkilmiş çoxillik otlar təşkil edir. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi fonunda həyata keçirilən tədbirlər dövlət tənzimlənməsinin çox mühüm 

tərkib hissəsi olmaqla kənd təsərrüfatının da davamlı inkişafında zəruri amilə çevrilmişdir. Bu mənada, birinci 

mərhələdə 2012-2015-ci illəri, ikinci mərhələdə 2016-2020, üçüncü mərhələdə isə 2021-2025-ci illəri əhatə 

edən meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət proqramları muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri 

tərəfindən təsdiq olunmaqla, Culfa rayonunun da kənd təsəsrrüfatı sahəsində səmərəli tənzimləməni təmin 

etmişdir. Eyni zamanda, bu sahədə arıçılığın inkişafı üzrə 2017-2022-ci illəri əhatə edən Dövlət Proqramının 

zəruri təsirə malik olduğunu qeyd etmək olar. Bütün bunlar, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və bu 

sahədə səmərəli fəaliyyət mühitinin yaradılmasına təminat vermişdir. 

Statistik göstəricilərə istinad etdikdə aydın olur ki, 1 iyul 2021-ci il tarixə rayonunun bütün təsərrüfat 

kateqoriyalarında qaramalın sayı 16 min 625 baş, qoyun və keçilərin sayı 111 min 342 baş olmuşdur ki, bu da 

2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,5 və 1,9 faiz artıq olmuşdur. Ərzaq məhulları ilə etibarlı təminat 

sahəsində əldə olunan nəticələrin ifadəsi olaraq, qeyd etmək olar ki, 2021-ci ilin yanvar-iyul aylarında rayonda 

diri çəkidə 2071 ton ət, 5912 ton süd, 130,2 ton yun istehsal olunmuşdur. Bu, 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə ət istehsalı üzrə 1,3 faiz, süd istehsalı üzrə 1,7 faiz, yumurta istehsalı üzrə 1,1 faiz, yun istehsalı 

üzrə isə 1 faiz arıq olmuşdur. 

Son illərdə muxtar respublika iqtisadiyyatında məşğulluq və məhsuldarlıq üzrə artan aktuallığa malik 

sahələrdən biri də arıçılıqdır. Məhz Culfa rayonu bu sahədə də səmərəli göstəricilərlə sosial-iqtisadi inkişafına 

davam etməkdədir. Dövlət tərəfindən davamlı qayğı və diqqətin göstərilməsi həmin sahə ilə məşğul olan hüquqi 

və fiziki şəxslərə subsidiyaların verilməsi ilə daha səmərəli olmuşdur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, kənd təsərrüfatı həm də iqtisadiyyatın sənaye sektorunun da xammal bazası 

rolunu oynayır və buna görə də yüksək mezoiqtisadi əhəmiyyətliliyə malikdir. Məhz buna görə də muxtar 

respublikada həm kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin olunması, həm istehsal olunan məhsulların 

ixrac potensialının artırılması, həm də kənd təsərrüfatı istehsalına əsaslanan emal müəssisələrinin qurulması 

diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu mənada, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 29 

mart tarixli Sərəncamı ilə “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının stimullaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı” təsdiq olunmasının 

strateji əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. 

Təbii ki, bütün bunlar Culfa rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında kənd təsərrüfatının rolunu və 

mövqeyini də möhkəmləndirməkdədir. Əldə olunan uğurlar nəticəsində 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında bir il 

öncəyə nisbətən 1,5 faiz çox, yəni 17 milyon 837 min 600 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal 

olunmuşdur ki, bu da, dayanıqlı, müqavimətli və etibarlı iqtisadi potensial yaratmışdır. 

Kənd təsərrüfatında davamlı fəaliyyət mühitinin yaradılması, zəruri infrastruktur təminatını 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə mühüm göstəricilərdən biri də meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin 

yeniləşdirilməsindən ibarət olmuşdur. Bununla yanaşı, Culfa rayonu ərazisində suvarma boru xətlərinin tikintisi, 

nasos stansiyalarının əsaslı təmiri, kanal və arxların lildən təmizlənməsi kimi işlərin də diqqətdə saxlanılması 

kənd təsərrüfatının səmərəliliyinin artırılmasına stimul verməkdədir. 

Qeyd olunanlar Culfa rayonu üzrə həm də iqtisadiyyatın sahə strukturunun ardıcıl inkişafını xarakterizə 

etməkdədir. Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində rayonda fasiləsiz istehsal və etibarlı məşğulluq, 

bununla da, sosial dayanıqlılıq və iqtisadi inkişaf üçün əlverişli şərait yaranmışdır. Xüsusilə, yol-nəqliyyat 
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infrastrukturunun yenilənməsi vaxt itkisinin qarşısının alınmasına səbəb olmaqla, istehsal olunan məhsulların 

keyfiyyətli şəkildə istehlakçıya çatdırılmasında zəruri amil olmuşdur. Təbii ki, bu sahədə də dövlət tərəfindən 

yüksək qayğı ilə həyata keçirilən tənzimləmə tədbirlərinin mühüm təsirini qeyd etmək lazımdır. 2021-ci ilin 

birinci yarısı üçün ən mühüm hadisələrdən biri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 10 may tarixində muxtar 

respublikaya etdiyi səfər olmuşdur. Səfəri zamanı dövlət başçısı Culfa rayonunda Culfa-Ordubad magistral 

avtomobil yolunun açılışında iştirak etmiş, rayonumuz da daxil olmaqla, müvafiq ərazilərin bundan sonrakı 

inkişafında xeyir duasını vermişdir. 

Artıq cari ilin ilk yarımilində Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun yenidən qurulması başa 

çatdırılmış, həmçinin Culfa şəhərində də daxili avtomobil yollarının yenidən qurulması işləri davam 

etdirilimişdir. 

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Culfa rayonunda da sosial-iqtisadi inkişafın uzunmüddətli 

perspektivləri davamlıdır və əhəmiyyətli baza üzərində təşəkkül tapmışdır. Rayon stansiyasında İstismar Vaqon 

Deposunun təmir sexinin tikintisi, inzibati binasının yenidən qurulmasının davam etdirilməsi bu sahədəki işlərin 

səmərəli nəticələnməsi üçün zəruri göstərici olaraq qeyd oluna bilər. Təbii ki, nəqliyyat infrastrukturunun 

inkişafı sahəsində əldə olunan nəticələr Culfa rayonunun iqtisadiyyatında keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarını 

yaratmış, bu isə özünü yük və sərnişin daşımalarının həcmində göstərmişdir. Belə ki, təhlillər əsasında qeyd 

etmək olar ki, 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında rayonda nəqliyyat sektorunda 717,6 min ton yük, 3632,6 min 

nəfər sərnişin daşınmışdır. Hər iki göstərici üzrə bütövlükdə 2 milyon 5 min 600 manat gəlir əldə olunmuşdur. 

Culfa rayonunun sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə diqqət etdikdə 2004-cü ildən uğurla icra olunan 

regional inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının əhəmiyyətini bir daha görmək olur. Təbii ki, görülən hər bir işin, 

həyata keçirilən istənilən tədbirin məqsədi əhalinin rifah göstəricilərinin daha da yaxşılaşmasına istiqamətlənmiş 

və onların daha rahat, daha firəvan həyat şəraitinin təmin olunmasında hesablanmışdır. Məhz Culfa rayonunda 

da reallaşan tədbirlər sakinlərin istehsal və xidmət sahələri üzrə çoxistiqamətli imkanlardan istifadəsini daha da 

əlçatan etmişdir. Belə ki, bütün informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 2020-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricisini 0,7 faiz üstələyərək 2 milyon 42 min 500 manat olmuşdur. Bununla yanaşı, mobil rabitə 

xidmətlərinin dəyəri keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,0 faiz artaraq 1817,6 min manat təşkil etmişdir. 

Ölkəmizin milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji Yol Xəritələrinin icrası 

sahəsində davam etdirilən islahatlarına uyğun olaraq Culfa rayonunda da yeni iqtisadi imkanların əhatə 

dairəsinin genişlənməsi innovativ və texnoloji inkişaf sahələri üzrə perspektivlərini də artırmışdır. Bunu, enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində də görə bilərik. Belə ki, rayonda 1,1 meqvat gücündə Külək-Günəş 

Hibrid Elektrik stansiyasının tikintisinin başa çatdırılması həm də müvafiq istiqamət üzrə alternativ imkanların 

əhatəsini daha da genişləndirmişdir. 

Rayonun iqtisadi inkişafı nəticə etibarı ilə sosial məmnunluq üzərində qurulmuş və bu, cari ilin ilk 

yarısında da gerçək nəticələrlə yadda qalmışdır. Belə ki, 1 iyul 2021-ci il tarixə olan məlumatlara görə rayonda 

8 min 743 əhali abonenti təbii qazla təmin olunmuş və kommunal təminatı daha da yaxşılaşmışdır. 

Bütün qeyd olunanlar Culfa rayonunun da davamlı iqtisadi inkişafı üçün müqavimətlilik gətirməkdədir. 

Səmərəli iqtisadi idarəetmənin təşkili düzgün qərarvermə və uğurlu nəticələrin qazanılması üçün məhsuldar 

fəaliyyət mühitinin əsaslarını yaratmışdır. Bu isə özünü iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməsi ilə ifadə edə bilmişdir. Qeyd edək ki, rayonda qeydiyyata 

alınan 207 fiziki şəxs əlverişli təsərrüfat imkanları ilə əhatə olunmuş və bu, davamlı səmərəliliyi ilə seçilmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli nəticələri həm də etibarlı məşğulluq imkanlarını artırmış, bunun isə 

rayon sakinlərinin rifah göstəricilərinin yüksəldilməsinə təsiri böyük olmuşdur. Əhalinin məşğulluq 

səviyyəsinin yüksəldilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2016-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın olduqca böyük əhəmiyyətini qeyd etmək zəruridir. Həmin hüquqi aktın 

səmərəli icrası rayon əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə, işaxtaranların məşğulluq 

sahəsində imkanlarının artmasına və nəticə etibarı ilə sakinlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə geniş 

imkanlar yaratmışdır. Məşğulluq sahəsində əldə olunan nəticələr sakinlərin alıcılıq qabiliyyətinin artmasına 

səbəb olmuşdur. Belə ki, 2021-ci ilin yanvar-may aylarında orta aylıq əməkhaqqının məbləği 499,8 manat təşkil 

etmişdir ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 2,3 faiz çoxdur. 
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Təbii ki, bütün bunlar öz növbəsində əmtəə dövriyyəsinin həcminin genişləndirməsinə stimul vermişdir. 

2021-ci ilin ilk yarısı ərzində pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 52 milyon 950 min 900 min manat təşkil 

etmişdir ki, onun da 3,8 faizini və yaxud 2015 min manatı iaşə əmtəə dövriyyəsinin payına dümüşdür. 

Makroiqtisadi göstəricilərin dinamik artımı əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyərində də ifadə olunmuş 

və 1 milyon 388 min 200 manat təşkil etmişdir. 

Culfa rayonunda yeni hədəflərin əlçatanlığı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər əlverişli fəaliyyət 

sahələrinin yaradılmasında da aktuallığını artırmışdır. Belə ki, rayonun Əbrəqunus kəndində xidmət sahəsini 

tikintisi başa çatdırılmış, Ləkətağ kəndində və Culfa şəhərində xidmət sahələrinin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Sosial sahənin daha səmərəli nəticələrlə tənzimlənməsi Culfa rayonunun timsalında da təmin olunmuş və 

STEAM layihəsinin tətbiqi davam etdirilmişdir. Bu sahədəki tədbirlərin davam etdirilməsi əhaliyə göstərilən 

səhiyyə xidmətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində uğurlu olmuşdur. Qeyd edək ki, həmin proseslər, 

Culfa rayon Gigiyena və Epidemiologiya şöbəsinin yenidən qurulmasının davam etdirilməsi ilə 

perspektivliliyini artırmışdır. 

Culfa rayonunda sakinlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi bütün təbəqələrdən olan insanların 

rifahını daha da artırmış və müvafiq pensiya təminatı sahəsində səmərəliliyi ilə seçilmişdir. Belə ki, rayonda 

pensiya və müavinətlərin dayanıqlı maliyyə təminatı formalaşdırılmış, 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsi tərəfindən pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 7 milyon 396 min 

manatdan çox vəsait yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 6,8 faiz çoxdur. Qeyd olunan göstəricilər 

sosial sferanın düzgün təşkili və idarə olunmasında bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan proseslərin davamlılığını 

təmin etmişdir. Belə ki, həmin uğurlar əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi fonunda demoqrafik 

vəziyyətə də müsbət təsir göstərmiş və nəticə etibarı ilə, 1 iyun 2021-ci il tarixə rayon əhalisinin sayı bir il 

öncəyə nisbətdə 214 nəfər artaraq 47 min 331 nəfər olmuşdur. 

Culfa rayon özünün sosial-iqtisadi inkişafı ilə ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərinə də töhfə 

verməkdədir. Xüsusilə, yeni prioritetlərin reallaşmasında rayonun mühüm potensialını qeyd etmək olar ki, bu da 

turizm sahəsindəki uğurlarla ifadə oluna bilər. Turizm sahəsinin inkişafı istiqamətində isə Darıdağ Arsenli Su 

Müalicə və istirahət kompleksinin tikintisinin hazırda da davam etdirilməsi yaxın və uzaq gələcək üzrə daha 

strateji nəticələr vəd etməkdədir. 

Beləliklə, Culfa rayonu Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı iqtisadi inkişafına və sosial 

dayanıqlılıq sahəsindəki tədbirlərinə etibarlılıq gətirməkdədir. Bu, hər şeydən əvvəl sakinlərin daha firəvan 

həyat şəraitinin yaradılmasına və ümumlikdə isə makroiqtisadi göstəricilərin artan dinamikasına səbəb 

olmaqdadır. Təhlillər nəticəsində qeyd etmək olar ki, həmin proseslər qarşıdakı dövrlər üzrə daha səmərəli 

nəticələr təmin edəcəkdir. 

 

İki sahil.-2021.-25 avqust.-№151.-S.9,14. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

96 

 

 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əməkdaşlıqları: ikili diplom və texnologiya 

parkı 

 
Cavadxan Qasımov 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Qalib ölkə olaraq Azərbaycan Respublikasında uğurla davam etdirilən islahatlar ölkənin hərtərəfli 

inkişafını təmin edəcək bütün sahələrin dayanıqlılığını və müqavimətliliyini daha da artırmaqdadır. Bu, hər 

şeydən əvvəl özünün həm də sosial mahiyyəti ilə daha çox aktuallıq qazanmaqla, eyni zamanda, təhsil 

sahəsindəki uzunmüddətli perspektivlərin yaranmasına səbəb olmaqdadır. Xalqımızın Ümummilli Lideri 

Heydər Əliyev tərəfindən əsasları qoyulan milli təhsil strategiyasının inkişafı 2004-cü ildən etibarən 

məqsədyönlü regional iqtisadi siyasətin güclü dayaqlarının yaranmasında etibarlı bazaya çevrildi. Uğurla icra 

olunan regional iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət proqramları artıq dördüncü mərhələsində olmaqla bütün sahələr 

kimi təhsil sahəsində də regional və milli mahiyyəti artmaqda davam edən nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin 

etməkdədir. Təbii ki, bu sahədə gənc nəslin elmi potensialının artması, ali təhsil alması və ixtisaslaşması kimi 

məsələlər dövlətin sosial siyasətinin çox mühüm tərkib hissələrinə çevrildi. Bütün bunlar milli təhsilin inkişafı 

sahəsində etibarlılığı ilə seçilməklə təhsil şəbəkəsinin əhatəsinin genişlənməsini də təmin etməkdədir. Əldə 

olunan nəticələr isə imkan verir ki, mövcud sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə, davam etdirilən islahatların 

nəticələrinə, əmək bazarının tələblərinə, bu sahədəki münasibətlərin davamlılığına uyğun olaraq çoxistiqamətli 

ixtisaslaşma üzrə təhsil imkanları yaradılsın və daha mütərəqqi tədris proseslərinin dayaqları 

möhkəmləndirilmiş olsun. Çox sevindirici haldır ki, qeyd olunan amillər öz ifadəsini Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin timsalında yeni-yeni uğurların əldə olunması ilə tapmaqdadır. 

Qeyd etmək olar ki, hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunan universitetdə geridə qalan tədris ilində 6008 

tələbə gələcəyin ixtisaslı kadrları olaraq təhsil almışdır. Bunun 5648-i əyani və qiyabi şöbələrində bakalavr üzrə, 

360-ı isə magistratura üzrə təhsil almış və ya almaqdadır. Bununla yanaşı, ali təhsil ocağında elmi 

araşdırmalarla 190 tədqiqatçı məşğul olur ki, onların da 138-i doktorantura, 52-si isə rezidentura üzrə təhsil alır. 

Təbii ki, bəhs olunan göstəricilərlə universitet yeni tədris ilinə daha mütərəqqi layihələrin reallaşdırılması ilə 

hazırlaşmaqdadır. 

Bu bir həqiqətdir ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti son illərdə modern təhsil imkanlarını, elmi əsaslara 

söykənən daha məhsuldar və yaradıcı ideyaları, startap layihələrini, yeni dünya çağırışları ilə səsləşən, həmçinin 

daha çox innovativ inkişafı və texnoloji üstünlükləri hədəfləyən ali məktəb olaraq islahatları qətiyyətlə davam 

etdirməkdədir. Qeyd edək ki, 14 dekabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

tərəfindən imzalanan Sərəncamla Naxçıvan Dövlət Universitetində Texnologiyalar Parkının yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Artıq 2 hektar ərazini əhatə etməklə 16 iyun 2021-ci il tarixində təməlatma mərasimi keçirilən 

Texnologiyalar Parkının yaradılmasında əsas məqsəd elmlə istehsalat arasında qarşılıqlı əlaqənin 

qurulmasından, istehsalatın yeni elmi ideyalar əsasında inkişafından, elmi tədqiqatlara olan xərclərin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda, müxtəlif elm sahələri üzrə təcrübə-konstruktor, 

elmi-tədqiqat və startap layihələrinin mühüm elmi nəticələrinin sənaye və xidmət sahələrində tətbiqini həyata 

keçirən sosial, mədəni, mühəndis-kommunikasiya təminatı olan obyektlər kompleksindən ibarət mexanizmin 

yaradılması ilə Texnologiya Parkında universitetin daha mühüm uğurlarının reallaşması mümkün olacaq. 

Sevindiricidir ki, bütün bunlar Naxçıvan Dövlət Universitetinin bütün ixtisaslar üzrə həm də bütün 

fakültələrini əhatə etməklə, bir-birini əvəz edən tədris illərinin planlarında nəzərdə tutulmaqla, reallaşacaqdır. 

Bunlarla yanaşı, təhsilin və tədrisin idarə olunması sahəsində keyfiyyət göstəricilərinin əldə olunması hələ 

2020-ci ilin may ayında yeni fakültələrin, xüsusilə də ingilis dilində iqtisadiyyat ixtisasının yaradılmasına zəmin 

yaratmışdır. Qeyd edək ki, artıq həmin ixtisasa qəbul keçirilmiş və bu sahə üzrə yüksək göstəricilər əldə 

olunmuşdur. Məhz bu potensialla universitet yeni tədris ilinə mühüm və strateji hesab olunacaq nailiyyətlərlə 

başlayacaqdır. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti qarşıdakı dövlər üzrə yeni hədəflərini müəyyən etmişdir. Bunlarla: 

– təhsilin daha səmərəli keyfiyyət mərhələlərinin başladılması; 

– tədris proseslərinin səmərəli təsisatlarının yaradılması; 
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– reallaşan islahatlara uyğun olaraq beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulması; 

– qarşılıqlı əməkdaşlığa əsaslanmaqla ikili diplom layihələrinin həyata keçirilməsi; 

– tələbə və müəllim mobilliyinin təşəkkülündə, həm də elmi araşdırma nəticələrinin ortaq 

yayınlanmasında mühüm nailiyyətlərin əldə olunması ilə ölkənin milli təhsil strategiyasının inkişafına 

hərəkətverici təsiri ilə seçiləcək nəticələrin əldə olunmasına imkanlar açacaqdır. 

Bütün bu qeyd olunan məsələlər Naxçıvan Dövlət Universitetinin qarşıdakı dövrlər üzrə prioritetlərinə aid 

olunmaqla hər zaman aktual olmuşdur. Bu məqsədlə universitetin rektoru cənab Elbrus İsayevin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətinin 8-16 iyul 2021-ci il tarixlərində qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinə səfəri zamanı Türkiyə Ali 

Təhsil Şurasında və Çankırı Karatekin, Ankara, Orta Doğu Teknik, Qazi, Hacı Bayram Vəli, İstanbul Texnik, 

Yıldız Texnik universitetlərində əhəmiyyətli görüşləri baş tutmuşdur. Olduqca məhsuldar keçən səfər 

çərçivəsində qardaş ölkə ilə ümumi mənada məhz etibarlı tədrisin və elmi-tədqiqatların intensivliyi 

istiqamətində razılaşmalar əldə olunmuşdur. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin nüfuzlu ali məktəblərinə səfər zamanı bu ölkənin Ali Təhsil Şurasında (Yüksek 

Öğretim Kurulu-YÖK) keçirilən görüşlərin mühüm əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Burada Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin 2013-cü ildən başlayaraq Mövlanə Mübadilə Proqramına qoşulması və Türkiyə Respublikası ilə 

müəllim-tələbə mübadiləsinin səmərəli reallaşdırılmasından bəhs olunmuşdur. Çox sevindirici hal olaraq qeyd 

olunmuşdur ki, hazırda xarici tələbələrin sayında Türkiyədən olan tələbələr üstünlük təşkil edir. Eyni zamanda, 

ali təhsil ocağı əcnəbi tələbələrin sayına görə ölkə universitetləri sırasında öncüldür. Zəruri nəticə olaraq 

Türkiyə universitetləri ilə texnopark sahəsində əməkdaşlığın perspektivlərinə önəm verilərək, bu istiqamətdə 

təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətinə toxunulub. Təbii ki, bütün bunlar həm də innovativ və texnoloji inkişaf 

sahəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin üstünlüklərini bir daha ortaya qoymuş oldu. 

Genişmiqyaslı razılaşmalar Çankırı Karatekin Universitetində keçirilən görüşdə qarşılıqlı perspektivə 

söykənən nəticələrlə yadda qalmışdır. Əlamətdar haldır ki, hazırda Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Türkiyənin 

öncül universitetləri arasında tələbə və müəllim mobilliyi sahəsində əməkdaşlıq müqavilələri uğurla icra olunur. 

Məhz Çankırı Karatekin Universitetində bundan sonrakı mərhələlərdə daha mühüm layihələrin həyata 

keçirilməsi mümkün olacaq. Xüsusilə, ikili diplom layihələri bu sahədə böyük rolu olması ilə seçiləcək. Bu 

məqsədlə hər iki ali təhsil ocağı arasında imzalanan protokol Türkiyə Ali Təhsil Şurası tərəfindən təsdiq 

olunduqdan sonra növbəti akademik ildən başlayaraq 5 il müddətində etibarlı olacaqdır. 

Təbii ki, ikili diplom layihəsi çərçivəsində qarşıdakı dövrlər üçün: 

– göndəriləcək tələbələrin sayının və ortaq proqram çərçivəsində təqaüd alacaq tələbə kontingentinin 

müəyyənləşdirilməsi; 

– qeyd olunan amillər üzrə şərtlərin aydınlaşdırılması; 

– qiymətləndirmə sisteminin uyğunlaşdırılması artıq təmin olunmuşdur. Təbii ki, birgə layihənin 

iştirakçısı olacaq tələbələrin həmin şərtlərə əməl etməsi nəticələrə daha da səmərlilik gətirəcək. 

Daha aktual mahiyyət kəsb edən əməkdaşlıqlara önəm verməklə bütövlükdə, ölkəmizin etibarlı qonşuluq 

siyasətinə təkan olan Naxçıvan Dövlət Universiteti dünyanın 130-dan çox ölkəsi ilə beynəlxalq əməkdaşlığa 

malikdir. Eyni zamanda, təkcə Türkiyə Cümhuriyyətinin 80-dən çox universiteti ilə qarşılıqlı münasibətləri 

inkişaf etdirməkdədir. Həmin ardıcıllıqda Ankara Universiteti ilə yaranan əməkdaşlıqlar da önəmliliyi ilə seçilir. 

Belə ki, qaşılıqlı əməkdaşlıqda: 

– akademik və elmi mövzulardakı fəaliyyətlərində bir-birinin imkan və təcrübələrindən 

faydalanmasından; 

– elmi məqsədlər daxilində professor-müəllim mobilliyindən; 

– dərs, müşavirə, tədqiqat və bu sahələr üzrə oxşar fəaliyyətlərindən; 

– tədris və araşdırma məqsədilə hər növ kitabdan, elmi nəşrlərdən və bənzər materialların qarşılıqlı 

mübadiləsindən; 

– birgə tədqiqat layihələrin reallaşmasından və elmi yığıncaqların keçirilməsindən ibarət olan ortaq 

fəaliyyət öz yerini alacaqdır. 

Yüksək potensialla inkişaf yollarında inamla addımlayan Naxçıvan Dövlət Universitetinin qarşıdakı 

dövrlər üzrə hədəfləri daha dəqiq və qətiyyətlə reallaşmaqdadır. Məhz Türkiyənin qabaqcıl universitetlərindən 

olan Orta Doğu Teknik Universiteti (ODTU) arasında əməkdaşlıq görüşlərinin keçirilməsi bu sahədəki 

prosesləri daha da sürətləndirəcəkdir. Həmin görüşdə də aktual məsələ olaraq ikili diplom layihələrinin icrası ilə 
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bağlı razılıq əldə olunub. Bununla yanaşı, görüş zamanı istifadəyə verildikdən sonra Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Texnoparkında rezident olaraq yerli və xarici şirkətlərin ofislərinin yerləşməsi sahəsində razılığa 

gəlinmiş, müvafiq sahədə qabaqcıl dünya təcrübəsinin öyrənildiyi və bu baxımdan ODTU Texnoparkının 

imkanlarından istifadə üçün əminlik ifadə olunmuşdur. 

Yaradıcı ideyalar fonunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əməkdaşlıqlar üzrə tədbirləri 

qətiyyətlidir, uğurludur. Bu mənada, Qazi Universitetində keçirilən görüş və orada da çoxşaxəli istiqamətlər 

üzrə əməkdaşlıqlar aktuallığı ilə seçilir. Universitetlər bundan sonrakı mərhələdə qarşılıqlı işbirliklərində 

müxtəlifprofilli ixtisaslar üzrə doktorant və dissertant mobilliyindən, fransız və ingilis dili ixtisasları üzrə 

təcrübə mübadiləsinin mümkünlüyündən ibarət olan ortaq fəaliyyət üzrə razılıq əldə ediblər. Eyni zamanda, 

universitetlər arasında daha da inkişaf edəcək münasibətlər "ortaq tədris və ixtisaslaşma", "birgə araşdırma", 

"ortaq ideyalar və layihələr", "təhsildə və elmdə işbirliyi", "birgə nəticələr" və digər anlayışların geniş əhatədə 

təşəkkülünə zəmin yaratmış olacaq. 

Eyni zamanda, yeni inkişaf mərhələsində texnoparklar üzrə işbirliyinin, fakültələrarası birgə 

təşəbbüslərin, hətta kafedralar və müəllimlər arası əməkdaşlıqların da mövcudluğunu görə bilərik deyə 

düşünmək olar. Eyni zamanda, uğurla davam edən milli iqtisadi və sosial islahatların gedişində 

universitetimizdə fəaliyyət göstərəcək Texnoparkın inkişafı sənayeləşmə siyasətinin daha perspektivli 

olmasında mühüm amilə çevriləcək. 

Həmçinin dünya ilə öz dilində danışmağı bacaran gənc nəslin yetişməsi, formalaşması və ölkəmizin bu 

sahələr üzrə tədbirlərinə töhfə verməsi sözü gedən əməkdaşlıqların sevindirici bəhrəsi olacaq. Universitetimizdə 

xarici dillərin tədrisi, ikili diplom layihələrində bu amilin nəzərə alınması, tibb, mühəndislik, incəsənət, 

texnologiya, kitabxanaçılıq və digər ixtisasları, həmçinin sahələrində də qardaş Türkiyə universitetlərinin 

təcrübələrinin öyrənilməsi özünün zəruriliyi ilə seçilir ki, bu da Naxçıvan Dövlət Universitetinin hazırkı uğurları 

arasında yer alacaqdır. 

Etibarlı qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında baş tutan razılaşmalar Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

çoxistiqamətli hədəflərini ifadə etməklə, Türkiyənin Hacı Bayram Vəli Universitetində də gerçəkləşib. Tədris 

sahəsi, elmi dövriyyə və yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi kimi istiqamətlərdə əldə olunan razılaşmalar 

qarşıdakı dövrlər üzrə hər iki ali məktəb üçün olduqca səmərəli olacaq. 

Fikrimizcə, Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə istinad olunan ali məktəb arasındakı əməkdaşlıqlar bir çox 

məsələlər üzrə aktual olacaq: 

– sosial dayanıqlılığın daha da gücləndirilməsi sahəsində ortaq etibarlı təhsil imkanlarının yaradılması və 

genişləndirilməsi; 

– gələcəyin ixtisaslı kadrlarının və mütəxəssislərinin hazırlanması məqsədilə ikili diplom üzrə birgə təhsil 

layihələrinin reallaşdırılması; 

– uzaqdan təhsilin və öyrətmənin ən çevik üsullarının təminatı sahəsində ortaq ideyaların ortaya 

qoyulması; 

– ölkənin milli iqtisadi perspektivlərinin nəzərə alınması fonunda prioritet sahələr üzrə ixtisasların 

təşəkkülü və bu sahədə kadr hazırlığının birgə təşkilatçılığa əsaslanması; 

– yeni innovativ inkişafa dayanan proseslər əsasında rəqəmsal təhsildə keyfiyyətin təmini və idarə 

olunması üçün elektron-öyrənmə sisteminin gücləndirilməsi sahəsində əməkdaşlıq və s. 

Qarşıdakı mərhələlərdə də ali məktəblər arasında perspektivli nəticələrə dayanan elm və tədris 

proseslərinin təşkilindən ibarət olan, "iki elmi rəhbərli" ixtisaslara qəbul planı aparılmasını nəzərdə tutan və 

həmçinin milli iqtisadi prioritetlər üzrə aktual olan sahələrə kadr hazırlığını hədəfləyən nəticələr əldə olunacaq. 

Təbii ki, bütün bunlar ölkəmizin uzunmüddətli iqtisadi hədəfləri müstəvisində də olduqca faydalı olacaq. 

Belə ki, yeni keyfiyyət mərhələsində davam etdirilən iqtisadi islahatlar ənənəvi sahələrlə yanaşı, prioritet olaraq 

seçilən sahələrin də, xüsusilə də turizm sektorunun perspektivlərinin yaradılması aktuallığını artırmaqdadır. 

Məhz turizm sənayesinin elmi əsaslarının təşəkkülündə və dayanıqlılığının təmin olunmasında universitetlər 

arasındakı əməkdaşlığın gücləndirilməsi və inkişafı çox səmərəli olacaq. Çünki, bu, yeni mərhələdə 

universitetimizin turizm ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinin axtarış və mənimsəmə imkanlarını, eyni zamanda, 

tədris aparan müəllimlərin təcrübə və peşəkarlığını daha da artırmış olacaq. 

Əminliklə qeyd edə bilərik ki, tədrisin etibarlılığı və elmi araşdırmaların daha əhatəli olmasında qabaqcıl 

ali təhsil ocaqlarından biri olan İstanbul Texnik Universitetinə olunan səfərin də çox mühüm əhəmiyyəti olacaq. 
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Peşəkarlığın qorunması, elmi-təcrübi və daha çox tətbiqi fənnlər üzrə keyfiyyət göstəricilərinin artan 

dinamikasının təşəkkülü ali məktəbimizin qarşıdakı dövrlər üzrə perspektivlərinə aid olacaqdır. Eyni zamanda, 

əldə olunan razılaşmalar universitetimizin İncəsənət fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün də səmərəliliyi ilə 

seçiləcəkdir. Belə ki, bu istiqamətdə mobilliyin təşkili və idarə olunması sahəsində proqramların icrası, 

həmçinin ikili diplom layihələrinin həyata keçirilməsi yaxın gələcək üzrə hədəflərimizi təşkil edəcəkdir. 

Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, əməkdaşlıqlar bütün ixtisaslar üzrə tələbələrə seçim imkanlarını daha 

da genişləndirəcək, onların ixtisaslı kadr, gerçək mütəxəssis olaraq formalaşmasına təkan olacaqdır. Bu sahədə 

universitetimizin "Elektrik və elektronika mühəndisliyi" ixtisası üzrə birgə tədrisin təşkili və eyni zamanda, 

doktorantura və magistratura təhsil pilləsi, həmçinin texniki və mühəndislik sahələri üzrə ikili diplom 

proqramının həyata keçirilməsini qeyd etməyimiz yerinə düşər. 

Xüsusilə ikili diplom layihəsi özünün ali təhsil sahəsindəki üstünlükləri ilə yanaşı, həm də iki qardaş 

dövlətin birgə təhsilini, birgə tələbəsini, birgə kadrını ifadə etməklə, eyni zamanda, bir tələbənin öz 

ixtisaslaşmasında güvəndiyi iki qardaş dövlətin gücünü bir daha göstərmiş olacaq. Bununla da, təbii ki, hər 

birimiz üçün qürurverici kəlam olan Bir Millət İki Dövlət anlayışını iftixarla zirvələrdə yaşadacaqdır. Burada 

həmçinin bizim universitetimiz üçün əhəmiyyəli təcrübə olacaq Texnopark sahəsində uğurlu fəaliyyətin 

müxtəlif tərəfləri müzakirə olunmuş və xüsusilə İTU ARI Texnoparkı ilə birgə fəaliyyət üzrə razılığa 

gəlinmişdir. Qeyd edək ki, həmin Texnopark analoqları arasında daha çox dövlət büdcəsinə ən çox gəlir 

gətirməyi ilə seçilir. Həmçinin qardaş ölkədə mühəndislik istiqaməti üzrə kadr hazırlığı işində mühüm 

əhəmiyyəti olmaqla liderliyi özündə saxlayır. 

Bütün bunlarla təhsil sahəsində innovativ inkişafı və çevik mexanizmləri ilə davamlı uğurlar əldə edən 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dövlətimizin hərtərəfli qayğısı və diqqəti ilə əldə etdiyi uğurlar sevindiricidir. 

Xüsusilə, qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Yıldız Texnik Universiteti (YTU) ilə qarşılıqlı əməkdaşlıqlar üzrə 

əldə olunan razılaşmalar qarşıdakı uzunmüddətli dövrlər üzrə çox böyük potensial olacaq. Elmi araşdırma 

sahəsində təcrübənin əhatəliliyi ilə seçilən və bir əsrdən çox yaşı olan universitet olaraq 330 elmi araşdırma 

şirkəti, 111 inkubator və 8000 şirkət, həmçinin 1500-dən çox ixtisaslı araşdırmaçı və proqramçı ilə fəaliyyət 

göstərən YTU-də keçirilən görüş zamanı da mühüm ortaq razılaşmalar əldə olunmuşdur. Xüsusilə, universitetlər 

arasında elmi tədqiqat sahəsində birgə araşdırmaların, onun nəticələrinin birgə yeni məqalə və elektron dərgilər 

şəklində nəşrinin əhəmiyyətindən bəhs olunmuşdur. 

Beləliklə, Naxçıvan Dövlət Universiteti yeni 2021-2022 -ci tədris ilinə daha böyük uğurlarla başlayacaq. 

Burada həm də tələbələrlə müəllimlərin qarşılıqlı tədris münasibətlərinin inkişafına və daha böyük keyfiyyət 

göstəricilərinə təminat olacaq. Bütün mənalarda bunlar milli təhsil strategiyasının səmərəliliyinin ifadəsi 

olmaqla çox aktualdır. 

 

Yeni Azərbaycan.-2021.-20 avqust.-№148.-S.3. 
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Muxtar respublikanın brendi - Naxçıvan duzu 
 

Prezident cənab İlham Əliyev: “Naxçıvanın rəmzlərindən biri də təbii ehtiyatları 90 milyon ton 

təşkil edən Duzdağdır. Bu dağ ölkəmizdə təkcə saf və təmiz duzu ilə deyil, həm də şəfaverici 

xüsusiyyətlərinə görə tanınmışdır”. 

 

Sara Əzimova,  

jurnalist 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev deyirdi ki, “Azərbaycanın təbii sərvətləri təkcə neft 

və qazdan ibarət deyildir. Biz bir çox başqa yeraltı sərvətlərə də malikik... Bu sərvətlərdən də səmərəli istifadə 

etməliyik”.  Bəli, təbiət Azərbaycana bir-birindən qiymətli, əvəzsiz nemətlər bəxş edib. Bu nemətlərdən biri də 

muxtar respublikanın brendinə çevrilmiş  Naxçıvan duzudur.  Naxçıvan şəhəri ətrafında bol sulu çayların, təbii 

nemət kimi Duzdağın mövcudluğu Naxçıvanın dünyanın qədim məskənlərindən biri olduğunu  və  həyatın 

buradan başlandığını sübut edir. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın tarixi Naxçıvan duzunun çıxarılma tarixi ilə 

bağlıdır.  Çünki Naxçıvanın şəhər kimi formalaşmasında Naxçıvan duzunun, Duzdağın böyük əhəmiyyəti 

olmuşdur.  Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq ölkələrində duzun mədən üsulu ilə çıxarılması təcrübəsi  Naxçıvandan 

götürülüb.   1917-ci ildə Duzdağda əsaslı istismar işlərinə, 1927-ci ildə  isə ilk dəfə sənaye üsulu ilə duz 

çıxarılmasına başlanılıb. Lakin ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində məlum hadisələr bu sahəni  iflic 

vəziyyətinə saldı.  İş  o yerə çatdı  ki,  duz mədənləri ilə zəngin olan Naxçıvan əhalisi xaricdən gətirilən və 

 mənşəyi bəlli olmayan duzdan istifadə etməyə başlamağa başladı.  Buna görə muxtar respublika sakinləri 

mətbuata məktublar yazır, etirazlarını dilə gətirirdilər.  Naxçıvan Muxtar Respublikasında dərc olunan “Şərq 

qapısı” qəzetinin  19 avqust 1992-ci il tarixli sayına nəzər yetirsək, bu vəziyyətin nə qədər acınacaqlı  olduğunu 

görərik.  Qəzetin həmin sayında qeyd olunur ki, Naxçıvan duzu muxtar respublika mərkəzinin cəmi 8 

kilometrliyindədir. İraq olsun, bəlkə, o şöhrətli duzun ehtiyatı tükənib? Yox, bu da deyil. Bircə həqiqət budur ki, 

tükənməz duz ehtiyatına malik olan Naxçıvanın əhalisi duz sarıdan korluq çəkir. Nəzərə alsaq ki, duz ən çox 

işlənən ərzaq sayılır, onda qarşıya çıxan çətinliyi tam aydınlığı ilə başa düşərik. Bu gün hansı mağazaya baş 

vurub “duz varmı?” deyə soruşsan “tapılmaz” cavabını eşidərsən. Bilirəm, bu yazını oxuyanlar bir andaca 

gileylənəcək: rəhmətliyin qızı, tək duz dərdi olsaydı, nə bəxtəvər idik. Elə piyada mədənə gedib sal duz gətirib 

evdə özümüz döyərdik... 

Azərbaycan  dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bütün sahələrlə yanaşı, bu sahədə də vəziyyət 

dəyişdi. Muxtar respublikanın təbii resurslarından, eləcə də duz mədənlərindən səmərəli istifadə olunmağa 

başlandı. Duz istehsalına yenidən başlanıldı.  Bununla yanaşı   Duzdağın və duzun çıxarılmasının tarixinin 

öyrənilməsi istiqamətində elmi araşdırmalara da start verildi.  Təkcə bir faktı qeyd edək ki, 2012-ci ildə   

Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” mövzusunda keçirilmiş 

Beynəlxalq simpoziumun nəticələri  sübut  etmişdir ki,  bu ərazidə yaşamış ulu əcdadlarımız duzun üstün 

keyfiyyətlərini bildiklərindən Eneolit dövründən başlayaraq Naxçıvanda duz mədənçiliyinin əsasını qoymuşlar. 

 Bir sözlə,  Naxçıvan duzunun tarixi şöhrəti özünə qaytarıldı. Bütün bu tədbirlər muxtar respublikamızın 

tarixinə, müasir dövrünə və gələcəyinə vermiş olduğu mühüm dəyərin ifadəsi kimi qiymətləndirilir.  

Naxçıvanda bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər bu gün də davam etdirilir.  Həmin  tədbirlərin davamı kimi 

 2021-ci ilin iyunun 9-da-Milli Qurtuluş Günü ərəfəsində Duzdağda yeni şaxtanın istifadəyə verilməsi nəinki 

Naxçıvan, bütün ölkəmiz  üçün ən əlamətdar hadisəyə  çevrildi.  Həmin gün  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov   idarəetmə qurğusunu işə salmış, şaxtada ilk partlayış olmuş və duzun 

çıxarılmasına başlanılmışdır.  Ali Məclisin Sədri Naxçıvanda duzun çıxarılmasının  tarixinə nəzər salaraq 

demişdir: “Duzdağ mədənçiliyinin qədim tarixi vardır. Hələ Eneolit dövründən başlayaraq əcdadlarımız 

Naxçıvanda duz çıxarılması ilə məşğul olmuş, eradan əvvəl IV minillikdə bu proses daha da genişlənmiş, 

duzdan tədavül vasitəsi kimi istifadə olunmuşdur. Bəzi mənbələrdə isə bu ərazidə duz çıxarılması Nuh 

Peyğəmbərlə əlaqələndirilir. Duz mədənçiliyinin inkişafı Duzdağ ətrafında məskunlaşmaya, icmalararası və 

şəhərlərarası əlaqələrin qurulmasına təkan vermiş, ticarət və sənətkarlıq inkişaf etmiş, Naxçıvanda şəhər 

mədəniyyəti formalaşmışdır. Dünya səyyah və coğrafiyaşünaslarının əsərlərində də Naxçıvanda duz 
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çıxarılmasından geniş bəhs olunmuşdur. Tarixçi və coğrafiyaşünas Zəkəriyyə əl-Qəzvininin “Ölkələrin abidələri 

və məbudların xəbərləri” əsərində XII yüzillikdə Naxçıvanda duz çıxarılması barədə məlumat verilir. 1833-cü 

ildə rus tədqiqatçısı Qriqoryev tərəfindən tərtib edilmiş “Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri” kitabında isə 

Naxçıvan duzu barədə yazılır: “Bu duz keyfiyyətinə görə bütün Zaqafqaziyada məşhurdur. Qarabağdan, 

Yelizavetpol dairəsindən, Şərurdan və Naxçıvanın bütün kəndlərindən bura  karvanlar gəlir. Aprel ayından 

oktyabr ayınadək duz istehsalının əhatə dairəsi daha da genişlənir”. Digər bir tarixi sənəddə - Qafqaz Dağ 

İdarəsinin 1889-1907-ci  illər üzrə hesabatında isə Naxçıvan mədənində ildə 3 min tona yaxın duz çıxarıldığı 

qeyd olunur”.  Qeyd olunmuşdur ki,  muxtar respublikada il ərzində 6-8 min ton duz istehsal olunur. Yeni şaxta 

və istehsal kompleksi fəaliyyətə başladıqdan sonra isə birnövbəli iş rejimində müəssisənin illik istehsal gücü 15 

min ton olacaqdır.   

Artıq bir neçə gündür, istifadəyə verilən yeni şaxta  mədən işçilərinin əməyini xeyli yüngülləşdirib.  

Texniki təhlükəsizlik qaydalarına tam cavab verən yeni şaxtaya ağır texnikalar daxil olaraq istənilən qədər 

xammalı daşıya bilir. Şaxtaçılar çalışırlar ki,  mövcud duz ehtiyatından səmərəli istifadə edilsin.  Mədən 

işlərində və istehsal prosesində itkinin minimum həddə saxlanılmasına ciddi önəm verilir. Şaxtada iş prosesi 

belədir: Əvvəlcə yataqlarda  qazma işləri görülür.  Daha sonra mədəndə  partlayış işləri aparılır.  Partlayışdan 

əmələ gələn duz parçaları çeşidlənərək istehsal sahəsinə verilir.  Üyüdüldükdən sonra müxtəlif ölçülərdə nəfis 

paketlərdə satılır. 

Duzu çıxarmaq da, onu emal etmək də məsuliyyətli və ağır işdir. 20-30 ildir,  mədəndə çalışan  Nurəddin 

Məmmədov,  Müseyib Babayev, Ceyhun Hüseynov yeni şaxtanın istifadəyə verilməsini böyük sevinclə 

qarşılayıblar.  Onlar yaradılan gözəl şəraitə görə  dövlətimizə minnətdar olduqlarını bildirdilər. “Naxçıvan Duz 

İstehsalı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş mühəndisi  Knyaz Tağıyev 1986-cı ildən duz mədənlərində 

çalışır. Qeyd edir ki, Naxçıvanın bu brend məhsulu  orqanizm üçün faydalı və ekoloji baxımdan təmizdir. Yeni 

şaxtadan götürülmüş daşduzun analizi nəticəsində natrium-xloridin miqdarının 97 faiz təşkil etdiyi müəyyən 

olunmuşdur. Əlavə edir ki, əsl Naxçıvan duzunun  tərkibində ağır minerallar yoxdur və bir çox xəstəliklərin 

dərmanıdır.  Ümumiyyətlə, mütəxəssislər bu fikirdədirlər  ki,  istifadə edilən duzların tərkibi eyni deyil.  Dadına 

və kimyəvi tərkibinə görə Naxçıvan duzu yalnız ölkəmizdə deyil, dünyada ən yaxşı duz hesab edilir.      

Məlumat üçün qeyd edək ki,  duzun istehsal və satış həcmini artırmaq məqsədilə yeni müəssisə də 

qurulur. Hazırda tikinti-quraşdırma işləri yekunlaşmaq üzrədir. Naxçıvan duzunun ölkəmizin digər 

regionlarında da satışını təmin etmək üçün Bərdə şəhərində baza yaradılıb.  Yeni müəssisə istifadəyə 

verildikdən sonra Naxçıvan duzu ən müasir vasitələrlə daha keyfiyyətlə istehsal olunaraq nəfis paketlərlə dünya 

mətbəxinə çıxarılacaq.     

Prezident cənab İlham Əliyev demişdir: “Naxçıvanın rəmzlərindən biri də təbii ehtiyatları 90 milyon ton 

təşkil edən Duzdağdır. Bu dağ ölkəmizdə təkcə saf və təmiz duzu ilə deyil, həm də şəfaverici xüsusiyyətlərinə 

görə tanınmışdır”. Göründüyü kimi, bu gün  Naxçıvanda həyata keçirilən tədbirlər  Azərbaycan Duzdağının  

tarixi-mədəni dəyərini və  iqtisadi əhəmiyyətini artırır. Bu gün Azərbaycan qazandığı Zəfər ilə dünyaya səs 

salıb. Bundan sonra dünya Azərbaycanın qiymətli yeraltı  və yerüstü  sərvətlərinin,  duz kimi qiymətli nemətinin 

nəyə qadir olduğunu bir daha görəcəkdir.  Və görəcəklər ki,  Azərbaycanın torpaqları qızıldan da dəyərlidir.  

Bunu heç bir cah-cəlal əvəz edə bilməz. Ona görə də Vətənimizin hər qarışı bizim üçün əzizdir,  müqəddəsdir.  

Naxçıvanın Duzdağı isə bu müqəddəsliyinin ən böyük ünvanlarından biridir...  

 

İki sahil.-2021.-24 iyun.-№110.-S.10. 
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Naxçıvanda böyük enerji potensialı yaradılıb 

 
Kamil İsmayılov 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası çoxəsrlik tarixə, maddi-mədəniyyət abidələrinə malik olan qədim 

Azərbaycan torpağıdır. 1921-ci ildə Zəngəzurun Ermənistana birləşdirilməsi bölgəni Azərbaycanın əsas 

hissəsindən ayrı salmışdır. Naxçıvan üç tərəfdən Ermənistanla, bir tərəfdən isə İran və Türkiyə ilə həmsərhəddir. 

1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr, Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi, Azərbaycandan gələn elektrik xətlərinin Ermənistan tərəfindən kəsilməsi və həmin ilin noyabrında 

qaz nəqlinin dayandırılması regionu ağır duruma saldı. 

Dəmiryol nəqliyyatında qatarların hərəkətinin dayanması (odun, daş kömür, neft məhsullarının qıtlığı) 

əsas gücü energetika təsərrüfatının üzərinə saldı. O illər Naxçıvanda enerji daşıyıcılarına olan tələbat çox az 

səviyyədə ödənilir, elektrik enerjisi fasilələrlə yaşayış üçün zəruri olan mühüm obyektlərə verilirdi. Araz çayı 

üzərində İranla birgə tikilən su elektrik stansiyası da tələbatın yalnız 5-6 faizini ödəyirdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev muxtar respublikada yaşanan bu çətinliklər barədə demişdi: “Gecə saat 

ikiyə, üçə qədər iş otağımda az işıq verən neft lampası ilə oturub işləyirdim, bunu hamı bilirdi. Evlərə elektrik, 

istilik vermək üçün heç bir imkan yox idi. İnsanlar həqiqətən donurdular...”. 

Həmin dövr ümummilli liderin Naxçıvanın xilası uğrunda fəaliyyətinin əsas istiqaməti muxtar 

respublikanın energetika və yanacaq problemlərinin həllinə yönəldi. 1991-ci il sentyabr ayının 3-də Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Heydər Əliyev həmin ilin dekabr ayında Türkiyənin “Aralıq” 

yarımstansiyasından “Sədərək” yarımstansiyasına 31,5 kilovoltluq elektrik xəttinin çəkilməsinə nail oldu və 

bölgəyə 3-4 meqavat gücündə enerji ötürülməyə başlandı. Həmin ərəfədə ulu öndərin başçılığı ilə Naxçıvan 

nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri əhəmiyyətli hadisə oldu. 1992-ci ilin mart ayında gerçəkləşən səfər 

zamanı Ermənistanın ölkəmizə qarşı işğalçılıq siyasəti və Naxçıvanın düşdüyü ağır vəziyyət müzakirə olundu. 

Görüşün nəticəsi olaraq, muxtar respublikanın qonşu dövlətlərlə bütün sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə birgə protokol imzalandı. 

1992-ci ilin avqustunda Heydər Əliyev İran İslam Respublikasına ilk səfərini etdi. Səfər zamanı 

müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair protokol imzalandı və İran İslam Respublikasından muxtar respublikaya 42 

meqavat elektrik enerjisi daxil oldu. 1993-cü ilin may ayında Türkiyənin İğdır şəhərindən muxtar respublikaya 

87,5 kilometr uzunluğunda xəttin çəkilişi başa çatdırıldı və həmin dövrdən 55-60 meqavat həcmində elektrik 

enerjisi ötürülməyə başlandı. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Türkiyə və İranla bağlanan müqavilələr sonrakı 

illərdə də muxtar respublikanın sosial-iqtisadi cəhətdən dirçəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

Ulu öndərin yolunu müvəffəqiyyətlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev muxtar respublikaya ilk səfərini edərkən demişdir: “Naxçıvanın əsas problemlərindən biri elektrik 

enerjisi məsələsidir. Bilirsiniz ki, buraya elektrik enerjisinin əsas hissəsi xaricdən gəlir. Naxçıvana 140 meqavat 

həcmində elektrik enerjisi verilir. Onun yalnız 20 meqavatı daxildə istehsal olunur. Qalanı isə Türkiyə və 

İrandan alınır. Bizim proqramlarımız, planlarımız var. Bu istiqamətdə işlər aparırıq ki, Naxçıvanı elektrik 

enerjisi ilə tam şəkildə təmin etmək üçün layihələr həyata keçirək. Qaz verilməsi məsələsi də gündəlikdədir. Bu 

istiqamətdə də işlər aparılır. Əlbəttə, əgər Naxçıvanla Azərbaycan arasında əlaqə olsaydı, buraya qaz vermək 

problem olmazdı... Belə olan halda, əlbəttə, başqa yollar arayırıq ki, bu məsələni də həll edək. Mən əminəm ki, 

bu məsələni həll edəcəyik. Bu məsələ də öz həllini taparsa, əlbəttə ki, Naxçıvanda yeni müəssisələrin 

yaradılması prosesi daha da sürətlə gedəcəkdir. Bizim məqsədimiz bundan ibarətdir”. 

Muxtar respublikaya, nəhayət, 14 illik fasilədən sonra təbii qazın nəql olunması bərpa edildi. 2005-ci 

ildən Azərbaycan Naxçıvana təbii qazın verilməsini svop əməliyyatları ilə İran vasitəsilə həyata keçirir. Bu 

müqavilə 2025-ci ilə qədər qüvvədədir. Eyni zamanda Naxçıvanın qaz təchizatının daha da dayanıqlı olması və 

Naxçıvana qazın ötürülməsinin şaxələndirilməsi məqsədilə Türkiyədən də qaz nəqli həyata keçiriləcək. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında energetika sahəsində əldə olunan uğurlar ilk növbədə regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlıdır. Ölkə başçısının 2006-cı 

ilin dekabr ayında muxtar respublikaya səfəri zamanı istifadəyə verilən yeni elektrik stansiyaları regionun 

elektrik enerjisi ilə təchizatında idxaldan asılılığı aradan qaldırdı. Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində 
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demişdir: “Vaxtilə qaranlıqda, qazsız, işıqsız yaşayan Naxçıvan artıq görülən işlər nəticəsində və orada tikilən 

və bərpa olunan elektrik stansiyalarının hesabına elektrik enerjisi ixrac edə biləcəkdir”. 

Dövlətimizin başçısı həmin gün bölgə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, ümumi gücü 87 meqavat 

olan Naxçıvan modul elektrik stansiyasını işə saldı. Hazırda Naxçıvanda tam gücü ilə işləyən enerji 

müəssisələrindən biri də Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 1971-ci ildə Araz çayı üzərində tikilib 

istifadəyə verilmiş su elektrik stansiyasıdır. İl ərzində burada 93 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal 

olunur. 

Muxtar respublikada Vayxır Su Elektrik Stansiyası da istifadəyə verilmişdir. Onun ümumi gücü 4,5 

meqavatdır. Burada istehsal olunan enerji ucuz başa gəlir. Stansiya Türkiyənin “Cengiz İnşaat Anonim” və 

“Aksoy” şirkətləri arasında imzalanmış ortaq müqavilə əsasında Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində quraşdırılıb. 

Digər stansiyalardan fərqli olaraq, bu obyektin layihəsi, quraşdırılması, sazlanması və digər xərcləri yerli 

imkanlar hesabına ödənilir. İstehsal olunan enerji Şahbuz rayonunda istehlakçıların tələbatını tam ödəyir. 

Energetika təsərrüfatında həyata keçirilən tədbirlər təkcə yeni və müasir tipli elektrik stansiyalarının 

tikintisindən ibarət deyil. Eyni zamanda, yüksəkgərginlikli elektrik xətlərində yenidənqurma və əsaslı təmir 

işləri aparılıb. Hazırda əsas diqqət ucuz və alternativ enerji mənbələrinin yaradılmasına yönəldilib. Bu məsələ 

regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair II Dövlət Proqramında da əksini tapıb. Bölgədə kiçik dağ çayları 

üzərində su elektrik stansiyalarının tikilməsinin vacibliyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu sahədə 

qarşıda duran vəzifələrdən danışaraq demişdir ki, Naxçıvanda tikilən elektrik stansiyalarının və növbəti illərdə 

tikiləcək su elektrik stansiyalarının gücü elə olmalıdır ki, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi tam şəkildə 

daxili resurslar hesabına təmin olunsun. 

Ulu öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən ölkə başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanda enerji 

sektorunun inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər blokada şəraitində 

yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da enerji təhlükəsizliyini təmin etmişdir. Belə ki, ölkə başçısının 

iştirakı ilə ümumi gücü 87 meqavat olan Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası, Azərbaycanda ilk derivasiya tipli 

22 meqavat gücü olan Biləv Su Elektrik Stansiyası, 20,5 meqavat “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat “Arpaçay-2” Su 

Elektrik Stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi, 2019-cu ildə isə Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində 2 

meqavat gücündə yeni Günəş Elektrik Stansiyasının qurulması Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına səbəb 

olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 10-da Ordubad Su Elektrik Stansiyasının 

tikintisi ilə tanış olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov dövlətimizin başçısına 

layihə ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verərək bildirdi ki, son illərdə yeni stansiyaların tikilib istifadəyə 

verilməsi Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına imkan yaradıb. Bunun nəticəsidir ki, muxtar respublikada enerji 

təhlükəsizliyi tam təmin edilib, bir zamanlar yalnız idxal hesabına elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəyən 

Naxçıvanda daxili istehsal hesabına ixrac potensialı yaranıb, bütün yaşayış məntəqələri fasiləsiz və dayanıqlı 

elektrik enerjisi ilə təchiz edilib. 

Araz çayı üzərində tikilən Ordubad Su Elektrik Stansiyasının gücü 36 meqavatdır. Stansiya üçün 

tutumu 1,5 milyon kubmetr olan su anbarı inşa olunub. Bəndin uzunluğu 235 metr, hündürlüyü 12 metrdir. 

Tənzimləyici bənddə ümumi işlərin 80 faizi yekunlaşıb. Su elektrik stansiyasında orta illik elektrik enerjisi 

istehsalı 190 milyon kilovat/saat nəzərdə tutulur. 

Dövlətimizin başçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Azərbaycan Televiziyasına 

müsahibə verib: “Təəssüratlarım çox müsbətdir. Hər zaman Naxçıvanda olanda, burada inkişafı görəndə çox 

sevinirəm. Bu, mənim Naxçıvana 15-ci səfərimdir və hər səfər çərçivəsində bir çox obyektlərin açılışında iştirak 

edirəm. 

Naxçıvan sürətlə inkişaf edir. Bütün sahələr üzrə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Bu gün bir neçə 

infrastruktur layihəsinin açılışında iştirak etmişəm, o cümlədən Ordubad şəhərində içməli su və kanalizasiya 

layihəsinin istifadəyə verilməsini qeyd etmişik. Yollarla, elektrik təchizatı, qazlaşdırma ilə bağlı bütün 

istiqamətlər üzrə muxtar respublikada görülən işlər məni çox sevindirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 

qazlaşdırmanın səviyyəsi artıq 100 faizə çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100 faizə çatıb və Naxçıvanda çox 

böyük enerji potensialı yaradılıb. Vaxtilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. Azərbaycandan gələn xətlər də 

Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü elektrik enerjisi ilə tam təmin edir və bərpaolunan 
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mənbədən istifadə edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki bu, Naxçıvanın gözəl təbiətinə və ekoloji vəziyyətinə töhfə 

kimi qəbul edilməlidir”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında energetika infrastrukturu müasir tələblər səviyyəsində qurulub, 

alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən səmərəli istifadə edilərək, günəş və su elektrik stansiyaları 

istifadəyə verilib. Nəticədə vaxtilə idxal hesabına enerji tələbatını ödəyən Naxçıvanda enerji təhlükəsizliyi tam 

təmin olunub. 

 

Respublika. - 2021.- 10 iyun. - № 119. - S. 1,7. 
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Bərpa olunan enerji mənbələrinin Naxçıvan iqtisadiyyatının inkişafındakı rolu 

 
İlkin Vəlibəyov, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

Bəşəriyyət qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri ətraf mühütün mühafizəsi anlayışıdır. 

 Dünyada sənayenin sürətli inkişafı, faydalı yanacaqla işləyən elektik  stansiyalarından və nəqliyyat 

vasitələrindən ətrafa külli miqdarda zəhərləyici qazlar və tullantılar atılılır ki, nəticədə atmosferin sürətli 

çirklənməsinə, qlobal istiləşməyə və buzlaqların əriməsinə  yol açır.  

Nəticədə ətraf mühüt çirklənir və nəfəs  aldığımız hava korlanaraq canlı aləm üçün təhlükə yaradır. Odur 

ki, yeni kəşf olunmuş enerji mənbələri nəhəng və tükənməz olmaqla yanaşı, həm də təmiz olmalıdır. Bu cür 

enerji alternatıv və fasiləsiz bərpa olunan enerji mənbələridir. Sadə müqayisə aparsaq görəcəyik ki, yer səthinə 

düşən günəş enerjisinin 0,005 faizini elektrik enerjisinə çevirsək dünyada istehsal olunan enerjidən 40 dəfə çox  

elektrik enerjisi almaq olar. Bu da o deməkdir ki, günəşdə gedən fiziki və kimyəvi proseslər nəticəsində ayrılan 

enerji  uzun illər boyu bəşəriyyəti enerji  ilə təmin etməyə qadirdir. Günəş arasıkəsilmədən kainata külli 

miqdarda enerji şüalandırmaqla biosferin mövcudluğunu təmin edir. Günəş enerjisindən istifadə zamanı ətraf 

mühüt çirklənmir və atmosferin istilik balansı pozulmur. 

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji 

gündəliyində  duran ən mühüm məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə mühüm irəliləyiş 2004-cü il 21 

oktyabr Azərbaycan Respublikası Prezdentinin Sərəncamı  ilə "Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında   qanunun 

qüvvəyə minməsi ilə əldə edilmişdir. 

1990-cı  ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasi represiyalara məruz qalaraq,  öz doğma yurduna 

pənah gətirəndə muxtar respublikanın enerji böhranı ilə üzləşdiyini, elektrik enerjisinin dayandırıldığını, yalnız 

Araz Su Elektrik Stansiyasında istehsal edilən 15-20 MVt gücündə elektrik enerjisinin  şəbəkələrə 

ötürüldüyünü, insanların  üzləşdiyi çətinliklərin şahidi olmuşdur. Ulu Öndər Bu çətinlikləri  aradan qaldırmaq 

məqsədilə muxtar respublikaya qonşu dövlətlərlə danışıqlar apararaq elektrik enerjisinin  ötürülməsinə nail 

olmuş,  insanların elektik enerjisinə təlabatını yaşayış standartları normasına çatdırmışdır. 

 Gündən-günə iqtisadiyatın müxtəlif istiqamətlərində aparılan islahatlar respublikamızın  hərtərəfli 

 inkişafına  stimul yaradır ki,  onlardan ilk öndə gələn enerji təhlükəzliyi məsələsidir. Bu məsələyə Naxçıvan 

MR-də daha həssas yanaşılmasının nəticəsində muxtar respublikada hasil olunan elektik enerjisinin ümumi gücü 

 244,4 meqavata çatdırılmışdır.  Müqayisə üçün onu deyə bilərik ki, 2020 –ci ildə muxtar respublikada 424 

milyon 414 min 532 kilovat-saat elektrik  enerjisi istehsal olunmuşdur ki , bunun 53,3 faizi istilik elektrik 

stansiyalarında, 37 faizi su elektrik stansiyalarında, 9,7 faizi isə günəş elektrik stansiyalarının da payına düşür. 

istehsal edilmişdir. Alternativ və bərpa olunan elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi  ümumi istehsalın  46,7 

faizini  təşkil edir. 2020 –ci ildə ölkə üzrə günəş elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektik enerjinin 89,3 

faizi muxtar respublikada istehsal olunmuşdur. 

Vaxtilə idxal hesabına enerji tələbatını ödəyən  muxtar respublika hazırda müxtəlif, o cümlədən  

alternativ və  fasiləsiz bərpa olunan enerji ehtiyatlarından  istifadə etməklə öz təlabatını ödəyir, həmçinin 

 elektrik enerjisini ixrac  edərək bu  mənbələrdən istifadəni ildən - ilə genişləndirir.  Bu baxımdan külək və 

günəş enerjisi muxtar respublika üçün iqtisadi, davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz şəhər üçün yeni standartlar  

mövcud perspektivlərdən yararlanma imkanlarını yaradır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii  coğrafi şəraiti  , günəş və külək enerjisindən istifadənin 

mümkünlüyünü   əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmiş,  muxtar respublikada bərpa olunan enerji təchizatının 

qabaqcıl texnologiyalarının istehsalına töhfə verməklə  bərpa olunan enerji stansiyalarında yerli istehsal 

komponentlərinin istifadəsinin artırılması imkanlarını açmışdır. Külək və Günəş enerjisindən istifadə edilməsi  

muxtar respublika üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi  günəşli günlərin 

sayına və küləkli məntəqələrin  potensial imkanlarına görə əlverişli şəraiti ilə seçilir. Sosial - iqtisadi inkişafın 

əsas indeksi sayılan enerji təhlükəsizliyi muxtar respublikada uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası  Ali Məclisinin Sədrinin söylədiyi kimi: “Muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi sahəsində 
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qarşıda duran əsas vəzifə dünya dövlətlərinin də xüsusi diqqət yetirdiyi bərpa olunan enerji ilə təminat işidir”. 

Muxtar respublikada  təkcə günəş- elektrik stansiyalarının hasil etdiyi elektrik enerjisinin ümumi gücü 27 

meqavatt təşkil edir. Kəngərli rayonunda istifadəyə verilmiş günəş - elektrik stansiyalarının gücü 5 meqavatt 

 təşkil etməklə rayon üzrə işlədicilərin 32 faizini fasiləsiz enerjiyə tələbatını  təşkil etməkdədir. 

Yeni qurulan bərpa olunan enerji mənbələri muxtar respublikanın  elektroenergetika infrastrukturuna və 

sənayenin sürətli  inkişafına yeni - yeni pəncərələr açmaqdadır.  Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası 

qoyulan inkişaf strategiyası bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin muxtar respublikaya son səfərində dediyi kimi:  “Muxtar 

respublika hərtərəfli inkişaf edir və bu gün Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Əminəm 

ki, Naxçıvan bu liderliyi bundan sonra da saxlayacaqdır”. Uğurlu iqtisadi model əsasında inkişaf yolu keçən 

muxtar respublika enerji təhlükəsizliyini uzunmüddətli və fasiləsiz olmaqla,  ekoloji cəhətdən  təmiz enerji 

mənbələrindən  istifadə etməklə  artırır. 

Sənayələşməyə pillə-pillə addımlayan muxtar respublika  uğurlu, dayanıqlı,  sürətli iqtisadi inkişaf 

modelini genişləndirir və çoxşaxəli  istiqamətdə aparır.  Muxtar  respublika relyefinin mövcud imkanlarından  

bacarıqla istifadə edərək,  iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində qətiyyətli addımlar ataraq inamla  irəliləyir. 

 Dövlət başçısı tərəfindən formalaşdırılan uğurlu iqtisadi model əsasında ölkəmizin, o cümlədən muxtar 

respublikamızın hərtərəfli, dinamik inkişafına  şəraitin  yaradılması,  bütün sahələrdə olduğu kimi, muxtar 

respublikanın dayanıqlı inkişafında  və yeni texnologiyaların səmərəliyindən istifadə etməklə  regionun iri 

iqtisadi zonaya çevrilməsi sahəsində  mühüm addımların atıldığına şahidlik edirik. Əhalinin illik artım sürəti və 

sənaye məhəllərinin yaradılması, sənayələşmənin inkişafı yeni enerji ehtiyat mənbələri zərurəti yaradır ki, bu da 

muxtar respublikada ildən - ilə artan elektrik stansiyaların  hesabına kompleks şəkildə həyata keçirilir. Muxtar 

respublikada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin  ümumi elektrik enerjisindəki payı ildən-ilə 

artmaqdadır.  Yeni və müasir tipli elektrik stansiyalar şəbəkəsi genişləndirilməklə, gələcəkdə bütün enerjiyə 

təlabatı bu mənbələr hesabına ödəniləcəyi  hədəflər sırasındadır. Bu da gələcəkdə  energetika təsərrüfatına yeni 

dividentlər gətirərək  əlavə maliyyə imkanları yaradacaq,  büdcəyə yeni əlavə vəsait mənbələrinin cəlb 

olunmasına şərait yaradacaqdır. 

 

İki sahil.-2021.-21 may.-№88.-S.12. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında qum-çınqıl yataqları və tikinti qumu 
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Bayram Rzayev, 

AMEA NB Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi işlər üzrə direktor müavini, kimya üzrə elmlər doktoru 

 

Müasir dövrdə də qum-çınqıl qarışıqları yol tikinti işlərində və beton istehsalında aparıcı xammal 

növlərindən biri hesab olunur. Çınqıl və qumun əsas istehlakçısı sənaye, mülki və yol tikintisi 

müəssisələridir. Qum-çınqıl qarışığının içərisində rast gəlinən iri daşlar xırdalayıcı-çeşidləyici zavodlarda 

xırdalanır və alınmış çınqıl dəmir yollarının tikintisində ballast kimi, müxtəlif markalı adi və xüsusi 

betonların istehsalında, dəmirbeton və yol tikintisi işlərində istifadə olunur. 

İndi artıq demək olar ki, hər gün “Xəbərlər” proqramında Qarabağın işğaldan azad olunmuş bölgələrində 

həyata keçirilən möhtəşəm quruculuq işləri ilə bağlı verilişlərdə də bunu görürük. 

Çınqıl və qumlar dağ çaylarının aşağı axınlarında daha geniş yayılmışdır. Qeyd olunan çöküntülər tikinti 

işlərində, dəmir yollarında ballast material kimi və avtomobil yollarının tikintisi məqsədilə istismar olunur. 

Naxçıvan MR-də onların sənaye əhəmiyyətli yığımları Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilənçay, 

Ordubadçay, Gənzəçay və s. çaylarda aşkar edilmişdir. Bunların böyük əksəriyyəti müasir çöküntülərə aiddir. 

Əksər çayların qum-çınqıl çöküntüləri 70% iri daşlardan  və  çınqıldan  təşkil olunmuşdur. Çınqılla 

birlikdə ümumu kütlənin tərkibində 15%-dən 35%-dək qum müşahidə olunur. Qum-çınqıl qarışığı adətən 

birlikdə istismar edilir. Çınqılın tərkibi onların daşındığı dağ sistemlərinin təşkil olunduğu süxurların 

tərkibindən asılıdır. Çınqıllar adətən möhkəm dağ süxurlarının  – andezit, qranit, diabaz, kvarsit, sərt 

mineralların – kvars və s., bəzən isə daha zəif süxurların – əhəngdaşı, qumdaşı və s. hissəciklərindən ibarət olur. 

Qum-çınqıl çöküntülərinin çatışmayan cəhəti onlarda çoxlu miqdarda iri daşlar və yüksək miqdarda gil və lil 

hissəciklərinin iştirak etməsidir. Bu isə müvafiq zənginləşmə tələb edir. 

Hazırda Naxçıvan MR-də ümumi ehtiyatları 77387 min kub metr təşkil edən 7 qum-çınqıl qarışığı yatağı 

kəşf olunmuşdur. Onlar respublika ərazisində  aparılan mülki və sənaye tikintilərini tam təmin etməyə 

qadirdirlər. Bundan əlavə bənd tikintisi işləri üçün ümumi ehtiyatları 14375 min kub metr olan 2 yatağın və 

ehtiyatı 12366 min kub metr olan  1 qum yatağının kəşfiyyatı aparılmışdır. 

Qumlar tikinti işlərində betonun hazırlanmasında doldurucu kimi, şose yollarının tikintisində və 

təmirində, bəndlərin bərkidilməsində, silikat kərpiclərin və əhəngli-qumlu divar bloklarının istehsalında əsas 

xammal kimi geniş istifadə olunur. 

Ən iri qum-çınqıl qarışığı yatağı Naxçıvançay hesab olunur və muxtar respublikada tikintiyə lazım olan 

qum-çınqıl materialının əsas kütləsi həmin yataqdan daxil olur. 

Qumlar irilik ölçüsü üzrə iridənəli ( >2,5 mm), ortadənəli   (2,5–2,0 mm), xırdadənəli (2,0–1,5 mm) və 

çox kiçik dənəli (1,5 – 1,0 mm ) növlərə bölünür. Eynicinsli və ya yaxın tərkibli müxtəlif hissəcikli qumlar 

müxtəlifdənəli adlanır.  

Ordubad yatağı Ordubad dəmiryol stansiyasından 0,4 km şimal-qərbdə, Ordubad şəhərindən 0,3 – 0,4 km 

cənubda, Ordubad və Kotam çaylarının mənsəbində yerləşir. Yatağın geoloji quruluşunda iri daşların, çınqıl və 

qum-gil qarışığı ilə təmsil olunmuş çöküntülər iştirak edir. Faydalı qazıntının kəşf olunmuş qalınlığı 5,25 – 5,95 

m, örtük süxurların qalınlığı isə 0,1 – 0,2 m təşkil edir. Süxurların petroqrafik tərkibinə görə maqmatik süxurlar 

(87 – 94%) üstünlük təşkil edir. Çökmə süxurların miqdarı 1 – 4%-dir. 

5 mm-dən böyük hissəciklərin orta miqdarı yataq üzrə 65%, o cümlədən 40 mm-dən böyük hissəciklər 

43%, 200 mm-dən böyük qaymalar 15% təşkil edir. Qumlar çox xırda və incədənəli olub, yüksək miqdarda – 

4%-dən 26%-dək, orta hesabla 15% lilli-gilli hissəciklər saxlayır. Texnoloji tədqiqatların nəticələrinə görə çınqıl 

“200” markalı beton istehsalına yararlıdır. 

Çınqıl-daş qarışığı çeşidlənmiş xammal kimi dəmir yollarında ballast örtüyünə yararlıdır. İri daşlar isə 

xırdalandıqdan sonra dəmir yolları üçün ballast kimi  istifadə olunan çınqıl istehsalında istifadə oluna bilər. 
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Yataq hazırda istismar olunur. Yataqda qalıq ehtiyatları 2921 min kub metr  təşkil edir. 

Gənzəçay yatağı Ordubad şəhərindən 0,5 km  şərq-cənub-şərqdə, Gənzəçayın quru çaybasar hissəsində 

yerləşir. Yataq 1,2 kvadrat km sahəni əhatə edir və Gənzəçayın Araz çayına qovuşduğu yerdən başlayaraq 

şimala doğru 50 – 80 m-dən 400 – 600 m-dək enində 4 km məsafədə uzanır. Faydalı qat qalınlığı 1,1 – 5,0 m-ə 

çatan qayma, ayrı-ayrı iri qırıntılar və çınqıl-qum qarışığından ibarətdir. Süxurun 80%-dən çoxunu 70 – 20 mm-

lik fraksiya təşkil edir. Gilli, lilli və tozvarı hissəciklərin miqdarı 0,5 – 0,9%, su udma qabiliyyəti isə 0,15%-dir. 

Betonla aparılan tədqiqatlar göstərir ki, hazırlanmış çınqıllar “300” markadan aşağı olmayan tikinti 

betonu istehsalı üçün yararlıdır. 

Qumlar ağır təbii qumlar qrupuna aid olub, irilik miqdarına görə orta irilikli, yəni 2,0 – 2,5-ə uyğundur. 

Gilli, lilli və tozvarı hissəciklərin miqdarı 14 – 16% təşkil edir. 0,14 mm-dən kiçik hissəcikləri yumaqla irilik 

modulu 2,5 mm-dən böyük və bütün növ tikinti işləri üçün yararlı zənginləşdirilmiş iri qum almaq olar. 

Yatağın ehtiyatları 5400 min kub metr təşkil edir. 

Əylis yatağı Ordubad rayonu ərazisində Ordubad şəhərindən 1,0 – 2,0 km qərbdə yerləşir. Yataqdan  1,0 

km cənub-şərqdə Ordubad dəmiryol stansiyası keçir. Yataq Araz çayının sol sahilində, Ordubad və Əylis 

çaylarının mənsəbləri arasında yerləşərək, 46,3 ha sahəni əhatə edir. 

Yataq bölünməyən Müasir və Üst Dördüncü dövr yaşlı kompleks süxurlardan təşkil olunaraq, az və ya 

çox dərəcədə bərabər paylanmış qayma və çınqıllardan və qum hissəcikləri ilə birlikdə qeyri-bərabər paylanmış 

lil və gil hissəciklərindən təşkil olunmuş daş-çınqıl-qum qarışığından ibarətdir. Bu qarışıqlar Araz çayı 

hövzəsinin sol sahilində geniş ərazini əhatə edərək 10 km uzunluğunda sahə əmələ gətirir. Bu sahədə Gənzəçay, 

Ordubad və Əylis yataqları yerləşir. 

Yatağın üst hissəsi 3 – 4 m qalınlığında əsasən böyük miqdarda iri (0,5 m-dən böyük) daşlardan təşkil 

olunmuşdur. Bu çöküntüləri təcrübi olaraq  bir-birindən ayırmaq mümkün olmadığına görə qrunt sularının 

səviyyəsinə qədər (10 – 20 m) kəşf olunmuş bütün qalınlıq Dördüncü dövr sisteminin bölünməyən Üst və 

Müasir şöbələrinə aid edilmişdir. 

Faydalı qatın qalınlığı kəsilişlər üzrə 6 m-dən 20 m-dək dəyişərək orta hesabla 14,69 m təşkil edir. 

Faydalı qat bütövlükdə Dövlət Standartının tələblərinə cavab verir və tikinti işləri üçün çay daşlarından çınqıl və 

qum istehsalı üçün yararlıdır. İstismar zamanı çıxarılmış qumun bir hissəsi (46%) yol tikintisi işlərində istifadə 

oluna bilər. 

Bütün qumlu çöküntülər və ələnmiş qum dəmir və avtomobil yollarının tikintisində drenləşmə qruntu 

kimi istifadə oluna bilər.  Yatağın hidrogeoloji şəraiti əlverişlidir. Faydalı qazıntının karxana daxilində 

ehtiyatları 6586 min kub metr təşkil edir. 

Azaçay yatağının qum-çınqıl çöküntülərinin geoloji quruluşu çox sadədir. Stratiqrafik cəhətdən burada 

Üst Dördüncü və Müasir dövr yaşlı çöküntülər iştirak edir. Azaçayın çöküntüləri makroskopik cəhətdən çox 

möhkəm, iri və müxtəlif ölçülü süxurlardan ibarətdir. Onların ölçüləri bir neçə millimetrdən 1,0 m-dək dəyişir. 

Yataqda 10%-dən  çox olmamaqla əhəng daşlarından və kvarslı qumlardan təşkil olunmuşdur. Yastı və hamar 

formalara demək olar ki, rast gəlinmir. 

Təbii nəmlik 6,1%-dən 6,9-dək, orta hesabla 6,6% təşkil edir. Qum-çınqıl qarışığının sıxlığı 2,62 – 2,70 

qram kub santimetr olub, yataq üzrə orta göstərici 2,65 qram kub santimetrdir. 

Yatağın  ehtiyatları 4374 min kub metr təşkil edir. 

Əlincəçay yatağı Culfa rayonu ərazisində Əlincəçay hövzəsində yerləşərək, 26,5 km uzunluğunda 250 – 

300 m enində ərazini əhatə edir. Yataq 7 m-dən 12 m-dək olub  süxurlardan təşkil olunmuşdur. 

Əlincəçay yatağının çınqılları yuyulduqdan sonra bütün növ tikinti işlərində və avtomobil yollarının 

tikintisində istifadə oluna bilər. 

Yataq üzrə qumun orta miqdarı bütün kütlənin 42,7%-ni təşkil edir. Qumun tökmə həcm kütləsi 1440 –

1590 kiloqraq kub metrq, məsaməlilik 42 – 44%-dir. İstifadədən əvvəl qumların yuyulması tələb olunur. 

Yatağın ehtiyatlı 1845,0 min kub metr təşkil edir. 

Naxçıvan I yatağı  Babək rayonu ərazisində Naxçıvan şəhərindən 1,5 – 2,0 km cənubda, Naxçıvançay 

hövzəsində yerləşir. Yatağın geoloji quruluşunda Naxçıvançayın çınqıl və lilli  çöküntülərlə təmsil olunan 

Müasir dövr çöküntüləri iştirak edir. Yatağın kəşf olunan  dərinliyi 15 m-ə qədərdir. Dənəvərlik tərkibinə görə 

çınqıllar iriqırıntılı tipə aid olub, 20 mm-dən böyük ölçülü hissəciklərin miqdarı ümumi süxur kütləsinin 70 – 
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90%-ni, o cümlədən 40 – 60 mm hissəciklər 54%-ni, iri daşlar isə 13,8%-ni təşkil edir. Yastı və iynəvarı 

hissəciklərin miqdarı 12,0 – 35,0% arasında dəyişir. Tozvarı hissəciklərin miqdarı 1 – 2% arasında dəyişir. 

Qum-çınqıl qarışığında qumun miqdarı 26%-dir. Yüngül fraksiya əsasən karbonatlardan, kvars və 

xloriddən ibarətdir. Yuyulduqdan sonra çınqıl və qumdan “300” markalı beton istehsalında istifadə etmək olar. 

Ehtiyatları 285,7 min kub metr təşkil edir. 

Naxçıvan II yatağı Babək rayonu ərazisində Naxçıvan şəhərindən 10,0 – 12,0 km şimal-şərqdə yerləşir. 

Yatağın kəşf olunmuş hissəsinin  uzunluğu 6,3 km, eni isə 150 m-dir. Faydalı qatın kəşf olunmuş qalınlığı  6,0 

m-ə çatır. 

Geofiziki və hidrogeoloji məlumatlara görə Dördüncü dövr çöküntülərinin qalınlığı 50 m-dən çoxdur. 

Yataq ərazisində Dördüncü dövr çöküntüləri geniş inkişaf taparaq iki şöbə ilə – Üst və Müasir şöbələrlə təmsil 

olunur. Dənəvərlik tərkibinə görə çınqıl xırdaqırıntılı olub, 5 – 20 mm-lik hissəciklərin ümumi çınqıl kütləsinin 

60%-dən çoxunu, 5 – 40 mm-lik hissəciklər isə 88 – 95,5%-ni təşkil dir. 

Naxçıvan II yatağının çınqıllarından adi, ağır və hidrotexniki betonların istehsalında istifadə etmək 

tövsiyə olunur. Tədqiq olunan qumlar iridənəli qrupa aid edilir. Yatağın qumları yuyulduqdan sonra xırda 

doldurucu kimi “250” markalı adi və hidrotexniki beton istehsalında istifadə oluna bilər. Üzvi qalıqların yalnız 

izlərinə rast gəlinir. Yatağın 3,0 – 3,5 m dərinliyində sulara rast gəlinir, sulu horizontun orta qalınlığı 15 m-dir. 

Su axını karxanada ciddi mürəkkəbləşməyə səbəb olmayacaqdır. 

Qum-çınqıl qarışığının ehtiyatları 11103 min kub metrdir. 

Cəhriçay yatağı bilavasitə Cəhri və Payız kəndlərinin yaxınlığında, Cəhriçay hövzəsində yerləşir. Yataq 

müasir dövr çöküntüləri ilə mürəkkəbləşərək müxtəlif çökmə (karbonat) və vulkanogen süxurlardan təşkil 

olunmuş iri daşlar,  çınqıl və qumdan ibarətdir. Yataq əsasən əhəngdaşlarından, mergellərdən təşkil olunmuşdur. 

Həcm kütləsi orta hesabla 1,88 ton kub metr, xüsusi çəkisi 2,58 ton kub metr, boşluqlar 37,35%, təbii nəmlik 

6,43%, optimal nəmlik 1,22% təşkil edir. Üzvi qalıqların yalnız izlərinə rast gəlinir. 

Gilli, lilli və tozvari hissəciklərin ümumi miqdarı 5,7%-dən 7,3%-dək dəyişərək orta hesabla 5,55% təşkil 

edir.     Çınqılda yastı və iynəvarı hissəciklərin miqdarı 29,9 – 32,0%, zəif süxur dənələrinin miqdarı isə 29,9 – 

32,0% -dir. 

Cəhriçay yatağının qumları iridənəli qumlara aid olub, irilik ölçüsü 2,55 –  2,87 arasında  dəyişir. Adi və 

texnoloji sınaqlarda aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərir ki, Cəhriçay yatağının  çınqıl və qum qarışığı  əsas 

parametrlər üzrə bənd tikintisi üçün nəzərdə tutulan tələbatlara cavab verir. Yataq sənaye istismarına 

hazırlanmışdır. 

Yatağın ehtiyatları 10 min kub metr təşkil edir. 

Arpaçay yatağı Şərur rayonunun Dizə kəndimdən 400 – 500 m cənubda, Şərqi Arpaçayın hövzəsində 

yerləşir. Yatağın geoloji quruluşunda Müasir və Dördüncü dövr çöküntüləri iştirak edir və iri daş-çınqıl və 

qumlarla təmsil olunmuşdur. Faydalı qat 5 m dərinliyədək öyrənilmişdir. Tərkibində dolomitləşmiş, 

kristallaşmış əhəngdaşları və əsas tərkibli digər süxurlar təşkil edir. 

Arpaçay yatağının çınqılları yuyulduqdan sonra “400” markalı sementdən istifadə etməklə, “225” və 

“300” markalı beton istehsalında istifadə oluna bilər. Qumun həcm kütləsi 1400 – 1600 kiloqram kub mer, irilik 

ölçüsü 1,17 –  2,74, gilli, lilli və tozvari hissəciklərin miqdarı 2,5 – 10% təşkil edir. Çınqıl və qum yuyulduqdan 

sonra hidrotexniki beton istehsalına yararlıdır. 

Yatağın ehtiyatları 10409 min kub metr təşkil edir. 

Pircüvardüzü qum yatağı  Babək rayonu ərazisində Naxçıvan şəhərindən 7 km cənub-şərqdə yerləşir. 

Faydalı qat Orta və Üst Dördüncü dövr yaşlı, əsasən xırda və orta dənəli qumlardan təşkil olunmuşdur. Yatağın 

cənub-şərq və şərq hissələrində müxtəlif formalı təpələr uzanır və onun quruluşunda orta Dördüncü dövr yaşlı 

yaşılımtıl-boz rəngli incə və  xırdadənəli qumdaşları iştirak edir. Faydalı qat morfoloji cəhətdən dəyişkən 

quruluş və keyfiyyətə  malik layşəkilli formada olub, qranulometrik tərkibinə görə 2 qata bölünür. 

Pircüvardüzü yatağının qumları aşağıdakı fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərə malikdir: 1).Tökmə həcm 

kütləsi – 1,56 – 1,62 ton kub metrdir, 2). Sıxlığı 2,57 – 2,62 qram kub santimetrdir, 3)  İrilik modulu 1,94 – 

2,40. 4) Gil, lil və tozvarı hissəciklərin miqdarı 35 – 10,8%. 5) 5 mm-dən böyük dənələrin miqdarı 0,1 – 15,4%. 

6) Boşluqlar 30 – 43%. 7) Üzvi qalıqlar və kükürdlü birləşmələrə rast gəlinmir. 

Bəzi sınaqlar üzrə 5 mm-dən yuxarı dənələrin miqdarının yüksək olduğunu və tək-tək sınaqlarda isə 10 – 

15 mm-lik çınqıllara rast gəlindiyini nəzərə alaraq istifadədən əvvəl qumların yuyulması vacibdir. 
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Pircüvardüzü yatağının qumlarından ilkin yuyulmadan sonra “200” markadan aşağı olmayan beton 

istehsalında istifadə etmək olar. 10 – 20 mm-lik çınqıl fraksiyasından istifadə olunarsa, daha yüksək markalı 

beton almaq mümkündür. 

Kimyəvi analizlərin nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, SiO2-nin miqdarı 5,0– 62,5%, Al2O3 14,00 – 

16,25%, Fe2O3 6,14 – 7,76%, CaO 5,18 – 8,92%, MgO 1,37 – 4,75%. Nəticələrdən görünür ki, Pircüvardüzü 

yatağının qumları kimyəvi tərkibinə görə adi və ağır beton istehsalına yararlıdır. Yataq susuzdur və istismar 

zamanı hidrogeoloji cəhətdən heç bir mürəkkəbləşmə gözlənilmir. Qumlar radiasiya təhlükəsizliyi normalarına 

tamamilə cavab verir və heç bir məhdudiyyət qoyulmadan bütün növ tikinti işlərində istifadə edilə bilər. 

Beləliklə, yuxarıda verilən məlumatlardan da bir daha aydın olur ki, Azərbaycanımızın qədim 

diyarlarından  olan Naxçıvan MP digər təbii sərvətlərlə yanaşı çox mühüm tikinti materialı olan qum-çınqıl 

yataqları ilə də zəngindir. Bu yataqların ehtiyatı kifayət qədər böyükdür və muxtar respublikanın qum və çınqıla 

olan tələbatını bundan sonra da uzun illər boyu ödəməyə yetərlidir. Muxtar respublikamızda müstəqilik 

dövründə ən son texnologiyalar əsasında sement zavodunun da inşası tikinti işləri və beton istehsalı qarşısında 

geniş imkanlar açır. 

  

İki sahil.-2021.-19 may.-№86.-S.11. 
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Böyük inkişafın Naxçıvan reallıqları 

 
İsa Həbibbəyli, 

AMEA-nın vitse-prezidenti, 

Milli Məclisin deputatı, akademik 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin II Qarabağ - Vətən 

müharibəsində xalqımıza qazandırdığı tarixi Zəfər ölkəmizin bütün çoxəsrlik inkişaf tarixi ərzində əldə edilmiş 

ən parlaq Qələbədir, misilsiz hadisədir. Bu mühüm hərbi-siyasi Zəfərin qazanılması haqqında ilk tarixi bəyanatı 

Azərbaycan xalqına çatdırmaq missiyasını böyük şərəf hissi ilə yerinə yetirən Qalib Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin səsləndirdiyi sərrast Qələbə raportu dünya azərbaycanlıları ilə birlikdə bütün Azərbaycan xalqına 

ünvanlanmış ən böyük əvəzsiz müjdə idi. 

Bununla cənab Prezident Vətən müharibəsində bütövlükdə Azərbaycan xalqının iştirak etdiyini və bu 

tarixi qələbədə hər bir vətəndaşın payı və rolu olduğunu bəyan etmişdir. Prezident 

İlham Əliyevin 8 noyabr 2020-ci il tarixdə Şuşa şəhəri işğaldan azad edildikdən dərhal sonra 

Azərbaycan xalqına Azad Şuşa haqqında bəyanatını çatdırmaqla bərabər, həm də həmin tarixi gündə 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin Fəxri xiyabandakı məzarını ziyarət edərək təbii bir 

həyəcanla “Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim” sözlərini səsləndirməsi Vətən müharibəsi 

hadisələrinin kuliminasiya nöqtəsi kimi tarixə daxil olmuşdur. Bu, Qalib Ali Baş Komandanın tarixi Qələbənin 

böyük təməllərini qoymuş Ümummilli Lider qarşısında ibrətamiz hesabatı kimi mühüm tarixi hadisəyə 

çevrilmişdir. 

Fikrimizcə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqımızın 

Ümummilli Lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olduğu 10 may günündə onun dünyaya 

gəldiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etməsi özünün dərin mahiyyəti etibarilə Qalib Prezidentin atdığı 

növbəti tarixi addımdır. Bu tarixi missiyanın həyata keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin həm müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyev qarşısındakı borcunun parlaq ifadəsi, həm də xalqımız üçün əziz 

olan həmin tarixi günün ənənəvi qaydada deyil, tarixi hadisə səviyyəsində qeyd olunmasının təmin edilməsi 

baxımından qanunauyğun, lakin qeyri-adi hadisədir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin Naxçıvan səfəri 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad gününü onun doğulduğu torpaqda baş vermiş mühüm nailiyyətlərin, böyük 

dəyişikliklərin möhtəşəm hesabatı formatında qeyd etməsi, görkəmli dövlət xadiminin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasından başladığı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrundakı mübarizəsinin 

uğurla davam etdirilməsinin təntənəsidir. 

Bu, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını mürəkkəb tarixi 

şəraitdə işğala məruz qalmaqdan, Azərbaycanı parçalanmaqdan xilas etmiş görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin müstəqil dövlətçilik ideallarının işığında Dağlıq Qarabağı işğaldan azad etmiş Qalib Prezident İlham 

Əliyevin uğurlu davam mesajının bəyannaməsidir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin doğum günündə Naxçıvan səfərinin təşkili Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin vətəninə - qədim və həmişəcavan Naxçıvan diyarına dövlət başçısının yüksək ehtiram və böyük 

qayğısının əməli ifadəsidir. 

Bu mənada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 

Naxçıvan şəhərindəki heykəlini budəfəki ziyarəti də ənənəvi olmayıb, son otuz ildə ilk dəfə bu dahi şəxsiyyəti 

böyük və tarixi Zəfərlə anmağın xalqımız üçün də düşündürücü və əlamətdar olan dərsidir. 

Nəhayət, Prezidentimizin Ulu Öndərin doğum günündəki Naxçıvan səfəri ölkəmizdə Heydər Əliyev 

ideallarının uğurla davam etdirilməsinin növbəti təntənəsidir. 

Bu baxımdan say etibarilə 15-ci olan Naxçıvana dövlət səfəri ölkəmizin həyatında xüsusi və hərtərəfli 

inkişaf mərhələsi olan İlham Əliyev erasının tarixi Zəfərə qədərki dövrünün uğurlu yekunu, qələbədən sonrakı 

strategiyasının böyük başlanğıcıdır. 

Hansı nöqtədən baxırsansa bax, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 may 2021-ci 

ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü onun vətənində qeyd etməsi tarixi hadisədir. Cənab Prezidentin 

özü də haqlı olaraq Naxçıvan səfəri zamanı bir neçə dəfə həmin tarixi günün mənası və əhəmiyyətindən söz 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

112 

 

açmış, muxtar respublikanın timsalında ölkəmizin yüksək inkişafının görkəmli dövlət xadiminin xatirəsinə ən 

böyük ehtiramın ifadəsi olduğunu diqqətə çatdırmışdır: “Bu gün ölkəmizin həyatında xüsusi bir gündür. Ulu 

Öndərin doğum günüdür. Bu gün Naxçıvanda olmağımın, əlbəttə ki, səbəbi var. Tarixi Zəfərdən sonra Ulu 

Öndərin birinci doğum günüdür və bu gün mən mütləq Ulu Öndərin Vətənində olmalı idim. Hesab edirəm ki, bu 

səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Naxçıvanı Heydər Əliyev qorumuşdur, necə ki ondan sonra Azərbaycanı 

böyük bəladan qoruya bildi. Məhz bugünkü Zəfərin təməli bax, o vaxt qoyulmuşdur. 

...Naxçıvanın inkişafı, çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq. Bu gün Ulu 

Öndərin xatirəsinə ən böyük diqqət məhz özünü bax, bu inkişafda təcəssüm etdirir”. 

Hesab edirik ki, Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan səfəri çərçivəsində Azərbaycan xalqına Heydər 

Əliyev kimi dahi şəxsiyyət bəxş etmiş babası Əlirza Əliyevin məzarını ziyarət etməsi və nənəsi İzzət xanımı 

ehtiramla yada salması da ölkəmizdə yeni nəsillərin milli-mənəvi tərbiyəsinə xidmət edəcək ibrətamiz 

dərslərdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun məqsədyönlü rəhbərliyi ilə uzun 

illər ərzində çətin blokada şəraitində uğurla həyata keçirilmiş möhtəşəm quruculuq proqramları, bütün sahələr 

üzrə regionda əldə olunmuş böyük nailiyyətlər, nəhayət, rəsmi açılış üçün hazırlanmış mühüm obyektlər hamısı 

bir yerdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad günündə Prezident İlham Əliyev qarşısında muxtar diyarın 

məsuliyyətli bir hesabatıdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvana 15-ci il səfəri ölkəmizin böyük Zəfərdən sonrakı 

yeni tarixi inkişaf mərhələsinin strategiya və taktikasına tam uyğun şəkildə təşkil olunmuşdur. Bu mühüm səfər 

üçün Azərbaycanın bu ayrılmaz hissəsində müstəqilliyin ilk günlərindən keçilmiş yolun və mövcud yeni 

reallıqların hərbi-siyasi və iqtisadi cəhətdən dərindən təhlili əsasında bütün sahələr üzrə yeni və ətraflı inkişafa 

nail olmağın zəruriliyi hədəf kimi müəyyən olunmuşdur. Ona görə də Prezident İlham Əliyevin açılışını 

keçirdiyi obyektlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirilməsinə xidmət etməklə 

bərabər, daha çox özünəməxsus həssas coğrafi vəziyyətə malik olan, üç tərəfdən Ermənistan kimi işğalçı 

dövlətlə əhatə edilmiş bir regionun təhlükəsizliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə hesablanmışdır. 

Azərbaycanın bütün bölgələrinə səfərləri zamanı hərbi sahəyə xüsusi diqqət yetirən Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin on beşinci Naxçıvan səfəri zamanı açılışı keçirilmiş hərbi təyinatlı obyektlər muxtar 

respublikanın möhkəm və etibarlı müdafiəsini təmin etmək baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada 

Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun Hərbi Aerodromu regionda etibarlı 

müdafiə işinin təşkili üçün son dərəcə mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan hərbi obyektin istifadəyə verilməsi 

deməkdir. Bu hadisə ilə həm də hərbi təyinatlı vəzifələri həyata keçirmək üçün özünəməxsus imkanlara malik 

olan Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından sonra muxtar respublikada xarakteri etibarilə yalnız Orduya 

xidmət edən birinci müstəqil aerodromun fəaliyyətə başlamasına rəsmi şəkildə start verilmişdir. 

Bu hərbi aerodrom Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərindən, digər iri şəhərlərdəki 

aeroportlardan və aerodromlardan gələn təyyarələri qəbul etməkdən başqa, 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars 

müqaviləsinin şərtlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasına başqa bir dövlət tərəfindən müdaxilə edildiyi 

təqdirdə qarantorluq missiyasını həyata keçirməyə hərbi-siyasi cəhətdən səlahiyyətli olan qardaş Türkiyə 

Cümhuriyyətindən də hərbi aviasiya vasitələrinə Naxçıvana gəlmək və ya buradan uçuşlar etmək üçün də şərait 

yarada biləcəkdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun Hərbi Naxçıvan 

Aerodromu üçün yaratdığı hərbi-texniki imkanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının özünü istənilən xarici hərbi 

təhdidlərdən müdafiə edə bilən bölgəyə çevrilməsinə tam təminat verir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən 

siyasəti nəticəsində Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun yaradılması və ən müasir hərbi texnika ilə 

təchiz edilməsi istiqamətində atılmış bu növbəti addım Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə daha 

bir əhəmiyyətli qayğının əyani ifadəsidir. 

Eyni zamanda səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi Naxçıvan 

Qarnizonunun Hərbi Hospitalının istifadəyə verilməsi də regionda hərbi quruculuq sahəsində həyata keçirilmiş 

mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan tədbirdir. Bu, müstəqillik illərində Azərbaycan dövlətinin tikib istifadəyə 

verdiyi ən böyük hərbi xəstəxana şəhərciklərindən biridir. Bir neçə hektar sahəni əhatə edən Naxçıvan 

Qarnizonunun nümunəvi Hərbi Hospitalı muxtar respublikanın Gülhanəsi funksiyalarını yerinə yetirə biləcək 

müasir tipli hərbi xəstəxana kompleksidir. Geniş ərazidə yerləşdirilmiş 5 mərtəbəli, 290 çarpayılıq Naxçıvan 

Qarnizonu Hərbi Hospitalının müasir tibbi və texniki təchizatı, yüksək ixtisaslı tibbi personalı regionda mühüm 
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strateji hərbi vəzifələri həyata keçirən Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun əsgər və zabitlərinin sağlamlığı və 

rifahına dövlət dəstəyinin əməli ifadəsidir. 

Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin dövlət səviyyəsində verdiyi dəstəyə və yaradılan yüksək hərbi-texniki imkanlara daim özünün 

yüksək döyüş hazırlığı, vətənpərvərlik ruhu və peşəkarlığı ilə cavab vermək üçün dönməz sədaqət nümayiş 

etdirmiş və uğurlu hərbi əməliyyatlara imza atmışdır. Müstəqillik dövrünün çətin və mürəkkəb başlanğıc 

illərində Ermənistan işğalçılarının nəzarətinə keçmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11 min hektara yaxın 

ərazisinin 2018-ci ildə uğurlu Günnüt əməliyyatı ilə düşməndən azad edilməsi Naxçıvanda Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun yaradılmasının zəruriliyini və əhəmiyyətini əyani şəkildə nümayiş etdirmişdir. 

Eyni zamanda Naxçıvan Ümumqoşun Ordusu əsgər və zabitlərinin, xüsusi təyinatlılarının, hətta bu 

regionda yerləşdirilmiş ən müasir hərbi texnikanın II Qarabağ - Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərdəki rolu 

və yeri də muxtar respublikada aparılan ordu quruculuğu və hərbi-vətənpərvərlik siyasətinin real nəticələridir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan səfəri çərçivəsində Əlahiddə Ümumqoşun 

Ordusundan Vətən müharibəsində həlak olmuş şəhidlərin məzarlarını ehtiramla yad etməsi bütövlükdə 

Azərbaycan şəhidlərinə, o cümlədən də muxtar respublikadan olub, Vətən yolunda canlarını qurban vermiş 

şəhidlərə dövlət səviyyəsində dərin ehtiramın göstəricisidir. 

Cənab Prezidentin Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edərkən dediyi aşağıdakı sözlər 

Vətən müharibəsində Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun qəhrəmanlığına verilmiş yüksək qiymətin 

ifadəsidir: “Vətən müharibəsi başlayan kimi Naxçıvanın qəhrəman övladları da torpaqlarımızın işğaldan azad 

olunması üçün müqəddəs savaşa atılıblar, şəhidlər veriblər. Naxçıvandakı Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 

xüsusi təyinatlıları Zəfər yolunu Şuşada tamamlayaraq “dəmir yumruğ”un parlaq qələbəsinin təmin edilməsində 

müstəsna qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu, Vətəni sevmək nümunəsi idi, məhz bu sevgi bütün maneələri 

qəhrəmanlıqla dəf etdi. Ordumuzun igidliyi sayəsində Vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinin ən parlaq 

Qələbəsinə çevrildi və bu savaşda biz bir xalq olaraq birləşdik, bizim igid övladlarımız vahid milli ideya 

uğrunda canlarından keçdi. Böyük Qələbənin timsalında həmrəyliyimiz, Vətən eşqimiz qalib gəldi”. 

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda Azərbaycan televiziyasına verdiyi müsahibəsində də Naxçıvan 

Muxtar Respublikası rəhbərliyinin regionda apardığı ordu quruculuğu siyasətinin ölkəmizin taleyüklü 

məsələlərinin həllində, ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsində, xüsusən, II Qarabağ - Vətən müharibəsinin 

Zəfərlə başa çatdırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini özünəməxsus intonasiya ilə Azərbaycan xalqına 

çatdırmışdır: “Günnüt əməliyyatı Naxçıvan Ordusunun potensialını göstərdi, Azərbaycan Ordusunun 

potensialını göstərdi. İkinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan Ordusunun hərbçiləri - həm xüsusi təyinatlılar, 

həm digər birləşmələrin hərbçiləri fəal iştirak etmişlər və şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. 

Bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. Eyni zamanda mən onu da bildirməliyəm, yəni 

artıq bildirə bilərəm ki, Naxçıvan Ordusunda olan silahların, sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və 

cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm respublikanın hüdudlarının 

müdafiə edilməsində, ümumiyyətlə, ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində çox böyük rolu var və hər 

zaman Naxçıvan lazımi dərəcədə müdafiə olunacaqdır”. 

Gün kimi aydındır ki, müasir dövrün reallıqlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin muxtar respublikaya 10 may 2021-ci il tarixli səfərinin strategiyasında Naxçıvan-Zəngəzur 

dəhlizi ilə əlaqədar məsələlər xüsusi yer tutmuşdur. Zəngəzur məsələsi Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan 

Naxçıvan üçün həmişə ciddi əhəmiyyətə malik mühüm strateji hadisə olmuşdur. Çünki bolşeviklər süni şəkildə 

ermənilərə dövlət yaratmaq üçün hələ 1919-cu ildə Zəngəzuru Azərbaycan ərazisindən qoparıb daşnak 

Ermənistanına verməklə ölkəmizin qardaş Türkiyə ilə əlaqələrini kəsmək və ya məhdudlaşdırmaq niyyətlərini 

yerinə yetirməklə yanaşı, Naxçıvanı da blokadaya salaraq, gələcəkdə bu torpaqları da ələ keçirmək planlarını 

gerçəkləşdirmək istəmişlər. 

Lakin o zaman mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Zəngəzuru müdafiə 

etmək imkanına malik olmasa da, Naxçıvan Araz-Türk hökumətinin rəhbərliyi və Naxçıvan əhalisinin 

fədakarlığı sayəsində qədim diyarın qorunub saxlanılması təmin edilmişdir. Hətta Azərbaycanda sovet 

hakimiyyəti qurulandan sonra da bolşeviklərin təşəbbüsü ilə Naxçıvanı Ermənistan SSR-ə ərmağan etmək 

istəyənlərə də yerli əhali 1921-ci ilin yanvar ayında keçirilmiş referendumda Azərbaycanın tərkibində qalmaq 

haqqında qəti qərar verdikdən sonra məsələ Ermənistanın əleyhinə olmaqla həll edilmişdi. 
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Həmin məsuliyyətli tarixi dövrdə Azərbaycan SSR-in fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndəsi Behbud 

ağa Şahtaxtinski Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin sədri Vladimir Leninə göndərdiyi 20 sentyabr 1920-ci il 

tarixli məktubunda böyük cəsarətlə yazmışdı ki, “Özümə borc hesab edirəm ki, Azərbaycanda inqilabdan əvvəl 

və sonrakı vəziyyət və siyasətimizin bundan sonra dəyişməyəcəyi təqdirdə Azərbaycanda bu vəziyyətin 

qaçılmaz olan ağır nəticələri barəsində mənə bəlli olan hər şeyi tam açıqlığı ilə ifadə edim. ...Azərbaycanlı kütlə 

Naxçıvan diyarının az qala bütünlüklə Ermənistana verilməsi xəbərini eşitdikdə dəhşətə gəlir. Üç il müddətində 

İngiltərə və Ermənistan var qüvvələri ilə çox mühüm strateji, iqtisadi və siyasi əhəmiyyət kəsb edən dəmiryolu 

xəttinin açılışına cəhd göstərəndə diyarın əməkçi xalqı qanlı mübarizə aparmaqla bu mühüm nöqtəni qoruyub 

saxlamış, onun sovet hökumətinin düşmənlərinin (o zaman hələ Ermənistanda sovet hökuməti qurulmamışdı və 

Antanta ilə ittifaqa meyilli idi - İ.H.) əlinə keçməsinə imkan verməmişdir. ...Naxçıvan diyarının Türkiyə ilə 

gediş-gəlişinin tamamilə kəsilməsinin şüurlu şəkildə həyata keçirilməsinə dair ehtimallar, ...habelə Anadolunun 

bəzi vilayətlərinin Rusiya tərəfindən yaxın gələcəkdə Ermənistana güzəşt edilə biləcəyinə dair eyhamlar türklərə 

ağır təsir bağışlayır... Kompensasiya kimi Ermənistan Zəngəzura və Naxçıvan diyarına yiyələnir. Belə vəziyyət 

Şərqdə Antantanın tam təntənəsinə zəmin hazırlayır”. 

Beləliklə, Zəngəzur məsələsinin tarixi reallığı və strateji hədəfləri Ermənistanın təcavüzkar və işğalçılıq 

siyasətinin mahiyyətindən xəbər verir. Azərbaycan xalqı Zəngəzur probleminin siyasi-iqtisadi və mənəvi 

əzablarını yaşamalı olmuşdur. Əhalinin 1 mart 1921-ci il tarixli statistikasına əsasən 123095 nəfər azərbaycanlı 

sakini olan Zəngəzur bölgəsindən zaman-zaman daim müsəlman kəsimi sıxışdırılmış, 1988-1990-cı illərdə isə 

bu proses tam başa çatdırılmışdır. Üstəlik, Ermənistan vandalları Naxçıvan Muxtar Respublikasını Biçənək 

aşırımı vasitəsilə Qarabağla əlaqələndirən avtomobil yolunu və Culfa-Ordubad-Meqri-Zəngilan marşrutu üzrə 

dəmir yolunu vəhşicəsinə dağıtmışlar. 

Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin II Qarabağ - Vətən 

müharibəsini tarixi Zəfərlə başa çatdırdıqdan sonra Zəngəzur dəhlizinin həlli məsələsini meydana qoyması heç 

olmazsa sovet hakimiyyəti illərində müəyyən edilmiş sərhədlərin qorunub saxlanılması şərti ilə nəqliyyat-

kommunikasiya xətlərinin yenidən bərpa edilməsinə, regionda etibarlı sülhün və qarşılıqlı əməkdaşlığın 

yaradılmasına xidmət edən mühüm strateji addımdır. Dövlət başçımızın 10 may 2021-ci il tarixli Naxçıvan 

səfərinin gündəliyində Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqədar məsələlərin də xüsusi yer tutması bu səfər zamanı 

həyata keçirilən tədbirlərin region üçün olduğu qədər digər ölkələr üçün də əhəmiyyətli olduğunu göstərir. 

Çünki Naxçıvan-Zəngəzur-Mincivan dəmir yolu xəttinin yenidən bərpası ilə muxtar respublikanın blokadadan 

çıxarılmasından başqa, həm də Azərbaycan vasitəsilə Rusiya, Türkiyə və İranın, hətta Avropa ilə Asiyanın 

nəqliyyat əlaqələrinin yaradılmasına və inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaranacaqdır. Ona görə də 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri zamanı iştirak etdiyi bir çox tədbirlər Zəngəzur dəhlizi 

strategiyasının həyata keçirilməsinə şərait yaradan addımlar kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Azərbaycanın dövlət rəhbərinin Ordubad dəmir yolu stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olması və bu 

münasibətlə ictimaiyyətə özünün zəruri fikirlərini çatdırması mahiyyət etibarilə Zəngəzur dəhlizi ilə əlaqədar 

olan mətləbləri region dövlətlərinin diqqət mərkəzinə çəkməkdən ibarət idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbovun həyata keçirdiyi tədbirlərin sayəsində Ordubad-Culfa-Naxçıvan-Şərur-Sədərək 

dəmir yolunun işlək vəziyyətdə saxlanılması, bu marşrut üzrə sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi 

və son vaxtlarda Ordubad dəmir yolu stansiyasında əsaslı yenidənqurma işlərinin aparılması dövlətimizin 

başçısına mahiyyət etibarilə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına xidmət edən strateji tədbirlər haqqında hesabat 

verməyə şərait yaratmışdır. 

Mövcud şəraitlə yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyevin Ordubaddan səsləndirdiyi aşağıdakı 

fikirlər müstəqil Azərbaycan dövlətinin Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin açılması haqqındakı qəti qərarının və 

dərin inamının əks-sədasına çevrilmişdir: “Mən təsadüfən Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa 

gəlməmişəm. Çünki bunun da çox böyük rəmzi mənası var. Bu yaxınlarda buradan təqribən 50-60 kilometr 

uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin ermənilər tərəfindən dağıdılmış dəmir yolu stansiyasında baxış 

keçirdim. ...Mənfur düşmən bütün dəmir yolu infrastrukturunu dağıdıbdır, talan ediblər. Orada bir mərkəz 

olacaq, burada bir mərkəz olacaq. Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki 

açılmalıdır və açılacaqdır. Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi 

Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad vasitəsilə Naxçıvanla və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi 

nailiyyətimiz olacaq”. 
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Belə qəti qərardan və dərin inamdan sonra Azərbaycan xalqı əmindir ki, Prezident İlham Əliyev bir 

müddət bundan əvvəl Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin o başındakı Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını 

qoyduğu kimi, çox da uzaq olmayan bir zamanda Naxçıvana növbəti səfəri zamanı Ordubad-Mincivan dəmir 

yolu magistralının da təməlinin qoyulmasına imza atacaqdır. 

Fikrimizcə, cənab Prezidentin Naxçıvana səfəri müddətində ümumiyyətlə Naxçıvan-Culfa-Ordubad 

istiqamətinə xüsusi diqqət yetirməsi, məhz bu marşrut üzərində olan obyektlərin açılışına üstünlük verməsi 

Zəngəzur dəhlizinə aparan yolların problemlərini həll etməklə həmin məsələnin gerçəkləşdirilməsinə zəruri 

hazırlıq işlərinin aparılması məqsədi daşıyır. Bu mənada 50 kilometr uzunluğunda olan 4 zolaqlı Culfa-Ordubad 

avtomobil yolunun açılışı əslində artıq Zəngəzur dəmir yoluna paralel şəkildə salınacaq şose yolunun 

çəkilməsinə başlamaq deməkdir. 

Hətta Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikilməsi də rayonun elektrik enerjisinə olan tələbatını 

ödəməkdən başqa, həm də yaxın gələcəyin Ordubad-Mehri-Mincivan dəmir yolu magistralının da enerji 

təchizatı ilə təmin edilməsinə xidmət göstərə biləcəkdir. Prezident 

İlham Əliyevə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun Ordubad Su 

Elektrik Stansiyasının enerji imkanlarının həcmi haqqında verdiyi məlumatların miqyası ölkəmiz üçün bu 

stansiyanın yaxın və uzaq strateji məqsədlərin icrası baxımından da mühüm əhəmiyyət daşıdığını düşünməyə 

əsas verir. 

Çətin ictimai-siyasi şəraitdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyatının böyük təməllərini atmış 

görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş tarixi səfər Naxçıvan Muxtar 

Respublikası iqtisadiyyatının sürətlə genişlənməkdə olan şəbəkəsinə yeni aqrar-sənaye obyektlərinin daxil 

olması ilə səciyyələnir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci ilin fevral ayında 

imzaladığı “Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun 

yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” sərəncamına əsasən yaradılmış “Azərxalça” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin Naxçıvan filialı muxtar respublikada qədim ənənəsi olan xalçaçılıq və boyaqçılıq sənətlərinin 

yenidən dirçəldilməsinə və əlavə iş yerlərinin açılmasına uğurla xidmət edir. Bundan başqa, Azərbaycan üzrə 

ikinci olan Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzinin istifadəyə verilməsi də regionda böyük potensialı olan 

heyvandarlığın və südçülük emalı sənayesinin daha da inkişaf etdirilməsi üçün düşünülmüş səmərəli tədbirdir. 

Bu qəbildən olan iqtisadi yönlü tədbirlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında dayanıqlı inkişaf proseslərinin 

növbəti davamıdır və iqtisadiyyatda baş verən yeni reallıqların əyani təzahürləridir. 

Naxçıvan səfəri əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham Əliyevin 

genişləndirib inkişaf etdirdiyi sosial siyasətin uğurla həyata keçirilməsi istiqamətində yeni addımların atılması 

ilə tamamlanmışdır. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmə zolağının təqdimatı ən müasir 

mühəndis-texniki imkanlara malik olan hava nəqliyyatının daha da inkişaf etdirilməsinə meydan açan mühüm 

iqtisadi və sosialyönümlü layihədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk “ASAN xidmət” Mərkəzi binasının 

tikintisi ilə tanışlıq Azərbaycan brendi kimi tanınan bu mərkəzin Naxçıvan modelinin yaradılması ilə daha da 

inkişaf etdirilməsinə zəmanət verir. Nəhayət, Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və 

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin açılışı ilə Ordubad şəhərində və yeni yaradılmış 

Şəhriyar qəsəbəsində 13 min 500 sakinin təmiz içməli su ilə təmin olunması reallaşdırılmışdır. Sosial sahədə baş 

vermiş böyük dəyişiklər regionda rifahın daha da yaxşılaşdırılmasının təminatıdır. Bütövlükdə Azərbaycanda 

olduğu kimi, onun gözəl guşəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu sahədə aparılan işlər insanların xoş 

güzəranına və inamla yaşamalarına səbəb olur. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 may 2021-ci il tarixli 

Naxçıvana səfəri görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xatirəsini ölkədə yeni böyük inkişafa nail olmaqla 

qeyd etməyin əsl nümunəsinə çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət başçımızın səfərinin 

yüksək səviyyədə təşkili və inkişafın yeni reallıqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətə malik tədbirlər ölkəmizin 

həm bugünkü hərtərəfli yüksəlişi, həm də daha işıqlı sabahları haqqında nikbin düşünməyə tam əsas verir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin muxtar respublika rəhbərliyinin məqsədyönlü 

fəaliyyətinə və regionda gedən möhtəşəm quruculuq proseslərinə verdiyi yüksək qiymət mövcud reallıqların 

dövlət səviyyəsində dəyərləndirilməsi ilə bərabər, bundan sonrakı mərhələlərin də məsul vəzifələrinin həyata 

keçirilməsinə doğru qəti addımlarla getməyə yol açır: “Naxçıvan sürətlə inkişaf edir. Bütün sahələr üzrə işlər 

müsbət istiqamətdə gedir... Muxtar respublikada görülən işlər məni çox sevindirir... Bütün şəhərlər artıq 
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magistral yollarla bir-birinə bağlanıbdır. Yollar çox keyfiyyətlə tikilir. Sənaye potensialı inkişaf edir, artır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir... 

Naxçıvanın çox böyük turizm potensialı var. Bir sözlə, muxtar respublika hərtərəfli inkişaf edir və bu gün 

Naxçıvan ölkəmizin ən inkişaf etmiş bölgələrindən biridir. Əminəm ki, Naxçıvan bu liderliyi bundan sonra da 

saxlayacaqdır”. 

Ölkəmizdə bir regionun timsalında müasir dövrün yüksək inkişaf səviyyəsini müəyyən edən bu 

dəyərləndirmə dövlət başçımızın düşünülmüş strateji məqsədlərə xidmət edən rəhbərliyi və müdrik siyasəti ilə 

yaradılmış reallıqların xalqımıza daha xoşbəxt sabahlar vəd edəcəyinin də obyektiv gerçəklik olduğunu nümayiş 

etdirir. 

Uğurlu Naxçıvan səfəri müstəqil Azərbaycanın Heydər Əliyev - İlham Əliyev epoxasının reallıqlarının 

gerçək təntənəsidir. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 19 may. - № 101. - S. 1,4. 
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Yüksəlişin Naxçıvan nümunəsi 
 

Prezident İlham Əliyevin 15-ci səfəri muxtar respublikanın öz nailiyyətlərini daha da artırmasına 

təkan verəcək 

 

Səttar Möhbalıyev, 

Milli Məclisin deputatı, 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri 

 

Minilliklərə söykənən şanlı keçmişə, güclü dövlətçilik ənənələrinə, milli-mənəvi və mədəni dəyərlərə 

malik olan Azərbaycan dövləti bu gün müasir tarixinin şərəfli dövrünü yaşayır. 

Cənab Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin yenilməz qətiyyəti və siyasi müdrikliyi işğal altında 

olan torpaqlarımızın azad edilməsi dövlətçilik və müstəqillik tariximizə qızıl hərflərlə həkk olundu. Bu qələbə 

xalqımızın həmrəyliyinin, sıx səfərbərliyinin, Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin həmrəyliyinin 

təntənəsinə çevrildi. May ayının 12-13-də Qarabağın mirvarisi Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalı da 

xalqımızın döyüş meydanında nümayiş etdirdiyi milli birliyin təcəssümü idi... 

 

Naxçıvan igidləri qəhrəmanlıq nümunələri yaratdılar 

 

Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi sayəsində Vətən müharibəsi Azərbaycanın 

müasir tarixinin ən parlaq Qələbəsinə çevrildi. Bu savaşda biz bir xalq olaraq birləşdik, igid övladlarımız 

torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçdilər. 

Vətən müharibəsi başlayan kimi qədim Azərbaycan yurdu Naxçıvanın qəhrəman övladları da 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün müqəddəs savaşa atıldılar. Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun 

Ordusunun xüsusi təyinatlıları zəfər yolunu Şuşada tamamlayaraq “dəmir yumruğ”un parlaq qələbəsinin təmin 

edilməsində müstəsna qəhrəmanlıq göstərdilər. Bu yolda neçə-neçə naxçıvanlı şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bu, 

Vətəni sevmək nümunəsi idi. Vətən sevgisi onları torpaqlarımızın işğaldan qurtulması uğrunda səfərbər etdi. 

Cənab Prezident İlham Əliyev mayın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində 

Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun hərbçilərinin Vətən 

müharibəsində qəhrəmanlıqlarını yüksək qiymətləndirərək deyib: “İkinci Qarabağ müharibəsində Naxçıvan 

Ordusunun hərbçiləri - həm xüsusi təyinatlılar, həm digər birləşmələrin hərbçiləri fəal iştirak etmişlər və 

şəhidlər vermişlər, böyük fədakarlıq göstərmişlər. Bilirsiniz ki, Naxçıvandan Bakıya xüsusi qruplar gətirilmişdi. 

Eyni zamanda mən onu da bildirməliyəm, yəni artıq bildirə bilərəm ki, Naxçıvan Ordusunda olan silahların, 

sursatların bir hissəsi də Bakıya gətirilmişdir və cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir. İndi biz həmin o silah-

sursatların ehtiyatlarını təmin edirik, ancaq bu da olub. Ona görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm 

respublikanın hüdudlarının müdafiə edilməsində, ümumiyyətlə, ölkəmizin ordu potensialının güclənməsində 

çox böyük rolu var və hər zaman Naxçıvan lazımi dərəcədə müdafiə olunacaqdır”. 

Cənab Prezidentin Naxçıvan səfəri zamanı ilk getdiyi ünvanlardan biri Naxçıvan şəhər qəbiristanlığı oldu. 

Dövlət başçısının Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət etməsi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 

canlarından keçmiş vətən oğullarının xatirəsinə göstərilən ehtiramın böyük nümunəsi idi. 

 

Naxçıvan şəhərindən ucqar dağ kəndlərinə qədər uzanan inkişaf yolu 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası həm də qürur doğuran yüksəlişi ilə diqqəti çəkir. Ölkəmizdə Prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə olunan inkişaf Naxçıvanın da nümunəsində aydın görünür. Muxtar 

respublikada qazlaşdırmanın və elektrik enerjisi ilə təchizatın 100 faizə çatması kimi mühüm göstərici bu 

yüksəlişi təcəssüm edirən nailiyyətlərdir. 

Naxçıvan bu günlərə çatmaq üçün keşməkeşli yollardan, çətin sınaqlardan keçib. Ermənilərin tarix boyu 

gözlərini dikdikləri bu qədim diyarımız hücumlara, əhalisi soyqırımına məruz qalsa da, hər zaman düşmənin 

layiqli cavabını verməyi bacarıb. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistan Naxçıvanı da işğal etməyə 
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cəhd göstərdi. O dövrdə muxtar respublika birdən-birə çətin sınaq qarşısında  qaldı. 1990-cı il yanvarın 19-dan 

20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıya hücumundan bir neçə saat əvvəl sovet qoşun birləşmələri və erməni  

silahlı dəstələri burada da qan tökdülər. Daha sonra erməni quldur dəstələri Kərki kəndini işğal etdilər. Muxtar 

respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya xətləri ermənilər tərəfindən kəsiləndən, tam iqtisadi blokadaya 

alınandan sonra burada iqtisadi böhran daha da dərinləşdi. 

Yalnız xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 1990-cı ilin yayında Moskvadan Bakıya, oradan da 

Naxçıvana qayıdışı bu qədim Azərbaycan torpağının xilasının başlanğıcı oldu. Ulu Öndərin qətiyyəti və zəngin 

dövlətçilik təcrübəsi sayəsində erməni qəsbkarlarının Naxçıvanı işğal etmək planları puç oldu, muxtar 

respublika tarixin ən sərt sınaqlarından üzüağ, alnıaçıq çıxdı. Məhz Ulu Öndərin böyük səyləri nəticəsində 

muxtar respublikanın tarixində  yeni dövrün əsası qoyuldu. 

Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi həm də Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin bərpası istiqamətində 

qəti addımların atılmasına gətirib çıxardı. Çünki ilk dəfə olaraq məhz Ulu Öndərin qətiyyəti və prinsipiallığı 

sayəsində müstəqil respublikamızın üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi dövlət bayrağı 

kimi qəbul edilməsi, 31 dekabr tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi rəsmiləşdirilməsi, 

sovet ordusunun Naxçıvandan çıxarılması bu qədim diyarın  müstəqilliyimizə və dövlətçiliyimizə layiqli və 

tarixi töhfələridir. 1992-ci ildə çətin şəraitdə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması da 

Azərbaycanın gələcək taleyində xüsusi yeri olan ümumrespublika səviyyəli siyasi hadisə idi. 

Azərbaycanı xilas missiyasına Heydər Əliyev Naxçıvandan başlamışdı. 1993-cü ildə xalqımızın təkidli 

istəyi ilə siyasi hakimiyyətə gələn Ulu Öndərin Naxçıvandan başlatdığı xilaskarlıq missiyası Azərbaycanın 

dövlət müstəqilliyini əbədi etdi. 

Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində Naxçıvan davamlı inkişaf və əmin-

amanlıq yolu ilə inamla addımladı, problemləri tədricən aradan qaldırıldı. Muxtar respublikanın inkişafının 

2003-cü ildən sonrakı dövrü isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin yaradıcı gücünün əyani 

ifadəsidir. Bu dövrdə Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycanın bütün 

bölgələri kimi Naxçıvan da dinamik inkişaf yolu keçib. Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət 

proqramlarının yüksək səviyyədə icrası paytaxt Naxçıvan şəhərindən başlanmış, muxtar respublikanın ucqar dağ 

kəndlərinə qədər dinamik inkişafa yol açıb. 

Prezident İlham Əliyevin may ayının 10-da Naxçıvana növbəti səfəri respublikamızın bu bölgəsinin 

yüksəlişinin dinamik, davamlı və nümunəvi olmasından xəbər verdi. 

 

Tarixi və rəmzi məna kəsb edən səfər... 

 

Bu, Prezident İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi Naxçıvana sayca 15-ci səfəri idi. İlk səfər 17 il əvvəl, 

2004-cü ilin may ayında olmuşdu. Bu müddətdə Prezidentin hər səfəri Naxçıvanın yüksəlişindən xəbər 

verməklə yanaşı, həm də bu bölgənin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyub. 

15-ci səfərin isə həm də rəmzi mənası vardı. Çünki bu səfər Ulu Öndər, müasir Azərbaycan dövlətinin 

banisi Heydər Əliyevin anadan olduğu günə təsadüf etmişdi. Eyni zamanda bu, Prezident İlham Əliyevin Vətən 

müharibəsindəki Qələbədən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasına ilk səfəri idi. “Tarixi Zəfərdən sonra bu, 

atamın birinci doğum günüdür. Ona görə mən hesab etdim ki, ənənəvi olaraq onun məzarını ziyarət edəndən 

sonra onun Vətəninə - Naxçıvana gəlim. Hesab edirəm ki, bu səfərin çox böyük rəmzi mənası var. Qeyd etdiyim 

kimi, mən 15-ci dəfədir ki, Naxçıvana gəlirəm. Amma ilk dəfə mayın 10-da Naxçıvandayam. Bu doğum 

günündə mütləq burada olmalıydım” deyə Prezident İlham Əliyev bu barədə deyib. 

Bəli, bu səfər kəsb etdiyi böyük rəmzi mənasına uyğun olaraq Naxçıvanın  sosial-iqtisadi inkişafına 

xidmət edən müəssisələrin istifadəyə verilməsi, mühüm infrastruktur layihələrin başa çatdırılması ilə əlamətdar 

oldu. 

“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialının və Süni Mayalanma Mərkəzinin açılışı 

muxtar respublikanın iqtisadi inkişafında, vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsində mühüm rol oynayır. 

Naxçıvan şəhərində inşa olunan “ASAN xidmət” mərkəzi isə ölkə üzrə göstərilən xidmətləri muxtar respublika 

sakinləri üçün daha da əlçatan edəcək.  

Müasir yol infrastrukturunun yaradılması da Naxçıvanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların tərkib 

hissəsidir. Çünki rahat və abad yol dayanıqlı iqtisadi inkişafı təmin edən əsas amildir. Son illərdə muxtar 
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respublikada müasir standartlara uyğun avtomobil yolları salınıb, mövcud yol-nəqliyyat kompleksi 

təkmilləşdirilib, yeni körpülər tikilib. Prezident İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi Culfa-Ordubad magistral 

avtomobil yolu dövlət başçısının “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa-Ordubad magistral avtomobil 

yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” və “Culfa-Ordubad avtomobil yolunun yenidən qurulması 

ilə bağlı tədbirlər haqqında” sərəncamlarına əsasən inşa olunub. 

Son illər yeni elektrik stansiyalarının tikilib istifadəyə verilməsi Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına 

imkan yaradıb. Bunun nəticəsidir ki, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi tam təmin edilib, bir zamanlar 

yalnız idxal hesabına elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəyən Naxçıvanda daxili istehsal hesabına ixrac 

potensialı yaranıb, bütün yaşayış məntəqələri fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təchiz edilib. Prezident 

İlham Əliyevin tanış olduğu Ordubad Su Elektrik Stansiyası isə tikintisi başa çatdırıldıqdan sonra Naxçıvanın 

energetika sisteminə əlavə güc verəcək. 

İndiyədək Naxçıvanın bir neçə şəhəri içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi ilə təmin edilib. Mayın 10-da 

onların sırasına Ordubad şəhəri də əlavə olundu. Prezident İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi Ordubad 

rayon mərkəzi və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi 

göstərdi ki, insan amili inkişafın mühüm prioritetidir. 

 

Naxçıvanın hərbi imkanlarının artırılması bundan sonra da prioritet olacaq 

 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanla bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələrdən biri muxtar respublikanın 

etibarlı müdafiəsinin və bölgədə hərbi üstünlüyünün təmin olunması istiqamətində ardıcıl addımların 

atılmasıdır. Dövlətimizin güclü dəstəyi Naxçıvanı özünü xarici təhdidlərdən tam müdafiə etmək iqtidarında olan 

bölgəyə çevirib. Təsadüfi deyil ki, 1992-ci ildə erməni silahlı birləşmələrinin işğal etdiyi Şərur rayonunun 

Günnüt kəndi 26 ildən sonra - 2018-ci ildə ordumuzun nəzarəti altına keçdi. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 

əks-həmləsi nəticəsində “Xunut” dağı və “Ağbulaq” yüksəkliyi, “Qızılqaya” dağı və “Mehridağ” işğaldan azad 

edildi, ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi Azərbaycanın nəzarəti altına alındı. Təsdiq olundu ki, özünün 

yüksək döyüş qabiliyyəti ilə seçilən və müasir hərbi texnika ilə tam təchiz edilən Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu 

digər hərbi birləşmələrin köməyi olmadan müstəqil şəkildə istənilən döyüş əməliyyatlarının koordinasiyasını 

həyata keçirmək və qarşıya qoyulan bütün vəzifələri dəqiqliklə yerinə yetirmək imkanına malikdir. Bütövlükdə 

isə Naxçıvanın hərbi potensialının yüksəldilməsinin respublikamızın müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi 

baxımından çox böyük əhəmiyyəti var. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfərinin bir hissəsi hərbi sahəni əhatə etdi. Dövlət başçısı Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun hərbi aerodromunun, Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının açılışında iştirak etdi. 

Bütün bunlar göstərdi ki, Naxçıvanın hərbi üstünlüyünün artırılması bundan sonra da prioritet olacaq. 

 

Qalib İlham Əliyev muxtar respublikanı blokadadan çıxarır 

 

İkinci Qarabağ müharibəsi Cənubi Qafqazda yeni siyasi və iqtisadi reallıqlar yaratdı. Müharibəyə qədər 

bölgənin aparıcı dövləti Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra regiondakı lider statusunu daha da 

möhkəmləndirdi. Eyni zamanda Ermənistanın hərbi-siyasi məğlubiyyətə düçar edilməsi ilə Prezident İlham 

Əliyev xalqımızın tarixi-milli maraqlarının reallaşmasına da zəmin formalaşdırdı. Bunlardan biri vaxtilə 

Azərbaycan torpaqları olmuş Zəngəzur bölgəsinin indi bütün türk dünyasını birləşdirən körpüyə çevrilməsi üçün 

yetişmiş tarixi şəraitin reallaşdırılmasıdır. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan səfərinin ən mühüm məqamlarından biri Zəngəzur dəhlizinin 

reallaşdırılması istiqamətində verilən mesaj oldu. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmə 

zolağının yaradılması, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolu kimi nəqliyyat layihələri, Ordubad dəmir yolu 

stansiyasında aparılan yenidənqurma işləri Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına xidmət etməklə yanaşı, muxtar 

respublikanın blokadadan çıxarılması və Zəngəzur dəhlizinin yaradılması istiqamətində atılan addımların bir 

hissəsidir. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 15-ci səfəri siyasi və iqtisadi baxımdan xüsusi 

əhəmiyyət daşıdı. Son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekord nəticələr əldə edən, ümumi daxili 
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məhsul istehsalında 10 dəfədən çox artıma nail olan Naxçıvan hər zaman olduğu kimi, bu səfərdən sonra da 

nailiyyətlərini daha da artıracaq. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 19 may. - № 101. - S. 1,5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

121 

 

 

Muzeylər şəhəri Naxçıvan 

 
Sevinc Səbzəliyeva, 

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin əməkdaşı 

 

Dünyanın hər bir ölkəsində xalqın mədəni sərvətlərinin hifz olunması məqsədi ilə muzeylər yaradılıb. 

Yunan mənşəli bu sözün mənası elm və incəsənət ilahələrinin qorunduğu yer deməkdir.Yəni muzeylər tarixi, 

incəsənət abidələrini, elmitəbii eksponatları toplayıb mühafizə və nümayiş etdirən müəssisələrdir. Hələ eradan 

əvvəl dünyanın bir çox dövlətləri özlərinin estetik dəyərlərə malik olan əşyalarını, əsərlərini, sənədlərini xüsusi 

yerlərdə saxlayardılar. Bu gün bütün dünya muzeyləri məhz həmin məkanların sələfi hesab edilir. 

18 may - Beynəlxalq Muzeylər Günü Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) tərəfindən xalqlar arasında 

mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə 1977-ci ildə təsis olunmuş və hər il fərqli 

devizlər altında keçirilir. Məqsəd isə muzeylərin cəmiyyətin həyatında oynadığı vacib rolu sərgiləməkdir. Bu 

bayram uzun illərdən bəri Azərbaycanda və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da yüksək səviyyədə 

qeyd olunur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası muzeylər diyarı, Naxçıvansa öz-özlüyündə bir muzey şəhərdir. Bu gün 

Naxçıvan sözün əsl mənasında on minlərlə dəyərli eksponatı qoruyub saxlayan və nümayiş etdirən 30-dan artıq 

muzey və muzeytipli müəssisələrin hamisidir. Müxtəlif profilli- dövlət, tarix, diyarşünaslıq, ədəbiyyat, xatirə, 

qoruq və digər muzeylər fəaliyyətə başaldıqları  ilk gündən etibarən günü-gündən zənginləşir, milli sərvətimizi 

layiqincə qoruyur və gələcək nəsillərə çatdırmaq yolunda əzmlə çalışırlar. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin 

respublika müşavirəsi keçirilib, 1994-cü ildə isə bu müşavirənin materialları əsasında  “Azərbaycan 

Respublikasında muzey işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilib. 2000-ci il 

martın 24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə 

muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. Bu sənədə əsasən 

muzey - maddi mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və 

təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, elmi-tədqiqat müəssisəsidir. 

 “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzeyi, Duz Muzeyi, Açıq Səma Altında Muzey, “Əlincəqala” 

Tarix-Mədəniyyət Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi, Heydər Əliyev Muzeyi, Naxçıvan 

Dövlət Xalça Muzeyi, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi və rayonlarda fəaliyyət göstərən tarix-diyarşünaslıq 

muzeyləri, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzeyi, Xatirə Muzeyi, Bəhruz Kəngərli Muzeyi, Dövlət Bayrağı 

Muzeyi, Döyüş Şöhrəti Muzeyi,  Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat 

Muzeyi, Döyüş Şöhrəti Muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadənin, Hüseyn Cavidin, Cəmşid Naxçıvanskinin, 

Məmməd Səid Ordubadinin, Akademik Yusif Məmmədəliyevin, Məmməd Arazın ev-muzeyləri, Cəlilkənddə və 

Nehrəm qəsəbəsində Cəlil Məmmədquluzadənin xatirə muzeyləri, Milli Dəyərlər Muzeyi və digər muzeylər 

maddi-mənəvi sərvətimizin saxlanc yeridir. 

Ali Məclis Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr 

tarixli Sərəncamında deyildiyi kimi: “Muzeylər mədəni irsimizin, milli dəyərlərimizin qorunması və təbliğində, 

gənc nəslin tərbiyəsində və dünya görüşünün zənginləşməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.” 

Bu gün muzeylər istər respublika, istərsə də muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən ən yüksək səviyyədə 

diqqət və qayğı ilə əhatələnib. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən muzeylərdə ixtisaslı kadrlar tam bir komanda 

şəklində öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət 

Nazirliyinin nəznində fəaliyyət göstərən muzeylərdə və  muzeytipli müəssisələrdə müəssisə rəhbərlərinin 

başçılığı altında fond mühafizləri, elmi heyət, zal nəzarətçiləri və texniki işçilərin hər biri bir amal uğrunda 

çalışır: xalqımıza məxsus, maddi və mənəvi dəyəri heç bir qiymət vahidinə sığmayan sərvətimizi lazımınca 

qorumaq...   

Eləcə də muzey işinin daha da təkmilləşdirilməsi, ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi məqsədi ilə Naxçıvan 

Dövlət Universitetində yaradılan Muzeyşünaslıq fakültəsinin məzunları hər il müxtəlif muzeylərdə fəaliyyətə 

başlayaraq muzey işinə öz töhfələrini verirlər. Təbii ki, müasir gənclərin xarici dillərə olan marağını nəzərə 

alsaq görərik ki, bu gün muzeylərə gələn xarici turistlər müxtəlif xarici dil bilgisi olan bələdçilər tərəfindən 
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yüksək səviyyədə məlumatlandırılır. Bunu xarici qonaqların dilindən eşitmək isə bir başqa qurur hissidir. Onlar, 

eyni zamanda, muzeylərin estetik baxımdan çox gözəl təşkil olunmasından, muzey bələdçilərinin səliqəli 

geyimindən və xoş rəftarından, verilən sualların dolğun şəkildə cavablandırılmasından və ən əsası muzeylərin 

ödənişsiz olmasından məmnunluqlarını ifadə edirlər. 

Muxtar respublikada muzeylərin sosial şəbəkə hesablarının olması da muzey işinin təbliğini gücləndirir. 

Bütün dünyanın qlobal problemi olan pandemiya ilə əlaqədar olaraq turistlərin ziyarəti nə qədər kəskin şəkildə 

azalsa da, muzeylərin sosial şəbəkə hesablarının izləyiciləri də bir o qədər çoxalmışdır. Bu hesablara ünvanlanan 

izləyicilərin sualları da dolğun şəkildə cavablandırılır. 

Muzey işçilərinin bilik və bacarıqlarının artırılması, muxtar respublika ərazisində olan muzeyləri 

tanınması məqsədi ilə hər ay keçirilən seminar treninqlər,  gənc nəslin muzeylərlə əlaqəsini daha da 

gücləndirmək məqsədi ilə keçirilən açıq və interaktiv dərslər, müxtəlif əlamətdar günlərdə muzeylərdən canlı 

yayınlanan onlayn ekskursiyalar, oxunan mühazirələr, təşkil edilən tədbirlər  atılan digər önəmli addımlardandır. 

Təbii ki, muzeylərin madii bazasının zənginləşdirilməsi işində yerli sakinlərin çox böyük rolu var. Hər il 

əcdadlarımızdan miras qalan və taixi əhəmiyyət daşıyan yüzlərlə madii mədəniyyət nümunəsi yerli sakinlər 

tərəfindən muzeylərə hədiyyə olunur. Bu addım ümumxalq birliyinin təzahürüdür. Xalqın öz keçmişinə verdiyi 

dəyər gələcəyinə dəstəyinin göstəricisidir. Xalqın milli sərvəti qüdrətli dövlətin, dəyər bilən millətin və öz işinin 

peşəkarı olan muzey əməkdaşlarının səyi sayəsində göz bəbəyi kimi muzeylərdə hifz olunur. 

 

İki sahil.-2021.-18 may.-№85.-S.14. 
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Naxçıvan Avrasiya nəqliyyat dəhlizinə çevrilir 

 

Elçin Bayramlı 

 

İlham Əliyev: “Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir,  

hansı ki, açılmalıdır və açılacaqdır” 

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına bu həftənin əvvəlində etdiyi 

səfəri siyasi və iqtisadi cəhətdən olduqca əhəmiyyətlidir. Səfər zamanı dövlət başçısı regionumuzda baş verən 

proseslər haqda maraqlı açıqlamalar və mesajlar verdi. Biz bu yazıda daha çox səfərin və bu bölgəmizdə həyata 

keçirilən işlərin iqtisadi və sosial əhəmiyyətinə toxunacağıq. 

 

Naxçıvanın sosial infrastrukturu modernləşir 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu, İlham Əliyevin Naxçıvana 15-ci səfəri idi və olduqca məhsuldar oldu. Ölkə 

başçısı bir sıra sosial-iqtisadi obyektlərin açılışını etdi. Azərbaycan Televiziyasına verdiyi müsahibədə dövlət 

başçısı muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndiyini və burada yeni böyük layihələrin həyata 

keçirildiyini qeyd etdi. 

“Naxçıvan sürətlə inkişaf edir. Bütün sahələr üzrə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Bu gün bir neçə 

infrastruktur layihəsinin açılışında iştirak etmişəm, o cümlədən Ordubad şəhərində içməli su və kanalizasiya 

layihəsinin istifadəyə verilməsini qeyd etmişik. Yollarla, elektrik təchizatı, qazlaşdırma ilə bağlı – bütün 

istiqamətlər üzrə muxtar respublikada görülən işlər məni çox sevindirir”-deyə İlham Əliyuev bildirib. 

Kommunal infrastruktun yenilənməsinə və təkmiləşməsinə toxunan Prezident deyib: “Təkcə onu demək 

kifayətdir ki, qazlaşdırmanın səviyyəsi artıq 100 faizə çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100 faizə çatıb və 

Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaradılıb. Vaxtilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. 

Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü elektrik enerjisi ilə 

tam təmin edir və bərpaolunan mənbədən istifadə edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki bu, Naxçıvanın gözəl təbiətinə 

və ekoloji vəziyyətinə töhfə kimi qəbul edilməlidir. 

Bütün şəhərlər artıq magistral yollarla bir-birinə bağlanıbdır və Naxçıvanda olan hər bir insan bunu görür. 

Yollar çox keyfiyyətlə tikilir, mən bu yolların açılışlarında iştirak etmişəm, bəzi yollar çoxdan istismara verilib, 

amma buna baxmayaraq keyfiyyət də yerindədir. İçməli su layihələri bütün şəhərləri əhatə edir. İndi 3 şəhərdə 

bu layihələr icra ediləcək və beləliklə, bu məsələ də tamamilə öz həllini tapacaq”. 

30 ildir blokadada yaşayan Naxçıvanın iqtisadi potensialından səmərəli istifadə olunması burada yeni-

yeni istehsal sahələrinin açılmasını şərtləndirib. Məhz xüsusi yanaşma sayəsində burada iqtisadi inkişaf tempi 

digər regionlara nisbətən yüksəkdir. Dövlət başçısı bu məsələyə də toxunub: “Naxçıvanda sənaye potensialı 

inkişaf edir, artır. Muxtar Respublika son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir. 

Ümumi daxili məhsul 10 dəfədən çox artıb. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülmüş işlər nəticəsini verməkdədir. 

Yəni, bütün bunlar inkişafın təzahürüdür. Naxçıvanın çox böyük turizm potensialı var. Bu gün yeni uçuş-enmə 

zolağının açılışını qeyd etdik və biz turistlərin Naxçıvana gəlməsini stimullaşdırmalıyıq. Əlbəttə, pandemiya ilə 

əlaqədar bütövlükdə turizm sektoru tənəzzülə uğrayıb. Amma əminəm ki, pandemiyadan sonra Naxçıvana 

gəlmək istəyən xarici qonaqların sayı daha da artacaq”. 

Prezident İlham Əliyev NMR-də sosial təyinatlı obyektlərin tikintisinin davam etdiyini və əhalinin sosial-

mədəni yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi üçün bütün mümkün tədbirlərin görüldüyü qeyd edərək deyib: “Bu gün 

“ASAN xidmət” Mərkəzinin tikintisi ilə tanış oldum. Bu da ictimai xidmətlər sahəsində çox önəmli bir təsisatdır 

və ölkəmizdə hazırda 7 mərkəz tikilir, o cümlədən Naxçıvanda. Onlar istifadəyə veriləndən sonra “ASAN 

xidmət” mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq. Ölkəmizdə hazırda DOST mərkəzləri yaradılır. Artıq göstəriş 

vermişəm ki, Naxçıvanda da DOST Mərkəzi yaradılsın. Bu da sosial təminat və pensiya təminatı sahələrində 

bizim növbəti uğurlu addımımızdır, milli brendimizdir. 

 

Naxçıvanın təhlükəsizliyi maksimum səviyyədə təmin olunub 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün də müxtəlif obyektlər tikilib və 

tikilməkdə davam edir. Dövlət başçısı bunun çox vacib olduğunu bildirib: “Əlbəttə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, hərbçilərin xidmət və məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasında bu obyektlərin böyük önəmi var. Çünki hərbçilərin indi xidmət şəraiti yaxşılaşır, yeni hərbi 

hissələr tikilir. Son illər ərzində Naxçıvanda demək olar ki, bütün hərbi hissələr yenidən quruldu və olmayan bir 

çox hissələr yaradılmışdır. Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının açılışı da əlamətdar hadisədir. Çünki bu, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük tibb müəssisəsidir, çarpayıların sayına görə Mərkəzi Xəstəxanadan 

da böyükdür. Eyni zamanda, hərbi aerodromun açılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsində xüsusi yer tutur. 

Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük 

diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim göstərişimlə Naxçıvanda Ümumqoşun Əlahiddə Ordu yaradılmışdır 

və ordu ən müasir silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Bu gün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika deyə 

bilərəm ki, bəlkə də bəzi qabaqcıl ölkələrdə olan texnikadan üstündür. Çünki Naxçıvana ən müasir, ən son 

texnologiyaya əsaslanmış texnika gətirilir. Deyə bilərəm ki, bütövlükdə Azərbaycan Ordusuna xaricdən 

gətirilmiş texnikaların böyük əksəriyyətinin nümunələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcuddur. Əlbəttə 

ki, Naxçıvan Ümumqoşun Əlahiddə Ordunun döyüş qabiliyyəti də yerindədir və uğurlu Günnüt əməliyyatı – 3 il 

bundan əvvəl keçirilmiş əməliyyat bunun bariz nümunəsidir. O əməliyyat Ermənistanda hakimiyyət 

dəyişikliyinə təsadüf etdi, ona görə, hakimiyyətə gəlmiş yeni iqtidar bunu bir növ ört-basdır etməyə çalışdı. Biz 

də heç üstünü vurmadıq. Çünki bizə hansısa təbliğat yox, real iş lazımdır. Biz çox önəmli strateji yüksəklikləri 

Ermənistan ordusundan təmizlədik, o yüksəklikləri əldə etdik. Bu yüksəkliklər imkan verdi ki, biz artıq strateji 

kommunikasiyalara tam nəzarət edirik və Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gedən yola da nəzarət edirik. İkinci 

Qarabağ müharibəsində bu yola nəzarət imkanlarımız bizə bir çox informasiyanın əldə edilməsində kömək 

göstərdi. Qarşı tərəf bilir ki, bizim nəzarətimizdə olan bu kommunikasiyalar istənilən vaxt kəsilə bilər və 

əlbəttə, öz addımlarını buna uyğun atmalıdır”. 

 

Naxçıvan- Avrasiya nəqliyyat dəhlizinə və iqtisadi mərkəzlərdən birinə çevrilir 

 

Kommunikasiyalar məsələsi məlum olduğu kimi, regiondakı yeni reallıqlar müstəvisində son dərəcə 

vacib bir halqadır. Qarabağın azad edilməsindən sonraskı dövrdə əldə edilmiş razılığa əsasən bölgədə nəqliyyat 

dəhlizləri bərpa olunmalı və region ölkələrinin iqtisadi-ticari əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar açmalıdır. Dövlət 

başçısı Ordubad dəmir yolu stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olarkən bu məsələlərə də toxundu: “Mən 

təsadüfən Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlığa gəlməmişəm. Çünki bunun da çox böyük rəmzi mənası 

var. Bu yaxınlarda buradan təqribən 50-60 kilometr uzaqlıqda yerləşən Mincivan qəsəbəsinin ermənilər 

tərəfindən dağıdılmış dəmir yolu stansiyasında baxış keçirdim. Orada dəmir yolu mövcud deyil. Mənfur düşmən 

bütün dəmir yolu infrastrukturunu dağıdıbdır, talan edibdir. Orada bir mərkəz olacaq, burada bir mərkəz olacaq. 

Zəngilanı Naxçıvanla ayıran cəmi 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizidir, hansı ki, açılmalıdır və açılacaqdır… Heç 

kimdə bu haqda şübhə olmasın. Əlbəttə ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək. Bildiyiniz kimi, 

mən Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun təməl daşını qoydum. Burada çatışmayan 15-16 kilometrlik hissə inşa 

ediləcəkdir, Ordubaddan Ermənistan sərhədinə qədər. Naxçıvan dəmir yolu fəaliyyət göstərir, indi həm sərnişin, 

həm yük daşımaları həyata keçirilir. Yəni, Azərbaycan ərazisində Horadiz-Ağbənd dəmir yolu tikiləndən sonra 

bütün infrastruktur yaradılacaqdır. 

O ki qaldı Ermənistan ərazisində olan hissəyə, bildiyiniz kimi, Ermənistan dəmir yolları anlayışı yoxdur. 

Rusiya dəmir yolları bütün Ermənistanın dəmir yollarına sahibdir. Deməli, Ermənistan dəmir yolları ona 

məxsusdur. Ona görə biz bu məsələni daha çox Rusiya tərəfi ilə müzakirə edirik. Şərqi Zəngəzur bölgəsində 

yerləşən Zəngilanı bizim qədim torpağımız olan Qərbi Zəngəzurla, ondan sonra Ordubad vasitəsilə Naxçıvanla 

və Türkiyə ilə birləşdirmək bizim növbəti tarixi nailiyyətimiz olacaq. Əminəm ki, bu, olacaqdır, məndə heç bir 

şübhə yoxdur. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən vəzifələri icra edəcək və əlindən 

gələni edəcək ki, bu layihənin həyata keçirilməsində heç bir problem olmasın”. 

Qeyd edək ki, dövlət başçısı NMR-də beynəlxalq aeroportun yeni zolağı, hərbi aerodrom, dəmiryol 

stansiyası, avtomagstrialla yanaşı həm də, bir sıra istehsal obyektlərinin açılışını da edib. Süni mayalanma 
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mərkəzini, Azərxalçanın filialını, Ordubad SES-ı qeyd etmək olar. Bir sıra layihələr üzrə iş isə davam edir və 

tezliklə başa çatacaq. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan Prezidenti ölkənin ümumi strateji iqtisadi inkişafının düzgün təməllərini 

çoxdan atıb və indi bu iş özünün kulminasiyasına çatıb. Sovet dövründən sonra keçən 30 ildə ölkəmiz faktiki 

olaraq bir birindən çox aralı olan 2 fərqli hissədən ibarət idi və bu hissələr arasında qurudan birbaşa iqtisadi və 

kommunikasiya əlaqəsi yox idi. Əlavə vaxt itkisi və əlacə xərclər nəticəsində İran vasitəsilə əlaqə saxlanması 

mümkün olurdu. 

Qarabağın azad olunması Naxçıvanın da blokadadan çıxarılması və onun ölkənin əsas hissəsi ilə birbaşa 

quru əlaqəsinin təmin edilməsinə səbəb oldu. İndi bərpa olunacaq bu nəqliyyat dəhlizi təkcə ölkəmizin iki əsas 

hissəsini birləşdirməyəcək, həm də region ölkələrini birləşdirəcək. Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi Azərbaycan, 

Türkiyə, Rusiya, İran və Ermənistan üçün çox faydalı və strateji bir iqtisadi layihədir. Bundan başqa, bu dəhliz 

Böyük İpək yolunun qollarından birinə çevrilə, Avropa və Asiya arasında yeni bir nəqliyyat xətti rolunu oynaya 

biləcək. 

Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət ölkəmizin həm siyasi, həm iqtisadi, həm 

də hərbi müstəvidə çəkisini xeyli artırıb və Azərbaycanı dünyada nüfuz sahibinə çevirib. Zəngəzur nəqliyyat 

dəhlizi isə bu siyasətin kulminasiya nöqtəsidir ki, bunun strateji əhəmiyyətini geniş və hərtərəfli təhlil etmək 

bizim yazının imkanları xaricindədir. Amma bunsuz belə yaxın illərdə bu siyasətin ölkəmiz üçün necə böyük 

imkanlar açacağını indidən görmək olur. 

 

Səs.-2021.-17 may.-№84.-S.15. 
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Qədim əlyazmalarda Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti 

 

Səbuhi İbrahimov, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

Orta əsrlərdən başlayaraq Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyətinə maraq müasir 

günümüzdə də öz aktuallığını bir daha büruzə vermişdir. Vaxtilə Şərqin kitabxanalarını bəzəyən, zənginləşdirən 

Naxçıvan alimlərinin əlyazma kitabları zaman-zaman dövlətimizin göstərdiyi diqqət və qayğısı nəticəsində 

alimlərimız tərəfindən tədqiqata cəlb edilmiş və onlar üzərində filoloji və tekstoloji araşdırmalar aparılmışdır. 

Naxçıvana dair əlyazma mətnləri, kitab və kitabxana mədəniyyətinin yaranması, onların yaşamasını zəruri edən, 

dini ocaqlar, məscidlər və xüsusən də mədrəsələrdə dərsliklərin, Azərbaycan, türk, ərəb və fars dillərində bir çox 

kitablar, toplular, cünglər, təzkirələr əlyazma kitabları şəklində köçürülüb çoxaldıldığı haqqında məlumat 

verilmişdir. Həmçinin islami dəyərlərlə başlı dünyanın bir çox ölkələrinin müzey və kitabxanalarında saxlanılan 

qiymətli əlyazma əsərləri, xüsusən Azərbaycanın ən qədim əlyazması hesab edilən “Qurani-Kərim”in orta 

əsrlərdə yazılmış nüsxəsi Azərbaycanın Atabəylər dövləti hakimiyyəti illərində Naxçıvanda üzü köçürülmüş 

qiymətli sənət əsəri Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti abidələrinin zəngin 

xüsusiyyətlərindən xəbər verir. 2018-ci il üçün Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi 

münasibətilə keçirilən açılış tədbirində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov 

demişdir: “İslam elm, mədəniyyət, sülh və mərhəmət dinidir. Mənəvi saflığa və ədalətə çağırışdır. Dünya 

sivilizasiyasının formalaşıb inkişaf etməsində İslam təhsilinin, elminin və mədəniyyətinin böyük rolu vardır. 

Bunun sayəsində qədim Naxçıvan şəhərində də zəngin tarixi-mədəni irs formalaşmışdır”. 

Məhz bu baxımdan da islami dəyərlərdə ilk olaraq “oxu!” əmr edilən “Qurani-Kərim”in bəşəriyyətə 

buyurduğu söz, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixi Sərəncamı ilə bir 

daha aktuallaşmışdır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin gənc nəsildə 

vətənpərvərliyin, tarixə, milli kökə bağlılığın və dünyagörüşün formalaşdırılmasına xidmət edən “Oxunması 

zəruri olan kitabların siyahısı” bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana 

mədəniyyəti fəlsəfəsi anlayışı nə qədər dərin və zəngindir. Tövsiyə olunan kitablar arasında haqlı olaraq 

Naxçıvan mühitinin yetirdiyi görkəmli şəxslər sırasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev, 

Nəsirəddin Tusi, Hüseyn Cavid, Mirzə Cəlil, Məhəmməd Tağı Sidqi, Məmməd Səid Ordubadi kimi tanınmış 

simaların əsərləri öz layiqli yerini tapır. 

Eyni zamanda, ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin verdiyi Sərəncama əsasən Respublikanın bütün 

bölgələrində kitabxana sisteminin yenidən elektron formada hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamında deyilir: “Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində yeni, mütərəqqi və ölkənin bütün ərazisini əhatə edəcək 

kitabxana sisteminin yaradılması, habelə mədəniyyət və təhsil xidmətləri göstərən qurumların (mədəniyyət 

mərkəzləri, klublar, musiqi məktəbləri, rəsm qalereyaları və s.) fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması məqsədilə 

təkliflər hazırlanması üçün aşağıdakı tərkibdə Komissiya yaradılsın”... Bu Sərəncam ölkəmizdə kitab və 

kitabxana mədəniyyətinə verilən ən yüksək dəyərin aşkar nümunəsidir. 

“Qədim əlyazmalarda Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti” anlayışı Naxçıvan 

mədəniyyət və ədəbiyyat tarixinin tərkib hissələrindən biridir. Dünyanın ən qədim xalqlarından biri olan 

Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ictimaiyyətinin özünəməxsus çox qədim və zəngin 

bir mədəniyyəti olmuşdur. Bu mədəniyyət tariximizin çox erkən dövrlərində yaranmış, tədricən inkişaf edib 

təkmilləşmiş, dünya mədəniyyətinin nailiyyətlərindən istifadə edərək zənginləşmişdir. Naxçıvan mədəniyyəti 

dünyanın sivil xalqlarının mədəniyyətindən bəhrələndiyi kimi, yeri gəldikcə Naxçıvan əhalisinin 

mədəniyyətindən dünya xalqları da bəhrələnmişlər. Məhz buna görədir ki, xalqımızın mədəniyyəti milli olmaqla 

həm də ümumbəşəri əhəmiyyətə malikdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm tərkib 

hissələrindən biri kitab və kitabxana mədəniyyətidir. Yazının meydana gəlməsi, əlifbanın yaranması, kitabın 

təşəkkülü və inkişafı, kitabxanaların yaranması xalqımızın mədəniyyət tarixinin inkişafında və formalaşmasında 

xüsusi yer tutur. Azərbaycan xalqının qədim tarixini vərəqləyərkən belə bir tarixi həqiqət ortaya çıxır ki, bu xalq 

hələ tarixin erkən çağlarından başlayaraq təhsilə, elmə, kitab və kitabxanalara çox böyük dəyər vermiş, onu 
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qoruyub saxlamış, elm və mədəniyyətin inkişafı üçün əlindən gələni etmişdir. Dünya sivilizasiyasının başlanğıcı 

olan Şumerlərlə qonşu olmaq, onlarla mədəni əlaqələr yaratmaq erkən qədim Azərbaycan dövlətlərində elmin, 

mədəniyyətin inkişafına olduqca böyük müsbət təsir etmiş, yazı, kitab və kitabçılıq işinin əsası qoyulmuş, 

xalqımıza məxsus kitablar və kitabxanalar meydana gəlmişdir. Məhz buna görədir ki, Azərbaycanın ən qədim 

insan məskəni olan Naxçıvan çox qədim və qiymətli kitabları, zəngin kitabxanaları olan bir ölkə kimi tarixdə 

silinməz izlər qoymuşdur. Bu izlər bizi çox qədimlərə aparmaqla yanaşı eyni zamanda, qədim əlyazmalarda 

Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti dünya şöhrətindən soraq verir. Xalqımızın 

yaratmış olduğu, bəşəri kitab xəzinəsinin bəzəyi olan “Avesta”, “Kitabi-Dədə Qorqud” və s. kitablar göz önünə 

gəlir. Belə ümumbəşəri əhəmiyyətə malik kitabları yaratmış xalqın ölməzliyi və müdrikliyi insanı valeh edir. 

Orta əsrlərdə də Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab mədəniyyəti böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Xalqımız 

bəşəriyyətə N.Gəncəvi, İ.Nəsimi, Ə.Tusi, Q.Təbrizi, Əkmələddin Naxçıvani, Hinduşah Naxçıvani, Nemətullah 

Naxçıvani kimi yüzlərlə böyük mütəfəkkir şairlər bəxş etmişdir ki, onların əsərləri bəşər mədəniyyətinin inciləri 

sırasına daxil edilmiş və bir neçə yüzilliklərdir ki, bəşəriyyətə xidmət edir. Xalqımızın yaratmış olduğu bu 

qiymətli tarixi, ədəbi-bədii, elmi, fəlsəfi yadigarların, milli sərvətimiz olan kitabların toplanıb saxlanılmasında, 

nəsildənnəslə çatdırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynamışdır. Gil lövhələrindən ibarət olan kitabları, 

papirus kitabları, perqament kitabları və nəhayət, kağız üzərində yazılmış kitabları öz fondunda toplayıb 

saxlayan kitabxanalarımız böyük tarixi yol keçmiş zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışlar. Naxçıvan ərazisində 

kitabxanaların təşkili çox qədim zamanlara gedib çıxdığından ilk kitabxananın nə vaxt və harada yaranması 

haqqında məlumat vermək çətindir. Naxçıvan ərazisində orta əsrlərdə hökmdarların saraylarında, dini tədris 

müəssisələrində zəngin kitabxanaların yaranması və fəaliyyəti haqqında, həmçinin görkəmli alimlərin şəxsi 

kitabxanaları haqqında qiymətli faktlar vardır. Bıı kitabxanaların tarixinin tədqiq edilib öyrənilməsi 

mədəniyyətimizin daha da zənginləşməsinə səbəb olan amillərdəndir. Məhz buna görədir ki, milli 

mədəniyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana tarixinin tədqiq edilib öyrənilməsi mədəniyyət və 

kitabxana tarixçilərimizin qarşısında duran mühüm vəzifələrdəndir. Kitabxana tarixi mədəniyyət tarixinin 

ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu kimi kitabxanaşünaslığın da strukturuna daxildir. Ona görə də kitabxana tarixi 

həm mədəniyyət tarixçiləri tərəfindən ümumi planda, həm də kitabxana tarixçiləri tərəfindən xüsusi, daha geniş 

həcmdə tədqiq edilib öyrənilir. Bu gün böyük məmnuniyyətlə xalqımızın tarixinə və mədəniyyət tarixinə dair 

qiymətli əsərlər yazmış, xalqımızın tarixini yaratmış bu unudulmaz insanlara, elm və mədəniyyət xadimlərinə öz 

dərin minnətdarlığımızı bildirməliyik. Bildiyiniz kimi, VIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın digər bölgələri 

kimi, Naxçıvanda da ictimai-siyasi münasibətlər, mədəni həyat kökündən dəyişməyə başladı. Ərəb xilafətinin 

hakimiyyəti və İslam mədəniyyətinin yayılmasından sonra başqa əqidələr tənəzzülə uğradı. XX əsrin 

əvvəllərinədək Naxçıvanda ən geniş yayılan əlyazma kitablar müqəddəs “Qurani-Kərim” və onun izahları, 

təfsirləri oldu. XII-XIII əsrlərdə, Naxçıvan Atabəylər dövlətinin 30 illik dövrdə mərkəzi olan zaman Azərbaycan 

xəttat və sənətkarlarının hazırladığı “Qurani-Kərim”in təfsiri indi Paris Milli Kitabxanasında saxlanılır. Bu 

təfsiri Naxçıvanda məşhur tarixçi Məhəmməd ibn Cərir Təbəri 1220-1225-ci illərdə yazmışdı. Həmin kitab 

nəinki Naxçıvan, ümumiyyətlə, Azərbaycan əlyazma kitab mədəniyyətinin ilk nəfis nümunəsidir. Digər bir 

əlyazma kitabı haqqında isə K.İ.Çaykin məlumat verir: “Əli bin Əhməd əl-Əsədi ət-Tusi (hicri 456-458/miladi 

1064-1066-cı illər ərzində) Naxçıvanda vəzir Məhəmməd bin İsmail Hüsninin və onun qardaşı İbrahimin sifarişi 

ilə “Gərşaspnamə” adlı bir poema yazmış və onu buranın hakimi Əmir Əbu Duləf Dəyraniyə təqdim etmişdi”. 

XIII əsrdə elmi əsərlər yazıldığı halda, XIV əsrdə həm də ədəbi-bədii əsərlər yazılır. XIV əsrin əvvəllərində 

Naxçıvanda elmi şəhərcik yaradılaraq onun içində müalicə mərkəzi, elmi idarələr, rəsədxana, zəngin kitabxana 

fəaliyyət göstərib. Həmin dövrdə öz yaradıcılıq istedadı ilə bütün Şərq dünyasında tanınan görkəmli alim 

Məhəmməd Naxçıvani yaşamışdır. Onun ədəbi-bədii yaradıcılıq intibahı hesab edilən “Dəstur əl-katib fi təyin 

əl-məratib” əsəri bütün Şərq aləmində Məhəmməd Naxçıvaniyə böyük şöhrət qazandırmışdır. XIV əsrdə 

kitabların Azərbaycan dilində yazılması nəinki Naxçıvan üçün, həm də bütün Azərbaycan üçün əhəmiyyətli idi. 

Nəticə etibarilə qədim əlyazmalarda Naxçıvan mühitinin yaratdığı kitab və kitabxana mədəniyyəti, 

həmçinin mətnşünaslıq nümunəsi kimi İslam mədəniyyətinin yaradılmasında ərəb xilafətinə daxil olan xalqlar, o 

cümlədən Azərbaycan və başqa türkdilli xalqlar böyük xidmətlər göstəriblər. Bu həqiqəti ərəb alimi ibn Xəldun 

qeyd edib. Müsəlman xalqlarının ziyalıları, o cümlədən Naxçıvan mütəfəkkirləri ərəb alimləri ilə yanaşı, 

apardıqları məhsuldar elmi və ədəbi fəaliyyəti nəticəsində çoxtərəfli zəngin mədəni irs yaradılıb. Bu zəngin irsin 

yaradılmasında Naxçıvanın elm-sənət adamlarının da xüsusi əməyi olub. 
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Dahilərimiz yaxşı deyib kitab həyat kimidir. Çünki kitabın içində həqiqətləri yaşayırıq, doğrunu və 

çatışmamazlığı ayırd edə bilirik. “Öz kitabxananı ancaq çoxlu kitab sahibi olmaq üçün deyil, əqlini 

maarifləndirmək, ürəyini gözəlləşdirmək, ruhunu böyük dahilərin yaradıcı əsərləri ilə yüksəltmək üçün 

çoxaltmalısan”. 

 

İki sahil.-2021.-8 may.-№82.-S.30. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı və məhsuldarlıq 
 

Cavadxan Qasımov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

29 mart 2021-ci il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “2021-2025-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının 

stimullaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Qeyd edək ki, 

Sərəncam muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının stimullaşdırılması 

məqsədini daşıyır. Təbii ki, istehsal iqtisadiyyatın əsasıdır. Buna görə də cəmiyyət üzvlərinin artan tələbatlarının 

qarşılanmasında, istehlak sahəsində əlçatanlığın təmin olunmasında istehsal anlayışının müstəsna əhəmiyyətə 

malik olduğunu qeyd etmək olar. Məhz bu baxımdan təsdiq olunan yeni Dövlət Proqramının böyük əhəmiyyəti 

vardır. 

Keçdiyimiz dövrlər üzrə muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri üçün etibarlı baza rolunu 

oynayan kənd təsərrüfatı, eyni zamanda, mezoiqtisadi əhəmiyyətliliyinə görə də aktuallığını artırmaqdadır. Bu 

sahə həm də ASK inteqrasiyası fonunda xammal, emal və istehsal həlqəsinin qırılmazlığını gücləndirmişdir. 

Məhz yeni Dövlət Proqramı kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı ilə bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin də 

gerçək ifadəsi olaraq çıxış etməkdədir. Qeyd edək ki, bu sahədə bir sıra hüquqi tənzimləmələr həyata keçirildi 

ki, onların da bir qismini aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

- 28 yanvar 2005-ci il tarixində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin 

genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”; 

- 11 aprel 2005-ci il tarixində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nın (2005-2010-cu illər) təsdiq edilməsi haqqında; 

- 17 sentyabr 2008-ci il tarixində imzalanmış Sərəncamla təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq 

olunması haqqında; 

- 18 noyabr 2016-cı il tarixində “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında; 

- 27 noyabr 2020-ci il tarixində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 

münbitliyinin artırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında”; 

- 14 fevral 2012-ci il tarixində 2012-2015, 8 fevral 2016-cı il tarixində 2016-2020, 12 mart 2021-ci il 

tarixində isə 2021-2025-ci illəri əhatə etməklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramının təsdiq olunması haqqında Ali Məclisin Sədri tərəfindən 

imzalanan sərəncamlar muxtar respublikada kənd təsərrüfatının sürətli və uzaq gələcəyə hesablanan inkişafı 

məqsədlərini daşıyır. 

Nəzərə alsaq ki, kənd təsərrüfatı əhalinin məşğulluq və özünüməşğulluq imkanlarının artrılmasında; ərzaq 

məhsulları ilə etbarlı təminatında və bu sahədə təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində; təsərrüfatçılıq 

formalarının fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə olunmasında; kəndlərin iqtisadi inkişafında; dayanıqlı 

məskunlaşma siyasətinin təmin olunmasında mühüm əhəmiyyəti ilə seçilir, onda bu tənzimlənmə mexanizmləri 

mövcud potensial üçün güclü təsisatlara malik perspektivlər açacaqdır. 

Məhz yeni Dövlət Proqramının məqsədlərinə baxdıqda aydın olur ki, bu, kənd təsərrüfatı məshullarının 

istehsalı, emalı və ixrac imkanlarını nəzərdə tutmaqla və strateji mahiyyətə malik olmaqla, aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracını stimullaşdırmaq; 

- kənd təsərrüfatı istehsalına əsaslanan ailə təsərrüfatlarını formalaşdırmaq; 

- muxtar respublikada özünüməşğulluğu təmin etmək. 

Bütün bunlar kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində keyfiyyət göstəricilərinin də həcmini 

artıracaqdır. Məhz regional inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının təsiri və digər sahəvi tənzimləmələr vasitəsilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının artım dinamikası da təmin 

olunmuşdur. 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin həmişəyaşar ideyaları ilə müstəqilliyimizin bərpasının son 26 ilində daha 

mütərəqqi inkişaf yolu keçən kənd təsərrüfatı muxtar respublikanın makroiqtisadi inkişafının təmin olunmasında 

etibarlılığı ilə seçilmişdir. Belə ki, 1995-2020-ci illərdə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 14 

dəfə artmışdır. Bu, regional inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının icrasının birinci mərhələsi, yəni 2004-2008-ci 

illər ərzində 2, ikinci mərhələsi ərzində, yəni 2009-2013-cü illərdə 1,8 dəfədən artıq, üçüncü mərhələsində, yəni 

2014-2018-ci illər ərzində isə 1,4 dəfə təşkil etmişdir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi 2004-2020-ci illərdə 7 dəfəyə yaxın, 2009-2020-ci illərdə 3 

dəfəyə yaxın, 2014-2020-ci illərdə isə 1,5 dəfədən çox artmışdır. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar-fevral 

aylarında muxtar respublikada 16 milyon 689 min 300 manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı həcminin artan dinamikası bu sahənin artan tələbatlar 

qarşısındakı dayanıqlılığının və müqavimətliliyinin ifadəsi olub, iqtisadiyyatın sahə strukturunun 

təşkilatlanmasının gerçək təsdiqidir. Bu, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı sahəsində istehsalçıların stimullaşdırıcı 

fəaliyyətinin göstəricisi olmaq etibarilə daha əhəmiyyətli olmaqdadır. Məhz 2019-cu ilin muxtar respublikada 

“Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması makroiqtisadi hədəflərin əlçatanlığı və reallaşması sahəsində kənd 

təsərrüfatının rolunun artmasını bir daha göstərmiş oldu. Ardıcıl olaraq 2020-ci ilin də “İxrac ili” olaraq elan 

olunması yeni Dövlət Proqramının da məqsədlərinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı 

və ixracı sahəsindəki proseslərin sosial, iqtisadi və məntiqi nəticəsi olaraq çıxış etməkdədir. Yaxın gələcəkdə isə 

bu sahədə keyfiyyətcə yeni mərhələnin daha böyük uğurları özünü göstərəcək. 

Məlumdur ki, iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində mühüm makroiqtisadi məqsədlərdən biri idxalın 

məhdudlaşdırılması və bu əsasda yerli məhsul istehsalının stimullaşdırılması, nəticə etibarıilə ixracyönümlü 

məhsul istehsalının həcminin artırılmasından ibarətdir. Buna görə də nəzərdə tutulan tədbirlər məhz kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması, bununla da daxili tələbatın ödənilməsi ilə ixrac məhsullarının 

həcminin artırılmasını hədəfləyir. 

Təhlillər göstərir ki, geridə qalan illər üzrə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında kənd 

təsərrüfatında bu amillər diqqət mərkəzində saxlanılmış və bu əsasda təmin olunan iqtisadi və hüquqi 

tənzimləmələr məhz həmin məqsədin reallaşmasına xidmət etmişdir. Bu istiqamətdə regional inkişaf üzrə 

Dövlət proqramlarının da mühüm təsirə malik olduğunu qeyd edə bilərik. Belə ki, hələ 2014-cü ildə muxtar 

respublikada tələbatdan çox istehsal olunmuş 95 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə kənd təsərrüfatı 

məhsulları ixrac olunmuşdur. 2015-ci ildə 97 milyon ABŞ dollarından artıq; 2017-ci ildə 101 milyon 478 min 

400 ABŞ dolları; 2018-ci ildə 101 milyon 781 min 300 ABŞ dolları; 2019-cu ildə 102 milyon 230 min 400 ABŞ 

dolları; 2020-ci ildə isə 103 milyon 158 min ABŞ dolları həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac 

olunmuşdur. 

Bu göstəricilərin təşəkkülü milli iqtisadi quruculuq proseslərinin müasir mərhələsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında kənd təsərrüfatının etibarlılığını ifadə etməklə, onun müəyyən olunan hədəflərin əlçatanlığına 

xidmət etməsini bir daha göstərir. 

Təsdiq olunan yeni Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 16 bənddən ibarət olan Tədbirlər Planı da 

qəbul olunmuşdur. Tədbirlər Planında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal, emal və ixrac potensialının 

gücləndirilməsi, emal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidinin və əmtəəlik göstəricilərinin 

yüksəldilməsi, ailə təsərrüfatlarının ixracyönümlü məhsul istehsalına təşviq olunması, ixrac bazarları haqqında 

sahibkarlar və ailə təsərrüfatlarının məlumatlandırılması, ixracyönümlü məhsul istehsalçılarına lazımi şəraitin 

yaradılması, gömrük yoxlamalarının sadələşdirilməsi, özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aztəminatlı 

ailələrin məşğulluğu ilə bağlı işlərin davam etdirilməsi və digər zəruri tədbirlərin icrası nəzrədə tutulmuşdur. 

Həmin tədbirlər müvafiq strukturların icrası ilə 2021-2025-ci illəri əhatə edəcəkdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində tənzimlənmənin həyata keçirilməsi özünün məqsədyönlülüyü, 

konkret hədəflərə istiqamətlənməsi, qarşıya qoyulan məqsədlərin reallaşması sahəsindəki qətiyyətliliyi ilə daha 

da önəmlilik daşıyır. Çünki muxtar respublika əhalisinin 70 faizdən artığı kənd yerlərində yaşayır. Yəni torpağa, 

kəndə, təsərrüfata bağlı olan və zəhmətkeşliyi ilə strateji mahiyyət kəsb edən məşğulluq imkanlarının 

artırılmasında fəallıq göstərən insanlar üçün bu Dövlət Proqramının müstəsna əhəmiyyəti olacaqdır. Kəndli bir 

daha biləcək və əmin olacaq ki, o, bir istehsalçıdır, istehsal etdiyi məhsulun bazarı, yəni alıcısı var və bu proses 

daha səmərəli xarakterə malik olacaq. 
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Elə Dövlət Proqramının icrası, muxtar respublikanın kənd təsərrüfatına gətirəcəyi yeni nəfəslər və işıqlı 

yol baxımından aşağıdakı nəticələri özündə əks etdirir: 

- kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişafının təmin olunması; 

- istehsal olunan məhsulların ixrac potensialının artırılması; 

- kənd təsərrüfatı istehsalına əsaslanan emal müəssisələrinin qurulmasından ibarət olan yüksək faydalılıq 

göstəricilərini ifadə edir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının rolu həm artır, həm də 

makroiqtisadi dayanıqlılığın gücləndirilməsinə öz töhfələrini verməkdədir. Təbii ki, bu isə ümumilikdə, həm də 

mezo və makroiqtisadi mahiyyətliliyinə görə daha böyük uğurlar gətirəcəkdir. Bunu mövcud potensial və 

gələcək perspektivlər də göstərir. 

 

İki sahil.-2021.-1 aprel.-№55.-S.29. 
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Nəqşicahan - Azərbaycanın Şərqə açılan qapısı 
 

Nəqşicahan- Azərbaycanın Şərqə açılan qapısı, müasirliklə qədimliyin vəhdətində  

böyüdükcə gözəlləşən şəhər 

 

Xuraman İsmayılqızı 

 

9 fevral 1924-ci ildə  muxtariyyət verilən Naxçıvan inkişafının intibah dövrünü yaşayır 

 

Tarixi İpək Yolunun üzərində yerləşən, xalqımıza məxsus milli- mənəvi, zəngin təbii sərvətləri ilə məşhur 

olan, ilk yaşayış məskənlərindən sayılan Naxçıvan tarixi şəxsiyyətləri, elm xadimləri, sənətkarları ilə də tanınır. 

 Bu torpağın yetirməsi, dünya siyasətçiləri arasında müdrikliyi, uzaqgörənliyi ilə  seçilən  ümummilli lider 

Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi   Azərbaycanın qədim, zəngin tarixə, mədəniyyətə və  çoxəsrlik dövlətçilik 

ənənələrinə  malik olan Naxçıvan diyarı  mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçmişdir: «Orta əsrlərdə Şərqin iri elm 

, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına 

dəyərli töhfələr vermişdir. Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, 

Naxçıvanda quruculuq prosesləri gedir.» 

Təbii sərvətləri,  yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqeyi ilə  yadellilərin diqqətini çəkən Naxçıvana   sahib 

çıxmaq istəyənlər bu  torpağın igid oğulları qarşısında təslim olmuş, bəd niyyətlərinə nail ola bilməmişlər. 

SSRİ-nin cənub sərhədi sayılan Naxçıvan Azərbaycanın Şərqə açılan qapısı kimi mühüm əhəmiyyət 

daşıyıb.  Azərbaycan xalqını parçalayan  Gülüstan, Türkmənçay müqavilələrindən fərqli olaraq   Qars, Moskva   

müqaviləsi ilə Türkiyəyə bağlanan Naxçıvanla eyni kökə, adət-ənənələrə  malik qardaş ölkə ilə əsrlərdən bəri 

davam edən əlaqələr daha da möhkəmlənmişdir. 

Sovet hakimiyyəti dövründə  Naxçıvanla bağlı  münasibətlər birmənalı olmamışdır. Daşnakların  təzyiqi 

ilə Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsi xəbərindən narahat olan Mustafa Kamal Atatürk  1921-ci ildə  

Rusiya ilə Naxçıvan problemi ətrafında danışıqların aparılmasına nail olmuşdur. Bu münasibətlə  Rusiyaya 

göndərilən nümayəndə heyətinə  tapşırığı belə olmuşdur: « Naxçıvan türk qapısıdır. Bu xüsusi nəzəri –etibara 

alaraq əlinizdən gələni yapınız.» İmzalanmış Moskva anlaşmasında  Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində 

qalmasına ilkin razılıq əldə olunur. Türkiyənin Qars şəhərində imzalanmış müqavilədə  Moskvada əldə olunmuş 

razılıq təsdiqlənmiş və  daha da möhkəmləndirilmişdir. Qars müqaviləsini imzalayan Türkiyə,  Azərbaycan, 

Rusiya,  Gürcüstan və Ermənistan Naxçıvanın Azərbaycan Respublikasının tərkibində qalmasının zəruriliyini 

vacib hesab etmişlər. Beləliklə, 9 fevral 1924-cü ildə Azərbaycan Respublikasının tərkibində  Naxçıvan Muxtar 

Respublikası təşkil olunmuşdur. Bu isə  müstəqilliyə aparan tarixi nailiyyətlərdən biridir. 

1990-ci  ildə Naxçıvana dönüşü ilə  ata-baba torpağının erməni işğalından qorunması üçün uzaqgörən 

siyasətinə və  xalqla birliyinə arxalanaraq əsl vətəndaş fədakarlığı göstərən ulu öndər Heydər Əliyevin Muxtar 

Respublika Ali Məclisinin Sədri kimi   müstəqilliyimizin əbədiliyi naminə həyata keçirdiyi  islahatların hər biri 

gələcəyə  hesablanmış tarixi missiyalardır.  17 noyabr 1990- cı ildə keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

növbəti  sessiyasına  deputat kimi sədrlik edən Heydər Əliyev «Naxçıvan MSSR»-nin  adının dəyişdirilməsi, 

dövlət atributları sayılan Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının, himn və gerbinin 

bərpası barədə qərarın  qəbuluna nail olmaqla,  muxtar respublikanın Ermənistanın işğalından xilası naminə  

tarixi  addımlar atdı. Naxçıvanda olarkən bütün Azərbaycan üçün gördüyü xidmətlərdən biri də respublikanın 

sərhədlərinin, Naxçıvanın ermənilər tərəfindən  işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş Qars müqaviləsinin 

təzələnməsi idi. 1992-ci ildə  Qars müqaviləsinin təzələnməsini tarixi hadisə adlandıran, xəyanətkar, siyasi, 

tarixi baxışları ilə Azərbaycanın varlığına  ağır zərbələr vuran  AXC-Müsavat iqtidarında təmsil olunan 

səritəsizlərin Naxçıvanın  muxtariyyatının ləğvi ilə bağlı sərsəmləmələrinə  etirazını «Mən ilk dəfə bununla  

1992-ci ildə Naxçıvanda işləyərkən rastlaşdım. O vaxta qədər mən təsəvvür edə bilməzdim ki,  hansısa bir 

azərbaycanlı  Naxçıvanın muxtariyyatına  müxalif çıxsın» sözləri ilə  bildirən ulu öndər Heydər Əliyev 1924-cü 

ildə  əldə edilmiş o nailiyyəti tarixi hadisə  adlandırmışdır: «İndi görürsünüz, tarixi- nöqteyi nəzərdən çox ağır, 

gərgin bir  dövrdə Azərbaycan  torpaqlarını qoruyub saxlamaq, Zəngəzur Ermənistana veriləndən sonra 

Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi kimi saxlamaq üçün böyük nailiyyət əldə edilmiş, Naxçıvana 
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muxtariyyət verilmişdir. Amma bu gün xalq, millət, dövlət  qarşısında heç bir xidməti, heç bir səriştəsi olmayan 

cılız insanlar durub Naxçıvanın muxtariyyətinin əleyhinə çıxırlar. Hansı mənəvi haqla? Hansı hüquqla?.» 

Ümummilli lider Heydər Əliyev iki qardaş xalq arasındakı  münasibətlərin əbədiliyini «Bir millət , iki dövlət» 

sözləri ilə  təsdiqlədi. «Naxçıvanın muxtariyyatı tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın 

muxtariyyatı Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox mühüm bir 

amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq» söyləyən ulu öndər Heydər Əliyevin muxtar respublikadakı 

fəaliyyətini, xidmətlərini Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasına yönəlmiş önəmli dövr adlandıran Prezident 

İlham Əliyevin bildirdiyi kimi,  Ulu Öndər Naxçıvana diqqətlə yanaşırdı: «Ona görə yox ki,  burada anadan 

olmuşdu, bura onun Vətəni idi. Ona görə ki,  siyasi xadim kimi  Naxçıvanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini çox 

gözəl başa düşürdü.» 

Ötən əsrin sonlarında Ermənistan tərəfindən blokadaya alınan Naxçıvana Ulu Öndərin şəxsi nüfuzu 

sayəsində  qardaş Türkiyə və İrandan  verilən enerji, göndərilən ərzaq və sənaye məhsulları hesabına  çətin 

vəziyyətdən çıxan naxçıvanlılar Türkiyə ilə Naxçıvanı birləşdirən «Ümid» körpüsü vasitəsilə qardaş ölkəyə 

gediş- gəliş imkanı qazandılar . Paytaxt Bakı ilə yeganə nəqliyyat yolunun intensiv fəaliyyəti  üçün  geniş 

imkanlara malik Naxçıvan hava limanı,  Bakıda isə muxtar respublikanın nümayəndəliyi açıldı. 

«Naxçıvan qədim Azərbaycan diyarıdır, qədim tarixə, mədəniyyət malik olan diyardır, eyni zamanda 

müasir şəhərdir… Naxçıvan muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, 

ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verib» 

söyləyən Prezident İlham Əliyevin bu qədim diyara göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində muxtar respublika 

gündən-günə çiçəkləndi, inkişaf etdi. Bütün sahələri əhatə edən quruculuq, abadlıq işləri sayəsində  müasirliklə 

qədimliyin vəhdətində böyüyən, böyüdükcə gözəlləşən   Naxçıvan intibah dövrünü yaşayır.  Ulu Öndərin 

yetirməsi, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun  Vətənə, torpağa  bağlılığı, ən əsası isə 

fədakarlığı nəticəsində Naxçıvan   Avropa şəhərləri ilə müqayisə oluna biləcək  səviyyədə modernləşib.  Tarixi 

abidələri, müalicəvi əhəmiyyətli suları, buz bulaqları, meşələri, təmiz havası ilə  qonaqları valeh edən muxtar 

respublika füsünkarlığı ilə  göz oxşayır.  Memarlıq abidələri olan  Mömünə xatın, Qarabağlar, Yusif ibn- 

Küseyir türbələrində, «Əshabul-Kəhf»  ziyarətgahında aparılan təmir bərpa işləri, Nuh peyğəmbərin qəbrinin 

üstündə ucaldılan abidə mənəvi irsimizə sahiblik nümunəsidir. C.Məmmədquluzadənin M.S.Ordubadinin, Y. 

Məmmədəliyevin ev muzeyləri tanınmış şəxsiyyətlərə ümumxalq hörmətidir.  Türkdilli ölkələrin dövlət 

başçılarının IX Zirvə Görüşünın Şərq aləmində tanınan muxtar respublikada  keçirilməsi, Naxçıvanın İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunması dünya sivilizasiyasına önəmli töhfələr vermiş, memarlıq abidələri bir 

çox ölkələri bəzəyən Əcəmi  sənətinə dəyərdir. 

Naxçıvan iqtisadiyyatının ildən-ilə diqqəti cəlb edən səviyyədə inkişaf etməsi muxtar respublika 

rəhbərliyinin fədakarlığının, görülən işə  məsuliyyətlə yanaşmanın məntiqi nəticəsidir. Təbii sərvətlərdən 

səmərəli istifadə ilə  aparılan tikinti,  quruculuq işləri bu qədim diyara  özgə görkəm verir.  Abadlıq işlərində 

 yerli məhsullardan istifadə olunur. Yaradılan yeni sənaye müəssisələri, sosial obyektlər, özəl şirkətlər hesabına  

işsizlik minimuma endirilib. İstehsal prosesi ən müasir texnologiyalar əsasında  təkmilləşən «Badamlı», «Sirab» 

mineral sular zavodlarının məhsulları MDB  ölkələrinə ixrac olunur. «Duzdağ»” fizioterapiya mərkəzinin 

xidmətindən istifadə edən xəstələr burada yaradılan şəraitdən razılıq edirlər. Sistemli və konseptual proqramlar 

əsasında  tətbiq olunan yeniliklər muxtar respublika sakinləri tərəfindən razılıqla qarşılanır. 

Ölkəmizdə insanların məşğulluğu ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, yeni iş yerlərinin yaradılması dövlət 

siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını  təsdiqləyir. Məşğulluğun yüksək səviyyədə həlli 

üçün yeni yollardan, ehtiyat mənbələrindən istifadə olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sosialyönümlü 

iqtisadi inkişafın təmin olunması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər içərisində əhalinin məşğulluğunun 

artırılması sahəsində görülən işlər mühüm yer tutur. Səmərəli məşğulluğun inkişafına yönəldilən siyasi, iqtisadi, 

sosial və institusional mühitin yaradılması əsasında məşğulluq sahəsində prioritet istiqamətlərin öyrənilməsi 

əhalinin rifahının yüksəldilməsində mütərəqqi əhəmiyyətə malikdir. Əhalinin sosial həyat tərzinin 

yaxşılaşdırılmasında ömənli yeri olan məşğulluq siyasətinin həyata keçirilməsi və uğurla nəticələnməsi muxtar 

respublika rəhbərliyinin daim diqqətdə saxladığı mühüm sosial  məsələdir. Məşğulluq Strategiyasının həyata 

keçirilməsi üzrə aparılan islahatlar nəticəsində müxtəlif kateqoriyalara məxsus insanlar iş yerləri ilə təmin 

olunurlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin  Sərəncamı ilə təsdiq edilən «2016-2020-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı»”nın icrası 
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isə görülən işlər uğurla nəticələnmişdir.  Proqramın tətbiqi ilə  muxtar respublikada 12 min 479 yeni iş yeri 

açılmış, əmək  resursları əhalinin istəklərinə və  daxili bazarın tələbinə uyğunlaşdırılmış, müxtəlif peşə 

istiqaməti üzrə kadrlara olan tələbat sorğulara əsasən müəyyənləşdirilmiş və həllini tapmışdır. 2016-2020-ci 

illərdə məşğulluq orqanları tərəfindən, əsasən gənclər olmaqla 14 min 699 nəfər vakant iş yerlərinə 

göndərilmişdir. Kəndlər də daxil olmaqla  keçirilən əmək yarmarkalarına müraciət edənlərin əksəriyyətinin 

istəkləri yerinə yetirilmişdir. 

Aktiv məşğulluq tədbirləri nəticəsində  yeni iş yerlərinin yaradılması məqsədilə sahibkarlığın inkişafına 

maliyyə dəstəyinin göstərilməsi xüsusi önəm daşıyır. 2016-2020-ci illərdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı 

məqsədilə  irəli sürülən layihələrin, təkliflərin reallaşmasına lazımi səviyyədə maliyyə dəstəyi göstərilmiş, yeni 

işə  başlamaq istəyənlər üçün müvafiq kurslar təşkil edilmişdir. 

«Naxçıvan Biznes Mərkəzi»” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən sahibkarlığa yeni başlamaq 

istəyənlər üçün kurslar,  seminarlar,  təlimlər təşkil edilmiş,   fərdi qaydalara uyğun məsləhətlər aparılmışdır. 

Məşğulluq xidməti orqanlarının əməkdaşları tərəfindən ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı siniflərində təhsil alan  

şagirdlərə əmək bazarının tələbinə uyğun  ixtisaslar barədə məlumatlar verilmişdir.. Həyata keçirilən bütün 

islahatların təməlində isə Prezident İlham Əliyevin daimi tövsiyəsi olan insana diqqət və qayğı amili dayanır. 

Gənclərin peşə təhsilinə diqqət artırıldığı kimi evdar qadınların məşğulluqla təmin olunmasına da diqqət artırılır. 

Beləliklə, ailə büdcəsinin  bazarın təklif və tələbatına uyğunlaşdırılması kimi günün aktual məsələsi olan 

problemlər vaxtında həllini tapır. 

İcrası uğurla həyata keçirilən Dövlət proqramlarının məntiqi davamı kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə «2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin 

məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”»nın təsdiqi həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığını təmin 

edəcəkdir”.  Bu əminlik onun nəticəsidir ki, son illərdə muxtar respublikada irimiqyaslı və hərtərəfli iqtisadi 

islahatlar uğurla reallaşdırılmış, həyata keçirilən davamlı tədbirlər sayəsində əlverişli biznes və investisiya 

mühiti formalaşdırılmışdır. Müasir zəmanəmizin bütün çağırışlarına tam cavab verən çoxşaxəli sənayenin 

dinamik inkişafında xüsusi önəm daşıyan yeni  müəssisələr fəaliyyətə başlamışdır. Sevindirici haldır ki,  daxili 

bazarın tələbatını ödəmək qabiliyyətində olan, ixracyönümlü məhsul  istehsal edən  müəssisələr çoxluq təşkil 

edir. Sahibkarlığın inkişafında dövlət dəstəyi mexanizmlərinin və təşviq alətlərinin tətbiqi, sahibkarların güzəştli 

maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının sadələşdirilməsi özəl bölmənin inkişafını stimullaşdırmaqla yanaşı, 

istehsal prosesi zamanı sərf olunan vəsaitlərin azalmasına imkan yaradır. Bu da, öz növbəsində, məhsulun maya 

dəyərinin aşağı düşməsini təmin edir, rəqabətqabiliyyətliliyi yüksəldir. 

Muxtar respublikada  aqrar sahənin inkişafına göstərilən diqqətin nəticəsidir ki, əhalinin kənd təsərrüfatı 

məhsullarına tələbatı daxili imkanlar hesabına  ödənilir. Süd məhsullarının istehsalı və qablaşdırılması, 

quşçuluq, arıçılıq, bağçılıq, əkinçilik inkişaf edir. Fermerlərin tələbatdan artıq istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı 

məhsullarının uzun müddət saxlanılması üçün soyuducu anbarların, əhalinin tərəvəz məhsulları ilə fasiləsiz 

təminatı üçün istixanaların  yaradılması nəticəsində əhali bütün mövsümlərdə  keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə 

təmin olunur. 

Sadalananlar muxtar respublikanın bugünkü iqtisadi inkişafına   xronoloji,  qısa nəzərdir.  Naxçıvanın 

sabahı daha gözəl olacaqdır.   Bunun üçün etibarlı  təminat vardır. 44 günlük Vətən  müharibəsinin bitməsi ilə 

əlaqədar ötən ilin noyabr ayının 10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanatın 9-cu bəndində qeyd olunduğu kimi, 

regiondakı  bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir, bölgədə yerləşən dövlətlərin vətəndaşlarının,  

nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə  maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə yaradılacaq dəhliz 

vasitəsilə Azərbaycanın Qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında  nəqliyyat əlaqəsi bərpa 

olunur. Yaranacaq dəhlizdən region dövlətlərinin istifadəsi üçün zəmin yaranır.  Ən əsası isə Azərbaycanın 

Türkiyə ilə birbaşa əlaqəsi yaranır.  Həmin dəhlizin bərpası ilə  region dövlətləri olan Azərbaycanın, Türkiyənin, 

Rusiyanın, İranın, istəsə Ermənistanın birgə  istifadəsi bölgədə yeni reallıq və iqtisadi əməkdaşlıq üçün   sağlam 

mühit formalaşdırılır. Yaradılacaq bu şərait  ilk növbədə muxtar respublikanın iqtisadi, sosial inkişafı üçün 

şaxələnmiş, etibarlı təminatdır. 

 

Səs.-2021.-10 fevral.-№25.-S.5. 
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Qars müqaviləsindən Naxçıvan dəhlizinə və dünyaya 

 
İsa Həbibbəyli, 

AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik 

 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarı bəşər sivilizasiyasının ilkin başlanğıc 

nöqtələrindən biri kimi qəbul edilmiş Nuh peyğəmbərin dünya tufanından sonra dabanını ilk dəfə yerə basdığı 

qədim torpaqdır... 

Gəmiqaya zirvəsi - Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin qayaya çevrilmiş daş heykəlidir... 

Naxçıvan - Dədə Qorqud yurdu, oğuz məskənidir... 

Naxçıvan - Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm yeri və rolu olmuş Atabəylər dövlətinin paytaxtı 

missiyasını şərəflə yerinə yetirmişdir. Səfəvilərin yaratdığı mərkəzləşdirilmiş qüdrətli Azərbaycan dövlətinin 

əsas dayaq nöqtələrindən biri də Naxçıvan bəylərbəyliyi idi. 

Eyni zamanda 1747-ci ildən 1828-ci illəri əhatə edən Naxçıvan xanlığı da Azərbaycanın dövlətçilik 

tarixinin şərəfli-şanlı səhifələrindən birini təşkil edir. Çar Rusiyasının formalaşdırdığı Naxçıvan mahalı da 

nəhəng imperiyanın daxilindəki dövlətçilik subyektlərindən biri idi. 

1918-1919-cu illərdə fəaliyyət göstərmiş Araz-Türk Respublikası Naxçıvanda Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin funksiyalarını həyata keçirmiş dövlət qurumu kimi tarixə düşmüşdür. 

Bütün bunlarla bərabər, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu əldə etməsi və muxtar 

respublika kimi fəaliyyət göstərməsi bu diyarın çoxəsrlik tarixinin şərəfli hadisəsidir. Muxtariyyət statusu 

qazanmaq Naxçıvanın qədim Azərbaycan torpağı kimi özünün tarixi yolunu davam və inkişaf etdirməsi və 

əbədi olaraq Azərbaycanın tərkibində qalmasının ən mühüm səbəblərindən biridir. Eyni zamanda Azərbaycanın 

üzvi bir parçası kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması ilə Ermənistanın bu qədim Azərbaycan 

torpağı haqqındakı iddialarının qarşısına dəmir sədd çəkilmişdir. 

Naxçıvanda Azərbaycana bağlı muxtar respublikanın təşkil olunması tarixi zərurətdən yaranmışdır. 

Rusiya bolşevik hökumətinin köməyi ilə 1919-1920-ci illərdə ermənilərin Zəngəzuru işğal etməsi ilə Naxçıvan 

diyarının Azərbaycandan ayrı salınması Naxçıvan ərazisində muxtar bir dövlət qurumu yaradılmasını doğuran 

əsas zəruri şərtlərdən birincisidir. Rusiya Sovet Federativ dövlətinin Qızıl ordunun iştirakı ilə Naxçıvan ərazisini 

işğal etdikdən sonra burada müstəqil bir Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası yaradıldığını elan etməsi əslində 

həmin torpaqları bir az sonra Ermənistana vermək planlarının başlanğıcı idi. Ermənistan Sovet Respublikasının 

Naxçıvana dair ərazi iddiaları da bu qədim Azərbaycan torpaqlarında muxtar bir dövlət qurumunun 

formalaşdırılması zərurətini doğurmuşdur. 

Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərində Naxçıvan həmişə doğma ana vətənin ayrılmaz tərkib 

hissələrindən biri olmuşdur. Bununla belə, Naxçıvanın Azərbaycana bağlı muxtar bir qurum kimi 

yaşadılmasının əsası Araz-Türk Respublikası ilə qoyulmuşdur. Məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

fəaliyyət göstərdiyi məsuliyyətli bir dövrdə Əmir bəy Nərimanbəyovun başçılıq etdiyi Araz-Türk Respublikası 

Naxçıvanın müdafiəsini yaratmış, ermənilər tərəfindən işğal edilməsinin qarşısını almışdır. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin rəhbərləri Araz-Türk Respublikası hökuməti rəsmilərinin başçılığı ilə Naxçıvanda ermənilərin 

ərazi iddialarına, hərbi müdaxilələrinə qarşı aparılan qətiyyətli mübarizəni yüksək qiymətləndirmişlər. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi yaradılmasının zəruri olmasında Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin təşviqi ilə 1921-ci ilin yanvar ayında keçirilmiş referendum müstəsna dərəcədə mühüm rol 

oynamışdır. Belə ki, vahid sovet ailəsi kimi ümumi beynəlmiləlçi mövqeni bəhanə olaraq əsas götürmüş gənc 

Azərbaycan sovet hakimiyyətində Naxçıvan ərazisinin Ermənistan Sovet Respublikasına verilməsinə dair 

təşəbbüslər olmuşdur. Bu məkrli işin təşkilatçıları olan Azərbaycan Sovet Respublikasının yüksək rəhbər 

orqanlarında məsul vəzifə tutmuş Anastas Mikoyan və Levon Mirzoyan kimi daşnak-bolşeviklər Rusiya 

Federasiyasının dəstəyini alaraq Ermənistanda yeni bir sosialist respublikasını qurmaq üçün Naxçıvanın həmin 

bolşevik hökumətinə verilməsini həyata keçirməyə çalışmışlar. Düşünülmüş şəkildə siyasi mühitə diktə edilmiş 

“Naxçıvan və Şərursuz Ermənistan yaşaya bilməz” - tezisindən Naxçıvanın Ermənistana verilməsinin 

əsaslandırılması üçün bəhanə kimi istifadə olunmuşdur. 
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Bu təhlükəli işin reallaşacağını görən Azərbaycan İnqilab Komitəsinin üzvü və Xalq Ədliyyə Komissarı 

Behbud ağa Şahtaxtinski heç bir icazə və razılıq almadan, müzakirə açmadan Naxçıvana gələrək, burada əhali 

arasında Naxçıvanın Ermənistana verilməsi ideyasının əleyhinə və Azərbaycanın tərkibində qalması uğrunda 

mübarizə edilməsi üçün təbliğat işləri aparmışdır. Yerli əhalini Naxçıvanın Azərbaycana məxsus ərazi kimi 

saxlanılması üçün referendum tələbi ilə çıxış etməyə təşviq etməsi və buna nail olması Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin Naxçıvanı qoruyub saxlamaq sahəsindəki və sonralar burada muxtar respublikanın yaradılması 

yollarındakı müstəsna xidmətidir. 

1921-ci ilin yanvar ayında Naxçıvanda keçirilmiş referendum zamanı əhalinin 90 faizi Azərbaycanın 

tərkibində yaşamaq müddəasına səs vermişdir. Bu, Azərbaycan tarixində ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub 

saxlanılması üçün XX əsrin əvvəllərində həyata keçirilmiş mühüm tarixi hadisədir. Bundan başqa, Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin 1920-1921-ci illərdə RSFSR Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Vladimir Leninə göndərdiyi 

məktublarda Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasının əsaslandırılmış şəkildə şərh edilməsi də Kreml 

rəhbərliyində bu məsələyə ehtiyatla yanaşılmasına şərait yaratmışdır. 

Nəhayət, Behbud ağa Şahtaxtlının yaxından və fəal iştirakı ilə 16 mart 1921-ci ildə Rusiya Federasiyası 

ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında imzalanmış Moskva müqaviləsində Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində 

muxtar respublika kimi saxlanması haqqında müddəanın özünə yer alması ilə bu məsələ arxa plana 

keçirilmişdir. Az sonra, yəni 13 oktyabr 1921-ci ildə Rusiya Federasiyasının iştirakı ilə Türkiyə Cümhuriyyəti, 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Respublikaları arasında imzalanmış məşhur Qars müqaviləsi ilə 

Naxçıvan ərazisinin Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublika statusunda fəaliyyət göstərməsi 

məsələsi birdəfəlik həll olunmuşdur. Hətta Qars müqaviləsində Naxçıvan Muxtar Respublikasına hər hansı bir 

başqa dövlət tərəfindən müdaxilə edilərsə, Türkiyə Cümhuriyyətinin onu himayə etməsinə dair xüsusi bir 

müddəanın daxil edilməsi bu anlaşmanın tarixi-siyasi əhəmiyyətini daha da qüvvətləndirmişdir. 

Bütün bunlara görə 1921-ci ilin Qars müqaviləsi Azərbaycanın cənub-qərb sərhədlərində ərazi 

bütövlüyünün qoruyub saxlaması və Naxçıvana muxtariyyət verilməsi baxımından böyük tarixi əhəmiyyətə 

malik olan siyasi hadisədir. Qars müqaviləsi ilə Ermənistanın Şərqi Anadoluda və Naxçıvanda ərazi iddialarına 

son qoyulmuş, Zaqafqaziya Respublikaları arasında Ermənistanın yaratdığı gərginlik, separatçılıq fəaliyyəti 

dayandırılmışdır. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhərində 

imzalanmış beynəlxalq statusa malik müqaviləyə yüksək qiymət vermiş, Qars müqaviləsinin müddəalarına 

əsasən, Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət verilməsini tarixi nailiyyət adlandırmışdır. Hətta XX 

əsrin sonlarına yaxın Ermənistan tərəfi yenidən Naxçıvan Muxtar Respublikasına hərbi təcavüz edərkən və ərazi 

iddiaları irəli sürərkən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 24 mart 1992-ci il tarixdə Türkiyə 

Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə Ankaradakı tarixi görüşü zamanı Qars müqaviləsinin müddəalarını yada 

salmaqla beynəlxalq ictimaiyyəti mövcud reallıq haqqında məlumatlandırmış, Ermənistan tərəfini bir daha 

susmağa məcbur etmişdir. 

Beləliklə, 1922-ci ildə çağırılmış Zaqafqaziya Sovetlər Qurultayında Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasının tərkibində Naxçıvanın muxtar respublika kimi fəaliyyət göstərməsi elan olunmuşdur. Bu 

vaxtdan etibarən Rusiya Federasiyası rəhbərliyinin Ermənistanın xeyrinə yaratdığı müstəqil Naxçıvan Sovet 

Sosialist Respublikası ləğv edilmişdir. Buna baxmayaraq, 1922-1923-cü illərdə siyasi-inzibati idarəetmə 

quruluşu kimi burada respublika deyil, Naxçıvan Diyar Komitəsi formatında qurum fəaliyyət göstərmişdir. 

Nəhayət, Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 5 dekabr 1923-cü il tarixli qərarında Naxçıvan 

Diyar Komitəsinin Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi məsələsi özünün qəti həllini 

tapmışdır. Bütün bunlardan sonra Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 9 fevral 1924-cü il tarixli dekreti 

ilə Naxçıvan ölkəsinin Azərbaycanın protektorluğunda Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası 

statusunda fəaliyyətə başlaması rəsmiləşdirilmişdir. Ümumnaxçıvan Sovetlər Qurultayının 18 aprel 1926-cı il 

tarixdə çağırılmış iclasında qəbul olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublikasının birinci Konstitusiyasının xüsusi 

bir maddəsi ilə “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının 

protektorluğunda olmaqla onun tərkib hissəsi olması” hüquqi cəhətdən də təsdiq olunmuşdur. Beləliklə, uzun və 

çətin bir mübarizədən sonra Azərbaycan Respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılması işi başa çatdırılmışdır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində coğrafi prinsiplər əsasında yaradılmış muxtar 

qurumdur. Qeyd olunduğu kimi, Naxçıvanın muxtariyyət ideyası RSFSR rəhbərliyi tərəfindən Zəngəzurun 

Ermənistana verilməsi ilə bu torpaqların Azərbaycan Sovet Respublikasının ərazisindən ayrı salınmasından 

doğan zərurət əsasında meydana gəlmişdir. İkincisi, Naxçıvana muxtariyyət statusu verilərkən onun ərazisinin 

coğrafi baxımdan bir neçə dövlətlə: Türkiyə Cümhuriyyəti, İran və Ermənistanla sərhəd olması məsələsi də 

nəzərə alınmışdır. Beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan 1921-ci il Moskva və Qars müqavilələrində Naxçıvanın 

muxtar qurum kimi statusu siyasi cəhətdən də əsaslandırılmışdır. 

Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasının tərkibində şərəfli və məsuliyyətli bir yol keçmişdir. Bütün təqiblərə və ideoloji təzyiqlərə 

baxmayaraq, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da savadsızlığın ləğv edilərək məcburi orta 

təhsilin həyata keçirilməsi, aqrar sahə ilə yanaşı, sənaye sektorunun da formalaşdırılması, maarif və mədəniyyət 

sahələrində müəyyən dirçəlişə nail olunması sovet dövrünün mühüm nailiyyətlərindən hesab oluna bilər. 

Bununla belə, XX əsrin 50-60-ci illərində Ermənistan yenidən Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı 

ərazi iddialarını davam etdirmişdir. Ermənilər Sovet İttifaqının rəhbərliyində Nikita Xruşşovla Anastas 

Mikoyanın münasibətlərindən istifadə edərək, Naxçıvanın Ermənistan SSR-nin tərkibinə daxil edilməsinə nail 

olmağa çalışmışlar. Naxçıvan torpağının yetirmələri olan görkəmli Azərbaycan ziyalıları mərkəzin bu sahədəki 

qeyri-qanuni planlarının həyata keçirilməməsi üçün açıq və ciddi mübarizə aparmışlar. Böyük vətəndaş-alim 

Abbas Zamanov 1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasında keçirilmiş məsul bir yığıncaqda mərkəzi 

hökumətin Naxçıvanın Ermənistana verilməsi siyasətini açıq şəkildə tənqid etmişdir. Siyasi xarakter daşıyan bu 

addımına görə Abbas Zamanov Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimi vəzifəsindən azad edilmiş, 

kommunist partiyası sıralarından çıxarılmışdır. 

Bundan başqa, XX əsrin 60-70-ci illərində Naxçıvanda muxtar respublikanın təşkili uğrunda 

mübarizədə mühüm xidmətləri olmuş qırmızı taborçuların müdafiə edilməsi, İrəvan şəhərinin süni şəkildə 

uydurulmuş erməni şəhəri kimi 2750 illiyinin qeyd olunması və erməni quldur cəlladı Andronikin 100 illiyinin 

Ermənistanda qeyd olunmasının əleyhinə apardıqları mübarizə də nəticə etibarilə Ermənistanın və onların sovet 

hökuməti rəhbərliyindəki havadarlarının susdurulmasına xidmət edirdi. 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin katibi, tarix elmləri namizədi Əli Əliyevin 1 mart 1966-cı il tarixində 

Sovet İttifaqı KP MK-nın ideologiya şöbəsinə ünvanladığı etiraz məktubundakı aşağıdakı mətləblər nəticə 

etibarilə Ermənistanın davam etməkdə olan qanunsuz hərəkətlərinə qarşı səsləndirilmiş ittihamlardan ibarətdir: 

“İzvestiya” qəzetinin 16 yanvar 1966-cı il tarixli nömrəsinin “Sonuncu gün” bölməsində Marietta Şaqinyanın 

“Volqa” ilə Fransada dolaşarkən” sərlöhvəli məqaləsi verilmişdir. Məqalə müəllifi general Andronikin Parisin 

“Per-Laşez” məzarlığındakı heykəlini Yerevan şəhərində David Sasunskiyə qoyulmuş abidə ilə müqayisə edir. 

Hamıya məlum olduğu kimi, general Andronik təpədən-dırnağa qədər bolşevizmin düşməni, əks-

inqilabi “Daşnaksütyun” partiyasının sayılıb-seçilən üzvü olmuşdur. ...Andronik İran-türk cəbhəsindən geri 

çəkilərkən 1918-ci ilin iyun-iyul aylarında Naxçıvan diyarında dinc əhalini didərgin salıb, qırıb-çatıb, talan 

edibdir. O, qadınları, uşaqları və qocaları da odlara yaxıb, qılıncdan keçiribdir. 

Salınmış qanlı nifaq, Andronik tərəfindən 1918-ci ildə diyarın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş fiziki 

cəhətdən məhv etmə halları haqqında mən bu ilin 28 yanvarında yazdığım məktubla “İzvestiya” qəzetinin 

redaksiyasını və Marietta Şaqinyanı məlumatlandırmışam. Lakin indiyə kimi onlardan heç bir cavab 

almamışam. Çox-çox təəssüf edirəm ki, əks-inqilabçı Andronikin mədh edilməsinə qarşı mənim bu etirazıma 

dair heç bir izahat verilməmişdir”. 

Yalnız görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 14 iyul 1969-cu ildən Azərbaycan Respublikasına 

rəhbərlik etdikdən sonra ölkəmizin digər regionlarından torpaqların itirilməsi prosesi tam dayandırıldığı kimi, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının da başının üstündən duman çəkilmişdir. 

Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində, 1990-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanı yenidən bürümüş 

erməni-bolşevik təcavüzünə və regiona olan hərbi müdaxilələrə cavab olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında Ali Sovetin qəbul etdiyi qərar beynəlxalq aləmdə böyük əks-səda 

doğurmuşdur. Və Sovet İttifaqı rəhbərliyindən məqsədli şəkildə uzaqlaşdırıldıqdan sonra Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin taleyin hökmü ilə Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilə Naxçıvanın muxtariyyət statusu 

məsələsinə yenidən baxılmış, nəhayət, sosialist idarəetmə forması bu dövlət idarəçiliyi qurumunun üzərindən 

götürülmüşdür. 
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Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin 17 noyabr 1990-cı il tarixli sessiyasında Azərbaycan SSR-in və 

Naxçıvan MSSR-in deputatı Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bu regional dövlət qurumunun adından “sovet 

sosialist” sözləri çıxarılmış, Ali Sovetin adı dəyişdirilərək Ali Məclis adlandırılmışdır. Eyni zamanda, həmin 

tarixi sessiyada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının dövlət rəmzlərindən biri kimi qəbul 

edilməsi haqqında qərar çıxarılmışdır. SSRİ-nin dağılmasından 11 ay əvvəl baş vermiş bu hadisələr Sovet 

İttifaqının çökməsinə təkan vermiş, ölkəmizdə milli azadlıq hərəkatının genişləndirilməsində mühüm rol 

oynamışdır. Bu yola Naxçıvan Muxtar Respublikası SSRİ-nin dağılmasından əvvəl özünün müstəqilliyini elan 

etməyə doğru ciddi siyasi gedişlər etməyə nail olmuşdur. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1991-ci ilin sentyabr ayından etibarən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində işləməsi sayəsində muxtar respublika erməni işğalından xilas 

edilmiş, burada müstəqil dövlətçilik üçün zəruri olan mühüm islahatlar qətiyyətlə həyata keçirilmişdir. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə təsərrüfat idarəetmə strukturları olan kolxoz 

və sovxozların ləğv edilməsi, torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi, regionda milli ordu hissələrinin təşkili, 

Türkiyə ilə sərhəddə Araz çayı üzərində “Ümid körpüsü”nün salınması, Yeni Azərbaycan Partiyasının 

yaradılması gənclərin Türkiyə Cümhuriyyətinin universitetlərində təhsil almaq üçün göndərilməsi, Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təsis olunması və sair  mühüm tədbirlər nəinki muxtar respublikada, 

ümumən Azərbaycan miqyasında yeni siyasi-iqtisadi və mədəni mühitin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi 

baxımından əhəmiyyətli hadisələrə çevrilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərindən böyük sürətlə inkişaf etməkdədir. Fəaliyyətini 

görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə 

həsr edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun ardıcıl və məqsədyönlü 

rəhbərliyi ilə muxtar respublika bütün istiqamətlər üzrə, hərtərəfli şəkildə irəliyə doğru böyük sürətlə 

addımlamaqda davam edir. 

Rəqabətədavamlı sosial-iqtisadi inkişafın nəticələrinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Azərbaycanın iqtisadi rayonları arasında birinci yeri tutması buradakı yüksəlişin vüsəti haqqında aydın təsəvvür 

əldə etməyə imkan yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 25 il ərzində aqrar sahəni bütün istiqamətlər üzrə 

inkişaf etdirməklə ilə yanaşı, həm də müasir sənaye regionuna çevrilmişdir. Əsas kənd təsərrüfatı və sənaye 

məhsulları ilə muxtar respublika əhalisinin təmin edilməsi ilə bərabər, yaxın və uzaq xarici ölkələrə mineral su, 

duz, mərmər, sement, bağ və bostan məhsullarının emal sənayesi mallarının ixrac olunması, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı dinamik surətdə inkişaf edən sosial-iqtisadi həyatın reallıqlarıdır. Müasir tipli şəhərsalma 

mədəniyyətinin formalaşdırılması, kənd mərkəzlərinin salınması, yüksək keyfiyyətə malik yolların çəkilməsi, 

nümunəvi sənaye zonalarının yaradılması, məktəb tikintisi baxımından da Naxçıvan təcrübəsi əsl nümunə hesab 

oluna bilər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun düşünülmüş siyasəti nəticəsində 

muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərinin elm, ali təhsil və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsi, burada 

hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş universitet şəhərciyinin salınması ölkəmizin yüksəkixtisaslı mütəxəssislərlə 

təmin olunmasına və ziyalı potensialının artırılmasına Naxçıvan məktəbinin daha çox fayda verməsinə şərait 

yaradır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq aləmdə tanınması, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin ölkə elmi mühitində xüsusi çəkiyə malik olması, Naxçıvan 

Universitetinin maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi və müasirləşdirilməsi, Cəlil Məmmədquluzadə adına 

Naxçıvan Dövlət musiqili Dram Teatrının səmərəli fəaliyyəti regionda yüksək elmi-mədəni inkişafın təmin 

olunmasına gur işıq salır. Son illərdə Naxçıvan şəhəri İslam Mədəniyyətinin paytaxtı, Avropa Gənclər paytaxtı 

missiyalarını da şərəflə yerinə yetirmişdir. 

Hazırda Naxçıvan şəhərində min nəfərə yaxın adamın ibadət etməsinə şərait yaradan möhtəşəm məscid 

kompleksi tikintisində tamamlanma işlərinin aparılması regionda dini-mənəvi dəyərlərin inkişaf etdirilməsinə öz 

töhfələrini verəcəkdir. Naxçıvan şəhərinin tərkibində Gənclər şəhərciyinin salınması burada yeni nəsillərin 

yaşayıb-işləməsinə, qurub-yaratmasına təminat verir. Ağbulaq Qış Xizək Mərkəzinin açılışa hazırlanması 

Naxçıvanın dünya turizminin cəlbedici mərkəzlərindən birinə çevrilməsində mühüm rol oynayacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə uzun illərdən bəri çətin blokada 

şəraitində yaşamaqda davam edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının dəmir yolu nəqliyyatının bərpa edilməsinə 

dair razılaşdırmanın əldə olunması, bu regionu Azərbaycanın digər rayonları ilə əlaqələndirən yeni avtomobil 
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yolunun çəkilməsinin planlaşdırılması qədim diyarın müasir inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olacaqdır. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Qars-İqdır-Sədərək-Şərur magistralı vasitəsilə Naxçıvana birləşdirilməsi 

muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafına yeni nəfəs gətirəcək mühüm hadisədir. Ümumiyyətlə, yaradılması çox 

da uzaqda olmayan Naxçıvan nəqliyyat dəhlizi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir dövrün əsas tranzit 

mərkəzlərindən birinə çevrilə bilər. Naxçıvan nəqliyyat dəhlizinin Türkiyə vasitəsilə Avropaya, İran yolu ilə 

Asiyaya, Bakıdan keçməklə Rusiyaya doğru genişləndirilməsi regionun, daha böyük inkişafına start vermək 

deməkdir. 

Bütün bunlar Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının bugünkü 

müasir intibah mərhələsinin yeni üfüqlərə doğru daha da inkişaf etdirilməsinə tam təminat verir. Azərbaycan 

xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik ideyalarını məsuliyyətlə və şərəflə həyata 

keçirən qədim və həmişəcavan diyar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun 

rəhbərliyi ilə  müasir inkişafın əsl nümunələrini təqdim etməkdə davam edir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin müəyyən etdiyi yeni inkişaf strategiyasının işığında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında dövlət qayğısı və fədakar zəhmət sayəsində qazanılan nailiyyətlər müasir dövrün möhtəşəm 

hesabatı olmaqla bərabər, həm də gələcək daha böyük inkişafın reallıqlarını müəyyən edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün qarşıdakı yüz illiyinə doğru qətiyyətlə addımlayır. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 9 fevral. - № 29. - S. 5. 
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Naxçıvan: tarixi reallıq və muxtariyyət statusu 

Naxçıvanın muxtariyyət modeli 

 

Ərəstü HƏBİBBƏYLİ, 

iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Muxtariyyət sözünün mahiyyətində fərqlilik əks olunub. Dövlətlərarası münasibətlərdə isə muxtariyyət 

çox vaxt özünü milli-etnik, linqvistik, dini, coğrafi və digər fərqliliklərin və ya azlıqların hüquqlarının xüsusi 

olaraq qorunması müstəvisində göstərir. Tarixin qədim dövrlərindən etibarən beynəlxalq münasibətlər 

sistemində muxtariyyət statusuna malik dövlət quruluşları mövcud olmuşdur. Belə ki, hələ eramızdan əvvəl 

yunan şəhər dövlətləri muxtariyyət hüququna malik olmuşlar. Yunanıstanın əsas ərazisindən – Balkan 

yarımadasından kənarda Kiçik Asiyada, Qara dəniz sahillərində yaranmış yunan şəhər dövlətləri – polislər, 

məhz muxtar idarəetmə sayəsində əsas ərazidən uzaqda olsa belə, öz mövcudiyyətlərini uzun müddət davam 

etdirə bilmişlər. 

Hazırda dünya dövlətlərinin hər birində müxtəlif dil, din, etnos və digər fərqli dəyər daşıyıcılarının 

birgəyaşayışını tənzimləyən idarəetmə quruluşu mövcuddur. Belə ki, BMT-nin üzvü olan 193 dövlətdən 27-si 

federativ, qalanları isə unitar dövlətlərdir. Unitar dövlətlərdən 32-nin tərkibində isə müxtəlif səviyyəli və 

mahiyyətli muxtar ərazilər və ya regionlar mövcuddur. Avropadakı 6 federal dövlətin və tərkibində müxtəlif 

səviyyəli muxtariyyət hüquqlu ərazilər olan 9 unitar dövlətin muxtariyyət statuslarında əsas faktorlardan biri 

milli-etnik fərqliliklərdir. Hətta İtaliyanın tərkibindəki Sardiniyada, Siciliyada və ya Fransanın tərkibindəki 

Korsikada da müəyyən tarixi-etnik fərqliliklər özünü göstərir. Mahiyyət etibarı ilə hətta konfessional fərqliliyinə 

görə də muxtariyyət hüququ olan ərazi quruluşlarına rast gəlinir. Belə ki, Yunanıstanın inzibati quruluşunda 

“Müqəddəs Dağ (Afon) Keşiş muxtar dövləti” adlı pravoslav keşiş ərazisi mövcuddur. Bu baxımdan, Avropada 

təkcə Portuqaliyanın muxtariyyət statuslu ərazilərini coğrafi quruluşla əlaqələndirmək olar. Portuqaliyanın 

Atlantik okeanında yerləşən Azor adalarının və Madeyra arxipelaqının əhalisi ölkənin əsas ərazisi ilə eyni milli-

etnik, din və dil daşıyıcılarıdır. 

Beləliklə, beynəlxalq təcrübəyə etdiyimiz bu qısa ekskurs nəticəsində qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan 

Respublikasının tərkibində Naxçıvanın muxtariyyət statusu tamamilə fərqli məna daşıyır. Bu muxtariyyət 

Naxçıvanın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmasını təsbit etmək üçün yaradılmış hüquqi statusdur. Bu 

mənada, Naxçıvanın muxtariyyət statusunu bütün dünya miqyasında unikal adlandırmaq olar. Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi zərurət və coğrafi faktorun təsiri altında yaranmışdır. Başlıca mahiyyəti sovet rəhbərliyi 

tərəfindən tarixi torpaqlarımızın ermənilərə verilməsi nəticəsində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi cəhətdən 

ayrı salınmış eksklav (anklavın bir növü) ərazinin Azərbaycandan ayrılmazlığı üzərində qurulmuşdur. 

Zəngəzurun işğalı nəticəsində yaranmış tarixi zərurət 

Naxçıvanın muxtariyyət taleyində, ilk növbədə, tarixi zərurət prinsipi həlledici rol oynayır. XX əsrin 

əvvəllərində, xüsusən də 1918-1920-ci illərdə regionda baş verən hadisələrə baxanda görünür ki, Naxçıvanın 

taleyi, ilk növbədə, yerli əhalinin qeyrəti və əyilməzliyi hesabına qorunurdu. Həm 1905-ci ildə, həm də 

cümhuriyyət dövründə müxtəlif xarici qüvvələrin silahlandırdığı erməni quldur dəstələri qarşısında yerli əhali 

bir çox hallarda təkbaşına mübarizə aparmalı olmuşdur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

qurulduğu zaman İrəvan Ermənistana güzəşt edilmiş, Zəngəzur Azərbaycanla Ermənistan arasında mübarizə 

meydanına çevrilmiş, Qarabağ isə ermənilərin xəyanətinə məruz qalmışdır. Buna görə də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Naxçıvandakı hadisələrə müdaxilə etmək imkanı demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Digər 

tərəfdən isə Türkiyə Birinci Dünya müharibəsində məğlub tərəf olduğundan, bu məsələdə tam dəstək göstərə 

bilmirdi. Bölgədə müxtəlif xarici qüvvələrin himayədarlığı ilə erməni dəstələri tez-tez özbaşınalıq etməyə cəhd 

edirdilər. Yalnız yerli azərbaycanlı özünümüdafiə qüvvələri erməni quldurlarına müqavimət göstərirdilər. 1918-

ci ilin noyabr ayından 1919-cu ilin mart ayına qədər isə Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli, Uluxanlı, 

Sərdarabad, Qəmərli, Vedibasar və Mehri bölgələrini əhatə edən, təxminən, 1 milyon əhalinin yaşadığı Araz-

Türk Respublikası mövcud olmuşdur. 

Andranik Ozanyanın başçılığı altında erməni daşnak quldur dəstələri tərəfindən Naxçıvanda, Zəngəzurda 

yüzdən çox azərbaycanlı kəndi dağıdılmış, minlərlə insan qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Naxçıvan Milli Şu-
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rasının özünümüdafiə dəstələrinin və Kazım Qarabəkir Paşanın rəhbərliyi ilə köməyə gələn türk ordusunun 

qüvvələri hesabına 1920-ci ilin ortalarına doğru Naxçıvan erməni daşnak qüvvələrindən təmizləndi. Bununla 

belə, 1918-1920-ci illərdə Zəngəzurda, Dərələyəzdə və Vedibasarda həmin dövrün beynəlxalq güclərinin 

himayəsi ilə ermənilər növbəti işğalçılıq planları üçün əsas yarada bildilər. Təsadüfi deyildir ki, Cənubi Qafqaz 

dövlətləri sovet işğalına məruz qalandan sonra əzəli Azərbaycan torpağı olan Zəngəzur yeni yaranmış sovet 

Ermənistanına verildi. Bununla da Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birbaşa əlaqəsi kəsildi və bu region 

siyasi-coğrafi cəhətdən eksklava çevrildi. 

Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, Naxçıvanın muxtariyyəti, ilk növbədə, tarixi zərurətdən 

yaranmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev bununla bağlı deyirdi: “Əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi 

olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə 

idi” (Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. 24-cü kitab. Bakı, 2005, səh.75). 

Məlumdur ki, həmin dövrdə, hətta Naxçıvanın da Ermənistana verilməsi ilə bağlı cəhdlər olmuşdur. 

Ermənistan tərəfi müxtəlif təxribatlara əl atırdı. Ermənistan sovetləşdiriləndən sonra belə Ermənistan İnqilab 

Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanı Azərbaycanın bir hissəsi kimi deyil, müstəqil sovet respublikası 

kimi tanımışdır (İsmayıl Hacıyev. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. Bakı, 2018, səh. 173). Lakin 

hər zaman qətiyyət göstərən Naxçıvan diyarının əhalisi Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət tələb edirdi. 

Naxçıvan, ilk növbədə, yerli əhalinin mübarizəsi və qətiyyəti hesabına Azərbaycanın tərkibində qalmış oldu. 

1921-ci ilin yanvarında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş rəy 

sorğusunda bölgə əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində 

qalmasına səs verdi. 

Anklav region olmağın çətinlikləri 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunu zəruri edən ikinci amil isə coğrafi, daha doğrusu, siyasi-coğrafi faktor 

olmuşdur. Zəngəzurun itirilməsindən sonra Naxçıvan eksklav əraziyə çevrildi. Tarixi təcrübə göstərir ki, bütün 

dünyada bu cür coğrafi şəraitdə yerləşən əksər ərazilərin müstəsna inzibati-idarəetmə sistemi və bir çox hallarda 

muxtariyyət statusu olur. Dünya təcrübəsində bu tip ərazi quruluşlarının yaranması tarixinin, siyasi və coğrafi 

səbəblərlə əlaqədar olması müşahidə edilir. Bu yerdə qeyd etmək istərdik ki, diplomatiya tarixində “anklav” 

sözünün əks olunduğu ilk sənəd 1526-cı il Madrid Sazişidir. 1521-1526-cı illərdə bir tərəfdən Fransa, Venesiya 

Respublikası, digər tərəfdən isə İspaniya, Müqəddəs Roma imperiyası, İngiltərə Krallığı arasında baş verən 

müharibənin nəticələrinin əksini tapdığı bu sazişdə Avropanın yeni siyasi səhnəsində mərkəzdən uzaq düşən 

anklavlar anlayışı ortaya çıxmışdır. 

Hazırda dünyada siyasi, tarixi, coğrafi səbəblərdən yaranmış müxtəlif ölçüdə 283 anklav ərazi 

mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının əsas ərazisindən ayrı düşən və üç ölkə – Türkiyə, İran və Ermənistan 

ilə əhatə olunan Naxçıvan Muxtar Respublikası eksklav ərazi hesab olunur. Keçən əsrin 20-ci illərində sovet 

Rusiyası tərəfindən Qafqaz işğal olunarkən, bu regionda yaradılmış müttəfiq respublikaların sərhədlərində 

dəyişikliklər edilmişdir. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzurun, Dərələyəzin sovet rəhbərləri tərəfindən 

Ermənistan SSR-ə hədiyyə edilməsi hesabına Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birbaşa quru əlaqəsi 

kəsilmiş oldu. Beləliklə, eksklav ərazi mövqeyinə düşməsi Naxçıvana Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

muxtar respublika statusu verilməsi ilə nəticələndi. 

Kazım Qarabəkir Paşanın “Şərqin qapısı”, Mustafa Kamal Atatürkün isə “Türk qapısı” adlandırdıqları 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu beynəlxalq müqavilələrlə təsbit olunmuşdur. 1921-ci il martın 16-da Türkiyə ilə 

Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası (RSFSR) arasında imzalanmış “Dostluq və qardaşlıq haqqında” 

Moskva müqaviləsində Naxçıvanın heç bir dövlətə güzəştə gedilməməsi şərtilə Azərbaycanın tərkibində 

saxlanılması razılaşdırılmışdır. 1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in nümayəndəsinin iştirakı ilə Azərbaycan 

SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR ilə Türkiyə arasında imzalanan Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın 

ərazisi, sərhədləri müəyyənləşmiş və həmin sərhədlər daxilində Azərbaycanın himayəsi altında muxtariyyət 

statusu təsbit olunmuşdur. Hər iki beynəlxalq müqavilə müddətsiz imzalanmışdır və həmin müqavilələr onu 

imzalayan dövlətlər tərəfindən birtərəfli qaydada ləğv edilə bilməz. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət statusunun həyati əhəmiyyətini yüksək 

qiymətləndirərək bildirmişdir ki, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca 

mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyətdir”. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvanın statusunun toxunulmazlığına beynəlxalq zəmanət olsa belə, həmin 

dövrdə sovet rəhbərliyi tərəfindən Moskvadan muxtariyyətin təsbitinə ciddi maneələr olmuşdur. Bunun 

nəticəsidir ki, muxtariyyət statusu yalnız 1924-cü ildə rəsmi olaraq təsdiqini tapmışdır. Belə ki, Azərbaycan 

MİK-in 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar Diyarının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasına çevrilməsi təsbit olunmuşdur. Bu status 1926-cı il aprelin 18-də qəbul olunmuş Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının birinci Konstitusiyasında əksini tapmışdır. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu ilə bağlı pozulan beynəlxalq hüquq və erməni işğalı 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid ərazilər Moskva və Qars müqavilələrinə əsasən beynəlxalq zəmanət 

qazanmış olsa da, sovet hakimiyyəti dövründə daim ermənilərin əsas hədəflərindən biri olmuşdur. Belə ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qars müqaviləsi ilə təsbit edilmiş ərazisinin, təqribən, 15 faizi XX əsrin 

müxtəlif illərində Ermənistan tərəfindən qanunsuz olaraq zəbt edilmişdir. Muxtariyyət təsbit olunduqdan sonra 

Naxçıvana aid torpaqların Ermənistana verilməsi ilə bağlı ilk hadisə 1929-cu ildə baş vermişdir. 1929-cu il fev-

ralın 18-də Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Naxçıvanın 657 kvadratkilometr ərazisi – Şərur 

qəzasının Qurdqulaq, Xaçik (Daqin Almalı), Horadiz (Qaradüz), Naxçıvan qəzasının Şahbuz nahiyəsinin Oğbin, 

Ağxəç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri, Ordubad qəzasının Qorçevan (Qarsevən) kəndi və Kilit kəndi tor-

paqlarının bir hissəsi Ermənistana verilmişdir (A. Paşayev. XIX-XX əsrlərdə ermənilərin Azərbaycana qarşı 

ərazi iddiaları, soyqırımları və deportasiyaları. Bakı, 2011, səh. 210). Tarixdə heç vaxt ermənilərin yaşamadığı, 

yalnız Türkmənçay müqaviləsindən sonra İranın Salmas vilayətindən köçürülmüş ermənilərin sayəsində Şərur-

Dərələyəz mahalının bu kəndlərinin adları da sonrakı dövrlərdə erməniləşdirildi. Türk mənşəli toponimlərin 

tamamilə xəritələrdən silinməsi ermənilərin məkrli təcavüzkarlıq siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. Tarixi 

saxtalaşdırmaq, Azərbaycan torpaqlarının tarixi adlarını dəyişdirmək regionda türk irsinin silinməsinə 

yönəlmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Ermənistana verilmiş bu 9 kənddən Sultanbəy kəndinə 1935-ci ildə Bartsiruni, 

Qurdqulaq kəndinə 1946-cı ildə Boloraberd, Horadiz kəndinə 1968-ci ildə Oradis, İtqıran kəndinə 1991-ci ildə 

Nor Aznaberd kimi qondarma adlar verilmişdir. 

Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə adları dəyişdirilən bu kəndlərdən 1928–1930-cu 

illərdə yerli azərbaycanlı əhali demək olar ki, tamamilə köçürülmüşdür. İndi xaraba kənd olan Almalıdan 1938-

39-cu illərdə azərbaycanlılar köçürülmüş, 1939-cu ildə isə kənd ləğv edilmişdir. Oğbin kəndindən SSRİ Nazirlər 

Sovetinin xüsusi qərarından sonra 1948-ci ildə azərbaycanlılar zorla Azərbaycana köçürülmüşdür. Qədim adı 

Ağarxac olmuş Ağxəç kəndindən də 1928-29-cu illərdə azərbaycanlılar sıxışdırılaraq çıxarılmışdır. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus ərazilərin statusu beynəlxalq müqavilələr əsasında 

zəmanət altında olsa belə, həmin müqavilələri imzalayan tərəflərin heç bir razılığı olmadan bu torpaqların 

Ermənistana verilməsi ilə beynəlxalq hüquq prinsipləri pozulmuş oldu. Həmin kəndlərin adlarının 

dəyişdirilməsi, əzəli Azərbaycan toponimlərinin silinməsi isə beynəlxalq hüquqla bərabər tarixə də ləkə gətirdi. 

1930-cu ildə Naxçıvana məxsus daha 3 kənd Ermənistana verildi. Lehvaz, Astazur və Əldərə (Aldərə) 

kəndləri yenə də beynəlxalq zəmanət verilmiş muxtar respublika ərazilərindən ayrılaraq Ermənistana verildi. Bir 

tərəfdən Naxçıvandan, digər tərəfdən Zəngilandan ayrılaraq Ermənistana verilmiş torpaqlar hesabına Mehri 

rayonu yaradıldı. Sonrakı dövrlərdə həm Zəngilan, həm də Naxçıvan istiqamətlərində Ermənistan Mehri 

dəhlizini daha da genişləndirmək üçün daim cəhdlər etmişdir. 

Qeyd etməliyik ki, həmin illərdə sovet rəhbərliyi tərəfindən Moskvadan gələn təlimatlarla bir tərəfdən 

Azərbaycan əraziləri Ermənistana verilir, digər tərəfdən isə azərbaycanlı əhaliyə qarşı təzyiq və təqiblər 

nəticəsində azərbaycanlıların say nisbətinə müdaxilələr edilirdi. Belə ki, 1930-cu illərdə Naxçıvan əhalisi sovet 

rejimi tərəfindən deportasiya və sürgünlərə də məruz qalırdı. Həmin illərdə Naxçıvanda 1000-dən artıq ailə – 35 

mindən çox əhali Qazaxıstana və Sibirə sürgün edilmişdir. Bundan başqa, həmin illərdə Türkiyə və İrana 

mühacirət edənlərin də sayı kifayət qədər çoxluq təşkil edirdi. Məqsəd bəlli idi. Qədim Azərbaycan torpaqları 

olan Naxçıvanda yerli əhalinin demoqrafik çoxluğunun və inkişafının qarşısını almaq. Bununla belə bütün bu 

təzyiqlərin fonunda Naxçıvan əhalisi sovet dövlətinin zorakılıq siyasətinə qarşı ciddi mübarizə aparırdı, hətta 

zaman-zaman silahlı üsyanlar baş verirdi. 

1938-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək və Kərki kəndlərinə məxsus əkin sahələrinin bir 

hissəsi Ermənistana verildi. Bununla da xəritəmizdə yeni bir anklav – Kərki anklavı yaradılmış oldu. Kəndin 

əhalisi ancaq azərbaycanlılardan ibarət olduğuna görə Sovet hökuməti yerli əhalinin narazılığı qarşısında kəndi 

verə bilmədi. Lakin Kərkinin anklava çevrilməsi 1990-cı ildə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü 
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başlayan kimi kəndi çətin vəziyyətə qoydu. 1990-cı il yanvarın 19-da hər tərəfdən düşmənlə əhatə olunan Kərki 

kəndi işğal olundu. 

Beləliklə, sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvanın 12 kəndi Ermənistana verilmiş, bu kəndlərdən yerli 

azərbaycanlı əhali çıxarılmış, yer adları dəyişdirilmişdir. 

Vətən müharibəsinin Naxçıvana açdığı dəhliz 

2020-ci ilin 27 sentyabr – 10 noyabr tarixlərində 44 gün davam edən Vətən müharibəsi müstəqil 

Azərbaycanın həyatında yeni bir səhifənin açılması ilə nəticələndi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər Azərbaycan ordusu 

torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə, pozulmuş beynəlxalq hüquq normalarını da bərpa etmiş oldu. Ermənistan 

tərəfindən törədilmiş növbəti hərbi təxribatın qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan ordusunun əks-hücum 

əməliyyatı nəticəsində tarixi ədalət bərpa olundu. “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi!” məfkurəsi hər bir 

Azərbaycan vətəndaşı və dünya azərbaycanlıları üçün qələbə şüarı oldu. 

Vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi regionda 30 ilə yaxındır donub qalmış digər böyük 

problemlərin də həlli üçün zəmin yaratdı. Regionda sülh və təhlükəsizlik Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat-

kommunikasiya əlaqələrinin və qovşaqlarının yaranmasını şərtləndirə bilər. Bununla bağlı müddəa Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş naziri və Rusiya Federasiyası Prezidentinin imza-

ladıqları bəyanatın 9-cu bəndində əksini tapmışdır: “Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri açılır. 

Ermənistan Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz 

hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir.” Bu, Azərbaycan diplomatiyasının gələcəyə 

hədəflənən strategiyası, eyni zamanda uğurudur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin apardığı məqsədyönlü 

siyasət Cənubi Qafqazda iqtisadi və logistika baxımından tamamilə yeni bir mənzərənin yaranmasına səbəb 

olacaqdır və bu yeni vəziyyətdə Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindən çıxaraq əlverişli coğrafi 

mövqeyə yiyələnə bilər. Naxçıvan Cənubi Qafqazda həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub istiqamətində 

yaranacaq yeni nəqliyyat marşrutlarında mühüm arteriya olacaqdır. 

Beləliklə, muxtariyyətinin 97-ci ili tamam olan Naxçıvan bu dövr ərzində müxtəlif mərhələlərdən 

keçmişdir. Birincisi, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Azərbaycanın əsas ərazisindən ayrı düşmək. İkincisi, 

sovet hakimiyyəti illərində muxtariyyətə zəmanət verən beynəlxalq müqavilələrin pozularaq torpaqlarının bir 

hissəsinin Ermənistana verilməsi. Üçüncüsü, Kərki kəndinin işğalı və Naxçıvanın blokada şəraitinə düşməsi. 

Nəhayət hazırda yeni bir mərhələyə keçid alırıq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

qətiyyətli mövqeyi və siyasi iradəsi ilə Ermənistanla imzalanan sənəddə Naxçıvanla nəqliyyat əlaqələrinin 

əksini tapması Muxtar Respublikanın həyatında yeni bir dövr olacaqdır. 30 ilə yaxın müddətdə blokada 

şəraitinin bütün çətinliklərinə baxmayaraq, yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olmuş Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası yaranmış yeni şəraitdə yeni bir intibah yaşayacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.- 2021.- 9 fevral.- № 29.- S. 4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: əhali məşğulluğu və sosial rifah 

 

Cavadxan Qasımov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

28 yanvar 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “2021-2025-

ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın 

təsdiq edilməsi haqqında imzalanan Sərəncam ölkəmizdə milli iqtisadi quruculuq prosesləri fonunda uğurla 

təşəkkül tapan sosiallaşma tədbirlərinə böyük töhfədir. 

Ölkəmizdə olduğu kimi, muxtar respublikamızda da əhalinin məşğulluq məsələsi daima dövlətin iqtisadi 

siyasətinin prioritetlərinə aid olunmuşdur. 2007-ci il 30 may tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Məşğulluq Startegiyasının həyata keçirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramında (2007-2010-cu illər); 

- birinci mərhələdə 18 dekabr 2013-cü ildə qəbul olunaraq 2014-2015-ci illəri əhatə edən; 

- ikinci mərhələdə isə 11 yanvar 2016-cı ildə qəbul olunmaqla, 2016-2020-ci illəri əhatə edən “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılmasına dair Dövlət Proqramı”nda məşğulluq əsas 

məqsədlər kimi götürülmüş və uzunmüddətli dövrlər üzrə yaradılması hədəflənən yeni iş yerlərinin açılmasına 

öz töhfələrini vermişdir. 

5 bənddən ibarət olan yeni Dövlət proqramının isə həyata keçirilməsi üzrə 2021-2025-ci illər üzrə 

Tədbirlər Planı da təsdiq olunmuşdur. Tədbirlər Planı 22 bənd üzrə məşğulluq sahəsində çox zəruri tədbirlərin 

reallaşmasını hədəfləyir. Eyni zamanda, Dövlət proqramı əvvəlki dövrlərdə məşğulluq haqqında təsdiq, qəbul və 

icra olunan tənzimləmə vasitələrinin sosial, iqtisadi və məntiqi davamı olaraq da çox əhəmiyyətlidir. Bir sözlə, 

yeni Dövlət proqramı özünün əhatəliliyi və hədəfləri baxımından olduqca perspektivlidir, etibarlıdır. 

Məhz Dövlət proqramın məqsədi məşğulluq sahəsindəki tədbirlərin davamlılığı, imkanları, perspektivləri, 

çoxşaxəliliyi, faydalılığı və digər aktual xüsusiyyətlərinə görə aşağıdakılardan ibarətdir: 

- əhalinin məşğulluğuna yönəldilən tədbirlərin davamlılığına nail olunması; 

- yeni iş yerlərinin yaradılması və özünüməşğulluğun təmin edilməsi; 

- əmək bazarında real vəziyyətin təhlil edilməsi və tələbata uyğun kadr hazırlığının aparılması; 

- sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında məşğulluq sahəsində dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsinə 

diqqət edəndə aydın olur ki, burada əmək bazarının ardıcıl olaraq tənzimlənməsi əsas götürülmüş, onun təhlil 

olunması və tələblərinin üstün tutulması fonunda kadrlara olan tələbatının müəyyənləşdirilməsi zəruriliyi ilə 

seçilmişdir. Müvafiq dövlət orqanlarının icraçılığı ilə nəzərdə tutulan tədbirlərin reallaşması muxtar 

respublikada əhalinin məşğulluğunun artırılması sahəsində konkret vəzifələr müəyyən olunmuşdur. Məşğulluq 

haqqında qüvvədə olan Qanun, Strategiya və digər hüquqi aktlarla vəhdət şəraitində səmərəli istehsal, 

təsərrüfatçılıq və fəaliyyət mühitinin daha da əlçatan olması mümkün olacaqdır. Eyni zamanda, aktiv məşğulluq 

tədbirləri çərçivəsində əmək yarmarkalarının keçirilməsi fonunda işsizlərin qeydiyyata alınması, bilik və 

bacarıqların qiymətləndirilməsi ilə onların iş yerləri ilə (məşğulluğunun) təmin olunması məsələləri daim 

aktuallıq qazanmışdır. 

Ölkəmizin milli iqtisadiyyatı üçün müəyyən olunan uzunmüddətli prioritetlər də nəzərə alınmaqla 

məşğulluğun təmin olunması sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasları baxımından da yeni Dövlət 

proqramının əhəmiyyəti böyük olacaqdır. Məlumdur ki, ölkəmizdə həyata keçirilən davamlı iqtisadi islahatlar 

çoxistiqamətli uğurlarla yanaşı, sənayeləşmə siyasəti əsasında inkişafı da hədəfləməkdədir. Artıq milli 

iqtisadiyyatımız üçün zəruri olacaq Sənaye Parkları və məhəllələrinin yaradılması da bu sahədə səmərəli 

olmaqdadır. Həmçinin yaradıcı təşəbbüslərə əsaslanan sahibkarlıq fəaliyyətinin əsasları daha da 

möhkəmlənəcəkdir ki, bu da məhz məşğulluq üçün əlverişli zəminin yaradılmasına xidmət etməkdədir. Elə bu 

yolla həm iş yerlərinin açılmasına, həm də məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olunmuşdur. Çünki 

sənaye məhəllələrinin fəaliyyəti də elə məhz kiçik və orta sahibkarlar tərəfindən məhsul istehsalını və 

xidmətlərin göstərilməsini, nəticə etibarı ilə yeni istehsal müəssisələrinin və təbii ki, iş yerlərinin yaradılmasını 

nəzərdə tutur. Burada ailə təsərrüfatlarının səmərəli təşkili və idarə olunmasına, mövcud olanların fəaliyyətinin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

145 

 

genişləndirilməsinə və yenilərinin yaradılmasına əlverişli zəminin yaradılması, həmçinin dəstəyin göstərilməsi 

nəzərə alınmışdır. Buna görə də həmin Dövlət proqramı hər iki idarəetməyə əsaslanan sahibkarlığın inkişafını 

hədəfləyir. 

Müasir müstəqillik illərinin ən mühüm nailiyyətlərindən birini də bütün regionların istehsal və sosial 

infrastruktur təşkilatlanması sahəsindəki perspektivlərindən ibarət olan potensial təşkil etməkdədir. Qeyd etmək 

olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası da özünəməxsus regional xüsusiyyətlərinə görə bu sahədə məşğulluq 

imkanlarının artırılmasını hədəfləməkdədir. Bütün rayonların, şəhər və kəndlərin iqtisadi inkişafının diqqətdə 

saxlanılması, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi və hərtərəfli təminatların təşəkkülü məhz 

həmin ərazilərdə yerli resurslara əsaslanan istehsal və xidmət sahələrinin yaradılmasını nəzərdə tutmaqdadır. 

Yeni Dövlət Proqramının icrası ilə qarşıdakı dövrlər üzrə reallaşması hədəf kimi qəbul olunan tədbirlərdən biri 

də rayonların sosial-iqtisadi inkişafı əsasında məşğulluğun təminatından ibarət olacaqdır. Məşğulluqla yanaşı, 

özünüməşğulluq imkanlarının yaradılması da məhz rayonların və kəndlərin iqtisadi inkişafı nəticəsində 

reallaşacaqdır. 

Təsdiq olunan yeni Dövlət proqramında həmçinin: 

- əhalinin bütün təbəqələrinin diqqətdə saxlanılması; 

- gənclərin yaradıcılıq potensiallarının inkişaf etdirilməsi; 

- sosial müdafiəyə və qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin məşğulluğunun (özünüməşğulluq) təmin olunması; 

- müxtəlif stimullaşdırıcı və dəstəkləyici tədbirlər məqsədilə güzəştli şərtlərlə və kiçikhəcmli kreditlərin 

verilməsi; 

- sosial layihələrin reallaşması kimi tədbirlər zəruriliyi ilə seçilməkdədir. 

Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, əhalinin məşğulluğunun artırılması istiqamətində də dövlət 

tənzimlənməsi həyata keçirilir. Hələ 2 iyul 2001 -ci ildə xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyev 

tərəfindən təsdiq olunan Azərbaycan Respublikasının məşğulluq qanunu bu sahədə yeni keyfiyyət mərhələsinin 

əsaslarını yaratmış oldu. Orada hazırkı iqtisadi şərait üçün aktual olacaq və bu günlərə qədər təşəkkül tapan 

uğurların əsaslarını təşkil edəcək meyarlar təsbit olundu. Belə ki, həmin Qanunda dövlətimizin müəyyən etdiyi 

siyasət, məşğul şəxs adlandırılan insanlar, məşğulluq sahəsində insanların hüquqları, məşğulluğun 

tənzimlənməsi, məşğulluq sahəsində həmkarlar ittifaqlarının iştirakı, işaxtaranlarla işəgötürənlərin qanunla 

müəyyən olunan münasibətləri və digər mühüm məsələlərə ətraflı olaraq aydınlıq gətirilmişdir. Bir sözlə, bu 

qanun tam mükəmməl və sanballı prosedurları özündə əks etdirməklə gələcək üçün çox güclü təminatdır. Qeyd 

edək ki, həmin dövlət sənədində yuxarıda göstərilənlər məşğulluğun tənzimlənməsi ilə bərabər, həm də orada 

təmsil olunan insanların bir-biri ilə münasibətlərinə də yenilik gətirir. Artıq bütün bunlar müasir dövrlə 

ayaqlaşmaqla və səsləşməklə, məşğulluq mədəniyyəti formasında ifadə oluna bilər. 

Məhz bu etibarlılıq əsasında Prezident İlham Əliyevin 26 oktyabr 2005-ci ildə imzaladığı Sərəncamla 

“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası (2006-2015-ci illər)”, 15 may 2007-ci il tarixdə 

imzaladığı Sərəncamla isə “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)” da təsdiq olunmuşdur. Bunlarla yanaşı, 2006-2015-ci illər üzrə təsdiq 

olunmuş Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş ikinci mərhələnin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 

15 noyabr 2011-ci il tarixdə dövlət başçısı tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının 

həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur. 

Milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivləri və etibarlı sosiallaşma tədbirləri çərçivəsində həyata 

keçilirilən islahatlar məşğulluq tənzimlənməsi sahəsində də yeni səhifələr açmışdır. Ölkə başçısı tərəfindən 29 

iyun 2018-ci il tarixində təsdiq olunan Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu da müasir 

dövrün ən yeni tələbləri, o cümlədən, daha çevik idarəetmə mexanizmləri, sosial rifah sahəsindəki uğurlar, 

innovativ inkişaf və s. xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, qəbul olunmuşdur. Orada vakansiya bankının 

yaradılması, məşğulluğun təmin edilməsində yerli özünüidarəetmə orqanlarının iştirakı, peşəyönümünə dair 

məsləhət xidmətləri, əmək birjalarının və əmək yarmarkalarının təşkili, özünüməşğulluğa kömək göstərilməsi, 

sosial müəssisələrin və əlavə iş yerlərinin yaradılması və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi, fərdi 

məşğulluq proqramı, peşə hazırlığına cəlb olunan işsiz şəxsə verilən təqaüd, qeyri-formal məşğulluğun 

müəyyənləşdirilməsi, “qeyri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya ehtiyatı, qeyri-formal 

məşğulluq sahəsində maarifləndirmə, məşğulluq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və digər məsələlərin 

tənzimlənməsindən ibarət çox aktual məsələlər yer almışdır. 
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Bütün bunlar bir daha göstərir ki, məşğulluq məsələsi dövlətin gündəlik diqqəti ilə əhatə olunmuşdur və 

onun uzaq gələcək üzrə müəyyən olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bunu 30 oktyabr 2018-ci il tarixdə “2019–

2030-cu illər üçün Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında dövlət 

başçısı tərəfindən imzalanan növbəti Sərəncam da göstərir. 

Beləliklə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həmişəyaşar ideyaları əsasında Azərbaycan 

Respublikasında qətiyyətlə davam etdirilən milli iqtisadi quruculuq prosesləri milli və regional səviyyələrdə 

nəticələrini verməkdədir. Bu sahədə ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

da qazanılan uğurlar yeni istehsal sahələrinin (müəssisələrinin) yaradılması, əmək ehtiyatlarından səmərəli 

istifadənin təmin olunması və nəticə etibarı ilə işsizliyin minimuma səviyyədə saxlanılması fonunda əhalinin 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarət olmaqdadır. Keçən müddət ərzində bütün sahələr kimi 

məşğulluğun tənzimlənməsi istiqamətində də həyata keçirilən tənzimləmə tədbirləri ardıcıllığı ilə seçilməkdədir. 

 

İki sahil.-2021.-2 fevral.-№19.-S.15. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: ölkənin milli iqtisadi hədəflərinə doğru 

 
Cavadxan Qasımov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycan Respublikasında uzunmüddətli milli iqtisadi quruculuq prosesləri uğurla davam edir. Müasir 

iqtisadi şəraitin qanunları əsasında təşəkkül tapan iqtisadi siyasət özünün sosial mahiyyəti ilə daha böyük 

aktuallıq daşımaqda, bir tərəfdən dövlətin müəyyən etdiyi hədəfləri əlçatan edir, digər tərəfdən isə əhalinin 

firavan yaşayışına istiqamətlənməkdədir. Ardıcıl mərhələlərdə təsdiq və icra olunan dövlət proqramları, 

strategiyalar və konsepsiyalar milli iqtisadiyyat üzrə perspektivləri artırmış, nəticədə dayanıqlı inkişaf potensialı 

formalaşmışdır. Təbii ki, bunlar ümumilikdə, dövlətin siyasətinin səmərəliliyinin mühüm göstəricisidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin qeyd etdiyimiz makroiqtisadi inkişafının təmin olunması 

sahəsindəki rolu ilə mövcud potensialı daha da artırmışdır. 2020-ci ilin sosial-iqtisadi yekunları muxtar 

respublikanın keçdiyimiz illər üzrə əldə etdiyi uğurların əhatəsini genişləndirmiş, bu isə özünü davamlı sosial-

iqtisadi inkişafda göstərmişdir. 

Xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin həmişəyaşar ideyaları əsasında 2004-cü ildən 

uğurla icra olunan regional inkişaf üzrə Dövlət proqramları və digər sahəvi tənzimləmə mexanizmləri ölkənin 

bütün regionları kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının da iqtisadiyyatı üçün keyfiyyət mərhələsinin əsaslarına 

çevrilmişdir. Bunlarla yanaşı, artıq muxtar respublikada ardıcıl və əlaqəli şəkildə olmaqla, təsdiq və icra 

olunan bir çox hüquqi mexanizmləri qeyd etmək olar ki, onlar da öz ifadəsini hazırda həm iqtisadi, həm də 

sosial sahələrin inkişafında göstərməkdədir. Həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin, 

xüsusilə də, sənaye və kənd təsərrüfatının mövcud perspektivlərini daha da artırmış və bunlar, digər sahələrlə 

birlikdə əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) müqavimətli strukturunu 

formalaşdırmışdır. Bunu 2010-2020-ci illərin sosial-iqtisadi inkişafından ibarət son 10 ilin keyfiyyət 

göstəriciləri də sübut edir. 

Göründüyü kimi, 2010-2020-ci illərdə muxtar respublikada ÜDM-nin həcmi 2,5 dəfə artmışdır. Bununla 

yanaşı, qeyd edə bilərik ki, məhz 2010-cu ildə muxtar respublikada ÜDM-nin həcmi 1 milyard manatı, 2012-ci 

ildə isə 2 milyard manatı ötüb keçmişdir. Təbii ki, mövcud potensial muxtar respublikada müdrik ideyalar 

əsasında davam etdirilən iqtisadi islahatların səmərəliliyini, həmçinin, bu sahədəki proseslərin düzgün təşkili və 

idarəolunmasını göstərməkdədir. Bu dinamika, eyni zamanda, iqtisadiyyatın qlobal böhran və pandemiyanın 

təsirləri qarşısında müqavimətliliyini və sosial dayanıqlılığını daha da artırmaqla, yaxın gələcəkdə ÜDM-nin 

həcminin 3 milyard manatı ötəcəyini deməyə əsas verir. 

İqtisadiyyat inkişaf etdikcə, onun sosialyönümlülük çəkisi də artır. Burada insanların sağlamlığının 

qorunması, elmi biliklərinin və dünyagörüşlərinin inkişafı, alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi, makroiqtisadi 

proseslərin davamlılığında çevik iştirakı, rifah göstəricilərinin artması və digər üstünlükləri də ifadə olunur. 

Həmin amillər 2010-2020-ci illər üzrə öz davamlılığını hər bir nəfərə düşən ÜDM-nin həcmində də 

göstərmişdir. 
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ÜDM-nin hər bir nəfərə düşən həcmi üzrə 2010-2020-ci illərdə 2,2 dəfəlik artımın təşəkkül tapmışdır. 

Qeyd edək ki, müvafiq göstərici 2011-ci ildə 4000, 2013-cü ildə 5000, 2018-ci ildə isə 6000 manatı keçmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişafı ilə ölkənin milli iqtisadi perspektivləri üçün zəruri 

olan proseslərin məqsədyönülülüyünü təmin etməkdədir. Təbii ki, burada iqtisadiyyatın aparıcı sahələri olaraq 

sənayenin və kənd təsərrüratının mezoiqtisadi əhəmiyyətlilik zəminində inkişafı da diqqəti çəkməkdədir. 

Hazırda ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafından ibarət hədəflərinin əlçatan olması hər iki sahənin davam 

edən islahatlar fonunda inkişafından çox asılıdır. İstər xammal mənbələrindən səmərəli istifadə olunması, istər 

emal proseslərinin etibarlılığı, istərsə də istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunması müasir milli iqtisadi inkişafın 

mühüm göstəriciləri olaraq aktualdır. 2010-2020-ci illərdə muxtar respublikada sənaye və kənd təsərrüfatının 

artım dinamikası da bunu göstərir. 

 
Hesablamalar göstərir ki, 2010-2020-ci illərdə muxtar respublikada sənaye məhsulunun həcmi 3,3 dəfə, 

kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi isə 2,2 dəfə artmışdır. Statistik göstəricilərin təhlilindən də aydın olur ki, 

hər iki sahə muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı sahəsində zəruri əhəmiyyətliliyini qoruyub saxlamış və 

iqtisadi artımın güclü dayaqlarını yarada bilmişdir. 

İnkişafın son on ilində Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında bütün sahələrin keyfiyyətcə 

yeni mərhələdə təşəkkülünü qeyd etmək olar. Bu, həm də iqtisadi şaxələndirmənin, diversifikasiyanın effektiv 
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təminatının çox mühüm ifadəsi olaraq da əhəmiyyətlidir. Təbii ki, əldə olunan uğurlar əsas makroiqtisadi olan 

ÜDM-nin strukturunda özünü ifadə etmişdir. Güclü infrastrukturun və etibarlı təminatın vacib elementləri kimi 

yüksək mahiyyətə malik olan bu göstəricilər həm də muxtar respublikanın bütün kənd, qəsəbə, rayon və 

şəhərlərinin müasir və modern səviyyədə inkişafının ən gerçək ifadəsi olaraq aktualdır. 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikası həm də ölkəmizin etibarlı dostluq münasibətlərinin və səmərəli xarici 

ticarət əlaqələrinin inkişafında da mühüm rola malikdir. İstinad olunan illər üzrə bu sahədə əldə olunan uğurlar 

2019-cu ilin “Ailə təsərrüfatları ili”, 2020-ci ilin isə “İxrac İli” elan olunmasına əlverişli zəmin yaratdı. Biri-

birinin əlaqəliliyi və tamamlaması baxımından yerli istehsalın inkişafından, daxili bazarın qorunmasından, 

təlabatların bu amil üzrə qarşılanmasından, nəticə etibarı ilə isə rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul 

istehsalının stimullaşdırılmasından və idxalın məhdudlaşdırılmasından ibarət uğurlar muxtar respublikanın 

etibarlı xarici ticarət dövriyyəsinin perspektivlərini də artırmışdır. Bütün bunlar özünü 2010-2020-ci illərdə 

muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin strukturunda ifadə etmişdir. 

 
Göründüyü kimi, 2010-2020-ci illərdə muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 dəfə 

artmışdır. 2009-cu ildən xarici ticarət əməliyyatlarında yaranan müsbət saldo son on ildə qorunmuş və 2020-ci 

ildə də təmin olunmuşdur. Təhlillər göstərir ki, əgər 2010-cu ildə ixrac əməliyyatları ümumi ticarət 

əməliyyatlarının 82,1 faizini təşkil edirdisə, 2020-ci ildə bu göstərici 84 faizə artmışdır. Bunlarla yanaşı, 2010-

cu ildə müsbət saldo ixracın həcmindən 78,1 faizini təşkil etmişdirsə, 2020-ci ildə bu, 81 faizinə bərabər 

olmuşdur. 
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Eyni zamanda, 2010-cu ildə idxalın həcmi ixracın həcminin 21,8 fazinə bərabər olmuşdursa, 2020-ci ildə 

həmin göstərici 19,1 faizə enmişdir. Həmçinin, 2010-cu ildə ixracın həcmi idxalın həcmindən 4,6 dəfə çox 

olmuşdursa, 2020-ci ildə bu nisbət 5,2 dəfə təşkil etmişdir. Digər tərəfdən, 2010-cu ildə müsbət saldonun həcmi 

idxalın həcmindən 3,6 dəfə çox olmuşdursa, 2020-ci ildə bu artım 4,2 dəfədən çox olmuşdur. 

 
Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası həmişəyaşar ideyalar əsasında müasir müstəqillik illərinin daha 

dinamik, daha etibarlı sosial-iqtisadi potensialını yaratmışdır. Güclü baza əsasında son on ildə milli iqtisadiyyat 

üzrə perspektivlərin müəyyən olunmasında və regional iqtisadi siyasətin vacib təsisatlarının yaradılmasında bu 

potensialın xüsusi önəmi vardır. Təbii ki, əldə olunan nəticələr qarşıdakı dövrlər üzrə daha böyük uğurlara yol 

açacaqdır. 

 

Xalq qəzeti. - 2021.- 24 yanvar. - № 16. - S. 5. 
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Müasirləşən Naxçıvan 

 

Mehriban Sultan, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti 

 

İnsanlığın özü qədər qədim olan Naxçıvan geosiyasi əhəmiyyətliliyi, ecazkar təbiəti və təbii sərvətləri, 

qədim və zəngin mədəniyyəti ilə yanaşı, güclü dövlətçilik ənənələri ilə də bütün Şərqdə fərqlənən ulu diyardır. 

Görkəmli dahi şəxsiyyətlər, siyasi xadimlər yetişdirən bu qədim diyarın şanlı tarix salnaməsində keşməkeşli 

mübarizələr, inkişaf və tərəqqi mərhələsinin özünəməxsus yeri var.  

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvana gəlməsi, 

burada yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərməsi blokada nəticəsində iqtisadi və siyasi böhran məngənəsində çırpınan, 

erməni yaraqlılarının hücumları ilə təkbətək qalan muxtar respublikanı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. 

Dahi şəxsiyyətin Naxçıvanın xilaskarı kimi göstərdiyi misilsiz xidmətlərindən biri də o idi ki, ulu öndər hələ 

sağlığında Naxçıvanla bağlı arzularının gələcəkdə gerçəkləşməsi, quruculuq xəttinin sonrakı dövrlərdə də uğurlu 

davam etdirilməsi qayğısına da qalmışdı. Ümummilli lider Naxçıvanın gələcəyini inamla etibar edə biləcək, 

milli şüura və dərin təfəkkürə malik, vətənpərvər siyasi xadim yetişdirməsi ilə də tarixə əvəzsiz siyasi lider kimi 

həkk oldu. Bu tarixi şəxsiyyət 14 yanvar 1960-cı il tarixdə sadə, zəhmətkeş bir ailədə dünyaya gələn, Naxçıvana 

rəhbərliyi 35 yaşında ikən, ən mürəkkəb və ağır ictimai-siyasi şəraitdə şərəflə öz üzərinə götürən və 25 il 

diyarımızın inkişaf salnaməsini yazan cənab Vasif Talıbovdur.  

Ulu öndərin Naxçıvana ilk səfərində Naxçıvanın yeni rəhbərliyi tərəfindən qısa müddət ərzində muxtar 

respublikada həyata keçirilmiş müsbət dəyişikliklərin şahidi olmuş, onları yüksək qiymətləndirərək demişdir: 

“...Muxtar respublikada işlər normal vəziyyətdədir. Görürəm ki, qısa müddətdə Naxçıvanda çox işlər 

görülübdür... Çox məmnunam ki, Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda yenə də Naxçıvan dayaqdır... Əminəm ki, 

bundan sonra da dayaq olacaqdır”. 

Fəaliyyətini görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən 

həyata keçirilməsinə həsr edəcəyini bəyan edən muxtar respublika rəhbəri yalnız bir amala – dahi rəhbərin 

böyük ideyalarını gerçəkləşdirmək amalına sadiq qaldığını hər addımda sübüt etdi. Naxçıvan qorundu, onun 

düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi. Dahi şəxsiyyətin Naxçıvanla bağlı arzuları, quruculuq xəttinin 

davamı bu minvalla sonrakı dövrlərdə də muxtar respublikanın inkişafını təmin etdi. Bütün sonrakı siyasi 

uğurlar, tükənməz el məhəbbəti məhz ulu öndər Heydər Əliyev uzaqgörənliyini, müdrikliyini, cəsarət və 

qətiyyətini yaşatmaqla qazanıldı. İstənilən davamlı inkişafın əsasında, ilk növbədə, sabitliyin, əmin-amanlığın 

bərqərar olması təşkil etdiyini uzaqgörənliklə dərk edən muxtar respublika rəhbəri, ilk növbədə, muxtar 

respublikada dövlətin və vətəndaşların qanuni mənafelərinin hüquqazidd əməllərdən qorunmasını təmin etmək 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirdi, ümummilli liderin əsasını qoyduğu rəhbər-vətəndaş həmrəyliyi 

qarşılıqlı etimad sayəsində daha da gücləndirildi. Nəticədə, diyarımızda sabitlik, asayiş təmin olundu, Naxçıvan 

artıq, ən təhlükəsiz, əmin-aman bir diyara çevrildi. 

Qədim diyarımızın Azərbaycandan ərazi etibarilə ayrı düşməklə yaranan çoxsaylı problemlərinin həlli, 

muxtar respublikamızın hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafına nail olunması bu gün dövlətçilik tariximizdə Heydər 

Əliyev ideyalarına siyasi sadiqlik əzmi, inkişafın Naxçıvan modeli, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət nümunəsi 

kimi dəyərləndirilən mühüm tarixi mərhələni təşkil edir. Kənd və şəhərlərimizin abadlaşdırılması, inzibati 

binaların, sosial obyektlərin tikilməsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, yolların çəkilməsi, səliqə və 

sahmanın ən yüksək səviyyədə olması, insanların rifah halının yaxşılaşması çoxlarının həsəd apara biləcəyi, 

etiraf edək ki, elə həqiqətən də inanılmaz gerçəklikdir. Bütün bunlara Ali Məclis Sədrinin qətiyyətli mövqeyi, 

yüksək idarəetmə bacarığı, ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə sədaqəti və əzmkarlığı sayəsində nail olundu. 

Muxtar respublikada aparılan quruculuq tədbirləri, iqtisadi və sosial sahələrdəki irəliləyişlər bu gün 

diyarımızı Azərbaycanın ən qabaqcıl, inkişaf etmiş bölgəsinə çevirmişdir. Sənayedə, tikintidə, kənd 

təsərrüfatında, iqtisadiyyatda, sosial həyatın bütün sahələrində analoqu olmayan uğurlar qazanılmış, bu tədbirlər 

kəndlə şəhər arasında fərqi ortadan qaldırmışdır. Muxtar respublikada əsası ümummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş aqrar islahatların ardıcıl həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatında aparılan struktur 

dəyişiklikləri zəhmətkeş naxçıvanlıları öz doğma yurduna, torpağa bağladı. Nəticədə, vaxtilə bir kisə unun belə 
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qonşu ölkədən gətiriləcəyinə ümid bəsləyən bir diyarda ərzaq təhlükəsizliyi tamamilə həll edildi. Təkcə 2020-ci 

ildə 537 milyon 584 min 800 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmiş, taxıl istehsalı 115 min 649 

ton olmuşdur. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında muxtar respublikada 56 sənaye müəssisəsi mövcud idisə, bu gün 

diyarımızda belə müəssisələrin sayı 442-yə çatıb. Prezident cənab İlham Əliyevin 2019-cu il 13 sentyabr tarixli 

Fərmanına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması sahibkarlığın 

inkişafı üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsinə, əhalinin istehsal və xidmət sahəsində məşğulluğunun 

artırılmasına öz töhfəsini verəcək. Aparılan siyasət nəticəsində Ümumi Daxili Məhsulun həcmi 1995-ci ilə 

nisbətən 65,5 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 113,9 dəfə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 341,4 dəfə, kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 13,9 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 26,5 dəfə, informasiya və rabitə 

xidmətlərinin həcmi 132 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 26,8 dəfə, ixrac potensialı 221,2 dəfə, əhalinin gəlirləri 

isə 60,7 dəfə artmışdır. Bir zaman zəruri ərzaq və sənaye məhsullarına olan tələbatını tamamilə idxal hesabına 

ödəyən muxtar respublikada bu gün 127 növü ərzaq, 257 növü qeyri-ərzaq olmaqla, 384 növdə məhsula olan 

tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. Muxtar respublika rəhbərinin bu sahəyə ciddi diqqət yetirməsi 

sayəsində ümumi daxili məhsulda istehsal həcminə görə sənaye ilk yeri tutur. Təkcə 2020-ci ildə 1 milyard 40 

milyon 475 min 900 manatlıq sənaye malları istehsal olunmuşdur ki, bu bir il öncəki göstəricini 1,4 faiz 

üstələyib. 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında ixrac potensialının və ixraca dövlət dəstəyinin artırılması ilə bağlı 

Tədbirlər Planı”nın təsdiq olunması istehsal olunan məhsulların ixrac imkanlarının artmasına və xarici 

bazarlarda tanınmasına şərait yaratmışdır. Həmçinin sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi sahibkarlıq 

subyektlərinin ixracyönümlü məhsul istehsalını da stimullaşdırmışdır. 2020-ci ildə muxtar respublikanın xarici 

ticarət dövriyyəsi 450 milyon 839 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil etmişdir. Ticarət 

əməliyyatlarının 86 faizi, yaxud 387 milyon 540 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ixracın payına düşmüş, 

müsbət saldo yaranmışdır. 

Muxtar respublikada iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər 1995-ci ildən başlayaraq tikinti-quruculuq 

və abadlıq sahəsində də əsaslı işlər görməyə şərait yaratmışdır. Quruculuq və abadlıq işləri muxtar respublikanın 

paytaxtından ən ucqar sərhəd kəndlərinədək əhatə etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 25 ildə 

muxtar respublikada 622 inzibati bina, 415 elm və təhsil, 543 mədəniyyət obyekti, 305 səhiyyə müəssisəsi, 173 

nasos stansiyası, 435 subartezian quyusu, 187 körpü, 7027 istehsal, xidmət və digər obyektlər, 55 idman 

obyekti, sağlamlıq imkanları məhdud, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri üçün 543 fərdi ev tikilmiş və ya 

əsaslı təmir olunmuşdur. 

Bütün bu uğurların əldə olunmasında enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də mühüm rol oynayır. Əgər 

2003-cü ildə muxtar respublikada bir elektrik stansiyası var idisə, hazırda 9 elektrik stansiyası mövcuddur ki, 

bunun da 6-sı bərpaolunan enerji mənbələridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinə olan 

tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, bu da inkişaf etmiş 

ölkələr üçün çox nadir göstərici hesab edilir. Hazırda Ordubad və Tivi Su Elektrik stansiyaları, Şərurda Günəş 

və Culfada Külək-Günəş Hibrid Elektrik stansiyaları tikilir. 

Muxtar respublikada 17 min hektardan çox sahədə yaşıllıqlar, meşə massivləri, meyvə bağları salındı. 

Yaşıllıqların ümumi sahəsi 0,6 faizdən 20 faizə qədər artırıldı, diyarımızın flora və faunası daha da 

zənginləşdirildi, füsunkar təbiəti daha gözəlləşdi. 

Son onilliklərdə muxtar respublikada əldə edilmiş sosial-iqtisadi inkişaf rabitə və yeni texnologiyalar 

sahəsini də əhatə etmişdir. Əhaliyə nümunəvi rabitə xidmətinin göstərilməsi məqsədilə müasir rabitə sistemi 

yaradılmış, ən ucqar dağ kənd¬lərində belə, genişzolaqlı, yüksəksürətli internet və digər müasir 

telekommunikasiya şəbəkələri istifadəyə verilmişdir. Hazırda muxtar respublikada istismar olunan 214 avtomat 

telefon stansiyasının 91 faizi yeni nəsil texnologiyalara əsaslanır. Bu gün muxtar respublikada tam kəsintisiz 

telekommunikasiya sistemi mövcuddur. Naxçıvanın beynəlxalq trans-Avrasiya fiber-optik magistrallarına 

ikitərəfli çıxışı təmin edilmişdir. Muxtar respublikanın hazırda qlobal internet sisteminə dördtərəfli çıxışı da 

təmin olunmuş, bütün yaşayış məntəqələrinin genişzolaqlı sabit və 4-cü nəsil mobil internet xidmətlərindən 

istifadəsi reallaşdırılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin edilməsi, sərbəst yaradıcılıq 

imkanları yaradılması nəticəsində teleradiolar və qəzetlər üçün müasir maddi-texniki baza istifadəyə verilib, 
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yeni informasiya agentliyi fəaliyyətə başlayıb, 400-dən çox media nümayəndəsi hərtərəfli qayğı ilə əhatə 

olunub. 

Muxtar respublikada ölkə rəhbərinin uğurlu siyastini rəhbər tutmaqla həyata keçirilən sosial siyasətin 

mərkəzində insan amili dayandığını naxçıvanlılar gündəlik həyatlarında əməkhaqqı və pensiyaların 

artırılmasında, yeni iş yerlərinin açılmasında, əhali gəlirlərinin yüksəlməsində, mənzil-məişət şəraitinin 

yaxşılaşmasında, yaşayış şəraitinin artmasında, insan sağlamlığına, sağlam gələcək nəsil yetişdirilməsinə 

göstərilən qayğıda hiss edirlər. İnsanların rahat yaşayışı, məşğulluğunun təmin olunması qarşıda duran əsas 

vəzifələrdir. Bu sahədə dövlət proqramı icra olunur, gənc ailələrin sosial müdafiəsi gücləndirilir, sahibkarlığa 

diqqət artırılır, fiziki imkanları məhdud insanların sosial layihələr çərçivəsində məşğulluğu təmin edilir. 

Heç şübhəsiz ki, muxtar respublikada son onilliklər ərzində əldə olunan çoxsaylı uğurların, inkişaf və 

tərəqqinin əsasında elm və təhsil quruculuğu, gülcü kadr potensialının formalaşdırılmasına dövlət qayğısı, 

həssas münasibət dayanır. Vətənpərvər və təhsilli gənc nəsil yetişdirmək məqsədilə görülən çoxsaylı tədbirlər 

nəticəsində vaxtilə sözün hər iki mənasında qaranlıq hücrələrdən seçilməyən məktəblər əsl müasirtipli ziya 

ocağına çevrildi. Nəticədə, gələcəyimiz olan yeniyetmə və gənclərin vaxtilə təhsildən yayınma hallarının qarşısı 

alındı, diyarımızda fundamental elm, tədris bazasının əsası qoyuldu. Ötən dövrdə müasir informasiya 

texnologiyaları ilə təmin olunmuş 200-dən artıq məktəb binası istifadəyə verilib, orta ixtisas və ali təhsil 

müəssisələri üçün yeni tədris korpusları tikilib, 2 universitet şəhərciyi salınıb, peşə məktəbləri yaradılıb. Muxtar 

respublikada uğurla aparılan təhsil quruculuğu siyasəti təhsilin bütün pillələri üzrə müasir infrastrukturun, tədris 

şəraitinin yaradılması, yeni texnologiyaların tətbiqi ilə məhdudlaşmadı. Təhsilin inkişafı, innovativ təhsil 

üsullarının tətbiqi istiqamətində diyarımızda “İnnovativ dərnəklər”, “Sabahın tədqiqatçıları”, “Sabahın 

müəllimi”, “İnteraktiv dərs”, “Nümunəvi dərs”, “Distant təhsil” layihələri, şagirdlərə elm, texnologiya, 

mühəndislik, incəsənət və riyaziyyatın birgə və inteqrasiya olunmuş şəkildə tədrisi ideyası üzərində qurulan 

STEAM təlim metodu tətbiq edilir. Ali Məclis Sədrinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların 

müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi ilə bağlı imzaladığı tarixi sərəncamlar gələcək mütəxəssislə işəgötürən 

arasında əməkdaşlığın, düzgün kadr seçiminin müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

İctimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatda gənclərin fəal iştirakı, sosial problemlərinin həlli və hüquqlarının 

müdafiəsinin təmin edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Gənclər siyasətinin bütün istiqamətləri üzrə müvafiq 

Dövlət proqramlarının qəbul olunması, gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması, elm, təhsil, iqtisadiyyat, 

mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi və digər sahələrdə gənclərin irəli çəkilməsi və xidmətlərinin qiymətləndirilməsi, 

gənclərin həyat şəraitinin, xüsusilə onların mənzil təminatının yaxşılaşdırılması göstərilən qayğının daha bir 

ifadəsidir. 

Son 25 ildə muxtar respublikada AMEA Naxçıvan Bölməsinin səmərəli fəaliyyətinin təşkili, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin “Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi”nin, Bilik Fondunun, Elmin İnkişafı Fondunun 

yaradılması da elmə və təhsilə göstərilən yüksək dövlət qayğısının daha bir ifadəsidir. Bu isə təbii ki, elmi 

potensialın artması ilə nəticələnmişdir. Hazırda muxtar respublikada 7 nəfər AMEA-nın üzvü, 28 nəfər elmlər 

doktoru, 251 nəfər fəlsəfə doktoru fəaliyyət göstərir, onlardan 24 nəfəri professor, 194 nəfəri dosent elmi adını 

daşıyır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətə, milli-mənəvi dəyərlərə, tarixi irsə göstərilən böyük 

diqqəti isə “Tarixi yaşadanları tarix də yaşadır” kimi müqəddəs amalın bəhrəsi kimi dəyərləndirmək olar. Bu 

günə qədər muxtar respublikada 1216 abidə qeydə alınaraq tədqiq edilmiş, onlardan 70-dən çoxu bərpa 

edilməklə xalqımızın qədim tarixi irsi kimi ona yenidən qaytarılmışdır. Həmçinin “Yallı (Köçəri, Tənzərə), 

Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi də mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. 

Naxçıvan tarixinə, arxeologiyasına, etnoqrafiyasına və folkloruna dair tədqiqatlar aparılması, nəfis 

tərtibatlı elmi-kütləvi, ensiklopedik nəşrlərin həyata keçirilməsi, Məhəmməd Tağı Sidqi, Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlı, Behbud ağa Şahtaxtinski, İslam Səfərli, Xalq şairi Məmməd Araz, Əziz Şərifin, Eynəli bəy Sultanov, 

Bəhruz Kəngərli, Şamil Qazıyev, İbrahim Səfiyev, Nemətullah Naxçıvani kimi görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin, 

maarifpərvər ziyalıların, elm xadimlərinin, söz-sənət adamlarının irslərinin araşdırılıb öyrənilməsi, 

yubileylərinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi, digər muzeylərlə yanaşı, Duz Muzeyi, Milli Dəyərlər Muzeyi, 

Açıq Səma Altında Muzey kimi xüsusi profilli mədəniyyət obyektlərinin yaradılması əsl diyarşünaslıq 

epopeyası olub muxtar respublikamızın tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətlərinin tanıdılması istiqamətində mühüm 
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əhəmiyyətə malik addımlardır. Naxçıvan şəhərinin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi, Naxçıvanın 

“Gənclər Paytaxtı” adını qazanması, Naxçıvan şəhərinə, onun tarixinə, mədəniyyətinə, inkişaf səviyyəsinə 

bəslənilən ehtiramın bariz ifadəsidir. 

Muxtar respublikada son illərdə daha çox diqqət yetirilən sahələrdən biri də turizmdir. Naxçıvanda dağ-

xizək turizmindən tutmuş çimərlik turizminə, dini ziyarət turizmindən müalicəvi turizmə, kənd turizminə qədər 

turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət 

Bölgəsinin yaradılması turistlərin diyarımıza marağını xeyli artırıb. Görülən işlərin nəticəsidir ki, hər il orta 

hesabla muxtar respublikaya 400 mindən artıq turist gəlir. 

Günbəgün inkişaf edən, müasirləşən, abadlaşan qədim Naxçıvan mənfur düşmən üçün ikiqat göz dağına 

çevrilmişdir. Ona görə ki, muxtar respublikada böyük sevgi ilə qurmağı, yaratmağı bacaran həm də onu qətiyyət 

və iradə ilə qoruyurdu. Naxçıvanda əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulan ordu quruculuğu siyasəti bu gün 

uğurla davam etdirilir. Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafına ciddi fikir verməklə yanaşı, 

diyarın geosiyasi vəziyyətini də daim diqətdə saxlamış, ölkə başçısının da diqqət və qayğısından bəhərlənərək 

Naxçıvanda Əlahiddə Ordunun yaradılması, bu ordunun ən müasir silah-sursat, texnika ilə təchiz edilməsi, 

ixtisaslı hərbçi kadrların yetişdirilməsi ilə hərbi potensialı əsaslı şəkildə möhkəmləndirmişdir. Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordu muxtar respublikanın ərazisini qorumaqla yanaşı İkinci Qarabağ müharibəsində də əsl 

rəşadət və vətənpərvərlik nümunəsi göstərmişdir. Ötən il noyabr ayının 10-da Vətən müharibəsinin 

Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatması nəticəsində imzalanan üçtərəfli Bəyanatda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasını Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yolları vasitəsilə birləşdirmək məsələsinin də 

öz əksini tapması Naxçıvanın kommunikasiya əlaqələrinin bərpa etməklə diyarımızın gələcək inkişafında 

müstəsna rol oynayacaq. 

Ümummilli liderin inkişaf strategiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 

uğurla həyata keçirilməsi, Heydər Əliyev ideyalarına sonsuz sədaqət sayəsində mümkün olmuşdur. Ali Məclisin 

Sədri demişdir: “Azərbaycanın və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafının əsasında Heydər Əliyev 

siyasi xətti dayanır. Dahi rəhbərin yoluna sədaqət qarşıda dayanan vəzifələrin uğurlu icrasını təmin edəcəkdir. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin də dediyi kimi: “Bizim inkişafımızın təməlində ulu öndər Heydər Əliyev 

siyasəti dayanır. Biz bu siyasətə sadiqik, tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik, daim irəli gedəcəyik”. 

Bu gün inkişaf etdirilmiş və əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş Naxçıvan Muxtar Respublikası qurucu 

RƏHBƏRİN əsəri, bugünkü və gələcək nəsillərə ən böyük töhfəsi, ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin 

təntənəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi: “Naxçıvanda hər bir 

sahədə uğurlu inkişaf gedir, hər bir sahəyə böyük diqqət göstərilir. Bu, məni çox sevindirir. Çünki bu, Heydər 

Əliyev siyasətinin təntənəsidir”. 

 

İki sahil.-2021.-15 yanvar.-№08.-S.10. 
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Yüksəliş və inkişafın Naxçıvan modeli 

 
Surə Seyid, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai 

təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri 

 

Naxçıvan Yaxın Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Beş min il bundan əvvəl 

Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin formalaşması bu yurdda sivilizasiyanın inkişafının ən mühüm göstəricisi 

hesab olunur. 

Naxçıvan, həm də Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə mühüm töhfələr verən bir diyardır. Azərbaycan 

türkləri min illər boyu burada ardıcıl həyat sürmüş, böyük dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoymuşlar. 

Bölgədə X əsrdə “Naxçıvan şahlığı”, XII əsrdə Azərbaycan Atabəylər dövləti yaranmış, XVIII-XIX 

əsrlərdə “Naxçıvan xanlığı”, XX əsrin əvvəlində Araz-Türk Respublikası fəaliyyət göstərmişdir. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan keçən dövr ərzində respublikamızın siyasi, iqtisadi 

və sosial həyatında mühüm dəyişikliklər baş vermiş, ölkədə sosal-siyasi sabitlik bərqərar olunmuş,  dinamik 

iqtisadi inkişaf dövrü başlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ötən dövr ərzində bu inkişafın bir parçası 

olaraq Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixinə və inkişafına töhfələr vermiş və verməkdə davam edir. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev Naxçıvanla bağlı arzularını belə ifadə edirdi: “Mən istəyirəm ki, mənim 

arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım yerinə yetirilsin”. 

Ulu Öndərin Naxçıvanla bağlı düşüncələri, müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyası bu gün Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, qazanılan uğurların miqyası və əhatə dairəsi genişləndirilir. Ölkə 

rəhbərinin imzaladığı müvafiq fərmanlarla müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləri üzrə 

həyata keçirilən tədbirlər əldə edilən nailiyyətləri daha da möhkəmləndir. 

Naxçıvanda aparılan yüksək inkişaf, görülən abadlıq və quruculuq işləri məhz dayanıqlı inkişaf 

konsepsiyasına, aparılan uğurlu siyasətə əsaslanır. Hazırda Naxçıvanın hər bir sakini quruculuğun, sosial-

iqtisadi inkişafın, davamlı yüksəlişin real nəticələrini öz gündəlik həyatında hiss etməkdədir. 

Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvanda həyata keçirilən möhtəşəm quruculuq işləri dövlət başçısı möhtərəm 

İlham Əliyev tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir: “Naxçıvanın uğurlu inkişafı məni xüsusilə sevindirir. 

Muxtar respublikanın abadlaşması, yeni-yeni binaların tikilməsi, iş yerlərinin açılması Naxçıvanı 

möhkəmləndirir. Naxçıvanın yaşaması üçün bütün infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Mən çox şadam ki, 

Naxçıvanda və muxtar respublikanın bütün rayonlarında uğurlu inkişaf gedir”. 

Azərbaycan Prezidenti bu uğurların qazanılmasında muxtar respublika rəhbərliyinin fəaliyyətini və 

əzmini xüsusi vurğulayaraq deyir: “Mən Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbovun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. Onun fəaliyyəti nəticəsində burada bu işlər görülür və o da sizə arxalanır. Öz fəaliyyəti ilə Ulu Öndər 

Heydər Əliyevin tutduğu yolu Naxçıvanda davam etdirir. Bu, çox böyük nailiyyətdir”. 

Müasir dünyamızda qlobal iqtisadi böhranın mənfi təzahürlərinin meydana gəldiyi bir dövrdə sosial-

iqtisadi inkişafa nail olmaq və ya mövcud inkişafın dayanıqlığını təmin etmək yalnız güclü əsaslara söykənən 

düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində mümkündür. 

Muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişafın təməlində iqtisadi inkişafın sosialyönümlü olması, hər bir 

vətəndaşın maddi rifahının yüksəldilməsi, iqtisadiyyatın dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin liberallaşdırılması, 

iqtisadi tərəqqinin əsas meyarlarından olan azad rəqabət, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, 

məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi, investisiyaların və sahibkarlığın inkişafının təşviqi üsullarından geniş 

istifadə olunması və iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı üçün aparılmış kompleks işlər dayanır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında infrastrukturun yenilənməsi, müasir müəssisələrin, yeni iş yerlərinin 

açılması istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi uzunmüddətli və hərtərəfli inkişaf konsepsiyasının 

reallaşdırılmasına əsaslı töhfələr verir. 

Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, muxtar respublikada sənaye müəssisələri, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanılması, emalı və satışı kompleksləri yaradılır, ərzaq 

məhsulları üzrə daxili istehsal artır. Bütün bu proseslər muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun artımı ilə 
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nəticələnir. Belə ki, 2019-cu ildə ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 2 milyard 839 milyon 650 min manat 

idisə, 2020-ci ildə bu rəqəm 2 milyard 907 milyon 811 min manat həcmindədir. 

Bir sıra istehsal sahələrində məhsul istehsalının həcminin artması, investisiya fəallığının güclənməsi, 

sahibkarlığın stimullaşdırılması və təşəbbüskarlığa geniş meydan verilməsi muxtar respublikanın iqtisadi 

dayaqlarını xeyli möhkəmləndirib. Muxtar respublikada iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən sənayenin inkişaf 

etdirilməsi üçün rəqabət qabiliyyətli müasir istehsal sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində mövcud layihələrin icrası davam etdirilib, stimullaşdırıcı tədbirlər həyata 

keçirilib. Bu sahədə mühüm malların istehsalının təmini muxtar respublikada sənayenin iqtisadiyyatda xüsusi 

çəkisini qoruyub saxlayır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulu istehsalı 1995-ci ildə 9 

milyon 133 min manat idisə, 2020-ci ildə bu rəqəm 1 milyard 40 milyon 475 min 900 manat olmuşdur. Ötən il 

ərzində ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 802 milyon 547 min manatlıq gəlirlə sənaye sahəsi tutub. 

Kənd təsərrüfatı, emal sənayesi Naxçıvanda əsas prioritet sahələrdəndir. Kəndlərdə ticarət və xidmət 

obyektləri daxil olmaqla hər cür zəruri infrastrukturun yer aldığı nümunəvi kənd mərkəzlərinin yaradılması, 

kənd əhalisinin məşğulluğunun təmin edilməsi bol məhsul əldə etməyə şərait yaradıb. Yaşayış məntəqələrində 

müasir infrastrukturun qurulması, keyfiyyətli yol çəkilişləri, təbii qazın, işığın davamlı verilməsi, bütün 

kəndlərin telefonlaşdırılması, kənddə şəhər rahatlığının ən yüksək səviyyədə təmin olunması insanların torpağa 

bağlılığını daha da artırıb, kənd təsərrüfatının inkişafını təmin edib. Faktlara nəzər yetirdikdə muxtar 

respublikada mövcud olan ictimai-siyasi sabitliyin fonunda davam etdirilən bu siyasətin böyük uğurlara yol 

açdığının şahidi olarıq. Bütün bu islahatlar kənd təsərrüfatının ümumi məhsul istehsalının 1995-ci illə 

müqayisədə 38 milyon 572 min manatdan 537 milyon 585 min manata qalxmasına səbəb olmuşdur. 

Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə verilən güzəştli kreditlər nəticəsində 2020-ci ildə 

537 milyon 584 min 800 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuş, 103 milyon 158 min 200 ABŞ 

dolları həcmində məhsul muxtar respublikadan ixrac olunmuşdur. 2020-ci ildə muxtar respublikaya, 

ümumilikdə, 82 milyon 27 min ABŞ dolları dəyərində məhsul idxal olunmuş, 428 milyon 520 min 400 ABŞ 

dolları dəyərində məhsul ixrac olunmuşdur. 

Kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edən taxılçılıq aqrar sektorun digər bölmələrinin inkişafında həlledici rol 

oynayır. Taxıl istehsalının artırılması blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvan üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Sevindirici haldır ki, bu sahə muxtar respublikada hər il daha da inkişaf etdirilir, yeni-yeni nailiyyətlər əldə 

olunur. Ötən dövrdə muxtar respublikada taxılçılıq üstün istiqamət kimi saxlanılmış, 2020-ci ilin məhsulu üçün 

əkilmiş 36 min 879 hektar sahədən 115 min 649 ton məhsul götürülmüşdür. Məlumat üçün bildirək ki, 2020-ci 

ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 63405 hektar sahədə əkin aparılmışdır. Bu da 2019-cu illə müqayisədə 

435 hektar çoxdur. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, regionun strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq muxtar 

respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə qida təhlükəsizliyi sistemi 

ən yüksək səviyyədə qurulmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə 

Dövlət Proqramı”nın icrası muxtar respublikada işaxtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, səmərəli 

məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə 

geniş imkanlar yaratmaqdadır. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin 9 ayında  muxtar respublikada 943 yeni iş yeri 

yaradılıb ki, bunun da 39,3 faizi daimi iş yerləridir. 

Muxtar respublikada inkişafın əsas sahələrindən biri də təmir-quruculuq işlərinin aparılmasıdır. Hazırda 

bu sahədə görülən işlər davam etdirilir, yeni parklar salınır, inzibati binalar, o cümlədən məktəblər, uşaq 

bağçaları, səhiyyə ocaqları, idman obyektləri, icra nümayəndəlikləri və bələdiyyə binaları, milli və yerli 

memarlıq xüsusiyyətləri nəzərə alınan yaşayış binaları yüksək sürətlə və zövqlə inşa edilib vətəndaşların 

ixtiyarına verilir. Bütün obyektlər müasir kommunikativ sistemlərlə təchiz edilir, yüksəksürətli internetlə təmin 

edilir. Bir faktı da qeyd edək ki, istifadəyə verilmiş yaşayış evləri 1995-ci ildə 19,6 min kvadratmetr olmuşdusa, 

2020-ci ildə bu rəqəm 392 min 982 kvadratmetr olmuşdur. 

Müasir dövrdə dayanıqlı inkişafın əsasında elmi-texniki tərəqqinin rolu və əhəmiyyəti ciddi bir faktor 

kimi qəbul edilir. Elm dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını təmin edən mühüm amillərdən 

biridir. Muxtar respublikamızda elmin inkişafı, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və 

modernləşdirilməsi, elm və təhsil sahəsində yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara qayğı göstərilməsi, 
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cəmiyyətdə alimlərin, elm və təhsil işçilərinin nüfuzunun artırılması və elmi nəticələrin xaricdə tanıdılması 

sahəsində bir sıra mühüm addımlar atılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmin sistemli inkişafı 1996-cı 

ildən başlayaraq Naxçıvan tarixi ilə bağlı elmi axtarışların, tədqiqatların aparılmasını zəruri edən “Uluslararası 

qaynaqlarda Naxçıvan” simpoziumunun keçirilməsi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

sədrinin imzaladığı sərəncamla başlamışdır. “Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan” mövzusunda 

beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında”, “Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin yaradılması haqqında”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında”, “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

yanında Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması haqqında” və digər tarixi sərəncamlar tarixi keçmişimizin 

qaranlıq səhifələrinin elmi axtarışlar və tədqiqatlar nəticəsində, müstəqil düşüncə işığında üzə çıxarılmasına, 

innovativ layihələrin dəstəklənməsi və tədqiqat nəticələrinin onlarca elmi nəşr vasitəsilə geniş ictimaiyyətə 

çatdırılması ilə nəticələnmişdir. Dahi Öndər Heydər Əliyevin 2002-ci il avqustun 7-də AMEA-nın Naxçıvan 

Bölməsinin yaradılması haqqında tarixi sərəncam imzalaması ilə muxtar respublikamızın elmi mühiti 

mərkəzləşmiş, sistemli və davamlı inkişaf  mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 

Elmin inkişafını şərtləndirən bu tarixi addımlar Ümummilli Lider Heydər Əliyevin tarixi keçmişimizin 

öyrənilməsi ilə bağlı tövsiyələrinə əsaslanaraq elmin gələcək inkişafının konturlarını müəyyən etmişdir.  

Azərbaycanda informasiyalı cəmiyyət quruculuğu prosesində Naxçıvan aktiv iştirak etmiş, “Ali və orta 

ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və 

innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” sərəncamla 2019-cu ildən Startap Naxçıvan hərəkatına start 

verilmişdir. İnnovasiyaya və dayanıqlı inkişafa əsaslanan, yaradıcı düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini əks 

etdirən startaplar layihələrin dəyərləndirilməsi və həyata keçirilməsi iqtisadi inkişafla yanaşı, vətəndaşın müasir 

cəmiyyətə hərtərəfli inteqrasiyasını təmin etmişdir. Startap fəaliyyətinə nəzarət mexanizmini asanlaşdıran 

internet portalının yaradılması isə dayanıqlı əmək bazarının yaradılmasına, təhsilverənlə işəgötürənlər arasında 

tələblərin formalaşmasına xidmət etmişdir. Muxtar respublikada innovasiyayönümlü iqtisadiyyata keçid, müasir 

elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan xidmət sahələrinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların aparılması və 

nəticələrinin sənayedə tətbiqi Naxçıvanda Texnologiyalar Parkının yaradılmasını zəruri etmiş, bununla bağlı 

müvafiq sərəncam imzalanmışdır. 

Muxtar respublikada inkişafın əsas prioritet istiqaməti təhsil sahəsidir. Bu sahədə həyata keçirilən 

islahatlar təhsil quruculuğunun miqyasının genişliyi və təhsilin inkişafına yönəlmiş layihələrin və dövlət 

proqramlarının uğurlu icrasıdır. Qeyd edək ki, muxtar respublikada yeni tikilmiş və əsaslı təmir olunmuş, 

yüksək maddi-texniki imkanlarla təchiz edilmiş 211 tam orta məktəb, 3 ali məktəb, 4 orta ixtisas məktəbi, 2 

peşə liseyi, 3 peşə məktəbi, 26 uşaq-musiqi bədii sənətkarlıq və incəsənət məktəbi fəaliyyət göstərir. 

Tarixi irsin qorunması istiqamətində aparılan kompleks tədbirlər isə muzey quruculuğu, mədəni inkişafla 

bağlı islahatlar, keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər və Naxçıvanın çoxəsrlik mədəni inkişafı ilə bağlı dünya 

miqyasında aparılan təbliğat işləridir. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 31 muzeydə 140 minə yaxın 

maddi-mədəniyyət nümunəsi qorunur.    

Məqsədyönlü islahatların aparılması, mühüm əhəmiyyətə malik dövlət proqramlarının reallaşdırılması 

nəticəsində Naxçıvan sosial-iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmizdə liderliyini qorumaqdadır. İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı və ölkəmizin Gənclər paytaxtı kimi mühüm tarixi missiyanı yerinə yetirən Naxçıvanda 

iqtisadi və sosial sahələrin inkişafını təmin edən tədbirlər davam etdirilir, dinamik inkişaf qorunub saxlanılır. 

Muxtar respublikada aparılan quruculuq-abadlıq işləri, muzeylər, çoxəsrlik tarixi abidələr, inkişaf etmiş 

infrastruktur, modern hotellər şəbəkəsi, istirahət mərkəzləri, kənd və dağ turizmi üçün münbit ərazilərin və 

şəraitin formalaşdırılması Naxçıvanı həm də turizm üçün cəlbedici bir məkana çevirmişdir. Belə ki, təkcə ötən il 

Naxçıvana yarım milyona yaxın turist səyahət etmişdir. Böyük Britaniyada nəşr olunan dünyanın ən məşhur 

səyahət jurnalı olan “Vanderlust” Naxçıvan şəhərini dünyanın səyahət edilən 50 ən təhlükəsiz və gözəl şəhərləri 

sırasına daxil etmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin xüsusi sərəncamı ilə yaradılan və maddi-texniki təchizatı gündən-günə güclənən 

Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu bu gün, sözün əsl mənasında, düşmənə göz dağıdır. Bu ordunun 

keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində yüzlərlə hektar Vətən torpağı düşmən işğalından azad edilmiş və yararlı hala 

gətirilərək bölgə əhalisinin rifahına xidmət edir. 
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Vətənimizin ayrılmaz parçası olan Naxçıvan bu gün öz intibah dövrünü yaşayır. Naxçıvan əhalisi 

gələcəyə böyük inamla baxır və bugünkü nailiyyətləri gələcək müvəffəqiyyətlərin təminatı kimi görür. 

Təsadüfi deyil ki, dünyanın 70 ölkəsinin 5 mindən artıq şirkət və təşkilatını birləşdirən “Caspian 

European Club” Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən 

Azərbaycan Respublikası regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirdiyi zaman Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ən yüksək nəticə göstərərək liderliyə yüksəlmişdir.       

Göründüyü kimi, 30 ilə yaxın blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, uğurlu dövlət siyasəti 

nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası hərtərəfli və dayanıqlı inkişafa nail olmuş və bu proses indi də 

davam etməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Ümummilli Liderimizin müəyyən etdiyi 

quruculuq xəttini ölkəmizin bütün regionları kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasını da inkişaf və tərəqqi yoluna 

çıxardığını xüsusi vurğulayaraq deyir: “Biz Ümummilli Liderin yolu ilə gedərək doğma diyarımızı onun görmək 

istədiyi kimi qurmağa, inkişaf etdirməyə çalışmışıq”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev muxtar respublikanın dayanıqlı inkişafı və 

tərəqqisi ilə bağlı fikirlərini belə ifadə edir: “...Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir. Son illər ərzində muxtar 

respublikada böyük abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi 

göstəricilərinə görə çox sürətlə inkişaf edən respublikadır. Son 15 il ərzində respublikanın ümumi daxili 

məhsulu on dəfəyə yaxın artıbdır. Bu, məncə, dünya miqyasında rekord göstəricidir. Bütün uğurlar münasibətilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyini, bütün sakinlərini ürəkdən təbrik etmək istəyirəm”. 

 

Azərbaycan. - 2021.- 14 yanvar. - № 8. - S. 1,6. 
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Müasir Naxçıvan mənzərələri və ya blokada ilə yaşıd xatirələr 
 

Türkan Hüseynli 

 

Mən blokada illərinin uşağıyam. 1990-cı illərin... Anam deyərdi ki, sən doğulanda müharibənin şıdırğı 

vaxtı idi. Necə deyərlər, ara qarışmışdı, dəftər də itmişdi. Yeməyə, geyməyə düz-əməli heç nə tapmaq olmurdu. 

Qonşudan nəsə istəmək də ayıb sayılardı. Çünki qonşular da səngünlü idi. Yoxsul mənzərə hamının qapısından 

asılmışdı. Buna görə də heç kimin üzü gəlmirdi ki, kimdənsə nəsə istəsin. Bir sözlə, yoxsulluq hamının taleyinin 

əsasını təşkil edirdi. Hələ balaca ikən babamın kövrələrək söylədiyi xatirələr qulaqlarımdan getmir: "Çox 

kasıbdıq. Evdə yanacaq da yoxudu, yandıraq, canımız qızsın. Həyətində ağacı olanlar bəxtəvər hesab edilirdi. 

Kəsmək üçün iki ağac arasında da çox qalmışam. Atamın əkdiyi çinarı kəsim, yoxsa neçə illərdən bəri 

bağımızın dadlı meyvəsi olan tut ağacını? İllərin ağaclarına qıyırdıq..." İndi biz belə hadisələr, yəni ağacların 

kəsildiyini görəndə ürəyimizdən həmin adamlara qarşı nifrət keçir. Qınayırıq. Vaxtilə babalarımızın üz-üzə 

qaldığı davranışlar məhz məcburiyyətin iztirablı səhnələridir. Çörək növbələrini, başqa cürbəcür sıxıntıları 

demirəm hələ (sadalamağa gərək yoxdur, dillər əzbəridir o mənzərələr)... 

Biz, 1990-cı illərin Naxçıvan uşaqları gözlərimizi açandan "mühasirə, blokada" sözlərini eşidə-eşidə 

böyümüşük. Qarabağ məsələsi hələ qanlı münaqişəyə çevrilməmişdən ona aparan mərhələlər ardıcıl, növbəli 

şəkildə hazırlanırdı. Sovet rejimi öz hökmünü yeritmək üçün qara planlar qururdu. Təbii ki, xalq qara planın ilk 

səhifələrindən bixəbər idi. Nə bilərdilər ki, 1989-cu ildə azərbaycanlıların Ermənistandan vəhşicəsinə 

deportasiyası bu planın girişi idi. Ardınca Sumqayıt hadisələri, 1990-cı il 20 yanvarda sovet ordusunun 

Azərbaycana hücumu, Sədərək istiqamətindən Muxtar Respublikaya hücumlar və nəticədə, şiddətli döyüşlərin 

getməsi, o cümlədən, bütün Naxçıvanın blokadası, mərkəzi hakimiyyətə xəyanətkar qrupların yerləşdirilməsi, 

1991-ci ildən işğal olunmağa başlayan Qarabağ və ətraf ərazilərin acı taleyi. Bütün bunlar tarixin müxtəlif 

vaxtlarında hazırlanmış, sonra üzə çıxarılan "məhsullar" idi. Səmimi, sadə xalqın içinə qurd salmaq və öz 

aralarında birlikləri zədələyən qruplar yaratmaq, hakimiyyətə işbilməzləri, millətinə dönük çıxanları gətirmək 

"plan"ın tərkib hissəsi idi. Bu məkrli əməllərə "Parçala, hökmranlıq et" siyasətinin Azərbaycanda həyata 

keçirilmə mexanizmi də deyə bilərik. Xalqa qarşı hazırlanan bu qara planların məqsədi birliyi sarsıtmaq, ölkə 

daxilində əlaqələri kəsmək idi. Başqa cür heç mümkün də deyildi. 

Naxçıvanla Bakı arasında olan əlaqələr dəmiryolu üzərindən idi. Və bu əlaqələr də erməni cəlladlarının 

murdar əməlləri nəticəsində kəsildi. Həmin qatar da illərlə o ağrılı-acılı günün əhvalatını öz pəncərəsində 

qoruyub saxlayırdı. Gülləbarana tutulan həmin vaqondan danışıram. 

O günləri yada salarkən hələ də əziyyətləri, xatirələri qarşısında əzilən baba və nənələrimizdən fərqli 

olaraq, biz "blokada" sözünü ancaq hərflərdən ibarət bir kəlmə kimi dərk etmişik. Blokadanın ağrı-acılarını hiss 

etməmişik. Leninqrad şəhəri kimi, onun günlərini də saymamışıq. Onlar Sovetlər dönəminin yoxsulluqları ilə 

blokadanın əziyyətləri qarşısında keçmişdə yaşadıqlarından imtina edib, xatirələrindən üz çevirmək istəsələr də, 

öz ağır keçmişləri ilə istəmədən üz-üzə qalıb, ürəkağrısı ilə olub-keçənləri xatırlamalı olurlar... Ancaq 

müstəqillik illərimizi xatırlamaqla kifayətlənmək istəyirlər... 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Naxçıvanda müstəqillik ideyalarının ilk toxumlarını səpməsi, düşmənə 

qarşı birləşmək, vahid güc olmaq çağırışları, məqsədyönlü addımlar atması Naxçıvanı da işğal olunmaq 

təhlükəsindən qorudu. Hətta o illərin uşağı kimi, bəzən məni çoxlu sual rahatsız edib ki, blokada da olan bir 

Muxtar Respublika bu qədər necə inkişaf edə bilər? Həmçinin, mənim kimi blokada ilə yaşıd uşaqları da eyni 

sual maraqlandırıb. Blokadada olan region özünün potensial imkanlarını necə həyata keçirdi? Axı biz çətin, 

şəraitsiz bir zamanın öhdəsindən necə gələ bildik? Naxçıvanlılar necə blokada sindromunu ancaq kəlmələrdə 

hiss etdi? Səbəb Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçvanda qurduğu və bu siyasi məktəbin layiqli tələbəsi olan 

cənab Vasif Talıbova inamla həvalə etdiyi düzgün siyasət idi. Bu 25 ildə Ulu öndərin ideyalarını, dahiyanə 

missiyasını və Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin yüksək siyasi iradəsini hər zaman rəhbər tutaraq 

çalışan Ali Məclis Sədri bu müddətdə Naxçıvanı gülüstana çevirib. Gözəllik, təmizlik, abadlıq, bir sözlə, intibah 

naminə. 25 il ərzində elə bir ünvan olmayıb ki, orada yeni bir layihə icra olunmasın, yol çəkilməsin, parklar, 

istirahət mərkəzləri, təhsil müəssisələri, kənd mərkəzləri, səhiyyə ocaqları tikilməsin, tarixi abidələr bərpa 

olunmasın. 
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Muxtar Respublikamızda son 25 il ərzində həyata keçirilən tədbirlərin həcmi və coğrafiyası, sözün 

həqiqi mənasında, hər birimizdə böyük qürur doğurub. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun yaradılması və 

ordumuzun maddi-texniki təminatı ilə bağlı görülən işlər, hərbi qulluqçuların sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində atılan addımlar, həmçinin, Muxtar Respublikada hərbi birləşmə və hissələrdə xidmət üçün yüksək 

səviyyəli şəraitin yaradılması ordumuzun gücünü dəfələrlə artırıb. 2018-ci ildə Şərur rayonunun Günnüt kəndi 

və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəkliklərin işğaldan azad edilməsi isə ordumuzun qüdrətinin 

daha bir ifadəsinə çevrilib. Danılmaz həqiqətdir ki, Vətən müharibəsində iştirak edən naxçıvanlı hərbçilərimiz, 

sözün əsl mənasında, tarixi Qələbədə öz adlarını layiqincə zəfər salnaməçilərinə çevirdilər. Hər il təşkil olunan 

beynəlxalq şahmat oyunları, gənclərin könüllü startap layihələrinə qoşulması inkişafın ən böyük müjdəçisidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının nəticəsidir ki, Naxçıvan şəhəri 

2018-ci ildə həm İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı, həm də ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilib. Həmçinin, ötən il 

Türk Şurası Gənc Liderlərin Forumu muxtar respublikanın beynəlxalq səviyyədə tanınmasının bariz nümunəsi 

oldu. Bir sözlə, inkişaf və tərəqqi hər sahədə yeniliklərlə geridə qalan çətin illərə meydan oxuyur. Azərbaycan 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin ilk sədri olduğu "Caspian European Club"un 2017-2018-ci illər üçün 

Azərbaycanın iqtisadi regionlarının 18 parametr üzrə hazırlanmış illik investisiya reytinqində isə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ən yüksək ümumi bal toplayaraq lider olub. Bunun ifadəsini real rəqəmlər də sübut edir. 

Elə götürək 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarının qısa statistikasını. Bəhs olunan dövrdə Muxtar Respublikada 

900 milyon 258 min 500 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub. 

Ümumi inkişafın təmin edilməsində vəsait qoyuluşlarının mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq Muxtar 

Respublikada 2020-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 859 milyon 181 

min manat vəsait yönəldilib. Bu, bir il öncəki göstəricidən 1 faiz çoxdur. Bu göstərici ölkənin digər iqtisadi 

rayonları ilə müqayisədə muxtar respublikamızda əsas kapitala vəsait qoyuluşlarının, həmçinin, daha çox 

olduğunu deməyə əsas verir. Həmin vəsaitin 810 milyon 742 min 300 manatı və ya 94,4 faizi tikinti-quraşdırma 

işlərində istifadə olunub. Belə ki, həmin dövrdə müxtəlif təyinatlı obyektlərin tikintisi, yenidən qurulması və ya 

əsaslı təmir olunması davam etdirilib. 

Bir yazıya sığışdırılması mümkün olmayan digər sahələrin inkişaf tempi iqtisadi-siyasi dirçəliş, 

demokratik uğurlar inkişafdan intibaha aparan siyasətin bəhrəsidir. Zamanında sosial-iqtisadi girdab içərisində 

batıb qalan bir məmləkətdən çiçəklənən, öz iradəsini diktə edən, iqtisadi inkişaf tempinə görə qabaqcıllar 

cərgəsinə qoşulan Şərqin Qapısı Naxçıvanı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən tədbirlər və bu tədbirlərin 

nəticəsində qazanılan uğurlar dünyada inkişaf etmiş bir məkan kimi tanıdıb. 

Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Vətən müharibəsində qazandığımız Qələbənin nəticəsi kimi imzalanan 

üçtərəfli Bəyannaməyə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin xüsusi təkidi ilə salınmış 9-cu bənd 

müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Həmin bənddə nəzərdə tutulan taleyüklü iş - Naxçıvanla Azərbaycanın digər 

bölgələri arasında kommunikasiya xətlərinin birləşdirilməsi Muxtar respublikanın blokadadan çıxarılmasına 

şərait yaratmaqla yanaşı, qədim diyarımızın inkişafına da öz töhfəsini verəcək və beləliklə də, Naxçıvanın 

blokadası tarixin arxivinə, yeni dövr isə müasir inkişafın təntənəsinə çevriləcək. 

 

525-ci qəzet. - 2020. - 19 dekabr. - № 178. - S. 11. 
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Naxçıvan MR: Kənd təsərrüfatının inkişafında yeni mərhələ 
 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikası milli iqtisadi quruculuq proseslərini uğurla davam etdirməkdədir. Burada istər 

regional iqtisadi siyasətin səmərəli təşkili, istərsə də iqtisadiyyatın sahə strukturunun artan perspektivlər 

fonunda idarə olunması məsələləri öz aktuallığını artırmaqdadır. 

Davam edən islahatlar şəraitində müəyyən olunan hədəflərin əlaçatanlığı məqsədilə makroiqtisadi 

proseslərin tənzimlənməsi zəruriliyi ilə seçilməkdədir. İqtisadiyyatın təminat qabiliyyətliliyinin 

möhkəmlənməsinə, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proseslərindəki iştirakının sürətlənməsinə, kəndlərin 

iqtisadi inkişafına, əhalinin rifahına və məşğulluq imkanlarının artmasına istiqamətlənən tədbirlər bu sahədə 

daimi diqqətdə saxlanılmışdır. 

Bəhs olunan məsələlərin reallaşması fonunda milli iqtisadi quruculuq proseslərində özünəməxsus rolu 

və önəmi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ardıcıl, sistemi və perspektivli tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. İqtisadi müqavimətlilik və dayanıqlılıq göstəricilərinin qorunması, eyni zamanda, artan 

dinamikada təşəkkülü məqsədilə reallaşan bu tədbirlər qlobal böhran və pandemiya dövrlərində də güclü baza 

olaraq çıxış etməkdədir. Müxtəlif dövlərdə və sosial-iqtisadi inkişafın müəyyən mərhələlərində iqtisadiyyatın 

sahə struktrukturunda iqtisadi artımın təmin olunması sahəsindəki tənzimləmələr aparıcı sahələrin məhsuldarlıq 

imkanlarının artırılmasına təminat vermişdir. Təbii ki, bütün bunlar isə sosiallaşan iqtisadiyyat göstəricilərinin 

uzunmüddətli prioritetlər üçün səmərəsini daha da artırmaqdadır. 

Müasir iqtisadi şəraitin aktual çağırışlarını diqqətdə saxlamaqla məqsədyönlü qərarların qəbul olunması 

və bunun əsasında səmərəli idarəetmənin təşəkkülü milli iqtisadiyyatlar üçün çox zəruridir. Bu mənada, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın mühüm sahəsi olan kənd təsərrüfatının keyfiyyətcə yeni 

mərhələsinin başlanması regional inkişafın çox mühüm tərəflərini özündə əks etdirməkdədir. 27 noyabr 2020-ci 

il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların 

münbitliyinin artırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Bu, muxtar respublikanın ötən 

dövrlər ərzində topladığı aqrar potensial baxımından çox əhəmiyyətli olub, həmin əsaslarla qarşıdakı dövrlərdə 

də yeni perspektivləri daha da artıracaq. Digər tərəfdən, torpaqların məhsuldarlığı və ondan istifadə sahəsində 

stimullaşdırıcı mexanizmlər sahəsindəki prosesləri sürətləndirəcək. Məlumdur ki, ötən 2019-cu il muxtar 

respublikada "Ailə Təsərrüfatları" ili elan olunmuşdur. Bu mənada, müvafiq Sərəncam təsərrüfatların istehsal 

imkanlarının artırılmasına, onların aqrotexniki vasitələrdən yararlanma sahəsindəki əlçatanlığına, bununla da, 

aqrar sektorda məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və eyni zamanda, demoqrafik tarazlıq sahəsinə 

hərəkətverici təsiri ilə seçiləcək. 

2020-ci ilin əvvəlinə olan statistik məlumatlara görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin sayı 

459,1 min nəfər olmuşdur ki, onunda 324 min nəfəri və ya 70 faizdən artığı kənd yerlərində yaşayır. Məhz bu 

Sərəncam da, kənd təsərrüfatı sahəsində dinamik inkişafa hesablanan digər hüquqi tənzimləmə aktları ilə yanaşı, 

daha yeni səhifələr açacaqdır. Məşğulluqla yanaşı, özünüməşğulluq sahəsindəki fəaliyyət üçün də səmərəli 

olacaq. 

İstər muxtar respublikada kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların münbitliyinin qorunması və artırılması 

məsələləri, istər, bu sahədə meliorasiya və irriqasiya işlərinin sistemli xarakterə malik olması mühüm 

hədəflərdən biri olaraq aktuallığını qorumaqdadır. Burada aqrar infrastrukturun təkmilləşdirilməsi məsələləri də 

zəruriliyilə seçilir. Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 23 aprel 2020-ci il tarixdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin 

içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam da imzalanmışdır. Orada Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin 

suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, habelə, əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 

subartezian quyularının layihələndirilməsi və qazılması məqsədilə "Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 

dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 
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bölgüsü"nün 1.46.5-ci yarımbəndində göstərilmiş 1,0 (bir) milyon manatın Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. 

Məhz yeni imzalanan Sərəncam da bu istiqamətdə həyata keçirilən tənzimləmə tədbirlərinin sosial, 

iqtisadi və məntiqi davamı olaraq çıxış edir. Yeni imzalanan Sərəncamda da göstərildiyi kimi, muxtar 

respublikada mütərəqqi əkin və suvarma üsullarının tətbiqi ilə torpaqların münbitlik göstəriciləri və su təminatı 

yaxşılaşdırılır, deqradasiyaya məruz qalan torpaq sahələrinin sahəsi azaldılır. Təbii ki, bütün bunlar da davamlı 

məhsuldarlıq göstəricilərini təmin etməkdədir. 

Bu baxımdan da yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə daxil olunmasını təmin etmək məqsədilə 

"2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların münbitliyinin 

artırılmasına dair Tədbirlər Planı" təsdiq olunmuşdur. Burada, müvafiq strukturlar tərəfindən icrası məqsəuyğun 

hesab olunan: 

- deqradasiyaya məruz qalan torpaqların uçotunun aparılması və xəritələşdirilməsindən; 

- aqrotexniki, ekoloji və meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsindən; 

- mütərəqqi suvarma sistemləri və əkin üsullarının tətbiqindən ibarət olmaqla, davamlı tədbirlərin icrası 

nəzərdə tulmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası son 25 ildə müasir müstəqillik illərinin qürurverici dövrlərini 

yaşamaqdadır. Keçən müddət ərzində iqtisadiyyatın sahə strukturunda olduğu kimi, onun aparıcı sahələrindən 

birini təşkil edən kənd təsərrüfatında da dövlət tənzimlənməsinin ifadəsi olaraq iqtisadi və hüquqi islahatlar 

davam etdirilməkdədir. Bütün bunlar təbii ki, ölkənin səmərəli regional iqtisadi siyasətinin ifadəsi olmaqla, 

mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. 

Ölkədə təsdiq, qəbul və icra olunan Dövlət Proqramlarının muxtar respublikada icrasını təmin etmək 

məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən: 

- 9 iyun 2005-ci il tarixdə "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Regional İnkişaf Proqramı (2005-2008-ci 

illər)"; 

- 28 may 2009-cu il tarixdə "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı"; 

- 1 sentyabr 2014-cü il tarixdə "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı" və; 

- 31 yanvar 2014-cü il tarixdə "2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafına dair 

Proqramı" da təsdiq olunmaqla, özünün mühüm əhəmiyyətliliyə malik olması ilə seçilir. 

Qeyd olunmalıdır ki, bütün bu hüquqi tənzimləmələr bir tərəfdən geridə qalan illərin güclü sosial-

iqtisadi bazasını təşkil edirdisə, qarşıdakı dövrlər üzrə də davamlı perspektivlər vəd etməkdədir. Burada 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 29 mart 2019-cu il tarixdə "Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın təsdiq olunmasını da qeyd 

edə bilərik. 

Təsdiq və icra olunan regional inkişaf proqramları ilə yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin 2008-ci il 17 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı"nın, eyni 

zamanda, birinci mərhələdə 2012-2015-ci, ikinci mərhələdə isə 2016-2020-ci illərdə icra olunan "Meyvəçiliyin 

və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqram"larının da böyük əhəmiyyəti vardır. 

Statistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, son 16 ildə muxtar respublikada kənd təsərrüfatı sahəsində 

məhsuldarlıq göstəriciləri artan dinamikada təşəkkül tapmışdır. Təkcə onu qeyd edə bilərik ki, bu artım, 2004-

2019-cu illərdə muxtar respublikada kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsində özünü göstərə bilmişdir. 

Xüsusilə, təkcə dənli və dənli paxlalılar (qarğıdalı da daxil olmaqla) 24184,0 hektardan 36461,0 hektara qədər, 

daha doğrusu, 12277 hektar artmışdır. Bu, müvafiq olaraq, tərəvəz üzrə əkin sahəsində 5682-6246 olmaqla, 564 

hektar, yem bitkilərinin əkin sahəsi üzrə isə 9818-13916,5 olmaqla, 4098,5 hektar artıq təşkil etmişdir. 

Hesablamalar göstərir ki, birincilər 1,5 dəfə, ikincilər üzrə 1,1 dəfə, üçüncülər üzrə isə 1,4 dəfədən çox artım 

olmuşdur. 

Eyni zamanda, məhsul istehsalının həcmində də istinad olunan illər üzrə artım özünü göstərmişdir. 

Konkret faktlar əsasında fikrimizi ifadə etsək görərik ki, dənli və dənli paxlalılar (qarğıdalı da daxil olmaqla) 

92864 tondan 118145,4 tona qədər, daha doğrusu, 1,3 dəfə artmışdır. Bu, müvafiq olaraq, tərəvəz üzrə istehsal 
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həcmində 55184-86745 olmaqla, 1,6 dəfə, yem bitkilərinin istehsal həcmi üzrə isə 58248-136188,4 olmaqla, 2,3 

dəfədən artıq təşkil etmişdir. Təbii ki, hər üç göstərici üzrə məhsuldarlıq da artımla davam etmişdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı muxtar respublikada çoxşaxəli milli iqtisadiyyatın perspektivləri fonunda 

təşəkkül tapmaqdadır. Bu sahədə digər sahələrlə yanaşı, kartofçuluq sahəsində də mühüm uğurlar əldə 

olunmuşdur. Hələ 2005-ci ilin aprel ayın 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı" (2005-2010-cu illər) təsdiq 

olunmuşdur ki, bu da keçən dövrlər ərzində müvafiq sahə üzrə məhsuldarlıq göstəricilərinin yüksələn xətt üzrə 

dinamikasına təminat vermişdir. El içində ikinci çörək kimi qəbul olunan kartof istər əkin sahəsinə, istər istehsal 

həcminə, istərsə də, məhsuldarlıq göstəricilərinə görə artmışdır. 2004-2019-cu illər üzrə muxtar respublikada 

kartof əkin sahəsi 1602-3228 hektar arasında, daha doğrusu, 1626 hektar artmışdır. Həmin müddət ərzində 

17058-50092 ton arasında kartof istehsal olunmuşdur ki, bu da 3 dəfəyə yaxın artım deməkdir. Burada 

məhsuldarlıq isə 1,5 dəfə təşkil etmişdir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün sosial-iqtisadi inkişafında, xüsusilə, kənd təsərrüfatı 

sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarını daha da möhkəmləndirməkdədir. Təbii ki, özünü göstərən 

məhsuldarlıq göstəriciləri özünün mezoiqtisadi əsasları ilə daha da aktuallıq qazanacaq və sənaye sektorunun 

perspektivlərinin artmasına yeni imkanlar açacaq. Nəticə isə ölkənin istər regional, istərsə də milli iqtisadiyyatı 

üçün dayaqlar daha da möhkəmlənəcək ki, burada isə əhalinin rifah göstəricilərindən ibarət sosiallaşma 

prosesləri sürətlənəcək. 

 

525-ci qəzet. - 2020. - 3 dekabr. - № 166. - S. 12. 
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Nəqliyyat blokadasından çıxması Naxçıvana iqtisadiyyatını daha sürətlə inkişaf 

etdirməyə imkan verəcək 
 

Rüstəm Kamal 

 

Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolu xəttinə qoşulduqdan sonra muxtar respublika həm də beynəlxalq 

marşrutların keçdiyi məkana çevriləcək 

Bütün müharibələrin başlanğıcı kimi, sonu da olur. Bu il sentyabrın 27-dən başlanan Vətən müharibəsi 

də 44 gündən sonra şanlı Azərbaycan Ordusunun möhtəşəm qələbəsi ilə sona çatdı. Döyüş meydanında 

Azərbaycan əsgəri Qarabağ münaqişəsinin nöqtəsini qoydu. İndi söz diplomatlarındır. Amma savaşı udduğumuz 

üçün bu müstəvidə də son sözün Azərbaycanın olacağına şübhə yoxdur. 

Bu baxımdan noyabrın 10-da imzalanmış məlum sənəddə Prezident İlham Əliyevin tələbi ilə ilk baxışda 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə aid olmayan, lakin ölkəmiz və regionumuz üçün çox vacib 9-cu maddənin 

salınması düşmən üzərində ilk mühüm diplomatik qələbəmiz sayılmalıdır. Həmin maddə Naxçıvanla birbaşa 

quru əlaqənin saxlanmasına imkan verir. Sözsüz ki, bu, ilk növbədə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

nəqliyyat blokadasından çıxmasına şərait yaradır. 

Prezident İlham Əliyevin vaxtında gördüyü tədbirlər sayəsində ölkəmiz hazırda şərq-qərb, şimal-cənub 

marşrutları ilə dünyanın mühüm nəqliyyat dəhlizinin önəmli qovşağına çevrilib. Yəni bu istiqamətlərdə gedən 

bütün yollar Azərbaycanda birləşir. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti istifadəyə verildikdən sonra Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 

Marşrutu ilə yüklərin Çindən Avropaya və əks istiqamətə daşınması həyata keçirilir. 

Qeyd edək ki, Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Çinin nəhəng layihəsi olan "Bir kəmər, bir 

yol” təşəbbüsünün icrasında mühüm rol oynayır. Onu da vurğulamaq istərdik ki, bu marşrutun əldə edilməsi 

uğrunda qonşu dövlətlər bizimlə ciddi rəqabət aparırdılar. Lakin marşrut üzrə bütün işlərin vaxtında görülməsi 

sayəsində qonşu dövlətlərlə rəqabətdə qalib gəldik. 

Azərbaycandan Naxçıvana dəmir yolu əlaqəsinin bərpası isə "Şərq-Qərb”, "Şimal-Cənub” dəhlizləri ilə 

bağlı yeni situasiya yaradır. Prezident İlham Əliyevin bu siyasi gedişi gələcəyə hesablanmış nəhəng geosiyasi və 

iqtisadi layihə kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki marşrutun fəaliyyətə başlaması Azərbaycanın mövcud 

nəqliyyat ötürücü imkanlarını daha da artıracaq. Bu, ölkəmizə geniş iqtisadi imkanlarla yanaşı, həm də böyük 

siyasi dividendlər gətirəcək. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan-Naxçıvan marşrutu mövcud Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmir yolu marşrutundan 344 kilometr qısadır. Sözsüz ki, belə hal yük göndərən və yük qəbul edən tərəflər üçün 

çox sərfəlidir. Dövlətlərarası ticarətdə bu faktora xüsusi önəm verilir. Çünki məsafə qısaldıqca daşınma xərcləri 

ucuzlaşır. 

Digər mühüm əhəmiyyət daşıyan fakt odur ki, alternativi çox olan hər bir marşrut daha etibarlı sayılır. 

Məsələn, hər hansı bir səbəbdən - istər siyasi, istərsə də təbii, yaxud texnogen qəzalar üzündən Bakı-Tbilisi-

Qars marşrutu fəaliyyətini dayandırarsa, yüklərin Çindən Avropaya daşınması üçün Azərbaycan-Naxçıvan-

Türkiyə marşrutundan istifadə etmək mümkün olacaq. Artıq Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri Adil 

Karaismailoğlu bildirib ki, qardaş ölkə Naxçıvana dəmir yolu inşa etməyi planlaşdırır. Nazir "Anadolu” 

agentliyinə müsahibəsində deyib ki, İğdır-Naxçıvan-Bakı dəmir yolu layihəsi hazırdır. 

Bu da o deməkdir ki, Türkiyə və Naxçıvan arasında dəmir yolu əlaqəsi yaradılacaq. Sovet dövründən 

qalan dəmir yolu xətləri isə bərpa ediləcək. Türkiyəli nazir həmçinin vurğulayıb ki, bununla yanaşı, Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu da mövcuddur. Bu iki xətt Türkiyənin Azərbaycana öz yük və sərnişin daşımalarını 

rahat həyata keçirməsinə imkan verəcək. Əlbəttə, bu imkandan Azərbaycan tərəfi də eyni dərəcədə istifadə 

edəcək. 

Mütəxəssislər bildirirlər ki, yeni marşrutun fəaliyyətə başlaması təkcə bölgədə yerləşən ölkələrin deyil, 

digər qonşu dövlətlərin də iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək. Mehri üzərindən yeni marşrutun açılması ilə, 

Cənubi Qafqazda Türkiyə ərazisi də daxil olmaqla, geniş dairəvi yol ortaya çıxacaq. Bu isə yüklərin ən sərfəli 

olan dəmir yolu vasitəsilə daşınmasına imkan yaradacaq. 
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Naxçıvanla quru əlaqələrin təminatı ona ölkəmizin digər regionlarındakı nəqliyyat şəbəkələrinə daxil 

olmaq, məhsullarını həm Azərbaycan ərazisinə, həm də Avropa və Asiya məkanına çıxarmaq imkanı 

qazandıracaq. Bu da şübhəsiz ki, Naxçıvan MR iqtisadiyyatının uzun illərin blokadasından sonra daha sürətli 

inkişafına təkan verəcək. Bununla yanaşı, Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolu xəttinə qoşulduqdan sonra muxtar 

respublika beynəlxalq marşrutların keçdiyi məkana çevriləcək. 

 

Azərbaycan. - 2020.- 20 noyabr. - № 242. - S. 1,8. 
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Regional iqtisadi əməkdaşlığa töhfə olacaq dəhliz 

 

Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycanla Naxçıvanı birləşdirəcək nəqliyyat dəhlizi yaxın gələcəkdə 

böyük strateji əhəmiyyət kəsb edəcək 

  

Rufik İsmayılov 

 

Noyabrın 10-da gecə saatlarında Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağda hərbi əməliyyatların tamamilə 

dayandırılması barədə ortaq bəyanat imzalayıblar.  

 

Bəyanat imzalanandan sonra gecə saatlarında canlı yayımla Azərbaycan xalqına müraciət edən Prezidenti 

İlham Əliyev 10 noyabr tarixinin ölkəmiz üçün əlamətdar bir gün olduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, məhz 

bu gün Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulub. Ölkə rəhbəri əminliklə vurğulayıb 

ki, imzalanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində son nöqtə olacaq. Bəyanatın mətni – 9 bəndi ilə 

Azərbaycan xalqını tanış edən dövlət başçısı hər bəndlə bağlı öz fikirlərini çatdırıb. Doqquzuncu bənd barədə 

izahat verən Prezident İlham Əliyev bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunacağını 

bildirib. Deyib ki, Ermənistan, vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz 

hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycanın qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat 

əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik 

Xidmətinin sərhəd xidmətinin orqanları həyata keçirəcək. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin 

ediləcək. 

  

Tarixi addım atıldı 

  

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsinin sözügedən sənəddə təsbit 

edildiyini diqqətə çatdıraraq, həm bütün kommunikasiyaların, yolların açılacağını, həm də yeni nəqliyyat 

kommunikasiya infrastrukturu yaradılacağını vurğulayıb: "Biz bunu çox dəstəkləmişik. Mənim təkidimlə bu 

bənd bəyanata salındı. Çünki birbaşa Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bu bəndin əlaqəsi 

yoxdur. Ancaq mənim təkidli tələblərim, şadam ki, qəbul olundu. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasını 

Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yollarla birləşdirmə istiqamətində tarixi addım atıldı. Çünki 

mənfur düşmən 1990-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki olaraq mühasirəyə 

almışdı. Vaxtilə Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana enerji resursları ötürülürdü. Bütün kommunikasiya 

xətləri kəsildi, faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası çox ağır vəziyyətdə qaldı. Eyni zamanda, 

Ermənistan ərazisindən oraya hücumlar da edildi. Dəfələrlə demişəm, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin cəsarəti 

və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal altına düşmədi. Erməni vandallarının belə planları da var idi”. 

 

Naxçıvan blokada şəraitində olmasaydı... 

  

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Hərbi məsələlər şöbəsinin müdiri 

Məhərrəm Əliyev atəşkəs haqqında üçtərəfli bəyanatda belə bir bəndin yer almasını şərh edərək deyib ki, bu, 

Vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmizdən sonra əldə etdiyimiz daha bir zəfər faktıdır. O, Naxçıvanın uzun illər 

blokada şəraitində qaldığını, bu vəziyyətin də həmin bölgənin iqtisadi, ticari və sair maraqlarının qarşısını 

aldığını vurğulayıb: "Buna baxmayaraq, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq inkişaf edib, mübarizə 

aparıb və naxçıvanlıların mübarizliyi, qətiyyəti sayəsində ölkəmizin gözəl diyarlarından birinə çevrilib. 

Təsəvvür edin, Naxçıvan blokada şəraitində olmasaydı, daha hansı uğurlara imza atardı. Bax, bu məsələdə 

deyərdim ki, əldə olunmuş sülh razılaşması qələbəmizin danılmaz qalibiyyət prinsiplərindən biridir. Sənədə 

əsasən, artıq Azərbaycandan Naxçıvana Ermənistan ərazisi daxil olmaqla nəqliyyat dəhlizi açılır. Bu dəhlizin 

açılması muxtar respublikanı belə desək, "materik” Azərbaycanla birləşdirir. Məhz bu uğur yaxın gələcəkdə 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/28064-rezhional-izhtisadi-aemaekdashl-zhha-toehfae-oladzazh-daehliz.html
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bütöv bir strateji əhəmiyyəti əhatə edəcək ki, bundan da Azərbaycan xalqı yararlanacaq. Bir sözlə, sülh, yaxud 

atəşkəs sazişi bütün tərəflərdən ölkəmizin, xalqımızın səmərəsinə hesablanmış müddəalardan ibarətdir”. 

 
 

İqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi 

  

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili deyib ki, 

bəyannamədəki 9-cu bəndin icrası, sadəcə Naxçıvanla Azərbaycanın digər əraziləri arasında quru əlaqəsinin 

yaradılması ilə kifayətlənməyəcək, ümumilikdə regional iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirəcək. Onun sözlərinə 

görə, regional əməkdaşlığın qurulması hər zaman Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olub: 

"Azərbaycan anlayır ki, bütövlükdə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin qurulması bölgənin 

inkişafı üçün çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir. Bölgənin iqtisadi potensialı kifayət qədər böyükdür. Ərazi 

baxımından Cənubi Qafqazın 50 faizi Azərbaycana aiddir. Əhali sayı və iqtisadi baxımdan da üçdə ikisi 

Azərbaycana aiddir. Təbii ki, regionun lider dövləti olaraq Azərbaycan hər zaman bu bölgədəki ölkələr arasında 

iqtisadi əməkdaşlığın güclənməsində maraqlı olub. Ermənistana illər uzunu bunu izah etməyə çalışsaq da, 

işğalçı dövlət ya bunu başa düşmək istəmirdi, ya da başa düşmək qabiliyyətində deyildi. İşğaldan azad etdiyimiz 

ərazilərə fikir versək, görərik ki, Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə oraları xarabalığa çevirib. Haqlı sual yaranır 

ki, əgər bu illər ərzində bu torpaqları əkib-becərməyəcəkdinizsə, qurub-yaratmayacaqdınızsa, bu torpaqlar sizin 

nəyinizə gərək idi? Azərbaycan-Gürcüstan inteqrasiyası, əməkdaşlığı göstərdi ki, iki dövlət arasında iqtisadi 

potensialın bu dərəcədə yaxınlaşması dünyada iqtisadi möcüzə yarada bilər”. 

  

Cənubi Qafqazın dünyaya açılması 

  

Deputat vurğulayıb ki, bu gün Cənubi Qafqazın dünyaya açılmasında Azərbaycan-Gürcüstan iqtisadi 

əməkdaşlığının çox mühüm rolu var. Onun fikrincə, Ermənistanın da bunu anlayaraq gələcəkdə bu əməkdaşlığa 

qoşulması, bütünlüklə Cənubi Qafqazın potensialının reallaşmasına imkan yaradar: "Ermənistan özü üçün 

burada iqtisadi potensial yarada bilər. Lakin burada iki mühüm amil var. Birincisi, iqtisadi imkanların olmasıdır. 

İkincisi isə Ermənistanın bu imkanlardan yararlanmaq istəyib-istəməməsidir. Halbuki, imkanlar kifayət qədər 

böyükdür. Azərbaycan ötən dövr ərzində Qafqazı Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında çox mühüm bir 

nəqliyyat dəhlizinə çevirib. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti səbəbindən Naxçıvan blokadaya salınsa belə, Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolunun növbəti bir qolunun Naxçıvan-Qars arasında reallaşacağı məlumdur. Naxçıvanın 

blokadadan çıxarılması üçün Azərbaycanın digər iqtisadi layihələri də mövcuddur. Lakin bununla paralel olaraq, 
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perspektivdə Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasında yolun açılması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə 

yanaşı, Cənubdan keçən ikinci bir layihənin – türk yolunun reallaşmasına imkan yaradacaq. Bu da 

Azərbaycanın iqtisadi layihələrinin dayanıqlılığı deməkdir. Dayanıqlılıq, birdən daha çox yola sahib olmaq 

deməkdir. Yəni birinci yolla bağlı problem yaranarsa, ikinci yoldan yararlanmaq mümkün olsun. Burada yenə 

diqqət çəkən məqam Ermənistanın bu layihələrdən yararlana bilib-bilməməsidir”. 

  

Böyük bir problem həll ediləcək 

  

İqtisadçı millət vəkili Vahid Əhmədov da hesab edir ki, birgə bəyanatdakı ən böyük maddələrdən biri 

Naxçıvanla Mehri və Zəngilan arasında yolun açılmasıdır: "Hətta əlavə yolun çəkilməsi də ora salınıb. Bu, həm 

Türkiyənin, həm də Azərbaycanın marağındadır. Prezident İlham Əliyevin ən üstün məqamlarından biri bu oldu 

ki, bu maddəni razılaşmaya saldırdı. Orada dəmir yolu işləyəcək, avtomobil yolu olacaq, Çin-Azərbaycan-

Türkiyə-Avropa arasında İpək yolu var, bu, böyük bir əhəmiyyətli layihədir. Bu layihə işlənib hazırlanacaq, 

məncə, ən gec bir il müddətinə bu yol açılacaq. Azərbaycan-Naxçıvan-Türkiyə birləşəcək və böyük bir problem 

həll ediləcək”. 

  

Xammal baxımından dəstək 

 

İqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov bildirib ki, Naxçıvanla qərb rayonlarımız arasında birbaşa nəqliyyat 

dəhlizinin açılması Muxtar Respublikanın iqtisadı inkişafına hərtərəfli dəstək olacaq. O, Kiçik Qafqaz sıra 

dağlarının yamaclarında yerləşən digər regionlarımız kimi Naxçıvanın da yetərincə faydalı qazıntı yataqlarına 

malik olduğunu söyləyib: "Muxtar Respublika ərazisində 21 filiz yatağı aşkarlanıb. Aparılmış axtarış-kəşfiyyat 

işlərinin nəticəsi olaraq 5 filiz yatağı ehtiyatlar balansında qeydə alınıb. Bunlardan Parağaçay molibden, 

Gümüşlü və Ağdərə polimetal və Darıdağ mərgümüş yataqları sənaye mənimsənilməsinə cəlb olunub, Qapıcıq 

yatağı ehtiyatda saxlanılıb. Digər 16 yataqda ilkin qiymətləndirmə işləri aparılıb. Məhz sözügedən nəqliyyat 

dəhlizi bu yataqların hasilatdan sonra növbəti emal proseslərində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə olan 

yataqlarla birgə işlənməsi üçün iri emal kompleksinin yaradılmasına imkan verəcək. Bu nəqliyyat dəhlizi təkcə 

faydalı qazıntıların işlənməsində deyil, iqtisadiyyatın digər sahələrində də çoxşaxəli inteqrasiyanı təmin edəcək. 

Məsələn, Muxtar Respublika bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə işğaldan azad edilmiş rayonlarımızın yenidən 

qurulmasına öz töhfəsini verə bilmək üçün yetərincə xammal baxımından dəstək göstərə biləcək. Eyni zaman da 

azad edilmiş rayonlarımızda yaradılacaq yeni iqtisadi inkişaf konsepsiyasında özünəməxsus yer tutaraq bundan 

faydalanacaq". 

 

Türkiyənin Orta Asiyaya çıxışı 

  

Ekspert hesab edir ki, bu dəhliz türk dünyasının inteqrasiya problemlərinin həllində önəmli rol 

oynayacaq. Onun fikrincə, Türkiyə Orta Asiya ölkələrinin iqtisadi sabitliyini dəstəkləsə, iqtisadi əlaqələri 

genişləndirməyə çalışsa da, Qərb bu işdə Türkiyəyə maneə olmağa çalışıb və Qarabağ faktorundan istifadə 

edərək Ermənistanı bufer zona kimi türk dünyasını dekordinasiya etməyə cəhd göstərib: "Daha dəqiq desək, 

Türkiyənin Orta Asiyaya çıxışı Naxçıvan ərazisində qapadılırdı. Lakin türk coğrafiyasında güclü və dərin 

inteqrasiya üçün dövlətlər arasında güclü bir iqtisadi asılılıq formalaşdırılmalı və bir-birilərinin bazarlarına çıxış 

əldə etməli idilər. Türkiyənin 2019-cu ildə ümumi ixracının həcmi 171 milyard dollar, idxalı isə 200 milyard 

dollardan çox olmuşdu. Elə həmin il təkcə Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi 22 milyard dollara çatsa da, Orta Asiya 

ölkələri ilə ümumi ticarət həcmi cəmi 8.5 milyard dolları ötə bilməyib. Göründüyü kimi, bu, elə də qənaətbəxş 

rəqəm deyil. Deməli, bu nəqliyyat dəhlizi eyni zamanda Türkiyənin Orta Asiyaya çıxışını təmin etmiş olacaq. 

Bununla da, təkcə ticarət dövriyyəsi deyil, böyük iqtisadi əlaqələr sistemi yaradılacaq”. 

  

Nəqliyyat dəhlizinin daşımaçılıq faydası 

  

E.Əmirov əlavə edib ki, qardaş ölkənin Naxçıvan vasitəsilə Orta Asiyaya çıxışı, qeyd-şərtsiz Muxtar 

Respublikanın iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verəcək: "Türkiyə və Orta Asiya iqtisadi əlaqələrinin ən əlverişli 
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marşrutu üzərində olmaq, Naxçıvanı bu axına qoşacaq. Nəqliyyat dəhlizinin digər bir böyük faydası onun bütün 

dəhlizlərdə olduğu kimi ənənəvi faydası, yəni daşımaçılıq faydasıdır. Odur ki, bu yol, istər yük, istərsə də 

sərnişin daşımaçılığı sahəsində kifayət qədər va cib əhəmiyyətə sahib olacaq. Sirr deyil ki, paytaxtımızdan və 

digər ərazilərimizdən Naxçıvan MR-a gediş-gəliş nə qədər zaman və maddi sərfiyyat hesabına başa gəlirdi. 

Lakin bu dəhliz yüklərə və insanlara həm ucuz, həm də qısa zamanda mənzil başında olmağa imkan verəcək”. 

 

Kaspi.-2020.-14 noyabr.-№152.-S.4. 
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Naxçıvana quru yolla gediş-gəliş təmin olunur 

 
Paşa Əmircanov 

 

Noyabrın 10-da Azərbaycan xalqı ölkəmizin Ermənistan üzərində tarixi qələbəsini təntənəli şəkildə 

bayram etdi. Paytaxt Bakıda, Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında ikinci Qarabağ müharibəsinin qələbə 

ilə başa çatması ilə bağlı izdihamlı şənliklər keçirildi. Həmin gün gecə saatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı birgə 

bəyanatla müharibəyə son qoyuldu. Prezident İlham Əliyev bəyanatın imzalanmasından sonra xalqa 

müraciətində bildirdi ki, bu gün Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. 

Dövlət başçısı haqlı olaraq qeyd etdi ki, bu bəyanat Azərbaycanın şanlı qələbəsidir. Onun sözlərinə görə, 

bu bəyanatın imzalanmasını şərtləndirən səbəblərindən biri də Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı 

qüvvələri üzərində qələbə qazanaraq Şuşanı azad etməsidir: “Şuşa Qarabağın tacıdır! Şuşanın azad edilməsi 

həm böyük siyasi, həm böyük strateji, eyni zamanda, çox böyük mənəvi məna daşıyır. Biz Şuşaya qayıtdıq, biz 

Şuşanı qaytardıq, biz Şuşada yaşayacağıq və işğaldan azad edilmiş digər bütün torpaqlarda həyat qaynayacaq. 

İnsanlar o torpaqlara qayıdacaq, orada yaşayacaq, insanlarımızın 30 illik həsrətinə son qoyulur”. 

Əlbəttə, bu bəyanatın imzalanmasının arxasında həm də sentyabrın 27-dən bəri qazanılmış tarixi 

qələbələr dayanır. Azərbaycan liderinin dediyi kimi, sentyabrın 27-dən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış 

məntəqəsinin, o cümlədən, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa şəhərlərinin, Hadrud qəsəbəsi, 

Suqovuşan qəsəbəsi, digər qəsəbə və kəndlərin azad edilməsi ilə Ermənistan ordusunun belini qırmışıq. Təkcə 

noyabrın 9-da – Dövlət Bayrağı Günündə müzəffər Azərbaycan Ordusu 72 yaşayış məntəqəmizi işğalçılardan 

azad edib. Məhz bu şanlı qələbələrin nəticəsidir ki, Ermənistanın baş naziri məcbur olaraq, bu bəyanata imza 

atıb. Üstəlik, Paşinyan erməni cəmiyyətinə çatdırıb ki, onu bəyanatı imzalamağa ordu məcbur edib. Beləliklə, 

bu bəyanat imkan verir ki, hələ də işğal altında olan digər rayonlarımız– Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonlarını 

qan tökülmədən Azərbaycana qaytarılsın. 

Bəyanatda Ermənistanla Azərbaycan arasındakı atəşkəs rejiminə nəzarət üçün yeni mexanizm tətbiq 

edilməsi də nəzərdə tutulur. Prezidentin elan etdiyi kimi, bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbçiləri fəaliyyət 

göstərəcəklər. Beləliklə, Türkiyə rəsmi qaydada bu münaqişənin gələcək həlli və atəşkəsə nəzarət etmək 

məsələlərində aktiv rol oynayacaq. 

Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri tərəfindən imzalanmış sənəddə nəzərdə tutulan ən mühüm 

məsələlərdən biri də Azərbaycanla Naxıçıvan arasında quru yolunun açılmasıdır. Bu yol Naxçıvan üçün çox 

mühümdür. Onu ermənilər sovet dövrünün sonlarında – keçən əsrin 80-ci illərinin axırlarında bağlamışdılar. 

Bununla da Azərbaycanın Naxçıvanla quru əlaqəsi tamamilə kəsilmiş, muxtar respublika blokadaya düşmüşdü. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisinə sədrliyi dövründə Türkiyə ilə əlaqə yaradıldıqdan, 

“Ümid körpüsü” adını almış körpü tikilərək istifadəyə verildikdən sonra Naxçıvana havalıq açılmışdı. 

İndi isə Prezident İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və təkidi ilə Ermənistan ərazisindən Naxçıvana yol 

açılır. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev deyib: “Digər önəmli məsələ, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi bu sənəddə təsbit edilir. Həm bütün 

kommunikasiyaların, yolların açılması, eyni zamanda, burada göstərilir ki, yeni nəqliyyat kommunikasiya 

infrastrukturu yaradıla bilər və yaradılmalıdır. Biz bunu, əlbəttə ki, çox dəstəkləmişik. Deyə bilərəm ki, mənim 

təkidimlə bu bənd bu bəyanata salındı. Çünki birbaşa Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 

bu bəndin əlaqəsi yoxdur. Ancaq mənim təkidli tələblərim, şadam ki, qəbul olundu. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasını Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru yollarla birləşdirmə istiqamətində tarixi 

addım atıldı. Çünki mənfur düşmən 1990-cı illərin əvvəllərində və ondan da bir qədər əvvəl Naxçıvanı faktiki 

olaraq mühasirəyə almışdı. Bütün kommunikasiya xətləri kəsildi – çünki o vaxt Azərbaycanın əsas hissəsindən 

oraya enerji resursları ötürülürdü – faktiki olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası çox ağır vəziyyətdə qalmışdı. 

Eyni zamanda, Ermənistan ərazisindən oraya hücumlar da edilirdi. Dəfələrlə demişəm, məhz ulu öndər Heydər 

Əliyevin cəsarəti və fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan işğal altına düşmədi. Erməni vandallarının belə planları da 

var idi”. 
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Buna görə də birgə bəyanatdakı həmin bənd xüsusilə qeyd olunmalıdır. Prezident də məhz bu önəmi 

nəzərə alaraq naxçıvanlıları bu hadisə münasibətilə təbrik etdi. Dövlət başçısı həm də əlavə etdi: 

“Bildirməliyəm ki, naxçıvanlılar da ikinci Qarabağ müharibəsində, digər bütün bölgələrdən olan vətəndaşlar 

kimi, fəal iştirak ediblər. İndi müharibə başa çatır, bu günə qədər açıqlanmayan bəzi məsələlər də üzə çıxacaq və 

hər kəs biləcək ki, başqa bütün bölgələrdən olan hərbçilərlə bərabər naxçıvanlılar da böyük qəhrəmanlıq 

göstəriblər və torpaqlarımızın azad edilməsi işində fədakarlıq göstəriblər, şəhidlər veriblər”. 

Beləliklə, məlum bəyanatla Ermənistan özünün tam və qeyd-şərtsiz kapitulyasiyasını etiraf etmiş oldu. 

Qəhrəman Azərbaycan Ordusu özünün tarixi xilaskarlıq missiyasını şərəflə və hədsiz fədakarlıqla yerinə yetirdi. 

Ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olundu. Üstəlik, Naxçıvana quru yolla gediş-gəliş şəraiti təmin olundu. Bütün 

bunlar Azərbaycanın qətiyyətli oğlu, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uğurlu və qalibiyyətli xarici 

siyasətinin, böyük diplomatik məharətinin nəticəsidir. Bu, Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akarın 

təbirincə desək, “Qələbə, qələbə və qələbə!” deməkdir. 

 

Xalq qəzeti. - 2020.- 13 noyabr. - № 236. - S. 7. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

172 

 

Xəlil Paşa, Lenin və Naxçıvan 

 

Əbülfəz Quliyev, 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

Ənvər Paşa və Nuru Paşa haqqında Azərbaycan mətbuatında az-çox məlumatlar olsa da Hafiz 

Kamal bəy oğlu Xəlil Paşa haqqında oxucularımızda kifayət qədər məlumat yoxdur. Bu səbəbdən Xəlil 

Paşanın Türkiyədə bir neçə dəfə böyük tirajla nəşr olunmuş “İttihad və tərəqqidən cümhuriyyətə 

bitməyən savaş” adlı xatirələr kitabını dilimizə çevirib Azərbaycanımızda nəşr etdirmək qərarına gəldim. 

Burada həmin kitabın 1920-ci ildəki Naxçıvanda baş vermiş hadisələrlə birbaşa və ya dolayısı ilə  

bağlılığı olan bölümlərini “Şərq qapısı” qəzetinin hörmətli oxucularına təqdim etmək istəyirəm. 

Onu da qeyd edək ki, Türk generalı Veysəl Ünüvarın bizim tərəfimizdən Azərbaycan türkcəsinə 

çevrilib nəşr etdirilən ”Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar (1920-1921)” xatirələr kitabında Xəlil paşanın 

adı  bölgə hadisələri ilə əlaqədar tez-tez, həm də ehtiram və minnətdarlıqla yad edilir. 

 

 ...Mustafa Kamal Paşa ilə əsas məsələlər üzərində uzun uzun bəhs etmişdik, əldəki mövcud qüvvələrin 

vəziyyəti bəlli idi. Söhbət bu məqama yetişdiyi zaman  paşa dedi: Bax Xəlil Paşa, sənə güvənirəm. 

Komandanlıq sahəsində təcrübə və ustalığını bilirəm. Sənin üçün iki şey düşünə bilərik. Birincisi İzmir cəbhəsi 

komandanlığı... İkincisi, paşa...əldə silah az,pul yox, silah-sursat vəziyyətimiz fəlakət... Şərqdə sənin adın 

məşhurdur. İzmir cəbhəsində edə biləcəyindən daha önəmlisini orada edə bilərsən... Rusiya dəyişmişdir. 

Azərbaycan və İranla müxtəlif kombinasiyalıar qura bilərik və beləcə pul və təchizat təmin edə bilərik deyə 

düşünürəm... Şərqin yardımının əhəmiyyətini başa düşürsən, orada bir nəfəs yolu açmaq məcburiyyətindəyik. 

Lazım gələrsə bu nəfəs yolundan şərqə çəkilmək məsələsi belə düşünülə bilər, bu nəfəs yolu bizim üçün 

əhəmiyyətlidir... Həm də bilirsənmi Paşa, pul işimiz nə haldadır. Sən gəlməmişdən xanımın sənə çatdırmaq 

üçün beş yüz lirə göndərmişdi. Düz on gündür təmsil heyətindəki yoldaşlar bu pulu üzlərinə tutaraq bir təhər  

ancaq keçinirik...Nə deyirsən...? 

Mustafa  Kamal haqlı idi. 

-Ən qısa zamanda şərqə doğru yola çıxacağam, Paşa...Sənin könlün rahat olsun...İnşallah, pul da taparıq, 

silah da...Baxaq görək tale dediyin nə göstərəcək... 

....Pasinlər, Ağrı dağı ətəkləri, Bəyazid və Naxçıvan yolumun üstündəydi. İrana doğru gedirdik... 

Bəyaziddə Ağrı dağı ətəklərindən Naxçıvanla əlaqəni təmin edən bir yol var idi.Naxçıvanlı İsmayıl ağa da 

bu yolla davamlı olaraq gedib gələn bir kuryer idi.İsmayıl ağa bələdçi olaraq bizə qoşuldu və eyni istiqamətə 

getməkdə olan 364 yolçunu da özümüzlə götürüb yola düşdük.İranın Maku qəsəbəsini və Araz çayını keçərək 

Naxçıvana çatmaq istəyirdim....Atlarımızı qırmanclayaraq sürürdük ki,birdən yanımızdan bir boz atlı iranlı dörd 

nala keçərək uzaqlaşdı. Adamın narahatmış kimi keçməsi diqqətimi çəkdi. Bəlkə də buna görə  axşam 

qaranlıqlaşanda biz bir kənddə gecələmək üçün düşdükdə heç bir kənd evinin qapısı açılmadı, dağlıq bir yerdə 

atlara istirahət verdik və bu zaman uzaqlardan Ağrı dağı ətəklərindən kürdlərin silah səsləri eşidilirdi. Səfalət 

dolu bir kənd kənarında bir konflikt çıxmasın deyə gecə yolçuluğuna davam etdik,günəş doğarkən xutor kimi  

bir kəndə çatdıq... 

Araz çayına yaxınlaşdığımız zaman bələdçinin yolu azması üzündən Qaradağın içlərinə gəlib çıxmışdıq 

və gecəni bir dağ kəndində keçirdik. Sübh erkəndən Araz istiqamətində hərəkət etmək istəyirdik ki, yanımdakı 

tosyalı Əli çavuş kəndin yolu üstündə  qar üzərində qalmış çarıqlı ayaq izlərini göstərdi: 

- Paşam,piyada keçmiş, cəld olmaq lazımdır, həm də bizim gedəcəyimiz tərəfə uzanır. 

Yol sakit bir vadi boyunca uzanır və yavaş-yavaş yoxuşa çıxırdı.Yoxuşun lap yuxarısına yetişdiyimiz 

zaman beş-on dəqiqə dayanmaq lazım gəldi,qısa bir kəşfiyyat gərək idi. Yolumuz durduğumuz yüksək nöqtədən 

təkrar aşağıya doğru enir və bir kəndin içində yox olurdu. Kəndin iki yanındakı qayalar üzərində səhər 

günəşinin işıqlandırdığı silah lülələri parlayır, bir dəstə adam sağa-sola gedib gəlirdi. Dürbini gözlərimə 

dayadığım zaman yolumuzun yaxşıca kəsildiyini gördüm və Seyidi yanlarına göndərərək Naxçıvana getmək 

istəyən yolçular olduğumuzu,onlara boş yerə döyüşə girməmələrini söyləməsini tapşırdım. Seyid getdi, amma 

xeyli zaman keçdiyi halda qayıtmadı, nə hadisə baş verdiyini anlamaq üçün ətrafı gözdən keçirərkən bizə tərəf 

bir atlının gəlməkdə olduğunu gördüm. Atlı durdu, çevik bir hərəkətlə atdan endi,adını dedi. Son dərəcə gözəl 
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bir türk ləhcəsi ilə danışırdı.İstanbulda uzun müddət ticarətlə məşğul olmuşdu. Nə istədiyini soruşdum. 

Cavabında: 

-Qarşıdakı kənd erməni kəndidir. Bir gecə əvvəl sizin qaldığınız kənddən gələn birisi Naxçıvan 

komandanı Xəlil bəyin kəndi basmaq üçün irəliləməkdə olduğunu söyləmişdir. Belə bir şeyə təşəbbüs etməyin, 

kəndə Qaradağ əşirətlərindən Rüstəm xan üç yüz adamla yardıma gəlmişdir....-dedi. 

Seyidi yəqin danışdırmışdılar və bu köhnə istanbullu tacir bir də məni yoxlayır olmalıydı.Ona hər şeyi 

olduğu kimi söylədim. 

-Mən Xəlil bəy deyil,bildiyiniz və ya eşitdiyiniz Xəlil Paşayam. Qarşımızdakı erməni kəndinə qarşı da bir 

düşmənçiliyim yoxdur. Bunu belə bilsinlər, Naxçıvana gedərkən yolu azıb buraılara gəlib çıxmışıq... gedin, 

söyləyin Seyidi buraxsınlar, yoldan da çəkilsinlər. 

İstanbullu tacir atına sıçradı, bir az sonra yanında da beş atlı qayıtdı. Hamısı birdən atdan endilər. 

Aralarından biri nisbətən qoca idi. İstanbullu tacir: 

-Sizə təqdim edim, Paşam, bu tərəflərin mütləq hakimi Rüstəm xan.... 

-Xəlil Paşa... 

Qocanın əlini sıxdım,toqquşma təhlükəsi aradan qalxdı. Hamımız bir yerdə erməni kəndini keçdik və sərt 

dağ yolları ilə Rüstəm xanın kəndinə doğru irəliləməyə başladıq. Rüstəm xan qoca və nəzakətli bir türk bədəvisi 

idi.... 

Ertəsi günün səhəri bizi Araz çayının keçid verdiyi yerə qədər yola saldılar. Çay üzərindəki sal  ilə 

Qafqaz sahilinə keçdik və Naxçıvana yetişdik. Naxçıvan camaatı bu zaman 6.Ordu zabitlərindən Xəlil bəyin 

idarəsində milli bir təşkilat yaratmışdı, özlərini İrəvan və Zəngəzur tərəflərindəki ermənilərdən müdafiə 

etməkdə idilər... 

Mayor Xəlil bəyi İraqda tanıyırdım. Cəsur, zirək və silahşordu. Müharibə bitərkən silahları yerə qoymaq 

zamanında oranın xanlarından birinin qızı ilə evlənmişdir. Ən yaxın qohumları olan Böyük xan və Kalbalı xan 

yaxşı təhsil görmüş insanlardı. Naxçıvan müstəqil olmayıb Azərbaycana bağlı olması üçün oradan bir vali 

istəmiş və Səməd bəy adlı bir gənc azərbaycanlı Naxçıvana gələrək idarə işlərini öz öhdəsinə götürmüşdür. Xəlil 

bəy məni bir ay evində qonaq saxladı. Bu bir ay içində ermənilərə qarşı döyüşən Xəlil bəyin əsgər və 

zabitlərinin təlimi ilə məşğul oldum. Sonra Araz çayı boyunca  hərəkət edib Ordubaddan Qaradağa, oradan da 

Bakıya getdim. 

.....Azərbaycan ən bədbəxt günlərini yaşayırdı. Mənlik burada bir iş qalmamışdı, Rusiyaya gedib 

Anadolunun istədiklərini yerinə yetirəcəkdim. Levandovskidən Moskvaya getmək üçün bir vaqon istədim. O 

dərhal qatarlardan birinə xüsusi bir vaqon qoşdurdu. Yanımda əmrbərim tosyalı Əli çavuş Moskvaya doğru 

hərəkət etdim... 

    ....Moskvaya yetişdiyim ilk gün Skoço xarici işlər nazirliyinə mənim Moskvaya gəlmək xəbərimi 

çatdırdı. Bir-iki saatdan sonra xarici işlər komissarı Çiçerin və onun müavini (Lev Mivayloviç-tərcüməçi) 

Qaraxanla tanış oldum. Mənim səfərimdən xəbərlərinin olduğu bəlliydi. Amma bunu gizlətməyi bacarırdılar. 

Anlayırdım ki, bütün hərəkətlərim  həmin saat yüksək məqamlar deyilən yerlərə çatdırılırdı. Onda onların bir 

şey soruşmalarına lüzum yox idi, mən düşüncələrimi söyləyə bilərdim və söylədim: 

-Azərbaycan tərəfinizdən bir göz qırpımında işğal edildi, bunu doğru hesab etmirəm... 

Çiçerin açıq danışmağı sevirdi. Qaraxana belə bir baxdıqdan sonra bu cavabı verdi: 

-Rusya sənayesini mazut üzərində qurmuşdur,ona möhtacdır. İstədiyimiz neftin haqqını ödəyərək belə ala 

bilmirdik, bu işə onun üçün məcbur olduq. Ancaq bilin ki, Azərbaycanın istiqlalı əbədi qalacaqdır.... 

-Mən Azərbaycan üçün çox çalışdım, bu işdə  siz qalib gəldiniz, zamanın şərtləri,....və qismət.....İndi 

Ankaranın təmsilçisi olaraq Moskvadayam,vəzifəm bundan ibarətdir... 

Çiçerin və onun nazirliyi hələ Türkiyənin vəziyyətini tam olaraq bilmirdilər. Məndən izahat 

istədilər,cavabım bu oldu: 

 -Türkiyədə səltənətin hakimiyyəti aradan qaldırılacaqdır. Millət,xalq arasından seçilmiş millət vəkilləri 

ilə özünü idarə yolunu tutacaqdır. İngiltərə tərəfindən möhkəmləndirilən Yunan orduları Anadoluya çıxmışdır. 

Türklər başda Mustafa Kamal olmaqla qadınlı-kişili işğalçılara qarşı savaş verərək məmləkəti qarış-qarış 

müdafiə etməkdədirlər və bu, sonuna qədər də belə olacaqdır. Bunu heç bir qüvvənin və hətta bütün dünya 

dövlətlərinin belə dayandırmağa qüdrəti çatmaz....Sizin inqilabınızın məqsədi kapitalı yıxmaqdır,kapitalın 

mərkəzləri London, Paris, Roma olduğuna görə Türkiyəyə hücum edənlərlə Sovetlərin düşmənləri eyni 
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ölkələrdir. Məhz buna görə Rusiya ilə Türkiyənin bu şəraitdə dost olmaları gərəkməkdədir, bu ən təbii və 

məntiqli yoldur... 

Çiçerin Skoço vasitəsi ilə bu sözlərdən məmnun olduğunu ifadə edərək: 

-Türkiyəyə yardım etmək istəyirik və bunu etməyə məcburuq...Mənimlə istədiyiniz zaman görüşə 

bilərsiniz...Burada istədiyiniz kimi hərəkət edə bilərsiniz...Sizi Moskva çayı sahilindəki gözəl bir yerdə müsafir 

edəcəyik. Qaraxan da eyni binanın başqa bir blokunda yaşamaqdadır... 

Sofiskaya Naberejnaya prospektindəki bina olduqca genişdi, böyük bir hissəsi də mənim üçün 

ayrılmışdı... 

Ertəsi gün təkrar görüşdük. Çiçerin Türkiyəyə nə kimi yardım edə biləcəklərini soruşdu, xeyli müzakirə 

etdik. Ən təxirəsalınmaz ehtiyacların pul və silah-sursat olduğunu dedim. Anadoluda silah və top vardı, ancaq 

sürəkli savaşlar bunların ehtiyatını azaltmışdı. Keçən müharibədə rusların əlinə alman qüvvələrindən çox sayda 

miqdarda mauzer ehtiyati və səhra topu mərmisi keçdiyini bilirdim. İlk olaraq bu ehtiyatın göndərilməsinə qərar 

verdilər. 

Mən Moskvaya gələnə qədər Türkiyədən heç kim mənim vəzifəmlə bura gəlməmişdi,ona görə ruslar 

mənim bu səfərimə çox diqqət göstərirdilər. Səbəbi də təbii ki, Türkiyəyə daha yaxın və mehriban olduqlarını 

göstərməkdi. Bir dəfə Moskva Opera teatrında şərəfimə “Sevilya bərbəri” tamaşasını verdilər. Operanın baş 

rolunda dünya miqyasında şöhrətli məşhur Şalyapin çıxış etdi. 

      Bir neçə gün sonra da  piyada və topçu hərbi sursatı Qara dənizdən motorlu qayıqlarla Anadoluya 

göndərilməyə başlandı. Bu arada 500 min yapon tüfəngini Anadoluya göndərməyi təklif etdilər. Ancaq bir 

orduda müxtəlif miqyaslı silah olmasının əleyhinə olduğum üçün bu təklifi qəbul etməyərək alman tüfəng və 

sursatının göndərilməsinin davam etdirilməsində israr etdim. Ankara ilə əlaqə saxlayıb tüfəng başına min, top 

başına iki min atış hesabı ilə alman istehsalı silah-sursat lazım olduğunu,bunlar az olarsa  rus istehsalı top və 

tüfəng də göndərilə biləcəyini bildirdim. 

Növbə pul məsələsinə gəlmişdi. Mənə Ankaraya rubl göndərmək istədiklərini söylədilər, cavab verdim ki: 

   -- Türk xalqı xarici, yabançı pul işlətməyə adət etməyib, qızıl pul isə dünyanın hər yerində olduğu kimi 

Türkiyədə də keçər, təbiidir ki, nə qədər qızıl verə bilsəniz o qədər işimizə yarayar... 

Görüşməkdə olduğum xarici işlər komissarlığı nümayəndələri üç-dörd günlük möhlət istədilər. Təkrar üz-

üzə gəldiyimiz zaman məni xarici işlər komissarlığına dəvət etdilər, bu məsələni beş gün müddətində müzakirə 

etdik...On gün sonra: 

-Sizə bir milyon rus qızılı verə bilərik,-dedilər, amma mən bu məbləği az hesab etdim, bazarlıq etməyə 

başladıq: 

-Dörd milyon ancaq işimizə yarayar.... 

-İndilik iki milyon verək,qalanını sonra verərik... 

-Mən bu işdə çənə vurmağı kiçiklik hesab edirəm,dost bir dövlətin yardımı ilə mi qarşı-qarşıyayıq, 

yoxsa....yoxsa... 

Heyət rəhbəri birdən-birə təlaşla yerindən qalxdı və gözlərimin içinə baxaraq: 

-Çox xahiş edirik, indilik bu üç milyonu qəbul edəsiniz... 

Başqa çarə yoxdu, belə olmasına qərar verdik. 

Sursat və pul işi sürətlə gedirdi və mən Ankara ilə Moskva arasında bu məsələdə əlaqənin bir tək adam 

tərəfindən aparılmasını münasib hesab etmirdim. Bu iş üçün Çiçerinə bir neçə iqtisadçı, bir neçə siyasətçi və bir 

neçə hərbçidən təşkil olunmuş səfarət heyətinin göndərilməsinin lazım olduğunu bildirdim. Belə bir heyətin 

hazırlanmaqda olduğunu və Ankaraya hərəkət edəcəyi cavabını verdilər. 

Bir səfarət heyətinə bənzəyən bu heyətin yolda bir çətinliklə qarşılaşmamaları üçün özümün də onlarla 

birlikdə gedəcəyimi, külçə qızılları da yanımızca aparacağımızı dedim. Nəhayət, heyət və qızıllar hazır oldu, 

yanımdakı yük Anadolu savaşının qanı olacaqdı bəlkə də...Silahlarımı hazırladım. Fədakar çavuşumu 

çağırdım,yükün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu ona başa saldım və Bakıdan sonra at və araba ilə davam etmək 

üzərə qatarla yola düşdük... 

Bu səfarət heyətinin və qızılların Türkiyəyə çatdırılması üçün ən təbii yol Qarabağ – Zəngəzur – 

Naxçıvan üzərindən Maku – Doğu Bəyazid – Qarakösə (indiki Ağrı şəhəri-tərcüməçi) -Ərzurum idi...Yolun 

Zəngəzurdan Naxçıvana qədər olan hissəsi erməni quldurları ilə doluydu və bu yol daşnaq erməni hökumətinin 

baş komandiri səviyyəsində olan general Dronun nəzarəti altında idi. İngilislərin təsiri altında olan Dro türklərə 
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və ruslara düşməndi. Bizə yol verməmək üçün mütləq hücum edəcəkdi, ola biləcək bu hadisənin qarşısını almaq 

və fürsət düşmüşkən Dronu əzmək üçün Tavarişə yoldakı təhlükəni izah etdim. Əslən gürcü olan Tavariş, 

erməniləri sevmirdi, bundan da faydalanmanın yolunu tapdım. Qızılların və heyətin təhlükədə olduğuna onu 

inandırdım və yolu açıq saxlamaq üçün qüvvəyə ehtiyacımız olduğunu söylədim. Bunun üzərinə Tavariş ordu 

komandanı Levandovski ilə məsləhətləşərək mənim əmrimlə hərəkət etmək şərtilə bir piyada və bir atlı 

dviziyası verdi. Bu dəstələr Qarabağ üzərindən irəliləməyə başladı. Dəstə (kalon) Zəngəzurun mərkəzi olan 

Gorusu keçdikdən sonra biz də Qarabağ istiqamətində yola çıxdıq. Ruslar mənim üçün bir avtomobil 

ayırmışdılar. Çox xarab vəziyyətdə olan bu avtomobillə Şuşa qalasını keçib Gorusa gəldim. 

Əmrimdəki atlı dviziyası bir alayını Naxçıvana doğru sürmüş, ermənilərdən çox çəkinməkdə olan 

Naxçıvan camaatı da bu alayın gəlişini sevinclə qarşılamışdı. Amma camaatın İrana köç etməsinə mane olmaq 

üçün onların aralarında görünməyim lazım gəlirdi. Ona görə təmirə ehtiyacı olan avtomobili təkrar göndərmələri 

üçün Gorusda qoyub, yanımca da əlli nəfərlik kazak atlısı götürüb yola davam etdim. Yavərim Naim Cavad 

yanımdaydı. Bütün günü yol getdik, ertəsi gün günortaya yaxın böyük bir erməni kəndinə yetişdik. Kəndin 

ortasındakı karvansaranın həyətində düşdük ki, atlara istirahət verək və biz də yemək yeyək. Karvansaranın 

həyətə baxan otaqlarının qabaq tərəfində dörd eyvan bir terras vardı. Atlılar atlara qaşov çəkərkən biz terrasa 

çıxdıq və gətiriləcək yeməkləri gözləməyə başladıq. Elə bu an karvansaranın qapısından qarayanız bir atlı girdi 

və türkcə olaraq uca səslə: 

-Camaat, Xəlil Paşanın avtomobili Gorusa gəlibdir.-deyə qışqırdı. 

Karvansaranın həyəti kənd adamları ilə dolu idi. Qırmızı kazakların atlara qulluq etmələrini və yemək 

yemələrini maraqla seyr edirdilər. Qarayanız atlının qışqırması məni ehtiyatlı hərəkət etməyə çağırırdı,ona görə 

yavərim Naim Cavada dedim: 

-Burada çox dayanmağa dəyməz, yolçu yolunda gərək. Elə bu saat sürətlə erməni məntəqəsindən kənara 

çıxaq, söylə, hazırlaşsınlar... 

Yavərim atlıları hazırlaşdırınca mən hesabı ödədim, sürətlə yola çıxdıq və gecəni bir türk kəndində 

gecələdik. Ermənistan qüvvələrinin baş komandanı Dronun təhdidlərinə ciddi yanaşaraq ürkən Naxçıvan 

camaatı qafilələrlə Araz çayını keçərək İrana gedirdi. Bizim gəlməyimizi eşidib əli silah tuta bilən naxçıvanlılar 

bir-birinin ardınca öz ev-eşiklərinə qayıtmağa başlamışdılar. 

Biz Naxçıvanda ikən atlı dviziyasının bir qisminin qoruması altında Türkiyəyə getməkdə olan rus səfarət 

heyəti ilə səkkiz camış arabasına yüklənən qızıllar yola çıxmışdılar. Ermənilərin olduğu bölgədən türklərin 

olduğu bölgəyə keçən yolun axırında  sərt bir dağ silsiləsi ilə dar bir boğaz vardı. Dronun başçılıq etdiyi 

qüvvələr boğazı tutmuşlar və atlı dəstəsi onlara yaxınlaşan kimi onlara hücum etmişlər, atlılar bu hücuma 

davam gətirə bilməyərək rus səfarət heyəti ilə birlikdə geri çəkilmişlər. Öküz arabalarına yüklənmiş qızıllar da 

elə orada qalmışdır. 

Xəbər Naxçıvana gələr- gəlməz Naxçıvanın igid oğlanlarından bir neçəsinə yazıb verdiyim məktubu dağ 

yolları ilə Gorus tərəfinə göndərərək rus piyada dviziyasının başçısına çatdırdım. Məktubda komandandan 

suvari birliyini piyadalarla qüvvətləndirib hərəkət edərək erməni mövqelərinin dərhal zəbt edilərək boğaz 

yolunun açılmasının təmin edilməsini tələb etmişdim. Komandan da eyni qərarı vermiş, hücuma keçmiş və bir 

müddət sonra Dronun davam gətirə bilməyərək qaçmaqda olduğunu bildirmişdilər. 

Boğaz və yolun açılması ilə səfarət heyəti qızıl arabaları ilə birlikdə Naxçıvana gəldilər. Dediklərinə görə 

qızıl yüklü arabaların yeddisi yol üstündə qalmış, bir araba isə yola yaxın təsərrüfata çəkilib samanlıqda 

gizlədilibmiş. Kəndlilərin sıxışdırılması nəticəsində (qızıllar) bir qədər əskik olaraq ortaya çıxarılmışdı. 

Naxçıvanda bir neçə gün istirahət edərək İran tərəfinə keçdik və türk sərhəddinin yaxınındakı Maku 

qəsəbəsində Maku sərdarının qonağı olduq. Ən nəhayət, Türkiyə tərəfinə keçərək Doğu Bəyazidə yetişdik. 

Doğu Bəyaziddəki dəstə komandanı sinif yoldaşlarımdan edirnəli Cavid bəy idi. Ruslara qonaqpərvərlik etdi, 

hamısı razı qaldılar. 

Doğu Bəyaziddə çox qalmadıq. Qarakösəyə (Ağrı) gəldiyimiz zaman Şərq Cəbhəsi komandanı Kazım 

Qarabəkirin qərargah rəisi Kazım bəy (orgeneral Kazım Orbay) bizi gözləyirdi. Aramızda qısa bir söhbət oldu. 

Anlayırdım ki, mən buradan geri dönmək məcburiyyətindəyəm. Heyəti və külçə qızılları ona təslim edərək 

Qafqaza doğru hərəklət etdim. Vətənə xidmətim davam edəcəkdi... 

 

QEYDLƏR: 
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1. Rusların  XI qırmızı Ordusunun baş komandanı 

2. Uzun müddət İstanbulda yaşamış türkcə yaxşı danışan bir rusdur. 

3. Tavariş, dedikdə böyük ehtimalla o zaman Moskvanın Qafqaz üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi 

vəzifəsində çalışan Orconikidze nəzərdə tutulur.. 

 

İki sahil.-2020.-16 sentyabr.-№161.-S.29. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Dayanıqlı iqtisadi inkişaf və 

etibarlı müqavimətlilik 
 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

İqtisadi siyasətdəki qətiyyətlilik və sosial sahədəki etibarlılıqla makroiqtisadi inkişafın hərəkətverici 

qüvvəsi olaraq çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin uzunmüddətli hədəflərinə doğru inamla 

addımlamaqdadır. Səmərəli regional siyasətin də çox mühüm göstəricilərindən ibarət potensialla milli iqtisadi 

quruculuq proseslərinə töhfə kimi qərarlaşan bu amil artıq yeni dövr üzrə dinamik makroiqtisadi göstəricilərin 

təşəkkülünə güclü zəmin də yaratmaqdadır. Burada əhalinin sosial rifahının daha da güclənməsindən, istehsal 

infrastrukturunun etibarlılığının artmasından, digər sahələr üzrə sağlam fəaliyyət mühitinin güclü təsisatlarının 

yaradılmasından ibarət mexanizmlər yer almaqdadır.  

Ölkədə iqtisadi və hüquqi tənzimləmələr əsasında inamla davam etdirilən islahatlar ümumilikdə, sosial-

iqtisadi inkişafın möhkəm dayaqlarını təşkil etməkdədir. Bu isə, təbii ki, nəticə etibarı ilə regional iqtisadi 

səmərəlilik fonunda muxtar respublikanın əldə etdiyi uğurların əhatəsini daha da genişləndirməkdə, onun 

davamlılığına təminat verməkdədir. 

Dövlətin tənzimləyici və stimullaşdırıcı mexanizmləri ilə formalaşdırmış olduğu sosial-iqtisadi inkişafla 

davam edən pandemiyanın təsirləri qarşısında da iqtisadi müqavimətliliyini artıran muxtar respublikanın 

makroiqtisadi göstəriciləri özünün artan dinamikaya xas təşəkkülü ilə yadda qalmaqdadır. Artıq 2020-ci ilin 

yanvar-iyul aylarının makroiqtisadi göstəriciləri də yüksək bazaya çevrilməklə geridə qaldı. Diqqət edəndən 

aydın olur ki, istinad olunan dövrdə muxtar respublikada 1 milyard 574 milyon 282 min 900 manatlıq ümumi 

daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub ki, bu da əvvəlki dövrlər üzrə güclü təşkilatlanmanın gerçək ifadəsi olaraq 

çıxış etməkdədir. Ümumiyyətlə, ötən yeddi ayın sosial-iqtisadi xronikasının ilkin təhlili göstərir ki, yaranan 

potensial bütün sahələr və regionlar üzrə güclü əsaslara malik olub, çoxşaxəlilik üçün güclü əsaslar yaradıb, 

davam edən islahatların perspektivlərini yüksəldib, sosiallaşma proseslərinin etibarlılığını daha da artırıb, milli 

iqtisadiyyat üçün zəruri olan proseslərin təşkili və idarə olunmasını sürətləndirib, bununla da, iqtisadi böhranlar, 

həmçinin, sarsıntılar qarşısındakı müqavimətliliyin güclənməsinə əsaslar yaradıb. 

Makroiqtisadi proseslərin belə təşəkkülü müasir müstəqillik illərində ölkəmizin regional siyasətinin çox 

mühüm göstəricisi olaraq çıxış etməkdədir. Eyni zamanda, bu, hər bir regionun, iqtisadi rayonun istehsal və 

sosial infrastruktur üzrə güclü təşkilatlanmasının ifadəsi olmaqla, həm də son 17 ildə uğurla icra olunan regional 

inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının səmərəli nəticələrini bir daha göstərməkdədir. Təbii ki, bütün tərəfləri ilə 

həmçinin, regionlarda əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşmasına xidmət etməkdə, bu sahədəki səmərəliliyi 

daha da artırmaqdadır. Fikrimizi Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında ifadə etsək, görərik ki, cari ilin 

yanvar-iyul aylarında hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 3421 manat olmuşdur ki, bu da, sosial 

dayanıqlılığın etibarlılığında zəruri göstərici olaraq çıxış edir. Bu, əgər bir tərəfdən dövlətin iqtisadi siyasətinin 

müəyyən olunan hədəflərə doğru əlçatanlığını göstərirsə, digər tərəfdən, sosial-iqtisadi inkişaf proseslərində 

əhalinin yorulmaz əmək ehtiyatları, istehsalçı olmaq etibarı ilə çevik iştirakını ifadə etməkdədir. 

Bütün tərəfləri ilə, kəndlərin inkişafından, qəsəbələrin müasirləşməsindən, şəhərlərin mövcud 

perspektivlərinin daha da artmasından, tarixiliklə müasirliyin vəhdətindən ibarət göstəricilər muxtar respublika 

iqtisadiyyatının keyfiyyətcə yeni mərhələsinin əsaslarını yaradıb. Qeyri-neft sektorunun makroiqtisadi 

inkişafdakı rolunun artması, özəl bölmənin sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsindəki təsirinin güclənməsi 

regional və milli iqtisadiyyatlar üçün daha səmərəli mühit formalaşdırıb. Nəticədə isə, iqtisadiyyatın aparıcı 

sahələrindən biri kimi sənayenin rolu, çəkisi və təsiri daha da artmaqdadır. Cari ilin yeddi ayı üzrə sosial-

iqtisadi göstəricilər də bunu göstərməkdədir. Bəhs olunan dövr ərzində muxtar respublikada 648 milyon 741 

min 200 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub. Bu isə, təbii ki, əsas makroiqtisadi göstərici olan 

ÜDM-nin strukturunda ilk yerdə təşəkkül tapan sənayenin ötən dövrlər ərzində malik olduğu potensialı bir daha 

göstərməkdə, onun etibarlı inteqrasiya mexanizmi olaraq, muxtar respublikanın regionları üzrə təşkilatlandığını 

ifadə etməkdədir. Bu, eyni zamanda, ölkədə uğurla davam etdirilən sənayeləşmə siyasətinin onun bütün 

regionları üzrə inkişaf etməsinin mühüm göstəricilərindən biri olaraq, böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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İqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin olunması, aqrar sahədə məşğulluq imkanlarının artması, ərzaq 

təhlükəsizliyinin daima aktuallığının qorunması kənd təsərrüfatının rolunu daha da gücləndirməkdədir. İstər 

əhalisinin yerləşməsinə, istərsə də ərazisinin ixtisaslaşmasına görə kənd təsərrüfatı regionu olan muxtar 

respublikada təsərrüfatlar üzrə səmərəli fəaliyyətin təşkili həm də yüksək məhsuldarlıqla müşayiət 

olunmaqdadır. Kənd təsərrüfatı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər burada səmərəli infrastruktur təşkilatlanması 

ilə daha da əlamətdardır. Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası hökuməti arasında 

imzalanmış Texniki-İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən, Çin Xalq Respublikasından gətirilmiş 17 adda 

67 texnika və texnoloji avadanlıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə verilib. Müasir texnika və texnologiyadan istifadənin, həmçinin, innovativ inkişafın nəticələrinə 

yanaşmanın gerçək ifadəsi olaraq bu proseslər təbii ki, qarşıdakı dövrlərdə aqrar siyasətin səmərəli təşkilində 

daha mühüm nəticələrin əldə olunmasına imkan verəcək. 

İqtisadi inkişafın və sosial rifahın davamlılığı bütün tərəfləri ilə istehsal anlayışının fasiləsizliyindən, eyni 

zamanda, artan tələbatlar qarşısındakı dayanıqlılığından asılıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi və 

hüquqi tənzimləmələr fonunda həyata keçirilən tədbirlər burada yerli məhsulların istehsalına, daxili bazarın bu 

məhsullarla təminatına imkan verməkdədir. Təbii ki, bütün bunlar kreativ ideya və təşəbbüslərə əsaslanan 

iqtisadi fəaliyyətin mövcudluğu ilə daha da səmərəli görünür ki, burada da Sahibkarlıq fəaliyyətinin məhsuldar 

rolunu qeyd etmək olar. Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması, onların iqtisadiyyatın sahə strukturunu əhatə 

etməsi və bu sahədəki fəaliyyətin dövlət tərəfindən davamlı olaraq dəstəklənməsi muxtar respublikada istehsal 

olunan məhsulların sayında artım göstəricilərinə təminat verməkdədir. Artıq muxtar respublikada 384 növdə 

məhsul istehsal olunur. Həmin göstəricinin 127 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarından ibarətdir. 

Qeyd edək ki, əhalinin 108-i ərzaq (ümumi ərzaq məhsulları üzrə 85 faizdən artığı), 242-si qeyri-ərzaq (ümumi 

qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 95 faizə yaxını) olmaqla, 350 növdə məhsula (ümumi məhsul növü üzrə 91 faizdən 

artıq) olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına qarşılanmaqdadır. Təbii ki, bu, muxtar respublika 

iqtisadiyyatı üçün etibarlı iqtisadi inkişafın nəticəsi, dayanıqlı sosial rifahın ifadəsi, davam etdirilən islahatların 

səmərəliliyi, iqtisadi tarazlığın qorunması və milli iqtisadi quruculuq proseslərində məhsuldar iştirakın ən 

gerçək təsdiqidir. Digər tərəfdən, bu, həm də özündə əhali məşğulluğunun mövcudluğunu və onun rayonlar, 

hətta ucqar kəndlər üzrə əhatələndiyini göstərməkdədir. 

Mahiyyət etibarı ilə yerli istehsal varsa, deməli, əhalinin artan tələbatlarının qarşılanması da təmin edilir. 

Həm də, bu, daxili tələbatın qarşılanması əsasında tələbatdan artıq məhsulların ixrac imkanlarını da artırmış 

olur. 2020-ci il muxtar respublikada “İxrac ili” elan edilib. 

Ölkənin etibarlı dostluq və tərəfdaşlıq siyasətinin, eyni zamanda, daha da möhkəmlənən beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərinin inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının özünəməxsus rolu var. Muxtar 

respublikada iqtisadiyyatın dinamik inkişafı xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət şərait yaradıb, bu 

ilin yanvar-iyul aylarında 256 milyon 878 min 100 ABŞ dolları dəyərində xarici ticarət dövriyyəsi qeydə alınıb. 

İxrac əməliyyatlarının həcmi 223 milyon 138 min 900 ABŞ dolları təşkil edib, bu dövrdə 189 milyon 399 min 

700 ABŞ dolları dəyərində müsbət saldo yaranıb. Həmin dövrdə idxalın həcmi isə 33 milyon 739 min 200 ABŞ 

dolları təşkil edib. Hesablamalar göstərir ki, ötən yeddi ayda ixrac əməliyyatları xarici ticarət dövriyyəsinin 87 

faizinə bərabər olub. Müsbət saldo isə idxalın həcmindən təxminən 5,6 dəfə çox olub, xarici ticarət 

dövriyyəsinin 74 faizinə yaxınını təşkil edib. İdxalın həcmi xarici ticarət dövriyyəsinin 13 faizinə bərabər olub. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2020-ci ilin yanvar-iyul aylarının sosial-iqtisadi inkişaf 

göstəriciləri də makroiqtisadi potensialın daha da artmasına xidmət etməklə yadda qaldı. Təbii ki, hədəflər 

böyük və mövcud potensial fonunda daha da əlçatandır. Bu mənada, həyata keçirilən stimullaşdırıcı tədbirlər və 

əldə olunan perspektivli nəticələr iqtisadiyyatın sosiallaşma göstəricilərinin məhsuldarlığını artırmaqdadır. 

İqtisadiyyat isə regional və milli səviyyələrdə dinamik inkişaf etməkdədir. Bu isə, keyfiyyətcə yeni mərhələnin 

əsaslarını gücləndirməkdədir. 

 

525-ci qəzet.-2020.-3 sentyabr.-№102.-S.12. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

179 

 

 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilməsi blokada şəraitində yaşayan 

muxtar respublikanın xilası yolunda mühüm addım oldu 

 
İttifaq Mirzəbəyli 

 
Azərbaycana edilmiş hərbi təcavüzdən – 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsindən sonra Heydər Əliyev 

sovet rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham etdi və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasından çıxdı. Bundan 

sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlandı. O, məcbur olub Moskvadan Bakıya döndü. Ancaq Bakıda o 

vaxtkı rəhbərlik təzyiqləri davam etdirirdi və Heydər Əliyev öz Vətəninə, doğulduğu yerə – Naxçıvana 

gəldi. Onun gəlişi Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, 

Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Kiminsə həyat və fəaliyyətinin bu şəkildə -- mərhələlərlə öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi hər kəsə 

nəsib olmur. 80-90 il yaşayan və həmin ömrü bir neçə ölkədə davam etdirən nə qədər insan olubsa, bilmirik. 

Çünki onların həyatı məhz indi haqqında söhbət açdığımız ömür yolu kimi qlobal əhəmiyyət daşımayıb. Ancaq 

ulu öndər Heydər Əliyevin bənzərsiz ömür yolu 50 milyonluq azərbaycanlı və ümumiyyətlə, bütün türk dünyası 

üçün əlahiddə əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə onun həyatının bütün mərhələləri böyük maraq doğurur. 

Bu gün – 3 sentyabrın ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünün 29-cu 

ildönümüdür. Doğrudur, ümummilli liderimiz Naxçıvanda ondan əvvəl də xeyli müddət yaşamışdır. Ancaq 

SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin əsas rəhbərlərindən olmuş şəxsin mühasirədə öz qara günlərini yaşayan muxtar 

respublikanın rəhbərliyinə gətirilməsi – bəli, o, həqiqətən həm Naxçıvanın, həm də Azərbaycanın rəhbərliyinə 

məhz xalqın israrlı tələbi ilə gətirilmişdi – sözün həqiqi mənasında, tarixi hadisə idi. Həmin hadisə müasir 

tariximizin bir çox səhifələrinin təməlini qoymuşdur. 

...Həmin günlər mən 40 yaşı haqlamış vətəndaş, ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən proseslərin 

səbəbini bilən və nəticələrini görən jurnalist olsam da, SSRİ rəhbərliyinin Heydər Əliyevə qarşı qərəzli 

münasibətlərindən sonra onun Azərbaycanda soyuq qarşılanacağına qətiyyən inanmazdım. Çünki Heydər 

Əliyev Azərbaycana sadəcə rəhbərlik etməmiş, həm də ölkəmizi yenidən qurub - yaratmışdı və bu həqiqətlər 

hamının gözünün qabağında olmuşdu. Ona görə də ölkədə mənim kimi düşünənlər milyonlarla idi. Çox 

keçmədi ki, zaman bizi inanmadıqlarmıza inandırmağı bacardı. Heydər Əliyev nəinki Bakıda isti iyul 

günlərində soyuq qarşılandı, hətta paytaxtda ona “yer olmadı”. Bu məqamda həmin tarixdən 12 il sonranı 

xatırladaraq yazmaq istəyirəm ki, ulu öndərin dəfn olunduğu gün, Fəxri Xiyabanın qarşısındakı prospektdə 

alim - jurnalist Nazim Mustafayev ətraf küçələrə boylanaraq demişdi: -- Buradan hansı tərəfə boylansanız, 

istənilən ünvanda Heydər Əliyevin əl izlərini görürsünüz. 

Bəli, o, 1990-cı il iyulun 20-də Moskvadan Bakıya gəldi, iki gün sonra isə ağır blokada vəziyyətində olan 

Naxçıvana getdi. Təbii ki, həmin vaxt Naxçıvan son dərəcə çətin bir şəraitdə yaşayırdı. Bir tərəfdən, iqtisadiyyat 

dağılaraq tamamilə iflic vəziyyətinə düşmüş, əhalinin maddi durumu kritik həddə çatmışdı, siyasi burulğanlar, 

hərc-mərclik baş alıb gedirdi. Digər tərəfdən isə xain ermənilərin aramsız hücumları bölgədəki ağır situasiyanı 

daha da mürəkkəbləşdirmişdi. O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvana ögey münasibətini də 

xatırlatsaq, muxtar respublikanın son dərəcə acınacaqlı durumu göz önünə gələr. 

Xalqımızın böyük oğlunun məhz belə bir məhrumiyyətli günlərdə Naxçıvana gəlişi əhalinin böyük 

sevincinə səbəb olmuşdu. Hamı onun timsalında böyük xilaskarını görürdü. On minlərlə insan muxtar 

respublikanın şəhər, qəsəbə və kəndlərindən axın-axın Naxçıvan şəhərinə, ulu öndərin ziyarətinə gəlir, ona 

tükənməz sevgisini bildirirdi. Naxçıvana gəlişindən az sonra, 1990- cı ilin avqustunda gənclərlə görüşdə ulu 

öndərin dediyi fikirlər onun əsas amalını konkretləşdirirdi: “Mənim başlıca arzum Azərbaycanı siyasi və iqtisadi 

cəhətdən müstəqil, demokratik respublika kimi görməkdir”. 

Hamının yadındadır. Həmin il sentyabrın 30-da keçirilən seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

əhalisi yekdilliklə ulu öndəri Azərbaycan SSR-in və Naxçıvan MSSR-in deputatı seçdi. Noyabrın 17-də 
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keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk sessiyası Heydər Əliyevin sədrliyi ilə fəaliyyətə 

başlamışdı. Həmin sessiyada təkcə Naxçıvan üçün deyil, ümumən, Azərbaycan üçün son dərəcə böyük 

əhəmiyyətə malik taleyüklü qərarlar qəbul olunmuşdu. Belə ki, sessiyada Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adlandırılması, Azərbaycanımızın milli istiqlal rəmzi olan üçrəngli 

bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında tarixi qərarlar qəbul 

olunmuşdur. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Аli Məclisi həmin bayrağın Azərbaycan 

Respublikasının rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında vəsatət də 

qaldırmışdır. 

Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək zərurəti var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Аli Məclisinin ilk 

sessiyasında müzakirə edilən ən mühüm məsələlər sırasında 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi və Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi də var idi. 1990-cı ilin 21 noyabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi böyük dövlət 

xadimi Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət 

verilməsi haqqında” tarixi qərar qəbul etmişdir. Ümumiyyətlə, həmin vaxt ulu öndər Naxçıvanın ictimai-siyasi 

həyatında yaxından iştirak etmiş, xalqımızın demokratiya və müstəqillik uğrunda mübarizəsinə böyük xidmətlər 

göstərmişdir. 

Nəhayət, muxtar respublikanın əsl xilas və tərəqqisinin yalnız ümummilli liderimizin dühası sayəsində 

mümkün olduğunu çox yaxşı bilən Naxçıvan əhalisinin təkidli tələbi ilə 1991-ci il sentyabrın 3-də görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilmişdir. Nəticədə, ulu 

öndər Heydər Əliyev Naxçıvana rəhbərlik etdiyi iki ilə yaxın müddətdə elə möhtəşəm işlər gördü ki, onlar 

əhəmiyyət və miqyasına görə neçə-neçə onilliyə sığmazdı. Ümummilli liderimiz Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan bu qədim diyarı xaricdəki mənfur havadarlarına arxalanan bədnam ermənilərin işğal etməsinə 

imkan verməmiş, onun müdafiə qüdrətini möhkəmləndirmiş, hərtərəfli inkişafı üçün lazımi tədbirlər görmüşdür. 

Ulu öndərin Naxçıvanda reallaşdırdığı tədbirlərin müsbət nəticələrini görən xalqımız Yeni Azərbaycan 

Partiyasının yaradılması zamanı da Heydər Əliyevin siyasi dühasına böyük dəyər verdi, AXC--Müsavat 

iqtidarının xaos və anarxiya girdabına yuvarladığı, vətəndaş müharibəsinin bir addımlığına gətirilmiş 

Azərbaycana qurtuluş gətirə biləcək xilaskar axtaranda da. Nəticə göz qabağındadır. 

 

Xalq qəzeti. - 2020.- 3 sentyabr. - № 176. - S. 4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına həsr olunmuş 

monoqrafiya 
 

Hacıfəxrəddin Səfərli, 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası son 25 ilə yaxın bir müddət ərzində çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

Muxtar respublikada həyata keçirilən məqsədyönlü və düşünülmüş siyasət, ümummilli lider Heydər Əliyevin 

işləyib hazırladığı inkişaf strategiyasının uğurlu tətbiqi nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası aqrar ölkədən 

Azərbaycanın inkişaf etmiş sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə 

çevrilmişdir. Bu inkişaf özünü elm sahəsində də qabarıq şəkildə büruzə vermişdir. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 7 avqust 2002-ci ildə imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Naxçıvan Bölməsi muxtar respublikada aparılan elmi tədqiqat işlərinin sistemli şəkilə salınmasında, elmin 

yüksələn xətt üzrə inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynadı. Bundan sonra Naxçıvanda elmin müxtəlif 

istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparılmağa başladı, uğurlu nəticələr əldə olundu. Bu nəticələrin elmi ictimaiyyətə, 

bütövlükdə xalqa çatdırılmasında nəşr olunan monoqrafiya, kitab və məqalələrin böyük rolu oldu. Bu sahədə 

Naxçıvanda yaradılan nəşriyyatlar (Əcəmi, Qeyrət, Tusi, Nuh, Məktəb və s.) mühüm rol oynadı. Nəticədə çoxlu 

kitablar, monoqrafiyalar, ümumiləşdirici əsərlər nəşr olunaraq elmi dövriyyəyə daxil edildi. Bu iş bu gün də 

uğurla davam etdirilməkdədir. 

Bu günlərdə Naxçıvanşünaslıq elmi xəzinəsi AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl 

Hacıyevin “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək səviyyədə nəşr olunan “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı” adlı monaqrafiyası ilə zənginləşmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş monoqrafiya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 

yanvar 2019-cu il tarixdə imzaladığı Sərəncamla təsdiq edilən “Tədbirlər Planı”nın tələblərinə uyğun olaraq 

hazırlanmışdır. Monoqrafiyanın elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü, professor Hacıfəxrəddin Səfərli, 

rəyçiləri iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor Nazim Əhmədov, tarix üzrə elmlər dokroru Fəxrəddin Cəfərov 

və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yaşar Rəhimovdur. 

İlk səhifələrinə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Tədbirlər Planı”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli 

Sərəncamı və həmin Sərəncamla təsdiq edilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “Tədbirlər Planı”nın daxil edildiyi monoqrafiya giriş, 3 fəsil, 19 paraqraf, nəticə və əsərin 

yazılmasında istifadə olunan ədəbiyyatların siyahısından ibarətdir. 

Müəllifin fikrincə, 18 oktyabr 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikasında 

1991-1993-cü illər “itirilmiş illər” kimi xarakterizə olunsa da bu fikri Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid 

etmək olmaz. Çünki həmin vaxt ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşaması, Ali Məclisin Sədri kimi 

muxtar respublikaya rəhbərlik etməsi bölgəni gözləyən bəlalardan, xüsusilə erməni təcavüzündən xilas etdi. 

Məhz həmin vaxtlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əsasları Naxçıvanda qoyuldu, hətta Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi ilk dəfə Naxçıvanda qaldırıldı, sovet qoşunları ərazidən 

çıxarıldı, özəlləşdirmə sahəsində addımlar atıldı. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və 

mədəni inkişafının əsasları qoyuldu. Muxtar respublikada sonralar həyatın bütün sahələri üzrə əldə olunan 

möhtəşəm uğurlar məhz bu zəmin üzərində inkişaf etdirildi. 

Akademik İsmayıl Hacıyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı” adlı 

monoqrafiyasında da məhz bu inkişaf və tərəqqi illəri, 1995-ci ilin dekabrında cənab Vasif Talıbovun Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsindən 2019-cu il də daxil olmaqla təxminən son 25 il ərzində 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının ən mühüm istiqamətləri tədqiq edilmiş, 

muxtar respublikanın dinamik və davamlı inkişafı, bölgədə baş verən dəyişikliklər, əldə olunan nailiyyətlər 

faktiki materiallar əsasında öyrənilmişdir. 

Monoqrafiyanın I fəslində ilk öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafına nəzər salınmış onun 

ümumi səciyyəsi verilmiş, yeni sənaye sahələrinin yaradılması, bütövlükdə sənayenin inkişafı haqqında yığcam 

məlumat verilmişdir. Həmçinin fəsildə muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı, aparılan tikinti-
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quruculuq və abadlıq işləri, nəqliyyat, rabitə sahəsində baş verən dəyişikliklər, elektroenergetikanın yenidən 

qurulması və inkişaf etdirilməsi, ekologiya və yaşıllaşdırma sahəsində həyata keçirilən tədbirlər haqqında bəhs 

olunmuşdur. 

Birinci fəsli yekunlaşdıraraq akademik İsmayıl Hacıyev belə bir qənaət əldə etmişdir ki, muxtar 

respublikada həyata keçirilən uğurlu və məqsədyönlü siyasət nəticəsində tarixən aqrar region kimi formalaşan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının aqrar-sənaye regionuna çevrilməsi üçün ciddi əsaslar yaradılmış, kənd 

təsərrüfatı yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxmış, tikinti-quruculuq və abadlıq işləri böyük vüsət almış, Naxçıvanın 

blokada vəziyyətində olmasını nəqliyyat sektoru, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı 

aradan qaldırılmış, muxtar respublikanın sürətli inkişafı təmin edilmişdir. Həmçinin muxtar respublikada 

energetika sahəsində təhlükəsizlik təmin edilmiş, əhalinin və müəssisələrin qazla təmin edilməsi tamamilə 

qurtarmış, əlverişli ekoloji mühitin yaradılması sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Əsərin II fəsli Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial inkişafına həsr olunmuşdur. Akademik İsmayıl 

Hacıyev bu fəsildə sosial inkişafın ümumi səciyyəsini vermiş, sosial sahədə baş verən dəyişikliklər, istehlak 

bazarı, əhalinin gəlirləri, ödənişli xidmətlər, demoqrafik proseslər, məşğulluq problemlərinin həlli, səhiyyə 

sisteminin inkişafı və əhalinin sağlamlığının qorunması məsələlərini şərh etmişdir. 

Beləliklə, fəsildən aydın olur ki, Azərbaycan Respublikasının sosial siyasəti muxtar respublikada uğurla 

həyata keçirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər 

əhalinin sosial problemlərinin həll edilməsinə kömək etmiş, sosial müdafiə sahəsində aparılan islahatlar 

nəticəsində əhalinin rahat və firavan yaşaması üçün şərait yaradılmış, onların rifah halı yaxşılaşdırılmışdır. 

Naxçıvan “Caspian European Club”un 2018-ci ildə ölkəmizin iqtisadi regionları üzrə hazırladığı illik investisiya 

reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası ikinci dəfə ən yüksək bal toplayaraq lider olmuşdur. Səhiyyə 

sisteminin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, bu sahədə aparılan islahatlar əhalinin sağlamlığının etibarlı 

qorunmasına şərait yaratmışdır. 

Monoqrafiyanın sonuncu, III fəslində Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin inkişafından bəhs 

edilmişdir. Bu fəsildə müəllif muxtar respublikada mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələrinin, o cümlədən təhsilin, 

elmin, mədəni-maarif müəssisələrinin, ədəbiyyatın, mətbuatın, incəsənətin və turizmin inkişafından söhbət 

açmışdır. Müəllifin qənaətinə görə, muxtar respublikada aparılan uğurlu siyasət nəticəsində mədəniyyət və 

təhsil yüksək səviyyədə inkişaf etmiş, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun ziyalılara, elm adamlarına göstərdiyi diqqət və qayğı muxtar respublikada 

yeni mərhələdə elmin, milli ziyalılığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Həmçinin yüksək dövlət 

qayğısı nəticəsində muxtar respublikada mədəni-maarif müəssisələri, ədəbi mühit inkişaf etmiş, görkəmli şair və 

yazıçılar, tənqidçilər formalaşmışdır. Mətbuat və incəsənət sahəsində də böyük uğurlar əldə olunmuşdur. 

Qazanılan bu nailiyyətlər, həmçinin bölgənin zəngin tarixi və mədəni irsi, nadir təbiət və memarlıq abidələri, 

müasir infrastrukturların yaradılması bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər və digər amillər turizmin inkişafı üçün 

əlverişli imkanlar yaratmışdır. 

Sənayedə, kənd təsərrüfatında, nəqliyyatda, sosial sahələrdə, mədəniyyətdə əldə olunan nailiyyətlərin 

faktiki və dəqiq materiallar əsasında təqdim edildiyi monoqrafiyanın sonunda müəllif İsmayıl Hacıyev belə bir 

nəticəyə gəlmişdir ki, son 25 ilə yaxın bir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası hərtərəfli inkişafa nail olmuş, 

həyatın bütün sahələrində - iqtisadi inkişafda, sosial həyatda, mədəni quruculuqda çox böyük dəyişikliklər baş 

vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursuna 

və siyasətinə sədaqəti, onun bu siyasətin və kursun Naxçıvanda uğurlu tətbiqi sahəsində məqsədyönlü fəaliyyəti, 

qətiyyətli mövqeyi, əzmkarlığı, mükəmməl idarəetmə bacarığı və yenilikçiliyi sayəsində inkişafın “Naxçıvan 

modeli” formalaşmış, inkişafdan intibaha doğru sürətli inkişaf təmin edilmişdir. Nəticədə muxtar respublika bu 

illər ərzində ölkəmizin ən qabaqcıl və inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilmiş, 1995-2019-cu illərdə yüz 

illik inkişafa bərabər bir yol keçmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixdə imzaladığı Sərəncamla 

təsdiq edilən “Tədbirlər Planı”nda qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində hazırlanan və 

nəşr etdirilən monoqrafiya muxtar respublikasının 95 illik yubileyinə layiqli töhfədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixinə aid çox dəyərli monoqrafiya, kitab və məqalələrin müəllifi 

olan akademik İsmayıl Hacıyevin yaradıcılığında muxtar respublikanın müstəqillik dövrü tarixinin öyrənilməsi 

xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu sahədə çox məhsuldar yaradıcılıqla məşğul olan alimin yenicə nəşr etdirdiyi bu 
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əsər Naxçıvan Muxtar Respublikasının təxminən 25 illik bir müddətdə keçdiyi inkişaf yolu, əldə olunan 

nailiyyətlər haqqında müfəssəl məlumat verən yüksək səviyyəli monoqrafik tədqiqatdır. Fikrimizcə, çox zəngin 

faktiki materiallar əsasında gərgin əmək hesabına hazırlanaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı” adlı monoqrafiya akademik İsmayıl Hacıyevin böyük 

uğurudur. İnanırıq ki, Naxçıvanşünaslıq elmi xəzinəsinə çox sanballı bir töhfə olan bu əsər Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının müstəqillik dövrü tarixi, ictimai və mədəni həyatı ilə əlaqədar nəşr olunmuş əsərlər sırasında öz 

layiqli yerini tutacaq, tədqiqatçılar, bütövlükdə Naxçıvanın müstəqillik dövrü tarix və mədəniyyəti ilə 

maraqlananlar üçün qiymətli bir vəsaitə çevriləcəkdir. 

 

İki sahil.-2020.-3 sentyabr.-№152.-S.19. 
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XX əsrin ilk milli qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühiti 
 

Əbülfəz Quliyev, 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

Məlum olduğu kimi, ölkə Prezidenti “Azərbaycan milli mətbuatının 145 illik yubileyinin keçirilməsi 

haqqında" Sərəncam imzalayıb. 

 

Sərəncamda qeyd olunduğu kimi,145 il əvvəl - 1875-ci il iyulun 22-də görkəmli ziyalı və maarifçi-

publisist Həsən bəy Zərdabi tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr olunmağa başlamış “Əkinçi” qəzeti milli 

mətbuatımızın ilk nümünəsi  kimi tarixə düşmüşdür. Sonrakı illərdə çoxsaylı nəşrlərlə zənginləşən milli 

mətbuatımız Azərbaycan ədəbi dilinin və maarifçilik hərəkatının inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermiş, milli 

özünüdərk və istiqlal məfkurəsinin formalaşmasında, qabaqcıl ideyaların təbliğində böyük xidmətlər 

göstərmişdir. 

Belə nəşrlərdən biri də “Əkinçi”dən 25 il sonra, həmyerlimiz görkəmli ictimai xadim Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlının təşəbbüsü və fədakaarlığı ilə nəşrə başlayan “Şərqi-Rus” qəzetidir. 

Görkəmli ictimai xadim 1902-ci il aprelin 2-də Rusiyanın Mətbuat işləri üzrə baş idarəsinə xahişnamə ilə 

müraciət edib çətinliklə də olsa, qəzetin Tiflisdə nəşrinə icazə ala bildi. Böyük maarif fədaisi burada 

“Məhəmməd ağa Şahtaxtinski mətbəəsi” adlı bir mətbəə yaratdı. Beləcə, əsrin əvvəllərində xalqın milli-mənəvi 

inkişafı uğrunda hərəkat daha da genişlənmiş oldu. Böyük ədib yazırdı: “Güman edirəm ki, bütün müsəlman 

ziyalıları, həmçinin, ümumiyyətlə, zəhmətkeş, tərəqqiyə can atan kiçik xalqımızın inkişafının insanpərvər 

dostları məni müdafiə edəcək və bu işin mədəni əhəmiyyətini layiqincə anlaya biləcəklər”. 

1903-cü il martın 30-da xalqımızın mədəniyyəti tarixində, mətbuatımızın tarixində əlamətdar bir hadisə 

baş verdi: həmin gün ziyalılarımızın çoxdan bəri həsrətlə gözlədikləri əsrin ilk milli mətbuat nümunəsi meydana 

çıxdı. “Şərqi-Rus” qəzetinin ilk nömrəsinin işıq üzü görməsi xəbəri geniş əks-səda verdi. 

Böyük satirik şairimiz Mirzə Ələkbər  Sabirin “Dindirir əsr bizi dinməyiriz, atılan toplara diksinməyiriz” 

dediyi bir dövrdə – çarizmin istismarı, cəhalət və xurafatın tüğyan etdiyi şəraitdə “Şərqi-Rus” qəzeti dövrün 

mütərəqqi ziyalılarını öz ətrafına toplayaraq zülm altında əzilən xalqın xoşbəxt həyat arzularının tərcümanına 

çevrildi. Bu orqan XX əsr anadilli mətbuatın, milli-mədəni birliyin ilk qaranquşu oldu. “Şərqi-Rus” 1905-ci il 

yanvarın 15-dək nəşr edilib. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı Peterburqa getməsi ilə əlaqədar 1904-cü ilin 23 

noyabrından Cəlil Məmmədquluzadəni öz yerinə müvəqqəti redaktor təyin edib, görkəmli ədibimiz qəzet 

bağlanana qədər bu vəzifədə çalışıb. 

Cəlil Məmmədquluzadənin bir jurnalist kimi yetişməsində “Şərqi-Rus” ilk yaradıcılıq məktəbi rolunu 

oynayıb. “Xatiratım”da o, bu hadisəyə belə qiymət verib: “Möhtərəm ədibimiz Məhəmməd ağa Şahtaxtlı öz 

qəzetinin idarəsinə cəlb etməklə məni qəzet dünyasına daxil etdi”. 

“Şərqi-Rus” qəzetinin iki ildən az bir müddət çap olunmasına baxmayaraq, bu,  milli mətbuatımızın 

tarixində mühüm bir hadisə idi. Böyük naşir “Şərqi-Rus”un fəaliyyəti ilə XX əsr Azərbaycan milli mətbuatına 

yol açdı. Çünki “Əkinçi”dən sonra  nəşr olunan “Kəşkül”ün 1890-cı ildə nəşrinin dayandırılması ilə xalqımız 

düz 13 il anadilli mətbuata həsrət qalmışdı. 

O zamanlar Azərbaycanda mətbuat işində çalışan olmadığı üçün Məhəmməd ağa Şahtaxtlı əvvəl həftədə 

üç, sonra həftədə beş gün nəşr olunan qəzet üçün ədəbi işçi, mürəttib tapa bilmirdi. Bu iş üçün o daha çox 

varlığı ilə bağlı olduğu doğma Naxçıvandakı həmyerlilərinin gücündən istifadə etməyə çalışırdı. Qəzet öz 

səhifələrində Naxçıvan hadisələrinə geniş yer verdiyi kimi, ədəbi mühitə də qayğı göstərir, nəzm və nəsr 

yazanları həvəsləndirirdi. Təsadüfi deyildir ki, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, böyük satira ustası Cəlil 

Məmmədquluzadəni mətbuat dünyasına gətirən yol “Şərqi-Rus”dan başlayırdı. O, Mirzə Cəlillə yanaşı, digər 

Naxçıvan ziyalıları ilə də əlaqə saxlayır, məktublaşır, onları qəzetin redaksiyasına cəlb etmək istəyirdi. 

Görkəmli ədib, xüsusilə o dövrün tanınmış Naxçıvan ziyalılarından Məhəmməd Tağı Sidqini, Qurbanəli 

Şərifzadəni qəzetdə işləməyə, onunla əməkdaşlıq etməyə dəvət edirdi. 

M.T.Sidqi əziz dostunun Tiflisə, qəzet redaksiyasında işləməyə dəvətini ailə vəziyyəti ilə əlaqədar qəbul 

etməsə də, Naxçıvanda qəzetin abunə işlərinə köməklik göstərib, qəzet üçün sanballı məqalələr yazıb. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

185 

 

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, jurnalistika fəaliyyəti ilə də məşğul olan M.T.Sidqi dövrün bir sıra mətbuat 

orqanlarında çıxış etmiş, əsl mənada, qəzetçi kimi tanınmışdı. Ona görə də ana dilində “Şərqi-Rus” qəzetinin 

nəşri xəbəri böyük maarif xadimini ürəkdən sevindirmişdi. M.T.Sidqi həmin qəzetin dərcinin milli tərəqqi 

yolunda mühüm bir hadisə olacağını “Şərqi-Rus”un redaktoruna yazdığı məktubda önəmlə vurğulayırdı: “Az 

müddətdən sonra “Şərqi-Rus” qəzeti millətin gənclərinin qaranlıq ürəklərində nur saçacaq və bilik və mərifət 

çırağı cəhalət çölündən səadət-xoşbəxtlik sarayına aparacaqdır. Sizin adınız da tarixdə əbədi olaraq həkk 

olunacaqdır”. 

Görkəmli publisist qeyd edirdi ki, həqiqətən bu xoş xəbər bütün elm və mədəniyyət xadimlərinə, xüsusilə 

bu diyara yeni bir ruh və sevinc bəxş edib. O, bundan sonra Azərbaycan dilində milli qəzetin nəşrinin millətin 

alim və ədibləri ilə avam və cahilləri arasında vasitə olub, “nəşri-maarifə” davam edəcəyinə ümidvar olduğunu 

bildirirdi. 

Maarifçi ədibin qəzetdə nəşr etdirdiyi bir neçə məqalə, xüsusilə “Qazetə, yaxud qəzet nədir” məqaləsi 

diqqəti cəlb edir. Xalqın maariflənməsi işində mətbuatın mühüm əhəmiyyət daşıdığını yaxşı başa düşən müəllif 

həmin məqaləsində yazırdı ki, bütün dünya qəzetin əhəmiyyətini və mahiyyətini dərk etdiyi halda, Qafqaz 

müsəlmanlarının əksəriyyəti hələ də onu şeytan əməli sayır. 

Böyük pedaqoq və publisist Məhəmməd Tağı Sidqinin 49 yaşında qəflətən vəfat etməsi bütün ziyalıları 

yasa boğduğu kimi, “Şərqi-Rus”un əməkdaşlarını da dərindən kədərləndirmişdi. Təsadüfi deyildir ki, qəzetdə 

Sidqinin ölümü ilə əlaqədar bir sıra yazılar, vida məqalələri çap olunmuşdu. Bunlar arasında Sidqinin 

“qardaşım” deyə müraciət etdiyi böyük satira ustası Cəlil Məmmədquluzadənin qəzetin 30 yanvar 1904-cü il 

tarixli nömrəsində çap olunmuş məqaləsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Müəllif “Getdi cahandan həzrəti- Sidqi” 

adlandırdığı bu məqalədə böyük maarif fədaisinin Ordubadda, eləcə də Naxçıvan şəhərində təhsilin, yeni tədris 

üsulunun, “üsuli-cədid” məktəblərinin yayılması, xalq arasında qəbul edilməsi üçün göstərdiyi fədakarlıqları 

ürək yanğısı ilə təsvir edir: “Naxçıvan şəhərində haman məktəbi həzrəti -Sidqi təsis edən zaman belə qaydalı 

müsəlman mədrəsəsi nəinki İrəvanda, bəlkə, Qafqazın böyük müsəlman şəhərlərinin çoxunda yox idi. Həzrəti 

Sidqinin getməyinə etdiyimiz ah-naləmizin əsl səbəbi budur”. Böyük satira ustası Sidqinin Ordubaddakı 

fəaliyyəti üzərində geniş şəkildə dayanır, onun Naxçıvan ziyalılarının israrlı dəvətini qəbul etməsindən bəhs 

edərək yazırdı: “Allah şahiddir ki, Sidqinin vətənimizə varid olmaqlığı şəhərimizin mədəniyyət və maarif tarixi 

üçün bir mühüm fəqərə oldu”. Cəlil Məmmədquluzadə yazır ki, mərhum(Məhəmmədtağı Sidqi-Ə.Q.)  nəşri-

maarif və insaniyyət aləminə məhəbbət yolunda çalışırdı. Maarifin inkişafı baxımından M.T.Sidqinin dövrü ilə 

on il əvvəl arasında yer ilə göy qədər fərq var idi”. Sidqinin yaxın dostlarından Əsəd ağa Kəngərlinin də bu 

barədə qəzetdə məqaləsi çap olunmuşdu. “Sidqi mərhumun tərcümeyi-halı” başlığı ilə çap olunan həmin 

məqalədə müxbir dəfn mərasiminin ümumxalq matəminə çevrildiyini yazırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, o zaman 

Ordubadda yaşamış tarixi romanlar ustası Məmməd Səid Ordubadi də qiymətli dostunun, əqidə yoldaşının 

vəfatından çox kədərlənmişdi. “Şərqi-Rus”da nəşr etdirdiyi bir şeirdə qüdrətli ədib Sidqi ilə dostluğunu dilə 

gətirirdi. 

“Şərqi-Rus”un ədəbiyyat aləminə təqdim etdiyi istedadlı gənclərdən biri olan, şair Hacağa Fəqir 

Ordubadinin ailəsində böyümüş Məmməd Səid uşaqlıqdan poeziya həvəskarı idi. M.T.Sidqinin yetirməsi olan 

Məmməd Səidin təbrik mövzusunda ilk mətbu şeiri də “Şərqi-Rus”da işıq üzü görmüşdü. Qeyd etmək lazımdır 

ki, ədibin “Şərqi-Rus” qəzeti ilə əməkdaşlığı onun yaradıcılığına müsbət təsir göstərmişdi. Həmin illərdə o, 

mütaliəyə böyük həvəs göstərir, özünün yazdığı kimi, şeirə və yazıçılığa marağı gündən-günə artırdı. 1904-cü 

ildə “Qəflət” əsərini yazıb başa çatdıran Məmməd Səid onu həmin qəzetdə çap etdirir. Sonra həmin şeiri 

genişləndirib poemaya çevirir. Bu əsər 1906-cı ildə “Qəflət” adı ilə Məhəmməd ağa Şahtaxtlının Cəlil 

Məmmədquluzadəyə satdığı “Qeyrət” nəşriyyatında işıq üzü görür. 

Naxçıvanın tanınmış ziyalılarından Əyyub ağa Kəngərlinski də “Şərqi-Rus” qəzeti ilə əməkdaşlıq edirdi. 

O,qəzetə şeiri ilə yanaşı göndərdiyi təbriknaməsində bildirirdi: “Müddətlərcə intizarını çəkdiyimiz “Şərqi-Rus” 

qəzetəsi, şükr olsun ki, mətbuat aləminə qədəm qoydu və bu səadətli gündə bizim ana dilimizdə və milli 

lisanımızda nəşr olunan ruznaməyə həsrət olan gözlərimiz onun mütaliəsi ilə işıqlandı... Ümidvarəm ki, 

inşəallahi-təala bu qəzetə illərcə davam edib bizim əfkarımızın vüsətinə və türk qövmünün maarif və 

mədəniyyətinə və bəlkə ümum müsəlmanların tərəqqi və tərbiyətinə xeyir vasitəsi və mənfəət rəhnüması 

olacaqdır”. 
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Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi şair-dramaturq Hüseyn Cavid də XX 

əsrin ilk qəzetinin nəşrini alqışlayanlardan biri olmuşdur. Qəzetin nəşr olunduğu illərdə o, Tiflisdən uzaqlarda 

yaşamasına baxmayaraq, onun ən fəal oxucularından biri olub və bu mətbuat orqanında üç publisistik məqalə ilə 

çıxış edib. Qəzetin 23 yanvar 1904-cü il tarixli nömrəsində şairin “Ürmiyədən məktub” adlı bir yazısı çap 

olunub. M.T.Sidqinin vəfatı ilə əlaqədar qələmə alınmış bu yazıda şair ustadı, ona əlifbanı öyrədən, elm yolunu 

göstərən, “Gülçin” təxəllüsünü verən əziz müəlliminin vəfatından dərindən kədərləndiyini qəzet vasitəsilə 

oxuculara çatdırmağa çalışır. 

Cavid əfəndinin “Naxçıvandan təbsirə” başlığı altında başqa bir publisistik məqaləsi qəzetin 27 avqust 

1904-cü il tarixli nömrəsində dərc olunub. Müəllif əvvəlki məqaləsindəki fikirləri burada davam etdirir, İslam 

tarixinə nəzər salır, gənclərə dil öyrənməyin vacibliyini tövsiyə edir. 

Görkəmli satirik şair və jurnalist Əliqulu Qəmküsarın da ilk mətbu əsərləri hələ 1903-cü ildə “Şərqi-

Rus”da işıq üzü görüb. Naxçıvanda yaşadığı dövrdə o, “Şərqi-Rus” qəzeti ilə sıx əlaqə saxlayırdı. Yaşadığı 

bölgədə rast gəldiyi hadisələri, təsadüf etdiyi problemləri qəzetdə işıqlandırırdı. Onun “Culfadan” sərlövhəli 

publisist yazılarında qəflət yuxusu, cəhalət, mövhumat, fanatizm qətiyyətlə tənqid olunurdu. “Şərqi-Rus”un 

təsirilə qəflət əleyhinə mübarizə kütləvi və kəskin xarakter almış, qələm əhlinin mənəvi borcuna 

çevrilmişdi. Ə.Qəmküsarın “Culfadan” adlı silsilə publisistik məqalələrinin birində epiqraf kimi verilmiş 

“Dinəndə yandı dilim, dinməyəndə dil yandı; nə dərdi gizlədə bildim, nə aşikar elədim” beyti təkcə bir müəllifin 

deyil, bütövlükdə, qəzetin, ziyalıların ədəbi mövqeyini ifadə edirdi. Ə.Qəmküsar qəzetdə nəşr olunmuş 

yazılarında cəhalət və mövhumatı tənqid edir, mədəni tərəqqinin yayılması üçün qələmi ilə xalqa xidmət 

göstərirdi. 

“Şərqi-Rus” və onun böyük naşiri Məhəmməd ağa Şahtaxtlının ədəbi-elmi yaradıcılığı, publisistik irsi 

sovet dövrü ədəbiyyatşünaslığında, demək olar ki, öz layiqli qiymətini almamışdır. Bu irsə ən böyük qiyməti 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov verib. Belə ki, Ali Məclis Sədrinin 

2006-cı il 27 fevral tarixli Sərəncamı ilə böyük maarif fədaisinin anadan olmasının 160 illiyi qeyd edilib, 

Naxçıvan şəhərindəki Kitab evinə və küçələrdən birinə onun adı verilib. Eyni zamanda anadan olduğu Kəngərli 

rayonunun Şahtaxtı kəndində Şahtaxtinskilərin ev-muzeyi yaradılıb. Bu sərəncamın işığında görkəmli ədibin 

seçilmiş əsərləri ilk dəfə nəşr olunub, elmi irsi milli müstəqilliyimizin verdiyi imkanlar səviyyəsində tədqiq 

edilib. 

Aparılan tədqiqatlar bir daha təsdiq edir ki, XX əsrin ilk anadilli mətbuat orqanı – “Şərqi-Rus” qəzeti 

Azərbaycan milli mədəniyyəti, milli mətbuatı tarixində parlaq bir səhifədir. 

Beləliklə, milli mətuatımızın 145 illiyi haqqında ölkə Prezidentinin Sərəncamı və Naxçıvan Muxtar 

Rspublika Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı Tədbirlər Planı  müstəqil dövlətimizin azad söz, azad mətbuatın 

inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğının daha bir parlaq ifadəsidir. 

 

İki sahil.-2020.-7 iyul.-№112.-S.22. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində də zəngin yataqları olan gillər  

faydalı minerallardır 

 

Tofiq Əliyev, 

AMEA NB Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor 

Bayram Rzayev, 

AMEA NB Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, kimya elmləri doktoru 

Əhməd Qarayev, 

AMEA NB Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun elmi katibi,kimya elmləri namizədi, dosent 

 

Yer kürəsində külli miqdarda gil yataqlarına rast gəlmək mümkündür.Onlar  tərkiblərinə, rənglərinə, 

xassələrinə  görə bir-birindən fərqlənirlər. 

Gillər-havanın, küləyin, yağışın və digər atmosfer hadisələrinin qayalara (çöl şpatına) təsiri nəticəsində 

əmələ gələn  ″ yağlı″ torpağa bənzər minerallar qarışığıdır. Gillərin mineraloji tərkibində əsas rolu laylı quruluşa 

malik minerallar oynayır (məsələn, kaolinit, montomorillonit, qalluzit və s.) . Bu minerallarda əsas rolu müxtəlif 

nisbətlərdə olan silisium 4- oksid, alüminium-oksid və su oynayır.  Qeyd edilən əsas minerallardan  başqa 

gillərin  tərkibində  maqnezium, dəmir, sink, kobalt, fosfor, qızıl, mis, gümüş, kalsium və.s elementlərə malik 

komponentlər də olur. 

Gillərin  tərkibində həmçinin onu çirkləndirən bəzi minerallar da ola bilir  (məsələn, kvars, gips, dolamit, 

kalsit, qlankonit, limonit, maqnetit, pirit, rutil, siderit və.s) 

Gillərin rəngi onların tərkiblərinə daxil olan xromofor ( rəngverən) ionların miqdarından asılı olaraq geniş 

intervalda dəyişilir. Bütün gillər əsasən aşağıdakı yeddi rəngdə olurlar: ağ, mavi, yaşıl, sarı, qırmızı, boz və 

qəhvəyi. 

Təbiətdə rast gələn gillərin əksəriyyəti boz və ya boz-qəhəyi rəngdə olur. Qara rəngli gilə çox nadir 

hallarda rast gəlinir.  Ağ gil kaolin adlanır və onun tərkibində əsas komponentlərlə yanaşı  sink və maqnezium 

da olur. Yaşıl gilin tərkibində mis, dəmir və bəzi mikroelementlər  üstünük təşkil edir ( mis  tük tökülməsinin və 

orqanizmin tez qocalmasınn  qarşısını alır). Sarı gil tərkibində dəmir və kaliumun zənginliyinə görə, qırmızı gil 

ancaq dəmirin üstün  olmasına görə fərqənir və s. 

Gillərin hər birinin özünə məxsus üstünlükləri vardır. Məsələn, ağ gil  orqanizimdən şlakların adsorbsiya 

edilib çıxarılmasında, antiseptik təsirinə görə digərlərinə nisbətən üstünlük təşkil edir. 

Gillərin xasasələri də bütövlükdə onların  kimyəvi və mineraloji tərkiblərindən, hissəciklərin  

ölçülərindən  asılı olur. Gillər üçün  əsas və daha səciyyəvi xassələr aşağıdakılardır: su ilə qarışığı bulantı əmələ 

gətirir və xəmir kimi özlü olur; suda şişmək  qabiliyyətinə malik olurlar; gil xəmiri xam şəkildə ona verilən  

formanı alır və qurudulduqdan sonra da mühafizə edib saxlayır; yapışdırıcı və birləşdirici xassəyə malik olurlar; 

müəyyən miqdarda su ilə doyduqdan sonra  suyu özündən buraxmırlar; mübadilə oluna bilən ionlara malik 

olurlar; uduculuq ( adsorbsiya) qabiliyyətinə malik olurlar və s. 

Gillərin qeyd edilən xassələrə malik olmaları onları praktiki baxımdan da faydalı edir. Təsadüfi deyil ki, 

gillərin varlığı və onlardan müxtəlif məqsədlərlə istifadənin  mümkünlüyü  insanlara hələ lap  qədim  

zamanlardan  məlumdur. Gildən istifadə  nəsillərdən-nəsillərə ötürülərək müasir dövrümüzə  qədər gəlib çıxmış, 

getdikcə daha da genişlənmiş  və  yeni-yeni sahələri əhatə etmişdir. 

İbtidai cəmiyyətdə Yer kürəsinin  müxtəlif  bölgələrində kustarçılıq inkişaf etdikcə insanlar onun yeni-

yeni imkanlarını görür və görüləcək işin texnikasının təkmilləşdirilməsində onun əhəmiyyətini başa düşürdülər. 

Həmin dövrlərdə əmək alətlərinin hazırlanmasında  ağac və sümükdən başqa daşdan da istifadə edilmişdir.  

Əmək bölgüsünün sonrakı inkişafı dulusçuluq sənətinin meyadana çıxması və inkişafı ilə bağlı olmuşdur.  Məhz 

bu dövrlərdə oddan ən vacib məişət əşyalarının hazırlanmasında  istifadə edilməyə başlanmışdır. Bu isə öz 

növbəsində cəmiyyətin inkişafına-toplamaq, saxlamaq,  daşımaq və s üçün gildən saxsı qabların hazırlanmasına 

səbəb olmuşdur. Bu vaxta qədər insanların heyvan dərisindən , mədəsindən , ağacdan hazırladıqları qablarda 

qızdırma  əməliyyatını  hıyata keçirmələri  mümkün olmadığı halda, gildən hazırlanmış və közərdilmiş 

qablardan istifadə məişət əşyalarının təkminllləşməsinə güclü təkan vermişdir. Bu proses tarixin sonrakı 

dövrlərində də davam etmişdir və  gillərin tətbiq sahələri daha da genişlənmişdir. Müasir dövrdə gillərdən tiinti 

işlərində ( kərpic, sment və s. istehsalında), duluşçuluqda ( qaba və incə keramikada, oda davamlı məmulatların 
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alınmasında) , rəssamlıqda ( yağlı boya , quaş və s. hazırlanmasında), metallurgiya sənayesində ( tökmə üsulu 

ilə deatalların  alınması üçün  qəliblərin hazırlanmasında),  yağların və neft məhsullarının təmizlənməsində , 

kağız və rezin sənayesində , keramzit və aqloporit istehsalında, buruq quyularının qazılmasında qazma  məhlulu 

kimi istifdə edilən  məhlulun hazırlanmasında  və s geniş istifadə edilir. Gillərin  çox geniş tətbiq sahələrindən 

biri də tibb və kosmetikadır (bu barədə əlavə məlumat verəcəyik). 

Bu göstərilən qısa məlumatlardan da aydın olur ki, gillər çox faydalı və əlverişli minerallardır. Dünyanın 

bir çox digər  bölgələri ilə yanaşı Naxçıvan MR ərazisində də gillərin müxtəlif növləri yataqlar şəklində  geniş 

yayılmışdır. Bu yataqlardan  Şahbuz yatağı , Naxçıvan yatağı, Babək yatağı, Dəstə yatağı,  Çeşməbasar yatağı, 

Kültəpə yatağı, Qabıllı yatağı rəsmi olaraq qeyd alınmışdır. Bu yataqların ümumi  ehtiyatlı 17.463.102 m3 təşkil 

edir. Aşağıda həmin yataqlar haqqında qısa məlumat verilir. 

Şahbuz yatağı   Şahbuz şəhərindən 2 km şimal-şərqdə, Qarababa kəndinin yaxınlığında yerləşir. Yatağın 

çöküntüləri bozumtul və tünd-boz rəngli gil və gilcələrdən təşkil olunmuşdur. Termoqrafik analizlərin 

nəticələrinə görə  gil materialı hidroslyuda və montmorillonit minerallarının qarışığından ibarətdir. İncə dispers 

hissəciklərin miqdarına görə gilcələr kobud dispers sistemlər qrupuna aiddir. Struktur tipinə görə qumlu-alevritli 

tipə aid edilir. Gilin ərimə temperaturu – 1170 – 1190 0C-dir . Şahbuz yatağının ehtiyatı 973.540 m3 təşkil edir. 

Bu yatağının gilləri normal istidən qısalma və su udma qabiliyyətinə malikdir. Yatağın hidrogeoloji və 

dağ-texniki şəraiti əlverişlidir. Gillərdən “100” markalı kərpic istehsalında istifadə etmək olar. 

Naxçıvan yatağı Naxçıvan şəhərindən 2,5  km şərqdə, Naxçıvan-Ordubad yolunun yaxınlığında yerləşir. 

Yataq geoloji quruluşca tünd-boz, çəhrayımtıl-boz rəngli gilcə, gil və qumlarla təmsil olunur. 

Faydalı qatın birinci horizont üzrə qalınlığı 1,8–2,0 m-dir. Faydalı qatın ümumi orta qalınlığı 4,0 m, örtük 

süxurların qalınlığı isə 0,2 m təşkil edir.  Kalsium- karbonatın miqdarı 48,8 – 22,2% arasında dəyişir. Yatağın 

qalıq ehtiyatı  1.513 min m3-dir . 

Babək yatağı  Babək rayonu ərazisində, Naxçıvan şəhərindən 3 km şimal-qərbdə yerləşir. Faydalı qat 

morfoloji cəhətdən layşəkilli olub, uzanma və düşmə istiqamətində dəyişməz qalınlığa, quruluşa və keyfiyyətə 

malikdir. 

Gilin kimyəvi tərkibində əsas komponetlərlə yanaşı dəmir, titan , kalsium, maqnezium, kükürd, natrium 

və kalium da iştirak edir.   Göründüyü kimi, gil süxurları kimyəvi tərkibinə görə sənayenin tələblərinə tam 

cavab verir. Alüminium oksidinin miqdarına görə gil turş , rəngləyici oksidlərin  miqdarına görə yüksək 

miqdarda rəngləyici oksidlər saxlayan qrupa aid edilir. 

Babək yatağının gilləri normal istidən qısalma və su udma qabiliyyətinə malik olub, mexaniki 

möhkəmliyi 100-dən yuxarıdır. Babək yatağının gillərinin keyfiyyət göstəriciləri Şahbuz yatağına çox yaxındır. 

Buna görə də bu yatağın xammalının bazası əsasında zavod şəraitində “100” markalı kərpic istehsalı 

mümkündür. 

Yatağın  ehtiyatları 11.150.357 m3 təşkil edir. 

Yaycı yatağı Culfa rayonunun Yaycı kəndindən 4,0 – 4,5 km şimalda yerləşir. Faydalı qat orta qalınlığı 

4,6 m olan qumlu gillərdən ibarətdir. Faydalı qat həm qalınlığı (4,4 m-dən 4,8 m-dək) üzrə, həm də keyfiyyətinə 

görə çox dayanıqlıdır. Yatağın süxuru qumlu-alevritli və gil hissəciklərindən ibarətdir. Gilin kimyəvi tərkibində 

əsas komponentlərlə yanaşı dəmir,kalsium, maqnezium,kekürd, natrium və kalium da iştirak edir.  Kimyəvi 

analizin nəticələrinə görə Yaycı yatağının gilləri sənayenin tələblərinə tam cavab verir. Bütün keyfiyyət 

göstəricilərinə görə Yaycı yatağının gilləri 21-78-88 saylı sahə və 530-80 saylı Dövlət Standartlarının tələblərini 

tamamilə ödəyir və həmin gillərdən “100” markadan yuxarı kərpic istehsalında istifadə etmək olar. Yatağın 

 ehtiyatları 1,5 mln. m3 təşkil edir . 

Dəstə yatağı Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən  1,5 km qərbdə yerləşir. Faydalı qat üfiqi yatan 

layşəkilli gil və gilcə süxurlarından təşkil olunmuşdur. Gilin kimyəvi tərkibində əsas komponetlərlə yanaşı 

dəmir, kalsium, kükürd, natrium və kalium da istiarak edir. Nəticələr Dəstə yatağının gillərinin sənayenin bütün 

tələblərini ödədiyini göstərir. Alüminium oksidinin miqdarına görə gil yarımturş, rəngləyici oksidlərin 

miqdarına görə yüksək miqdarda rəngləyici oksidlər saxlayan qrupa aid edilir. Dəstə yatağının gilləri normal 

istidən qısalma və su udma qabiliyyətinə malikdir. Mexaniki möhkəmliyinə görə markası 100-dən yuxarıdır. 

Yatağın ehtiyatları 906.405 m3 təşkil edir . 

Çeşməbasar yatağı  Naxçıvan şəhərindən 12 – 13 km cənub-şərqdə, köhnə kərpic zavodundan 8 – 9 km 

məsafədə, Çeşməbasar kəndinin  yaxınlığında yerləşir.  Gilin səciyyəvi xüsusiyyəti onun hər yerdə qırmızımtıl-
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boz rəngdə olmasıdır. Gilin tərkibində aşağıdakı minerallar: montmorillonit, hidroslyuda, kaolinit, kvars, kalsit, 

bəzən isə kristobolit iştirak edir.  Yatağın ehtiyatları 3.435 min m3    tşkil edir. Hazırda . yataq kərpic istehsalı 

məqsədilə istismar olunur. 

Kültəpə yatağı Babək rayonu ərazisində, Naxçıvan şəhərindən 14 – 15 km şimal-şərqdə, Vayxır su 

anbarından 7 – 8 km cənubda, Naxçıvançayın sol sahilində yerləşir. Faydalı qat layşəkilli gil və gilcə 

çöküntülərindən ibarət olub üfqi yatım təşkil edir. Gilcə-gil qatının müxtəlif intervallarında bozumtul rəngli 

qum-çınqıl  çöküntülərinə rast gəlinir. Faydalı qatın  daxilində bu cür 3 lay qeyd olunur. Tədqiqatlar 

göstərmişdir ki, gilcə-gil qarışığı “İ-36-66 saylı Hidrotexniki tikinti işləri üçün mineral tikinti materiallarının 

sınaqlaşdırılması və kəşfiyyatı üzrə təlimat”ın tələblərinə cavab verir və bənd tikintisi işlərində doldurucu 

xammal kimi istifadə oluna bilər. Yatağın hidrogeoloji, mühəndis-geoloji və dağ-texniki şəraiti çox əlverişlidir. 

Yatağın  ehtiyatları 1.146,8 min. m3 təşkil edir. Yataq istismar olunmuşdur. 

Qabıllı yatağı Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndindən 100 m şərqdə yerləşir. Alt və Orta Sarmat 

çöküntülərinin görünən qalınlığı 200 – 250 metrdir. Qabıllı gili yaşılımtıl-boz, sarımtıl-boz rənglərdə olur. Bu 

gillərdə mübadilə olunan kationların ümumi miqdarı 100 qram süxurda 23,63 – 37,14 mq.ekv. təşkil edir. 

Mübadilə olunan kompleksdə əsas komponent olan maqneziumun miqdarı natriumu üstələyir. Odadavamlılığına 

görə bu gillər asan əriyən gillər qrupuna aid olub, ərimə temperaturu  13500C-dən aşağıdır.  Kimyəvi analizin 

nəticələrinə görə gillərdə silisium 4-oksidin  miqdarı yüksək olmayıb, təsnifata görə turş gillər qrupuna aiddir. 

Onlar yüksək miqdarda kalsium-oksid, maqnezium-oksid və rəngləyici oksidlərin (dəmir 3-oksid) olması ilə 

seçilir ki, bu da kalsit və dolomitin iştirak etdiyini göstərir. 

Yatağın  ehtiyatları 1.439 min m3 təşkil edir. 

Muxtar respublikada çətinəriyən gillərin yataq və təzahürləri də vardır. Bunlara Pirigöl yatağını, Kükü və 

Batabat təzahürlərini misal göstərmək olar.                                                 

Çox guman ki, Naxçıvanda keramika istehsalının çox qədim tarixə malik olmasının səbəbi də   məhz 

bölgədə çox zəngin gil yataqlarının olması ilə bağlı olmuşdur.   İlk keramika nümunələri neolit dövrünə gedib 

çıxır. Burada hazırlanan  saxsı materialları hazırlanma texnologiyası, forma və çeşid  müxtəlifliyinə görə 

seçilirdi. Təsadüfi deyil ki,eramızın 10-12 əsrlərində yüksək inkişaf etmiş dulusçuluq sənəti Azərbaycanın bir 

neçə şəhərində, xüsusilə də Naxçıvanda cəmlənmişdi (ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar da bunu deməyə əsas 

verir). 

Məlumdur ki, hələ uzaq keçmişlərdən gillərdən yuyucu vasitə kimi də istifadə edilir.  Hazırda yuyucu 

vasitə kimi üzvi maddələr əsasında alınmış saysız – hesabsız sintetik vasitələr  mövcud olsa da,  son dövrlər bu 

məqsədlə  gillərə maraq yenidən artmaqdadır. 

Laboratoriyamızda Qabıllı gili əsasında  qabları və saçları yumaq üçün gil poroşoku və pastası  

hazırlanmışdır. Gil tüklərin dibini bərkitməklə yanaşı saçlara yumşaqlıq və parlaqlıq verir. 

Muxtar respublikamızın ərazisində gillərin bu qədər zəngin yataqlara  malik olmasını , hələ orta əsrlərdən 

başlayaraq  bölgəmizdə  dulusçuluq sənətinin  yüksək inkişaf etdiyini  və gillərin digər çoxsaylı  faydalı 

xassələrə malik olduğunu ( gillərin təbabətdə istifadəsi ilə  bağlı  əlavə məlumat  verəcəyik) nəzərə alaraq  

Naxçıvan  MR Ali Məclisinin sədri cənab  Vasif  Talıbov  gillərin  bir daha  ətraflı tətqiqini və onların  mümkün 

tətbiq sahələri ilə  bağlı təkliflər verməyimizi bir tapşırıq olaraq qarşımızda qoymuşdur.   Bunu nəzərə alaraq 

institutumuzun  əmkdaşları tərəfindən  aparılan tətqiqatlar  sırasına Naxçıvan  MR ərazisində geniş  yayılmış  

müxtəlif gillərin  tətqiqi də  daxil edilmişdir. Yuxarıda verilən məlumatlardan da göründüyü kimi, bunun üçün 

öncə gillər, onların əmələ gəlməsi prosesləri, kimyəvi və mineraloji  tərkibləri, mühüm xassələri, məlum tətbiq 

sahələri və s. haqda lazımi  ədəbiyyat materailları  toplanmış və təhlil edilmişdir. 

Əsas tədqiqat obyekti kimi seçdiyimiz  Qabıllı yatağnın  mineral tərkibi  müəyyən edilmiş, onun dəqiq 

kimyəvi  tərkibinin təyin edilməsi üçün ondan Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən  müvafiq emi-tədqiqat   

İnstitutlarına nümunələr verilmiş, ilkin analizlər aparılmış, onun spectral analizi ilə bağlı əlavə məlumatlar əldə 

edilmişdir. Alınmış nəticlərər  ətraflı təhlil edilərək gillərin tətbiqi ilə bağlı işlərin  həyata keçirilməsi yollar 

aranmaqdadır. 

  

İki sahil.-2020.-30 iyun.-№107.-S.17. 
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Daim inkişafda olan Naxçıvan sənayesi... 

 
Nazim Əhmədov, 

İqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Azərbaycan ötən əsrin axırlarında ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra sosial-

iqtisadi sahədə innovativ dəyişikliklər aparılmış, cəmiyyətin yeni konturları müəyyən edilmiş, habelə 

ölkəmiz perspektivli dövlət siyasəti aparılması yolunu tutmuşdur. 

 

Artıq deyə bilərik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında modernləşmənin daha da sürətləndirilməsi üçün 

əlverişli şərait yaranmışdır. Ölkədə makroiqtisadi sabitliyin yaranması dinamik inkişafı təmin etmişdir. Dinamik 

inkişaf isə iqtisadiyyatın əsas və həlledici sahəsi olan sənaye sahəsində də özünü biruzə vermişdir. 

Ölkədə olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ixracyönümlü mallar istehsalının artırılması 

sahəsində çox mühüm işlər görülmüşdür. Elə bunun nəticəsidir ki, 2007-ci ildə respublikada rəqabətqabiliyyətli 

mallar istehsalı 18,5 dəfəlik inkişaf tempinə malik olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafı sənayenin inkişafına da öz müsbət 

təsirini göstərməkdədir. Əhalinin yerli sənaye məhsullarına tələbatı artdıqca çeşidi də getdikcə genişlənir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sənaye sahələri içərisində emal sənayesi özünün 

tutduğu yerə və xüsusi çəkisinə görə fərqlənir. Belə ki, 2008-ci ildə bütövlükdə Naxçıvan MR-də istehsal olunan 

ümumi sənaye məhsulunun 82,4 faizi məhz emal sənayesinin payına düşmüşdür. Emal sənayesində məhsulun 

çeşidi də artmışdır. 2008-ci ildə muxtar respublikanın sənaye sahəsində istehsal olunan 192 adda məhsulun 60-

dan çoxu və ya 30 faizi məhz emal sənayesinin payına düşmüşdür. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının əsas və həlledici sahəsi, lokomotivi sayılan sənaye 

1996-cı ildən başlayaraq, ölkədə makroiqtisadi sabitlik əldə olunduqdan sonra, özünün əsl inkişaf mərhələsinə 

qədəm qoymuşdur. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində keçmiş ittifaq respublikaları ilə iqtisadi əlaqələrin qırılması və 

məlum Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq demək olar ki, muxtar respublikada bütün sənaye müəssisələri 

öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Tam blokada vəziyyətinə düşən Naxçıvan iqtisadiyyatını dərin böhrandan 

çıxarmaq, onun aparıcı sahəsi olan sənayeni bərpa etmək, yeni sənaye müəssisələri yaratmaq və 

modernləşdirmək missiyası 1995-ci ilin dekabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri 

seçilən Vasif Talıbovun üzərinə düşmüşdür. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, keçən 20 il ərzində muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan 

ümumi daxili məhsul istehsalı 1995-ci illə müqayisədə 2015-ci ildə 56,4 dəfə artaraq təqribən 2 milyard 467 

milyon manat təşkil etmişdir. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul istehsalı 2015-ci ildə 5581 manat təşkil 

etməklə son 20 il ərzində 42,3 dəfə artmışdır. 

Ümumiyyətlə, ölkədə olduğu kimi muxtar respublikamızda da Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması istiqamətində uğurla həyata keçirilən 

irimiqyaslı tədbirlər öz nəticələrinin pozitivliyi ilə seçilir. 

Məlum olduğu kimi, 1995-ci ilin dekabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

seçilən Vasif Talıbov ulu öndərin strateji inkişaf xəttinə sadiq qalaraq tam blokada şəraitində yaşayan muxtar 

respublikanı tam inkişaf müstəvisinə çıxarılmasının konkret proqramını verdi. Və keçən 25 il ərzində muxtar 

respublikada nəyə qadir olduğunu öz əməyi və gərgin işi ilə sübut etdi. Bunu əsas makroiqtisadi göstərici olan 

Ümumi Daxili Məhsul istehsalına dair tərtib olunmuş aşağıdakı cədvəldən daha aydın görmək olar: 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumi daxili məhsulun dinamikası (1995-2019-ci illər) 

 

Müqayisə dövrü                                                                                                      Analoji nisbət 

 

Göstəricilər                      1995             2008              2014          2019                   1995-ci ilə    

                                                                                                                                   nisbətən 2019-cu ildə 
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Ümumi Daxili                      43721,7      795763,6       2391004,2   2839650,0         64,9 dəfə 

Məhsulun həcmi,  

min manatla 

 

Adambaşına düşən  

Ümumi Daxili Məhsulun      136,6         2057,3             5465,2       6201,5                45,6 dəfə 

həcmi, min manatla 

 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, son 25 ildə ÜDM inkişaf dinamikası yüksələn xətlə inkişaf 

etmişdir. Belə ki, ÜDM istehsalı 2008-ci ildə 1995-ci ilə nisbətən 18,2 dəfə, 2014-cü ildə 54,7 dəfə, 2019-cu 

ildə isə 64,9 dəfə artmışdır. Son 25 ildə adambaşına düşən ÜDM istehsalı da özünün sürətli inkişafını təmin 

etmişdir. Belə ki, 2008-ci ildə 1995-ci ilə nisbətən adambaşına  ÜDM həcmi 15,0 dəfə, 2014-cü ildə 40,0 dəfə, 

2019-cu ildə isə 45,6 dəfə artmışdır. 

İqtisadiyyatın sahələri içərisində sənayenin həlledici sahə olduğu nəzərə alınaraq muxtar respublikada 

çox güclü sənaye siyasəti yeridilərək, yeni texnologiyalar əsasında yaradılan sənaye müəssisələrinin sayı xeyli 

artmışdır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin qayğısı nəticəsində son 25 il ərzində 

sənaye müəssisələrinin sayı 7,9 dəfə artaraq 442-ni ötüb keçmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 1995-ci ildə muxtar 

respublikada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayı cəmi 56 vahid təşkil etmişdir. 

Bir məsələni xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikada açılan yeni sənaye müəssisələri 

əsasən xarici investisiyaları cəlb etməklə və dünyanın ən yeni texnologiyaları əsasında yaradılan sənaye 

müəssisələri keyfiyyətli məhsul istehsal etsin. Burada əsas məqsəd rəqabətədavamlı məhsullar istehsal etmək, 

dünya bazarında başqa dövlətlərin buraxdığı məhsullarla rəqabətə girmək və qalib gəlmək məsələsi 

istehsalçıların qarşısında bir vəzifə kimi qoyulmuşdur. 

Təbii ki, 2014-cü il Azərbaycanda “Sənaye ili” elan edilməsi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci 

illər üçün Dövlət Proqramı” bütövlükdə Azərbaycanda olduğu kimi onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da sənayenin sürətlə inkişafına təkan vermişdir. Nəticədə sənaye müəssisələrinin say 

tərkibinin artması eyni zamanda muxtar respublikada sənaye məhsulunun artmasına gətirib çıxarmışdır. Əgər 

1995-ci ildə sənaye məhsulu istehsalı muxtar respublikada cəmi 9,1 milyon manat təşkil edirdisə bu rəqəm 

2015-ci ildə 917,0 milyon manata, 2019-cu ildə isə 1 milyard 14 milyon manata çatdırılmışdır. Beləliklə, sənaye 

sahəsində görülən tədbirlər öz bəhrəsini vermiş və nəticədə son 25 il ərzində sənaye məhsulu istehsalı 113 

dəfəyə yaxın artmışdır. 

Ümumiyyətlə rəqabət qabiliyyətli sənaye məhsulu istehsalının artması muxtar respublikanın ixrac 

potensialında öz yerini daha da möhkəmləndirmişdir. Təkcə bir faktı demək kifayətdir ki, 2019-cu ildə muxtar 

respublikada ixrac potensialı cəmi 425,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bunun da 323,3 milyon ABŞ 

dolları sənaye məhsulunun payına düşmüşdür. 

Yuxarıda deyildiyi kimi muxtar respublikamızda 2019-cu ildə 1 milyard 15 milyon manatlıq sənaye 

məhsulu istehsal edilmişdir. İstehsal olunmuş  sənaye məhsulunun 96 faizindən çoxu emal sənayesinin payına 

düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, əhalinin ərzaq mallarına olan tələbatının səmərəli şəkildə ödənilməsi üçün 

nəinki aqrar sektorda, habelə emal sənayesində də innovasiyalı istehsal prosesinin reallaşdırılması  vacib 

məsələlərdən biridir. Bu baxımdan məsələyə yanaşdıqda göstərmək lazımdır ki, son illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası sənayesində innovasiya prosesləri güclənmiş və yeni məhsulların istehsalı öz sürətini getdikcə 

artırmışdır. 

Naxçıvan MR-da yeni emal sənaye müəssisələrinin yaradılması əhalinin istehlakında mühüm yer tutan 

qida məhsullarının yerli istehsal hesabına təmin olunmasına və idxaldan imtina olunmasına gətirib çıxarmışdı. 

Məhz bu səbəbdən də son illərdə muxtar respublikada  idxalın həcmi xeyli azalmışdır. 

Keçən əsrin 90-cı illərində, demək olar ki, qida məhsullarının əsas hissəsi xaricdən idxal olunurdu. 

Lakin Naxçıvan MR Ali Məclisinin bu istiqamətdə gördüyü məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində bir çox qida 

məhsullarının istehsalı təşkil olunmuşdur. 
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Statistik materiallar əsasında aparılan təhlillər göstərir ki, son illərdə respublikamızda iqtisadi 

potensialın regional baxımdan hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi və yekun nəticədə iqtisadiyyatın, xüsusilə də 

qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına yönəldilmiş tədbirlərin əlaqələndirilmiş şəkildə reallaşdırılması 

əsasında regionların müxtəlif makroiqtisadi göstəriciləri üzrə xüsusi çəkisinin artması müşayət edilmişdir. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və ölkə başcısı 

İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən iqtisadi müstəqillik strategiyasına uyğun olaraq aparılan struktur 

islahatları, iqtisadiyyatın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə və təsərrüfat əlaqələrinə uğurla inteqrasiyası 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sosial-iqtisadi inkişafın dinamik artımına səbəb olmuş, bütün iqtisadi 

fəaliyyət sahələrinin inkişafına etibarlı zəmin yaratmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir sənaye müəssisələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur 

təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, məhsul istehsalının dinamik 

artımı qorunub saxlanmışdır. 

2109-cu ildə muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 84 layihə 

üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılmış, 63 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin yaradılması davam 

etdirilmişdir. 

Sənayenin inkişafı məqsədilə bank və kredit təşkilatları tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə 2019-cu ildə 

10,9 milyon manat kredit verilmişdir ki,bu da 2018-ci illə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur. 

Bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki,bu gün ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafını təmin 

etmək üçün sənaye parkları,sənaye məhəllələri,aqro parklar və.s istehsal sahələri yaradılır ki,burada dövlət 

dəstəyi də mühüm rol oynayır. 

Bu baxımdan da qeyd etmək lazımdır ki,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

2019-cu il 13 sentyabr tarixli fərmanına əsasən Şərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması və bu məqsədlə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinə ilkin olaraq 5 milyon manat vəsaitin ayrılması sənayenin 

inkişafına yeni imkanlar yaradacaqdır. 

Ölkəmiz öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra mülkiyyət çoxnövçülüyü yaranmış və özəl sektor inkişaf 

etməyə başlamışdır. Bu özünü regionlarda da biruzə vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının 

başqa səhələrində olduğu kimi sənaye sahəsində də qeyri-dövlət sektorunun payı ildən-ilə artır. Belə ki, 2019-cu 

ildə  muxtar respublikada sənaye məhsulu istehsalının payı dövlət sektorunda 5,9 faiz,özəl sektorda isə 94,1 faiz 

təşkil etmişdir. Bu da ölkənin digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə ən yüksək göstəricidir. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan sənaye siyasəti, yeni 

texnologiyalar əsasında yaradılan sənaye müəssisələri və istehsal olunan sənaye məhsulları gələcək illərdə də 

özünün sürətli inkişafını və ixrac potensialının artmasını davam etdirəcəkdir. 

2020-ci ilin I rübünün nəticələri də bunu deməyə əsas verir. Belə ki, bütün dünyanı bürüyən 

pandemiyanın tüğyan etdiyi bir dövrdə də Naxçıvan iqtisadiyyatının inkişafı davam etmişdir.Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının bütün makroiqtisadi göstəriciləri,o cümlədən 2019-cu ilə nisbətən 2020-ci ildə sənaye 

məhsulları istehsalı 1 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı 2,5 faiz, ümümi daxili məhsul istehsalı 0.8 

faiz,nəqliyyat sektorunda yük daşımalar 0,8 faiz,informasiya və rabitə xidmətləri 2,1 faiz,xarici ticarət 

dövriyyəsi 7,6 faiz artmışdır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarından  

istifadənin müasir vəziyyəti 
 

Nazim Əhmədov, 

İqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Qurani-Kərimdə göstərilir ki, Allah-taala yer üzünə nemətləri ona görə məhdud göndərdi ki, 

adamlar onların bölgüsündə ədalətli olsunlar. Ümumiyyətlə, nemətlərlə bağlı nə varsa, hamısı nisbi 

məhdudluğa malikdir. Hətta hüdudsuz görünən hava, dağ, dərə və çox yüksəklikdə havaya olan tələbatın 

ödənilməsi də məhdudluğa malikdir. 

Azərbaycan Respublikası və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox 

zəngin yeraltı və yerüstü təbii ehtiyatlara malikdir. Ona görə də bu məhdud təbii ehtiyatlardan qənaətlə istifadə 

olunması daim diqqət mərkəzində durmalıdır. 

Su ehtiyatlarından söhbət gedərkən qeyd etmək lazımdır ki, su həyatdır, su dirilikdir, bolluqdur, 

bərəkətdir, firavanlıqdır, nəhayət, sağlamlıqdır. 

Allahın da qüdrəti sudadır. Şərqdə deyirlər ki, get dərdini suya söylə, çətinliyə düşəndə duru, axar suya 

bax. Ona görə də bütün bu deyilənlər dağlarımızdan, çaylarımızdan süzülən, axıb gələn sular haqqında deyilib. 

Respublikanın su ehtiyatlarının əsas hissəsini çay suları təşkil edir. Azərbaycanda 33665 km 

uzunluğunda 8360 çay var. Bu çaylar içərisində Kür və Araz çayının mühüm rolu var. 

Naxçıvan MR ərazisindən keçən Araz çayı öz başlanğıcını Türkiyədən – Bingöl silsiləsindən 2990 

metrə hündürlükdən götürüb Sabirabad rayonu ərazisində Kürə tökülür. Elə buna görə də 1072 km uzunluğunda 

olan Araz çayı Kürün qolu adlanır. Ümumiyyətlə götürsək, respublikanın həyatında bütün sahələrdə Araz çayı 

mühüm rol oynayır. 

Çaylar üzərində tikilmiş elektrik stansiyaları respublikanın enerji təminatında əsas rol oynayır. Başqa 

çaylarla yanaşı, Araz və Kür çayları üzərində tikilən stansiyalar enerji təminatı və su mənbəyi rolunu oynamaqla 

iqtisadi səmərəyə malikdir. 

Qeyd edək ki, Naxçıvanda yağıntıların azlığı kənd təsərrüfatı sahələrinin normal inkişafını təmin etmir. 

Buna görə də əkinə yararlı torpaqların çox hissəsi suvarılır. Bütün əkin sahələrinin 80 faizdən çoxunu suvarılan 

torpaqlar təşkil edir. 

Naxçıvanın ərazisi su ehtiyatları ilə olduqca qeyri-bərabər təmin olunub. Gilan çayından şərqdə yerləşən 

ərazilərdə su təminatı kifayət qədər, qərbdə azdır, Arazboyu düzənliklər isə, demək olar ki, sudan məhrumdur. 

Naxçıvan MR ərazisinin bütün çayları Araz çayı hövzəsinə aid olub, ümumi sayı 400-ə çatır. Bunlardan 

ən böyükləri Araz, Naxçıvan, Əlincə, Gilan və Ordubad çaylarıdır. Bunların da əsas qidasını qar, yeraltı və 

yağış suları təşkil edir. Çay sularının il ərzində paylanmasında da hiss ediləcək dərəcədə qeyri-bərabərlik 

müşahidə edilir. 

Əsas problemlərdən biri də içməli su problemidir. Keçmişdə bulaqlardan başqa içməli su mənbələri 

kimi kəhrizlərdən istifadə edilirdi. Hazırda kəhriz sularından suvarmada istifadə edilir. Muxtar Respublikada 

tikilmiş bir çox iri və kiçik su anbarları burada su problemini qismən həll etsə də, kənd təsərrüfatının və əhalinin 

su təchizatı öz həllini gözləyir. 

Naxçıvanın xalq təsərrüfatının gələcək inkişafı su problemlərinin həlli məsələləri ilə sıx bağlı olmaqla, 

suya olan tələbatın durmadan artdığı bir şəraitdə əlavə tədbirlərin axtarışı ilə bağlıdır. Ərazinin quraqlıq  

şəraitində yerləşməsinə baxmayaraq, su ehtiyatlarının həcmi bütün xalq təsərrüfatı tədbirlərini ödəyəcək 

səviyyədədir. Bunların il ərzində qeyri-bərabər paylanması yeni su anbarlarının tikilməsini tələb edir. Lakin su 

anbarları düzən yerlərdə yox, çayların yuxarı axınında, dar və dərin dərələrdə tikilməli və yaz-yay daşqın 

sularını tənzimləməlidir. 

Çayların orta illik su ehtiyatı 1 milyard kubmetrdən artıqdır. Bunun 60 faizdən çoxu Şərqi Arpaçayın 

payına düşür. Naxçıvançayın illik su tutumu 160 milyon kubmetrə, Gilançayın isə 100 milyon kubmetrə 

yaxındır. Ərazidəki çaylar dağ çayları olduğundan, nəqliyyat üçün əlverişli deyildir. Lakin buna baxmayaraq, 

enerji ehtiyatı böyükdür və mühüm iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Hesablamalara görə, Şərqi Arpaçay, 

Naxçıvançay, Gilan və Əlincə çaylarının ümumi enerji ehtiyatı 480 milyon kilovatt-saata çatmaqla, MR-in 
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bütün çay hövzəsinə düşən enerji ehtiyatının 80 faizini təşkil edir. Bu çaylar üzərində gələcəkdə SES-lərin 

tikilməsi böyük əhəmiyyət kəsb etməlidir. Araz çayının Naxçıvan ərazisi hissəsinin iqtisadiyyatın 

yüksəldilməsindəki imkanları xüsusi olaraq nəzərə alınmalıdır. Naxçıvanda olan çayların illik axınının 75 

faizdən çoxu kənd təsərrüfatında istifadə edilmir. MR-də su hövzələrinin yaradılması və su ehtiyatının 

toplanması vacib məsələlərdən biridir. Bu məsələnin həlli respublika ərazisində yaşıllığın artırılmasına, süni 

meşələrin sahəsinin genişləndirilməsinə imkan yarada bilər. MR-in quraqlıq zonada yerləşməsi və 

buxarlanmanın səth axımından üç dəfə çox olması su ehtiyatlarının qorunmasını və onlardan son dərəcə 

səmərəli istifadə olunmasını tələb edir. 

MR-in sərvətlərindən biri də hələ qədim zamanlardan insanların sağlamlığının qorunmasında və 

təsərrüfat fəaliyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş kəhrizlərdir. Kəhrizlərin adi bulaqlardan fərqi tərkibində 

minerallaşmanın azlığı, suyunun sutkalıq debitinin çoxluğu və ilin bütün fəsillərində eyni sərinlikdə olmasıdır. 

Məhz buna görə də qədim zamanlardan bu vaxta kimi insanların məskən saldıqları ərazilərdə kəhrizlərin 

suyundan daima istifadə olunub və olunmaqdadır. Yeri gəlmişkən deyək ki, respublikamızın ərazisində 4 

mindən çox kəhriz var. Bunun 500-dən çoxu Naxçıvanda qeydə alınıb. 

Kəhrizlərdən istifadə məsələsində respublikamızın iqtisadi zonaları içərisində Naxçıvan xüsusi yer tutur. 

Buradakı kəhrizlərdən hələ qədim zamanlarda Şərq ölkələrinə xas olan hidrotexniki qurğular vasitəsilə istifadə 

olunduğu özünü aydın göstərir. Hazırda Muxtar Respublikada olan 500-dən çox kəhrizin 400-ə qədəri 

fəaliyyətdədir. Bunlardan 200-ə qədəri Şərurda, 100-ə qədəri Babəkdə, 60-a qədəri Ordubadda, 40-ı isə 

Naxçıvan şəhəri daxil edilməklə, Culfa və Şahbuz rayonları ərazisindədir. 

Naxçıvanda olan kəhrizlərdən istifadə etmək üçün 3800-ə yaxın hidrotexniki qurğu işlədilməklə, 

142400 metrdən artıq yeraltı kanal çəkilib. Bu kanallardan axıdılan suyun ümumi sərfi saniyədə 2000 kubmetrə 

çatır. Hazırda Naxçıvan şəhərində fəaliyyətdə olan kəhrizlərin suyundan istifadə olunmasına baxmayaraq, 

suların bir hissəsi lazımsız axıdılır. Şəhər əhalisinin içməli suya olan tələbatı tam ödənilmir. Hesablamalar 

göstərir ki, faydasız axıdılan kəhriz suyunun itkisi aradan qaldırılarsa, Naxçıvan şəhəri əhalisinin içməli suya 

olan tələbatı ödənilməklə yanaşı, ildə 2000-2500 hektara yaxın sahəni suvarmaq olar. 

Təcrübə göstərir ki, kəhriz suyu ilə suvarılan sahədə məhsuldarlıq xeyli artır. Bu, xüsusilə dənli 

bitkilərin suvarılmasında özünü daha aydın göstərir. 

Kəhrizlərin bərpası, eyni zamanda, təbiətin mühafizəsində mühüm rol oynayan amillərdən biri kimi 

qiymətləndirilməlidir. Kəhrizlər mahiyyət etibarilə təbiətin qədim inciləri sayılır. Bunları qayğıkeşliklə 

qorumaq, istifadəsiz qalanlarını isə xalqın istifadəsinə vermək və təsərrüfat fəaliyyətində kəhrizlərin rolunu 

artırmaq qarşıda duran mühüm məsələlərdəndir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, su inqilabdan əvvəl Naxçıvan qəzasında daha ciddi məsələ idi. Hələ Sovet 

hakimiyyəti qurulanadək hazırlanmış bir məlumatda bu çətinlik daha dəqiq əsaslandırılır. Məlumatda göstərilir 

ki, Naxçıvan qəzasında su işi çətindir. Arpa çayını nəzərə almasaq, qalan çaylar azsuludur. Məsələn, Naxçıvan 

çayı 13117 desyatin suvarılan torpaqdan 8200, Cəhri çayı 2170 desyatindən 1214, Əlincə çayı 3088 desyatindən 

1800, Vənənd və Gilan çayı 6957 desyatindən 5202 desyatin sahəni suvarırdısa, Arpa çayı 13103 desyatin 

yararlı əkin sahəsindən 12943 desyatin əkin sahəsini su ilə təchiz edirdi. Xok su dairəsi (Qarabağlar, Xok, 

Şahtaxtı, Qıvraq, Qabıllı və Yurtucu) 162 kəhriz və 88 çeşmə ilə hər il 3600 desyatin əkin sahəsindən ancaq 

1185 desyatin sahəni suvarırdı. 

Bu, Naxçıvanın təbii iqlim şəraiti ilə əlaqədardır. Coğrafi vəziyyəti və təbii şəraitinə görə Naxçıvan MR 

məhdud su ehtiyatına malikdir. Muxtar Respublikanın Naxçıvan çayından qərbə doğru olan hissəsində Arpaçay 

istisna edilərsə, demək olar ki, səth suları yox dərəcəsindədir. Şərq hissəsində isə çaylar çox olsa da 

(Naxçıvançay, Əlincəçay, Gilançay, Düylünçay, Quruçay, Vənəndçay, Əylisçay, Qaradərəçay, Qanzaçay, 

Gilidçay), bu çayların azsulu olması üzündən kənd təsərrüfatının suya olan tələbatı tam ödənilmir. MR-in cənub 

ərazisindən axan sərhəd Araz çayının yatağı əkin sahələrindən aşağı səviyyədə yerləşdiyinə görə onun suyundan 

suvarma işlərində son dərəcə az istifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, bütövlükdə götürdükdə su ehtiyatlarının artırılması təkcə içməli suya və təsərrüfat 

suyuna olan tələbatın ödənilməsi deyil, əkin sahələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması da vacibdir. Məlum 

olduğu kimi, ölkənin kənd təsərrüfatının əksər hissəsi suvarma və drenaj sistemindən asılıdır. Bu sistem 

onilliklər ərzində dəyişikliyə uğrayıb. 
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Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların əsas həcmi düzənlik – aran rayonlarında 

yerləşir. Bu zonalar öz isti iqlimi, az atmosfer yağıntılarının olması ilə səciyyələnir. Yüksək və sabit məhsul 

götürmək üçün həmin sahələrdə irriqasiya-meliorasiya tədbirlərinin aparılması tələb olunur. 

Naxçıvan regionunda meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin inkişafı bütün dövrlərdə diqqət mərkəzində 

saxlanıb. Burada su ehtiyatlarını artırmaq məqsədilə mövcud su anbarlarında təmir işləri aparılır, yenilərinin 

tikilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 
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Naxçıvan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
 

İsmayıl Hacıyev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

(əvvəli ötən sayımızda) 

1919-cu ilin əvvəlində ingilislər Naxçıvanı tutaraq Araz Türk Respublikasını, Naxçıvan Milli 

Komitəsini ləğv etdilər. İngilislər Naxçıvanı Ermənistanın tərkibinə daxil etmək üçün hər cür üsul və 

vasitələrə əl atır, fəal danışıqlar aparırdılar. Hələ 1919-cu il yanvarın əvvəllərində Böyük Britaniya 

ordusunun mayoru Hibbon Naxçıvana gəlmişdi. Onun gəlişinin əsl məqsədi diyarın iqtisadi və siyasi 

vəziyyəti ilə tanış olmaq, Araz Respublikası silahlı qüvvələrinin vəziyyətini, bu dövlətin siyasətinə 

türklərin təsir dərəcəsini öyrənmək idi. 

 

1919-cu ilin fevralında digər bir ingilis komissarı kapitan Lautenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də 

Naxçıvana gəlmişdi. O, Britaniya qoşun hissəsinin Dəvəlidə, Naxçıvanda, Culfada və Şahtaxtıda 

yerləşdirilməsi, bu yerlərdə bütün məsələlərin ingilis hakimiyyət orqanları tərəfindən həll edilməsi barədə 

danışıqlar aparmışdı. Naxçıvan rəhbərləri yerli muxtariyyəti saxlamaq şərtilə ingilislərin təkliflərini qəbul etmiş 

və hətta bir neçə ingilispərəst yerli hakimi öz hökumətlərinin tərkibinə daxil etmişdilər. 

Əlbəttə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin beynəlxalq mövqelərinin kifayət qədər aydınlaşmadığı bir 

şəraitdə bu güzəştlər başqa çıxış yolunun olmamasından və növbəti daşnak təhlükəsinin yaxınlaşmasından irəli 

gəlirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Naxçıvan bölgəsinə dair suveren hüquqlarının bərqərar 

edilməsinə yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsi ingilislər tərəfindən müdafiə olunmur və müxtəlif 

maneələrlə qarşılaşırdı. Ümumiyyətlə, Böyük Britaniya komandanlığının Naxçıvana münasibətdə ikiüzlü, 

ermənipərəst siyasəti narazılıq doğururdu. 

1919-cu ilin mayında Naxçıvan və Şərur qəzalarının müsəlmanları özlərinin və yaşadıqları ərazinin 

Azərbaycan Respublikasına tabe olduğunu təsdiq etmiş və erməni silahlı hissələrini diyara buraxmamağı qərara 

alımışdılar. Lakin ingilis komandanlığı xalqın bu haqlı tələbinə də məhəl qoymamışdı. Daşnaklar ingilis 

zabitlərinin bilavasitə köməyi və iştirakı ilə 1919-cu ilin iyununda Naxçıvanın bir hissəsini tutsalar da, Naxçıvan 

Milli Komitəsinin hərbi hissələri daşnakların nizami qoşununu əzərək kənara atmışdı. 

İngilislərin Naxçıvan bölgəsində olduqları müddətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi bu 

əraziyə dair öz suveren hüquqlarını müdafiə etmək, oranın təhlükəsizliyinin təminatına yardım göstərmək və 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin qarşısını almaq, ən başlıcası isə, bölgəni Quzey 

Azərbaycanın digər torpaqları ilə birləşdirmək sahəsində müəyyən tədbirlər həyata keçirmişdi. Bir sıra hallarda 

ingilislər bunlara mane olmuşdular. 

İrəvan quberniyası müsəlman əhalisinə 1 milyon manat vəsait çatdırılması üçün F.Xoyski 1919-cu il 

aprelin 3-də məktubla Tomsona müraciət etdi. Həm də hökumət komissiyasının Naxçıvan, Şərur və s. rayonlara 

getməsinə şərait yaradılmasını xahiş etdi. Lakin hər iki xahişə mənfi cavab verildi. İngilislər bir tərəfdən 

Naxçıvanın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəfdən isə Naxçıvanın 

daşnak Ermənistanın hakimiyyətinə verilməsi təklifini irəli sürürdülər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərliyi Naxçıvanla bağlı hərbi səciyyəli müəyyən işləri görə 

bilməsə də bəzi diplomatik-siyasi yollardan istifadə edirdi. Bu sahədə Azərbaycan hökumətinin İrəvan və 

Tiflisdəki diplomatik nümayəndələri səmərəli və işgüzar fəaliyyət göstərir, Azərbaycan rəhbərliyini və Xarici 

İşlər Nazirliyini obyektiv məlumatlarla təmin edir, təkliflərini çatdırırdılar. M. Təkinski Naxçıvanla bağlı AXC 

hökuməti sədrinə yazırdı ki, əgər Ermənistan Qarabağın Azərbaycana keçməsinə razılaşarsa, ingilislər Şərur–

Naxçıvan rayonunu ona verəcəklər. Onun fikrincə, əhalisinin əksəriyyəti müsəlmanlardan ibarət olan Şərur və 

Naxçıvanı ermənilərə vermək olmazdı. 

Naxçıvan bölgəsində ermənilərin özbaşınalıqlarının qarşısının alınmasında da M.Təkinskinin böyük 

əməyi olmuşdur. O, bu məsələlərlə əlaqədar məlumat hazırlayaraq Xarici İşlər Nazirliyinə göndərirdi. Bununla 

əlaqədar F. Xoyski Azərbaycan hökumətinin məlum mövqeyini Tomsona bildirmiş, Naxçıvan rayonunun 

idarəsinin müvəqqəti olaraq Ermənistana veriləcəyi ilə heç vəchlə razılaşmayacaqlarını çatdırmışdı. Naxçıvan 
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bölgəsinin müsəlmanları özlərini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi sayır və hökumətdən silah-sursat alacaqlarına 

ümid edirdilər. 

Bu dövrdə Şərur–Naxçıvanda süvari dəstə və top, pulemyotlarla birlikdə 6 minədək qoşun hissələri 

olmuşdur. Bunlar öz döyüş keyfiyyətlərinə görə ermənilərinkindən heç də geri qalmırdı. Naxçıvanlılar AXC Baş 

nazirindən buraya zabit kadrları göndərməyi və 100 min manat pul buraxılmasını xahiş edirdilər. Azərbaycan 

hökuməti Naxçıvan, Şərur, Ordubad rayonları üçün Naxçıvan Milli Şurasına 400 min manat göndərmişdi və 300 

min manat göndərilməsi də nəzərdə tutulmuşdu. Xalq Cümhuriyyətinin Baş nazirləri F. Xoyski və N.Yusifbəyli 

imkanları daxilində Naxçıvana kömək edir, onun Azərbaycan ərazisi kimi qorunub saxlanılması üçün siyasi, 

diplomatik, maddi və mənəvi vasitələrdən istifadə edir və qəhrəman naxçıvanlıların fəaliyyətlərini də yüksək 

qiymətləndirirdilər. Naxçıvan əhalisi hər vasitə ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə sıx əlaqələr yaratmağa 

çalışmış, onunla birləşmək üçün müxtəlif yollar aramışdı. Bütün bunlar isə AXC tərəfindən razılıqla qəbul 

olunmuş, müəyyən tədbirlər görülmüşdü. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Naxçıvanla əlaqələrin çətinliyini nəzərə alaraq öz nümayəndəsini 

Qarabağ general-qubernatorunun Naxçıvan bölgəsinin idarəsi üzrə köməkçisini təyin etmişdi. Bir qədər sonra 

isə Qarabağ general-qubernatorluğu nəzdində Naxçıvan bölgəsinə dair xüsusi tapşırıqlar üzrə müvəkkillik 

yaradılmışdı. Sonra isə Səməd bəy Cəmillinski Naxçıvanın general-qubernatoru təyin edilmişdi. S. 

Cəmillinskinin qərargahı əvvəlcə Ordubadda yerləşmiş, sonra isə Naxçıvana köçmüşdü. Naxçıvan və Ordu-

badda yerli hakimiyyətin və silahlı qüvvələrin təşkili üçün 1919-cu ilin avqustunda S. Cəmillinskinin 

sərəncamına 1 milyon manat vəsait ayrılmışdı. 

1919-cu ilin ikinci yarısında Zaqafqaziya məsələləri üzrə Paris sülh konfransı adından çıxış edən ABŞ-ın 

rolu kəskin surətdə artdı. Hələ 1919-cu ilin əvvəllərindən Azərbaycanla ciddi maraqlanan ABŞ nümayəndələri 

tez-tez Bakıya səfər etməyə başlamışdılar. Şübhəsiz, onların Azərbaycana dair planlarında mühüm strateji 

mövqedə yerləşən Naxçıvan xüsusi yer tuturdu. Lakin ilk vaxtlar amerikalıların siyasəti də ermənipərəstliyi ilə 

ingilislərdən az fərqlənirdi. 

1919-cu ilin yayında Naxçıvana gəlmiş ABŞ polkovniki Rey eyni vaxtda həm müsavatçılarla, həm 

daşnaklarla, həm də türk zabiti Xəlil bəylə danışıqlar aparmışdı. O, Naxçıvan Milli Komitəsinin başçısı 

Cəfərqulu xanla apardığı danışıqlarda Naxçıvanda ABŞ-ın general-qubernatorluğunu yaratmaq ideyasını irəli 

sürmüşdü. 1919-cu il avqustun axırlarında Amerika polkovniki Paris sülh konfransı və Antanta İttifaqı şurası 

adından AXC hökumətinə bildirmişdi ki, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları xüsusi zona təşkil edir və həmin 

yerlərdə bütün idarəçilik işlərinə cavab verə biləcək Amerika general-qubernatorluğu təşkil olunacaqdır. 

1919-cu il sentyabrın 1-də Haskelin Paris sülh konfransı adından Azərbaycan və Ermənistan 

hökumətlərinə göndərdiyi “Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları haqqında əsasnamə”də həmin fikirlər bir daha 

nəzərə çatdırılmışdı. Əsasnaməyə görə, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarını əhatə edən rayonlar bitərəf zona 

elan edilir və burada bütün idarəçilik işləri Amerika general-qubernatorluğuna tapşırılırdı. Bütün hərbi qüvvələr, 

poçt, teleqraf onun tabeliyinə verilir, vəzifəli şəxsləri general-qubernator təyin edirdi. 

Lakin ABŞ-ın həmin mövqeyi AXC hökuməti və Naxçıvan Milli Komitəsi tərəfindən qəbul edilmədi. 

Çünki 20 bənddən ibarət Haskel layihəsinin məzmunundan görünürdü ki, belə bir layihə amerikanlar tərəfindən 

hazırlana bilməzdi. Bu, müttəfiqlərin ali komissarı Vilyam Haskelin adı ilə elan edilmiş erməni layihəsi idi. Bu 

layihə Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul edilmədiyi üçün sentyabrın 27-də V. Haskel birincidən o qədər də 

fərqlənməyən 12 bənddən ibarət ikinci layihəni Azərbaycan hökumətinə göndərmişdi. 

Azərbaycan Xarici İşlər naziri sentyabr ayının 29-da Haskelə yazırdı ki, onun hökuməti şərtlərin bir 

qisminə etiraz edir. Bununla belə hökumət Naxçıvan və Şərur- Dərələyəz qəzalarında xüsusi general-

qubernatorluğun yaradılmasının əleyhinə deyildir. Azərbaycan hökuməti 12 bənddən ibarət layihə hazırlamışdı 

və sentyabr ayından polkovnik Haskelə göndərmişi. Layihədə göstərilirdi: Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz 

qəzalarında müvəqqəti olaraq, xüsusi general-qubernatorluq yaradılır; general-qubernatoru Amerika 

vətəndaşları içərisindən polkovnik Haskel təyin edir; bu qəzalar ümumi, birbaşa, bərabər və gizli səsvermə yolu 

ilə seçilən yerli Şuralar tərəfindən idarə edilir və s. 

V. Haskel Azərbaycan tərəfindən təqdim edilən layihəni qəbul etmədi. Sentyabr ayının ortalarında Haskel 

Naxçıvan, Şərur və Ordubad nümayəndələri Əli Səbri Qasımovu və K.Əsgərovu qəbul edərək bildirmişdi ki, 

Birləşmiş Ştatların ordu mühəndisi polkovnik Edmund Delli Naxçıvana qubernator təyin edilmişdir və bir aydan 

sonra öz vəzifəsinin icrasına başlayacaqdır. Nümayəndələr adından Əli Səbri Naxçıvan əhalisinin 10 bənddən 
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ibarət olan tələblərini V.Haskelə təqdim etmişdi. Burada Naxçıvan əhalisinin bu rayona erməni qoşunu 

yeridilməsinə razı olmayacağı, bu qəzaların əhalisinin Ermənistan hökumətinə tabe olmayacağı və lazım 

gələrsə, azərbaycanlı əhalinin öz istiqlaliyyətini silahlı yolla qoruyacağı göstərilirdi. 

1919-cu il oktyabrın 23-də müttəfiqlərin ali komissarlığından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökumətinə ünvanlanmış aşağıdakı məlumat alınmışdı: “Naxçıvan və Şərur rayonlarında əmin-amanlıq 

yaratmaq məqsədilə Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri razılığa gəldilər ki, bu iki rayon bundan sonra da 

ittifaq səviyyəsində idarə edilən zonada Amerika qubernatorluğunun inzibati hakimiyyəti altında qalacaqdır”. 

1919-cu il oktyabrın 22-də Bakıda AXC-in rəsmi orqanı olan “Azərbaycan” qəzetində Naxçıvanda ABŞ polkov-

niki Edmund Delli başda olmaqla Amerika general-qubernatorluğunun təşkil olunması haqqında əsasnamə dərc 

edilmişdi. Bu isə çıxılmaz vəziyyətdə qalmış AXC rəhbərliyinin həmin məsələyə qeyri-rəsmi qaydada razılığı 

kimi qəbul edilə bilərdi. 

Bununla belə, Azərbaycan hökuməti ilə Naxçıvan Milli Komitəsi arasında qardaşlıq münasibətləri əvvəlki 

kimi saxlanılırdı. Əldə olunmuş razılığa əsasən, AXC hökuməti 6 min nəfərlik qoşun hissələrini silahlandırmağı 

Naxçıvan Milli Komitəsinə vəd emişdi. Oktyabr ayının 24-də Ceyms S. Rey Naxçıvana gəldi və müsəlman 

Milli Şurası qarşısında neytral zona yaratmaq barədə V. Haskelin bəyanatını elan etdi. Bəyanatda deyilirdi ki, 

Şərur və Naxçıvan dairəsində, Amerika qubernatorunun rəhbərliyi altında müttəfiq idarəçilik zonası yaradılır, 

polkovnik Edmund L.Delli bu zonaya qubernator təyin edilir. Ceyms Rey sərəncamla bəyanatda qeyd olunanları 

rəsmiləşdirdi. 

Lakin Naxçıvan Milli Şurasının və bütün Naxçıvan əhalisinin təkidi ilə polkovnik Delli Naxçıvanda 

general-qubernator kimi deyil, Ali Komissarın nümayəndəsi kimi qaldı. Milli Şura C. Reyə məlumat verdi ki, 

“xalq azərbaycanlı general-qubernatordan başqa heç kimi tanımaq istəmir”. C.Rey başa düşürdü ki, neytral zona 

üçün nəzərdə tutulan ərazini Azərbaycandan ayırmaq qeyri-mümkündür. Noyabr ayında C.Rey və E.Delli cəhd 

göstərsələr də general-qubernatorluq yarada bilmədilər, onların missiyası süquta uğradı. 

Bunu görən ermənilər 1919-cu ilin sonlarında Naxçıvana yenidən hücum etdilər. Ermənistanın nizami 

qoşun hissələri ilə Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi dəstələri arasında qanlı toqquşmalar başlandı. Bu qanlı 

döyüşlər amerikalıların ümidlərini doğrultmadı. Döyüş qabiliyyətini itirmiş Ermənistan ordusu heç bir 

müvəffəqiyyət qazanmadı. Amerikalıların gözlədiklərinin əksinə olaraq, hərbi toqquşmalar, azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı törədilən qanlı cinayətlər Naxçıvan Milli Komitəsinin, müsavatçı Kəlbalı xanın hərbi, inzibati və siyasi 

hakimiyyətini daha da möhkəmləndirdi. O, həmçinin xəzinəyə, dəmir yoluna, poçt-teleqrafa və vergilərin 

qoyulmasına nəzarəti ələ keçirdi. 

Belə uğurlu vəziyyətə baxmayaraq, amerikalılardan yardım alan daşnak Ermənistanı 1920-ci ilin 

yanvarında Naxçıvanı işğal etmək üçün yeni cəhd göstərdi və diyarın müdafiəçilərinin vəziyyəti xeyli 

mürəkkəbləşdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özündə siyasi böhranın dərinləşməsi Naxçıvana hərbi 

yardım göstərilməsini çətinləşdirdi. Düşmənin üstün qüvvələri qarşısında tək və zəif qalmış Naxçıvan rəhbərliyi 

kömək üçün türklərə müraciət etməli oldu. Belə cəhd öz növbəsində Naxçıvanda Azərbaycanın mövqelərini 

xeyli zəiflətdi. 1920-ci ilin fevralında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin nümayəndələri Naxçıvanı 

tərk etməyə məcbur oldular. 

Naxçıvanda hərbi-siyasi vəziyyət xeyli mürəkkəbləşdi. Naxçıvan əhalisinin misilsiz qəhrəmanlığı 

sayəsində Şərur, Ordubad, Naxçıvan torpaqlan 1920-ci ilin ortalarına doğru tamamilə erməni daşnaklarından 

təmizləndi. Kəlbalı xan və onun tərəfdarlarının səyləri nəticəsində bölgədəki oyuncaq general-qubernatorluq 

1920-ci ilin martında faktiki olaraq ləğv edilmiş və Naxçıvan yenidən dövlət müstəqilliyi qazanmışdı. O 

günlərdə Naxçıvan, Şərur, Ordubad və Vedibasar rayonu nümayəndələrinin iclası “qəti olaraq AXC-ə 

birləşmək” cəhdini ifadə edirdi. Naxçıvan diyarının əhalisini erməni qırğınından xilas etmək üçün türklərin 

köməyinə ehtiyac duyulurdu. 

Yerli əhalinin nümayəndə-lərinin türk qoşunlarını Naxçıvana dəvət etmək barədə mətbuatda dərc 

olunmuş müraciətində də həmin reallıq öz ifadəsini tapmışdı. Elə bunun nəticəsi idi ki, 1920-ci ilin martında Əli 

Teymur bəy başda olmaqla yeni türk qoşun hissəsinin Naxçıvana gəlməsi əhali tərəfindən böyük şadlıqla 

qarşılandı. Hadisələrin sonrakı gedişi bir daha təsdiq etdi ki, bu tədbir Naxçıvanda əhalinin yeni qırğınının 

qarşısını almış, diyarın gələcək siyasi taleyinin həllində, onun, məhz Azərbaycan dövlətinin tərkibində 

muxtariyyət əldə etməsində əhəmiyyətli, müəyyənedici rol oynamışdır. 
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Beləliklə, aydın olur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti və parlamenti hərbi-siyasi vasitələrdən 

istifadə edərək ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışmış, Naxçıvanın itirilməsinə və ermənilər tərəfindən 

işğal edilməsinə yol verməmiş və bu istiqamətdə ingilislər və amerikalılarla diplomatik danışıqlar aparmış, eyni 

zamanda, Naxçıvana hərbi və maddi köməkliklər göstərmiş, lakin bütün bunlarla yanaşı, özləri çətin ictimai-

siyasi və hərbi vəziyyətlə qarşılaşdıqlarından bir sıra hallarda məqsədlərinə tam nail ola bilməmişlər. Bölgə 

əhalisinin igidliyi və qəhrəmanlığı sayəsində Naxçıvanın ərazisi Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorunub 

saxlanılmış və nəhayət, 1921-ci ilin martında Azərbaycanın tərkibində ona muxtariyyət statusu verilmişdir. 

 

Xalq qəzeti.-2020.-23 may.-№101.-S.12. 
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Naxçıvan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
 

O zaman naxçıvanlılar bu qədim türk yurdunu Azərbaycanın ayrılmaz  

hissəsi kimi erməni işğalından qəhrəmanlıqla qorumuşlar 

 

İsmayıl Hacıyev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

1918-ci ilin mayında müsəlman Şərqində ilk dəfə yaradılmış yeni suveren dövlət – Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti çətin və mürəkkəb şəraitdə 23 ay fəaliyyət göstərdi. Cümhuriyyətin mövcudluğu dövründə 

ölkəmiz dünyanın böyük dövlətlərinin təzyiqlərinə qarşı ciddi mübarizə aparmalı oldu. AXC öz 

suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün bütün vasitələrə əl atdı, bu yolda çox mürəkkəb problemlərlə 

üzləşdi. Böyük dövlətlərin təzyiqi altında 1918-ci il mayın 29-da Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycanla 

Ermənistan arasındakı sərhəd problemini müzakirə edərkən bəzi səbəblər üzündən İrəvanın ermənilərə 

verilməsinə razılıq verdi. 

 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə qonşu ölkələr Azərbaycana qarşı bir sıra ərazi iddiaları irəli sürürdü. Bu 

zaman onun ərazisi 113,8 min kvadratkilometr idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin ərazi bütövlüyünü 

və suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün çox çətin şəraitdə mübarizə aparır, bütün imkanlardan istifadə edir, 

taleyüklü məsələlərin həllinə çalışırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti və parlamenti öz 

fəaliyyətində, daxili və xarici siyasətində Naxçıvanla bağlı bir sıra məsələlərə də imkan daxilində diqqət 

yetirmiş, bu əzəli və qədim türk bölgəsinin ermənilər tərəfindən tutulmasına imkan verməmiş və ona bacardığı 

qədər siyasi, hərbi, maddi və mənəvi köməkliyini göstərmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə əlaqədar Naxçıvan ətrafında yeni konkret tarixi 

şəraitdə sosial və ictimai-siyasi qüvvələrin yeni nisbəti yaranmışdı. Cümhuriyyətin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 

baş vermiş sosial və siyasi proseslər bir-biri ilə çox sıx əlaqəli inkişaf edirdi. Bu proseslər daxili və xarici 

amillərin mürəkkəb qarşılıqlı təsirini əks etdirən bir mənzərə yaratmışdı. Bolşevik Rusiyası çar imperiyasından 

miras qalmış millətçilik ideologiyasını hər vəchlə müdafiə və inkişaf etdirərək çox mürəkkəb şəraitdə müsəlman 

aləmini parçalamaq, bu regionda ona xidmət edəcək xristian dövləti – Ermənistan Respublikası yaratmaq 

məqsədi ilə səylərini daha da genişləndirirdi. Rusiyanın yeni rəhbərliyi Türkmənçay müqaviləsi əsasında 

Azərbaycandan qoparılıb imperiyaya birləşdirilmiş tarixi torpaqlarımızın – İrəvan quberniyasının, həmin əraziyə 

tabe edilmiş Naxçıvan diyarının, Şərur- Dərələyəz və Ordubad qəzalarının süni surətdə yaradılmış Ermənistana 

birləşdirilməsini elan etdi. 

Həmin illərdə Naxçıvan məsələsi həm daxildə, həm də beynəlxalq aləmdə müxtəlif mənafelərin toqquş-

duğu, ziddiyyətlərin kəsişdiyi düyün nöqtələrindən birinə çevrildi. Bu dövr Naxçıvanda faciəvi özbaşınalıqlar, 

hakimiyyətin tez-tez dəyişilməsi illəri olmuşdur. O zaman Naxçıvan Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi, müsavatçı-

lardan və daşnaklardan ibarət Milli Komitələr, Ermənistan Respublikası, ABŞ, İngiltərə, Türkiyə arasında bu 

diyara yiyələnmək uğrunda ardı-arası kəsilməz mübarizə meydanı olmuşdur. Ermənistan Respublikasının 

Naxçıvana hücumları, hakimiyyət çəkişmələri bu bölgəni daha çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. Əhalinin xeyli 

hissəsi qaçqına çevrilmişdi, aclıq hökm sürürdü. Naxçıvan xanlığı ərazisinə 1828--30-cu illərdə köçürülmüş və 

orada məskunlaşmış erməni əhalisi diyarda vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə kömək edirdi. Naxçıvandakı 

ermənilərə, xarici silahlı qüvvələrə arxalanan Ermənistan Respublikası torpaqlarımıza yiyələnmək üçün öz 

fəaliyyətlərini daha da genişləndirirdi. 

ABŞ, İngiltərə, Fransa, Rusiya dövlətləri Ermənistan Respublikasına hərtərəfli yardım göstərirdilər. 

Naxçıvan erməniləri diyarın təklənməsindən və daxildəki ziddiyyətlər, habelə hakimiyyətsizlik məngənəsində 

boğulmasından istifadə edərək Naxçıvanın ən yaxın vaxtlarda Ermənistana birləşdiriləcəyi barədə şayiələr yayır, 

bu yerlərin Ermənistanın bir hissəsi olduğunu iddia edirdilər. Erməni qüvvələri vəziyyətin mürəkkəbliyindən, 

qarışıqlıqdan istifadə edərək “Böyük Ermənistan” yaratmaq üçün ərazi iddiaları irəli sürürdü. Ermənilər torpaq 

iddiaları ilə bağlı layihə hazırlamış və onu Osmanlı dövlətinin ali rəhbərlərindən olan Ənvər paşaya təqdim 
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etmişdilər. Bu layihəyə görə Naxçıvan və Ordubadla birlikdə Sürməli, Axalkələk, Eçmiədzin, İrəvan (qəzası), 

Borçalı, Qazax, Şərur--Dərələyəz, Qarabağ və Zəngəzur qəzaları Ermənistana verilməli idi. 

Ermənilər bu tələblərini onunla əsaslandırırdılar ki, guya, bu qəzaların əhalisinin 70 faizi ermənilərdir. 

Əslində isə Şərur--Dərələyəz qəzasında əhalinin 72,3 faizini, Naxçıvan qəzasında 62,5 faizini, İrəvan qəzasında 

60,2 faizini, Sürməlidə 70 faizini, Qarayazıda 89 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Xalq Cümhuriyyəti 

yarandığı gündən Naxçıvanın əhalisi diyarın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu bildirsə də, mövcud siyasi 

və beynəlxalq vəziyyət onların bu arzusunu həyata keçirməyə imkan vermirdi. Naxçıvanı Azərbaycandan 

ayırmaq meyilləri isə getdikcə güclənirdi. 

1918-ci ilin yayında Naxçıvan ikitərəfli təhlükə ilə üzləşdi. Bir tərəfdən, diyarın erməni əhalisi yayılan 

şayiələrdən ruhlanaraq bölgəyə Ermənistanın bir hissəsi kimi baxır və müxtəlif yerlədə hər cür fitnəkarlıq 

törədirdilər. Digər tərəfdən isə ingilislərdən geniş yardım alaraq Culfanı öz əlinə keçirmiş daşnakların qaniçən 

generalı Andranik Ozanyan Naxçıvanın şəhər və kəndlərini talan edir, dinc əhalini kütləvi surətdə qırırdı. Yaycı, 

Dizə, Düylün, Süst, Çeşməbasar, Tumbul və b. kəndlər tamamilə dağıdılmışdı. 

Lakin bu azğınlıqlara baxmayaraq, müttəfiq dövlətlər – İngiltərə və Fransa daşnakların hərbi 

əməliyyatlarına yardım göstərdiklərini bildirməkdə davam edirdilər. Belə ağır vəziyyətdə Naxçıvan Milli 

Komitəsi, haqlı olaraq, türklərlə əlaqəni daha da genişləndirməyi lazım bildi. Həmin vaxt türklər Şərur– 

Dərərləyəz və İrəvan–Culfa dəmir yolunu öz əllərinə keçirərək, Naxçıvana doğru irəliləyirdilər. Kazım 

Qarabəkir paşanın komandanlığı altında olan türk diviziyası Şərur qəzasına daxil olduqdan sonra hücumu 

müvəqqəti dayandırması Andranikin Naxçıvanı ələ keçirməsi üçün əlverişli imkan yaratmışdı. 

Belə bir şəraitdə Naxçıvan Milli Komitəsi daşnakların sayca üstün qüvvələri ilə döyüşə girmədən geri 

çəkilməyi məqsədəuyğun sayırdı. Bununla belə, bütün xalq öz torpaqlarının müdafiəsi üçün ayağa qalxmışdı. 

Nehrəm kəndində qonşu kəndlərin nümayəndələrinin fəal iştirakı ilə xalq qoşun dəstələri yaradılmışdı. Xalq 

qoşunu 1918-ci il iyunun axırlarında Nehrəm kəndi yaxınlığında Andranikin quldur dəstəsi ilə qarşılaşaraq onu 

əzmişdi. Andranik rüsvayçılıqla Qarabağ dağlarına qaçmağa məcbur olmuşdu. 

Bu hadisələrdən sonra, yeni daşnak talanlarına yol verməmək məqsədilə türk qoşunları Naxçıvana, 

Ordubada və Culfaya daxil olmuşdular. Türklərin daşnaklara qarşı döyüşdə kifayət qədər qətiyyətli olmaması 

Naxçıvan Milli Komitəsi ilə onların arasında soyuqluq yaratmışdı. Türklər Naxçıvana daxil olan vaxt ilk siyasi 

tədbir kimi Naxçıvan Milli Komitəsini və milli hissələri buraxmışdılar. Xəlil bəy isə Naxçıvanın general-

qubernatoru təyin olunmuşdu. Lakin vəziyyət uzun sürməmişdi. Tezliklə Naxçıvan Milli Komitəsinin və onun 

silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bərpa edilmişdi. 

1918-ci ilin ikinci yarısında müharibə cəbhələrində Türkiyənin vəziyyəti çətinləşdikcə o, Naxçıvanda 

daha güclü və sabit yerli hakimiyyətin yaradılmasına meyl göstərirdi. Elə yerli hakimiyyət ki, daşnakların 

hücumuna davam gətirsin və diyarı heç vaxt onların tapdağı altına qoymasın. Türkiyə Mudros müqaviləsinin 

şərtlərinə uyğun olaraq qoşunlarını Naxçıvandan çıxarmağa məcbur oldu. 

1918-ci ilin noyabrında yerli əhali Qafqazda altıncı olan Araz Respublikasının müvəqqəti müstəqilliyini 

elan etdi. Bu respublika bir tərəfdən erməni iddialarını dəf etməyə, digər tərəfdən isə yerli əhalinin həm din, 

həm də dil cəhətdən bağlı olduğu Azərbaycanla birləşməni başa çatdırmağa cəhd edirdi. Araz Türk 

Respublikasının, əhalisi 1 milyon nəfər, ərazisi 8,6 min kvadratkilometr olmaqla, tərkibinə Naxçıvan və Şərur- -

Dərələyəz qəzaları, Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Kəmərli, Mehri və s. bölgələr daxil idi. Respublikanın 

paytaxtı Naxçıvan şəhəri, hökumətin sədri isə Əmir bəy Əkbərzadə idi. Araz Türk Respublikasının silahlı 

qüvvələrinin köməyi ilə, yerli əhalinin fəal müqaviməti nəticəsində Ermənistanın daşnak hökumətinin 

Naxçıvanı ilhaq etmək siyasətinin qarşısı alındı. 

Araz Türk Respublikasının yaradılması ilə türklərin Naxçıvan diyarı ilə əlaqələri tamam kəsilməmişdi. 

Türk ordusunun polkovniki Xəlil bəy Araz Türk Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəliyin başçısı təyin 

olunmuşdu. Bundan başqa, türklərin Naxçıvanda 5 zabit və 300 əsgəri qalırdı. Araz Türk Respublikası qısa 

müddət fəaliyyət göstərməsinə (1918 noyabr-- 1919 mart) baxmayaraq, bölgənin azərbaycanlı əhalisinin 

qüvvələrinin düşmənlərə qarşı mübarizə üçün birləşdirilməsinə və bölgənin ermənilərə keçməsinə imkan 

verməməklə onun toxunulmazlığını və bununla da ADR-in ərazi bütövlüyünü təmin etdi. 

Naxçıvan əhalisi bölgənin Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılması üçün inadla mübarizə 

aparırdı. Onların 1919-cu il yanvarın 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədri Fətəli xan 
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Xoyskiyə ünvanlanmış müraciətində Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzalarında ermənilərin törətdikləri 

vəhşiliklər haqqında geniş məlumat verilirdi. 

1918-ci il noyabrın 4-də İrəvan, dekabrın 22-də Ordubad sakinləri, yanvarın 2-də İrəvanın ictimai 

xadimləri yaranmış ağır vəziyyətlə bağlı Azərbaycan hökumətinə müraciət etmiş və tədbirlər görülməsini xahiş 

etmişdilər. 1919-cu il yanvarın 7-də Azərbaycan hökuməti Ermənistan hökumətinə nota göndərməyə məcbur 

olmuşdu. Notada Azərbaycan xalqına qarşı zorakılığa son qoyulması tələb olunurdu. Yanvarın 8-də Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti vəziyyəti müzakirə etmişdi, qəbul olunmuş qətnamədə hökumətə ciddi tədbirlər 

görməyi tapşırmışdı. Yanvarın 25-də Parlament “İrəvan quberniyasındakı hadisələrə dair” məsələni yenidən 

müzakirə etmişdi. M.Ə. Rəsulzadə bəyanatla çıxış edərək bildirmişdi ki, Naxçıvan qəzasında ermənilər 

günahsız müsəlmanların qanını tökür. O, hökuməti bir daha kəskin tədbirlər görməyə çağırmışdı. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin Naxçıvandakı vəhşiliklərinə son qoymaq üçün Müttəfiqlərin 

Qafqazdakı Ali Komissarına müraciət etmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ilə Naxçıvan 

bölgəsinin əlaqələrinin yaradılmasında və əhalinin problemlərinin həllində İrəvan quberniyasından olan ictimai 

xadimlərin, onların yaratdıqları müxtəlif təşkilatların mühüm rolu olmuşdur. 

1919-cu il yanvarın 2-də İrəvan quberniyası ictimai xadimlərinin müşavirəsi keçirilmiş, burada Araz Türk 

Respublikasının yaranması, bölgədəki vəziyyət haqqında məlumat verilmiş və çıxış yolları göstərilmişdir. 

Yanvarın 5-də Bakıda İrəvan quberniyasında yaşayan azərbaycanlı nümayəndələrin fövqəladə iclası keçirilmiş 

və quberniya müsəlmanlarının həmyerlilər cəmiyyəti yaradılmışdı. Azərbaycan hökuməti Naxçıvan üçün 900 

min manat ayırmışdı. Fevralın 23-də keçirilən yığıncaqda xalq yekdilliklə Azərbaycana birləşmək arzusunda 

olduqlarını bildirmişdi. Siyasi, iqtisadi, hərbi, mülki və mədəniyyət məsələlərinə dair maddələrdən ibarət olan 

akt hökumətin, Milli Şuranın və əhalinin nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdı. 

1919-cu ildə Naxçıvanın Azərbaycana birləşməsi haqqında akt qəbul etdirmiş “Mirbağırzadə 

missiyası”nın başçısı M.Mirbağırov Naxçıvanda olduğu müddətdə bölgədəki və ətraf yerlərdəki siyasi-hərbi 

vəziyyətlə tanış olmuş, əhalinin və ictimai qüvvələrin mövqelərini öyrənmişdi. Bütün bunlardan sonra missiya 

rəhbəri Azərbaycan hökumətinə 5 bəndlik təkliflər vermişdi. 

M. Mirbağırovun Naxçıvana səfərinin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə Naxçıvanın əlaqələrinin 

artırılması sahəsindəki təkliflərinin çox böyük əhəmiyyəti oldu. Azərbaycan hökuməti Naxçıvanın problemləri 

ilə sistematik məşğul olmağa başladı. Azərbaycan hökuməti Naxçıvana kömək göstərilməsində bir sıra addımlar 

atdı. Regional əlaqələri yaxşılaşdırmaq üçün Ağdam--Karyagin--Naxçıvan poçt-teleqraf xəttinin qaydaya salın-

ması və mühafizə edilməsinə diqqət artırıldı. Ticarət və sənaye naziri M. Əsədullayev AXC Nazirlər Şurasına 

məktubla müraciət edərək Naxçıvan bölgəsinin neft məhsulları ilə təmin edilməsini əsaslandırdı. 

Azərbaycan hökuməti M. Mirbağırovun və Naxçıvanın müvəqqəti hökumətinin işlər müdiri B. Naxçı-

vanskinin təklifləri əsasında 1919-cu il fevralın 28-də Naxçıvan general-qubernatorluğunu yaratdı. Bəhram xan 

Naxçıvanski general-qubernator, Kərim xan İrəvanski və Hacı Mehdi Bağırov onun köməkçiləri təyin 

olundular. General-qubernatorluğun nəzdində şura yaradıldı. Yerli hakimiyyətin təşkili və qoşun hissələrinin 

saxlanması üçün 500 min manat pul ayrıldı. Bir qədər sonra– 1919-cu il 30 mart tarixli sərəncamla daha 1 

milyon manat bölgədə idarəçiliyin təşkilinə ayrıldı. 1919-cu il martın 8-də Araz Türk Respublikasının xüsusi 

missiyası Bakıya gəldi. Nümayəndə heyətinin qaldırdığı məsələlər Azərbaycan Parlamentinin 1919-cu il 10 

mart tarixli iclasında müzakirə olundu. 

 

(ardı var) 
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Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi: İdxaldan ixraca doğru 
 

Nazim Əhmədov, 
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XX əsrdə Azərbaycan Respublikası və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası 

SSRİ-nin tərkibində olduğu zaman onun elektrik enerjisinə olan tələbatı Zaqafqaziya vahid energetika 

sistemindən elektrik verilişi xətti ilə ötürülən enerji vasitəsilə təchiz olunmuşdur. Ararat-Babək, Ararat-Şərur və 

Ararat-Ordubad yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətləri muxtar respublikaya Ermənistan ərazisindən 

ötürülürdü. Araz Su Elektrik Stansiyası da mübadilə sistemi ilə işləyən bu xəttə qoşulmuşdu. Qeyd etmək 

lazımdır ki, keçən əsrin 70-80-ci illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının elektrik enerjisinə olan tələbatı 

təqribən 110-120 meqavat təşkil edirdi. Bundan əlavə, həm də o dövrdə muxtar respublikadakı yaşayış 

məskənlərinin 70 faizə qədəri qazlaşdırılmışdır. 

Lakin 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən hadisələr Azərbaycan-Ermənistan 

münaqişəsi, 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması və bütün bunlar muxtar respublikaya gələn elektrik xətlərinin 

Ermənistan tərəfindən kəsilməsinə və həmin ilin noyabr ayında qaz nəqlinin də dayandırılmasına gətirib çıxardı. 

Beləliklə, regionun iqtisadi blokadasının “təməl”i qoyuldu. 6-7 ay sonra muxtar respublikanın energetika və 

rabitə təsərrüfatları iflic vəziyyətinə düşdü. O illər Naxçıvanda enerji daşıyıcılarına olan tələbat çox az 

səviyyədə ödənilirdi. Təbii qazın nəqli dayandırıldıqdan sonra vəziyyət daha da ağırlaşdı. Dəmiryol 

nəqliyyatında qatarların hərəkətinin kəsilməsi ucbatından odunun, daş kömürün və neft məhsullarının qəhətə 

çıxması əsas gücü energetika təsərrüfatının üzərinə saldı. Araz çayı üzərində İranla birgə tikilən su-elektrik 

stansiyası tələbatın yalnız 5-6 faizini ödəyirdi. O da, ilk növbədə, yaşayış üçün zəruri olan mühüm obyektlərə - 

çörək zavodlarına, su nasosxanalarına, xəstəxanalara verilirdi. Özü də fasilələrlə. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev regionda yaşanan bu çətinliklər barədə sonralar belə 

demişdi: “Gecə saat ikiyə, üçə qədər iş otağımda az işıq verən neft lampası ilə oturub işləyirdim, bunu hamı 

bilirdi. Evlərə elektrik, istilik vermək üçün heç bir imkan yox idi. İnsanlar həqiqətən donurdular...” 

Həmin dövr xalqımızın böyük oğlunun Naxçıvanın xilası uğrunda fəaliyyətinin əsas istiqaməti muxtar 

respublikanın energetika və yanacaq problemlərinin həllinə yönəldi. Yeganə ümid İran və Türkiyə ilə xarici-

iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında idi. Bunsuz bölgədə həyatı öz axarına salmaq, sadəcə, mümkün deyildi. 1991-

ci ilin sentyabr ayının 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Heydər Əliyev həmin 

ilin dekabr ayında Türkiyənin “Aralıq” yarımstansiyasından Naxçıvanın “Sədərək” yarımstansiyasına 31,5 

kilkvatlıq elektrik verilişi xətti çəkilməsinə nail oldu və düşmənlə üzbəüz dayanan, hər gün ölüm-dirim 

mübarizəsi gedən sərhəd bölgəsinə 3-4 meqavat həcmində eherji ötürülməyə başlandı. 

Həmin ərəfədə Heydər Əliyevin başçılığı ilə Naxçıvan nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri 

əhəmiyyətli hadisə oldu. 1992-ci ilin mart ayında gerçəkləşən səfər zamanı Türkiyə Cumhuriyyətinin Prezidenti 

Turqut Özal, Baş naziri Süleyman Dəmirəllə faydalı görüşlər keçirildi. Qardaş ölkədə əsasən Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü və Naxçıvanın düşdüyü ağır vəziyyət müzakirə edildi. Görüşün nəticəsi olaraq, muxtar 

respublikanın qonşu dövlətlərlə bütün sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Türkiyənin Baş 

naziri və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri birgə protokol imzaladılar. 13 maddədən ibarət 

protokolda enerji xətlərinin çəkilməsi, nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi öz əksini tapdı. 1993-cü ilin 

may ayında “İqdir” transformator yarımstansiyasından 87,5 km uzunluğunda 154 kilivatlıq ikidövrəli xəttin 

çəkilişinin başa çatdırılması məhz aparılan danışıqların nəticəsi idi. Həmin dövrdən etibarən muxtar 

respublikaya Türkiyədən 55-60 meqavat həcmində elektrik enerjisi ötürülməyə başlandı. 

1992-ci ilin avqustunda isə Heydər Əliyev İran İslam Respublikasına ilk səfər etdi. Səfər zamanı 

müxtəlif sahələrdə əməkdfaşlığa dair imzalanmış protokola Naxçıvan MR-in elektrik enerjisinə və təbii qaza 

olan tələbatını ödəmək üçün yeni xətlərin çəkilməsi bəndləri də salındı. Qısa müddətdə İran tərəfdə - Araz SES-

in ərazisində “Araz” yarımstansiyası tikildi, 132 kilovatlıq elektrik enerjisi verilişi xətti çəkildi. Həmin ilin 

dekabr ayının 3-də istismara verilən bu yüksək gərginlikli elektrik xətti ilə 35 meqavat gücündə enerji ötürüldü. 

Ondan bir neçə gün sonra isə Culfa-Culfa elektrik verilişi xətti istifadəyə verildi. Bu xətlə Culfa rayonuna 7 

meqavat gücündə elektrik enerjisi verilməyə başlandı. 
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1993-cü ilin ortalarında Naxçıvan İran İslam Respublikasından 42, Türkiyədən isə 63 meqavat gücündə 

elektrik enerjisi daxil olurdu. Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə Türkiyə və İranla bağlanan müqavilələr sonrakı 

illərdə də muxtar respublikanın sosial-iqtisadi cəhətdən dirçəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

Çox keçmədi ki, ulu öndərimiz naxçıvanlıların sabaha ölən ümidlərini işıqlandırdı. Görülən işlərlə 

kifayətlənmək olmazdı. Naxçıvanı qarşıdakı illərdə daha mühüm vəzifələrin həlli gözləyirdi. Bu, elektrik 

enerjisi probleminin daxili imkanlar hesabına ödənilməsi idi. 

Ulu Öndərimizin yolunu müvəffəqiyyətlə davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin də fikri bu idi ki, Naxçıvan maksimum dərəcədə özünü bütün cəhətlərdən təmin edə bilsin. 

Dövlət başçısı demişdir: “Naxçıvanın əsas problemlərindən biri elektrik enerjisi məsələsidir. Bilirsiniz ki, 

buraya elektrik enerjisinin əsas hissəsi xaricdən gəlir. Naxçıvana 140 meqavat həcmində elektrik enerjisi verilir. 

Onun yalnız 20 meqavatı daxildə istehsal olunur. Qalanı isə Türkiyə və İrandan alınır. Bizim proqramlarımız, 

planlarımız var. Bu istiqamətdə işlər aparırıq ki, Naxçıvan elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin etmək üçün 

layihələr həyata keçirək. Qaz verilməsi məsələsi də gündəlikdədir. Bu istiqamətdə də işlər aparılır. Əlbəttə, əgər 

Naxçıvanla Azərbaycan arasında əlaqə olsaydı, buraya qaz vermək problem olmazdı... Belə olan halda, əlbəttə, 

başqa yollar arayırıq ki, bu məsələni də həll edək. Mən əminəm ki, bu məsələni həll edəcəyik. Bu məsələ də öz 

həllini taparsa, əlbəttə ki, Naxçıvanda yeni müəssisələrin yaradılması prosesi daha da sürətlə gedəcəkdir. Bizim 

məqsədimiz bundan ibarətdir”. 

Muxtar respublikaya nəhayət 14 illik fasilədən sonra təbii qazın nəql olunması, mənzillərdə və digər 

obyektlərdə sayğaclaşdırmanın başa çatdırılması, “Alfatek” markalı rəqəmsal elektron avadanlıqların 

qoyulması, elektrik enerjisindən israfçılıqla və sayğacdankənar istifadə olunmasına qarşı səmərəli təşkilati və 

texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi istehlakçıların fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması ilə yanaşı 

tələbatı da kəskin surətdə azaltmışdır. Yəni, görülən tədbirlər öz nəticəsini vermiş və artıq qalan 17 meqavatlıq 

elektrik enerjisi 2009-cu ildə qardaş Türkiyə Respublikasına nəql edilmişdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında energetika sahəsində əldə olunan uğurlar ilk növbədə regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlıdır. Ölkə Prezidenti İlham 

Əliyev muxtar respublikaya ilk səfərləri çərçivəsində keçirdikləri görüşlərinin birində Naxçıvanda həyata 

keçirilən tədbirlərin başlıca məqsədini belə açıqlayıb: “Maksimum dərəcədə Naxçıvanın öz resurslarına 

əsaslanıb elektrik enerjisi potensialına imkan yaratmalıyıq”. 

Cənab İlham Əliyevin bu dediyi sözləri bir az da xırdalayanda o anlama gəlir ki, düşmən mühasirəsi 

şəraitində yaşayan, ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyətli strateji regionun iqtisadi potensialını yaratmaq və inkişaf 

etdirmək üçün ardıcıl tədbirlər görülməli, ilk növbədə, onun enerji problemləri həll edilməlidir: “Bütün iqtisadi 

potensialın təməlində bu məsələlər dayanır. Əgər iqtisadi potensialı artırmaq istəyiriksə, enerji məsələləri 

mütləq həll olunmalıdır”. 

Ölkə başçısının 2006-cı ilin dekabr ayında muxtar respublikaya səfəri çərçivəsində istifadəyə verilən 

yeni elektrik stansiyaları regionun elektrik enerjisi ilə təchizatında idxaldan asılılığı aradan qaldırdı. Prezident 

İlham Əliyev açılış mərasimlərində belə bir amili xüsusi qeyd etmişdir: “Vaxtilə qaranlıqda, qazsız, işıqsız 

yaşayan Naxçıvan artıq görülən işlər nəticəsində və orada tikilən və bərpa olunan elektrik stansiyalarının 

hesabına elektrik enerjisi ixrac edə biləcəkdir”. 

Muxtar respublikada enerji təsərrüfatında qazanılan mühüm uğurlardan biri də gücü 87 meqavat olan 

modul elektrik stansiyasının inşasıdır. Ən müasir texnoloji avadanlıqlar əsasında quraşdırılan stansiyanın baş 

podratçısı Finlandiyanın “Vartsila”, subpodratçıları isə İsveçrənin ABB şirkəti və “Azərenerji” ASC-nin 

“Azərenerjitikinti” Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyəti idi. Hər birinin gücü 8,7 meqavat olan 10 porşen tipli 

aqreqat yüksək iş əmsalına malikdir. Burada 1 kilovat/saat elektrik enerjisinə sərf edilən təbii qazın miqdarı 260 

qram olduğundan, iqtisadi baxımdan sərfəlidir. Bu göstəriciyə görə, modul elektrik stansiyalar yalnız SES-

lərdən geri qalır. Təsadüfi deyil ki, son illər muxtar respublikanın elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı mövcud 

su elektrik stansiyaları ilə yanaşı, bu stansiya vasitəsilə ödənilir. Təkcə 2009-cu il ərzində stansiyada 370,6 

milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunub. Bu muxtar respublikada istehsal olunan enerjinin 78 faizi 

deməkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin işləyib hazırladığı böyük layihə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Muxtar respublikaya qaz 

verilməsi bərpa olundu. 
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2006-cı il dekabr ayının 20-də Naxçıvanda olan dövlət başçısı bir çox müəssisələrin açılışında iştirak 

etdi. Elə həmin gün Naxçıvan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən, ümumi gücü 87 meqavat olan Naxçıvan modul 

elektrik stansiyası işə salındı. 

Naxçıvanda hazırda tam gücü ilə işləyən enerji müəssisələrindən biri də Heydər Əliyevin uzaqgörən 

siyasəti nəticəsində 1971-ci ildə Araz çayı üzərində tikilib istifadəyə verilmiş su elektrik stansiyasıdır. 

Stansiyada hər gün rejimlə əlaqədar 20-22 meqavat enerji istehsal edilir. İl ərzində isə burada 93 milyon 

kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunur. 

Vayxır Su-elektrik Stansiyası da istifadəyə verilmişdir. Onun ümumi gücü bir qədər aşağı - 4,5 meqavat 

gücündədir. Əvəzində, burada istehsal olunan enerji ucuz başa gəlir. Stansiya Türkiyənin “Cengiz İnşaat 

Anonim” və “Aksoy” şirkətləri arasında imzalanmış ortaq müqavilə əsasında Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 

quraşdırılıb. Digər stansiyalardan fərqli olaraq, bu obyektin layihəsi, quraşdırılması, sazlanması və digər xərcləri 

yerli imkanlar hesabına ödənilib. Dəryaçada su rejimi düzgün müəyyənləşdirildiyindən 2009-cu ildə burada 5,6 

milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunub. İstehsal olunan enerji Şahbuz rayonunda istehlakçıların 

tələbatını tam ödəyir. 

Muxtar respublikanın energetika təsərrüfatında həyata keçirilən tədbirlər təkcə yeni və müasir tipli 

elektrik stansiyalarının tikintisindən ibarət deyil. Eyni zamanda, yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərində 

yenidənqurma və əsaslı təmir işləri aparılıb. 

Muxtar respublikada hazırda başlıca diqqət ucuz və alternativ enerji mənbələrinin yaradılmasına 

yönəldilib. Bu məsələ regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair II Dövlət Proqramında da əksini tapıb. Bölgədə 

kiçik dağ çayları üzərində su-elektrik stansiyalarının tikilməsinin vacibliyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev 

bu sahədə qarşıda duran hədəfləri aydın göstərib: “Naxçıvanda tikilən elektrik stansiyalarının və növbəti illərdə 

tikiləcək su-elektrik stansiyalarının gücü elə olmalıdır ki, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi tam şəkildə 

daxili resurslar hesabına təmin olunsun”. 

Artıq bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 

Artıq makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında enerji 

təhlükəsizliyinin ikinci mərhələsinə start verilmişdir. Bu mərhələdə artıq öz ehtiyatlarımızın səfərbər olunması 

ilə daxili tələbatın ödənilməsi və gələcəkdə Naxçıvanın enerji ixracatçısına çevrilməsi kimi böyük işlər həyata 

keçirilib. İnfrastruktur müasir standartlar səviyyəsində yenilənib, davamlı olaraq yeni güclər yaradılıb ki, bu da, 

son nəticədə, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyinin səmərəli qurulmasını şərtləndirib. Əgər 1996-cı ilə 

kimi muxtar respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə mövcud idisə, aparılan məqsədyönlü 

islahatlar nəticəsində həmin müəssisələrin sayı 6-ya çatdırılıb. 

Muxtar respublikada tikilib istifadəyə verilən 6 elektrik stansiyasından əlavə bu gün Azərbaycan 

hökuməti ilə İran İslam Respublikası arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Ordubad rayonunun Dəstə kəndi 

yaxınlığında Araz çayı üzərində daha bir su elektrik stansiyası inşa olunur. Burada hər birinin gücü 12 meqavat 

olmaqla 3 turbin və 3 generator quraşdırılacaqdır. Yeni enerji istehsalı obyektinin normal gücdə işləməsi üçün 

tələb olunan su sərfi saniyədə 126,6 kubmetrdir. Bu stansiyanın aparıcı beton kanalının uzunluğu 12 kilometr 

olacaq. Buraya 110 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkiləcək, transformator yarımstansiyası quraşdırılacaqdır. 

Hazırda aparıcı kanalda qazıntı və betonlama işləri görülür. 

Ümumiyyətlə, elektrik enerjisi sahəsində görülən işlər muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyini tam 

təmin etməklə yanaşı həm də onun ixrac potensialını artırmışdır. 

Artıq Naxçıvan elektrik enerjisi idxal edən muxtar respublikadan elektrik enerjisi ixrac edən muxtar 

respublikaya çevrilmişdir. Enerji təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bundan 

sonra da davam etdiriləcəkdir”. 
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Ulu öndər Heydər Əliyev və 1970-1980-ci qızıl illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

iqtisadi inkişafı 

 
Cavadxan Qasımov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri böyük Heydər Əliyev müasir müstəqillik illərində dövlət 

quruculuğunun sarsılmaz əsaslarını yaratmaqla, milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivlərini müəyyən 

etməklə, sosial dayanıqlılığın güclü bazasını formalaşdırmaqla və digər bu kimi məhsuldar ideya və 

təşəbbüslərin müəllifi olmaqla hər birimizin sonsuz qürur və iftixarımız olmuşdur. Onun hətta keçmiş İttifaq 

dövründə həyata keçirdiyi islahatlar iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə yüksək məhsuldarlıq göstəricilərini təmin 

etmiş və bu, hazırkı müstəqillik dövrü üçün strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur. Həmin dövrlərdə Azərbaycan 

Respublikasının iqtisadiyyatı üçün çoxşaxəlilik potensialı yaradılmış və bu, daha çox əhalinin sosial rifahının 

yüksəldilməsinə münbit zəmin olmaqla, makroiqtisadi inkişaf üçün keyfiyyətcə yeni mərhələnin təməllərini 

gücləndirirdi. 

Bu dövrdə iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin perspektivləri dəyərləndirilmiş, zəruri tədbirlərin həyata 

keçirilməsi təmin olunmuş və bu, özünü kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, digər sahələrin məhsuldarlığının 

artırılmasına təkan vermişdir. 1970-1980-ci qızıl illərin iqtisadi statistik göstəricilərinin təhlili göstərir ki, 

iqtisadiyyat cəmiyyət üzvlərinin artan təlabatlarının qətiyyətli qarşılanmasına istiqamətlənmiş və bununla da 

nəinki, həmin dövrlərin, hətta özünün məntiqi mahiyyətliliyinə görə hazırkı müstəqillik dövrlərinin də iqtisadi 

inkişafı və uzunmüddətli hədəfləri üçün güclü bazaya çevrilmişdir. Təbii ki, bu, ölkəmizin bütün regionları kimi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının da davamlı inkişafı üçün zəruri idi. 

Təkcə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, 1970-1980-ci illərin sosial-iqtisadi inkişafı istər ayrılıqda, istər 

sənayenin, istər aqrar sektorun, istərsə də hər iki sahənin inteqrasiyası fonunda aqrar sənaye birlikləri şəklində 

daha mütərəqqi potensial üçün imkanlar mərkəzinə çevrilmişdir. Təbii ki, bütün bunların yüksək dinamika ilə 

inkişafı ümumilikdə, iqtisadiyyatın sosiallaşma göstəricilərinin də artan miqyasda davamlılığına təminat verirdi. 

(Şəkil 1) 

 

 
 

Sənayenin iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olaraq təşkilatlanması ulu öndərin gündəlik qayğısının bariz isbatı 

kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi və bəhs olunan illər ərzində bu sahə üzrə istehsal olunan məhsulların həcmi 

2,8 dəfə artmışdır. Eyni zamanda, bu, hazıkı şəraitdə milli iqtisadiyyat üçün hədəf olaraq seçilən sənayeləşmə 

siyasətinin güclü bazası olaraq da sosial-iqtisadi əsaslara malik olmaqdadır. Təbii ki, sonrakı illərdə, xüsusən də 

müasir dövrdə bu sahədə reallaşdırılan islahatlar həmin baza üzərində daha da dayanıqlı olması ilə böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı, onun artan dinamikasının təşəkkülü Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının hərtəfərli tərəqqisi naminə böyük tədbirlərin məcmusunu ifadə etməkdə idi ki, kənd 

təsərrüfatının iqtisadi inkişafdakı rolu böyük olmuşdur. Həmin sahə üzrə mühüm göstəricilərdən biri kimi 
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bitkiçilik məhsullarının istehsalını qeyd edə bilərik. Bu məhsulun istehsal həcminin dinamikasında 1970-1980-

ci illər üzrə davamlı artım göstəriciləri əldə olunmuşdur. Belə ki, həmin illərdə taxıl istehsalı 1970-ci il üzrə 

22,5 min ton, 1980-ci il üzrə isə 27 min ton təşkil etmişdir. Həmin artım müvafiq olaraq, aşağıdakı şəklin 

məlumatlarında öz əksini tapmışdır: (Şəkil 2) 

 
1970-1980-ci illərdə taxıl istehsalında 1,2 dəfə, tütün istehsalında 2,1 dəfə, kartof istehsalında 1,4 dəfədən 

çox, tərəvəz istehsalında 2 dəfəyə yaxın, bostan məhsulları istehsalında 1,7 dəfədən çox, meyvə və giləmeyvə 

istehsalında 1,2 dəfə, üzüm istehsalında isə 2,7 dəfə artım olmuşdur. 

Bu dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində dövlət 

tənzimlənməsinin nəticəsi özünü bu sahə üzrə bitkilərin məhsuldarlıq göstəricilərinin artımında da 

göstərməkdədir. Statistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, bəhs olunan illər üzrə muxtar respublikanın iqtisadiyyatı 

həm də aqrar sektorun ixtisaslaşdırılmış kadr potensialı ilə təmin olunduğunu göstərməkdədir. Bu isə, qarşıdakı 

illər üzrə məhsuldarlığı artırmaqla, müəyyən olunan hədəflərin daha da əlçatan olmasına imkan verməkdədir. 

(Şəkil 3) 

 
Göründüyü kimi, 1970-1980-ci illərdə muxtar respublikada taxılın məhsuldarlığı 2,5 dəfə artmışdır. Bu, 

tütün üzrə 1,6 dəfədən çox, kartof üzrə 1,1 dəfədən çox, tərəvəz üzrə 1,4 dəfədən çox, bostan məhsulları üzrə 

1,5 dəfədən çox, meyvə və giləmeyvə üzrə 1,2 dəfə, üzüm üzrə 1,6 dəfədən çox olmuşdur. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı davamlı perspektivlər fonunda təsərrüfatçılıq formalarının inkişafında 

keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlandığını göstərməkdədir. Burada məhsul istehsalı ilə yanaşı, həm kəndlərin 
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iqtisadi inkişafı, həm də aqrar sektorda məşğulluq probleminin həlli sahəsindəki mühüm mərhələni zəruri olaraq 

qeyd edə bilərik. Fikrimizi sözügedən illər əsasında təsərrüfat fəaliyyətinin mühüm sahələrindən birini təşkil 

edən iri buynuzlu malqaranın və qoyun keçilərin baş sayı üzrə ifadə etsək, görərik ki, birincilərin cəmi sayı 

1970-ci ildə 63759 başdan 1,1 dəfə artaraq 1980-ci ildə 69033 baş olmuş, ikincilər üzrə isə 1970-ci ildə 254828 

başdan 1,2 dəfəyə yaxın artaraq 1980-ci ildə 292168 baş təşkil etmişdir. 

Təmin olunan iqtisadi inkişaf öz növbəsində dövlətin sosial siyasətinin də səmərəli təşkili və idarə 

olunmasında mühüm nəticələri ilə müşayiət olundu. Əhalinin iqtisadi inkişafdan və sosial dayanıqlıqdan 

yararlanma sahəsindəki əlçatanlığının gerçək ifadəsi olan rifah göstəricilərinin zəruri tərkib hissələrindən birini 

də onların təhsilalma imkanları təşkil etməkdədir ki, bu sahədə qətiyyətli artım göstəriciləri əldə olunmuşdur. 

Savadlanmanın, dünyagörüşün, elmi potensialın davamlı inkişafı sahəsində reallaşan tədbirlər müvafiq sahə 

üzrə güclü perspektivlərin yaradılmasını şərtələndirən amillər olaraq təşəkkül tapırdı. (Şəkil 4) 

 
Bu bir həqiqətdir ki, istər ümumtəhsil məktəblərinin, istərsə də məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin 

istifadəyə verilməsi proseslərinin artan dinamikada təşəkkülü ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Şəklin 

məlumatlarından görünür ki, 1970-1980-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında birincilər üzrə 3, 3 

dəfədən çox, ikincilər üzrə isə 2 dəyəyə yaxın artım olmuşdur. Bu həm də dahi rəhbərimizin muxtar 

respublikaya ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq, böyük qayğısının gerçək ifadəsi olmaqla, eyni zamanda, 

gənc nəslin milli ruhda böyüməsinə diqqətinin təsdiqi idi. 

Böyük Heydər Əliyev həyata keçirdiyi məqsədyönlü və uzaqgörən siyasi idarəetmə ilə: 

- artan təlabatlar qarşısında müqavimət gücünə malik iqtisadi siyasətin və ticarət potensialının 

formalaşdırılmasını; 

- istehsalın fasiləsizliyi əsasında daxili bazarın yerli məhsullarla təmin olunması və əmtəə dövriyyəsinin 

sürətlənməsini; 

- əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin gücləndirilməsini; 

- sağlam rəqabət mühitinin vacib təsisatlarının yaradılmasını; 

- iqtisadi tarazlığın və makroiqtisadi təminatlılığın qorunması və s. məsələlərini daim diqqət mərkəzində 

saxlamışdır. Qeyd edək ki, həmin sahədəki məqsədyönlü siyasətin yaratdığı səmərəli mühit nəticəsində 

pərakəndə ticarət şəbəkələrinin sayı 1970-ci ildə 574 ədəd, 1980-ci ildə 671 ədəd olmuş və ya 17 faizə yaxın 

artmışdır. 

Bütün bunlar həm də sosial siyasətin etibarlılığını göstərən mühüm göstəricilər olmaqla, əhalinin 

firəvanlığına hesablanmış tədbirlərin tərkib hissəsidir. Bu dövrdə sosial-iqtisadi inkişafın artan miqyasda 

təşəkkül tapması iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivlərinin çaxşaəlilik əsasında təmin olunmasına zəmin 

yaradırdı. Qeyd olunanları iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri olan nəqliyyat sahəsində aid etmək olar. 

Həmin sahədə infrastruktur quruculuğunun həyata keçirilməsi, vaxt itkisinin aradan qaldırılması, istehsal və 

daşınma üçün səmərəliliyin təmin olunması, həmçinin, nəticə etibarı ilə makroiqtisadi göstəricilərin artan 
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dinamikasının təmin olunması qarşıya qoyulan məqsədlərin uzaqgörənliklə reallaşmasına səbəb olurdu. Ulu 

öndərin hazırkı milli iqtisadi quruculuq proseslərinin məkəmməl bazasının təmin olunması sahəsində həyata 

keçirdiyi tədbirlər, müəllifi olduğu məhsuldar ideya və təşəbbüslər muxtar respublikanın iqtisadi gücünü, 

həmçinin sosial təminatını daha da artırırdı. Elə məhz həmin tədbirlərin möhkəm təsdiqə əsaslanan nəticəsi 

olmaqla, çəkilən avtomobil yollarının uzunluğu 1970-ci ildə 976, 1980-ci ildə 1024 km təşkil etmişdir. Qeyd 

edək ki, 1970-ci ildə çəkilən yolların 450 kmi-i və ya 46 faizdən artığı, 1980-ci ildə isə 725 km-i və ya 71 faizə 

yaxını bərk örtüklü olub. Bütün bunlar, muxar respublikada nəqliyyat üzrə əsas göstəricilərin də artan 

dinamikasının əsas göstəricilərini ifadə etməkdədir. Aşağıdakı şəklin məlumatları bunu göstərir. (Şəkil 5) 

 
1970-1980-ci illərdə sərnişin minik avtomobillərinin sayı 5,9 dəfə, avtobusların sayında 2,7 dəfədən çox, 

yük avtomobillərinin sayında 1,7 dəfə, digər avtomobillərin sayında isə 2,9 dəfə artım olmuşdur. Cəm şəkildə 

olmaqla, muxtar respublika üzrə avtomobillərin sayındakı artım 3 dəfə təşkil etmişdir. 

Beləliklə, Azərbaycan iqtisadiyyatının istər keçmiş İttifaq dövründə, istərsə də hazırkı müstəqillik 

illərində güclü, müqavimətli və dayanıqlı təşəkkülündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeri və rolu böyük 

olmuşdur. Tərəddüd etmədən qeyd edə bilərik ki, bu inkişafın altında ulu öndər Heydər Əliyevin həmişəyaşar 

imzası vardır. Məhz bu imza, ölkəmizin həm regional, həm də milli mahiyyəti yüksək olan iqtisadi 

prioritetlərini daha da etibarlı və əlçatan etməkdədir. 

 

İki sahil. - 2020.- 6 may. - № 76. - S. 20. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası dayanıqlı baza üzərində sosial-iqtisadi inkişafını  

davam etdirir 
 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan dövlətinin müasir müstəqilik illərində davamlı iqtisadi 

inkişaf üzrə müəyyən etdiyi islahatların reallaşmasına xidmət etməkdədir. Sosiallaşma proseslərinin 

stimullaşdırıcı mexanizmlərlə gedişi, qeyri-neft sektorunun çəkisinin artması, özəl bölmənin dayaqlarının 

gücləndirilməsi və bu kimi uzunmüddətli hədəflərin reallaşmasına yönəlmiş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi muxtar respublikanın mövcud potensialının daha da artırılmasına yol açmaqdadır. Hələ ötən 

əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində xalqımızın Ümummilli Lideri böyük Heydər Əliyevin məhz Naxçıvan 

Muxtar Respublikasından başlatdığı iqtisadi islahatlar bu sahədəki tədbirlərin uğurlu nəticələri üçün 

möhkəm dinamika yaratmış oldu. Bu dövrdən başlayan islahatlar: 

bazar münasibətlərinin və qanunlarının hakim olduğu iqtisadiyyat üçün səmərəli şəraitin əsaslarını 

müəyyənləşdirmiş oldu; 

sonrakı dövrlər üzrə sosial və iqtisadi sahələr üzrə kəsintisiz və ardıcıl perspektivlər yaratdı; 

iqtisadiyyatın çoxşaxəliliyinə stimul verən mexanizmlərin səmərəliliyini təmin etdi; 

regional səviyyədə güclü potensialın yaranması üçün məhsuldar zəminə çevrildi; 

makroiqtisadi səviyyədə dinamik inkişafa təkan verdi və s. 

Təbii ki, muxtar respublikanın, sadalananlar fonunda davamlı inkişaf yolunda qətiyyətli addımlar atması, 

onun bu günə qədər qarşıya qoyduğu məqsəd və hədəflərin reallaşmasının ifadəsidir. Həyata keçirilən hüquqi 

tənzimləmələr, onun iqtisadi proseslərlə düzgün əlaqələndirilməsi, iqtisadiyyatın sahə strukturunun 

təşkilatlanması fonunda daha etibarlı nəticələrin əldə olunmasını reallaşdırmaqda idi. Bu isə, özünü sosial-

iqtisadi inkişaf göstəricilərinin artan dinamikasında göstərməkdədir. İstər regional inkişaf proqramları, istər 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə təsdiq olunan hüquqi mexanizmlər, istərsə də qəbul olunan qərarlar 

sözügedən sahələr üzrə dayanıqlılığı daha da artırmış olurdu ki, bu da özünü əsas makroiqtisadi göstərici olan 

ümum daxili məhsulun (ÜDM) həcmində göstərirdi. 

 

Müxtəlif illərin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

ÜDM-nin həcmi (min manat) 

 

Bir-birini əvəz edən illərin yüksələn inkişaf xronikasına diqqət etdikdə, aydın olur ki, təkcə regional 

inkişaf proqramlarının da icrası müddətində keçilən mərhələlər üzrə əldə olunan nəticələr qeyd olunanları təsdiq 

etməkdədir. Hesablama aparmaqla, qeyd edə bilərik ki, muxtar respublikada 2014-2020-ci illərin yanvar-fevral 

ayları üzrə ÜDM-in həcmində olan artım 1,2 dəfədən çox təşkil etmişdir. Digər tərəfdən, 2020-ci ilin ilk iki ayı 

ərzində istehsal olunan ÜDM-in həcmi 2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 22,2 faiz çoxdur. 

Artıq yeni yüzilliyin 20-ci inkişaf ilinin nəticələrini qürur hissi ilə qarşılayırıq. Bu dövr muxtar 

respublikada və ölkədə keyfiyyətcə yeni mərhələnin dayaqlarının daha da möhkəmlənməsi ilə yadda 

qalmaqdadır. Makroiqtisadi potensialın artması, öz növbəsində, iqtisadiyyatın sosiallaşması və yüksək rifah 

göstəricilərinin təşəkkülü fonunda daha da əlamətdar olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, dövlətimizin sosial-iqtisadi 

sahədəki siyasətinin əsas mahiyyətini insanların firəvan yaşayışının təmin olunması, onların sağlamlığı və 

təhlükəsizliyi məsələlərindən ibarət strateji məqsədlər təşkil etməkdədir, onda əldə olunan nəticələr bu 

məqsədlərin qətiyyətlə reallaşdığını sübut edir. Daha doğrusu, makroiqtisadi inkişafın nəticələrindən cəmiyyət 

üzvlərinin artan göstəricilər əsasında yararlana bilməsi həmin tədbirlərin yüksələn səmərəsini ortaya 

qoymaqdadır. istinad olunan illər üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 

haqqında məlumatlar bunu göstərir. 

 

Müxtəlif illərin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər bir nəfərə düşən 

ÜDM-in həcmi (manat) 
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Göründüyü kimi, muxtar respublikada iqtisadi inkişafın və sosial dayanıqlığın təmin olunması üçün zəruri 

olan tədbirlər həyata keçirilməkdədir və bu, davamlı xarakterə malikdir. Bütün bunlar, özünün yüksələn xətt 

üzrə davamlılığı ilə bir tərəfdən mövcud potensialın qorunması sahəsindəki zəruri tədbirləri ifadə edirsə, bir 

tərəfdən makroiqtisadi siyasətin səmərəli təşkilində və idarə olunmasında əmək ehtiyatlarından məqsədyönlü və 

səmərəli istifadəni göstərirsə, digər tərəfdən də, milli iqtisadiyyat üzrə perspektivlərin dürüst reallaşdırıldığına 

imkan verir. Bütün hallarda isə, bu, iqtisadiyyatın müqavimətliliyini və müəyyən olunan prioritetlərə doğru 

əlçatanlığını göstərir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi proseslərin düzgün təşkili əsas və aparıcı sahələrdən biri olan 

sənayenin də dinamik artımını təmin etməkdədir. Ölkəmiz də sənayeləşmə proseslərinin səmərəliliyi, 

regionlarda Sənaye Parkları və məhəllələrinin yaradılması, kiçik və orta sahibkarlıq təşəbbüslərinin məhsuldar 

nəticələrlə müşayiət olunması, digər sahələrin də sistemli inkişafına imkan verməkdədir. Bu isə, regionlarda 

istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin səmərəliliyinə hərəkətverici təsir olaraq önəm qazanmaqdadır. Sənayenin 

inkişafı sahəsində əldə olunan göstəricilər Naxçıvan Muxtar Respublikasının da makroiqtisadi potensialına yeni 

güc qatmaqdadır. 

 

Müxtəlif illərin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan sənaye 

məhsulunun həcmi (min manat) 

 

Şəklin məlumatları göstərir ki, muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişaf dinamikdir, perspektivlidir və 

qarşıya qoyulmuş hədəfləri əlçatan etməkdədir. Və elə 2014-2020-ci illərin yanvar-fevral ayları üzrə sənaye 

məhsulu həcminin 1,2 dəfə artması da bunu göstərir. Digər tərəfdən, bu dinamika, muxtar respublikanın ölkə 

iqtisadiyyatının uzunmüddətli prioritetlərin reallaşması sahəsindəki tədbirlərini addımbaaddım izlədiyini ifadə 

etməkdədir. 

Təbii ki, sənayenin artan göstəricilər əsasında təşəkkülü iqtisadiyyatın digər mühüm sahəsi olan kənd 

təsərrüfatının da perspektivliliyinin ifadəsidir. Qeyd edək ki, artıq muxtar respublikanın bütün rayon və 

kəndlərində etibarlı istehsal mühitinin güclü təsisatları yaradılmışdır ki, bu da, öz növbəsində, müvafiq sahə 

üzrə məhsul çoxnövlülüyünün təmin olunmasına imkan vermişdir. Yerli məhsulların istehsalı, daxili bazarın 

qorunması, artan tələbatların etibarlı təminatı, məhsul təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, idxalın 

məhdudlaşdırılması və ixrac məhsullarının stimullaşdırılması kimi vacib və prioritet amillər, məhz bu sahədəki 

sistemli tədbirlərin tərkib hissəsidir. 

 

Müxtəlif illərin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal 

olunan kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi (min manat) 

 

Şəklin məlumatlarından aydın olur ki, müvafiq illərin ilk iki ayı ərzində, muxtar respublikada kənd 

təsərrüfatı məhsulları 1,3 dəfədən çox artmışdır. Bu, həm də, kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində həyata 

keçirilən tənzimləmə tədbirlərinin istehsal və məşğulluq hədəflərinin reallaşması üçün əlverişli zəmin yaratdım 

göstərir. 

Geridə qalan illərin sosial-iqtisadi inkişafından ibarət göstəricilər özünün etibarlılığı ilə yenicə keçid 

etdiyimiz 2020-ci ilin ilk iki ayında da perspektivli başlanğıca çevrildi və bu, iqtisadiyyatın 

sosialyönümlülüyünün artmasına zəmin yaratdı. Müvafiq dövr üzrə göstəricilərin təhlili göstərir ki, muxtar 

respublikada iqtisadi proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin gücləndirilməsi 

fonunda daha da əlamətdar olmuşdur. Məhz elə milli iqtisadiyyat üzrə davam etdirilən islahatlar dövlətin 

iqtisadi siyasətində insan amilinin daim aktual olduğunu bir daha göstərməkdədir. Ən ucqar dağ kəndlərində 

belə təmin olunan infrastruktur potensialı insan amilinə xidmət etməklə, onun istehsalçı və istehlakçı olmaq 

etibarı ilə bazar qanunlarının inkişafı sahəsindəki fəaliyyətinə işıq salmaqdadır. Nəticədə isə, təmin olunan 

səmərəli iqtisadi fəaliyyət mühiti insanların gəlirlilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə səbəb olmaqdadır. 

 

Müxtəlif illərin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir işçiyə hesablanmış 

orta aylıq əmək haqqı (manat) 
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Buradan da göründüyü kimi, muxtar respublikada iqtisadiyyatın sosiallaşma prosesləri əhalinin maddi 

rifah halının daha da yaxşılaşmasına həm xidmət etmiş, həm də onu sürətləndirmişdir. 2014-2020-ci illərin 

yanvar-fevral ayları üzrə bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı səviyyəsinin 1,4 dəfəyə yaxın artması da 

bunu göstərməkdədir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin qarşıdakı dövrlər üzrə sosial və iqtisadi sahələr 

müəyyən etdiyi hədəflərə doğru daha böyük inamla irəliləməkdədir. Çoxşaxəlilik, davamlılıq, 

sosialyönümlülük, təminatqabiliyyətlilik, uzunmüddətli inkişaf və digər bu kimi anlayışlar muxtar respublikanın 

iqtisadi inkişafının və sosial dayanıqlığının ən gerçək ifadəsinə çevrilmişdir. Təbii ki, belə bir potensial isə onu 

daha da etibarlı etməkdədir. 

 

Səs.-2020.-17 mart.-№51.-S.8. 
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Moskva beynəlxalq müqaviləsi Naxçıvana erməni iddialarını  

birmənalı şəkildə rədd edir 
 

Fuad Hüseynzadə 

 

Azərbaycanın bölgələri içərisində yalnız Naxçıvan müasir tariximizdə muxtar qurum kimi ayrılıb. 

Bunun əsas səbəbi Naxçıvan diyarının 1918-1920-ci illərdə düşdüyü hərbi-siyasi vəziyyətdir. Muxtariyyət 

statusunu rəsmiləşdirən isə Moskva müqaviləsidir. Moskva müqaviləsi 1921-ci il martın 16-da “Dostluq 

və qardaşlıq müqaviləsi” adı ilə Türkiyə ilə Rusiya arasında bağlanıb. Bu haqda AZƏRTAC –ın 

Naxçıvan bürosu geniş araşdırma aparıb. 

 

Araşdırmada bildirilir ki, Naxçıvan Türk dünyasını bir-birinə bağlayan yeganə körpüdür: “Məhz bu 

baxımdan XX əsrin əvvəllərində “Türk qapısı”nı aradan qaldırmağa çalışan böyük güclər ermənilərə hərtərəfli 

hərbi və maddi yardım göstərərək bölgədəki türk izlərini silməyə çalışıblar. 

XX əsrin əvvəllərində Rusiyanın, İngiltərənin və ABŞ-ın Cənubi Qafqazda öz geosiyasi maraqlarını 

həyata keçirməsində başlıca rol oynayan amillərdən biri məhz ermənilər idi. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilər 

bu dövlətlərin geosiyasi maraqlarının icraçısına çevrilsələr də, öz növbəsində, dünyanın bu böyük güclərindən 

gələcəkdə qurulması planlaşdırılan “Ermənistan dövləti” üçün öhdəliklər tələb etmişdilər. Müxtəlif dövrlərdə 

ermənilərdən faydalanaraq qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində formalaşan böyük güclərin siyasətləri Qafqazdakı 

Azərbaycan türkləri, o cümlədən naxçıvanlılar üçün fəlakət mənbəyi olaraq ortaya çıxıb və minlərlə 

azərbaycanlının ermənilər tərəfindən soyqırımına məruz qalmalarına səbəb olub. Hətta Naxçıvan bu dövlətlərin 

təhriki və dəstəyi sayəsində ermənilərə peşkəş də edilmişdi. Lakin əhalinin əzmli müqaviməti, görkəmli siyasi 

xadimlərin fəaliyyəti sayəsində Naxçıvanın ermənilərə verilməsinin qarşısı alınıb”. 

 

Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması və düşmən narahatlığı 

Yazıda qeyd olunur ki, Birinci Dünya müharibəsində qalib gəlmiş böyük dövlətlər bir tərəfdən 

Türkiyəni məğlub edib, özlərindən asılı vəziyyətə salmaq, digər tərəfdən isə Rusiyada bolşevik hökumətini 

devirmək, inqilabi Türkiyənin köməyi ilə çevrilişlə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş bolşevik hökuməti ilə 

yaxınlaşmasına yol verməməyə çalışırdılar: “Bu illərdə Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan diyarında baş verən 

hadisələr çox mürəkkəb, ziddiyyətli və çətin olub. Azərbaycanın düşdüyü daxili, qarşılaşdığı beynəlxalq 

vəziyyət elə ağır idi ki, bir sıra hallarda Naxçıvan bölgəsinə lazımi səviyyədə kömək göstərə bilmirdi. Bundan 

istifadə edən məkrli düşmənlərimiz hələ XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsini ələ keçirərək həm geniş 

münbit torpaqlara sahib olmaq, həm də Türkiyənin Azərbaycan və dolayısilə Mərkəzi Asiya ilə əlaqəsini 

gücləndirən yeganə koridoru bağlamaq istəyirdilər. Ancaq Türk Milli mübarizəsinin liderləri Mustafa Kamal 

Paşa və Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvanın strateji əhəmiyyətini çox gözəl anlayırdılar. Kazım Qarabəkir Paşaya 

görə, Naxçıvan “Şərqin qapısı”, Mustafa Kamal Paşaya görə isə “Türk qapısı” idi. Naxçıvanın Türkiyə 

baxımından digər bir əhəmiyyəti isə, Ermənistana qarşı təşkil ediləcək hücumda strateji bir mövqe xarakteri 

daşıması idi. Eyni zamanda Naxçıvan Sovet Rusiyası ilə münasibətlərdə bir mərkəz halına gətirilmişdi”. 

 

Bolşeviklər dəfələrlə Naxçıvanı Ermənistana verməyə cəhd göstəriblər 

Araşdırmada qeyd olunur ki, Rusiya rəhbərlərinə gəldikdə isə onlar Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər 

yaratmaq istəsələr də, Ermənistandan Türkiyəyə qarşı bir vasitə kimi də istifadə etməyə çalışırdılar: 

“Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyənin qarşılıqlı münasibətləri məsələlərinin həllində İ.Stalin Rusiyanın 

mənafelərindən çıxış edərək həmişə Ermənistanın mövqeyini müdafiə edirdi. 1920-ci il noyabrın 9-da Bakıdakı 

çıxışında İ.Stalin demişdi: “Əgər bilmək istəyirlərsə ki, Zəngəzur və Naxçıvan kimə məxsus olmalıdır, onları 

Ermənistanın indiki hökumətinə vermək olmaz, sovet hökuməti olanda vermək olar”. İ.Stalinin bu çıxışından 20 

gün sonra – noyabrın 29-da Ermənistanda Sovet hakimiyyəti quruldu. Bu o demək idi ki, İ.Stalin və Rusiya 

rəhbərliyi də Zəngəzur və Naxçıvanı Ermənistana vermək istəyirdi. Ermənistan bolşeviklərin nəzarətinə keçən 

kimi Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri 1 dekabr 1920-ci ildə bəyanatla çıxış etdi. Həmin bəyanat 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

214 

 

Rusiyanın diktəsi ilə yazılmışdı və “iki sovet respublikası arasında ərazi mübahisələrinin” Azərbaycanın milli 

mənafelərinə zidd şəkildə həll edilməsinə yönəlmişdi, yəni Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana verilirdi”. 

Xatırladaq ki, məlum Bəyanatdan sonra Naxçıvan bölgəsində daxili vəziyyət xeyli mürəkkəbləşib, onun 

üstündə mübahisə və münaqişələr səngiməkdənsə, xeyli kəskinləşib. Naxçıvan məsələsi Rusiya-Ermənistan və 

Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında mühüm yer tuturdu. Ermənistan Rusiya və Türkiyə arasında siyasi manevrlər 

edərək onların münasibətlərindən və yaranmış şəraitdən istifadə etməyə çalışırdı. Rusiyaya gəldikdə isə o, 

Türkiyə ilə yaxınlaşmaq xəttini yeritsə də, erməniləri də müdafiə etməsini gizlətmirdi. Ermənistan isə Naxçıvan 

və başqa ərazilərlə bağlı niyyətlərini həyata keçirmək üçün ən çox Rusiyaya ümid bəsləyirdi. Ermənistan 1920-

ci il dekabrın 2-də həm Rusiya, həm də Türkiyə ilə müqavilə bağladı. RSFSR ilə Sovet Ermənistanı arasında 

bağlanan hərbi-siyasi sazişə görə keçmiş İrəvan quberniyasının Ermənistanın tərkibinə daxil olmasının Sovet 

hökuməti tərəfindən mübahisəsiz tanınması qəbul edilirdi. Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlanan Gümrü 

(Aleksandropol) müqaviləsi Rusiya və onun təhriki ilə Ermənistan tərəfindən qəbul edilmədi. Lakin bununla 

belə, bu müqaviləyə görə, Naxçıvan bölgəsinin düşmən əlinə keçməməsi üçün “həmin ərazidə hələlik 

Türkiyənin himayəsində yerli hökumət yaradılması” qərara alınmışdı. 

1920-ci il dekabrın 28-də Ermənistan SSR Hərbi İnqilab Komitəsi bəyanat ilə çıxış edərək Naxçıvan 

əhalisinə öz müqəddəratını azad surətdə təyin etmək hüququ verildiyini bildirdi. Lakin 1921-ci ilin 

əvvəllərindən başlayaraq heç bir bəyanat verməmiş kimi, yenə də Naxçıvana qarşı haqsız ərazi iddiaları irəli 

sürdü. 

1920-ci il aprelin 26-da Türkiyə Böyük Millət Məclisi V.İ.Leninə müraciət etdi. Həmin ilin yayından 

başlayaraq Türkiyə hökuməti Rusiya ilə diplomatik münasibətlər qurmaq və iki ölkə arasında dostluq 

müqaviləsi imzalamaq üçün fəallığını artırdı və bunun üçün Bəkir Sami bəyin başçılığı ilə nümayəndə heyəti 

Moskvaya gəldi. Danışıqlar nəticəsində sovet-türk müqaviləsinin layihəsi hazırlandı. RSFSR Xalq Xarici İşlər 

komissarı G.Çiçerin danışıqlara Azərbaycanı və Ermənistanı da qatmaq istəyirdi. Burada onun məqsədi bu 

dövlətlərin xarici siyasətini öz əlində cəmləşdirmək və Türkiyəyə qarşı qoymaq, həm də gələcəkdə Güney 

Qafqazdakı niyyətlərini həyata keçirmək üçün zəmin hazırlamaqdı. Türkiyə bu təkliflə razılaşmadı və bildirdi 

ki, onların Azərbaycanla heç bir mübahisəli məsələsi yoxdur. Mübahisələr danışıqları dayandırdı. 

Yazıda bildirilir ki,1921-ci ilin fevral ayında Ankara hökumətinin yeni Xarici İşlər naziri Yusif Kamal 

bəyin başçılığı ilə Əli Fuad və doktor Rza Nurdan ibarət diplomatik nümayəndə heyəti Moskvaya gələrək yeni 

danışıqlara başladı: “Danışıqlarda Rusiya tərəfindən Xalq Xarici İşlər komissarı G.Çiçerin və RSFSR Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinin üzvü C.Qorxmazov iştirak edirdi. Müzakirələr çox gərgin keçmiş və hətta danışıqlar bəzən 

pozulmaq həddinə çatmışdı. Bir sıra məsələlərlə yanaşı, danışıqlarda Naxçıvan məsələsinə də xüsusi əhəmiyyət 

verilmişdi. Türkiyənin bu məsələyə böyük önəm verməsi bölgənin strateji və geosiyasi mövqeyi ilə yanaşı, həm 

də Naxçıvanın Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində ən yaxın məsafədə yerləşməsi idi. Buna görə də Mustafa 

Kamal Paşa Yusif Kamal bəyə Naxçıvanın “Türk qapısı” olduğunu xatırlatmış və buna görə hərəkət edilməsini 

bildirmişdi. Y.Kamalın xatirələrindən bəlli olur ki, danışıqlarda Naхçıvana dair müzakirələr хeyli uzanıb, 

İ.Stalin “Naхçıvan üzərində nə üçün bu qədər israr edirsiniz?” sualına da “orası türk qapısıdır, ondan” cavabını 

almışdı”. 

 

Moskva beynəlxalq müqaviləsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub 

Araşdırmada qeyd olunur ki, Moskva müqaviləsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub və 

Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsinə aydınlıq gətirib: “Bu müqaviləyə görə, qədim türk-oğuz yurdu olan 

Naxçıvana muxtariyyət statusu verilməklə Azərbaycanın himayəsində qalıb. Bütün bunlarla bərabər, erməni 

daşnakları XX əsr boyu Naxçıvan iddialarından əl çəkməyib, 90-cı illərin əvvəllərində buraya silahlı basqınlar 

edib, Moskva və Qars müqavilələrinin ləğv edilməsi üçün xeyli fəallaşıblar. Son illərdə isə onlar bu barədə bir 

sıra dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət ediblər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına erməni iddialarının artdığı indiki zamanda Moskva beynəlxalq 

müqaviləsinin əhəmiyyəti daha aydın şəkildə nəzərə çarpır və Naxçıvanın muxtariyyətinin qorunmasında 

əvəzsiz rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1992-ci ilin mart ayında Türkiyə 

Cümhuriyyətində olarkən Moskva və Qars müqavilələrini müzakirə edib, bir sıra məsələləri dərindən açıqlayıb 

və bu müqavilələrin xalqımızın həyatındakı tarixi rolunu yüksək qiymətləndirib. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

215 

 

Naxçıvanın statusunun bu müqavilədə əks olunması o dövrdə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir fakt 

kimi dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin də qeyd etdiyi kimi: “Əgər 

Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran Azərbaycan torpaqlarının, yəni Zəngəzur mahalının vaxtilə Ermənistana 

verilməsi olmasaydı, bəlkə də heç Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi. Azərbaycan vahid əraziyə malik 

olan bir ölkə idi”. 

Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsi beynəlxalq Moskva müqaviləsi 

ilə rəsmiləşdirilib. Özü də müddətsiz dövr üçün. Bu müqavilənin müddətsiz bağlanması onun tarixi 

əhəmiyyətini daha da artırmış olur. Dövlətlərarası münasibətlər baxımından bu növ müqavilələr daimilik 

xarakterinə malikdir”. 

 

Palitra. - 2020. - 17 mart. - № 28. - S. 11. 
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Naxçıvan qadını bu gün 
 

Sara Əzimova, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Şurasının üzvü 

 

İngilis filosofu Stuart Mill yazırdı: “Bir sivilizasiyanın səviyyəsini ölçmək istəsəniz, orada qadının 

həyat şərtlərinə baxın”. Yazıma bu sitatla əbəs yerə başlamadım. Gənc olsam da, keçən əsrin 90-cı illərini 

yaxşı xatırlayıram. Konkret olaraq bir məqamı oxucuların da diqqətinə çatdırmaqla yazımın əsas 

mahiyyətinə keçəcəyəm. 

 

Muxtar respublikanın ən böyük rayonlarından biri olan Şərura yolumuz düşəndə kəndimizin düz 

mərkəzində növbə ilə ağır vedrələrə su doldurub evlərinə aparan qadınları tez-tez görürdüm. Hətta vəziyyət o 

yerdə idi ki, suya ehtiyacı olan ailələr vedrələrə qar sularını dolduraraq əridib istifadə edirdi. İnanıram ki, bu 

sətirləri oxuyanda sizin də bəziləriniz o mənzərələri gözləriniz önünə gətirəcəksiniz. O günləri xatırlamayanlar 

da ola bilər. Mən deyərdim ki, keçən əsrin 90-cı illərindəki Naxçıvanın vəziyyəti ən çox qadınlarımıza təsir 

etmişdi. Bu dövrdə muxtar respublikanın ali mətbuat orqanı olan “Şərq qapısı” qəzeti müstəqillik ideyalarının 

həyata keçirilməsində fəal mübarizəyə qoşulmuşdu. Qadın jurnalistlərimiz də bu mübarizənin ön sıralarında 

fəallıq göstərirdilər. Onlar cəsarətli yazılarla çıxış edərək muxtar respublikanın qadınların düşdükləri ağır 

vəziyyəti ictimaiyyətə çatdırırdılar. 5 mart 1994-cü ildə qadınlarla bağlı qələmə alınan “Şadlıq günümüz olacaq” 

adlı yazını etinasız oxumaq mümkün deyil: “Hamının ürəyini ağrıdan belə mənzərələrin çox şahidi olubsunuz. 

Yolboyu qoyulmuş köşklərdə, stollarda düzülmüş cürbəcür saqqız, şokolad almaq istəyən körpə anasının 

əlindən tutaraq ora çəkir. Əlacsız qalan ana min-bir dillə uşağını aldatmağa çalışır, təki buradan tez uzaqlaşsın. 

Həmin anda ananın çəkdiyi əzab heç nə ilə ölçülə bilməz”. 

Başqa bir məqalədə oxuyuruq ki, naxçıvanlı qadınlar arasında işsizlik halları baş alıb gedir: Buna görə də 

bir vaxt bizə qəribə görünən alverçilik edənlər arasında qadınlarımızın sayı çoxalmışdır. Məktəbyaşlı uşaqların 

da dərsdən yayınaraq pul qazanmaq dalınca qaçması, yəqin ki, anaları narahat edir. Amma bütün bunlar 

müvəqqətidir. İqtisadiyyatımız yüksələcək, bütün vətəndaşlar kimi qadınlar da öz xoşbəxt, bəxtəvər günlərinə 

qovuşacaqlar. 

Bütün çətinliklərə baxmayaraq hələ 90-cı illərin əvvəllərində naxçıvanlı qadınlarımız mətbuat vasitəsiylə 

“Xalq sözü, haqq sözü” şüarı ilə hamını ulu öndər Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməyə çağırırdı. O 

zamanlar firavan günlər arzulayan qadınlarımızın bu arzuya yetmələri çox uzun çəkmədi. Cənab Vasif 

Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə Sədr seçilməsi ilə muxtar respublikada həyata keçirilən 

dövlət-qadın siyasətinin əsası qoyuldu. Naxçıvan qadınının itmiş ümidləri özünə qayıtdı, inamları nurlandı. İlk 

tədbirlərdən biri 1996-cı ilin aprel ayında qadınların əl işlərindən ibarət sərginin açılması oldu. “Şərq qapısı” 

qəzetinin 24 aprel 1996-cı il tarixli nömrəsində dərc olunan “Siz çiçəkdən də gözəlsiniz” yazısının mesajı 

olduqca əhəmiyyətli idi. Bu o demək idi ki, artıq qadınlarımıza öz potensialını cəmiyyətdə göstərmək üçün qol-

qanad verilib. Yazıda oxuyuruq: “Neçə illərdən bəri qəlbi nisgil, qubar, narahatlıq, nigarançılıqla dolu olan 

qadınlar bu gün azacıq da olsa, bu aləmdən ayrılmış, xoş əhval-ruhiyyə ilə buraya toplaşmışdılar”. 

1997-ci ildə “Azərbaycan qadını XXI əsrin astanasında” adlı beynəlxalq konfransın məhz ilk dəfə 

Naxçıvan torpağında keçirilməsi qadınlara və onların ictimai həyatda artan roluna yüksək qayğının əyani ifadəsi 

idi. 1998-ci ilin mart ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qadınlara ünvanlandığı 

təbrik qadınlarımızın böyük sevincinə səbəb oldu. 

Gəlirəm son 25 illik qısa bir zaman kəsiyində bu qədim diyarda yaşayan qadınlarla bağlı görülən işlərə. 

Ancaq o da var ki, bu dövr ərzində qadınların layiq olduğu səviyyədə yaşaması üçün həyata keçirilən tədbirləri 

bir məqaləyə sığdırmaq mümkün deyil. Zərif cinsin nümayəndələrinin sağlamlıqlarının qorunması, 

məşğulluqlarının təmin olunması, dövlət idarəçiliyində onların rolunun artırılması istiqamətində atılan ciddi 

addımlar həyatın reallığına çevrilib. Onlara hərtərəfli dəstək verilməsi, hüquqlarının yüksək səviyyədə müdafiə 

edilməsi hamımızı ürəkdən sevindirən və yüksək dəyərləndirilən addımlardır. Ən mühüm addımlardan biri isə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması oldu. Qadınların 
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qarşılaşa biləcəyi problemlərin aradan qaldırılmasında, onların ictimai-mədəni həyatdakı rolunun artırılmasında 

komitənin rolu danılmazdır. Komitə tərəfindən müvafiq dövlət proqramlarına uyğun olaraq sağlamlıq imkanları 

məhdud və aztəminatlı ailənin üzvü olan qadınlarla daim əlaqə saxlanılır, söhbətlər aparılır, onlar müvafiq peşə 

kurslarına, təlimlərə cəlb olunurlar. 

Son illərdə komitə tərəfindən muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında qadınların əl işlərindən ibarət 

sərgi-satışların təşkil olunması qadınlar arasında özünüməşğulluğun inkişaf etdirilməsi, onların sosial 

vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması və istedadlı qadınların üzə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov belə sərgilərin təşkil olunmasının əhəmiyyətini 

vurğulayaraq deyib: “Milli dəyərlər min illər ərzində yaradılır və nəsildən-nəslə ötürülərək yaşadılır. Milli 

dəyərlərin əsas yaradıcıları və yaşadanlar isə qadınlardır. Ölkədə sabitlik varsa, ailə dəyərləri qorunursa, 

qadınlar cəmiyyətin müxtəlif sahələrində təmsil olunurlarsa, o zaman milli dəyərlər də yaşayacaqdır. Ötən əsrin 

90-cı illərində ölkəmizdə baş verən hadisələr digər sahələrlə yanaşı, milli dəyərlərin də qorunub-yaşadılmasına 

imkan vermirdi. Bu sahə ilə məşğul olan qadınlara lazımi qayğı göstərilmirdi. Lakin bu gün ölkəmizin hərtərəfli 

inkişafı, mövcud sabitlik, dövlət-qadın siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi, ailə dəyərlərinə yüksək qiymət 

verilməsi qadınların ölkəmizin ictimai həyatında fəal iştirakına və istedadlarının üzə çıxarılmasına imkan verir. 

Bu gün qadınların bütün sahələrdə fəaliyyəti təmin olunur, min illər ərzində formalaşdırılan milli dəyərlərimiz 

yaşadılır”. 

Bu gün naxçıvanlı qadınların fəaliyyəti bu qədim diyarla məhdudlaşmır. Onlar beynəlxalq miqyaslı 

təlimlərdə layiqincə təmsil olunurlar. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin İnkişaf Proqramının qismən maliyyə dəstəyi daxil olmaqla 

Avropa ittifaqının maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində həyata keçirilən “Qadınların dayanıqlı inkişaf üçün 

səlahiyyətlərinin artırılması” layihəsinin ilkin mərhələsi olan “Gələcəyini planlaşdır” adlı maliyyə savadlılığı 

üzrə muxtar respublikanın bütün rayonları olmaqla, əsasən də fiziki imkanları məhdud və aztəminatlı ailələrdən 

olan 319 qadının iştirakı ilə (hər təlim 2 gün olmaqla) 8 təlim keçirildi. Layihənin təşkilatçıları Naxçıvan 

mediasına verdiyi müsahibələrdə bildirdi ki, burada qadınların sahibkarlıq sahəsində fəallığının artırılması və 

sahibkarlıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində uğurlu dövlət siyasəti həyata keçirilir. 

Qısa bir statistikaya nəzər salaq: Naxçıvanda qadın sahibkarların sayı 6667 nəfər olmaqla 58 nəfəri 

hüquqi, 6609-u isə fiziki şəxslərdir. Sevindirici haldır ki, hazırda 940 ailə təsərrüfatı qeydiyyata alınmışdır ki, 

bunun da 67-si qadınlar tərəfindən idarə olunur. 

Bütün bunlar bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət-qadın siyasətinin yeni inkişaf 

mərhələsində olduğunun sübutudur. Və əminliklə deyə bilərik ki, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra 

Naxçıvan qadınlarının ictimai-siyasi fəaliyyəti il- dən-ilə artıb və bu proses davam edir. 

Yenə də statistikaya diqqət edək: 1995-ci ilin 12 noyabr tarixində I çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinə 1 nəfər qadın deputat seçilmişdisə, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 45 

deputatından 11-i qadındır. Bu da deputatların 24.4%-i təşkil edir. 

Dövlət qulluğunda işləyənlərin 534 nəfəri, yaxud 21%-i, təhsil sahəsində işləyənlərin 9 min 987 nəfəri, 

yaxud 68%-i, mədəniyyət sahəsində işləyənlərin 2376 nəfəri, yaxud 65%, səhiyyə və sosial təminat sahəsində 

işləyənlərin 4 min 288 nəfəri, yaxud 76 %-i qadınlardır. Təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və sosial xidmət 

müəssisələrində 111 qadın rəhbər vəzifələrdə işləyirlər. Bütün rayonlarımızda İcra Hakimiyyəti başçılarının bir 

müavini qadındır. 

2018-2019-cu tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə daxil olan abituriyentlərin 819 nəfərini qızlar təşkil 

etmişdir. Həmçinin 500- 700 intervalında bal toplayanların 172 nəfəri, yaxud 61.2 faizini qızlar olmuşdur. 

Muxtar respublikada elmlər doktorlarının 4-ü, fəlsəfə doktorlarının isə 100-ü qadınlardır. 

Muxtar respublika qadınlarının 164 nəfəri Azərbaycan Respublikasının, 168 nəfəri isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının fəxri adına və mükafatına layiq görülmüş, 147 qadın orden, medal və nişanlarla təltif 

edilmişdir. 

Qadınların sağlamlıqlarının qorunması, yeni nəslin sağlam doğulması və böyüməsinin, körpə və ana 

ölümünün minimuma endirilməsinin daim nəzarətdə saxlanılmasının nəticəsidir ki, muxtar respublikada bu 

sahədə də müsbət nəticələr əldə olunub. Əgər 1995-ci ildə ana ölümü 5 nəfər, körpə ölümü 129-u kənd, 40-ı 

şəhər olmaqla 169 olmuşdusa, hazırda ana ölümü sıfırla, uşaq ölümü isə minimal rəqəmlərlə ifadə 

olunmaqdadır. 
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Bir jurnalist qadın olaraq fəaliyyət göstərdiyim Naxçıvan mediasında da qadınların fəaliyyətinə toxunmaq 

istəyirəm. Kütləvi informasiya orqanlarında çalışan qadın jurnalistlərin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında azad sözə, azad fikrə xüsusi diqqət göstərilməsinin nəticəsidir ki, qadın 

jurnalistlərin yaradıcılıq imkanları xeyli genişlənib. Hazırda bu sahədə 50-dən çox qadın çalışır. Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisasında təhsil alan qız jurnalistlərin sayı getdikcə artır. Bu gün 

teleradiolarda və qəzetlərdə hazırlanan materialların 80 faizi qadın jurnalistlərin payına düşür. Onların 

fəaliyyətinə verilən diqqətin nəticəsidir ki, qadın jurnalistlər məsul vəzifələrə irəli çəkilirlər. “Şərq qapısı” 

qəzetinin baş redaktoru, baş redaktor müavini və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Televiziya və Radio 

Şurasının üzvü qadındır. Qadın jurnalistlərin də əməyi muxtar respublikamızda hər zaman yüksək 

qiymətləndirilir, onlara fəxri adlar verilir, bu peşə sahibləri orden və medallarla təltif olunurlar. 

Yazımın əvvəlində qeyd etdim ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində muxtar respublikada yaranan 

çətinlikləri, bəlkə də, ən çox qadınlarımız hiss edirdi. İşıqsız, qazsız evdə övlad böyütmək problemi və digər 

qayğılar qadınlarımız üçün də çəkilməz idi. Bunları qələmə alanlar qadın jurnalistlər idi. Onlar müharibədən, 

aclıq-səfalətdən, terrordan, yaşadığı dövlətin və dövrün reallıqlarından yazırdılar. Sevindirici haldır ki, bu günün 

naxçıvanlı qadın jurnalistlərinin bəxtinə doğma diyarımız Naxçıvanın inkişafını və tərəqqisini görmək, bu 

reallıqları günün salnaməsinə çevirmək kimi müqəddəs bir vəzifə düşüb. Onlara yaradılan hərtərəfli şərait bu 

vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə imkan verib. Bu gün naxçıvanlı qadın jurnalistlər dərsdən yayınan 

uşaqlardan, neft sobalarıyla qızdırılan məktəblərdən deyil, müasir təhsil ocaqlarından, yüksək bal toplayan 

gənclərdən yazır, qaranlıq, zülmət içində yaşayan Naxçıvandan deyil, nura boyanmış məmləkətlərindən qürurla 

söhbət açırlar. Dünyanın diqqət mərkəzində, inkişaf və tərəqqisinin yeni müstəvisində olan Naxçıvanın 

beynəlxalq elm və mədəniyyət tədbirlərinə ev sahibliyi etməsini qürurla qələmə alırlar. Mərkəzi mətbuatda 

fəaliyyət göstərən qadın jurnalistlərimiz yazır ki, bir vaxtlar oğullarının nəinki Naxçıvanda xidmət etməsini, 

hətta bura gəlməsini istəmirdilər. Bu məsələni görün həmkarım Günay Arda necə səmimi qələmə alıb: Anaların 

ən böyük sınağı Vətən sevgisi ilə övlad sevgisi arasında qalanda olur. Oğlunu əsgəri xidmətə yola salan anaları 

düşünün. Bir anadan eşitmişdim. Deyirdi ki, sanki ürəyimi çıxarıb ağacdan asıblar. Hər an düşmənlə üz-üzə olan 

övladın anasının sıxıntısı təbiidir. Özü və övladı Bakıda doğulub böyüyən əsgər anası deyir ki, sakitəm. Çünki 

oğlum Naxçıvanda xidmətdədir. Əminəm ki, sağ-salamatdır. Qarnı tox, əyni istidir. Bu, uğurun zirvəsidir. Ana 

əsgər oğlunu Naxçıvana etibar edir. 

Son söz: Bəli, bu gün muxtar respublika əhalisinin 50 faizini təşkil edən qadınlarımız ana adını daşımaqla 

bərabər sahibkardır, dövlət qulluqçusudur, həkimdir, müəllimdir, rəssamdır, sənətkardır, deputatdır, bələdiyyə 

sədridir, nazirdir, komitə sədridir, ombudsmandır, rektordur, beynəlxalq dərəcəli idmançıdır, Azərbaycan 

mediasında öz sözünü deməyi bacaran jurnalistdir. Bütün bu uğurların təməlində isə muxtar respublika 

rəhbərinin qadınlara göstərdiyi diqqət və qayğı dayanır. Bu diqqət və qayğı onları həyata, yaşamağa, yaratmağa 

daha da ruhlandırır. Bu isə onların milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşadaraq fəaliyyət göstərmələrinə yaşıl işıq 

yandırıb. Ali Məclis Sədrinin dediyi kimi: “Azərbaycan qadınının ictimai həyatımızdakı dünənki, bugünkü 

mövqeyi dilimizə, vətənimizə, torpağımıza, dövlətimizə, milli dəyərlərimizə və azərbaycançılıq məfkurəsinə 

sədaqət nümunəsi olmuş və gələcəkdə də olacaqdır!” 

Biz də buna bütün varlığımızla inanırıq. 

 

İki sahil.-2020.-5 mart.-№44.-S.15. 
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Siyasi sadiqlik əzmi 
 

Davamlı tərəqqi, möhkəm sabitlik və yüksək rifah yolu ilə inamla addımlayan Naxçıvan yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyur 

 

Mehriban Sultan, 

"Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru 

 

Fevralın 9-da keçirilmiş seçkilərin nəticələri və altıncı çağırış Naxçıvan Ali Məclisinin birinci sessiyası 

qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Muxtar Respublikanın siyasi tarixində yeni inkişaf mərhələsinin 

əsasının qoyulması ilə yadda qaldı. 

Əvvəla, onu qeyd edək ki, Ali Məclisə keçirilən seçkilərdə ümumi seçici siyahılarına daxil edilmiş 

seçicilərdən 190 min 669 nəfərinin, yəni 70,16 faizinin səsvermədə iştirak etməsi seçkilərin demokratik 

prinsiplər əsasında mütəşəkkil və şəffaf şəkildə keçirilməsi, naxçıvanlıların ictimai fəallığı, siyasi yetkinliyi və 

yekdilliyi demək idi. Seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası namizədlərinin qələbə qazanması isə Ümummilli 

Lider Heydər Əliyev ideyalarının daha bir təntənəsidir. 

Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyasında deputatların açıq 

səsvermə yolu ilə yekdilliklə Vasif Talıbovu yenidən Ali Məclisin Sədri seçmələri isə təkcə deputatlıq 

səlahiyyətlərini icra etmək, seçici həvaləsini yerinə yetirməklə onların etimadını doğrultmaq deyil, bütünlükdə 

muxtar respublika sakinlərinin dərin inam və sevgisindən yoğurulan siyasi iradəsini ifadə etmək idi. Bu, 

qərinəyə yaxın bir dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarına söykənərək çətin sınaqlardan qalib çıxan, 

reallıqları ilə özünü doğruldan bir siyasəti qətiyyətlə müdafiənin növbəti təzahürü idi. 

 

Tarixi gerçəkliyin işığında 

 

İctimai-siyasi hadisələrə tarixi gerçəkliyin işığında nəzər saldıqda görürük ki, muxtar respublikada mühüm 

siyasi əhəmiyyətli hadisə olan Ali Məclisə seçkilər düz 96 il öncə Azərbaycan SSR MİK-in 1924-cü il 9 fevral 

tarixli dekreti ilə Naxçıvanın muxtariyyət qazandığı günə təsadüf edir. Bunu isə muxtariyyətdən müstəqilliyin 

inkişaf, quruculuq və sabitlik yoluna gedən yolun uğurlu məntiqi davamı kimi xarakterizə etmək olar. 

Ermənistanın Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq kimi məkrli siyasətinə cavab olaraq 1921-ci ilin yanvar 

ayında keçirilən rəy sorğusu zamanı muxtar respublika əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının 

Azərbaycan SSR tərkibində qalmasına tərəfdar çıxmışdı. Məhz Naxçıvan əhalisinin inadlı mübarizəsi muxtar 

respublikanın bugünkü inkişafı üçün zəmin yaradacaq ərazi statusunu dəqiqləşdirmişdi. Və ümumiyyətlə, siyasi 

strateji məkan olan Naxçıvan tarixin keşməkeşlərində, təbəddülatlarında dəfələrlə siyasi həmrəylik, birlik 

nümayiş etdirərək tarixi sınaqlardan üzüağ çıxmışdır. 

Ötən əsrin 90-cı illərində Naxçıvan son dərəcə çətin bir şəraitdə yaşayırdı. O dövrdə iqtisadi tənəzzülə, 

aclıq və səfalətə, xain ermənilərin diş qıcayaraq aramsız hücum etmələrinə, ölkə rəhbərliyinin ögey 

münasibətinə rəğmən naxçıvanlılar bugünkü firavan günlərin diləyi ilə sabaha ümidlə baxmış, sınmamış, 

sarsılmamış, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqı xilas edəcəyinə inanmışlar. Ulu Öndər 1990-cı ilin 22 iyul 

tarixində yüzminlik bir izdiham tərəfindən coşqu və məhəbbətlə qarşılanmışdır. Ümummilli Liderin ətrafında 

sıx birləşməklə xalq-rəhbər birliyinin ideal nümunəsinin əsasını qoyan naxçıvanlılar birlik, həmrəylik, siyasi 

fəallıq kimi ənənələrə varislik prinsipini bu gün də yaşatdıqlarını sübut edirlər. 

Ulu Öndər uzaqgörən siyasəti ilə Naxçıvanı yaşamaq uğrunda mübarizədən qalib çıxararaq, məhvolma 

faciəsindən xilas edərək böyük Vətənin qurtuluş və nicatı naminə yenidən ölkə rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra 

bu qədim diyarı layiqli, etibarlı əllərə əmanət etdi. Ötən illər ərzində bütün sahələrdə qazanılan heyrətamiz 

uğurlar məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi kimi tarixə həkk edildi. 

 

Arzular gerçəkləşəndə 
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Naxçıvan 1995-ci ildən etibarən məhz Ümummilli Liderin arzuladığı dinamik inkişaf yolu ilə addımlamağa 

başladı. Qızıl dəyərində olan halal ruzili torpaqlarını insanlara yenidən qaytarıb, onları halal zəhmətə, doğma 

yurd yerinə bağlamaq məqsədilə düşünülmüş siyasət həyata keçirildi. İnsanların həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl işlərin görülməsi, özünüməşğulluq strategiyasının reallaşdırılması ilə muxtar 

respublikada sosial-iqtisadi inkişafın əsası qoyuldu. 

Beş min hektara yaxın ərazidə yeraltı suvarma şəbəkələrinin qurulması, yeni artezian quyularının qazılması 

və kəhrizlərin bərpa olunması bir vaxtlar baxımsızlıq, şəraitsizlik ucbatından ilan mələyən səhralıqlara çevrilmiş 

torpaqları cana gətirdi. Vaxtilə şoranlıqdan cadar-cadar olmuş "ölü” torpaqlar bol bəhrəsi ilə qaytardı 

minnətdarlıq borcunu. 

Bu gün artıq 62 min hektar əkinəyararlı torpaqlardan istifadə olunur və muxtar respublika özünü ərzaqla 

tam təmin edə bilir. Əvvəllər əhalinin gündəlik tələbatını qismən də olsa ödəyə bilmək əsas şərt idisə, bu gün 

həmin məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırmaqla ixracına nail olunur. Artıq ölkə bazarlarında yetərincə tələbat 

yaranan yerli məhsullarımız müxtəlif Avropa və Şərq ölkələrinə ixrac edilir, iqtisadi əlaqələr genişləndirilir. 

İxrac potensialının artırılması, investisiya imkanlarının genişləndirilməsi, potensial tərəfdaşların tapılması 

muxtar respublikada sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına xidmət edən, düzgün qurulmuş dövlət-sahibkar 

münasibətlərinin uğurlarıdır. Muxtar respublikada mikrosahibkarlığın, ailə təsərrüfatlarının inkişafına stimul 

verilməsi əhalinin özünüməşğulluğunun təmin edilməsi, keyfiyyətli, ekoloji sağlam yerli ərzaq məhsullarının 

istehsal çeşidliliyinə və kəmiyyət artımına nail olmağa xidmət edir. Bu siyasət həm də onu təlqin edir ki, böyük 

iqtisadi uğurlara gedən yol mikrocəmiyyət sayılan ailədə düzgün iqtisadi idarəetmədən, səmərəli iqtisadi 

təmərküzləşmədən başlanır. Nəticədə bu gün diyarımızda 1000-dən çox kiçik və böyük ailə təsərrüfatı fəaliyyət 

göstərir. Vaxtilə iqtisadi asılılıqdan çökməkdə olan diyarda daxili tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi, 

ərzaq təhlükəsizliyinin aradan qaldırılması istiqamətində indi xeyli uğurlar qazanılıb. 

Bir vaxtlar enerji böhranı nəticəsində muxtar respublikanın həyat ritmi tamamilə pozulmuş, gündüzü 

qaranlıq zülmətə dönmüşdü. Qonşu ölkələrdən enerji nəql olunsa da, ən mühüm strateji obyektlər belə normal 

fəaliyyət göstərə bilmirdi. Belə bir şəraitdə isə təbii ki, heç bir iqtisadi inkişafdan söz gedə bilməzdi. Enerji 

təhlükəsizliyinin Naxçıvan kimi geostrateji bir məkan üçün nə dərəcədə prioritet məsələ olduğunu siyasi 

uzaqgörənliklə düşünən muxtar respublika rəhbərinin bu istiqamətdə çoxillik gərgin fəaliyyətinin nəticəsidir ki, 

hazırda Naxçıvanda generasiya gücü 220 meqavata yaxındır. Həqiqətən də, inanılmazdır ki, heç bir daxili enerji 

resursu olmayan Naxçıvan bu gün enerji ixracatçısına çevrilib. Alternativ enerji mənbələrindən istifadəyə görə 

dünyada nümunə sayılan muxtar respublika Ordubad Su Elektrik Stansiyası istifadəyə verildikdən sonra öz 

enerji tələbatını 100 faiz bərpaolunan enerji hesabına ödəyəcəkdir. Mənfur ermənilər tərəfindən blokadaya 

alındığına görə illərdir mavi yanacaq üzünə həsrət qalan bu diyarın 2005-ci ildən etibarən təbii qaza olan tələbatı 

da ödənilir. Sevindirici haldır ki, çox çətin relyefə malik olan ən ucqar dağ kəndlərinin sakinləri də daxil 

olmaqla, bu gün 90 minə yaxın abonent mavi yanacaqla təmin olunur. 

Tarixən aqrar profilli məkan kimi qəbul edilən muxtar respublika yeni istehsal sahələri yaradılmaqla sənaye 

diyarına çevrildi. Bu gün artıq burada 383 növdə məhsul istehsal olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat yerli 

istehsal hesabına ödənilir. Kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrində müasir texnologiyalara əsaslanan yeni istehsal 

və xidmət müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, aqrar sənayenin inkişafının dəstəklənməsi istehsalçıların xarici 

bazarlara çıxış imkanlarını artırmışdır. Sənayeləşmə prosesi geniş vüsət almış, rəqabətədavamlı və ixracyönlü 

məhsullar istehsal edən yeni müəssisələr yaradılmış, yerli istehsalda çeşidliliyə və keyfiyyətliliyə nail olunması 

xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir. Xatırladaq ki, bu gün muxtar respublikada 

ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin xüsusi çəkisi artaraq 88 faizi ötüb. 2019-cu ilin sonlarında ilk 

dəfə olaraq muxtar respublikada sənaye məhsullarının istehsal həcmi 1 milyard manatı ötərək xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi yarım milyard dollara yaxınlaşıb. 

1995-ci illə müqayisədə ümumi daxili məhsul istehsalı 64,9 dəfə, sənaye məhsulunun ümumi həcmi 111,1 

dəfə, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 337,6 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 13,2 dəfə, xarici ticarət 

dövriyyəsi 26,2 dəfə, əhalinin gəlirləri 59,9 dəfə, bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 30,5 dəfə 

artmışdır. 1995-ci ildən 2019-cu ilin sonuna 97 min 443 iş yeri yaradılmışdır. 

Beş milyon manat vəsait hesabına yaradılacaq Şərur Sənaye Məhəlləsi, həmçinin Xalça fabriki kimi yeni 

prioritet istehsal sahələri muxtar respublikanın iqtisadi və sosial məsələlərinin həllinə, bütövlükdə onun 
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perspektiv inkişafına mühüm təsir göstərəcəkdir. Həyata keçiriləcək düşünülmüş iqtisadi strategiya muxtar 

respublikanın özünəməxsus inkişaf yoluna görə daha da fərqlənməsinə səbəb olacaq. 

Ötən dövrdə Naxçıvanda ixrac potensialının artırılması istiqamətində qazanılan uğurlar, ixrac hesabına son 

10 ildə xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldonun yaranması cari ilin muxtar respublikada "İxrac ili” elan 

olunması ilə nəticələnib. Bu, diyarımızda yeni ixrac imkanlarının yaranmasına, sahibkarların sağlam rəqabət 

mühiti hesabına öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirmələrinə səbəb olacaq. İnvestisiya və innovasiya 

cəlbediciliyinin uğurlu nəticəsidir ki, muxtar respublika ölkəmizin iqtisadi regionlarının investisiya reytinqində 

2017 və 2018-ci illərdə ardıcıl olaraq liderlik edib. Bir sözlə, Naxçıvan bütün dünyada daha möhkəm əsaslarla 

inkişaf edən bir diyara çevrilib. 

Muxtar respublika rəhbərinin çoxillik məqsədyönlü siyasi fəaliyyətini səciyyələndirən bir mühüm cəhət də 

"elm və təhsil inkişaf etmədən heç bir iqtisadi tərəqqiyə, sosial inkişafa, hərbi uğurlara nail olmaq mümkün 

deyil” aksiomudur. 

Elmi inkişafa, güclü elmi kadr potensialının formalaşmasına göstərilən hərtərəfli qayğı 2019-cu il 7 

sentyabr tarixli sərəncam ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Elmin İnkişafı 

Fondunun yaradılması ilə nəticələndi. Bu fond mühüm elmi-tədqiqat proqramları və layihələrinin qrant şəklində 

maliyyələşdirilməsi, alimlərin elmi fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması, elmi-texniki potensialın qorunması və 

inkişaf etdirilməsi, bu potensialın imkanlarından iqtisadiyyatın inkişafında səmərəli istifadə kimi ümdə mərama 

xidmət edir. 

Ötən illərdə aparılan uğurlu gənclər və təhsil strategiyası muxtar respublikada innovasiyaların tətbiqi üçün 

hərtərəfli şərait yaradıb. Ali Məclis Sədrinin 2015-ci il 27 iyul tarixli "Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 

ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” sərəncamı elmdə nəzəriyyə ilə təcrübənin 

çulğalaşmasına, təhsil müəssisəsi ilə gələcək fəaliyyət obyektləri arasında səmərəli əməkdaşlıq mexanizmi 

yaratmaq yolu ilə dövlət kadr siyasətinin daha da inkişafına nail olmaq baxımından bu gün öz bəhrəsini 

verməkdədir. 

Sosial-iqtisadi, texniki və intellektual potensialın möhkəmləndirilməsi, informasiya və biliklərə əsaslanan 

rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində aparılmış irimiqyaslı, kompleks və sistemli işlər 

innovasiyaların genişlənməsi üçün möhkəm baza yaradıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

"Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə 

tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli sərəncamı isə innovasiya 

layihələrinin məqsədyönlü axtarışı və reallaşdırılması, elmi nailiyyətlərin və yeni texnologiyaların sahibkarlıq 

strukturlarına ötürülməsi, investorlar üçün cəlbedici ola biləcək layihələrin hazırlanması, yaradıcı düşüncə və 

inkişafa xidmət edən ən yaxşı layihələri üzə çıxarmaq, innovativ ideyaların uğurlu biznes sahəsinə çevrilməsinə 

dəstək olmaq kimi prioritet məsələlərin həllinə xidmət edir. 

Müasir informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqinə nail olmaq, muxtar respublikanı informasiya 

blokadasından xilas etmək məqsədilə görülən ardıcıl işlər sayəsində Naxçıvanın hazırda beynəlxalq trans-

Avroasiya fiber-optik magistrallarına 2, qlobal internet sisteminə 4 tərəfli çıxışı vardır. Ötən il yaradılan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondu isə heç şübhəsiz ki, informasiya-məlumatlandırma, təbliğat işinin daha məqsədyönlü və 

uğurlu təşkilinə öz töhfəsini verəcək. 

Mənfur ermənilərin tarixən əsas hədəflərindən biri, necə deyərlər, iştah dişi Naxçıvan olub. Düşmənlə üz-

üzə, özü də blokada vəziyyətində dayanması muxtar respublikada bütün sahələri inkişaf etdirməklə paralel 

olaraq müdafiə qüdrətini də artırmağı günün aktuallığına çevirib. Ümummilli Diderimizin ordu quruculuğu 

siyasətinin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında ordu, birləşmə və hissələr üçün nümunəvi xidmət 

şəraitinin yaradılması, güclü maddi-texniki təminat, dövlət-xalq-ordu birliyi hərbi qulluqçuların döyüş əzmini 

daha da artırıb. 2017-ci il 18 Oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Günündə Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin 

yaradılmasının 25-ci ildönümü münasibətilə keçirilən möhtəşəm hərbi parad, ötən il Azərbaycan və Türkiyənin 

silahlı qüvvələrinin "Sarsılmaz qardaşlıq - 2019” birgə döyüş atışlı taktiki təlimləri ordumuzun qüdrətini bir 

daha nümayiş etdirdi. Nəhayət, müzəffər ordumuz "Uğurlu Naxçıvan əməliyyatı” kimi tarixə düşən Günnüt 

zəfərinə imza atdı, öz döyüş qabiliyyətini ərazidəki hakim yüksəkliklərdə etibarlı müdafiə sistemi qurmaqla 

təsdiqlədi. 
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Doğma diyarımızda əldə olunan hərtərəfli inkişafda mühüm rol oynayan başlıca amillərdən biri də burada 

sabitliyin, əmin-amanlığın, dövlətin və vətəndaşların qanuni mənafelərinin hüquqazidd əməllərdən qorunması, 

Naxçıvanın təhlükəsiz, nizam-intizamlı, cinayətsiz regiona çevrilməsidir. Təkcə cinayətkarlığın dinamikasına 

nəzər yetirəndə 2018-ci illə müqayisədə 2,5 dəfə azalmanın müşahidə olunması buna əyani sübutdur. 

Qazanılan uğurlar Naxçıvanın beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaşa çevrilməsində də mühüm rol oynayır. 

Tarixi Böyük İpək yolu üzərində yerləşən bu məkan ölkəmizin, ümumilikdə isə Şərqin əsas tranzit qovşağı kimi 

bu gün də öz dəyərini qoruyub saxlayır. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə arasında önəmli 

strateji əhəmiyyətə malik "Dostluq dəhlizi” adlı yeni hava dəhlizinin açılması, bu günlərdə isə Türkiyənin Qars 

şəhəri ilə Naxçıvan arasında dəmiryol nəqliyyat xəttinin və İqdır-Naxçıvan qaz kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı 

razılaşma əldə edilməsi bu məkanın blokadadan tamamilə xilas olması deməkdir. 

Saymaqla bitməyən bu uğurlar Naxçıvanın əsrin dörddəbiri kimi tarixi mərhələyə sığmayacaq, dünya 

siyasət tarixinə blokadada inkişaf modeli kimi həkk olunan siyasi mənzərəsinin yalnız müəyyən konturları, 

başlıca aspektləridir. Bu möhtəşəm uğurlar Heydər Əliyev siyasətinə sadiqliyə, bu ideyaların davamlı 

gerçəkləşdirilməsi prinsipinə əsaslanır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu qəbul edərkən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

hərtərəfli inkişafını belə qiymətləndirmişdir: "Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir. 

Əminəm ki, bu dinamika gələn il də təmin ediləcək. Əminəm ki, muxtar respublika əhalisinin sosial rifahının 

yaxşılaşdırılması, respublika qarşısında duran bütün vəzifələrin icrası üçün bütün qüvvələr səfərbər ediləcək və 

2020-ci il də Naxçıvan üçün uğurlu olacaqdır”. 

Bu tarixi görüş həm də ölkədə idarəetmə sahəsində ciddi islahatların aparıldığı, bu sahədəki mövcud 

nöqsanlara qarşı sərt mübarizə tədbirlərinin görüldüyü bir vaxtda muxtar respublika rəhbərinin çoxillik siyasi 

fəaliyyətinin ölkə rəhbəri qarşısındakı uğurlu hesabatı idi. 

 

Yeni siyasi mərhələ, qətiyyətli başlanğıc 

 

Vasif Talıbov altıncı çağırış Naxçıvan Ali Məclisinin birinci sessiyasında çıxış edərək Muxtar Respublikanı 

daha böyük uğurlara aparacaq yeni inkişaf mərhələsinin əsas istiqamətlərini diqqətə çatdırmışdır: "Biz qarşıdakı 

dövrdə də Ulu Öndərin yoluna sadiq qalaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafını təmin etməli, əhalinin 

yaşayış səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmalı, yeni istehsal sahələri və bununla bərabər, iş yerləri yaratmalı, sosial 

sahələrin inkişafına diqqəti artırmalıyıq. Büdcə vəsaitlərinin qanunauyğun və səmərəli istifadəsinə nəzarət daha 

da gücləndirilməli, vergi və rüsumların vaxtında ödənilməsi təmin edilməli, etibarlı maliyyə nəzarəti sistemi 

formalaşdırılmalıdır. Həmçinin muxtar respublika əhalisinin maliyyə resurslarına çıxış imkanları 

asanlaşdırılmalı, real sektorun inkişafına yönləndirilən kredit növlərinə üstünlük verilməli, verilmiş kreditlərin 

təyinatı üzrə istifadəsinə və vaxtında qaytarılmasına nəzarət olunmalıdır. 2020-ci ilin muxtar respublikada 

"İxrac ili” elan edilməsi qarşıya mühüm vəzifələr qoyur. Ona görə də iqtisadi inkişafın prioritet istiqaməti kimi 

muxtar respublikanın xarici ölkələrlə qarşılıqlı ticarət əlaqələri daha da genişləndirilməli, xüsusilə də idxalın 

həcminin azaldılması və ixrac potensialının gücləndirilməsi istiqamətində əsaslı işlər görülməlidir. Mövcud 

istehsal sahələrinin genişləndirilməsi və ixracyönümlü istehsal müəssisələrinin yaradılması davam etdirilməli, 

süni qiymət artımının qarşısı alınmalıdır”. 

Həmin çıxışda ərzaq təhlükəsizliyi, sığorta işinin təkmilləşdirilməsi, təbiətin mühafizəsi, ekologiyanın 

qorunması və yaşıllıqların artırılması, elm və təhsilin inkişafı, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və 

məşğulluğunun təmin olunması, informasiya-məlumatlandırma, təbliğat kimi başlıca hədəflərlə bağlı mühüm 

tapşırıqlar verilmişdir. Ümumilikdə muxtar respublikanın davamlı inkişafı üçün mühüm fəaliyyət konsepsiyası 

irəli sürülmüşdür. 

 

Naxçıvanı sevərək dünyaya sevdirmək məramı 

 

Naxçıvan... Nuh Peyğəmbərin həyat izləri qədər qədim və müqəddəs, Əshabi-Kəhf ilahi sirli-möcüzəli, 

Haçadağ ucalıqlı, Möminə Xatın sevgi-ehtiramlı, Atabəylər ehtişamlı bu qədim yurdun son onilliklərdə Ana 

Vətəndən təcrid edilsə də, inkişaf, tərəqqi yolu ilə dönmədən irəliləməsi dünyaya "Naxçıvan möcüzəsi” 

təəssüratını bəxş edir. Politoloqlar, ictimai-siyasi xadimlər bu möcüzənin sirrini çözməyə çalışırlar. Əslində isə, 
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elə bu möcüzənin qeyri-adiliyi də sadə reallığındadır. Bu sirr, möcüzə bir vaxtlar Ümummilli Lider Heydər 

Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, xalqa və doğma torpağa olan, Vətəninə, vətəndaşına, yurduna-yurddaşına olan 

məhəbbətdir. Naxçıvanı sevərək dünyaya sevdirmək məramıdır. 

Bu sevginin qarşılığını, qiymətini isə naxçıvanlılar budəfəki seçkilərdə də yenidən öz səsi, öz rəyi ilə 

bildirdilər. Bu, muxtar respublika rəhbərinin və sakinlərinin Ümummilli Lider Heydər Əliyev ideyalarına siyasi 

sadiqlik əzmini bir daha nümayiş etdirdi. Bu, heç də asanlıqla qazanılmayan, hər kəsə nəsib olmayan el 

məhəbbətidir... 

 

Azərbaycan.-2020.-1 mart.-№47.-S.1,3. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: qardaşlıq sevgisindən ruhlanan diyar 

 
Cavadxan Qasımov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikası müasir müstəqillik illərinin yaradıcı ideya və təşəbbüslərlə zəngin davamlı 

sosial-iqtisadi inkişaf dövrlərini yaşamaqdadır. Regionda və dünyada sülhün, humanizmin, ədalətin, 

etibarlılığın, inkişafın və bu kimi digər yüksək dəyərlərin müəllifi olaraq özünü təsdiq edən ölkəmiz ardıcıl 

uğurların altına imza atmaqdadır. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin həmişəyaşar ideyaları əsasında milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivlərinin 

müəyyənləşdirilməsi sahəsində islahatları davam etdirməklə bu sahədə güclü potensial formalaşdırmışdır. 

Həmin islahatlar makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsində, məqsədyönlü iqtisadi siyasətin sarsılmaz 

dayaqlarının yaradılmasında, dayanıqlı sosial mahiyyətli hədəf və prioritetlərin reallaşmasında təminatlı 

əlçatanlıq təşkil etməkdədir. Təbii ki, bu sahədə regionların sosial-iqtisadi inkişafının və davamlı istehsalın 

təmin olunmasında çevik iştirakı məsələləri öz aktuallığı ilə seçilməkdədir ki, burada da Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dinamik inkişafını qeyd edə bilərik. Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər, ardıcıl 

tənzimləmələr muxtar respublikanın daha etibarlı, daha dinamik sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməkdədir. Bu 

sahədəki məhsuldar tədbirlərin məntiqi davamı olaraq, muxtar respublikanın strateji layihələrdə iştirakı və 

bunun mövcud potensialın daha da artmasına stimullaşdırıcı təsirini göstərmək olar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası uzun illərdir ki, tarixi düşmənlərimiz ermənilərin təcavüzkar siyasətinin 

nəticəsində blokada şəraitindədir. Ancaq buna baxmayaraq, ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasəti və 

yüksək sosial-iqtisadi inkişaf potensialından ibarət ideyaları nəticəsində həm ölkəmiz, həm də onun regionları 

kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası davamlı inkişafına qovuşdu. Müasir müstəqilliyin hazırkı mərhələsində 

artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərində çevik iştirakı ilə daha böyük 

uğurlar qazanmaqdadır. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin böyük dövlətçilik təcrübəsi nəticəsində bütün 

regionlar kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının da uzunmüddətli inkişaf mexanizmlərinin etibarlılığı 

artmışdır. Bunu keçən müddətlər ərzində muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunması 

sahəsində təsdiq olunan hüquqi tənzimləmə aktları da sübut etməkdədir. Çox sevindiricidir ki, həmin proseslər 

özünün ardıcıllığı və davamlılığı ilə keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarını başlatmaqdadır. Belə ki, hər birimiz 

üçün qürur və iftixar hissi olan Azərbaycan Türkiyə qardaşlığının növbəti təsdiqi kimi fevralın 25-də Bakıda 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti cənab 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının VIII 

iclasının keçirilməsi bu sahədə növbəti tarixi nailiyyətdir. 

Orada ölkələrimiz arasında sevincimizi və qürurumuzu artıracaq bir çox strateji məsələlərlə yanaşı, 

beynəlxalq mahiyyəti yüksək olan layihələrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirakının təmin olunması və 

bununla da blokadanın təsirlərinin və təhdidlərinin minimuma endirilməsi də reallığa çevrilmiş, Ümummilli 

Liderimizin “BİR MİLLƏT İKİ DÖVLƏT” tarixi kəlamına sadiq qalaraq özünü nəqliyyat sahəsində bir daha 

təsdiqləmişdir. İki qardaş ölkənin birlikdə reallaşdırdığı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun qarşıdakı dövrlər üzrə 

perspektivlərinin artmasına aktual məsələ olaraq yanaşılmış və Qars-Naxçıvan dəmir yolunun tikintisinə dair 

Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. Həmin sənədin imzalanması ilə muxtar respublikanın: 

- iqtisadi sahədəki hədəfləri daha da əlçatan olacaqdır. Məlumdur ki, 2020 - ci il muxtar respublikada 

“İxrac İli” elan olunmuşdur. Bu, muxtar respublikanın yerli istehsal imkanlarının daha da artırılmasının gerçək 

ifadəsi olmaqla, təlabatdan artıq istehsal olunan məhsullarının ixracı sahəsində çox mühüm əlverişli imkanlar 

yaradacaq. Daha doğrusu, bu, muxtar respublikanın iqtisadi inkişaf sahəsində hədəflədiyi mərhələlərə nail 

olmaqda dövlətimiz tərəfindən stimullaşdırılmasının və onun beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməsinin sübutudur. 

Buradan, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün sosial-iqtisadi inkişafı ilə 

dünyanın hazırkı inkişaf çağırışları ilə səsləşə bilir, oradakı proseslərə uyğun potensial formalaşdırmağı bacarır 

və bu sahədə dövlətimizin reallaşdırdığı tədbirlərdə daha çevik və yaxından iştirak edir; 

- çoxşaxəli iqtisadiyyat sahəsindəki inkişafa təminat verəcək. Yeni nəqliyyat perspektivləri iqtisadiyyatın 

sahə strukturunun həm də qarşılıqlı əlaqəlilikdə inkişafı üçün zərurət yaradacaq və onun mezoiqtisadi 
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əhəmiyyətliliyinə təkan verəcək. Təsərrüfatçılığın müxtəlif formalarının inkişafı, məskunlaşmanın səmərəliliyi, 

kənd yerlərinin müasir infrastruktur ilə təminatının gücləndirilməsi, bununla da kəndlərin iqtisadi inkişafı və 

istehsal münasibətlərinin strateji daşıyıcısı olmaq etibarı ilə təşəkkülü məhz bu əsasda mümkün olacaq; 

- müəyyən olunan prioritetlərinin reallaşmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olacaqdır. Belə ki, müasir 

iqtisadi şəraitdə yenilikçi ideyalarla müşayiət olunan turizmin inkişafı və güclü infrastruktur dayaqlarının 

yaradılması sahəsindəki prosesləri sürətləndirəcəkdir. Zaman itkisi olmadan və əksinə, səfərlərin gerçəkləşməsi 

sahəsində əldə edəcəkləri vaxt turistlərin gəliş-gedişlərindəki hərəkətlənmələri artıracaqdır. Bununla yanaşı, 

mövcud turizm marşrutları ilə yanaşı yenilərinin də yaranmasına yol aça bilər. Bu isə təbii ki, muxtar 

respublikanın turizm məkanlarının öyrənilməsində və tanıdılmasında mühüm amildir; 

- davam edən islahatlarına işıq salmaqla, oradakı uğurlara yeni səhifələr açacaq. Xüsusilə, ölkənin qeyri-

neft sektorunun inkişafı, regional inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının qarşıdakı dövrlər üzrə səmərəli icrası, 

məşğulluq (və özünüməşğulluq) imkanlarının əhatəsinin genişləndirilməsi, həmçinin əhalinin sosial 

müdafiəsinin güclənməsi və rifah göstəricilərinin yüksələn xətt üzrə artması hərəkətverici mexanizmlərlə təmin 

olunacaq; 

- mövcud blokadanın təsir və təhdidlərinin məhdudlaşdırılmasında bir daha strateji güc mənbəyinə 

çevriləcəkdir. Muxtar respublikanın bu günə qədər keçdiyi davamlı inkişaf yolu və sözügedən nəqliyyat 

perspektivləri blokada qarşısında geniş və böyük müqavimətlilik, həmçinin alternativlik vəd etməkdədir. 

Bununla da muxtar respublikanın istehsal etdiyi məhsulların ərazi hüdudlarından kənara çıxmaq sahəsində 

ermənilərin çirkin niyyətləri tamamilə iflasa uğramış olacaqdır və muxtar respublika istər paytaxtla, istərsə də 

digər qonşularla əlaqələrini və əməkdaşlığını daha etibarlı şəkildə davam etdirəcəkdir. 

Qeyd olunanlara əlavə olaraq, sosial dayanıqlığın gücləndirilməsi və istehsal imkanlarının artırılması 

məsələlərini də aid etdikdə, aydın olur ki, istər ixrac əməliyyatlarındakı artım dinamikasının qorunması, istərsə 

də turzim səfərlərinin əlverişliliyinin artırılmasındakı tədbirlərin davamlılığı, eyni zamanda, məşğulluq 

sahəsindəki etibarlılıq üçün əlverişlilik yaradacaqdır. Təbii ki, bu isə, həm iqtisadiyyatın sosiallaşmasında, həm 

də blokadanın məhdudlaşdırılmasında yeni gücdür. 

Dövlətimizin başçısı bu barədə demişdir: “...Ermənistanın işğalçı siyasətinə görə, Naxçıvan uzun illərdir, 

demək olar ki, blokada, yəni mühasirə şəraitində yaşayır. Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların xarici 

bazarlara çıxarılması böyük problemdir. Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolunun tikintisi bu problemi aradan 

qaldıracaq və beləliklə, Azərbaycanla Türkiyə arasında yeganə quru sərhədi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının inkişafı, rifah halı daha da yaxşılaşacaqdır. Bu anlaşmaya görə minnətdaram. Eyni zamanda, 

Naxçıvanın gələcək fəaliyyəti, uğurlu inkişafı haqqında da fikir mübadiləsi aparıldı. Üç il bundan əvvəl 

Naxçıvandan Türkiyəyə ixrac edilə biləcək malların siyahısı da tutuldu...” 

Qeyd edək ki, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər bir-birini əvəz edən illərin ardıcıl inkişaf xronikalarını 

təşkil edir. 2017-ci ildə Türkiyənin İğdır şəhərində Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçirilərkən hər iki 

qardaş ölkənin nümayəndə heyətləri arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafının yeni imkanlarına dair 

razılaşmalar əldə olunmuşdur. Bunlar əsasən bir çox sahələrlə yanaşı, yeni əməkdaşlıq imkanlarına, 

reallaşdırılan layihələrə, ticarət dövriyyəsinin artırılması sahəsində görülən işlərə dair olmuşdur. Həmin forumda 

da Naxçıvan Muxtar Respublikasının ixrac imkanlarının genişləndirilməsi sahəsindəki perspektivlərin 

artırılması məsələlərinə diqqət yetirilmişdir. Qeyd edək ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan və ya istehsal potensialı olan 43 adda məhsulun (bunlardan 

13-ü kənd təsərrüfatı, 30-u isə sənaye məhsulu olmaqla) Türkiyənin bütün ərazisinə idxal rüsumu ödəmədən, 

güzəştli şərtlərlə daxil olmasına razılıq verilmişdir. Həmin qərara əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

istehsal olunan illik təqribən 100 milyon ABŞ dolları məbləğində məhsulların qardaş Türkiyəyə rüsum 

ödəmədən ixrac olunması nəzərdə tutulmuşdur. Buradan bir daha aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

iqtisadiyyatının uzunmüddətli inkişafı üçün zəruri təminat mexanizmləri yaradılmışdır. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun dünyəvi əhəmiyyətini nəzərə almaqla, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının bu böyük layihəyə interqasiyası elə onun dünya iqtisadiyyatının bir parçası olmaqla daha 

dinamik fəaliyyətini təmin edəcəkdir. Bununla da Azərbaycan Respublikası, həmçinin milli iqtisadi potensialı 

ilə yanaşı, həm də regional inkişafı ilə də dünyanın iqtisadi xəritəsinə rəng qatacaqdır. Eyni zamanda, bununla, 

muxtar respublika Naxçıvan məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması üçün böyük imkanlar əldə etmiş 

olacaq. Hər birimizə məlumdur ki, hazırda muxtar respublikanın məhsulu olan mineral sular, vafli məmulatları, 
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daş məhsulları, sement, məsaməli beton, gips, gön-dəri, travertin məhsullarının Türkiyə, Gürcüstan, Qətər, İraq, 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya kimi ölkələrə ixracı reallaşır ki, bununla da muxtar respublika uzaq gələcək 

üçün müəyyən olunan hədəflərinə qətiyyətli addımlarla irəliləyir. 

Burada digər sosial-iqtisadi əhəmiyyəti yüksək olan məsələ muxtar respublikanın təbii qazla təminatının 

gücləndirilməsindən ibarətdir. Bu barədə qardaş ölkənin prezidenti demişdir: “Digər bir önəmli addım isə 

Naxçıvanda sərhədə qədər, eyni qaydada, İğdırdan da sərhədə qədər təbii qaz kəmərinin çəkilməsidir. Beləliklə, 

təxminən 160 kilometrlik kəmərin çəkilməsi ilə Naxçıvan təbii qazla bağlı daha əlverişli imkan əldə edəcək.” 

Beləliklə, artıq bu gün Azərbaycan bütün dünyaya ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunmasının 

zəruriliyini, əhalisinin təhlükəsizliyinin və sosial müdafiəsinin təminatını, rifah göstəricilərinin yüksəldilməsinin 

yollarını, dövlət - xalq sevgisinin və bu sevgidən yaranan qırılmaz birliyinin varlığını bəyan etməkdədir. Təbii 

ki, bütün bunlar həm ölkə daxilindəki sabitliyin güclənməsinə, həm etibarlı tərəfdaşlığın perspektivliliyinə, həm 

də bütün tərəfləri ilə dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasına yol açmaqdadır. Daha doğrusu, ölkəmiz 

iqtisadiyyatın regional və milli mahiyyətinin məhsuldar vəhdətindən ibarət güc yaratmaqla, eyni zamanda, 

dünya iqtisadiyyatına öz töhfələrini verməkdədir. Öz növbəsində bu dəyərlər isə ölkəmizdə makroiqtisadi 

məqsədlərə xidmət etməkdədir ki, bütün bunların reallaşmasında da Naxçıvan Muxtar Respublikası güclənən 

mövqeyi ilə söz sahibidir. 

 

İki sahil. - 2020.- 28 fevral. - № 40. - S. 10. 
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Naxçıvan üçün tarixi addım: Yeni qaz və tranzit dəmir yolu xətləri 
 

Sahil Tahirli, 

Naxçıvan televiziyası 

 

Dünən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəmizə rəsmi səfəri bir sıra məqamlarla, xüsusilə 

də birgə strateji tərəfdaşlığa əsaslanan mühüm dövlət sənədlərinin imzalanması ilə yadda qaldı. Bu anlaşmalar 

içərisində Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək sosial-iqtisadi inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edən Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolu xəttinin və Qars-Naxçıvan qaz xəttinin çəkilişi diqqəti daha çox cəlb 

edir. Bu qərar Naxçıvanın enerji və nəqliyyat blokadasının tamamilə yarılması, eləcə də alternativ imkanların 

tam hərəkətə gətirilməsi deməkdir. 

Bu faktdır ki, Naxçıvanın son illərdəki sosial-iqtisadi inkişafı, sahibkarlığın dəstəklənməsi, müasir və iri 

sənaye komplekslərinin, ailə təsərrüfatlarının yaradılması, əsasən, yerli xammala əsaslanan müəssisələrin 

qurulması məhsul istehsalını xeyli artırıb. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq demək olar ki, əgər 2003-

cü ildə muxtar respublikada 66 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, hazırda  bu göstərici 7 dəfədən çox 

artaraq 500-ə qədər  çatıb. İndi Naxçıvanda yüzlərlə növdə məhsul istehsal edilsə də bu məhsulların xarici 

bazarlara çıxışı məhdud çərçivədədir. Buna isə əsas səbəb Naxçıvanın ən ucuz nəqliyyat vasitəsi hesab edilən 

beynəlxalq dəmir yollarına çıxışının 30 ildən artıqdır ki, olmamasıdır. 

 

“İxrac ili”nə dəyərli töhfə 

 

2020-ci ilin Ali Məclis Sədrinin sərəncamı ilə Naxçıvanda ixrac ili elan edilməsi də təsadüf 

sayılmamalıdır. Çünki Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbov düzgün iqtisadi-siyasət konsepsiyası həyata 

keçirərək ötən müddətdə Naxçıvanı ixraca və öz məhsullarını dünya bazarına çıxarmaq potensialına hazırlaya 

bilib. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində sərhəd və gömrük infrastrukturu da ən müasir səviyyəyə çatdırılıb. 

Şübhə yoxdur ki, yeni dəmir yolu xəttinin çəkilməsi ilə bağlı qərarın verilməsi həm də özlüyündə “İxrac ili”nə 

ən dəyərli töhfə olacaq. Bu, həm də muxtar respublikada məşğulluğun və əhali sayının artmasına, əhalinin rifah 

halının daha da yüksəlməsinə təkan verəcək. 

 

Tranzit mərkəzə çevirilən Naxçıvanda idxal məhsulları ucuzlaşacaq 

 

“Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və Türkiyə Respublikasının Hökuməti arasında Qars-İğdır-

Aralık-Dilucu-Sədərək-Naxçıvan-Culfa dəmir yolu xətti layihəsi ilə bağlı Anlaşma Memorandumu”na 

münasibət bildirən “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Mahir Əliyevin bu 

istiqamətdəki açıqlamaları da xüsusilə diqqətçəkicidir. 

O qeyd edir ki, bu layihənin həyata keçirilməsi Naxçıvanın ixrac imkanlarını artıracaq və muxtar 

respublikanı bölgənin  mühüm bir tranzit mərkəzinə çevirəcək. Bu layihə Naxçıvanı Çin, Avropa ölkələri, eyni 

zamanda  Fars körfəzi ölkələri ilə birləşdirəcək. Bu, həm də “Dəmir İpək Yolu”nun bərpası deməkdir. Həmçinin 

bu layihənin həyata keçirilməsi ilə Naxçıvanın ixrac potensialı xeyli artacaq. Naxçıvan məhsullarının post-

sovet, Avropa və Asiya ölkələrinə rahat və birbaşa çıxışı təmin ediləcək. Hazırda muxtar respublikada  minə 

yaxın çeşiddə məhsul istehsal olunsa da onların bazar problemi var. Bu problemin əsasını da blokadada olan 

Naxçıvanın nəqliyyat daşımalarındakı sıxıntıları təşkil edir. 

Məsələnin digər bir vacib tərəfi də odur ki, Naxçıvanda idxal məhsulları da bu hesaba ucuzlaşacaq. 

Məsələn taxta, armatur kimi vacib tikinti materialları ölkəmizin digər bölgələri ilə müqayisədə Naxçıvanda 

bahadı. Bunun da əsas səbəbi daşımaların İran üzərindən yük avtomobilləri ilə həyata keçirilməsidir. 

Daşımalarda qatarlardan istifadə belə məhsulların Rusiya, Türkiyə kimi ölkələrdən daha ucuz daşıma xərci ilə  

və birbaşa Naxçıvana gətirilməsi deməkdir. 

Ötən əsrə nəzər salanda görürük ki, sovetlər birliyi dönəmində Naxçıvanın daş duzu, mineral suları, 

konserv və kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye və digər ixrac yönümlü məhsulları dəmir yolu vasitəsilə daşınıb. 

Təkcə post-sovet ölkələrinə gün ərzində min tona yaxın daş duz məhsulları və bir milyon butulka mineral su 
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göndərilib. Hazırda da bu məhsullara, eləcə də, Naxçıvanın daş və travertin,  həmçinin, sement və digər 

məhsullarına tələbat böyükdür. Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolunu layihəsinin icrası bu mənada muxtar 

respublika büdcəsinə böyük həcmdə vəsaitin daxil olması deməkdir. Layihə həmçinin mədənçilik, metallurgiya, 

maşınqayırma kimi vacib sahələrində inkişafına təkan verəcək. 

Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində  dəmir yolları işlək vəziyətdədir. Layihə çərçivəsində 

muxtar respublikada da dəmir yollarının müasir ikiizli dəmiryolu sisteminə keçirilməsi, yeni işarəvermə və 

elektrik sistemlərinin, həmçinin digər infrastruktur obyektlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Bu, yük və sərnişin  

daşınmasını ən müasir səviyyəyə yüksəldəcək. Həmçinin, soyuduculu vaqonlardan istifadə etməklə muxtar 

respublikanın ekoloji təmiz və orqanik məhsulları dünya bazarına rahatlıqla çıxarılacaq. Tranzit imkanlar həm 

də  Sovet dövründə də xeyli inkişaf etmiş məşhur Ordubad ipəkçiliyinin də şöhrətini özünə qaytaracaq. 

 

Naxçıvanın inkişafı, rifah halı daha da yaxşılaşacaq 

 

Fevralın 25-də sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mətbuata bəyanatlarla çıxışlarında da 

Naxçıvan məsələsi ön planda idi. 

Prezident İlham Əliyev dedi: 

“Nəqliyyat sahəsində də böyük nailiyyətlərimiz var. Birlikdə həyata keçirdiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 

yolu uğurla fəaliyyət göstərir. Bu yolun gələcək fəaliyyəti haqqında bu gün danışıldı və bir önəmli sənəd də 

imzalandı, o da Qars-Naxçıvan dəmir yolunun tikintisinə dair Anlaşma Memorandumudur. Bu, xüsusi 

əhəmiyyət daşıyan məsələdir. Çünki Ermənistanın işğalçı siyasətinə görə, Naxçıvan uzun illərdir, demək olar ki, 

blokada, yəni mühasirə şəraitində yaşayır. Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara çıxarılması 

böyük problemdir. Qars-İğdır-Naxçıvan dəmir yolunun tikintisi bu problemi aradan qaldıracaq və beləliklə, 

Azərbaycanla Türkiyə arasında yeganə quru sərhədi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı, rifah halı 

daha da yaxşılaşacaqdır”. 

R.T.Ərdoğan: “Naxçıvan təbii qazla bağlı daha əlverişli imkan əldə edəcək”. 

Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan da verilən qərarların Naxçıvanı daha modern və güclü 

duruma gətirəcəyini vurğuladı : 

“Siyasi sahədə xüsusilə önəmli bir addım Naxçıvan və Türkiyə arasındakı dəmir yolu məsələsidir. Bu, 

Naxçıvanın inkişafı baxımından çox önəmlidir. 

Digər bir önəmli addım isə Naxçıvanda sərhədə qədər, eyni qaydada, İğdırdan da sərhədə qədər təbii qaz 

kəmərinin çəkilməsidir. Beləliklə, təxminən 160 kilometrlik kəmərin çəkilməsi ilə Naxçıvan təbii qazla bağlı 

daha əlverişli imkan əldə edəcək. Yəni, həm İrandan, həm də Türkiyədən dəstək almaqla daha güclü bir 

vəziyyətə gələcək. Mən bu baxımdan bunu da enerji sahəsində həqiqətən çox önəmli hesab edirəm... Sabahdan 

etibarən infrastruktur işlərinə başlanılacaq və inşallah, bunu sürətlə başa çatdıraraq qısa müddətdə burada təbii 

qaz nəqlinə başlanacaq”... 

Qardaş ölkə rəhbərinin də vurğuladığı kimi yeni qaz xəttinin çəkilişi Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi 

baxımından çox mühüm bir faktora çevriləcək. Məlumdur ki, muxtar respublikanın ərazisi tamamilə 

qazlaşdırılıb və 2005-ci ildən Naxçıvana İranla mübadilə şəkilində  təbii qazın verilişi bərpa edilib. Yeni kəmər 

isə öz növbəsində, yeni alternativin yaradılması, beləlikə, bu sahədə vahid asılılığın aradan qaldırılması 

deməkdir. 

 

Naxçıvan qatarla gələn turistləri gözləyir 

 

Bir fakta da diqqət çəkək ki, 2019-cu ildə Türkiyə ilə  ticarət dövriyyəsi təxminən 4,5 milyard dollar olub. 

Bu rəqəmin  2023-cü ildə 15 milyard dollara çatdırılacağı hədəflənir. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artan 

dinamikasında Naxçıvanın da özünəməxsus payı vardır. Bir ildən artıqdır ki, Türkiyə hökümətinin qərarı ilə 

Naxçıvanın özünün istehsal etdiyi 40-dan artıq məhsul qardaş ölkəyə rüsumsuz ixrac edilir. 

Fikrimcə, 25 fevral 2020-ci il Naxçıvan üçün tarixi və çox əlamətdar bir gün kimi yaddaşlara yazıldı. Bu 

qərarlar deməyə əsas verir ki, bizi qarşıda daha güclü və modern Naxçıvan gözləyir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

229 

 

PS. Nəqliyyat həm də turizmdir. Turizm dedikdə isə ağıla gələn ilk yerlərdən biri Naxçıvandır. Biz 

tezliklə qatarlarla Avropadan, uzaq Asiyadan Naxçıvana gələn turistləri görəcəyik... 

 

İki sahil. - 2020.- 27 fevral. - № 39. - S. 7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Davamlı iqtisadi inkişaf zəminində reallaşan sosial islahatlar 

 

Cavadxan Qasımov,  

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

İqtisadiyyatın sahə strukturunun davamlı inkişafı məqsədilə həyata keçirilən tənzimləmə tədbirləri 

ölkəmizin sosiallaşma çəkisinin artmasında həlledici amilə çevrilib. Nəticədə, Azərbaycan vətəndaşlarının 

rifahı getdikcə yaxşılaşıb, xalq-iqtidar birliyi daha da möhkəmlənib, insanların Prezident İlham Əliyevin 

ətrafında sıx birləşməsi gerçəkləşib. 

 

Bütün bunlara isə ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət xəttini 

şəraitin tələblərinə uyğun olaraq yeniləşdirməklə davam etdirən dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin 

yeritdiyi sosial siyasətin, insanlara göstərdiyi diqqət və qayğının, gündəlik nəzarəti nəticəsində nail olunub. 

Azərbaycan məhz həmin prinsiplər əsasında son 16 illik bir dövrdə: 

– iqtisadiyyatın regional mahiyyətinin yüksəldilməsindən ibarət güclü inkişaf yolu keçib; 

– bazar iqtisadiyyatının sosialyönümlülüyünün artırılması ilə daha mütərəqqi layihələrin icrasına zəmin 

yarada bilib; 

– regional iqtisadi inkişafın daha çox milli iqtisadi inkişafın təmin olunması sahəsində uzunmüddətli 

hədəflərini müəyyənləşdirib; 

– əhalinin davamlı dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasında qətiyyətli addımlar atıb; 

– nəhayət, bütövlükdə milli iqtisadiyyatın məşğulluq və rifah anlayışlarının yer aldığı, daha dorğusu, 

özünə kök saldığı qətiyyətli təminat qabiliyyətinə malik sosial dəyərlər məcmusuna çevirlməsinə nail ola bilib.  

Bunlarla yanaşı, gələcək üzrə prioritetlərin reallaşması məqsədilə davamlı islahatların həyata keçirilməsi 

diqqətdə saxlanılaraq, regionların sosial – iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarının əsas məqsədlərində yer 

alıb.  

İstər regional, istərsə də milli iqtisadi hədəflər baxımından makroiqtisadi potensialın artırılmasında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeri, rolu və çəkisi artmaqda davam edir. Ötən illər ərzində muxtar 

respublikada bu sahədə hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsi ardıcıl xarakter daşıyıb. Bu məsələdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin imzaladığı 31 yanvar 2014-cü il tarixli “2014-2015-ci 

illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqram”ı, habelə 2014-2018-ci, 2019-2023-cü illərə dair 

müvafiq Dövlət proqramları və digər hüquqi aktlar mühüm önəm daşıyıb.  

Əldə olunan genişmiqyaslı uğurlar diqqətdə saxlanılmaqla, qeyd edə bilərik ki, bu və ya digər tənzimləmə 

tədbirləri muxtar respublikada güclü iqtisadi bazanın yaradılmasını və ondan gələcək perspektivlər nəzərə 

alınmaqla səmərəli istifadə olunmasını da şərtləndirir.  

Buradan aydın görünür ki, muxtar respublikada sosiallaşma prosesi davamlı xarakter daşıyır və bu, 

çoxcəhətli üstünlükləri ilə diqqət çəkir. Ən əsası isə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində: 

– iqtisadiyyat hər bir sakinin artan təlabatını nəzarətdə saxlayır, onun qarşılanması sahəsində tənzimləyici 

prosesləri müəyyənləşdirir; 

– cəmiyyət üzvlərinin tələbatdan təminata qədər olan əlçatanlığını asanlaşdırır və bu sahədə yetkin 

bazanın qurulmasına stimul yaradır; 

–regionların davamlı istehsal potensialını artıraraq əhalinin etibarlı məşğulluğu sahəsindəki 

perspektivlərini gücləndirir; 

–milli iqtisadiyyat üzrə reallaşdırılan layihələrin səmərəliliyinin və çoxşaxəliliyinin artırılması üçün 

stimullaşdırıcı mexanizlərin dəqiqləşdirilməsinə təkan verir.  

Qeyd edək ki, təkmil iqtisadi idarəetmənin təminatı məqsədilə islahatların davamlılığında qərarlılıq 

xüsusi diqqət çəkir və bu, sözügedən sahədəki proseslərin səmərəliliyinə müsbət təsir göstərir.  

Sosiallaşan iqtisadiyyat, eyni zamanda, iqtisadi- istehsal münasibətlərinin möhkəmlənməsində olduğu 

kimi, onun davamlılığında da maraqlıdır. İxtisaslaşmanın zəruriliyi, sağlamlığın qorunması, dünyagörüşün 

artırılması, mədəni keyfiyyətlərin, təhsilalma imkanlarının və digər amillərin məcmusu olaraq bu anlayış daim 

aktualdır.  
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Təbii ki, yuxarıda bəhs etdiklərimizin hər birini bu sahədə mükəmməl tədbir kimi dəyərləndirmək olar və 

bunların hər biri muxtar respublika iqtisadiyyatının çoxşaxəlilik proseslərinə etibarlılıq gətirməkdədir.  

Burada makroiqtisadi göstəricilərin təhlilindən, həm də aydın olur ki, bütün sahələrlə yanaşı, bədən 

tərbiyəsi və idmanda da artım dinamikası təmin olunub. Regional inkişaf proqramlarının səmərəli icrası isə bu 

sahənin dövlətin daim diqqətində olduğunu aydın göstərir.  

Bu faktı ona görə xatırladıram ki, müstəqillik illərində ölkədə sosiallaşma prosesinin gedişində əldə 

olunan uğurlar sırasında idman göstəriciləri də xüsusi diqqət çəkir. Başqa sözlə, istər xaricdə, istərsə də 

ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində evsahibliyi ilə keçirilən beynəlxalq idman yarışlarında idmançılarımızın 

qazandıqları medallar bu sahənin inkişafında dövlətin tənzimləyici rolunun getdikcə artdığını deməyə əsaslar 

verir.  

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, idmanda da zəruri 

infrastrukturun yaradılmasına və ondan səmərəli istifadə olunmasına həmişə mühüm əhəmiyyət verilib. 

Regional inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının səmərəli icrası bu sahənin güclü dayaqlarını yaradıb. Bunu 

müxtəlif illərin müqayisəsi də aydın göstərir.  

Müvafiq illər üzrə muxtar respublikada olan idman qurğularının sayı haqqındakı məlumatlar aşağıdakı 

şəkildə yer alıb.  

Şəklin məlumatlarından aydın olur ki, 2018-ci ildə muxtar respublikada idman qurğularının sayı 2012-ci 

illə müqayisədə 1,6 dəfə artıb ki, bu da sösügedən sahədə əsas göstərici kimi qeyd oluna bilər. Şübhəsiz ki, 

Dövlət proqramlarının icrası ilə yaradılan səmərəli mühit bu gün də idmanla məşğul olanların sayında artımın 

təmin olunmasına öz təsirini göstərməkdədir. Tikilən Olimpiya kompleksləri, fəaliyyətləri daha da məhsuldar 

olan çoxnövlü federasiyalar artıq muxtar respublikanın idman ictimaiyyəti üçün mühüm əhəmiyytə malikdir. 

Bunlardan muxtar respublikanın şahmat, kikboksinq, atıcılıq, voleybol, güləş, boks, yüngül atletika, ekstremal 

idman növləri, karate-do, basketbol, futbol, paralimpiya və s. kimi federasiyalarının fəaliyyətlərini qeyd edə 

bilərik ki, onlar, həm də idman mədəniyyətinin inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Ötən illər ərzində muxtar respublikada səmərəli idman mühitinin və etibarlı bədən tərbiyəsi sahəsinin 

təşəkkülü daim diqqət mərkəzində olub. Məhz elə bunun nəticəsidir ki, hər qarışda tarixiliklə müasirliyin 

vəhdətini yaşadan Naxçıvanda hazırda 58 idman müəssisəsi və 886 idman obyekti fəaliyyət göstərir.  

Bu il fevral ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr haqqında” müşavirənin 

keçirilməsi də bu sahədəki tədbirlərin davamlılığının və perspektivliliyinin ifadəsidir.  

Müşavirədə muxtar respublikada idmanın və bədən tərbiyəsinin uzunmüddətli inkişafı istiqamətində bir 

sıra tədbirlərlə yanaşı, qarşıdakı dövrlər üzrə idman sahəsində görüləcək işlərin dinamikliyini təmin etmək 

məqsədilə “2020-2025-ci illər üçün Naxçıvan Muxtar Resublikasında idmanın inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”nın hazırlanması qərara alınıb. Həmçinin idman federasiyalarının diqqətinə muxtar respublikada ölkə 

və beynəlxalq səviyyəli idman tədbirlərinin keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilməsi, federasiyadaxili və 

rayonlararası idman yarışlarının təşkilinin zəruriliyi çatdırılıb. 

Yeri gəlmişkən, bu il fevralın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Dövlət 

proqramını təsdiq edib. Bununla da muxtar respublikada idman davamlı inkişafının yeni mərhələsinə daxil olub.  

 

Xalq qəzeti.-2020.-16 fevral.-№35.-S.7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 2020: “İxrac İli”ndən uzunmuddətli  

hədəflərə doğru 
 

Cavadxan Qasimov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Artıq hər kəsə məlumdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında davamlı iqtisadi inkişafın və 

dayanıqlı sosiallaşma proseslərinin güclü əsasları təmin olunmuşdur. Hazırkı bazar münasibətləri şəraitində 

təşəkkül tapan iqtisadi-istehsal münasibətləri regionların bu sahədəki potensialını daha da gücləndirmiş, 

nəticədə artan təlabatların daxili mənbələr və yerli istehsal hesabına qarşılanması təmin olunmuşdur. 

Qətiyyətlə həyata keçirilən tənzimləmə tədbirləri istehsalçıları fəaliyyətlərində stimullaşdırmış, onlar 

dövlətin artan qayğısı qarşısında daha yüksək əzmlə fəaliyyət göstərməyə ruhlanmışlar. Əsas məqsəd olaraq, 

insanların sosial rifah göstəricilərinin artan dinamikasının təmin olunması, onların məşğulluq imkanlarının, 

həmçinin məhsuldar nəticələrə yönəlmiş ideya və təşəbbüslərinin genişmiqyaslılığı qarşıya qoyulmuş və ona 

nail olunmuşdur. Yaradılmış səmərəli fəaliyyət mühiti yerli istehsal imkanlarını artırmış, bu isə idxalın 

məhdudlaşdırılması, ixracın isə stimullaşdırılması fonunda bu sahə üzrə məhsulların istehsalını daha da 

artırmışdır. 

Aydındır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası bir tərəfdən tarixi düşmənimiz ermənilərin uzun illərdir ki, 

yaratdığı blokada şəraitində yaşayır, digər tərəfdən isə etibarlı qonşuluq və tərəfdaşlıq siyasətinin hərəkətverici 

qüvvəsi olaraq böyük əhəmiyyətə malikdir. Xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin həmişəyaşar 

ideyaları ilə siyasi sabitliyini, sosial-iqtisadi gücünü daha da möhkəmləndirən ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi 

olaraq muxtar respublika qeyd olunan üstünlüklərinin daha da gücləndirilməsi ilə blokadanın təhdidlərini sıfıra 

endirmiş və bu, dinamik sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndiriməsində mühüm amil olmuşdur. Təbii ki, belə bir 

potensial muxtar respublikanın xarici iqtisadi əməkdaşlığının inkişafında da yeni mərhələnin əsaslarını 

yaratmışdır. Bu isə, muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin, o cümlədən, ixracın səmərəli nəticələrinin 

ortaya çıxması üçün münbit zəminlər yaratmışdır. Qeyd edək ki, artıq muxtar respublikanın xarici ticarət 

sahəsindəki perspektivləri 2009-cu ildən etibarən daha da məhsuldar olmuşdur. Belə ki, həmin ildən başlayaraq, 

ixracın idxalı üstələməsi ilə xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo da artmağa başlamışdır. 

 

Şəkil 1 

2009-2019-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında xarici ticarət dövriyyəsinin, o cümlədən, 

ixracın artması haqqında məlumat (min ABŞ dolları) 
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İqtisadiyyatın yüksək təminat qabiliyyətinə malik olması, daha çox sosial mahiyyəti böyük olan 

tədbirlərin əhatəsini də genişləndirmişdir. Bu isə onun makroiqtisadi proseslərin məqsədyönlülüyündəki rolunu 

daha da artırmışdır. Müvafiq hesablamalar apardıqda aydın olur ki, 2009-cu ildə ixrac ümumi xarici ticarət 

dövriyyəsinin 51 faizini təşkil edirdisə, artıq bu göstərici ötən 2019-cu il üzrə 85,6 faizə qədər artmışdır. Digər 

tərəfdən, 2019-cu ildə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmində 2009-cu illə müqayisədə 2,3 dəfə, ixracın həcmində 

isə 3,8 dəfə artım olmuşdur. Diqqəti çəkən bir amil də odur ki, 2019-cu ildə ixracın həcmi 2009-cu il üzrə xarici 

ticarət dövriyyəsi üzrə ümumi göstəricidən 1,9 dəfədən çox artmaqla təşəkkül tapmışdır. Bu isə təbii ki, 

qarşıdakı hədəf və perspektivlərin daha da artırılmasına yol açacaqdır. 

Təbii ki, belə bir dinamikanın mövcudluğu idxalın həcmindəki azalma ilə də özünü göstərməkdədir. 

Əgər 2009-cu ildə idxalın həcmi xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcminin 49 faizini təşkil edirdisə, artıq bu 

göstərici 2019-cu il üzrə 14,4 faizini təşkil etmişdir. Bunu aşağıdakı şəklin məlumatlarından da görə bilərik: 

 

Şəkil 2 

2009-2019-cu illərdəNaxçıvan Muxtar Respublikasında idxalın azalması haqqında məlumat (min 

ABŞ dolları) 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişaf dinamikdir, yerli istehsalın davamlı inkişafına 

istiqamətlənib və daxili təlabatın məhz bu amil hesabına qarşılanmasını hədəfləyir. Nəticədə isə, yeni istehsal 

müəssisələrinin yaradılması ixracyönümlü və rəqabətədavamlı məhsul istehsalının həcmindəki dinamik artımda 

öz məqntiqi ifadəsini tapır. Bu, eyni zamanda ixracın həcminin davamlı artması fonunda müsbət saldonun da 

təşəkkülünə olan zəminləri də gücləndirir. 

 

Şəkil 3 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaranan müsbət saldonun dinamikası (min ABŞ dolları) 

 

 
Qətiyyətli iqtisadi siyasətin reallaşdırılması, hədəflərə nail olunması istiqamətində islahatların davam 

etdirilməsi, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi və digər strateji tədbirlər tarixi İpək Yolu üzərində 

yerləşən doğma Naxçıvanımızın muxtariyyət tarixində yeni -yeni inkişaf səhifələrinin açılmasına imkan 

vermişdir. Böyük dövlətçilik təcrübəsinə malik olmaqla, muxtar respublikanın ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi 

həyatında elə böyük də uğurlara imza atılmaqdadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisinin Sədri 

tərəfindən 6 fevral 2020-ci il tarixdə hazırkı ilin “İxrac İli” elan olunması muxtar respublikada bu sahədəki 

proseslərin gedişinə olduqca təkan verəcək. Bu haqda imzalanan Sərəncam muxtar respublikanın milli iqtisadi 

quruculuq proseslərindəki rolunu daha da sürətləndirəcək, həmçinin muxtar respublikanın ölkənin etibarlı 

qonşuluq və tərəfdaşlıq siyasətinə töhfələrini daha da artıracaq. 

Ölkəmizdə qeyri-neft sektoru sahəsindəki perspektivliliyin yüksəldilməsi məqsədilə islahatlardaha da 

çevik şəkildə davam etdirilməkdədir. Bu məqsədlə, 2004-cü ildən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 

Dövlət Proqramları, digər sahəvi tənzimləmə mexanizmləri, qərarlar, konsepsiyalar, strategiyalar və digər 

hüquqi aktlar qəbul olunmuşdur. Əsas məqsəd isə təbii ki, iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə isteshal 

şaxələndirməsinin təmin olunması, əhalinin məşğulluğu (özünüməşğulluğu) və digər təsərrüfat fəaliyyəti üçün 

səmərəli mühit yaradılmasından ibarətdir. Bunu məhsul çoxnövlülüyünün artan dinamikası da göstərir. 

 

Şəkil 4 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan məhsul növləri və yerli istehsal haqqında 

məlumat (növ) 
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Təhlillər göstərir ki, muxtar respublikada iqtisadi proseslər istehsalın təlabat qarşısındakı dayanıqlığının 

artırılmasına yönəldilmişdir. Hesablamalar aparanda aydın olur ki, 2014-cü il üzrə muxtar respublikada 352 

növdə məhsul istehsal olunmuşdur ki, bunun da 336 növdə məhsula olan təlabat yerli istehsal hesabına 

ödənilmişdir. Bu göstərici müvafiq olaraq 2017-ci il üzrə 372-344, 2019-cu il üzrə isə 383-350 olaraq qeyd 

oluna bilər. Hər üç göstərici üzrə hesablamalar aparanda məhsul növləri üzrə yerli istehsal hesabına ödənilən 

təlabat ümumi növün 90-95-fazini təşkil etdiyini görürük. 

Həyata keçirilən stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində artıq ən ucqar dağ kəndlərində belə 

təsəsrrüfatçılığın müxtəlif formalarının yaradılması və nəticələrinin səmərəliliyi təmin olunmuşdur. Bu isə təbii 

ki, iqtisadiyyatın əsas və aparıcı hissələrinə çevrilən sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində ixracyöünümlü 

məhsul istehsalının davamlılığında perspektivliliyi artırmışdır. Elə bunun nəticəsi olaraq ötən 2019-cu ilmuxtar 

respublikada “Ailə təsərrüfatları” ili kimi elan olunmuşdur. Bu isə kənd təsərrüfatı sahəsində inkişafı daha da 

davamlı etməklə yanaşı, həm də aqrar sənaye inteqrasiyasının sürətlənməsinə öz töhfələrini vermiş, təlabatların 

ödənilməsi mümkün olmuşdur. Təkcə 2014-2019-cu illər üzrə olmaqla, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə 

ixrac məhsullarının həcmi də bunu göstərir. Qeyd edək ki, 2014-cü ildə 313 milyon 481 min ABŞ dolları 

həcmində sənaye məhsulu, təlabatdan çox istehsal olunmuş 95 milyon ABŞ dolları həcmində isə kənd 

təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur. Bu göstərici müvafiq olaraq, 2019-cu ildə sənaye sahəsi üzrə 323 

milyon 309 min ABŞ dolları, kənd təsərrüfatı üzrə isə 102 milyon 230 min 400 ABŞ dolları həcmində 

qərarlaşmışdır. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2020-ci ilin “İxrac İli” kimi elan olunması bir daha 

qarşıdakı illər üzrə inkişaf dinamikasına təminat verməkdədir. Burada həm sosiallaşma, həm iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, həm də uzunmüddətli prioritetlərin reallaşması yer almaqdadır. Təbii ki, mövcud potensial da 

elə bu istiqamətdə güclü baza təşkil etməkdədir. 

 

Palitra. - 2020. - 12 fevral. - № 15. - S. 10. 
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Naxçıvan: Qədimliklə müasirliyin vəhdətində inkişaf edən ulu diyar! 
 

Azərbaycan SSR MİK-in 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan muxtar diyarının Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi təsdiq edildi 

 

Xuraman İsmayılqızı 

 

 “Naxçıvanın muxtariyyatı tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın 

muxtariyyatı Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük 

bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq.” 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 

 

Tarixi əsrlərə söykənən, ta qədimdən karvanların keçdiyi İpək Yolunun üzərində yerləşən, gözəlliyinə, 

təbii sərvətlərinə göz dikən yadellilərin hücumlarına məruz qalsa da,  daş qalaya çevrilərək düşmənin qarşısına 

sipər çəkən mərd övladları ilə ad-san qazanan Naxçıvan həmişə daşıdığı “Nəqşi-cahan” adına layiq olub. 

Tarixin izlərini daşında, abidələrində yaşadan, müqəddəs ziyarətgahları, saysız-hesabsız, müalicəvi 

əhəmiyyətli şəfalı suları, bulaqları, cənnətməkan hüsnü ilə hamını heyran edən bu qədim diyar haqqında deyilən 

“Bilinməyir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin” sözləri illərin dolaylarından bu günümüzə boylanan bir 

tarixdir. Əsrlərə körpü salan, Nuhun müqəddəsliyini, Nəiminin söz xəzinəsini nəsillərə ərmağan kimi daş 

yaddaşında saxlayan, muxtar respublikanın mənəvi pasportu olan “Gəmiqaya” qayaüstü rəsmləri ilə varlığını 

sübut edən,  Əcəmi sənətkarlığının ecazkarlığını, təkrarolunmazlığını dünyaya göstərən Mömünə xatun kimi 

türbələrində milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşadan,  XXI əsri haqlayan bu diyarı “Şərqin incisi” adlandıranların 

sözlərində həqiqət var.  

İlləri yola saldıqca daha da gözəlləşən, qədimliyi ilə müasirliyin vəhdətində inkişaf edən Naxçıvan bu gün 

də “Şərqə açılan qapı” adlanır. Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan, inkişaf edən, tanınmaz dərəcədə gözəlləşən 

muxtar respublikanın tərəqqisi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Respublikaya başçılıq etdiyi hər iki 

dövrdə ata-baba yurdu Naxçıvanın inkişafı naminə yaranan fürsətlərdən uzaqgörənliyi və siyasi səriştəsi  ilə 

istifadə edən Ulu Öndər Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri olarkən  göstərdiyi fədakarlıqları ilə Azərbaycanın 

müstəqilliyini əbədiləşdirdi. 

1990-cı ildə Moskvadan doğma Vətənə qayıdan Ulu Öndər Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri kimi, 

Azərbaycanı gələcəyə aparan siyasi, iqtisadi, sosial sahədə vacib islahatların həllinə  muxtar respublikada 

başladı. Dünyada siyasi, iqtisadi qüdrətii ilə seçilən Azərbaycanı bu gün beynəlxalq aləmdə bir dövlət kimi 

tanıdan uğurların təməlini də Ulu Öndərin Naxçıvanda müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyası təşkil edir. 

Naxçıvanda olarkən dövlət atributlarını bərpa edərək, bütünlükdə Azərbaycan üçün gördüyü xidmətlərdən 

biri də respublikanın sərhədlərinin , Naxçıvanın ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş 

Qars müqaviləsinin təzələnməsi, muxtariyyatın qorunması oldu. 

Azərbaycanı bürüyən təlatümlü günlərdə doğma diyarına gələn, insanları üzləşdikləri fəlakətdən xilas 

edən, Naxçıvanı o dövrdə Ermənistanın təcavüzündən qoruyan Ulu Öndər  xidmətləri, gördüyü işləri, apardığı 

islahatları ilə bütünlükdə Azərbaycanın müstəqilliyinin təməlini qoydu, ölkəmizin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 

dünyaya inteqrasiyasında ilk addımlar atıldı.  Hazırda sayı artan qonaqların heyran qaldığı Naxçıvanın 2018-ci 

ildə İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunması ulu öndər Heydər Əliyevin “ Azərbaycanın qədim və zəngin 

tarixə, mədəniyyətə və çox əsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik Naxçıvan diyarı mürəkkəb və çətin inkişaf yolu 

keçmişdir. Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq məktəblərindən biri kimi şöhrət 

qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişdir. Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı 

hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, Naxçıvanda quruculuq posesləri gedir” sözlərini təsdiqləyir, muxtar 

respublikanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini əks etdirir. 

İnkişaf etdikcə siması dəyişilən, ildən-ilə gözəlləşən Naxçıvan həqiqi mənada inci kimi parıldayır. 

Ötən ilin sonlarında Naxçıvan Muxtar Respulikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu qəbul edərkən 

Naxçıvanda həyata keçirilən yeniliklərlə maraqlanan Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, blokadada 
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yaşamasına baxmayaraq sürətli inkişafı, aparılan quruculuq, abadlıq işləri sayəsində tanınmaz dərəcədə 

dəyişilən, tərəqqi edən, gözəlləşən bu diyar müstəqillik illərinin simvoludur. Bu inkişaf naminə fədakarlıq 

göstərən, həyata keçirdiyi islahatları ilə ən ucqar kəndlərin gözəlləşməsini təmin edən, Vətəninə bağlılığını 

əməli fəaliyyəti ilə doğruldan  Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun bu sahədəki xidmətləri 

böyükdür. Bu dinamikanın davamlı olacağına əminliyini ifadə edən dövlət başçımız İlham Əliyevin vurğuladığı 

kimi, 2020-ci il də Naxçıvan üçün uğurlu olacaq, muxtar respublika əhalisinin sosial rifahının 

yaxşılaşdırılmasına yönələn bütün vəzifələr layiqincə icra ediləcək . 

Bu günlərdə  Prezident İlham Əliyevin muxtar respublikada aparılan sosial-iqtisadi quruculuq sahəsində 

qazanılan uğurlara görə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu “Şərəf” ordeni ilə təltif etməsi  

2020-ci ildə qazanılan  nailiyyətlərin daha böyük olcağına əminlik yaradır. Bu inamı yaradan muxtar 

respublikada  görülən işlər, insanların rahatlığı naminə həyata keçirilən islahatlardır. 

Muxtar respublikanın bütün rayon, kənd əhalisinin enrjiyə, təbii qaza, içməli suya tələbatı tam ödənilib. 

Muxtar respublikada  9 elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Ordubad Su Elektrik Stansiyası inşa edilir. 

Yaradılan potensial hesabına Naxçıvan hazırda elektrik enerjisi ixrac edir. “Abad kənd yollarından bəlli olur” 

deyimi sanki muxtar respublika haqqında deyilib. Bu qədim diyarın ən ucqar kəndlərinə belə  keyfiyyətli yollar 

çəkilmişdir. Naxçıvan-Şərur-Sədərək avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi, Naxçıvan-Şahbuz, Naxçıvan-

Culfa yollarının icrası nəticəsində bu ərazidə yaşayan insanlara göstərilən  nəqliyyat xidməti  yüksək 

səviyyədədir. 

Muxtar respublikada sahibkarlığa göstərilən diqqət, özünüməşğulluq proqramına uyğun həyata keçirilən 

layihələr hesabına yeni iş yerləri yaradılır. Evdar qadınların işlə təminatı üçün nəzərdə tutulan xalçaçılığın 

inkişafına göstərilən diqqət səmərə verir. Xalça fabrikinin qurulması ilə bu qədim el sənətinə maraq daha da 

artacaq. Şərur Sənaye Məhəlləsinin istifadəyə verilməsi isə yerli əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasını 

sürətləndirəcək. 

Dövlətin sahibkarlığa göstərdiyi hərtərəfli dəstəyin, fermer təsərrüfatlarının gücləndirilməsinin, istehsal 

və xidmət sahələrinin genişləndirilməsinin nəticəsidir ki, əhalinin ərzaq və bəzi sənaye, inşaat, təsərrüfat 

məhsullarına tələbatı yerli istehsal hesabına tam ödənilir. Muxtar respublikada istehsal olunan sənaye 

məhsullarının ÜDM-də 27,6 faizlik paya sahib olması digər mühüm makroiqtisadi göstəricilər fonunda çox 

mühüm bir inkişaf nümunəsi kimi diqqəti cəlb edir. 

Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərən və ildən-ilə genişlənən sahibkarlığa artan 

maraq muxtar respublika iqtisadiyyatının önəmli hissəsini təmin edir. Naxçıvanda istehsal olunan sənaye 

məhsulunda özəl bölmənin payının 94 faizdən artıq olması və bu göstəricinin ölkəmizin digər rayonları ilə 

müqayisədə ən yüksək səviyyəni təşkil etməsi sahibkarların fəaliyyəti üçün yaradılan münbit şərait nəticəsində 

mümkün olmuşdur. Kiçik ailə təsərrüfatlarının böyüyüb gələcəkdə sahibkarlıq obyektinə çevrilməsi, onların 

tutduğu biznes profilləri üzrə yüksək dərəcədə ixtisaslaşıb rəqabətqabiliyyətli məhsullarla dünya bazarına 

çıxmasınadək keçən bütün proseslərdə dövlətimiz sahibkarların yanında olur, hər cür maliyyə, hüquqi dəstək və 

metodoloji kömək göstərir. Sahibkarlara kreditlərin verilməsi, onların fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün 

sərfəli şərtlərlə xammal, avadanlıq alınması, ixrac bazarlarına çıxış üçün sərgi, yarmarka və biznes görüşlərdə 

iştirakın təmin edilməsi həmişə diqqətdə saxlanılaraq bu gün öz bəhrəsini verməkdədir. 

Təbii ki, iş adamları üçün yaradılan bu cür şərait  muxtar respublikanın iqtisadiyyatının şaxələnməsinə 

təsir etməklə, ailə büdcələrinin formalaşmasında tələblə təklifin uyğunlaşmasını da təmin edir. Hazırda muxtar 

respublikada hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcminin əvvəlki ilə nisbətən 1,6 faiz artaraq 6200 

manatı (təxminən 3650 ABŞ dolları) ötməsi də mühüm bir keyfiyyət göstəricisidir. Aqrar sahənin inkişafına 

göstərilən diqqətin nəticəsidir ki, muxtar respublika əhalisinin taxıla olan tələbatı yerli istehsal sayəsində 

ödənilir. Təhsilə, səhiyyəyə, mədəniyyətə xidmət obyektlərinə göstərilən qayğı artırılır. 

İslahatlar həyata keçirilərkən insanların arzu və istəkləri nəzərə alınır. Son illərdə muxtar respublikanın 

iqtisadi və mədəni inkişafında baş verən yeniliklər, bu qədim diyara gələn turistlərin sayının artması Naxçıvanı 

beynəlxalaq səviyyədə tanıdır. Muxtar respublikada keçirilən tədbirlərdə iştirak edən qonaqlar bu diyarın 

gözəlliyinə, paytaxtdakı səliqə-sahmana, şəhərsalma mədəniyyətinə, qorunan abidələrin təkrarolunmaz 

gözəlliyinə heyran olurlar. 

1990-cı illərdə qaranlığa qərq olan Naxçıvanın indi gecəsi gündüzündən də işıqlı, gözəldir. Zəngin tarixi 

və təbii sərvətləri ilə yanaşı, istehsal və sosial infrastrukturun tamamilə yenilənməsi, ekoloji mədəniyyətin 
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qorunması ilə həyat üçün gözəl yaşayış mühitinin formalaşdığı muxtar respublika sakinlərinin qonaqpərvərliyi 

Şərq mədəniyyətini dəyərləndirən nümunələrindəndir. Naxçıvanda insan inkişafı indeksi, rifah səviyyəsi 

yüksəldikcə əhalinin tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə istehsal və xidmət sahələrində yeni layihələrin 

reallaşdırılmasına geniş imkanlar yaranır. 

Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub saxlanılması və iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafının təmin 

edilməsi, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 29 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı””nda müasir dövrün hədəfləri əks 

olunub. 

İşğalçı Ermənistanla sərhəddə yerləşən Naxçıvanın müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsi, hərbi 

potensialının gücləndirilməsi həmişə diqqətdə saxlanılır. Ötən illərdə aparılan Günnüt əməliyyatı zamanı 

Ermənistan silahlılarının işğalı altında qalan ərazilərin azad olunması  Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi 

hazırlığı sayəsində mümkün olmuşdur. 

Əzəməti, təbii sərvətləri, adət-ənənələrimizə bağlılığı ilə qədimliklə müasirliyin vəhdətində inkişaf edən 

Naxçıvan tərəqqi yolu ilə gələcəyə doğru inamla irəliləyir. Bu günü dünənindən, sabahı isə bu günündən daha 

gözəl olacaq Naxçıvanın gələcəyi isə daha füsünkar olacaqdır. 

 

İki sahil. - 2020.- 8 fevral. - № 25. - S. 6. 
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Saxta erməni iddiaları və Naxçıvan məsələsi 

 
Əbülfəz Quliyev, 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

İran İslam Respublikasındakı  bir erməni “İnstagram” saytında Azərbaycan Respublikasının qədim oğuz 

yurdu olan Naxçıvandan bəhs olunur. Burada tarix saxtalaşdırılaraq iddia olunur ki, güya Naxçıvan qədim 

erməni bölgəsidir,güya buradakı erməniləri XIX-XX əsrlərdə rus və osmanlının köməyi ilə azərbaycanlılar 

tərəfindən yerindən-yurdundan didərgin salınmışlar. 

 

Bəs tarixi faktlar nə deyir, əsl həqiqətdə nə baş verib? 

 

Etibarlı mənbələrin məlumatına görə, tarixən Qafqazda erməni etnosu mövcud olmamışdır. Ermənilər 

kilsə vasitəsilə Qafqaza ayaq açmışdır. 1910-cu ildə nəşr olunmuş Britannik Ensiklopediyası göstərir ki, erməni 

katolikosları 1441-ci ildə Eçməidzinə yerləşmişlər. Çünki  1441-ci ildə Azərbaycan hakimi Cahanşah Həqiqi 

onlara bu icazəni vermiş, onlar da ətrafdakı müsəlman feodallarından torpaqları satın almış, beləliklə, bu 

ərazilərdə geniş şəkildə məskunlaşmağa nail olmuşlar. Onlar özlərinə sarayda da himayəçi tapmışlar. Belə ki, 

Cahanşahın baş hərəmi Bəyim xatun ermənilərə ehtiram göstərirdi (Rizvan Hüseynov, bax). Bunun nəticəsində 

Cənubi Qafqaza yerləşən ermənilər bütün alban tarixini, mədəni irsini mənimsəyib öz adlarına çıxmağa nail 

oldular. XVII-XVIII əsr xəritələrində də Ermənistan adına təsadüf edilmir. XVIII əsrin əvvəllərində  I Pyotrun 

zamanında tərtib olunmuş xəritədə erməni, Ermənistan adı yoxdur. Xomanın XVII əsrdə tərtib olunmuş Asiya 

xəritəsində də eyni vəziyyətlə rastlaşırıq (rizvanhuseynov.com). Çünki bu ərazidə belə bir siyasi qurum yox idi. 

XIX əsrdə, xüsusilə 1828-ci ildən sonra Rusiya Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək üçün həmdini olan erməniləri 

Azərbaycan ərazisinə, xüsusilə İrəvan və Naxçıvana yerləşdirdi. Bu haqda rus diplomatı və yazıçısı 

A.Qriboyedovun nəşr olunmuş əsərində ətraflı şəkildə bəhs olunmuşdur.  Xüsusilə XIX əsrin sonlarından 

etibarən Avropa və Rusiya Osmanlı imperiyasını zəiflətmək üçün erməni kartından istifadə etməyi qarşılarına 

məqsəd qoydu. Birinci dünya müharibəsində Antanta dövlətləri bu kartdan Türkiyəni bölmək üçün istifadə 

etdilər. Ona görə də Osmanlı dövlətinin tabeliyindəki ermənilər işğalçılara güvənib Ərzurum,Ərzincan, Sivas, 

Qars, Van, Maraş kimi vilayətlərdə erməni komitələri yaradıb silahlanaraq türk ordusuna arxadan zərbə 

endirir,silahsiz dinc əhaliyə divan tuturdu. Buradan “erməni soyqırımı” ideyasını düzəltmək də Antanta 

dövlətlərinin gələcək planlarına xidmət edirdi. Ona görə də hətta Naxçıvanda erməni quldurlarını ingilislər 

hakimiyyətə gətirmək istəyirdilər. Ermənilər də onlara güvənib yerli əhaliyə zülm edir,onları yerindən-

yurdundan didərgin salırdılar.Bu qırğınların qarşısını bölgə azərbaycanlılarının təkidli dəvəti ilə məhz 1918-ci 

ildə Osmanlı ordusunun komandanı Kazım Qarabəkirin qoşun hissələrinin Naxçıvana gəlməsi aldı. Amma Brest 

müqaviləsi ilə Osmanlı qüvvələri 1918-ci ilin dekabr ayında Naxçıvanı tərk etməyə məcbur oldu. İngilislər 

bölgədə söz sahibi oldular.  Lakin Naxçıvandakı Milli şuranın və Osmanlı zabiti Veysəl Ünüvarın  silahlı 

dəstəsinin birlikdə düşmənə qarşı apardığı mübarizə öz məqsədinə çatdı, 1920-ci il dekabr ayının 2-də  Gümrü 

müqaviləsi imzalandı 

Cənubi Qafqazda sovet hakimiyyəti qurulanda Moskva yenə ermənilərlə əlbir idi. Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyətinin qurulması ilə ermənilər yenidən fəallaşdılar. Naxçıvanın Ermənistana verilməsi haqqında gizli 

razılaşma əldə edilmişdi. Məhz bu razılaşma əsasında  1920-ci ildə Zəngəzur Ermənistana verildi,həmin ilin 

iyun ayında ermənilər İrəvan ətrafı kəndlərindən başlamış Şahtaxtıya qədər bütün silahsız azərbaycanlılara 

hücum edib o torpaqları ələ keçirmişdi. Naxçıvan şəhəri işğal təhlükəsi altına düşmüşdü. Həmin dövrdə bir ildən 

artıq bir müddətdə bu diyarda yaşamış Veysəl Ünüvar 1946-cı ildə Naxçıvan xatirələrini İstanbulda 

“Naxçıvanda 8 ay bolşeviklərlə üz-üzə (1920-1921)” adı ilə nəşr etdirmişdir.  Bu kitabda Naxçıvanda erməni 

qoşunlarının yerli əhaliyə divan tutması real səhnələrlə təsvir olunmuşdur. Amma igid və cəsur naxçıvanlılar 

ruhdan düşmədilər (V.Ünüvar. Naxçıvanda 8 ay bolşeviklərlə üz-üzə, (türkcədən tərcümə edən Əbülfəz 

Quliyev) Naxçıvan, Əcəmi, 2014, 96 s.). Bu kitabdakı aşağıdakı cümlələri hörmətli oxucuların nəzərinə 

çatdırmaq istəyirəm: “Ermənilərin təkbaşına Naxçıvan bölgəsini  işğal edə bilməyəcəyini yəqin edən ingilislər 

1919-cu ilin dekabr ayında erməni əsgərlərini hind əsgərlərinin mühafizəsi altında Naxçıvan bölgəsinə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

240 

 

gətirir,qarnizonlara yerləşdirirdilər. Hindlilərin həmişəlik ermənilərə  mühafizəçilik etməsi mümkün deyildi. Bir 

gün bunlar çəkilib getdilər və çox çəkmədən yerli əhali hərəkətə keçdi. Bir gecədə bütün qarnizonlar  eyni anda 

basqın edilərək dağıdıldı. Takviyə qüvvələri silah və sürsat gətirən qatarı relsdən çıxardı, qırx pulemyot ələ 

keçirildi. Ermənilərin arası kəsilməyən  hücumları geri oturduldu”(s.17). 

Lakin erməni işğalına qarşı naxçıvanlıların doğma torpaq, Vətən uğrunda yenilməz rəşadətini təsvir edən 

bu tarixi mənbənin qələmə aldığı bu həqiqətləri görmək istəməyən yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi İrandakı 

ermənilərə məxsus “Hur” tərcümə və tədqiqat mərkəzinin “İnstaqram” səhifəsində yerləşdirilmiş yazıda  qədim 

türk yurdu Naxçıvanın güya Ermənistanın tarixi ərazisi olduğu iddia edilir. 

Müəllif riyakarcasına “Naxçıvan Ermənistanın tarixi bölgələrindən biridir” cümləsi ilə məqaləsini 

başlayır. Yazar o dövrün hadisələrini saxtalaşdırır. Naxçıvanda dövlət səviyyəsində ordu quruculuğunun həyata 

keçirilməsi bu İran erməni siyasətçisini narahat edir. O İranın Cənubi Qafqaz siyasətindən yaxşı xəbərdardır, 

ona görə dövlət orqanlarına öz sədaqətini nümayiş etdirmək istəyir. Gizli deyil ki, SSRİ dağıldıqdan sonra 

Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində əsas söz sahibi Rusiya olsa da, İran da bu proseslərdə hər zaman 

Ermənistanın yanında olmuşdur. Bunu   İran ordusunun ən mötəbər generalı  Qasım Süleymaninin dövlət 

televiziyasındakı Mehri dəhlizi haqqında çıxışı da açıq şəkildə göstərmişdir. Bu “İnstagram” səhifəsində 

verilmiş yazı bütün başqa saxtakarlıqlarla yanaşı, həm də Türkiyənin Naxçıvan timsalında bölgədə fəallaşmasını 

gündəmə gətirmək, eyni zamanda, İran-Türkiyə münasibətlərini gərginləşdirmək məqsədi güdür. 

 

İki sahil. - 2020.- 5 fevral. - № 22. - S. 15. 
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Davamlı və dinamik inkişaf 
 

İsmayıl Hacıyev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan öz tarixinin çətin günlərini yaşayırdı. Ermənilər 

tərəfindən blokadaya alınmış Naxçıvan daha ağır vəziyyətdə idi. Yollar bağlanmış, əlaqələr kəsilmiş, insanların 

yaşaması üçün vacib olan zəruri vasitələr problemə çevrilmişdi. Məhz belə bir zamanda dünya şöhrətli siyasətçi, 

qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvana gəlməli oldu. Naxçıvana gələn Heydər Əliyev bütün xalqın, 

eləcə də naxçıvanlıların əzizi idi. Ağır günlər keçirən, çətinliklərlə qarşılaşan, erməni təcavüzünə məruz qalan, 

blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvan əhalisinin tələbi və təkidi ilə Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri seçildi. Bundan əvvəl Heydər Əliyevin tam yekdilliklə Azərbaycan SSR və 

Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanlarına üzv seçilməsi ilə xalqımız ona öz sevgi və məhəbbətini bir daha 

göstərmişdi. Dünya şöhrətli siyasətçinin Naxçıvanda olması və yaşaması Naxçıvan Muxtar Respublikasını 

gözləyən təhlükələrdən və bəlalardan xilas etdi. Heydər Əliyev müdrikliyi, xalqa inamı, Heydər Əliyev-xalq 

birliyi Naxçıvanı xilas etdi. 

 

Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev Ali Məclisin sədri olduqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Muxtar respublikada 

həyata keçirilən tədbirlər, demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın 

müstəqilliyini möhkəmləndirmək yolunda atılan məqsədyönlü tədbirlər idi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən 

çıxarılmasına, sərhəd kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, sosial 

vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə, Naxçıvandan rus qoşunlarının 

çıxarılması və Milli Ordunun formalaşdırılmasına, Naxçıvanın blokadadan çıxarılmasına və beynəlxalq 

əlaqələrin yaradılmasına, qanunsuz silahlı dəstələrin ləğv edilməsinə və digər vacib məsələlərin həll edilməsinə 

yönəlmişdir. Qarşıya qoyulan bütün məsələlər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi, cəsarət və qətiyyəti sayəsində həll 

edildi, Naxçıvan qorundu, onun düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qeyd 

etdiyi kimi, naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı zərurəti 

reallığa çevriləndə o, düşmən təcavüzündən və fəlakətlər girdabından xilas etdiyi Naxçıvanı özünün dövlətçilik 

məktəbinin yeni nəsil nümayəndəsinə etibar etdi. Məhz bundan sonra Azərbaycanın xilası və inkişafı 

missiyasını həyata keçirməyə başlayan ümummilli liderin bilavasitə rəhbərliyi altında müstəqilliyin verdiyi real 

imkanların ümummilli mənafelər naminə səfərbər və istifadə edilməsi kimi mühüm tarixi mərhələ başlandı. 

1995-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə 

birinci müavini Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilməsi ilə Naxçıvanda 

yeni siyasi şərait yarandı, gələcək uğurlu inkişafın əsası qoyuldu və qısa zamanda bu, öz nəticələrini göstərməyə 

başladı. Çünki Ali Məclisin sədri muxtar respublikanın qarşılaşdığı problemlərə bələd idi və ondan çıxış 

yollarını da bilirdi. Qısa müddət ərzində muxtar respublikanın həyatının bütün sahələrində əsl canlanma 

müşahidə olunmağa başlandı. Quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət aldı. Həm paytaxtın, həm də bütövlükdə 

muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrinin yeni inkişaf konsepsiyasına uyğun qurulmasının zəruri 

əsasları təsis edildi. 

Müstəqillik illərində, xüsusilə 1995-2019-cu illər, yəni təqribən 25 il müddəti sosial-iqtisadi inkişaf 

baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. 

Blokadanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, muxtar respublikanın daxili imkanlarından və ehtiyat 

mənbələrindən səmərəli istifadə olunmuş, həyata keçirilən sabitləşmə, dönüş və inkişaf konsepsiyası iqtisadi və 

sosial müstəvidə yüksələn xətlə davam etdirilmiş, iqtisadiyyatda müsbət meyillər daha da 

möhkəmləndirilmişdir. 

Muxtar respublikada inkişafın təmin olunmasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul 

edilmiş Dövlət proqramlarının uğurlu icrası mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasında həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar qısa dövr ərzində makroiqtisadi sabitliyin bərqərar 

olunmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermişdir. 

İqtisadi və sosial sahədə bütün makroiqtisadi göstəricilərin yüksəlişi təmin edilmiş, Ümumi Daxili 

Məhsulun (ÜDM) həcmi 1994-cü ildə 37.288 min manat olduğu halda, 2019-cu ildə 140 dəfə artaraq 2.839 

milyon manat olmuşdur. Onun bir nəfərə düşən həcmi 6202 manat təşkil edir. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında prioritet sahə kimi qəbul edilən sənaye aparıcı rola malikdir. Muxtar 

respublika sənayesinin əsas hissəsini emal sənayesi təşkil etsə də, əvvəllər muxtar respublika üçün o qədər də 

xarakterik olmayan maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, mebel, eləcə də yüngül və yeyinti 

sənayesi, kənd təsərrüfatı təyinatlı 900-ə yaxın istehsal və xidmət sahələri də yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada 90-cı illərin ortalarında 56 sənaye müəssisəsi olduğu halda, 2015-ci ildə 438-ə 

çatmışdı. 2013-cü ildə sənaye 29 faizlik payla ÜDM-in tərkibində ilk yerə çıxmışdır. 2019-cu ildə 1 milyard 15 

milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş, 442 sənaye müəssisələrində 16.634 nəfər işçi çalışmışdır. 

2010-cu ildə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq minik avtomobillərinin istehsalını həyata keçirən 

“Naxçıvan Avtomobil Zavodu” MMC fəaliyyətə başlamışdır. İllik istehsal gücü 5 min ədəd avtomobil olan 

zavodda 12 modeldə avtomobil istehsal olunur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayeləşmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sənaye müəssisələrinin 

yaradılmasına və inkişafına xüsusi fikir verilmişdir. Yaradılan sənaye müəssisələri daxili bazar üçün məhsul 

istehsal etməklə yanaşı, ixracyönümlü məhsulların istehsalını da gücləndirmişdir. 2013-cü ildə 241 milyon 

manatlıq sənaye məhsulu ixrac edilmişdirsə, 2014-cü ildə bu, 321,8 milyon manat olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında enerji təhlükəsizliyi də uğurla həll edilmişdir. 1991-1992-ci illərdə 

yaranmış çətin şəraitə baxmayaraq, blokadada olan muxtar respublikanı elektrik enerjisi ilə təchiz etmək 

məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Türkiyə Cümhuriyyətindən 63 meqavat gücündə 154 

kilovoltluq, İran İslam Respublikasından 42 meqavat gücündə 132 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi 

xətləri çəkildi. Əhalini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Naxçıvan 

Modul tipli Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində olan SES, Ordubad rayonu ərazisində - 

Gilançay üzərində Biləv SES istifadəyə verildi. Ümumi gücü 50 meqavat olan Qaz-Turbin ES-in təbii qazla iş 

rejiminə keçirilməsindən sonra istismara verilməsi də bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi 

idi. Arpaçay üzərində iki SES - 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” - 

istismara verilmişdir. 2015-ci ildə 20 meqavat gücündə Günəş Elektrik Stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi 

və 2017-ci ildə stansiyanın gücünün daha 2 meqavat artırılması, 2018-ci ildə 2 meqavat gücündə Qabıllı Günəş 

ES-in istifadəyə verilməsi Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına səbəb olub. Bu gün Azərbaycan Respublikası 

üzrə Günəş Elektrik Stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisinin 78 faizdən çoxu muxtar respublikanın 

payına düşür. Bir müddət bundan öncə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Prezident İlham 

Əliyevin rəsmi qəbulunda olarkən verdiyi məlumatlar, muxtar respublikanın bütün sahələrdə, eləcə də enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi barədəki görülən işlər qürur doğurur. Ali Məclisin sədri qeyd etmişdir ki, 

muxtar respublikada əvvəlki illərdə cəmi bir elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi, 2018-ci ildə bir il 

ərzində ixrac edilən 35 milyon kilovata yaxın elektrik enerjisinin miqdarı muxtar respublikanın 2003-cü ildə 

malik olduğu elektrik enerjisi resurslarından çoxdur. Eyni zamanda muxtar respublikada elektrik enerjisinə olan 

tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, bu da inkişaf etmiş 

ölkələr üçün çox nadir göstərici hesab edilir. 

Muxtar respublikanın təbii qazla təmin edilməsi sahəsində də böyük uğurlar qazanılmışdır. Məlumdur ki, 

muxtar respublikaya Ermənistan ərazisi vasitəsilə 1991-ci ildən qaz verilməsi dayandırılmışdı. Muxtar 

respublikanı vəziyyətdən çıxarmaq üçün 1992-ci il avqustun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Heydər Əliyev İran İslam Respublikasında səfərdə olarkən Prezident Əli Əkbər Haşimi 

Rəfsəncani ilə görüşmüş, muxtar respublikanın qaz tələbatını təmin etmək barədə razılıq əldə etmişdi. Ölkə 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin bilavasitə himayə və qayğısı nəticəsində 2005-ci ildə İrandan mübadilə yolu ilə 

muxtar respublikaya təbii qaz ötürən kəmər istifadəyə verildi. Qısa müddət ərzində Naxçıvan qazlaşdırıldı. 

2005-ci ildə 6770 mənzilə və 195 fərdi evə qaz çəkildi. 2011-ci ilin yanvarınadək 220 yaşayış məntəqəsində 

78157 mənzil qazlaşdırılmış, abunəçilərə pulsuz olaraq mətbəx sobaları verilmiş, qaz sayğacları 

quraşdırılmışdır. 2011-ci ilin sonunda isə muxtar respublika 100 faiz qazlaşdırıldı, 86377 əhali abonenti və 

bütün təsərrüfat subyektləri mavi yanacaqla təmin olundu. 
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Ölkəmizdə yaranmış sabitlik, iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər muxtar respublikada tikinti-

quraşdırma və abadlıq sahəsində də əsaslı işlər görməyə şərait yaratmışdır. Yaranmış şəraitdən düzgün istifadə 

edilmiş, çoxsaylı inzibati binalar, sosial obyektlər tikilmiş, yüksək səviyyədə quruculuq və abadlıq işləri 

görülmüş, “Naxçıvan möcüzəsi” yaradılmışdır. 

Muxtar respublikanın uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsində 

investisiyaların cəlbi xüsusi rol oynayır. 2015-ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci 

ildəki göstəricini 312 dəfə üstələyərək, 951196 min manatdan çox olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, 2018-ci ildə əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2003-cü ildəki müvafiq göstəricini 16,1 dəfə 

üstələyərək 1.017 milyon manatı ötmüşdür. 

1996-2018-ci illərdə muxtar respublikada 562 inzibati bina, 284 təhsil müəssisəsi, 285 səhiyyə 

müəssisəsi, 491 mədəniyyət obyekti, 171 nasos stansiyası, 416 subartezian quyusu, 52 idman obyekti, 516 fərdi 

ev, 982 istehsal və xidmət obyekti, 181 körpü, 4 qəsəbə, 151 kənd mərkəzi tikilmiş, yenidən qurulmuş və ya 

əsaslı təmir olunmuşdur. 

Muxtar respublikada tikinti-quruculuq və abadlıq işləri ildən-ilə genişlənir. Yüksək zövqlə, peşəkarlıqla, 

Şərq və Qərb memarlıq elementlərindən ustalıqla və yerli-yerində istifadə etməklə tikilən binalar, təmir olunan 

və yenidən qurulan inzibati və sosial obyektlər, salınan gülkarlıqlar, yaradılan səliqə-sahman böyük quruculuq 

və abadlıq işlərinin yüksək səviyyədə görüldüyünü təsdiq edir. Bütün bu işlərə Ali Məclisin sədri diqqət və 

həssaslıqla yanaşır, hər bir tikinti, quruculuq və abadlıq işlərinin ən yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə aparılmasına 

nəzarət və rəhbərlik edir. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1999-cu ildə Naxçıvan səfəri zamanı burada görülən 

işlərdən, həyata keçirilən tədbirlərdən razı qaldığını bildirmiş, bu işlərin görülməsində təşkilati və rəhbər rolu 

oynayan Ali Məclisin sədrinin işini xüsusi vurğulayaraq demişdir: “Mən məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, 

Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun bir çox xüsusiyyətlərini 

bilirdim. Amma o çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşdim ki, gəncliyinə görə, bəlkə də ağır, çətin olar. Ancaq o 

sübut etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər”. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına hər səfərində keçirilən tədbirləri, 

görülən işləri, quruculuq və abadlıq sahəsindəki dəyişiklikləri yüksək qiymətləndirmişdir: “Mən çox sevinirəm 

ki, Naxçıvanda gözəl quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Blokada şəraitində yaşayan, Azərbaycanın əsas 

hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvan yaşayır, güclənir və irəliyə doğru inamla addımlayır. Fürsətdən istifadə 

edərək mən Naxçıvan rəhbərliyinə və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova 

görülən bütün işlərə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm”. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı hər zaman öncül mövqeyini qorumuş, əhalinin ərzaq 

məhsullarına, emal müəssisələrinin isə xammala olan tələbatının ödənilməsindəki rolu, həmçinin əhali 

məşğulluğunun təmin olunmasındakı əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu sahənin inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlanılmışdır. Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün əkin sahələrinin strukturunda dəyişikliklər edilmiş, əkin 

sahələri artırılmışdır. Belə ki, 1991-ci illə müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 25,1 

min hektardan 61,9 min hektara, başqa sözlə 2,4 dəfə artsa da, məhsuldarlığın artırılması hesabına ümumi 

məhsulun həcmi 29 dəfə artmışdır. Taxıl istehsalı 3,5 dəfə artaraq 106,3 min tona, kartof istehsalı 113,5 dəfə 

artaraq 49 min tona, meyvə və giləmeyvə istehsalı 27,7 dəfə artaraq 66,5 min tona, tərəvəz məhsulları istehsalı 

17,8 dəfə artaraq 82 min tona, bostan məhsulları istehsalı 34,5 dəfə artaraq 38 min tona çatmışdır. 2005-ci ildə 

98,3 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edildiyi halda, 2019-cu ildə bu, 507,6 milyon manata 

çatmışdır. 1996-cı ildə qaramalın sayı 55,5 min baş, xırdabuynuzlu heyvanların sayı 278,8 min baş olduğu 

halda, 2018-ci ildə bunlar müvafiq olaraq 119,8 min baş və 741,6 min baş olmuşdur. 84 quşçuluq təsərrüfatı 

yaradılmış, quşların sayı 911 min başa çatmışdır. 72.350 arı ailəsi olmuşdur ki, bunlardan 1448 ton bal istehsal 

edilmişdir. Son illərdə muxtar respublikada keçirilən “Göycə”, “Kətə”, “Arıçılıq məhsulları - bal”, “Ailə 

təsərrüfatları məhsulları” festivalları, 2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatı ili” elan olunması kimi 

tədbirlər aqrar sektorun inkişafına yeni imkanlar yaratmaqdadır. 

Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq yerli istehsalın əhatə dairəsi genişləndirilmiş, 

daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılmışdır. 2015-ci il olan “Kənd təsərrüfatı ili”ndə muxtar respublikada kənd 

təsərrüfatı istehsalı bütün sahələr üzrə 100-400 faiz artmışdır. Muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal 
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olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir, ixrac potensialı getdikcə artır. Enerji 

təhlükəsizliyi kimi, ərzaq təhlükəsizliyi də təmin edilmişdir. 

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsində nəqliyyat və rabitə sahələrinin də xüsusi 

yeri vardır. Naxçıvanda 1 Beynəlxalq hava limanı, 5 avtovağzal kompleksi, 797 km uzunluğunda yeni 

avtomobil yolları çəkilmişdir. ümumiyyətlə, 2003-2019-cu illər ərzində muxtar respublikada kənd yolları da 

daxil olmaqla 2 min kilometrə yaxın yol inşa olunmuşdur. Dəmiryol, hava və avtomobil nəqliyyatları muxtar 

respublikanın iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Muxtar respublikada hava nəqliyyatının inkişafı 

istiqamətində yeni hava limanı kompleksi tikilib istifadəyə verilmiş, Naxçıvan hava limanı beynəlxalq status 

qazanmışdır. 2018-ci il muxtar respublikada nəqliyyat sektorunun yük və sərnişin daşınması 2003-cü illə 

müqayisədə hər iki halda 2,8 dəfə artıb. 

1995-2019-cu illərdə muxtar respublikada rabitənin inkişafı yüksək templə getmişdir. Cənubi Koreyanın 

“DEU-Telekom” şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən muxtar respublikada yaşayış məntəqələri 

telefonlaşdırılaraq abonentlər birbaşa beynəlxalq telefon rabitə sisteminə çıxma imkanı əldə etmişlər. Hazırda 

muxtar respublikanın yaşayış ərazilərinin 99,1 faizində genişzolaqlı internet, 99,5 faizində isə simsiz internet 

xidmətləri göstərilir. 

Muxtar respublikanın telekommunikasiya şəbəkəsi beynəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel 

magistralına qoşulmuşdur. Hazırda muxtar respublikanın mövcud telekommunikasiya şəbəkəsinin 98 faizi optik 

şəbəkəyə birləşdirilmişdir. 

Muxtar respublikada informasiya və rabitə sahəsində daha bir yenilik kimi 2016-cı ildə “Naxtel” MMC 

tərəfindən dördüncü nəsil mobil rabitə şəbəkəsi istifadəyə verilməsidir. “Evədək optika”, “Elektron hökumət”, 

“Elektron imza”nın tətbiqinə başlanılmışdır. 1997-ci ildən başlayaraq muxtar respublikada bütün telefon 

stansiyaları avtomatlaşdırılmış, fiber-optik kabellər çəkilmiş, yeni poçt şöbələri yaradılmışdır. 2018-ci ildə 

informasiya və rabitə xidmətləri 51.325 min manat olmuşdur ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 11,8 

dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikada ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülmüş, 16541 

hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 10 milyondan çox ağac və bəzək kolları əkilmişdir. 

Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 14 faizini yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ildə isə bu göstərici 0,6 

faiz həddində olmuşdur. Muxtar respublikanın 27 faizə qədər təbiət ərazisi xüsusi mühafizə olunan ərazidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər əhalinin sosial 

problemlərinin həllinə kömək etmişdir. Əhalinin işlə təminatı sahəsində əməli addımlar atılmışdır. 1996-2017-ci 

illərdə 85861 yeni iş yeri açılmışdır, ki, bunun da 59090-ı və ya 68,8 faizi daimi iş yerləridir. Ümumiyyətlə, son 

24 ildə 95.188 iş yeri yaradılmışdır. Orta aylıq əməkhaqqı 1998-ci ildə 163,2 manatdan 2018-ci ildə 433 manata 

çatmış, 2003-cü illə müqayisədə 11,3 dəfə artmışdır. Muxtar respublikada əhali gəlirləri 2018-ci ildə 1.866.095 

manat təşkil etmişdir ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 11 dəfə çoxdur. Bu dövr ərzində hər bir 

nəfərə düşən gəlirlər 9 dəfə artaraq 4105,8 manat olmuşdur. 

Pensiyaçılar, müharibə əlilləri, şəhid və aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinə daim diqqət yetirilmişdir. 

Muxtar respublika əhalisinin sosial müdafiəsi və təminatına çəkilən xərclər 57,2 dəfə artmışdır. 2003-2013-cü 

illərdə bu qəbildən olan insanlara 429 minik avtomobili verilmişdir. 52.254 nəfər pensiyaçı hər cür qayğı ilə 

əhatə olunmuşdur. 2019-cu ildə muxtar respublikada əhalinin sayı 2003-cü illə müqayisədə 22 faiz artaraq 456,7 

min nəfərə çatmışdır. 

Hər bir cəmiyyətin ən qiymətli sərvəti onun sağlam üzvləridir. Naxçıvanda həyata keçirilən səhiyyə 

islahatlarının mərkəzində də insan amili dayanır. Son illər burada 230-dan çox tibb müəssisəsi istifadəyə 

verilmiş, onlar ən müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrində 

çalışan 1290 həkim heyəti, 2260 orta tibb işçiləri əhalinin sağlamlığı keşiyində dururlar. 

Xalqların və dövlətlərin sürətli inkişaf yolu təhsildən keçir. Təsadüfi deyildir ki, hələ vaxtilə ulu öndər 

Heydər Əliyev cəmiyyət həyatında təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, təhsil millətin 

gələcəyidir. Ona görə də dövlət hansı inkişaf səviyyəsində olsa da təhsilə qayğı göstərməli, gənc nəslin 

təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini müəyyən 

edən prioritet sahə” kimi yüksək dəyər vermişdir. Təhsilə, onun inkişafına xüsusi əhəmiyyət verən Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov demişdir: “Təhsilə qoyulan sərmayə ölkənin gələcəyinə 

qoyulan sərmayədir”. 
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Müstəqillik illərində çoxsaylı məktəb, uşaq bağçası tikilmiş, onların maddi-texniki bazası 

möhkəmləndirilmişdir. 1995-2017-ci illərdə muxtar respublikada 40182 şagird yerlik 129 ümumtəhsil məktəbi 

tikilmiş, 34024 şagird yerlik 52 təhsil müəssisəsi, eləcə də 19 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 23 uşaq musiqi 

məktəbi, 3 orta ixtisas təhsil müəssisəsi yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 

Bu gün nəinki Naxçıvan şəhərində, hətta ən ucqar dağ və sərhəd kəndlərində də müasir tədris 

avadanlıqları, sürətli internetə çıxışı olan kompüter, elektron lövhələr, zəngin fonda malik kitabxanalar və 

idman zalları ilə təmin olunmuş məktəb binaları tikilib istifadəyə verilib. Ümumtəhsil məktəblərində 50 min 590 

şagird təhsil alır, onların təlim-tərbiyəsi ilə 6751 müəllim məşğul olur. Məktəblər 6 min kompüter, 650 elektron 

lövhə, 3 milyon dərslik, 600 min latın qrafikası ilə nəşr olunmuş bədii ədəbiyyatla təmin edilmişdir. 

Təhsildə keyfiyyət dəyişiklikləri hər il artmaqda davam edir. Bunlar ali məktəblərə qəbulda və bu zaman 

yüksək bal toplayan abituriyentlərin sayında özünü göstərir. 2004-2005-ci tədris ilində 5409 nəfər məzun olmuş, 

bunlardan 3074-ü ali məktəblərə sənəd vermiş, 1024-ü qəbul olmuşdur (33,3 faiz). 2016-cı ildə 3138 nəfər 

məzun olmuş, bunlardan 2469-u ali məktəblərə sənəd vermiş, 1538-i qəbul olmuşdur (62 faiz). 2018-ci ildə 

qəbul olunanların sayı 1781 olmuşdur ki, bu da sənəd verənlərin 71 faizini təşkil etmişdir. 500-700 arasında bal 

toplayan abituriyentlər 1996-cı ildə 5, 2010-cu ildə 280, 2018-ci ildə 331 nəfər olmuşdur. 2010-2019-cu ildə 79 

nəfər tələbə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Məktəbəqədər və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsi qurulmuş, 28 məktəbəqədər, 44 

məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvan şəhərində 1 lisey, 3 kollec və 3 ali təhsil müəssisəsi yerləşir. Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey, 

Naxçıvan Tibb Kolleci, Naxçıvan Musiqi Kolleci və Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində hüquq-mühafizə, 

tibb, musiqi və texniki istiqamətlər üzrə kadrlar hazırlanır. Bu təhsil müəssisələrində 1721 tələbənin təlim-

tərbiyəsi ilə 360 müəllim məşğul olur. 

Son 25 ildə muxtar respublikada ali təhsil müəssisələrinin həyatında da ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Naxçıvan” Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda 8800 tələbə təhsil 

alır, onlardan 825-i əcnəbi tələbələrdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 12 fakültəsində 98 ixtisas üzrə 5 min 

tələbə bakalavr və 78 nəfər magistr, 42 nəfər doktorant və dissertant təhsil alır. 

NDU-da 407 nəfər professor-müəllim çalışır ki, onlardan 3-ü AMEA-nın müxbir üzvü, 35-i elmlər 

doktoru, 187-si fəlsəfə doktoru, 182-si isə müəllim və baş müəllimdir. 

“Naxçıvan” Universiteti 1999-cu ildən müstəqil ali məktəbə çevrilib. Hazırda universitetdə 1000-dən çox 

tələbə, 19 ixtisas üzrə bakalavr və magistr təhsili alır. Ali məktəbdə 88 nəfər müəllim işləyir ki, onlardan 3-ü 

elmlər doktoru, 20-si fəlsəfə doktorudur. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2000-ci ildən filial kimi yaradılmış, 2003-cü ildən müstəqil ali məktəbə 

çevrilmişdir. İnstitutda 1180 nəfər tələbə bakalavr və magistr təhsili alır ki, onların təhsili ilə 94 professor-

müəllim məşğul olur. Bunlardan 7-si elmlər doktoru, 40-ı fəlsəfə doktorudur. 

1995-ci ilə qədər muxtar respublikada 5 nəfər elmlər doktoru, 100-dən bir qədər artıq fəlsəfə doktoru 

olduğu halda, hazırda elmlər doktorlarının sayı 38-ə, fəlsəfə doktorlarının sayı 300-ə çatmışdır. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublikanın bütün təhsil müəssisələrində 58 minə yaxın uşaq, şagird, tələbə və 

kursant təhsil alır ki, onların təhsili ilə 10 minə yaxın müəllim məşğul olur. 

Bəhs olunan illərdə muxtar respublikada dinamik və əsaslı inkişaf edən sahələrdən biri də elm sahəsidir. 

Azərbaycan milli elminə həmişə hamilik etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan 

sonra elmə dövlət qayğısı artdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilən Vasif Talıbov 6 

aydan sonra, onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumu 

keçirildi. Belə bir elmi tədbirin keçirilməsi Naxçıvanda elmi mühitin inkişafına çox ciddi və əsaslı təsir göstərdi. 

Artıq sonrakı illərdə də muxtar respublikada beynəlxalq konfransların keçirilməsi bir ənənəyə çevrildi. 

Ali Məclis sədrinin təşəbbüsü və ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2002-ci ildə AMEA 

Naxçıvan Bölməsi yaradıldı. Artıq bundan sonra elmin vahid elmi mərkəzdən idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi, 

elmi kadrların hazırlanması, Naxçıvanın hərtərəfli öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyət üçün əlverişli şərait 

yaradıldı. 

Elmin inkişafı bilavasitə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlıq səviyyəsindən, onların elmi fəaliyyətindən 

asılıdır. 1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində dörd ixtisas üzrə, 2006-cı ildən AMEA Naxçıvan 

Bölməsində üç ixtisas üzrə Dissertasiya Şuralarının yaradılması və fəaliyyəti yüksək ixtisaslı elmi kadrların 
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hazırlanmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Dissertasiya şuralarında 276 nəfər fəlsəfə və elmlər doktoru 

dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Dissertasiya Şuralarının yaradılması, yüksək ixtisaslı elmi kadrların 

hazırlanması Ali Məclis sədrinin təşəbbüsü, diqqət və qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur. AMEA-ya 

2003, 2007, 2014 və 2017-ci illərdə keçirilən seçkilərdə Naxçıvandan olan elm və təhsil işçilərindən 3-ü 

akademik, 13-ü müxbir üzv seçilmişdir. Tədqiqatçıların çoxsaylı kitab və monoqrafiyaları, dərslik və dərs 

vəsaitləri, məqalə və tezisləri çap olunmuş, bir sıra fundamental ümumiləşdirici əsərlər - iki cildlik “Naxçıvan 

ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi atlası”, “Dədə Qorqud yurdu - 

Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlası”, üç cildlik “Naxçıvan folklor antologiyası”, “Naxçıvan tarixi”, 

“Naxçıvan teatrının salnaməsi”, “Qırmızı kitab”lar, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası”, 

“Naxçıvan arxeologiyası”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri” və başqaları elmi ictimaiyyət 

tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 

1995-2019-cu illərdə mədəni-maarif sahəsində çox böyük dəyişikliklər baş vermiş, Naxçıvanın 

mədəniyyət sahələrinin inkişafı heç vaxt bu səviyyədə olmamışdır. Kitabxanaların fəaliyyəti, onların maddi-

texniki bazası xeyli möhkəmlənmişdir. Tikilən qəsəbə və kənd mərkəzlərində kitabxana və klublara da yer 

ayrılmış, onların fəaliyyəti üçün hər cürə şərait yaradılmışdır. Muxtar respublikada 500-ə yaxın mədəniyyət 

obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Muzeylərin sayı 30-a çatmışdır. Heydər Əliyev muzeyi, 

M.T.Sidqinin, M.Arazın ev-muzeyləri, Açıq Səma Altında Muzey, Milli dəyərlər, Xatirə, Bəhruz Kəngərli, 

Xalça muzeyləri yaradılmışdır. “Bir xalqı dünyada mədəniyyət qədər tanıdan ikinci bir amil yoxdur”, - prinsipi 

əsas götürülərək bu sahənin inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Muxtar respublikada 3 Dövlət teatrı, 4 

Xalq teatrı, 2 Dövlət Filarmoniyası, 400-dən çox klub, mədəniyyət evi, kitabxana, mədəni-maarif müəssisələri, 

27 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri sakinlərin bədii zövqlərinin formalaşması və 

inkişafına çalışırlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngin bir diyardır. Ali Məclis sədrinin 

xüsusi sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisindəki 1213 tarix və mədəniyyət abidələri qeydə alınmış və 

pasportlaşdırılmışdır. 70-dən çox tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa olunmuşdur. 

Muxtar respublikada son illərdə daha çox diqqət yetirilən sahələrdən biri də turizmdir. Burada turizmin 

bir sıra sahələri - dağ-xizək turizmi, dini-ziyarət turizmi, mədəni turizm, müalicəvi turizm, kənd turizmi 

mövcuddur. Zəngin tarixi və mədəni irsi, nadir təbiət və memarlıq abidələri, müasir infrastruktura malik yaşayış 

məntəqələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdir. Ağbulaq Kənd 

Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılması turistlərin marağını xeyli artırmışdır. Muxtar respublikaya 2008-ci ildə 

219,1 min nəfər turist gəlmişdirsə, 2019-cu ildə bu, 416 min nəfər olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsi və təhlükəsizliyinə daim diqqət göstərilmişdir. Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun yaradılması, onun müasir silah-sursat və hərbi texnika ilə təminatı müdafiə 

təhlükəsizliyini təmin etmişdir. Ali Məclisin sədri ölkə Prezidentinə verdiyi hesabatda ordu quruculuğu 

sahəsindəki inkişafdan bəhs edərək demişdir: “Ümumqoşun ordusu korpusdan Əlahiddə ümumqoşun Ordusuna 

qədər yol keçibdir. Bu da Sizin diqqətinizlə yaradılıb. Alınmış silah-sursatla bu gün muxtar respublikanın 

ordusu da lazımınca təmin olunur, hava hücumundan müdafiə sahəsində işlər həyata keçirilir. Bir sözlə, Sizin 

qayğınızla muxtar respublikanın müdafiəsi üçün orada yerləşən hərbi hissələr hər bir tapşırığı yerinə yetirməyə 

tam hazırdır”. 

2018-ci ildə Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 11000 hektar ərazini işğaldan azad etməsi Ali 

Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsindəki uğurlarımıza əyani sübutdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında görülən işləri, həyata keçirilən tədbirləri, əldə edilən uğurları aşağıda 

qeyd olunan bu fakt da bir daha təsdiq edir: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri 

olduğu “Caspian European Club” ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks 

etdirən Azərbaycan Respublikası regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası 2017 və 2018-ci illərdə 18 parametr üzrə ən yüksək bal toplayaraq lider olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvanda görülən işləri, sosial-iqtisadi və 

mədəni inkişafda baş verən dəyişiklikləri yüksək qiymətləndirərək deyib: “Siz, Ali Məclisin sədri Vasif 

Talıbovun fəaliyyəti nəticəsində bütün bu uğurlara nail olmusunuz. Azərbaycanın digər bölgələri də inkişaf edir. 

Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də 
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liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu - abadlıq-quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diqqətlə 

tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir vətəndaş, qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür”. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlər, irəli sürülən təşəbbüslər, həyata 

keçirilən islahatlar sayəsində respublikamız çox böyük uğurlar əldə etmiş, lider dövlətə çevrilmişdir. Ölkəmizin 

ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası da tarixin heç bir mərhələsində bugünkü qədər gözəl, 

abad və güclü olmamışdır. 

 

Respublika.-2020.-26 yanvar.-№16.-S.6. 
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Adı və dadı ilə tanınan Naxçıvan meyvələri 
 

Varis Quliyev, 

aqrar elmləri doktoru 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçilik aqrar sektorun perspektivli və kənd əhalisinin əsas 

məşğulluq sahələrindəndir. Ərazinin əlverişli ekoloji mühiti və qədim təsərrüfatçılıq ənənələri burada 

özünəməxsus dada, keyfiyyətə, əmtəə görünüşünə malik olan, ilin ayrı-ayrı vaxtlarında yetişən müxtəlif meyvə 

sortlarının yaranmasına və becərilməsinə imkan verib. 

Müasir dövrdə müxtar respublikanın aqrar siyasətində kənd təsərrüfatında becərilən meyvə bitkilərinin 

genofondunun toplanılması, sort müxtəlifliyinin qorunması, zənginləşdirilməsi, tətbiqyönümlü sortların əkin 

sahələrinin genişləndirilməsi, istehsalının təşkili və onlardan iqtisadı səmərə əldə edilməsi əsas strateji 

istiqamətlərdəndir. Muxtar respublikada əhalinin meyvə, tərəvəz və üzümlə dolğun təmin edilməsi, xaricə 

məhsul ixrac olunması, nəticədə kənd əhalisinin məşğulluğunun artırılması və maddi-rifah halının yüksəldilməsi 

qəbul edilən müvafiq dövlət proqramlarının əsas məqsədini təşkil edir. 

Davamlı xarakter alan iqtisadi yüksəliş regionda aqrar sahənin inkişafını da sürətləndirmişdir. Məlum 

olduğu kimi, qədim Naxçıvan diyarının kənd təsərrüfatında meyvəçilik mühüm əhəmiyyət daşıyır. Naxçıvan 

alması, armudu, əriyi, göycəsi, üzümü Şərqdə həmişə məşhur olub və bölgəyə şərəf gətirib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 25 avqust 2008-ci il tarixli sərəncamında 2015-ci 

ilə qədər əhalinin müxtəlif meyvə məhsullarına olan tələbatının adambaşına 88,5 kiloqrama çatdırılması bir 

vəzifə olaraq qarşıya qoyulub və artıq yerinə yetirilib. Bu qərara müvafiq olaraq muxtar respublikada kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması istiqamətində bir sıra dövlət tədbirləri həyata keçirilib. Naxçıvan 

MR Ali Məclisi Sədrinin 14 fevral 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2012-2015-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, həmçinin 8 fevral 2016-

cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin 

və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” meyvəçiliyin genişləndirilməsinin, əhalinin yerli meyvə 

məhsulları ilə etibarlı təminatının, nəticədə iqtisadi sabitliyin başlıca meyarı olub. Qəbul edilən müvafiq dövlət 

proqramları muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasını stimullaşdırmaqla 2015-ci 

ildə ümumi meyvə istehsalı 45 min tona çatdırılıb, 2020-ci ildə isə 65 min tondan çox olması planlaşdırılıb. 

Müasir dövrdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin sənaye miqyasında daha da genişləndirilməsi sahəsində bir 

sıra məsələlərə toxunmaq istərdim. Bunlar meyvə genofondunun qorunması, öyrənilməsi, meyvə bağları 

sahələrinin genişləndirilməsi, meyvəçiliyin elmi-praktiki əsaslarının hazırlanmasıdır. Meyvəçilik üzrə fermer 

təsərrüfatlarının yaradılmasının müasir elmi əsaslarla təşkili, meyvəçi-aqronom kadrların bu işlərdə yaxın 

iştirakı, onların peşə hazırlığının mütəmadi yenilənməsi üçün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 

ixtisasartırma kurslarına cəlb olunması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Meyvəçilik üzrə ixtisaslaşdırılmış tinglik 

təsərrüfatlarının yaradılması, yerli və introduksiya edilmiş tətbiqyönümlü meyvə sortlarının əkin dövriyyəsinə 

daxil edilməsi də vacibdir. Eləcə də dağlıq, dağətəyi və Arazboyu düzənlik ərazilərdə landşafa uyğun iqtisadi 

əhəmiyyətli və tətbiqyönümlü tumlu və çəyirdəkli meyvə sortlarının müəyyənləşdirilməsi, mövcud bağların 

qaydaya salınması, boş torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi və yeni bağların salınması da 

gündəmə gəlir. 

Həyata keçirilməsi vacib olan digər məsələlər meyvəçiliyin intensiv becərilmə texnologiyası əsasında 

genişləndirilməsi məqsədilə iqtisadi və sənaye əhəmiyyətli yeni meyvə sortlarının introduksiyası, meyvəçilik 

üzrə ailə təsərrüfatı və fermer təsərrüfatlarının genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi, satış bazarlarına daha çox 

təzə yerli meyvə məhsullarının çıxarılmasına dövlət dəstəyinin artırılması, əhalinin yerli meyvə məhsulları ilə 

dolğun təminatının yaxşılaşdırılmasıdır. Sözügedən sahənin inkişafı həmçinin meyvəçilik üzrə innovativ 

texnologiyaya əsaslanan ilkin emal müəssisələrinin yaradılmasını, müxtəlif çeşidli konservləşdirilmiş 

məhsulların istehsalının yüksəldilməsini və ixrac məhsullarının həcm və növlərinin genişləndirilməsini tələb 

edir. İstehsal olunmuş ekoloji təmiz meyvə məhsullarının itkisiz toplanılması, qurudulmuş meyvə istehsalının 

təşkili və genişləndirilməsi, meyvə bağlarının suvarma şəbəkələrinin yaxşılaşdırılması, yerli rəqabət əsasında 
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pərakəndə satışın təşkili və maliyyə-kredit problemlərinin həlli üçün dövlət dəstəyinin artırılması da önəm 

daşıyır. 

Fikrimizcə, meyvəçilik üzrə rəqabətədavamlı ayrı-ayrı çeşidli məhsulların hazırlanması, onların 

reklamlarının təşkili, yerli bazara satışa çıxarılması və xaricə ixrac edilməsi üçün müasir texnologiya əsasında 

sənaye müəssisələrinin yaradılması lazımdır. Meyvəçiliyin genişləndirilməsində işlək istehsalçı-alıcı-satıcı 

şəbəkəsinin təşkil olunması, istehsal olunan meyvə məhsullarının kəndlərdə və şəhərlərdə ticarət obyektlərində 

pərakəndə satışlarının təşkili və belə tədbirlərin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi işin xeyrinə olan məqsədyönlü 

tədbirlərdir. Sözügedən sahənin inkişafına, eləcə də meyvə bağlarına mərkəzləşdirilmiş fitosanitar xidmətin 

təşkili, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı istifadə olunan dərman preparatlarının satışının, istifadə qaydalarının 

dövlət inhisarına alınması böyük dəstək verər. Meyvəçilik üzrə ixtisaslaşdırılmış fermer təsərrüfatlarının, "Ailə 

təsərrüfatı”nın dövlət tərəfindən dəstəklənməsi və genişləndirilməsi də bu sahədə irəliləyişə xidmət edir. 

Nəhayət, meyvə məhsullarından təzə halda bütün mövsümlərdə istifadə olunması üçün saxlama kameralarının, 

soyuducu anbarlar şəbəkəsinin genişləndirilməsi və onlardan məqsədyönlü istifadə edilməsinə, istehsalçılara 

mövcud saxlama anbarlarından bəhrələnmək üçün imkanların yaradılmasına üstünlük verilməlidir. 

Bölgədə aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi sahələri "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci 

illərdə sosial iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, həmçinin "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” adlı rəsmi dövlət sənədlərində də öz əksini tapıb. Tarixən bu 

ərazidə müxtəlif genetik xüsusiyyətləri ilə fərqlənən meyvə, tərəvəz və üzümün zəngin genofondu yaradılıb. 

Muxtar respublika ərazisində tumlu meyvələrdən alma, armud, heyva, əzgil, yemişan, çəyirdəkli meyvələrdən 

albalı, gilas, şaftalı, ərik, alça, zoğal, ləpəli meyvələrdən isə qoz (ceviz), badam, fındıq, püstə, pekan və başqa 

qiymətli tətbiqyönümlü sortlar geniş yayılıb. Muxtar respublikada 200-dən çox meyvə sortları, 150-dən çox sort 

və formalardan ibarət üzüm genofondu mövcuddur. Müəyyən edilib ki, ərazidə tumlu meyvələrdən almanın 

116, armudun 51, heyvanın 10, əzgilin 1, tutun 5, əncirin 4, narın 6, yemişanın 18 sortu, çəyirdəkli meyvələrdən 

gilasın 14, gilənarın 7, gavalının 14, zoğalın 1, alçanın 21, göyəmin 2, əriyin 31, şaftalının 14 sortu yayılıb. 

Ərazidə həmçinin qozun 26, püstənin 2, badamın 8, limonun 4 sortu yetişir. Bu zəngin genofondun səmərəli 

istifadə olunması ilə muxtar respublika əhalisini sitrus meyvə sortları istisna olmaqla, yerli məhsullar hesabına 

tumlu və çəyirdəkli meyvə sortları ilə dolğun təmin etmək mümkündür. Qeyd edək ki, muxtar respublikaya 

sitrus meyvələri istisna olmaqla tumlu və çəyirdəkli meyvələrin idxalının tədricən azaldılması, gömrük rüsumu 

qiymətləri ilə tənzimlənməsi yerli məhsulların istehsalının yüksəlməsinə stimul verər. Nəticədə satış 

bazarlarında becərilmə aqrotexnikası məlum olmayan, xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizədə hansı 

dərmanlardan istifadə olunması bilinməyən, həmçinin geni modifikasiya olunmuş meyvə sortlarının 

gətirilməsinin qarşısı alınar. 

Hazırda muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında yeni meyvə bağları salınmaqla çoxşaxəli istehsalçı-

emal sənayesi - son məhsulun satışı kimi prioritet sahələrin gələcək inkişafını təmin edən müasir meyvəçiliyin 

bazasının əsasları yaradılır. Blokada vəziyyətində olan muxtar respublikada meyvəçilik əhalini ərzaq məhsulları 

ilə, emal sənayesini isə xammalla təmin etdiyindən regionda mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən əsas 

məşğulluq sahələrindəndir. 

Müasir tipli aqrotexniki vasitələrin alınması və aqroparkların yaradılması meyvəçiliyin 

genişləndirilməsində innovativ texnologiyanın tətbiqini və stimullaşdırıcı tədbirləri bir-biri ilə əlaqələndirir. 

İndiki dövrdə meyvəçilik üzrə əsas problem iri, xırda və orta müəssisələr qrupunun, habelə onların fəaliyyəti ilə 

bağlı olan təşkilatların bölgədə nizamlı fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir. Buna uyğun olaraq sahibkarlara 

maarifləndirmənin təşkili, müvafiq informasiya-məsləhət xidməti şəbəkəsinin fəaliyyətinin artırılması, nəticədə 

rəqabətədavamlı ərzaq məhsulları istehsalının artırılması üçün strateji istiqamətlər müəyyənləşdirilib. 

Meyvəçiliyin genişləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü praktiki işlər həyata keçirilir. Kəngərli rayonu 

ərazisində torpaq örtüyünün dəyişdirilməsi və kənardan əraziyə humus qatlı torpaq örtüyü gətirilməklə torpaqda 

münbit şərait yaradılıb, əraziyə mütərəqqi damcılı suvarma sistemləri çəkilməklə 50 hektardan artıq sahədə 

püstə bağı salınıb. Ümumilikdə son dövrlərdə kənd təsərrüfatına yararsız olan 213 hektar torpaq sahəsində 

meyvə ağacları əkilib. Naxçıvançay, Əlincəçay və Gilançay vadilərində 48 hektardan artıq sahədə, Arazboyu 

düzənlik ərazilərdə isə 49,8 hektar sahədə meyvə bağları, 4,5 hektarda isə üzüm bağı yaradılıb. Nehrəm kəndi 

inzibatı ərazisinin şərq hissəsində indiyə qədər istifadəsiz qalan təpəliklərin şumlanaraq əkinə yararlı hala 

gətirilməsi nəticəsində 180 hektardan çox müasir tipli üzüm plantasiyaları salınıb. Tingçiliyin inkişafı da 
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diqqətdə saxlanılıb, Şərur rayonunda iki sahibkar tərəfindən 4 hektar, Babək rayonunda bir sahibkar tərəfindən 

0,5 hektar sahədə müxtəlif meyvə növlərinin məhsuldar sortlarından ibarət tinglər yetişdirilib, ümumilikdə 

təsərrüfatlarda 87 min ədəd tingin satışı həyata keçirilib, 73 min meyvə tingi isə əkin üçün hazır vəziyyətə 

gətirilib. Culfa rayonunun Dizə kəndində 0,3 hektar ərazidə 53000 ədəd üzüm tingi salınmaqla tingçilik 

təsərrüfatı yaradılıb. 

Sahibkarlığa Kömək Fondunun vəsaiti hesabına son illər muxtar respublika üzrə üzümçülüyün inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə 8 layihənin maliyyələşdirilməsinə 179 min manat, 65 layihə üzrə meyvəçilik 

təsərrüfatlarının yaradılmasına 1 milyon 333 min manat həcmində dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib. 2019-cu il 

muxtar respublikada "Ailə təsərrüfatı ili” elan olunmuşdu. Şübhə yoxdur ki, bu qərar yeni meyvə bağlarının 

salınmasında və məhsul istehsalının genişləndirilməsində mühüm rol oynamışdır. 

 

Azərbaycan.-2020.-23 yanvar.-№13.-S.5. 
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Gözəl və inkişaf edən diyarın adı Naxçıvandır 
 

Prezident İlham Əliyev: «Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı  

deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir.  

Burada gedən işlər məni çox sevindirir» 

 

Eldar İbrahimov, 

Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri,  

Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü, professor 

 

Ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq, respublikamız dünyanın sürətli 

inkişaf yolunda irəliləyən, özünəməxsus milli inkişaf modelini yaradan dövlətlərindən biri kimi tanınır. 

2019-cu ilin əvvəlindən başlayan sosial-iqtisadi islahatlar, kadr sahəsində yeniliklər Azərbaycanın 

uzunmüddətli perspektivə və dinamik sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığına yeni imkanlar yaradıb. Bu 

uğurlar və nailiyyətlər prosesində qədim və əsrarəngiz diyarımız olan Naxçıvan Muxtar Respublikası 

xüsusi rolu ilə seçilir. Muxtar respublikada quruculuq-abadlıq işləri, yeni iş yerlərinin yaradılması, 

əhalinin sosial-iqtisadi durumunun yaxşılaşdırlması istiqamətində genişmiqyaslı işlər görülür və 

islahatlar həyata keçirilir. Əldə olunun nailiyyətlər isə, heç də səbəbsiz deyil. Ulu Öndərimiz Heydər 

Əliyevin mükəmməl idarəçilik fenomeni, düşünülmüş sosial-iqtisadi siyasəti, bu gün də muxtar 

respuvlikada davam etdirilməkdədir.  

 

Bu, inkaredilməz faktdır ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı 

milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına, o cümlədən, yağı düşmən olan 

Erməinistanla üz-üzə olan Naxçıvanın tənəzzüldən tərəqqiyə və inkişfa çıxmasına gətirib çıxardı. Həm də, 

qətiyyətlə onu qeyd etmək olar ki, əgər Ulu Öndər Heydər Əiyev 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində keçirilən fövqəladə sessiyada Ali Məclisin Sədri seçilməsinə razılıq verib, 

idarəçiliyi öz əlinə almasa idi bu gün işğal olunmuş ərazilərimizin siyahısında Naxçıvan da olardı. Eyni 

zamanda, Dahi Öndərimiz Heydər Əiyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri olması və 

Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə deputat seçilməsi Ulu Öndərimizin o zaman çətin və ağır durumda 

olan Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak etməsinə imkanlar yaratmış oldu. Ulu Öndərimiz 

Heydər Əliyev tarixi çıxışlarının birin də demişdir: «Bu zamanın, bu dəqiqələrin, bu saatın hökmünü nəzərə 

almaya bilməzdim... Xalqın bu əhval-ruhiyyəsini, tələblərini nəzərə alaraq, bütün məsələləri götür-qoy etdim. 

Mən öz taleyimi xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini, yəqin ki, indi bu müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə 

yetirməliyəm». Tarixi faktlar və mövcud reallıqlar təsdiq edir ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev üzərinə 

götürdüyü çətin problemlərin layincə həllinə nail ola bildi. 

 

Ulu Öndər özünə Naxçıvan boyda abidə ucaltdı 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Dahi Öndər Heydər Əliyevin siyasi 

fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü barədə deyib: «Tale Ulu Öndəri bu regiona göndərməklə Naxçıvanı işğal 

olunmaq, əhalisini isə qaçqın ömrü yaşamaq təhlükəsindən hifz etdi. Azərbaycanın bu qədim torpağını xilas 

edən Ulu Öndər özünə Naxçıvan boyda abidə ucaltdı. Azərbaycanın siyasi tarixində parlaq iz qoymuş bu böyük 

şəxsiyyətin Naxçıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı, sıravi deputat, sonralar isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbaycan 

siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların 

atılmasına gətirib çıxardı». 

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə də, mütəmadi olaraq, Naxçıvana səfərlər 

edir, görülən işlərlə, orada müşahidə olunan böyük inkişafla yerində tanış olurdu. Ulu Öndərin bu siyasəti 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən də davam etdirilir. Bu gün Naxçıvandakı yüksək inkişaf, görülən abadlıq və 

quruculuq işləri, məhz bu siyasətin nəticəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tarixi 
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çıxışlarının birində Naxçıvanda gedən genişmiqyaslı quruculuq-abadlıq işlərini, əhalinin sosial rifah halının 

yaxşılaşmasını, həm də, Azərbaycanın inkişafı olduğunu bildirib: «Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın 

uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox 

sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl ənənələr gələcək illərdə də davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə görə, həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə, nəinki bu 

regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır». 

 

 

 

Muxtar Respublikada 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında 1 milyard 803 milyon 670 min  

400 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur 

 

Qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin uğurla icra olunması, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi, mühüm əhəmiyyətə malik dövlət proqramlarının 

reallaşdırılması Naxçıvan Muxtar Respublikasının sürətlə inkişafını reallığa çevirib. Naxçıvan Muxtar 

Respublikada iqtisadi islahatlar ardıcıl həyata keçirilir, torpaq islahatı başa çatdırılıb, azad sahibkarlığın, xüsusi 

mülkiyyətin və kiçik biznesin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. 2019-cu ilin iqtisadi göstəricilərinə əsasən, 

demək olar ki, iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi sayılan ümumi daxili məhsulun həcmi 2004-cü illə müqayisədə 

12 dəfə artaraq, 2 milyard 773 milyon 20 min manatdan çox olmuşdur. Ümumi daxili məhsulda maddi istehsal 

sektorunun xüsusi çəkisinin 65 faizə yaxın olması isə sabit iqtisadi artımın daha bir göstəricisidir. Muxtar 

respublikada 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında 1 milyard 803 milyon 670 min 400 manatlıq ümumi daxili 

məhsul istehsal olunmuşdur. Bu, 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,4 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə 

düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,9 faiz artaraq, 3945 manat 

olmuşdur. Muxtar respublikada yaranan ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye sahəsi tutur. Sənaye 

üzrə 742 milyon 932 min 800 manat dəyərində məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da, 2018-ci ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 1,2 faiz çoxdur. 

Vəsait qoyuluşları çərçivəsində 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında muxtar respublikada bütün 

maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 654 milyon 443 min 600 manat vəsait yönəldilmişdir. Bu da, bir il öncəki 

göstəricidən 1,3 faiz çoxdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 631 milyon 634 min 500 manatı və ya 96,5 faizi 

tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür. Bəhs olunan dövrdə 309 milyon 144 min manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da, 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,9 faiz çoxdur. 

Bu dövr ərzində, diri çəkidə ət istehsalı 14518,9 ton, süd istehsalı 68143,1 ton olmuşdur. 2018-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 3,9 faiz, süd istehsalı isə 1,5 faiz artmışdır. 2019-cu ilin yanvar-avqust 

aylarında informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 35 milyon 522 min manat olmuşdur ki, bu da, 2018-ci ilin 

müvafiq dövründəki xidmətlərin dəyəri ilə müqayisədə 3,2 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində, mobil rabitə 

xidmətinin dəyəri 28 milyon 898 min 100 manat təşkil etmiş və bir il öncəyə nisbətdə, 2,1 faiz artmışdır. 

Təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına çıxış imkanları, davamlı olaraq yaxşılaşdırılmış, 2019-cu ilin 

yanvar-avqust aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 77 

milyon 641 min 400 manat məbləğində kreditlər verilmişdir ki, bu da, bir il öncəki göstəricidən 2,2 dəfə çoxdur. 

Verilmiş kreditlərin 9 milyon 781 min 800 manatı və yaxud 12,6 faizi qısamüddətli, 67 milyon 859 min 600 

manatı və yaxud 87,4 faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin, davamlı olaraq 

dəstəklənməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması nəticəsində, muxtar respublikada 383 növdə məhsul 

istehsal olunur. Bunun da 126 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarıdır. Hazırda əhalinin 108-i ərzaq, 

242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350 növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir. Muxtar 

respublikada bank sektorunun normal fəaliyyəti təmin edilmişdir. 1 sentyabr 2019-cu il tarixə muxtar 

respublikanın banklarında açılmış bank hesablarının sayı 82781-ə çatmışdır ki, bunun da, 73167-si və ya 88,4 

faizi aktiv hesablardır. 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında açılmış 18163 bank hesabının 17995-i aktiv 

hesablar olmuşdur. Muxtar respublikada quraşdırılmış POST-terminalların sayı 1 sentyabr 2019-cu il tarixə 

1276-ya çatmışdır. Muxtar respublikada iqtisadiyyatın dinamik inkişafı xarici ticarət əlaqələrinin 

genişlənməsinə müsbət şərait yaratmış, 2019-cu ilin yanvar-avqust aylarında 325 milyon 495 min ABŞ dolları 

dəyərində xarici ticarət dövriyyəsi qeydə alınmışdır. İxracın dəyəri 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
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artaraq, 285 milyon 764 min 900 ABŞ dolları təşkil etmiş, 246 milyon 34 min 800 ABŞ dolları dəyərində 

müsbət saldo yaranmışdır. 2019-cu ilin yanvar-iyul aylarında muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə 

hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 454,5 manat təşkil etmişdir ki, bu da, 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 5,7 faiz çoxdur. Bu günlər Ordubad rayonunun Vənənd kəndində yeni sosial obyektlərin istifadəyə 

verilməsi mərasimdə iştirak edərkən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov 

bildirib ki, bu gün ölkəmizin ümumi inkişafının tərkib hissəsi kimi muxtar respublikamızda da quruculuq işləri 

aparılır, kəndlər abadlaşır, yollar çəkilir, yeni məktəblər tikilir, su-kanalizasiya sistemləri qurulur. İnsanların 

rahat yaşaması, təsərrüfatların inkişafı, əhalinin məskunlaşması üçün dövlət tərəfindən lazımi tədbirlər görülür: 

«Həyata keçirilən tədbirlər Vənənd kəndinin timsalında aydın görünür. Bu gün Azərbaycanda əsası Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sabitlik, inkişaf və dövlət-xalq birliyi mövcuddur. Ölkə Prezidenti 

tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, sabitlik və inkişaf Azərbaycanın həyat tərzinə çevrilib. 

Muxtar respublikada da inkişaf təmin olunmuşdur». 

 

 

Naxçıvan abadlaşır, gözəlləşir və əhalinin yaşayış durumu daha da yaxşılaşır 

 

Haqlı olaraq tarixçi-alimlər 5 min illik tarixə malik Naxçıvanı sivilizasiyanın beşiyi adlandırırlar. Bu 

diyarda qədim türbə və tikililər, daş kitabələr və abidələr mövcuddur ki, bu da, özündə sivilizasiyanın ilkin 

mərhələlərini əks etdirir. Həm yazılı mənbələr, həm də burada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan 

maddi-mədəniyyət nümunələri, bu gün də qorunub-saxlanılan neçə-neçə abidə, bir daha sübut edir ki, bu 

diyarda şəhər mədəniyyətinin tarixi 5 min ilə yaxındır. Naxçıvanda dünya memarlıq məktəbinin şah əsəri olan 

qiymətli tarixi tikililər qorunaraq və əsaslı surətdə bərpa olunaraq, gələcək nəsillərə ötürülür. Məhz Naxçıvanın 

bugünkü və tarixi uğurlarlarına əsaslanan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, gözəl təbiəti, iqlimi, havası, 

mənzərəsi, binaları və ən önəmlisi, gözəl insanları olan gözəl məkanın adı Naxçıvandır. Prezidenti İlham 

Əliyevin Naxçıvana səfəri zamanı əhali ilə görüşündə bildirib ki, Naxçıvan şəhəri, bütün şəhərlər abadlaşır, 

gözəlləşir, çox böyük quruculuq və yaşıllaşdırma işləri aparılır: «Son illər ərzində, muxtar respublikada böyük 

abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə çox 

sürətlə inkişaf edən respublikadır». Ölkə Prezidenti uğurların qazanılmasında muxtar respublika rəhbərliyinin 

fəaliyyətini xüsusi vurğulamışdır: «Mən Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbovun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. Onun fəaliyyəti nəticəsində, burada bu işlər görülür və o da sizə arxalanır. Öz fəaliyyəti ilə Ulu Öndər 

Heydər Əliyevin tutduğu yolu Naxçıvanda davam etdirir. Bu, çox böyük nailiyyətdir». Heç də təsadüfi deyil ki, 

bu günlərdə Naxçıvan Muxtar respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə dövlət quruculuğu işlərində xidmətlərinə görə, «Şərəf» ordeninə layiq 

görülüb. Şübhəsiz ki, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov 2020-ci ildə də bu şərəfli yolu böyük uğurla 

və əzmlə davam etdirəcək. 

Azərbaycanın hər bir bölgəsi olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da bundan sonra da inkişaf 

dinamikasını davam etdirəcək. Çünki Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət və Onun ən 

layiqli siyasi varisi, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin dönməz və dəyişməz, xalqa, dövlətə xeyirli, gərəkli siyasəti 

bunu özündə ehtiva edir. 

 

Səs. - 2020. - 17 yanvar. - № 8. - S. 4. 
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Müasir Naxçıvan inkişaf yollarında 

 
İsmayıl Hacıyev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

Dövlətçilik fəaliyyəti, idarəçilik peşəsi ağır işdir. Bu işlə məşğul olmaq üçün parlaq təhsil almaq, geniş 

dünyagörüşə malik olmaq azdır. Bunun üçün çətinliklərə sinə gərmək, dəmir iradə və dözüm, insanlarla işləmək 

qabiliyyəti, səbr və təmkin, uzaqgörənlik, qətiyyətli mövqe və həyat təcrübəsi lazımdır. Bu keyfiyyətlər adətən 

insanlarda ömrün orta çağlarında formalaşır. Lakin bəzən elə insanlar da olur ki, nisbətən gənc yaşlarından 

dövlətçilik və idarəçilik işində nəzərəçarpacaq uğurlar qazanırlar. Bu isə onların şəxsi keyfiyyətlərindən, gendən 

gələn imkanlardan, düşdükləri tarixi şəraitdən, qarşılaşdıqları görkəmli şəxsiyyətlərdən aldıqları siyasi 

dərslərdən asılıdır. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan öz tarixinin çətin günlərini yaşayırdı. Ermənilər 

tərəfindən blokadaya alınmış Naxçıvan daha ağır vəziyyətdə idi. Yollar bağlanmış, əlaqələr kəsilmiş, insanların 

yaşaması üçün vacib olan zəruri vasitələr problemə çevrilmişdi. Məhz belə bir zamanda dünya şöhrətli 

siyasətçi, qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvana gəlməli oldu. Naxçıvana gələn Heydər Əliyev 

bütün xalqın, eləcə də naxçıvanlıların əzizi idi. Ağır günlər keçirən, çətinliklərlə qarşılaşan, erməni təcavüzünə 

məruz qalan, blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvan əhalisinin tələbi və təkidi ilə Heydər Əliyev Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildi. Bundan əvvəl Heydər Əliyevin tam yekdilliklə Azərbaycan 

SSR və Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanlarına üzv seçilməsi ilə xalqımız ona öz sevgi və məhəbbətini bir 

daha göstərmişdi. Dünya şöhrətli siyasətçinin Naxçıvanda olması və yaşaması Naxçıvan Muxtar Respublikasını 

gözləyən təhlükələrdən və bəlalardan xilas etdi. Heydər Əliyev müdrikliyi, xalqa inamı, Heydər Əliyev-xalq 

birliyi Naxçıvanı xilas etdi. 

Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev Ali Məclisin Sədri olduqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Muxtar respublikada 

həyata keçirilən tədbirlər, demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın 

müstəqilliyini möhkəmləndirmək yolunda atılan məqsədyönlü tədbirlər idi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən 

çıxarılmasına, sərhəd kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, sosial 

vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə, Naxçıvandan rus qoşunlarının 

çıxarılması və Milli Ordunun formalaşdırılmasına, Naxçıvanın blokadadan çıxarılmasına və beynəlxalq 

əlaqələrin yaradılmasına, qanunsuz silahlı dəstələrin ləğv edilməsinə və digər vacib məsələlərin həll edilməsinə 

yönəlmişdir. Qarşıya qoyulan bütün məsələlər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi, cəsarət və qətiyyəti sayəsində həll 

edildi, Naxçıvan qorundu, onun düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qeyd 

etdiyi kimi, naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı zərurəti 

reallığa çevriləndə o, düşmən təcavüzündən və fəlakətlər girdabından xilas etdiyi Naxçıvanı özünün dövlətçilik 

məktəbinin yeni nəsil nümayəndəsinə  etibar etdi. Məhz bundan sonra Azərbaycanın xilası və inkişafı 

missiyasını həyata keçirməyə başlayan ümummilli liderin bilavasitə rəhbərliyi altında müstəqilliyin verdiyi real 

imkanların ümummilli mənafelər naminə səfərbər və istifadə edilməsi kimi mühüm tarixi mərhələ başlandı. 

1995-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə 

birinci müavini Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi ilə Naxçıvanda 

yeni siyasi şərait yarandı, gələcək uğurlu inkişafın əsası qoyuldu və qısa zamanda bu, öz nəticələrini göstərməyə 

başladı. Çünki Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın qarşılaşdığı problemlərə bələd idi və ondan çıxış 

yollarını da bilirdi. Qısa müddət ərzində muxtar respublikanın həyatının bütün sahələrində əsl canlanma 

müşahidə olunmağa başlandı. Quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət aldı. Həm paytaxtın, həm də bütövlükdə, 

muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrinin yeni inkişaf konsepsiyasına uyğun qurulmasının zəruri 

əsasları təsis edildi. 

Müstəqillik illərində, xüsusilə 1995-2019-cu illər, yəni təqribən 25 il müddəti sosial-iqtisadi inkişaf 

baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. 
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Blokadanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, muxtar respublikanın daxili imkanlarından və ehtiyat 

mənbələrindən səmərəli istifadə olunmuş, həyata keçirilən sabitləşmə, dönüş və inkişaf konsepsiyası iqtisadi və 

sosial müstəvidə yüksələn xətlə davam etdirilmiş, iqtisadiyyatda müsbət meyllər daha da möhkəmləndirilmişdir. 

Muxtar respublikada inkişafın təmin olunmasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul 

edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar qısa dövr ərzində makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunmasını təmin etmiş, 

iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermişdir. 

İqtisadi və sosial sahədə bütün makroiqtisadi göstəricilərin yüksəlişi təmin edilmiş, ümumi daxili 

məhsulun (ÜDM) həcmi 1994-cü ildə 37.288 min manat olduğu halda, 2019-cuu ildə 140 dəfə artaraq 2.839 

milyon manat olmuşdur. Onun bir nəfərə düşən həcmi 6202 manat təşkil edir. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında prioritet sahə kimi qəbul edilən sənaye aparıcı rola malikdir. Muxtar 

respublika sənayesinin əsas hissəsini emal sənayesi təşkil etsə də, əvvəllər muxtar respublika üçün o qədər də 

xarakterik olmayan maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, mebel, eləcə də yüngül və yeyinti 

sənayesi, kənd təsərrüfatı təyinatlı 900-ə yaxın istehsal və xidmət sahələri də yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada 90-cı illərin ortalarında 56 sənaye müəssisəsi olduğu halda, 2015-ci ildə 438-ə 

çatmışdı. 2013-cü ildə sənaye 29 faizlik payla ÜDM-in tərkibində ilk yerə çıxmışdır. 2019-cu ildə 1 milyard 15 

milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş, 442 sənaye müəssisələrində 16.634 nəfər işçi çalışmışdır. 

2010-cu ildə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq minik avtomobillərinin istehsalını həyata keçirən 

“Naxçıvan Avtomobil Zavodu” MMC fəaliyyətə başlamışdır. İllik istehsal gücü 5 min ədəd avtomobil olan 

zavodda 12 modeldə avtomobil istehsal olunur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayeləşmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sənaye 

müəssisələrinin yaradılmasına və inkişafına xüsusi fikir verilmişdir. Yaradılan sənaye müəssisələri daxili bazar 

üçün  məhsul istehsal etməklə yanaşı, ixracyönümlü məhsulların istehsalını da gücləndirmişdir. 2013-cü ildə 

241 milyon manatlıq sənaye məhsulu ixrac edilmişdirsə, 2014-cü ildə bu, 321,8 milyon manat olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında enerji təhlükəsizliyi də uğurla həll edilmişdir. 1991-1992-ci illərdə 

yaranmış çətin şəraitə baxmayaraq, blokadada olan muxtar respublikanı elektrik enerjisi ilə təchiz etmək 

məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Türkiyə Cümhuriyyətindən 63 meqavat gücündə 154 

kilovoltluq, İran İslam Respublikasından 42 meqavat gücündə 132 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi 

xətləri çəkildi. Əhalini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Naxçıvan 

Modul tipli Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində olan SES, Ordubad rayonu ərazisində - 

Gilançay üzərində Biləv SES istifadəyə verildi. Ümumi gücü 50 meqavat olan Qaz-Turbin ES-in təbii qazla iş 

rejiminə keçirilməsindən sonra istismara verilməsi də bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi 

idi. Arpaçay üzərində iki SES – 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” – 

istismara verilmişdir. 2015-ci ildə 20 meqavat gücündə Günəş Elektrik Stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi 

və 2017-ci ildə stansiyanın gücünün daha 2 meqavat artırılması, 2018-ci ildə 2 meqavat gücündə Qabıllı Günəş 

ES-in istifadəyə verilməsi Naxçıvanın etibarlı enerji təminatına səbəb olub. Bu gün Azərbaycan Respublikası 

üzrə Günəş Elektrik Stansiyasında istehsal olunan elektrik enerjisinin 78 faizdən çoxu muxtar respublikanın 

payına düşür. Bir müddət bundan öncə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Prezident İlham 

Əliyevin rəsmi qəbulunda olarkən verdiyi məlumatlar, muxtar respublikanın bütün sahələrdə, eləcə də enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi barədəki görülən işlər qürur doğurur. Ali Məclisin Sədri qeyd etmişdir ki, 

muxtar respublikada əvvəlki illərdə cəmi bir elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi, 2018-ci ildə bir il 

ərzində ixrac edilən 35 milyon kilovata yaxın elektrik enerjisinin miqdarı muxtar respublikanın 2003-cü ildə 

malik olduğu elektrik enerjisi resurslarından çoxdur. Eyni zamanda muxtar respublikada elektrik enerjisinə olan 

tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, bu da inkişaf etmiş 

ölkələr üçün çox nadir göstərici hesab edilir. 

Muxtar respublikanın təbii qazla təmin edilməsi sahəsində də böyük uğurlar qazanılmışdır. Məlumdur 

ki, muxtar respublikaya Ermənistan ərazisi vasitəsilə 1991-ci ildən qaz verilməsi dayandırılmışdı. Muxtar 

respublikanı vəziyyətdən çıxarmaq üçün 1992-ci il avqustun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Heydər Əliyev İran İslam Respublikasında səfərdə olarkən Prezident Əli Əkbər Haşimi 

Rəfsəncani ilə görüşmüş, muxtar respublikanın qaz tələbatını təmin etmək barədə razılıq əldə etmişdi. Ölkə 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin bilavasitə himayə və qayğısı nəticəsində 2005-ci ildə İrandan mübadilə yolu ilə 
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muxtar respublikaya təbii qaz ötürən kəmər istifadəyə verildi. Qısa müddət ərzində Naxçıvan qazlaşdırıldı. 

2005-ci ildə 6770 mənzilə və 195 fərdi evə qaz çəkildi. 2011-ci ilin yanvarınadək 220 yaşayış məntəqəsində 

78157 mənzil qazlaşdırılmış, abunəçilərə pulsuz olaraq mətbəx sobaları verilmiş, qaz sayğacları 

quraşdırılmışdır. 2011-ci ilin sonunda isə muxtar respublika 100 faiz qazlaşdırıldı, 86377 əhali abonenti və 

bütün təsərrüfat subyektləri mavi yanacaqla təmin olundu. 

Ölkəmizdə yaranmış sabitlik, iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər muxtar respublikada tikinti-

quraşdırma və abadlıq sahəsində də əsaslı işlər görməyə şərait yaratmışdır. Yaranmış şəraitdən düzgün istifadə 

edilmiş, çoxsaylı inzibati binalar, sosial obyektlər tikilmiş, yüksək səviyyədə quruculuq və abadlıq işləri 

görülmüş, “Naxçıvan möcüzəsi” yaradılmışdır. 

Muxtar respublikanın uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsində 

investisiyaların cəlbi xüsusi rol oynayır. 2015-ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci 

ildəki göstəricini 312 dəfə üstələyərək, 951196 min manatdan çox olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, 2018-ci ildə əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2003-cü ildəki müvafiq göstəricini 16,1 

dəfə üstələyərək 1.017 milyon manatı ötmüşdür. 

1996-2018-ci illərdə muxtar respublikada 562 inzibati bina, 284 təhsil müəssisəsi, 285 səhiyyə 

müəssisəsi, 491 mədəniyyət obyekti,171 nasos stansiyası, 416 subartezian quyusu, 52 idman obyekti, 516 fərdi 

ev, 982 istehsal və xidmət obyekti, 181 körpü, 4 qəsəbə, 151 kənd mərkəzi tikilmiş, yenidən qurulmuş və ya 

əsaslı təmir olunmuşdur. 

Muxtar respublikada tikinti-quruculuq və abadlıq işləri ildən-ilə genişlənir. Yüksək zövqlə, peşəkarlıqla, 

Şərq və Qərb memarlıq elementlərindən ustalıqla və yerli-yerində istifadə etməklə tikilən binalar, təmir olunan 

və yenidən qurulan inzibati və sosial obyektlər, salınan gülkarlıqlar, yaradılan səliqə-sahman böyük quruculuq 

və abadlıq işlərinin yüksək səviyyədə görüldüyünü təsdiq edir. Bütün bu işlərə Ali Məclisin Sədri diqqət və 

həssaslıqla yanaşır, hər bir tikinti, quruculuq və abadlıq işlərinin ən yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə aparılmasına 

nəzarət və rəhbərlik edir. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1999-cu ildə Naxçıvan səfəri zamanı burada görülən 

işlərdən, həyata keçirilən tədbirlərdən razı qaldığını bildirmiş, bu işlərin görülməsində təşkilati və rəhbər rolu 

oynayan Ali Məclisin Sədrinin işini xüsusi vurğulayaraq demişdir: “Mən məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, 

Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun bir çox xüsusiyyətlərini 

bilirdim. Amma o çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşdim ki, gəncliyinə görə, bəlkə də ağır, çətin olar. Ancaq o 

sübut etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər”. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına hər səfərində keçirilən tədbirləri, 

görülən işləri, quruculuq  və abadlıq sahəsindəki dəyişiklikləri yüksək qiymətləndirmişdir: “Mən çox sevinirəm 

ki, Naxçıvanda gözəl quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Blokada şəraitində yaşayan, Azərbaycanın əsas 

hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvan yaşayır, güclənir və irəliyə doğru inamla addımlayır. Fürsətdən istifadə 

edərək mən Naxçıvan rəhbərliyinə və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova 

görülən bütün işlərə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm”. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı hər zaman öncül mövqeyini qorumuş, əhalinin ərzaq 

məhsullarına, emal müəssisələrinin isə xammala olan tələbatının ödənilməsindəki rolu, həmçinin əhali 

məşğulluğunun təmin olunmasındakı əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu sahənin inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlanılmışdır. Kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün əkin sahələrinin strukturunda dəyişikliklər edilmiş, əkin 

sahələri artırılmışdır. Belə ki, 1991-ci illə müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 25,1 

min hektardan 61,9 min hektara, başqa sözlə 2,4 dəfə artsa da, məhsuldarlığın artırılması hesabına ümumi 

məhsulun həcmi 29 dəfə artmışdır. Taxıl istehsalı 3,5 dəfə artaraq 106,3 min tona, kartof istehsalı 113,5 dəfə 

artaraq 49 min tona, meyvə və giləmeyvə istehsalı 27,7 dəfə artaraq 66,5 min tona, tərəvəz məhsulları istehsalı 

17,8 dəfə artaraq 82 min tona, bostan məhsulları istehsalı 34,5 dəfə artaraq 38 min tona çatmışdır. 2005-ci ildə 

98,3 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edildiyi halda, 2019-cu ildə bu, 507,6 milyon manata 

çatmışdır. 1996-cı ildə qaramalın sayı 55,5 min baş, xırdabuynuzlu heyvanların sayı 278,8 min baş olduğu 

halda, 2018-ci ildə bunlar müvafiq olaraq 119,8 min baş və 741,6 min baş olmuşdur. 84 quşçuluq təsərrüfatı 

yaradılmış, quşların sayı 911 min başa çatmışdır. 72.350 arı ailəsi olmuşdur ki, bunlardan 1448 ton bal istehsal 

edilmişdir. Son illərdə muxtar respublikada keçirilən “Göycə”, “Kətə”, “Arıçılıq məhsulları – bal”, “Ailə 
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təsərrüfatları məhsulları” festivalları, 2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatı ili” elan olunması kimi 

tədbirlər aqrar sektorun inkişafına yeni imkanlar yaratmaqdadır. 

Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq yerli istehsalın əhatə dairəsi genişləndirilmiş, 

daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılmışdır. 2015-ci il olan “Kənd təsərrüfatı ili”ndə muxtar respublikada kənd 

təsərrüfatı istehsalı bütün sahələr üzrə 100-400 faiz artmışdır. Muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal 

olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir, ixrac potensialı getdikcə artır. Enerji 

təhlükəsizliyi kimi, ərzaq təhlükəsizliyi də təmin edilmişdir. 

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsində nəqliyyat və rabitə sahələrinin də 

xüsusi yeri vardır. Naxçıvanda 1 Beynəlxalq hava limanı, 5 avtovağzal kompleksi, 797 km uzunluğunda yeni 

avtomobil yolları çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, 2003-2019-cu illər ərzində muxtar respublikada kənd yolları da 

daxil olmaqla 2 min kilometrə yaxın yol inşa olunmuşdur. Dəmiryol, hava və avtomobil nəqliyyatları muxtar 

respublikanın iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Muxtar respublikada hava nəqliyyatının inkişafı 

istiqamətində yeni hava limanı kompleksi tikilib istifadəyə verilmiş, Naxçıvan hava limanı beynəlxalq status 

qazanmışdır. 2018-ci il ildə muxtar respublikada nəqliyyat sektorunun yük və sərnişin daşınması 2003-cü illə 

müqayisədə hər iki halda 2,8 dəfə artıb. 

1995-2019-cu illərdə muxtar respublikada rabitənin inkişafı yüksək templə getmişdir. Cənubi Koreyanın 

“DEU-Telekom” şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən muxtar respublikada yaşayış məntəqələri 

telefonlaşdırılaraq abonentlər birbaşa beynəlxalq telefon rabitə sisteminə çıxma imkanı əldə etmişlər. Hazırda 

muxtar respublikanın yaşayış ərazilərinin 99,1 faizində genişzolaqlı internet, 99,5  faizində isə simsiz internet 

xidmətləri göstərilir. 

Muxtar respublikanın telekommunikasiya şəbəkəsi beynəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel 

magistralına qoşulmuşdur. Hazırda muxtar respublikanın mövcud telekommunikasiya şəbəkəsinin 98 faizi optik 

şəbəkəyə birləşdirilmişdir. 

Muxtar respublikada informasiya və rabitə sahəsində daha bir yenilik kimi 2016-cı ildə “Naxtel” MMC 

tərəfindən dördüncü nəsil mobil rabitə şəbəkəsi istifadəyə verilməsidir. “Evədək optika”, “Elektron hökumət”, 

“Elektron imza”nın tətbiqinə başlanılmışdır. 1997-ci ildən başlayaraq muxtar respublikada bütün telefon 

stansiyaları avtomatlaşdırılmış, fiber-optik kabellər çəkilmiş, yeni poçt şöbələri yaradılmışdır. 2018-ci ildə 

informasiya və rabitə xidmətləri 51.325 min manat olmuşdur ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 11,8 

dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikada ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülmüş, 16541 

hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 10 milyondan çox ağac və bəzək kolları əkilmişdir. 

Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 14 faizini yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ildə isə bu göstərici 0,6 

faiz həddində olmuşdur. Muxtar respublikanın 27 faizə qədər təbiət ərazisi xüsusi mühafizə olunan ərazidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər əhalinin 

sosial problemlərinin həllinə kömək etmişdir. Əhalinin işlə təminatı sahəsində əməli addımlar atılmışdır. 1996-

2017-ci illərdə 85861 yeni iş yeri açılmışdır, ki, bunun da 59090-ı və ya 68,8 faizi daimi iş yerləridir. 

Ümumiyyətlə, son 24 ildə 95.188 iş yeri yaradılmışdır. Orta aylıq əmək haqqı 1998-ci ildə 163,2 manatdan 

2018-ci ildə 433 manata çatmış, 2003-cü illə müqayisədə 11,3 dəfə artmışdır. Muxtar respublikada əhali 

gəlirləri 2018-ci ildə 1.866.095 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 11 dəfə 

çoxdur. Bu dövr ərzində hər bir nəfərə düşən gəlirlər 9 dəfə artaraq 4105,8 manat olmuşdur. 

Pensiyaçılar, müharibə əlilləri, şəhid və aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinə daim diqqət 

yetirilmişdir. Muxtar respublika əhalisinin sosial müdafiəsi və təminatına çəkilən xərclər 57,2 dəfə artmışdır. 

2003-2013-cü illərdə bu qəbildən olan insanlara 429 minik avtomobili verilmişdir. 52.254 nəfər pensiyaçı hər 

cür qayğı ilə əhatə olunmuşdur. 2019-cu ildə muxtar respublikada əhalinin sayı 2003-cü illə müqayisədə 22 faiz 

artaraq 456,7 min nəfərə çatmışdır. 

Hər bir cəmiyyətin ən qiymətli sərvəti onun sağlam üzvləridir. Naxçıvanda həyata keçirilən səhiyyə 

islahatlarının mərkəzində də insan amili dayanır. Son illər burada 230-dan çox tibb müəssisəsi istifadəyə 

verilmiş, onlar ən müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrində 

çalışan 1290 həkim heyəti, 2260 orta tibb işçiləri əhalinin sağlamlığı keşiyində dururlar. 

Xalqların və dövlətlərin sürətli inkişaf yolu təhsildən keçir. Təsadüfi deyildir ki, hələ vaxtı ilə ulu öndər 

Heydər Əliyev cəmiyyət həyatında təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, təhsil millətin 
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gələcəyidir. Ona görə də dövlət hansı inkişaf səviyyəsində olsa da təhsilə qayğı göstərməli, gənc nəslin 

təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini müəyyən 

edən prioritet sahə” kimi yüksək dəyər vermişdir. Təhsilə, onun inkişafına xüsusi əhəmiyyət verən Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov demişdir: “Təhsilə qoyulan sərmayə ölkənin gələcəyinə 

qoyulan sərmayədir”. 

Müstəqillik illərində çoxsaylı məktəb, uşaq bağçası tikilmiş, onların maddi-texniki bazası 

möhkəmləndirilmişdir. 1995-2017-ci illərdə muxtar respublikada 40182 şagird yerlik 129 ümumtəhsil məktəbi 

tikilmiş, 34024 şagird yerlik 52 təhsil müəssisəsi, eləcə də 19 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 23 uşaq musiqi 

məktəbi, 3 orta ixtisas təhsil müəssisəsi yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 

Bu gün nəinki Naxçıvan şəhərində, hətta ən ucqar dağ və sərhəd kəndlərində  də müasir tədris 

avadanlıqları, sürətli internetə çıxışı olan kompüter, elektron lövhələr, zəngin fonda malik kitabxanalar və 

idman zalları ilə təmin olunmuş məktəb binaları tikilib istifadəyə verilib. Ümumtəhsil məktəblərində 50 min 590 

şagird təhsil alır, onların təlim-tərbiyəsi ilə 6751 müəllim məşğul olur. Məktəblər 6 min kompüter, 650 elektron 

lövhə, 3 milyon dərslik, 600 min latın qrafikası ilə nəşr olunmuş bədii ədəbiyyatla təmin edilmişdir. 

Təhsildə keyfiyyət dəyişiklikləri hər il artmaqda davam edir. Bunlar ali məktəblərə qəbulda və bu 

zaman yüksək bal toplayan abituriyentlərin sayında özünü göstərir. 2004-2005-ci tədris ilində 5409 nəfər məzun 

olmuş, bunlardan 3074-ü ali məktəblərə sənəd vermiş, 1024-ü qəbul olmuşdur (33,3 faiz). 2016-cı ildə 3138 

nəfər məzun olmuş, bunlardan 2469-u ali məktəblərə sənəd vermiş, 1538-i qəbul olmuşdur (62 faiz). 2018-ci 

ildə qəbul olunanların sayı 1781 olmuşdur ki, bu da sənəd verənlərin 71 faizini təşkil etmişdir. 500-700 arasında 

bal toplayan abituriyentlər 1996-cı ildə 5, 2010-cu ildə 280, 2018-ci ildə 331 nəfər olmuşdur. 2010-2019-cu ildə 

79 nəfər tələbə Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Məktəbəqədər və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsi qurulmuş, 28 məktəbəqədər, 44 

məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvan şəhərində 1 lisey, 3 kollec və 3 ali təhsil müəssisəsi yerləşir. Heydər Əliyev adına Hərbi 

Lisey, Naxçıvan Tibb Kolleci, Naxçıvan Musiqi Kolleci və Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində hüquq-

mühafizə, tibb, musiqi və texniki istiqamətlər üzrə kadrlar hazırlanır. Bu təhsil müəssisələrində 1721 tələbənin 

təlim-tərbiyəsi ilə 360 müəllim məşğul olur. 

Son 25 ildə muxtar respublikada ali təhsil müəssisələrinin həyatında da ciddi dəyişikliklər baş 

vermişdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Naxçıvan” Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda 8800 

tələbə təhsil alır, onlardan 825-i əcnəbi tələbələrdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 12 fakültəsində 98 ixtisas 

üzrə 5 min tələbə bakalavr və 78 nəfər magistr, 42 nəfər doktorant və dissertant təhsil alır. 

NDU-da 407 nəfər professor-müəllim çalışır ki, onlardan 3-ü AMEA-nın müxbir üzvü, 35-i elmlər 

doktoru, 187-si fəlsəfə doktoru, 182-si isə müəllim və baş müəllimdir. 

“Naxçıvan” Universiteti 1999-cu ildən müstəqil ali məktəbə çevrilib. Hazırda universitetdə 1000-dən 

çox tələbə, 19 ixtisas üzrə bakalavr və magistr təhsili alır. Ali məktəbdə 88 nəfər müəllim işləyir ki, onlardan 3-

ü elmlər doktoru, 20-si fəlsəfə doktorudur. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2000-ci ildən Filial kimi yaradılmış, 2003-cü ildən müstəqil ali məktəbə 

çevrilmişdir. İnstitutda 1180 nəfər tələbə bakalavr və magistr təhsili alır ki, onların təhsili ilə 94 professor-

müəllim məşğul olur. Bunlardan 7-si elmlər doktoru, 40-ı fəlsəfə doktorudur. 

1995-ci ilə qədər muxtar respublikada 5 nəfər elmlər doktoru, 100-dən bir qədər artıq fəlsəfə doktoru 

olduğu halda, hazırda elmlər doktorlarının sayı 38-ə, fəlsəfə doktorlarının sayı 300-ə çatmışdır. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublikanın bütün təhsil müəssisələrində 58 minə yaxın uşaq, şagird, tələbə və 

kursant təhsil alır ki, onların təhsili ilə 10 minə yaxın müəllim məşğul olur. 

Bəhs olunan illərdə muxtar respublikada dinamik və əsaslı inkişaf edən sahələrdən biri də elm sahəsidir. 

Azərbaycan milli elminə həmişə hamilik etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan 

sonra elmə dövlət qayğısı artdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Vasif Talıbov 6 aydan sonra, onun 

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumu keçirildi. Belə bir elmi 

tədbirin keçirilməsi Naxçıvanda elmi mühitin inkişafına çox ciddi və əsaslı təsir göstərdi.  Artıq sonrakı illərdə 

də muxtar respublikada beynəlxalq konfransların keçirilməsi bir ənənəyə çevrildi. 
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Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü və Ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2002-ci ildə AMEA 

Naxçıvan Bölməsi yaradıldı. Artıq bundan sonra elmin vahid elmi mərkəzdən idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi, 

elmi kadrların hazırlanması, Naxçıvanın hərtərəfli öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyət üçün əlverişli şərait 

yaradıldı. 

Elmin inkişafı bilavasitə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlıq səviyyəsindən, onların elmi fəaliyyətindən 

asılıdır. 1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində dörd ixtisas üzrə, 2006-cı ildən AMEA Naxçıvan 

Bölməsində üç ixtisas üzrə Dissertasiya Şuralarının yaradılması və fəaliyyəti yüksək ixtisaslı elmi kadrların 

hazırlanmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Dissertasiya Şuralarında 276 nəfər fəlsəfə və elmlər doktoru 

dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Dissertasiya Şuralarının yaradılması, yüksək ixtisaslı elmi kadrların 

hazırlanması Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü, diqqət və qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur. AMEA-ya 

2003,2007, 2014 və 2017-ci illərdə keçirilən seçkilərdə Naxçıvandan olan elm və təhsil işçilərindən 3-ü 

akademik, 13-ü müxbir üzv seçilmişdir. Tədqiqatçıların çoxsaylı kitab və monoqrafiyaları, dərslik və dərs 

vəsaitləri, məqalə və tezisləri çap olunmuş, bir sıra fundamental ümumiləşdirici əsərlər – iki cildlik “Naxçıvan 

ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi atlası”, “Dədə Qorqud yurdu – 

Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlası”, üç cildlik “Naxçıvan folklor antologiyası”, “Naxçıvan tarixi”, 

“Naxçıvan teatrının salnaməsi”, “Qırmızı kitab”lar, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası”, 

“Naxçıvan arxeologiyası”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri” və başqaları elmi ictimaiyyət 

tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 

1995-2019-cu illərdə mədəni-maarif sahəsində çox böyük dəyişikliklər baş vermiş, Naxçıvanın 

mədəniyyət sahələrinin inkişafı heç vaxt bu səviyyədə olmamışdır. Kitabxanaların fəaliyyəti, onların maddi-

texniki bazası xeyli möhkəmlənmişdir. Tikilən qəsəbə və kənd mərkəzlərində kitabxana və klublara da yer 

ayrılmış, onların fəaliyyəti üçün hər cürə şərait yaradılmışdır. Muxtar respublikada 500-ə yaxın mədəniyyət 

obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Muzeylərin sayı 30-a çatmışdır. Heydər Əliyev muzeyi, 

M.T.Sidqinin, M.Arazın ev muzeyləri, Açıq Səma Altında Muzey, Milli dəyərlər, Xatirə, Bəhruz Kəngərli, 

Xalça muzeyləri yaradılmışdır. “Bir xalqı dünyada mədəniyyət qədər tanıdan ikinci bir amil yoxdur”, - prinsipi 

əsas götürülərək bu sahənin inkişafı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Muxtar respublikada 3 Dövlət teatrı, 4 

Xalq teatrı, 2 Dövlət Filarmoniyası, 400-dən çox klub, mədəniyyət evi, kitabxana, mədəni-maarif müəssisələri, 

27 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri sakinlərin bədii zövqlərinin formalaşması və 

inkişafına çalışırlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngin bir diyardır. Ali Məclis Sədrinin 

xüsusi sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisindəki 1213 tarix və mədəniyyət abidələri qeydə alınmış və 

pasportlaşdırılmışdır. 70-dən çox tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa olunmuşdur. 

Muxtar respublikada son illərdə daha çox diqqət yetirilən sahələrdən biri də turizmdir. Burada turizmin 

bir sıra sahələri – dağ-xizək turizmi, dini-ziyarət turizmi, mədəni turizm, müalicəvi turizm, kənd turizmi 

mövcuddur. Zəngin tarixi və mədəni irsi, nadir təbiət və memarlıq abidələri, müasir infrastruktura malik yaşayış 

məntəqələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdir. Ağbulaq Kənd 

Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılması turistlərin marağını xeyli artırmışdır. Muxtar respublikaya 2008-ci ildə 

219,1 min nəfər turist gəlmişdirsə, 2019-cu ildə bu, 416 min nəfər olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsi və təhlükəsizliyinə daim diqqət göstərilmişdir. Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun  yaradılması, onun müasir silah-sursat və hərbi texnika ilə təminatı müdafiə 

təhlükəsizliyini təmin etmişdir. Ali Məclisin Sədri ölkə Prezidentinə verdiyi hesabatda ordu quruculuğu 

sahəsindəki inkişafdan bəhs edərək demişdir: “Ümumqoşun ordusu korpusdan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusuna 

qədər yol keçibdir. Bu da Sizin diqqətinizlə yaradılıb. Alınmış silah-sursatla bu gün muxtar respublikanın 

ordusu da lazımınca təmin olunur, hava hücumundan müdafiə sahəsində işlər həyata keçirilir. Bir sözlə, Sizin 

qayğınızla muxtar respublikanın müdafiəsi üçün orada yerləşən hərbi hissələr hər bir tapşırığı yerinə yetirməyə 

tam hazırdır”. 

2018-ci ildə Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 11000 hektar ərazini işğaldan azad etməsi Ali 

Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsindəki uğurlarımıza əyani sübutdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında görülən işləri, həyata keçirilən tədbirləri, əldə edilən uğurları aşağıda 

qeyd olunan bu fakt da bir daha təsdiq edir: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri 

olduğu “Caspian European Club” ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks 
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etdirən Azərbaycan Respublikası regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirmişdir.  Naxçıvan 

Muxtar Respublikası 2017 və 2018-ci illərdə 18 parametr üzrə ən yüksək bal toplayaraq lider olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvanda görülən işləri, sosial-iqtisadi və 

mədəni inkişafda baş verən dəyişiklikləri yüksək qiymətləndirərək deyib: “Siz, Ali Məclisin Sədri Vasif 

Talıbovun fəaliyyəti nəticəsində bütün bu uğurlara nail olmusunuz. Azərbaycanın digər bölgələri də inkişaf edir. 

Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də 

liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu – abadlıq-quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diqqətlə 

tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir vətəndaş, qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür”. 

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlər, irəli sürülən təşəbbüslər, həyata 

keçirilən islahatlar sayəsində respublikamız çox böyük uğurlar əldə etmiş, lider dövlətə çevrilmişdir. Ölkəmizin 

ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası da tarixin heç bir mərhələsində bugünkü qədər gözəl, 

abad və güclü olmamışdır. 

 

İki sahil. - 2020.- 11 yanvar. - № 4. - S. 8-10. 
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Naxçıvanın qış turizminin ideal məkanı-Ağbulaq 

 
Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan televiziyasının baş redaktoru 

 

Qeyri-neft sektorunun inkişafına mühüm töhfə olan “Şahdağ” Turizm Kompleksi Azərbaycan tarixində 

ilk dağ-xizək kurortudur. 2012--ci ildən fəaliyyətə başlayan mərkəzə üz tutan turistlərin sayı ilbəil artır. Hər bir 

ölkənin iqtisadi tərəqqisi həm də həmin ölkədə turizmin inkişaf göstəricisi ilə ölçülə bilər. Bəs bu göstərici 

nədir? Həmin ölkəyə turist axınının ilbəil artması, otellərin və istirahət mərkəzlərinin tikintisi və ən əsası bu 

sektorun  gəlir gətirən sahələrdən birinə çevrilməsi. Bu mənada gəlir gətirən sahələrdən birinə çevrilən 

“Şahdağ” Turizm Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərinin və xidmət çeşidlərinin artırılması dövlətin diqqət 

mərkəzindədir. Dekabrın 27-də ölkə başçısının “Şahdağ” Turizm Mərkəzində görülən işlərlə maraqlanması və 

Mərkəzin üçüncü mərhələsi üzrə layihə işləri ilə bağlı tapşırıqlarını verməsi dediklərimizin əyani sübutudur. 

Ağbulaq Xizək Mərkəzinin də yaradılması muxtar respublikanın turizm sektoruna mühüm töhfə olacaq. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm sektorunun inkişaf tarixi çox da keçmişə dayanmasa da, qısa zaman 

kəsiyində uğurlara nail olunub. 

Muxtar respublika geniş turizm imkanlarına malikdir. 5 min illik şəhər mədəniyyəti olan Naxçıvan hər 

şeydən öncə Nuhun vətəni kimi turistləri cəlb edir. Bəşər sivilizasiyasının beşiyi olan bu qədim yurd yeri 

özündə Möminə xatın, Qarabağlar Türbə Kompleksi kimi dünya əhəmiyyətli abidələri hifz edir. 14 il Əmir 

Teymur kimi fatehə baş əyməyən Əlincə qala, Nəsiminin müəllimi Fəzlullah Nəiminin uyuduğu Xanəgah Türbə 

Kompleksi, XII əsrin yadigarları Yusif Küseyr oğlu və Gülüstan türbələri, Naxçıvan xanlığının yadigarı olan 

“Xan Sarayı” Dövlət Tarix- Memarlıq Muzeyi turizm həvəskarları üçün cəlbedicidir. Bu mənada tarixi yerləri 

görmək, gəzmək, tarixlə baş-başa qalmaq üçün Naxçıvan zəngin bir yerdir. Digər tərəfdən sağlamlığın təbii 

ünvanları olan Duzdağ möcuzəsi, Darıdağ Arsenli su müalicəxanası, insanların inanc yeri Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı, təbiət gözəli Batabat və sadalamadığımız onlarla məkan Naxçıvanın zamanla formalaşan tarixi-

mədəni, sağlamlıq, dini, ekoturizm imkanlarını sərgiləyir. Xizək Mərkəzinin yaradılması isə bir ilkdir. Əgər bu 

günə qədər turistlər daha çox yaz və yay aylarında Naxçıvana gəlirdilərsə, artıq Xizək Mərkəzi istifadəyə 

verildikdən sonra qış fəslini burada keçirmək onlar üçün maraqlı olacaq. Təbii ki, bu yalnız xarici turistlərin 

deyil, yerli əhalinin də diqqətində olacaq və beləcə Ağbulaqda kənd turizmi ilə yanaşı, yeni  turizm növünün də 

inkişafına zəmin yaranacaq. Eyni zamanda yeni dağ-xizək turizminin təklif olunması bu məqsədlə başqa yerlərə 

gedən turistləri yerli xidmətlərdən istifadəyə yönəltmiş olacaq. 

Ağbulaq Şahbuz rayonunun ucqar dağ kəndidir. Dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdə  Dərələyəz 

və Zəngəzur dağ silsilələri arasında yerləşir. Büllur kimi saf, təmiz bulağın adından götürülən Ağbulaq gözəl 

təbiəti ilə fərqlənir. Təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 70-ci illərində burada “Araz” pioner düşərgəsi fəaliyyət 

göstərib. Dörd bir tərəfdən kəndi əhatələmiş dağlarının qoynunu-kəklikotu, dazotu, həmərsün, çobanyastığı, 

böyrəkotu kimi   min bir dərdə şəfa bitkilər bəzəyər. Buz bulaqlari, təmiz havası ilə tanınan Ağbulaq  kənd 

turizminin ən yaxşı ünvanı kimi diqqətdə olub. 2013-cü ildə kənddə aparılan kompleks quruculuq işləri, 

yollarının abadlaşması, eləcə də turistləri qarşılaya biləcək xidmət obyektinin-Ağbulaq İstirahət Mərkəzinin 

istifadəyə verilməsi yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. 2 yaşayış korpusundan və 1 yeməkxana binasından ibarət 

olan mərkəzdə ikimərtəbəli və 56 yerlik korpuslarda, ümumilikdə, 38 otaq mövcuddur. İstirahət mərkəzində 

kənd məhsullarının satışı mağazası da fəaliyyət göstərir. Artıq mərkəzdə hər il gənclərin “Yay məktəbi”, eləcə 

də dövlət qulluqçularının şənbə, bazar günləri mənalı istirahəti təşkil olunur. Zamanla yerli və xarici turistlərin 

diqqətini cəlb edən mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi zərurəti yarandı. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri 2018-ci il  noyabrın 29-da Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin 

yaradılması haqqında Sərəncam imzalayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 31 

yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “2018-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Ağbulaqda kənd və dağ-xizək turizminin inkişafı üçün 

kompleks işlər görülür. Xizək mərkəzinin yaradılmasına 2018-ci ilin iyul ayından başlanılıb. Mərkəzdə ziqzaq 

şəklində ümumi uzunluğu 1590, eni isə 30 metr olan dağ-xizək enişi, kanat yolu, xizəksürmə məktəbi, əyləncə 
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və uşaq parkları turistlərin xidmətində olacaq. Kanat yolunda hər biri 4 yerlik olmaqla 58 oturacaq 

quraşdırılacaqdır ki, bu da saatda 1000-dən artıq insana xidmət etməyə imkan verəcəkdir. 

Ərazinin relyefi və iqlim xüsusiyyətləri dağ xizəkçiliyinin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Burada 

Ağbulaq Xizək Mərkəzi üçün inzibati bina inşa olunub, həmçinin yeni xidmət sahələri yaradılıb. Mərkəzdə 

turistlərə ayaqüstü (fastfood) və təndir yeməkləri təklif olunacaqdır. Ərazidə hər biri iki nəfərlik olmaqla 3 

kottec də  tikilib. 

Azərbaycan Turizm və Menecment universitetinin Turizm və qonaqpərvərlik fakültəsinin dekanı, turizm 

sahəsi üzrə ekspert Bahadur Bilalov Ağbulaq Xizək Mərkəzinin yaradılmasını Naxçıvan turizmi üçün yeni 

perspektivlər vəd etdiyini bildirir: “Müxtəlif tədbirlərlə əlaqədar dəfələrlə muxtar respublikada olmuşam. Hər 

səfərimdə Naxçıvanın müstəqillik illərində sürətlə abadlaşdığının şahidinə çevrilmişəm. Ölkə Prezidenti İlham 

Əliyev cənablarının turizmə verdiyi xüsusi önəm Naxçıvanda əməli işlərlə həyata keçirilir. Muxtar respublika 

öz füsunkar təbiəti və landşaftı ilə ekoturistləri, möhtəşəm Möminə xatın türbəsi və digər memarlıq nümunələri, 

həmçinin əyilməzliyin simvolu olan Əlincə qalası ilə tarixi-mədəni abidələrə maraq göstərənləri, Duzdağ və 

Darıdağı ilə müalicə həvəskarlarını, Əshabi-Kəhf mağarası və İmamzadələri ilə inanclı insanları özünə cəlb edir. 

Ağbulaq xizəkçilik mərkəzinin yaradılması isə Naxçıvan turizmi üçün yeni perspektivlər vəd edir. Faktiki 

olaraq bununla muxtar respublikada turizmin ilboyu olacağına əminəm. Qonşu İran və Türkiyədən turistlər qış 

mövsümündə Naxçıvana axın edəcək, bu isə yerli büdcəyə xeyli valyutanın daxıl olmasına səbəb olacaqdır”. 

Azərbaycan Sağlamlıq və Termal turizminə Dəstək Assosiasiyasının Sədri, turizm üzrə beynəlxalq 

ekspert Ruslan Quliyev:  “Çox sevindirici haldır. Artıq 3-cü dağ-xizək mərkəzinin yaradılması  təbii ki, ölkəyə 

gələn turistlərin sayına da çox müsbət təsirini göstərəcəkdir. Əsas məsələlərdən biri də mövsümilik məsələsinin 

aradan qaldırılmasıdır. Bilirsiniz ki, digər ölkələrlə müqayisədə bizdə dağ-xizək turizmi son illər yaradılıb. Belə 

bir təcrübə var ki, turistlər açılan yeni mərkəzlərə səyahət etməyə daha çox üstünlük verirlər və bir neçə il həmin 

yer onların ənənəvi istirahət mərkəzinə çevrilir. Ümumilikdə, Naxçıvan turizm üçün olduqca əlverişlidir. Biz 

inanırıq ki, açıq səma konsepsiyası da Naxçıvana gələn turistlərin sayına öz təsirini göstərəcəkdir. Naxçıvan 

illərdir ki, sağlamlıq, ekoturizim, dini, işgüzar baxımından ildən-ilə daha çox turist qəbul edir. Naxçıvan 

festivallar və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi mərkəz kimi də turizm şirkətlərinin diqqətindədir”. 

Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək Assosiasiyasının icraçı direktoru Tərlan Quliyev 

fikirlərini belə çatdırdı: “Naxçıvan bildiyimiz kimi məşhur sağlamlıq mərkəzi kimi tanınır. Duz mağaralarına 

dünya ölkələrindən, xüsusən də MDB-dən pasientlərin axını müşahidə olunur. Naxçıvan bölgə olaraq çox 

maraqlı bir diyardır. İstər yay fəslində, istərsə də qış fəslində Naxçıvan turistlərə öz qucağını aça bilər. Ağbulaq 

Xizək Mərkəzinə gəlincə, bilirsiniz ki, Şahdağ və Tufandağda  dağ-xizək mərkəzləri vardır və kifayət qədər də 

turistlər üçün populyar yerlərdir. Naxçıvanda yeni yaradılmış xizək mərkəzi isə Naxçıvana yeni imkan gətirmiş 

olur ki, bu da bölgəyə sadəcə yaz-yay fəslində deyil, həmçinin qış fəslində də turistlərin axını deməkdir”. 

Bəli, Ağbulaq Xizək Mərkəzinin yaxın zamanda istifadəyə verilməsi yalnız turistlərin deyil, yerli əhalinin 

də maraqlarını təmin etmiş olacaq. Turizmin yeni istiqaməti-qış turizmi burada da genişlənəcək. Dağ xizəkçiliyi 

həvəskarları üçün: “Qış fəslində istirahətimi necə təşkil edə bilərəm?” sualına cavab -Ağbulaq Xizək Mərkəzi 

olacaq. 

 

525-ci qəzet. - 2020.- 8 yanvar. - № 1. - S. 10. 
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Qədim diyarımız Naxçıvanda ekoturizm sürətlə inkişaf edir 

 

Təbiətin və insan əlinin yaratdığı möcüzə 
 

Təbii-coğrafi baxımdan əlverişli mövqedə yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin 

inkişafı üçün geniş imkanlar var. Muxtar respublikanın rəngarəng landşaftı, fauna və florası, mineral 

bulaqları, müalicə mərkəzləri, qədim tarixi, mədəniyyət və təbiət abidələri, mövcud sabitlik, ekoloji 

cəhətdən təmiz qida məhsulları və müasir infrastruktura malik olan yaşayış məntəqələri burada turizmin 

bir çox növünün inkişafına zəmin yaradır.  

 

200-dən çox mineral su bulağı, 400-ə qədər böyük və kiçik çayı olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Azərbaycanın nadir fauna və florası məskunlaşıb. Bu da qədim diyarın turizm potensialının artmasına öz 

töhfəsini verir. 

Qədim diyarın ərazisində olan flora və faunanın nadir növlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

“Qırmızı kitabı”na daxil edilib və xüsusi mühafizəyə alınıb. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli 

Parkı, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu, Ordubad və Arpaçay Dövlət Təbiət yasaqlıqları hesabına 

xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri muxtar respublika ərazisinin 27 faizini təşkil edir. Muxtar respublikanın 

zəngin təbiəti və onun qorunması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər isə burada turizmin bir çox növünün 

inkişafına şərait yaradıb. 

 

Muxtar respublikada kənd turizmi sürətlə inkişaf edir 

 

Son illər muxtar respublikada kənd turizmi sürətlə inkişaf edir. Bunun əsaslı səbəbləri var. Qədim 

diyarın tarixi-mədəni irsinin tanıdılması, müalicə mərkəzlərinin yenidən qurulması, həyata keçirilən abadlıq-

quruculuq işləri turizmin inkişafına təkan verib, muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı ilbəil artıb. Bu gün 

Naxçıvanın ən ucqar dağ kəndlərinə belə rahat asfalt yollar salınıb, su xətləri çəkilib, müasir infrastruktur 

obyektləri tikilib, fasiləsiz təbii qaz, elektrik enerjisi, rabitə xidməti və sürətli internet şəbəkəsi istifadəyə 

verilib. Muxtar respublikanın Biçənək, Kükü, Ağbulaq, Nursu, Keçili, Xanəgah, Dırnıs, Nəsirvaz, Bist, Tivi, 

Şahbulaq, Gümüşlü, Ərəfsə və başqa yaşayış məntəqələrində kənd turizminin inkişafı üçün geniş imkanlar 

mövcuddur. Həmin kəndlərdə asudə vaxtını səmərəli keçirmək istəyən turistlərə həm də bütün zəruri xidmətlər 

təklif olunur. Həmçinin ailə təsərrüfatları tərəfindən hazırlanan ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları və 

münasib qiymətlər turist məmnunluğunu səciyyələndirən amillərdəndir. Onu da deyək ki, 2019-cu ilin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında “Ailə təərrüfatları ili” elan edilməsi, verilmiş subsidiyalar, ailə təsərrüfatlarına 

göstərilən dövlət qayğısı bu sahənin inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirib. Bu səbəbdən muxtar 

respublikanın kənd yaşayış məntəqələrinə gələn turistlər həm də onlarla çeşiddə təmiz ekoloji məhsullarla tanış 

olurlar. 

 

Naxçıvan fotoovçuluq üçün ən gözəl məkandır 

 

Muxtar respublikaya səfər edən ekoturizm həvəskarları son dövrlərdə populyarlıq qazanmış 

fotoovçuluqla da məşğul ola bilərlər. Fotoovçuluğu bədii dillə “sakit ov” da adlandırırlar. Bu, turistlərə təbiətə 

ziyan vurmadan istirahət etmək şəraiti yaradır. Xüsusi mühafizə edilən təbiət ərazilərinin yaradılması, təbiəti 

mühafizə sahəsində görülən kompleks dövlət tədbirləri bu istiqamətdə də öz bəhrələrini verməkdədir. Belə ki, 

həmin tədbirlər əvvəllər sayı xeyli azalan bezoar dağ keçilərinin, muflonların sayının artmasına, ərazilərimizdə 

yeni heyvan növlərinin yaşaması üçün münbit şəraitin formalaşmasına stimul verib. Güclü mühafizə tədbirləri, 

ova qadağaların qoyulması yerli heyvan növlərinin sayının artmasına şərait yaradıb. Son illərdə muxtar 

respublika ərazisində dünyada nadir növlərdən olan bəbirlər müşahidə edilir. 2016-cı ildə Naxçıvan ərazisində 

bəbir ailəsinin qeydə alınması bu növlərin qədim diyarın ərazisində mövcudluğunun sübutudur. 

 

Muxtar respublikada qış turizmi inkişaf edir 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin 

yaradılması haqqında” Sərəncamının uğurlu icrası dayanıqlı turizm sektoru formalaşdırmaqla yanaşı, turistlərin 

bütün xidmətlərdən kompleks şəkildə istifadəsinə də zəmin yaradır. 

 

Qeyd edək ki, müasir dövrdə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin turizmin inkişafı istiqamətində 

mübarizə apardıqları ən böyük problem mövsümilikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan 

məqsədyönlü tədbirlər və yaradılmış infrastruktur mövsümilik probleminin tam həllinə hesablanıb. Statistikaya 

nəzər saldıqda muxtar respublikamıza ilin bütün fəsillərində turistlərin gəldiyini müşahidə edirik. Bu isə digər 

ölkələrin aradan qaldırmağa çalışdığı mövsümilik probleminin Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq həllini 

tapdığının əyani sübutudur. Hazırda tikintisi davam edən Ağbulaq Xizək Mərkəzi isə muxtar respublikada qış 

turizminin inkişafına mühüm töhfə verəcək, yeni turizm növlərinin formalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. 

 

Güclü infrastruktura malik olan Naxçıvanın təhlükəsiz diyar olması onu turizmin  

çiçəkləndiyi məkana çevirir 

 

Turizmin inkişafı yüksək səviyyədə qurulan infrastrukturla yanaşı, həm də sabitliklə, təhlükəsizliklə 

birbaşa bağlıdır. Hər iki amilin muxtar respublikada mövcudluğu, qədim diyarımızın cinayətsiz region kimi 

tanınması turistlərin bura gəlməsi üçün daha bir üstünlük yaradır. Bu gün muxtar respublikada turizmin inkişafı 

sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, yaradılan müasir infrastruktur dünyanın istənilən ölkəsi üçün nümunədir. 

Bu isə bütün sahələrdə olduğu kimi, turizm sahəsində də Naxçıvan modelinin formalaşdığının xəbərçisidir. 

 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu 

Səs. - 2019. - 28 dekabr. - № 242. - S. 11. 
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Naxçıvan jurnalistikası dünya mediasına uğurla inteqrasiya edir 

 
Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 
Noyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində “Onlayn media və sosial şəbəkələr: yeni dövrün çağırışlarında 

jurnalist peşəkarlığı və cəmiyyətin mənafeləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda 

Naxçıvan mediasının nümayəndələri və gənc jurnalistlərlə yanaşı, Ümumdünya Mətbuat Şuraları 

Assosiasiyasının rəhbəri Melek Sule Aker, üzvləri Ali Hancerli, Nurhan Günsev, Nick Nvolisa, Azərbaycan 

Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, sədr müavini Umud Rəhimoğlu, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin 

üzvləri Vüqar Rəhimzadə və Rəşad Məcid, şuranın əməkdaşı Əvəz Rüstəmov iştirak ediblər. Tədbirdə onlayn 

medianın və sosial şəbəkələrin cəmiyyətə təsir imkanları haqqında ətraflı söhbət açılıb. Konfrans çərçivəsində 

Naxçıvan Mətbuat Şurasının Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasına üzv olması ilə bağlı ikitərəfli 

memorandum imzalanıb. 

1992-ci ildə söz və ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlərə önəm vermək, jurnalist peşəkarlığının forma və 

xüsusiyyətlərini təhlil etmək, mövcud istiqamətdəki standartların tətbiqinə dəstək olmaq məqsədilə yaradılan 

Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyası tərkibində Avropanın və Asiyanın nüfuzlu media strukturlarını 

birləşdirir. 2005-ci ildən quruma üzv olan Azərbaycan Mətbuat Şurasının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasında 

və inkişafında mühüm rol oynayıb. Şura hazırda Avropa Mətbuat Şuraları Alyansında təmsil olunur, dünyanın 

müxtəlif beynəlxalq media qurumları ilə əməkdaşlığa, həmçinin Avropa Şurası, BMT kimi nüfuzlu qurumlarla 

sıx təmaslara malikdir. Naxçıvan Mətbuat Şurasının da bu quruma üzv olması Naxçıvan mətbuatının qarşısında 

yeni perspektivlər açır. 

Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasının rəhbəri Melek Sule Aker bizimlə söhbətində çox önəmli 

bir konfransın gerçəkləşdiyini vurğuladı: “Mənim üçün faydalı toplantı oldu. Naxçıvandan qatılan media 

nümayəndələri çox dəyərli fikirlər söylədilər. Və daha önəmlisi də Naxçıvan Mətbuat Şurası Ümumdünya 

Mətbuat Şuraları Assosiasiyasına üzv oldu. Birlikdə daha gözəl nailiyyətlərə imza atacağımıza inanıram. Bu hər 

iki tərəf üçün faydalıdır. Naxçıvanda mətbuat sənət səviyyəsindədir. Üzvlük məsələsinə gəlincə isə bu, 

Naxçıvan mətbuatının qarşısında geniş imkanlar açır. Mən özüm həm də universitet müəllimiyəm. Müşahidə 

etdiklərim nə oldu? Naxçıvan Dövlət Universitetindəki tələbələrin fəallığı, yaradıcılığı, gördükləri işə könüldən 

bağlı olmaları məni çox təsirləndirdi. Bəzi gənclər pul qazanmaq naminə hansısa peşəni seçir. Amma o tələbələr 

gördükləri işlə maraqlanırlar. Onlar bu işi öyrənməyə cəhd göstərirlər. Gələcəkdə mətbuatı məhz onlar da irəli 

aparacaqlar”. 

Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da Naxçıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika 

ixtisası tələbələri üçün yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirdi: “Jurnalist tələbələrlə görüşdük. Sual-cavabda 

hiss etdim ki, fəal tələbələrdir. Sonra məlum oldu ki, həmin tələbələr “Şərq qapısı” qəzetinin və Naxçıvan 

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin ayrı-ayrı redaksiyalarına təhkim olunublar. Müvafiq 

ixtisasların dövlət qurumlarına hamiliyə verilməsinin, tələbələrin bu qurumlarda təcrübə keçmələrinin onların 

ixtisaslı kadr kimi formalaşmasında mühüm rol oynayacağını düşünürəm. Həmçinin bəziləri artıq müvafiq işlə 

təmin olunublar. Universiteti bitirdikdən sonra həmin tələbələr redaksiyalar üçün hazır kadrdırlar. Bu, kifayət 

qədər çox müsbət təcrübədir. Mən əminəm ki, paytaxtda fəaliyyət göstərən digər universitetlərə də bu təcrübəni 

şamil etsək, əhəmiyyətli olar. Həm universitetlərin jurnalistika fakültələrinin imicləri artar, həm də bu sahəyə 

gənclər arasında maraq daha da çox olar. Eyni zamanda redaksiyalar artıq özlərinin vidalaşdıqları əməkdaşları 

ilə bağlı elə də problem yaşamazlar. Çünki artıq onların yerinə yeni kadrlar gələcək. Mediada gənc kadrlara 

önəm verilməlidir. Bu təcrübəni Naxçıvanda gördüm və alqışlayıram. Qəzet redaksiyasında diqqətimi çəkən 

maraqlı bir nüansa toxunum. Dörd korrektor çalışırdı. Bu təcrübəni də geniş yaymaq lazımdır. Ölkədə bir sıra 

qəzetlər var ki, onlarda ya bir korrektordur, ya da korrektor əməyindən ümumiyyətlə istifadə olunmur. Bu da 

səhvlərin getməsi ilə nəticələnir. Texniki təchizat kifayət qədər yüksəkdir. Nəşriyyatda olduq. Çap olunmuş 

kitabların keyfiyyətini gözümüzlə gördük. Naxçıvan televiziyasının studiyalarında olduq. Redaksiyaları gəzdik. 

Texnikanın tamamilə yenilənməsi diqqətimizdən yayınmadı. Peşəkarlıqla yanaşı, müasir texnika da olmalıdır ki, 
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jurnalist özünü daha yaxşı ifadə edə bilsin. Bütün bunların hamısı Naxçıvanda, bütövlükdə ölkədə media 

siyasətinin necə düzgün qurulması ilə bağlıdır.” 

Beynəlxalq konfransla bağlı fikirlərini də bölüşən Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri bu tədbirin 

Naxçıvanda təşkilinin önəmli olduğunu bildirdi: “Ölkədə və bütün dünyada ictimai fikir əsasən sosial şəbəkələr 

vasitəsilə formalaşır. Bu da problemin nə qədər aktual olduğunu göstərir. Naxçıvandakı bu tədbir eyni zamanda 

ona görə önəmlidir ki, Naxçıvanın bütün ərazisi yüz faiz internetlə təmin olunub. Belə bir rəqəmi hətta digər 

ölkələrlə bağlı söyləmək mümkün deyil. Konfransın başqa bir əhəmiyyəti Naxçıvan Mətbuat Şurasının 

Ümumdünya Mətbuat Şuraları Assosiasiyasına üzv olması idi. Bu Naxçıvan mətbuatı qarşısında yeni 

perspektivlərin açılması deməkdir. Belə bir önəmli tədbirin yüksək səviyyədə reallaşmasına görə nümayəndə 

heyətimiz adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm”. 

Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədr müavini Umud Rəhimoğlu: ''Bu konfrans kifayət qədər ciddi bir 

mövzuya həsr olunmuşdu. Naxçıvanın beynəlxalq media qurumuna üzv olması düşünürəm ki, hər birimizin 

uğurudur. Həm ümumilikdə ölkənin, həm də Naxçıvan mətbuatının uğurudur'' 

Naxçıvanda bizim inkişaf etməkdə olan mediamiz var. Naxçıvanın ən ucqar kəndlərində belə internet var. 

Biz “Nuhçıxan”İnformasiya Agentliyində olduq. Hal-hazırda onun 300 mindən çox izləyicisi var. Qürurverici 

bir rəqəmdir. Bu memorandumdan sonra mən düşünürəm ki, Naxçıvan jurnalistləri beynəlxalq qurumlara 

inteqrasiya sahəsində artıq konkret bir platormada təmsil olunacaqlar. Bunun özü çox böyük uğurdur. Səfər 

çərçivəsində “Şərq qapısı”qəzetinin redaksiyasında olduq. Müasir texnologiya ilə təmin olunmuş və kifayət 

qədər də kadr potensialı olan bir mətbu orqandır. Bir neçə ay bundan öncə Əl-Cəzirə televiziyasının böyük 

çəkiliş qrupu ilə Naxçıvanda olduq. Onlar Naxçıvanla bağlı film hazırlayırlar. Naxçıvanla bağlı o qədər yüksək 

fikirdədirlər ki, çevrələrində belə aldıqları təəssüratı paylaşırlar”. 

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Vüqar Rəhimzadə Naxçıvanda keçirilən konfransı təkcə medianı 

yox, cəmiyyəti düşündürən, önəmli tədbir adlandırdı: “Elektron media qurumları, internet portalları 

Azərbaycanda və dünyanın bir çox ölkələrində sürətlə inkişaf edir. Naxçıvan Mətbuat Şurasının Ümumdünya 

Mətbuat Şuraları Assosiasiyasına üzv qəbul olunması hesab edirəm ki, önəmli hadisədir. Bu, Naxçıvan Mətbuat 

Şurasının dünya    media qurumlarına çıxışında böyük təsiri olacaqdır. Biz universitetdə yaradılmış studiyanı 

gördük.  Bu nümunəvi bir addımdır. Jurnalistika ixtisası olan universitetlərdə belə bir studiyaların olması çox 

vacibdir. Peşəkar jurnalistlərin hələ tələbəlikdən formalaşması üçün önəmli rol oynayır. Gözəl bir mətbəənin 

yaradılması və“Şərq qapısı” qəzetinin fəaliyyətinin yüksək səviyyədə təşkil olunması, Naxçıvan televiziyasında 

yaradılan müasir  şərait mediaya olan dəstəyin bir nümunəsidir. Naxçıvan Mətbuat Şurası ilə əlaqələrin olması 

bizim üçün də vacibdir. Və bundansonra əlaqələrin daha yüksək səviyyədə inkişafında aidiyyəti olan qurumlar 

öz töhfələrini verəcəklər. Son illər ölkə mediası ilə əlaqələrin qurulması çox yüksək inkişaf edib. Naxçıvan 

haqqında ölkə mediasında kifayət qədər mövzuların yer alması çox yaxşı haldır. Naxçıvan jurnalistlərinin ölkə 

mətbuatı ilə, eləcə də rəhbərlik etdiyim “İki sahil” qəzeti ilə əməkdaşlığı məmnunluq doğurur. Assosiasiyaya 

üzv olmaq artıq ölkədən də kənara bu yazıların çıxışına imkanlar açacaq”.  

 

İki sahil. - 2019.- 4 dekabr. - № 224. - S. 11. 
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Bütün sahələrdə inkişaf və müasir tələblər 
 

İsa Həbibbəyli, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində bütün 

istiqamətlər üzrə inkişaf edərək yeni bir tarixi mərhələ səviyyəsinə yüksəlmişdir. Vaxtilə Azərbaycan xalqının 

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin atdığı düşünülmüş və uzaqgörən addımlar sayəsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası işğaldan xilas edilmiş, burada gələcək inkişafın möhkəm təməlləri yaradılmışdır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına göstərdiyi böyük diqqət və qayğı 

regionda müasir inkişafın təmin edilməsinə meydan açmışdır. 

Möhtərəm Prezidentin qədim diyara etdiyi tarixi səfərlər hər dəfə inkişafın yeni bir dalğasına təkan 

vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Azərbaycan dövlətinin yaratdığı 

geniş imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edərək, bütün qüvvələri və resursları muxtar respublikada hərtərəfli 

və əsaslı inkişafa nail olmağa səfərbər etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbovu qəbul edərkən aparılan danışıqlar muxtar diyarın ölkə rəhbəri qarşısında 

hesabatıdır. Müstəqil dövlətin böyük qayğısının işığında Naxçıvan Muxtar Respublikasının hansı ritmlərlə 

inkişaf etdirilməsi və əldə olunan mühüm nəticələr haqqında aydın təsəvvür yaradan bu hesabat regionda 

ardıcıl olaraq həyata keçirilmiş genişmiqyaslı proqramların gedişatını və yekunlarını əhatə edir və dövlət 

tapşırıqlarının məsuliyyətlə yerinə yetirilməsinə dair ciddi məlumatları nəzərə çarpdırır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında qazanılmış nailiyyətlərə 

verdiyi yüksək qiymət burada idarəetmənin və əzmkarlığın bütün imkanları ilə konkret əməli işlərə 

istiqamətləndirildiyini əyani şəkildə görməyə aydınlıq gətirir. 

Cənab Prezidentin qəbul zamanı bəyan etdiyi fikirlər ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

bütün sahələrdə inkişafa nail olunduğuna işıq salır. Ölkəmizin rəhbərinin aşağıdakı fikirləri regiondakı hərtərəfli 

inkişafa verilmiş yüksək qiymətin ifadəsidir: "Naxçıvan son illər ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir, həm 

sosial sahədə, iqtisadi sahədə, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar 

atılmışdır”. Dövlət idarəetməsi sahəsində çoxvektorlu inkişafa xidmət edən müdrik və çevik siyasəti ardıcıl 

olaraq həyata keçirən Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında bu idarəetmə 

modelinin cəmiyyət həyatının bütün istiqamətlərində uğurlu nəticələrə gətirib çıxardığını diqqət mərkəzinə 

çəkmişdir. 

Naxçıvan inzibati-iqtisadi rayonunun 2017-ci ildə Azərbaycanın regionları içərisində 

rəqabətədavamlı hərtərəfli inkişafa görə birinci yerə çıxması burada baş vermiş genişmiqyaslı böyük 

dəyişikliklərin hesabatını vermək üçün şərait yaradır. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovu qəbul 

edərkən xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də bu regionda əldə olunan nailiyyətlərin çətin mühasirə 

şəraitində qazanılmasını cəmiyyətin diqqətinə çatdırmaqdan ibarət olmuşdur. Uzun illərdən bəri blokada 

şəraitində yaşamalı olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında gedən iqtisadi-mədəni proseslərin və böyük inamla 

keçilən yolun uğurlu dərsləri istənilən çətinlikləri dəf etməklə mühüm nəticələr qazanmağın mümkünlüyünə 

diqqəti yönəltmək məqsədi daşıyır. Bu, həm də konkret olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında mühasirə 

şəraitində, mürəkkəb coğrafi vəziyyətdə əldə olunan nailiyyətlərin də dövlət səviyyəsində qiymətləndirilməsinin 

göstəricisidir: "Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Naxçıvan uzun illər ərzində mühasirə şəraitində yaşayır, üç tərəfdən 

düşmənlə əhatə olunub, buna baxmayaraq respublika yaşayır, güclənir və böyük inkişaf yolunu davam etdirir”. 

Dövlət başçısının qəbulunda Azərbaycanın bu regionunda təhlükəsizlik və ordu quruculuğu məsələlərinə 

xüsusi diqqət yetirməsi ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi ilə əlaqədar düşmən əhatəsində yaşamalı 

olan muxtar respublikada həmin sahələrə daha ciddi fikir verilməsinin zərurətini qabarıq ifadə etmək məqsədini 

daşıyır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun ölkə Prezidenti qarşısında verdiyi 

hesabatdakı ordu quruculuğu xəttinə dair məlumatlar regionda hərbi sahədə əldə olunan nailiyyətlərin səbəbləri 
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və nəticələrini aydın şəkildə təsəvvür etməyə şərait yaradır. Ali Məclisin Sədrinin cavablarında səsləndirilmiş 

aşağıdakı sözlər həmin istiqamətdə gedən proseslərin addım-addım izlənilməsinə işıq salır: "Sizin 

rəhbərliyinizlə, qayğınızla muxtar respublikada yerləşən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birləşmə 

və hissələri uğurlu yol keçib. Ümumqoşun Ordusu korpusdan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusuna qədər yol 

keçibdir. Bu da Sizin diqqətinizlə yaradılıb. Alınmış silah-sursatla bu gün muxtar respublikanın ordusu da 

lazımınca təmin olunur, hava hücumundan müdafiə sahəsində işlər həyata keçirilir. Bir sözlə, Sizin qayğınızla 

muxtar respublikanın müdafiəsi üçün orada yerləşən hərbi hissələr hər bir tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır”. 

Muxtar respublikada ordu quruculuğunun səviyyəsini təsəvvür etməyə imkan yaradan bu hesabat 

regionda ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi istiqamətində, itirilmiş torpaqlarımızın qaytarılması sahəsində əldə 

olunmuş mühüm uğurları əyani şəkildə təsdiq edir. Belə ki, 2018-ci ildə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 

Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun on bir min kilometr ərazini işğaldan azad etməsi, itirilən 

torpaqların geri alınması müstəqil dövlətimizin ərazi bütövlüyü siyasətinin təntənəsidir. Bundan başqa, Şərur 

rayonunun Danzik kəndindəki sərhəddə yerləşən Qızılqaya zirvəsində üçrəngli dövlət bayrağımızın 

dalğalandırılması Azərbaycan ordusunun ən böyük zəfərlərindən biri sayılmağa layiqdir. Böyük qürur 

hissi ilə demək olar ki, məhz Qızılqaya zirvəsinin fəth edilməsi ilə Azərbaycan ordusu Ermənistan üçün strateji 

əhəmiyyətə malik olan Yerevan-Çanaxçı-Söylən-Laçın magistralına nəzarət etməyə nail olmuşdur. 

Eyni zamanda, ordumuzun apardığı uğurlu əməliyyatlar sayəsində ulu əcdadlarımızın məzarlarının 

olduğu Yastan yüksəkliyində Azərbaycan əsgərinin qərar tutması torpaqlarımızın etibarlı şəkildə qorunacağına 

təminat verir. Bütün bunlar cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhlükəsizlik və 

ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilmiş genişmiqyaslı işlərin möhtəşəm nəticələridir. Bu mənada 

Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı sözləri regionda aparılan hərbi-siyasi işlərin dövlət səviyyəsində 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir. "İlk növbədə, Naxçıvanda təhlükəsizlik tədbirləri diqqət mərkəzindədir. Son 

illər ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülüb, ordu quruculuğu sahəsində böyük inkişaf var. Bu gün Naxçıvan 

ordusu ən müasir silahlarla təchiz edilib, texnikanın alınması təşkil olunub və bu proses davam 

etdirilir”. Dövlət başçısı tərəfindən deyilmiş bu sözlər Naxçıvana qarşı haqsız ərazi iddialarında olan işğalçı 

Ermənistana ciddi bir mesajdır. 

Dövlət rəhbərimizin qəbulunda enerji və ərzaq təhlükəsizliyi üzrə gedən danışıq bu, həlli zəruri olan 

sahələrdəki mövcud dinamik inkişafı, qazanılan nailiyyətləri əks etdirməklə bərabər, həm də, ümumiyyətlə, 

regionda təhlükəsizlik istiqamətində görülmüş işləri tamamlayır və möhkəmləndirir. Cənab Prezidentin bu sahə 

üzrə Naxçıvanda "Su və Günəş elektrik stansiyalarının tikintisinin geniş vüsət alması” ilə yanaşı, "hazırda 

önəmli layihələrin icra edilməsi” haqqında bildirdikləri bu vacib sahənin inkişafının ölkə rəhbərinin nəzarəti 

altında olduğunu göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında enerji və taxıl istehsalı sahəsində baş vermiş 

böyük dəyişikliklər və nail olunmuş nəticələr regionda həmin xətt üzrə dövlət siyasətinin uğurla həyata 

keçirildiyini nümayiş etdirir. Ali Məclisin Sədrinin muxtar respublikada 2008-ci ildəki cəmi bir elektrik 

stansiyadan hazırda 9 elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsinədək keçilmiş yol haqqındakı məlumatları, 

xüsusən də Naxçıvanın böyük miqdarda enerji ixrac etmək imkanlarına malik bir diyara çevrilməsinə dair 

səslənən fikirlər qısa müddətdə bu sahədə böyük irəliləyişə nail olunduğunu nümayiş etdirir. Bu gün Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında 2018-ci ildə bir il ərzində ixrac edilən 35 milyon kilovata yaxın elektrik enerjisinin 

miqdarı diyarın 2003-cu ildə malik olduğu elektrik enerjisi resurslarından çoxdur. 

Doğrudan da, cənab Prezidentin vurğuladığı kimi, regionda elektrik enerjisinin bugünkü səviyyəsini bir 

neçə il bundan əvvəl təsəvvür etmək mümkün deyildi. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi iradəsi 

və nüfuzu hesabına XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərindəki enerji böhranının aradan qaldırılması üçün 

fasilələrlə verilən məhdud enerji resurslarından başqa, yalnız Türkiyə Cümhuriyyətindən çəkilmiş xətt üzrə 

alınan enerji ilə qismən vəziyyətdən çıxılması muxtar respublikada sərt iqlim şəraitində insanların yaşayıb 

işləmək imkanlarını təmin etmək üçün ilkin və ən zəruri tələbatların ödənilməsinə xidmət edən tarixi xilaskarlıq 

missiyasının ifadəsi idi. Sonrakı illərdə isə Prezident İlham Əliyevin yaratdığı geniş imkanlar muxtar 

respublikada bərpaolunan enerji ilə yanaşı, Günəş enerjisindən də gen-bol istifadə etməyə şərait yaratmışdır. 

Modul tipli elektrik enerjisi mərkəzlərinin quraşdırılması ehtiyat elektrik enerjisinin qorunub saxlanılmasına da 

şərait yaradır. 

Prezident İlham Əliyevin rəsmi qəbul zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasını "taxılla özünü tam təmin 

edən” region kimi təqdim etməsi burada ərzaq təhlükəsizliyinə də nail olmaq üçün mühüm tədbirlərin 
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görüldüyünü nəzərə çarpdırır. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisində əkinəyararlı olan 

torpaqlardan tam istifadə olunması, dəmyə torpaqlarda bol taxıl yetişdirilməsi işinə diqqət yetirilməsi, suvarma 

problemlərinin həlli, digər aqrotexniki üsullardan bacarıqla istifadə edilməsi taxıl istehsalı sahəsində mühüm 

nailiyyətlərin qazanılması ilə nəticələnmişdir. XX əsrin doxsanıncı illərindəki çörək növbələrindən bu gün 

respublikamızın hər yerində, o cümlədən də Naxçıvanda çoxçeşidli çörək istehsalına qədərki keçilmiş çətin və 

məsuliyyətli yol geniş mənada müstəqil Azərbaycan dövlətinin qısa müddətdə haradan-haraya qədər gəlib 

çatdığını əyani surətdə nümayiş etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qəbulundakı müzakirələrdə insanların sosial rifahı 

ilə əlaqədar məsələlər xüsusi yer tutur. Ölkəmizin büdcəsində də sosialyönümlü inkişafın xüsusi çəkisinin ildən-

ilə artırılması aparılan məqsədyönlü ardıcıl dövlət siyasətinin bariz göstəricisidir. Respublika üzrə yol 

infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi sahəsində aparılan geniş-miqyaslı işlər həm böyük inkişafa, həm də sosial 

rifaha hesablanmış mühüm tədbirlərdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində çəkilən çoxgedişli yolların 

keyfiyyətlə salınmasının ölkə rəhbəri tərəfindən ayrıca qeyd edilməsi görülmüş işlərə verilmiş yüksək qiymətin 

ifadəsidir. Həqiqətən də Naxçıvanda yol tikintisi sözün əsl mənasında yol mədəniyyəti səviyyəsində həyata 

keçirilir, ən yüksək standartlara tam cavab verir. Naxçıvan-Şərur-Sədərək yolunun 10 ildən artıq bir müddət 

bundan əvvəl istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, bu gün də dayanıqlı bir keyfiyyətə malik olması Naxçıvan 

yollarının ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi keyfiyyətli yol göstəricilərinin tələblərinə uyğun olduğunu nümayiş 

etdirir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Culfa-Ordubad magistralının tikintisi haqqında 

Prezident İlham Əliyevə verdiyi məlumatdakı mövsüm nəzərə alınmaqla yol tikintisinin aparılmasına dair 

izahlar burada keyfiyyətli yol salmaq ənənəsinin davam etdirilməsini diqqətə çatdırır. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın hər yerində, o cümlədən də Naxçıvanda dönmədən sənayeləşmə 

proqramları uğurla həyata keçirilməkdədir. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk növbədə zəruri ərzaq və 

məişət mallarına tələbatların ödənilməsinə və iş yerlərinin genişləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Son illərdə 

Naxçıvanda ixracyönümlü sənaye sahələrinin yaradılması regionda sənayeləşmə hərəkatının irəli getdiyini 

göstərir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi sərəncamları ilə ayrılmış maliyyə vəsaitləri hesabına 

Naxçıvanda son illərdə inşa edilən, istifadəyə verilməkdə olan Şərur Sənaye Məhəlləsi və Xalçaçılıq fabriki 

regionun sənaye potensialının daha da genişləndirilməsinə və yerli xammaldan səmərəli istifadəyə təkan 

vermişdir. Naxçıvan xalçalarının ölkə və dünya bazarlarına çıxarılması iqtisadi əhəmiyyəti ilə bir sırada, həm də 

muxtar diyarın dünyada tanıdılmasına yol açır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi vəzifə daşıyan dövlət və hökumət 

nümayəndələrinin qəbulu praktikasını həyata keçirməsi və həmin qəbul zamanı bütün danışıqları televiziya 

vasitəsilə xalqa çatdırması dövlət idarəçiliyi təcrübəsinə gətirilən yeni format kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bu, ölkədə baş verən proseslər və yeniliklərlə Azərbaycan xalqını əyani surətdə tanış etmək, dövlət 

idarəçiliyinin aşkarlığına nail olmaq baxımından da düşünülmüş addımdır. 

Prezident qəbulu dialoqu dövlət rəhbərimizin yeni bir dövlət idarəçiliyi tribunası kimi də böyük 

maraq doğurur. Prezident qəbulu dialoqunun televiziya vasitəsilə geniş ictimaiyyətə çatdırılması dövlət 

başçımızın xalqla ünsiyyətinin və həmrəyliyinin fərqli bir auditoriyasını formalaşdırmaqdadır. 

Möhtərəm Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ilə keçirdiyi qəbul da dövlət 

rəhbəri və xalq dialoqu ilə yanaşı, həm də ölkəmizin bu regionunda əldə olunan nailiyyətlər, baş verən 

dəyişikliklərlə əlaqədar yüksək səviyyədə aparılan maarifləndirmə missiyasının da əməli ifadəsidir. 

Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının daha da inkişaf etdirilməsi 

üçün qarşıya qoyduğu müasir tələblər bu regionun daha da inkişaf etdirilməsinə istiqamət verən dövlət 

əhəmiyyətli tapşırıqlardır. Bu tələblər və tapşırıqlar icraçıların yolunu aydınlaşdırır və cavabdehlik hissini daha 

da artırır, səfərbərlik üçün stimul yaradır. 

Prezidentin qəbulu zamanı dövlət başçısının ifadə etdiyi dərin əminlik hissi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yeni və daha parlaq zəfərlərin qazanılmasına inam bəsləməyə tam əsas verir: "Əminəm ki, 

muxtar respublika əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, respublika qarşısında duran bütün vəzifələrin 

icrası üçün bütün qüvvələr səfərbər ediləcək və 2020-ci il də Naxçıvan üçün uğurlu olacaqdır”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük 

inamını həyata keçiriləcək yeni layihələr və qazanılacaq daha böyük uğurlarla möhkəmləndirəcəkdir. 
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Müstəqillik illərində böyük və şərəfli yol keçmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət rəhbərimizin 

qayğısı və tələblərinin işığında daha böyük nailiyyətlərə doğru özünü səfərbər edərək irəliyə doğru 

addımlamaqdadır. 

 

Azərbaycan.-2019.-22 noyabr.-№259.-S.8. 
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Prezident İlham Əliyev: “Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər  

yaxşı gedir” 
 

Sahil Tahirli 

 

Son 30 ilin qısa təhlili göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası olduqca çətin və mürəkkəb 

dönəmlərdən keçərək öz tarixinin ən yüksək inkişaf mərhələsinə gəlib çatıb. 90-cı illərdə Ermənistanın 

işğalçılığı ilə blokadaya düşən qədim diyar və onun sakinləri ən çətin məqamlarda ulu öndər Heydər Əliyevin 

ətrafında sıx birləşmiş, ölkəmizin müstəqilliyi və inkişafına layiqli töhfələr vermişlər. 

 

“Biz ulu öndərin siyasətinin gözəl nəticələrini  ölkəmizin hər bir yerində görürük” 

 

Ulu öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də Naxçıvan Muxtar 

Respubliksının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlamış, son illlər ərzində bu qədim diyarda böyük 

investisiya proqramları həyata keçirilmiş və bir-birindən əhəmiyyətli sosial-iqtisadi layihələr icra edilmişdir. 

Dəfələrlə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edən dövlətimizin başçısı bir sıra mühüm əhəmiyyətli sosial 

obyektlərin açılışında şəxsən  iştirak etmiş, muxtar respublikada aparılan işləri yüksək qiymətləndirmişdir: “Biz 

ulu öndərin siyasətinin gözəl nəticələrini ölkəmizin hər bir yerində görürük, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında. Bir daha demək istəyirəm ki, burada aparılan işlər çox yüksək qiymətə layiqdir, çox böyük 

zəhmət, çox böyük məhəbbət tələb edir. Görürəm ki, bütün işlər böyük məhəbbətlə, böyük zövqlə görülür ki, 

insanlar üçün yaxşı şərait yaradılsın, Naxçıvan Muxtar Respublikası bundan sonra da uğurla inkişaf etsin... Bu 

səfər mənim Prezident kimi Naxçıvana sayca 14-cü səfərimdir. Prezident kimi ilk dəfə Naxçıvana düz 14 il 

bundan əvvəl – 2004-cü ilin may ayında gəlmişdim. Bu 14 il ərzində Naxçıvanda gedən işləri daim diqqətdə 

saxlamışam və respublikanın uğurlu inkişafı üçün nə lazımdırsa biz onu da edirik”. 

 

Konkret rəqəmlər və faktlar 

 

Təkcə ötən 10 ilin sosial-iqtisadi mənzərəsinə nəzər saldıqda aydın görünür ki, Naxçıvanda görülən işlər 

gələcəyə, eyni zamanda mühüm strateji hədəflərə hesablanıb. Belə ki, Naxçıvanda ötən 10 ildə 8 milyard 522 

milyon 233 min manatdan çox infrastruktur quruculuğu işləri aparılıb. Bu dövr ərzində muxtar respublikada 

infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində 100 elm və təhsil müəssisəsi, o cümlədən 20 min 114 şagird 

yerlik 66 ümumtəhsil məktəbi, 187 inzibati bina, 19 nasos stansiyası, 88 subartezian quyusu, 50 körpü, 216 

mədəniyyət obyekti, 113 səhiyyə müəssisəsi, 668 istehsal və xidmət sahəsi, 11 idman və bir sıra digər obyektlər 

tikilib. Bundan əlavə, bu dövrdə 103 elm və təhsil müəssisəsi, o cümlədən 36 min 786 şagird yerlik 77 

ümumtəhsil məktəbi, 81 inzibati bina, 17 nasos stansiyası, 19 subartezian quyusu, 17 körpü, 100 mədəniyyət 

obyekti, 20 səhiyyə müəssisəsi, 15 idman və bir sıra digər obyektlər yenidən qurulub. 

Yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, yaşayış yerlərində səmərəli idarəetmənin və əhaliyə göstərilən 

xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 2009-cu ildən 1 oktyabr 2019-cu il tarixinədək muxtar 

respublikada 4 qəsəbə və 124 kənd mərkəzi istifadəyə verilib. Bir-birindən əhəmiyyətli su, enerji və kənd 

təsərrüfatı layihələri icra edilib. 

Təbii ki, sadalanan bu rəqəmlər görülən işlərin bir hissəsidir. Və istər Azərbaycan miqyasında, istərsə də 

muxtar respublikaya səfər edən böyük rəsmi nümayəndə və qonaqların da etiraf etdiyi kimi, Naxçıvan çətin 

coğrafi və blokada şəraitində böyük nailiyyətlər əldə edib. İslam Mədəniyyətinin paytaxtı, Azərbaycanın 

“Gənclər Paytaxtı” ünvanına sahib olub, dünyanın diqqət mərkəzində olan Türkdilli dövlət başçılarının zirvə 

görüşünə, “Avropa Günləri”nə və Gənc liderlər formuna ev sahibliyi edib, yüzlərlə tarixi abidəyə ikinci həyat 

verilərək 100 minlərlə turistə qapı açıb... 

 

“Naxçıvan son illər ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir” 
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Noyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu qəbul edərkən də Naxçıvanın uğurlu inkişafını bir daha qeyd etdi. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının inkişafının daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı aparılan 

quruculuq-abadlıq işlərinin məmnunluq doğurduğunu bir daha vurğuladı: 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Respublikada gedən abadlıq-

quruculuq işləri məni çox sevindirir. Naxçıvan son illər ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir, həm sosial 

sahədə, iqtisadi sahədə, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılmışdır. Bu, 

çox sevindiricidir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Naxçıvan uzun illər ərzində mühasirə şəraitində yaşayır, üç tərəfdən 

düşmənlə əhatə olunub. Buna baxmayaraq, respublika yaşayır, güclənir və böyük inkişaf yolunu davam etdirir”. 

Prezident İlham Əliyev ordu quruculuğu və enerji təhlükəsizliyi istiqamətində  görülən işləri də yüksək 

qiymətləndirdi. Bildirdi ki,  bu istiqamətdə də böyük işlər görülüb. Hazırda Naxçıvanda generasiya gücü 220 

meqavata yaxındır və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bunun əksəriyyəti bərpaolunan enerji növləridir. Su və 

Günəş elektrik stansiyalarının tikintisi geniş vüsət alıb. Hazırda uzun illər üzərində işlədiyimiz və İran İslam 

Respublikası ilə imzalanmış anlaşma nəticəsində reallaşan önəmli layihə icra edilir – 36 meqavat gücündə 

Ordubad Su Elektrik Stansiyası tikilir. 

Qeyd olundu ki, əgər 2003-cü ildə muxtar respublikada bir elektrik stansiyası var idisə, hazırda 9 elektrik 

stansiyası mövcuddur. Bunun da 6-sı bərpaolunan enerji sistemləridir. Əgər 2003-cü ildə muxtar respublika 1 

milyard kilovatsaata yaxın enerji idxal etmişdisə, 2018-ci ildə 35 milyon kilovatsaata yaxın ixrac edibdir. 

 

“Bu, doğrudan da tarixi nailiyyətdir” 

 

Prezident İlham Əliyev qazanılan nəticəni tarixi nailiyyət adlandırdı: “Bu, doğrudan da tarixi nailiyyətdir. 

Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas hissəsindən coğrafi baxımdan ayrılıb və belə olan 

halda enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, əslində, təhlükəsizlik məsələsidir və heç bir daxili enerji 

resursu olmayan Naxçıvan hazırda elektrik enerjisini ixrac edir. Bir neçə il bundan əvvəl bunu təsəvvür etmək 

belə mümkün deyildi, bu gün reallıqdır. Şadam ki, bərpaolunan enerjinin ümumi enerji balansındakı payı 

getdikcə artır və Ordubad Su Elektrik Stansiyasının istifadəyə verilməsi nəticəsində prinsip etibarilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası öz enerji təminatını 100 faiz bərpaolunan enerji hesabına qarşılayacaqdır”. 

 

Görüşdə muxtar respublikada uğurla reallaşdırılan yol tikinti layihələri, o cümlədən kənd yollarının 

bərpası, bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlərdən muxtar respublikada səmərəli və yerində istifadə edilməsi, Şərur 

Sənaye Məhəlləsinin yaradılması istiqamətində aparılan işlər, yerli büdcənin formalaşdırılmasının 

perspektivləri, yeni Xalça fabrikinin qurulması məsələlərinə də toxunuldu, bütün bu işlərin muxtar 

respublikanın inkişafına verəcəyi töhfələr, yeni iş yerlərinin açılmasındakı əhəmiyyəti qeyd olundu. 

 

“Naxçıvan özünü taxılla tam təmin edir” 

 

Bir zamanlar çörəklə imatahana çəkilən, axşam saatlarından çörək növbələrində dayanan naxçıvanlılar 

müstəqilliyin bəhrələrini öz gündəlik həyatlarında yaxından hiss edirlər. 

Qəbul zamanı da vurğulandığı kimi, artıq bir neçə ildir ki, Naxçıvan özünü taxılla tam təmin edir və 

məhsuldarlıq da yaxşıdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün pivot suvarma qurğularının alınması məqsədilə 

vəsait ayrılıb, eyni zamanda, Süni Mayalanma Mərkəzinin tikintisi aparılır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun qeyd etdiyi kimi, bu illər ərzində 4 

min hektara yaxın ərazidə yeraltı suvarma şəbəkələri qurulmuş, 160-dan yuxarı artezian quyusu qazılmış və 

kəhrizlər bərpa olunmuşdur. Bunun hesabına 2003-cü ildə muxtar respublikanın əkinə yararlı torpaqları 39 min 

hektarı əhatə edirdisə, Heydər Əliyev su anbarı istifadəyə verildikdən və yeraltı suvarma şəbəkələri qurulandan 

sonra bu gün artıq 62 min hektar əkinəyararlı torpaqlardan istifadə olunur və muxtar respublika özünü ərzaqla 

tam təmin edə bilir: 

Ali Məclisin Sədri, sitat: 

“Deyə bilərik ki, Sizin rəhbərliyinizlə muxtar respublikada ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyi 

məsələləri tam təmin olunubdur”. 
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Bir məqama da toxunaq ki, aparılan sistemli tədbirlər nəticəsində Naxçıvanın ixrac imkanları da xeyli 

dərəcədə artıb.  Muxtar respublika indi dünyanın onlarla muxtəlif ölkəsinə yerli istehsal məhsullarını ixrac edir. 

Və təbii ki,  Naxçıvanın istehsal potensialı artdıqca ixrac imkanları getdikcə daha da genişlənir. 

 

“Əminəm ki, bu dinamika gələn il də təmin ediləcək” 

 

“Müdriklərin yolunu müdriklər davam etdirməlidir”,- tezisi ölkəmizin son illərdə uğurlu inkişafında da 

dolğun əks olunur. İstər Azərbaycanda, istərsə də onun qədim diyarı Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin 

yolunun uğurla davam etdirilməsi hər birimizi gələcəyə daha inamla baxmağa sövq edir. Dövlət başçımızın 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına gündəlik diqqət və qayğısı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun böyük vətənpərvərlik ruhu və yüksək idarəçiliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl sosial-iqtisadi 

islahatalar hər bir muxtar respublika sakinini sevindirir və bu torpağa daha dərin bağlarla bağlayır. Hər kəs 

növbəti illərin daha böyük uğurlarla yadda qalacağına əmindir: 

Prezident cənab İlham Əliyevin dediyi kimi:  

“Çox yaxşı. Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir. Əminəm ki, bu dinamika 

gələn il də təmin ediləcək. Əminəm ki, muxtar respublika əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, 

respublika qarşısında duran bütün vəzifələrin icrası üçün bütün qüvvələr səfərbər ediləcək və 2020-ci il də 

Naxçıvan üçün uğurlu olacaqdır”. 

 

İki sahil. - 2019.- 19 noyabr. - № 213. - S. 10. 
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Naxçıvanda su təsərrüfatının inkişafı 
 

Bu proses müstəqillik illərində daha geniş vüsət alıb 

 

Muxtar Məmmədoğlu, 

“Şərq qapısı” qəzetinin məsul katibi, Naxçıvan 

 

Su təmizlik, aydınlıq, həyat deməkdir. Həyatımız isə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasından 

xeyli dərəcədə asılıdır. Son illər muxtar respublikada bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamlı 

xarakter alması hər bir naxçıvanlını ürəkdən sevindirir. Bəhrələrini hamılıqla gördüyümüz həmin 

tədbirlərin əsası ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə qoyulub. Dahi 

rəhbərin inkişafına böyük önəm verdiyi sahələr sırasında meliorasiya və irriqasiya da mühüm yer 

tuturdu. 

Ümummilli lider meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini ona görə vacib sayırdı ki, 

məhsuldar torpaq sahələrimiz əkilməmiş qalmasın, şoranlaşmanın qarşısı alınsın, əhalinin yerli əkinçilik 

məhsullarına tələbatı daxili imkanlar hesabına ödənilsin, ərzaq təhlükəsizliyi təmin edilsin, güclü iqtisadiyyata 

nail olaq, iqtisadi asılılıq qapılarımızı döyməsin. 

 

Bu tədbirlər 

ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını da əhatə edirdi. O dövrə qısa 

ekskurs etsək, görərik ki, əgər 1970-ci ilə qədər muxtar respublikada kiçik və az əhəmiyyətli bir neçə su anbarı 

yaradılıbsa, həmin ildən sonra hazırda ümumi tutumu 1 milyard 544 milyon kubmetr olan 20 su anbarı tikilib. 

Bütövlükdə, muxtar respublikada 1970-ci ildən sonra istifadəyə verilmiş su anbarları 55 min hektara yaxın 

torpaq sahəsinin suvarılmasına xidmət edib. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövrü meliorasiya və irriqasiya sahəsində 

həyata keçirilən tədbirləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov belə 

xarakterizə edir: “Muxtar respublikada istifadəyə verilən su anbarları və başqa əhəmiyyətli suvarma obyektləri 

məhsuldar qüvvələrin inkişafında mühüm rol oynamışdır... Həmin dövrdə görülən irimiqyaslı meliorasiya və 

irriqasiya tədbirləri məhsul bolluğuna təminat yaratmış, muxtar respublikanın kəndləri simasını dəyişmiş, 

adamların güzəranı yaxşılaşmışdır. Bir sözlə, muxtar respublikada iri sututarların, dəryaçaların inşa olunması, 

sadəcə, tikinti proqramlarının yerinə yetirilməsi demək deyildi. Bu, eyni zamanda uzun müddətə hesablanmış 

strateji proqram idi”. Görkəmli dövlət xadimi Azərbaycana rəhbərliyinin ikinci dövründə də belə tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə ciddi önəm verib. 

Bu məqamda 

yenə bir qədər əvvələ qayıdaraq qeyd edək ki, tikintisinə 1982-ci ildən başlanan, lakin ulu öndər 

Azərbaycandan gedəndən sonra dayandırılan Naxçıvançay üzərində tikiləcək su anbarında işlər müdrik rəhbərin 

ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra davam etdirilməyə başladı. 2002-ci ildə isə Heydər Əliyev Su Anbarı 

üçün uzunluğu 24,2 kilometr sağ sahil və uzunluğu 30,35 kilometr sol sahil magistral kanallar tikilərək 2005-ci 

ildə başa çatdırıldı. Həmin il dekabr ayının 19-da istifadəyə verilən anbarın açılışında ölkə başçısı cənab ilham 

Əliyev iştirak edib. 100 milyon kubmetr tutumu olan su anbarının hesabına 16830 hektar torpaq sahəsinə 

suvarma suyunun verilməsi yaxşılaşdırılıb. Bunun 6919 hektarı ilk dəfə su verilən torpaq sahələri olub. 

Həmçinin Uzunoba və Arpaçay Su anbarlarında aparılan yenidənqurma işləri nəticəsində həmin su 

mənbələrinin istismarı uzunmüddətli artırılıb, Sirab və Bənəniyar göllərində bəndin daşla bərkidilməsi hesabına 

onların layihə gücündə doldurulması mümkün olub, su anbarlarında tələb edilən təmir- bərpa işləri aparılıb. 

(həmin su mənbələrinin uzunmüddətli istismarı təmin edilib) 

 

...Daha bir təsərrüfat ilinin 

qayğılı günlərini yaşayırıq. Belə qayğılar torpağı daimi iş yerinə çevirən muxtar respublikanın torpaq 

mülkiyyətçilərini qəti qorxutmur. Çünki ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasətin muxtar 

respublikada uğurla davam etdirilməsi meliorasiya və irriqasiya sahəsində olan bütün çətinlikləri aradan 
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qaldırıb. Həmin tədbirlərin ifadəsidir ki, bu gün muxtar respublika ərazisində Araz Su Anbarı istisna olmaqla, 

ümumi həcmi 303,5 milyon kubmetr olan irili-xırdalı istismar edilən 31 su anbarı mövcuddur. 

Aparılan meliorativ tədbirlər sırasında şoranlaşmanın qarşısının alınmasını da qeyd etmək 

lazımdır. Məhz belə tədbirlər nəticəsində 2016-2019-cu illərdə Şərur, Babək, Sədərək, Culfa 

rayonlarında, ümumilikdə, 5200 hektardan artıq ərazidə qrunt sularının səviyyəsi aşağı salınaraq 

şoranlaşmanın qarşısı alınıb. Bu isə həmin ərazilərdə yüksək məhsul istehsalına, torpaq 

mülkiyyətçilərinin yaxşı qazanc əldə etmələrinə imkan verib. 

Muxtariyyətin müstəqillik illərində isə həyati vacib məsələlərə müasir dövrün prizmasından yanaşılır, 

meliorasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsində mütərəqqi metodlar tətbiq edilir. 

 

Bəhs olunan dövrdə 

mütərəqqi suvarma sistemlərinin qurulması da diqqət mərkəzində saxlanılıb. Su itkisinin qarşısını almaq, 

suvarmanı yaxşılaşdırmaq, istifadə olunmayan torpaq sahələrini əkin dövriyyəsinə daxil etmək məqsədilə qapalı 

suvarma şəbəkələri tikilib, drenaj xətləri çəkilib. Babək rayonunun Nehrəm kəndi ərazisində 1170, Culfa 

rayonunun Bənəniyar kəndi ərazisində 1050, Kəngərli rayonunun Böyükdüz, Xok və Yurdçu kəndləri 

ərazilərində 1916 hektar sahə olmaqla, ümumilikdə, 4136 hektar sahəni əhatə edən ərazidə qapalı suvarma 

şəbəkəsi tikilib. Hazırda Şahbuz rayonunun Türkeş kəndi ərazisində 300 hektar sahədə qapalı suvarma 

şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilir. 

 

Babək rayonunun 

Kültəpə, Şərur rayonunun Xanlıqlar, Ələkli və Vərməziyar kəndlərinə suvarma suyunun verilməsi 

üçün 6 kilometr yeni boru xətti çəkilib, 50 hektar ərazi yeni əkin dövriyyəsinə daxil edilməklə 1154 hektar 

əkin sahəsi suvarma suyu ilə təmin olunub. 

Ordubad rayonunda Zəvvar və Gülaman arxının 5,05 kilometr hissəsində təmir-bərpa işləri yerinə 

yetirilib, Əylis kəndi ərazisində 4,3 kilometr uzunluğunda yeni arx çəkilərək 261 hektar torpaq sahəsi daimi 

suvarma suyu ilə təmin edilib. 

Bəhs olunan dövrdə mexaniki suvarma üsulunun tətbiqi də diqqətdə saxlanılıb. İkinci suvarma mənbəyi 

kimi istifadə edilən 102 nasos stansiyası və 800 subartezian quyusu bu gün torpaq mülkiyyətçilərinin 

xidmətindədir. Həmin su mənbələrindən səmərəli istifadə olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Yeni nasos stansiyaları, subartezian quyuları vasitəsilə torpaqların əkin dövriyyəsinə qatılması da öz 

həllini tapıb. Belə ki, 1995-2019-cu illər ərzində Araz, Vayxır, Ordubad çayları, Arpaçay, Naxçıvançay, 

Buzovçay üzərində 49 yeni nasos stansiyası tikilib, 400-dən artıq subartezian quyusu qazılıb. Bəhs olunan dövr 

ərzində suvarma və içməli su təminatında qədim hidrotexniki qurğu olan kəhrizlərdən geniş istifadə edilib, 

onların təmir-bərpası daim diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu gün muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında 

336 kəhriz istismar olunur. 2003-2019-cu illər ərzində 136 kəhrizin təmir-bərpasının aparılması bu qədim su 

mənbələrindən istifadəni xeyli yaxşılaşdırıb. 

 

Bu illər ərzində 

muxtar respublikanın su təsərrüfatı işçiləri daha bir vəzifəni yerinə yetirməkdədirlər. Ən qiymətli 

sərvət olan torpaqlarımızı və yaşayış məntəqələrimizi sel sularının təsirindən qorumaq məqsədilə hər il 

sahilbərkitmə işləri aparılır. Bu gün Sədərək rayonundan başlamış Ordubadadək, eləcə də Şahbuz 

rayonunda çay və selovlarda 593 kilometr selə qarşı istiqamətləndirici bənd salınıb. 

Şərur, Kəngərli, Culfa və Ordubad rayonlarında Araz çayı boyunca 54,1 kilometr sahilbərkitmə işləri 

aparılıb. Bu tədbirlərin görülməsində keyfiyyət amili ön plana çəkilib. Ona görə də həyata keçirilmiş tədbirlər 

öz bəhrələrini verməkdədir. 

Su təsərrüfatı sahəsində qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdən biri insanları sağlam və ekoloji cəhətdən 

təmiz su ilə təmin etməkdir. İçməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadənin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində də muxtar respublikamızda irimiqyaslı layihələr həyata keçirilib. ”Su Təchizatı və Kanalizasiya 

İnvestisiya Proqramı” layihəsi çərçivəsində Naxçıvan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən 

qurulub, əhalinin içməli suya olan ehtiyacı tam şəkildə ödənilib. 
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Naxçıvançay yatağında uzunluğu 2,9 kilometr, dərinliyi isə 6 metr olan kaptaj tikilib, kaptajdan su-

təmizləyici qurğuya qədər 6,4 kilometr özüaxınlı şüşəlifli magistral boru xətti çəkilib. 

Babək rayonunun Şıxmahmud kəndi ərazisində Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Su-təmizləyici Qurğular 

Kompleksi istifadəyə verilib. Membran tipli qurğu əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz və dayanıqlı içməli su ilə 

təmin edilməsində böyük rol oynayır. Kompleksdə suyun təmizlənməsi üçün ən müasir qurğu və 

avadanlıqlardan istifadə olunur. Qurğunun gücü saniyədə 472 litrdir. Təmizlənmiş su ümumi tutumu 25 min 

kubmetr olan 3 su anbarına yığılır və şəbəkəyə ötürülür. Su-təmizləyici qurğudan şəhər şəbəkəsinə hər birinin 

uzunluğu 3,75 kilometr olmaqla, cəmi 7,5 kilometr şüşəlifli borularla özüaxınlı qoşa magistral xətti çəkilib. 

Layihə çərçivəsində Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan şəhər inzibati ərazisinə aid olan Qaraçuq, Bulqan, 

Qaraxanbəyli, Hacıniyyət və Tumbul kəndləri, Babək rayonunun Şəkərabad, Xəlilli və Şıxmahmud kəndləri 

daxil olmaqla, su və kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi həyata keçirilib. Nəticədə, 350,1 kilometr daxili su və 

332,5 kilometr kanalizasiya şəbəkələri çəkilib, 25 min 874 ev birləşməsi aparılaraq sayğac quraşdırılıb, 135 min 

sakin fasiləsiz olaraq Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının tələblərinə cavab verən içməli su ilə təmin edilib. 

 

Naxçıvan şəhərində 

kanalizasiya sistemləri yenidən qurularkən əsas diqqət yetirilən məsələlərdən biri də çirkab suların 

təmizlənərək suvarma suyu kimi istifadə olunmasına şərait yaradılmasıdır. Bu məqsədlə Araz çayının 

kənarında tikilmiş Naxçıvan Şəhər Təmizləyici Qurğular Kompleksi gün ərzində 32 min kubmetr çirkab 

sutəmizləmə gücünə malikdir. Suvarma mövsümündə təmizlənmiş sudan öz axını ilə 170 hektar, nasoslar 

vasitəsilə isə 330 hektar sahəni suvarma suyu ilə təmin etmək mümkündür. 

Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər paytaxt şəhərimizlə məhdudlaşmayıb, muxtar respublikanın 

rayonlarında da içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin yeniləşdirilməsi işləri aparılır. “Rayon mərkəzi və ətraf 

kəndlərin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində görülən 

işlərin həcmi də böyükdür. 

Şərur, Şahbuz, Culfa, Babək, Ordubad, Sədərək, Kəngərli rayonlarında, ümumilikdə, 650 kilometr içməli 

su, 368 kilometr kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, 16 min 617 su birləşməsi, 11 min 307 kanalizasiya 

bağlantısının aparılması muxtar respublikada insan amilinə göstərilən qayğının ifadəsi kimi dəyərləndirilir. 

Culfa rayonunda tikilmiş su-təmizləyici qurğu gün ərzində 10 min 800 kubmetr və Şahbuz rayonunda 

tikilmiş su-təmizləyici qurğu isə gün ərzində 6600 kubmetr sutəmizləmə gücünə malikdir. Çirkab suların 

təmizlənmədən çaylara axıdılmasının, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması məqsədilə Naxçıvan-çay 

kənarında tikilən Şahbuz şəhər təmizləyici qurğuları gün ərzində 2800 kubmetr çirkab sutəmizləmə gücünə 

malikdir. 

Tikinti işləri aparılarkən muxtar respublikanın iqlim şəraitinin və relyefinin nəzərə alınması, keyfiyyətə 

xüsusi diqqət yetirilməsi qurulan yeni içməli su və kanalizasiya sistemlərinin uzun müddət istismarına imkan 

verəcəkdir. 

 

Bir məsələni də 

vurğulamağa ehtiyac duyuruq. Muxtar respublika sakinlərinin içməli və təsərrüfat suyuna olan tələbatının 

ödənilməsində fəaliyyət göstərən su təsərrüfatı işçilərinin əməyi dövlətimiz tərəfindən daim yüksək 

qiymətləndirilib. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin və 

komitənin tabeliyində olan qurumların əməkdaşlarından 2 nəfəri “Şöhrət” ordeninə, 1 nəfəri “Azərbaycan 

Respublikasının Əməkdar mühəndisi” fəxri adına, 31 nəfəri “Tərəqqi” medalına, 1 nəfəri Prezidentin fəxri 

təqaüdünə, 6 nəfəri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mühəndisi”, 2 nəfəri “Əməkdar dövlət 

qulluqçusu” fəxri adlarına, 3 nəfəri “Rəşadətli əməyə görə” nişanına layiq görülüb. 

Hörmətli oxucu! Bu yazıda 95 yaşı tamam olan muxtariyyətimizin müstəqillik dövrü, daha dəqiq desək, 

1995-ci ildən sonrakı zaman kəsiyində görülən işlərin bir qisminə nəzər saldıq. Reallaşdırılmış tədbirlərin həcmi 

isə çox böyükdür. Bütün bunlar muxtar respublika sakinlərinin qiymətli sərvət sayılan suya olan tələbatının 

ödənilməsində mühüm rol oynayıb. Yadıma atalarımızın həmişə xatırladığımız sözləri düşür: Su çəkdirmək ən 

savab işdir. 

Muxtar respublika sakinləri də belə savab işlər görməyi həyat amalına çevirənlərə minnətdarlığını 

bildirir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının etibarlı 

ödənilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görülür 

 
Bu ilin 9 ayında muxtar respublikada 372 milyon 356 min 500 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsal olunub 

 

Pərviz Sadayoğlu 

 

Ölkəmizdə aqrar sektorun inkişafı istiqamətində aparılan uğurlu fəaliyyət öz bəhrəsini verməkdədir. Bu 

istiqamətdə yüksək nəticələrin əldə olunması bunu deməyə əsas verir. Kənd təsərrüfatının şaxələndirilməsi, 

spesifik və ixracyönümlü məhsulların yetişdirilməsi istiqamətində atılan addımlar, o cümlədən regionların sosial 

iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramları Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bir sıra sahələrinin yeni mərhələyə 

qədəm qoymasına imkan verib. Prezident ilham Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarına əsasən aqrar sektorun 

dinamik və sürətli inkişafını təmin etmək üçün bölgələrdə əsaslı tədbirlər görülür, yeni texnikalar alınır, 

sahibkarlığın inkişafına stimul verən addımlar atılır. 

Yeri gəlmişkən, oktyabrın 15-də ölkə Prezidenti ilham Əliyevin yanında keçirilən iqtisadi müşavirədə 

çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, son illərdə kənd təsərrüfatına böyük investisiyalar qoyulmuşdur. Kənd 

təsərrüfatının inkişafı prioritet sahə kimi müəyyən edilmişdir: “Mən, eyni zamanda, əvvəlki illərdə bir qədər 

təəccüblənirdim ki, nə üçün bu qədər investisiyaların müqabilində, bu qədər dəstəyin, subsidiyaların, güzəştli 

şərtlərlə verilmiş kreditlərin olduğu bir zamanda kənd təsərrüfatında artım 2-3 faiz idi. Ancaq hazırda bu sahədə 

də ciddi irəliləyiş müşahidə olunur. Beləliklə, kənd təsərrüfatı doqquz ayda 7 faizdən çox artmışdır”. 

Qeyd edək ki, aqrar sahənin inkişafı Naxçıvan Muxtar Respublikasında da mühüm prioritetlərdən biri 

kimi qəbul edilib. Muxtar respublikada son dövrlərdə bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğı kənd təsərrüfatının 

yüksək inkişaf tempi əldə etməsinə yol açıb. Bunu rəqəmlərdə də görmək mümkündür. Muxtar respublikanın 

iqlim şəraiti və əhalinin əsas hissəsinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması burada əkinçiliyin inkişafını 

şərtləndirir. Fermerlərə yanacağın, motor yağının, gübrənin alınmasına çəkilən xərclərin 50 faizinin dövlət 

tərəfindən ödənilməsi, taxıl əkinlərinə görə subsidiyaların verilməsi əkinçiliyin inkişafında yeni istiqamətlər 

açıb, əkin sahələrinin və məhsuldarlığın ilbəil artmasına səbəb olub. 2019-cu ilin məhsulu üçün muxtar 

respublikada 62 min 970 hektar sahədə əkin aparılıb. Cari ilin ötən 9 ayında muxtar respublikada 109 min 760 

ton dənli və dənli-paxlalı, 4207 ton dən üçün qarğıdalı, 772 ton dən üçün günəbaxan, 74 min 934 ton tərəvəz, 49 

min 139 ton kartof, 36 min 790 ton bostan məhsulları, 40 min 202 ton meyvə, 9869 ton üzüm istehsal olunub. 

Bir neçə məhsul növü üzrə yığım hazırda davam etdirilir. 

Torpaq sahələrinin normalara uyğun suvarma suyu ilə təmin edilməsi əkinçiliyin inkişafını şərtləndirən 

əsas amillərdəndir. Buna görə də muxtar respublikada irriqasiya sistemləri daim yeniləşdirilir, meliorasiya 

tədbirləri həyata keçirilir. Bu da torpaq sahələrində su təminatının yaxşılaşdırılmasına, yeni torpaq sahələrinin 

əkin dövriyyəsinə qatılmasına imkan verir. Belə ki, son illər muxtar respublikada 4 min 135 hektar sahədə yeni 

qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib. Hazırda Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində bu işlər davam etdirilir. 

“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar olaraq muxtar respublikanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 

əhalinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi məqsədilə müvafiq 

tədbirlər həyata keçirilir. Son illər əkinçilik üçün yararlı olmayan torpaq sahələrində iməciliklər yolu ilə salınan 

yeni meyvə bağlan muxtar respublikanın yaşıl örtüyünü zənginləşdirməklə yanaşı, həm də əhali tələbatının 

ödənilməsi üçün geniş imkanlar açıb. Hər il bu meyvə bağlarından tonlarla məhsul yığılır. 

Yüksəkkeyfiyyətli qida məhsullarının, xüsusilə ət və süd məhsullarının əldə olunması məqsədilə 

heyvandarlığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda muxtar respublikada iribuynuzlu mal-qaranın baş 

sayı 119 min 814-ə, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 741 min 539 başa çatdırılıb. Bu da ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə iribuynuzlu mal-qara üzrə 1845 baş, xırdabuynuzlu heyvanlar üzrə 12 min 806 baş 

çoxdur. Cari ilin ötən dövründə 9 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb, 2 heyvandarlıq təsərrüfatı genişləndirilib. 

Ümumilikdə, yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı subyektlərinə 8 milyon 776 min 600 manat məbləğində 

kreditlər verilib ki, bunun da 7 milyon 23 min manatı heyvandarlığa yönəldilib. 
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Heyvandarlığın cins tərkibi yaxşılaşdırılır, məhsuldarlıq yüksəldilir 

 

Muxtar respublikada heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və məhsuldarlığın yüksəldilməsi 

məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası. Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 21 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Süni Mayalanma Mərkəzi yaradılıb. Hazırda mərkəzdə yeni infrastruktur 

obyektlərinin tikintisi davam etdirilir. Heyvandarlıq təsərrüfatlarında 9 min 654 baş inək, düyə və camış süni 

yolla mayalandırılıb, əvvəlki dövrdə mayalandırılmış inək, düyə və camışlardan 6 min 383 baş sağlam bala 

alınıb. Həmçinin əhalinin balıq əti ilə təmin olunması istiqamətində də əsaslı işlər görülüb. Bunun nəticəsidir ki, 

hazırda muxtar respublikada balıq yetişdirilməsi ilə bağlı 16 təsərrüfat fəaliyyət göstərir. Görülmüş işlərin 

nəticəsində 2019-cu ilin ötən 9 ayı ərzində diri çəkidə ət istehsalı 19 min 105 ton, süd istehsalı 72 min 451 ton, 

yun istehsalı 904 ton, yumurta istehsalı isə 76 milyon 634 min 800 ədəd olub. 

Əhalini sağlam heyvandarlıq məhsulları ilə təmin etmək üçün Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə birgə sistemli 

tədbirlər görülür, qida məhsullarının, xüsusilə ət və süd məhsullarının yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin 

olunması, mal-qara və quşlar arasında baş verə biləcək xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvəndləmə tədbirləri 

uğurla davam etdirilir. 

Muxtar respublikada 74 min 244 arı ailəsi mövcuddur. Bu sahə üzrə dövlət proqramının qəbul olunması, 

istehsal olunan balın satışı üçün şəraitin yaradılması və ənənəvi olaraq “Arıçılıq məhsulları - bal festivalının 

keçirilməsi arı ailələrinin çoxalmasına, bal istehsalının artmasına və bu sahədə sahibkarlığın inkişafına stimul 

olub. 

 

Aqroservis xidməti günün tələbləri səviyyəsində həyata keçirilir 

 

Kənd təsərrüfatının bitkiçilik sahəsində əldə olunan uğurlarda sahibkarların müasir kənd təsərrüfatı 

texnikaları ilə təchiz edilməsinin böyük rolu vardır. Hazırda muxtar respublikada sahibkarlara aqroservis 

xidməti “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayonlarda olan kənd təsərrüfatı maşın və 

aqreqatları ilə yanaşı, şəxsi texnikalar vasitəsilə həyata keçirilir. Ötən dövrdə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 2694 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası gətirilib, onlardan 2240-I nağd 

hesablaşma və lizinq yolu ilə sahibkarlara satılıb. Alınmış texnika və aqreqatların 319-u 2019-cu ilin ötən 9 

ayında gətirilib. Mövcud texnikalar kənd təsərrüfatı sahəsində aqrotexniki tədbirləri keyfiyyətlə həyata 

keçirməyə imkan verir. Fermerlərə lizinq yolu ilə müasir tələblərə cavab verən yeni kənd təsərrüfatı 

texnikalarının alınıb icarəyə verilməsi ilə bağlı hökumət tərəfindən güzəştlər müəyyən edilib. 

Muxtar respublikada məhsuldar və keyfiyyətli toxum növləri istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 

toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də işlər davam etdirilir. 

Naxçıvan şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni kompleks inşa olunub. Muxtar respublikanın əsas 

toxumçuluq bazası olan bu kompleksdə taxılla yanaşı, digər bitki toxumlarının satışı da həyata keçirilir. Hazırda 

muxtar respublikada 5 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Sahibkarlara elit, I və II reproduksiyalı buğda 

və arpa toxumlarının satışının təşkil edilməsi, eləcə də 70 faiz güzəştli şərtlərlə mineral gübrələrin verilməsi 

təmin olunur. Ötən dövrdə məhsul istehsalçıları 7 min 79 ton mineral gübrə ilə təmin edilib. I və II 

reproduksiyalı toxumların satışına görə dövlət tərəfindən subsidiyaların ödənilməsi, eləcə də əkin sahəsinin hər 

hektarına fermerlərə 50 manat yardım verilməsi təmin olunur. 

 

Əhalinin ilboyu meyvə-tərəvəz məhsulları ilə təminatı aqrar sahədə həyata keçirilən əsas 

tədbirlərdəndir 

 

Muxtar respublikada iritutumlu soyuducu anbarların tikilməsi və istixana komplekslərinin yaradılması ilin 

istənilən fəslində bazarın tələbinin ödənilməsinə imkan verir. Hazırda Naxçıvanda ümumi tutumu 15 min 945 

ton olan 38 soyuducu anbar və sahəsi 131 min 162 kvadratmetr olan 23 istixana kompleksi fəaliyyət göstərir. 

Muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının etibarlı ödənilməsi istiqamətində əlavə 

tədbirlər görülür, istehsal olunan malların satışı üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Artıq bir neçə ildir ki, 

istehsalçıların istehsal etdikləri məhsulların satışını təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının satış 
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yarmarkaları təşkil edilir. Bütün bunlar əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmin olunmasında həlledici rol 

oynayır. 

2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması cari ildə belə təsərrüfatların daha 

da genişləndirilməsinə, əhalinin kənd təsərrüfatına olan marağının artmasına və maddi rifah halının daha da 

yaxşılaşdırılmasına səbəb olub. Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq tələbatın əsas etibarilə 

yerli istehsal hesabına ödənilməsinə nail olunub, daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılıb. Ötən dövrdə muxtar 

respublikada 372 milyon 356 min 500 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub ki, bu da 2018-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4 faiz çoxdur. 

 

Yeni Azərbaycan.-2019.-7 noyabr.-№206.-S.8. 
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Türkiyə saytında Naxçıvana həsr edilən məqalə yerləşdirilib 
 

Türkiyənin “www.siyasalbirikim.org” saytında “Siyasal Birikim” qəzetinin ictimaiyyətlə əlaqələr 

və reklam meneceri, “Balkan Birikim” qəzetinin reklam müdiri Aytən Alkaşının “Mədəniyyətlər diyarı 

Naxçıvandan Türkiyəyə salam” başlıqlı məqaləsi yerləşdirilib. 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu həmin məqaləni təqdim edir: 

 

Kiçik Qafqaz sıra dağlarının Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri ilə əhatə olunan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının eyniadlı paytaxtı Araz çayına doğru uzanan yaşıl düzənlikdə yerləşir. Təyyarə səfərimdə ilk 

dəfə gedəcəyim Naxçıvan haqqında düşünürdüm. Orada nə ilə qarşılaşacağım haqda heç bir anlayışım yox idi. 

“Ən yaxşısı hər şeyi gedib görməkdir”, – deyə düşünərkən, sərnişinlərin “Naxçıvana düşdük” sözləri ilə birdən 

qəlbim döyünməyə başladı. Təyyarə uçuş-enmə zolağına enən anda içimdə inanılmaz rahatlıq hiss etdim və 

inanılmaz bir təbəssümlə təyyarədən endim. Mən Naxçıvandayam. Burada danışılan Azərbaycan türkcəsinin ana 

dilim türkcə ilə çox oxşarlıqları olsa da, mühüm fərqləri də vardır. Səfər boyunca məni gülümsədən, 

mehribanlığını hiss etdiyim bu şəhərdə daha nə ilə qarşılaşacağımı düşünürəm. 

Naxçıvana gələrkən, buranın yaşadığım ölkə – Türkiyə ilə sərhədi olduğunu öyrəndim. Ağrıdağın qarlı 

zirvəsi uzaqlardan bu məlumatı təsdiqedərcəsinə bizi salamlayırdı. Düşünürəm ki, görəsən, Həzrət Nuhun 

gəmisi qədim Naxçıvan əfsanələrində deyildiyi kimi, Haçadağın, yoxsa Ağrıdağın zirvəsinə toxunub? Bu 

düşüncələrlə məni qarşılayan dəyərli naxçıvanlı dostlarımla şəhərin görməli yerlərinə gedirik. Naxçıvanda 

möhtəşəm bir məscid tikilir. Məscidə gedən yol üzərində olan Möminə xatın türbəsi isə XII əsrdə Azərbaycan 

Atabəyi Şəmsəddin Eldənizin həyat yoldaşı Möminə xatının şərəfinə memar Əcəmi Əbubəkr tərəfindən inşa 

edilib. Türbənin xarici hissəsini bəzəyən həndəsi kompozisiyalar, firuzəyi rəngli plitələr və kufi xətti ilə yazılan 

“Yasin” surəsi o qədər gözəl işlənib ki, heyran qaldım. Fəxr edirəm ki, o dövrün şərtləri altında bir qadın üçün 

belə bir abidə ucaldılıb. 

Ətrafa baxanda çox təsirlənirəm. Möminə xatın türbəsinin yanında yerləşən Açıq Səma Altında Muzey 

2002-ci ildə qurulub. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində müxtəlif illərə aid daşdan 

düzəldilmiş qoç heykəlləri, daş kitabələr, müxtəlif daş fiqurlar və sənduqələr yer alıb. Tezliklə hər yeri görmək 

istəyirəm. 

Naxçıvan şəhərindəki Bayraq Muzeyində 300-dən çox eksponat sərgilənir. Rəngli vitrajlar, sadə və bir o 

qədər də şanlı görüntü yaradır. Burada gün batışını seyr etməyi xəyal edirəm. Naxçıvanda Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə yaradılan muzeyə gedirik. Bizi çox gülərüzlə qarşılayırlar. 

Bələdçinin duyğulu şəkildə məlumat verməsi məni dərindən təsirləndirir. 

1999-cu ildə qurulmuş muzeydə ümummilli lider Heydər Əliyevin uşaqlıq və gənclik illərinə həsr 

olunmuş stendlər, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işlədiyi dövrə aid (1991-1993) xüsusi 

sənəd və materiallar, məktublar, qərar və sərəncamlar, Türkiyə Respublikası və İran İslam Respublikası ilə 

əməkdaşlıq sahəsində imzalanmış müqavilələrin və Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində yaşayan 

vətəndaşların müraciətlərinin surətləri toplanıb. Burada dahi lider Heydər Əliyevin şəxsi əşyaları da 

saxlanılmaqdadır. Ümumilikdə, muzeydə 4536 eksponat vardır. 

Naxçıvanlılar yaşadıqları yerin inkişafına, eləcə də adət və ənənələrinə böyük əhəmiyyət verirlər. Nəzir 

vermək və qurbanlar kəsmək, müxtəlif dua və niyyətlər üçün ziyarət edilən Əshabi-Kəhfə gedirik. Deyilənlərə 

görə, vaxtilə yeddi kimsənələrin yatdığı bu mağaradakı damcıxanada dilək dilənir və burada üstünə su damlasa, 

istəklərin qəbul olunacağına inanılır. 

Əlbəttə ki, yavaşlamadan yolumuza davam edirik. Tarixboyu yerləşdiyi nöqtə ilə cazibə mərkəzi olmuş 

Naxçıvan sahib olduğu mineralları ilə, həm də şəfa mərkəzidir. Şəhər mərkəzindən 10-12 kilometr uzaqlıqdakı 

Duz dağının içində 110 metr dərinlikdəki mağaraları gəzərkən qısa müddətdə nəfəs aldığım duzlu havanın 

təsirini göstərməsi məni daha çox maraqlandırdı. Bizə məlumat verən dostlarımızdan öyrəndik ki, 1979-cu ildən 

xidmət göstərən fizioterapiya mərkəzinə hər il müalicə almaq məqsədilə fərqli millətlərdən yüzlərlə astma və 

bronxit xəstəsi gəlir. Uzaqdan gələn xəstələri oteldə yerləşdirmək üçün mehriban heyət mövcuddur. Naxçıvana 

heyranlığım bir daha artdı. Ən ucqar kəndlərdə belə, gözəl məktəblər var. İlk görəndə universitet olduğunu 
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düşündüm. Lakin sonradan öyrəndim ki, məktəb binalarıdır. Məni təəccübləndirən kənd yollarının 

asfaltlanması, şəhərdən heç bir fərqin olmaması idi. 

Batabat gölü və Üzən ada – Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşən yaylaq yeri heyranedici idi. Təbiətin gözəl 

guşələrindən biri olan Batabat yaylağı, gül-çiçəkli çəmənlikləri, təbii gölü, sadə və təmiz dağ havası... Burada ən 

maraqlısı, təbiətin yaratdığı Üzən ada idi. 

Əlincəqala möhtəşəm bir abidədir. Heyran qaldım... Bütün turistlər bu gözəlliyi görməlidirlər. 

Tarixiliyini qoruyaraq bərpa edilmiş, heyranedici gözəlliyə sahib qalaya çıxmaq üçün daş pillələr düzəldilib, 

tam zirvəyə çatmaq istəyirsinizsə, 2700 pilləni qalxmaq lazımdır. Pillələri qalxarkən Naxçıvanın möhtəşəm 

mənzərələrini görə bilərsiniz. Təbii ki, qaladan günbatımını izləmək də möhtəşəmdir. 

Səyahətimizin son günü – şənbə günündə yerli məhsulların nümayiş edildiyi “Ailə təsərrüfatı 

məhsulları” festivalına getdik. Kəndlilər – ailə təsərrüfatçıları zəhmətlə yetişdirib, ərsəyə gətirdikləri məhsulları 

alıcılara təqdim edirdilər. Naxçıvanda qaldığım 4 günün necə keçdiyini hiss etmədim. Oradakı gənc jurnalist 

dostlarımıza verdiyimiz müsahibələr, etdiyimiz söhbətlər, onların gülümsəyən simaları, bizi müşayiət edən 

dostlarımızın qonaqpərvərliyi çox lütfkar idi. Biz bu mədəniyyəti çox axtarırıq. Yaxşı ki Naxçıvana gəldim. 

Saat Meydanında dinlədiyim möhtəşəm musiqi hələ də qulağımdadır. Əminəm ki, bu şəhərə bir daha 

gələcəyəm, siz də mütləq gəlin. Mədəniyyəti, şəhərin təmizliyini görün, restoranların gözəlliyinə, xüsusən 

səliqə-sahmana, qonaqpərvərliyə şahid olun və özlərinəməxsus yeməklərdən dadın, o vaxt mənə haqq 

verəcəksiniz. 

 

Səs. - 2019.- 7 noyabr. - № 206. - S. 7. 
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Ulu Öndərin siyasətinə sədaqət Naxçıvanı başdan-başa dəyişib 
 

Adilə Səfərova, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi 

 

Günbəgün gözəlləşən, tarixin canlı salnaməsinə çevrilən ulu diyarımızı müstəqillik illərindən əvvəlki 

dövrü ilə müqayisə edəndə sanki bir möcüzə ilə qarşılaşırsan. Ulu Öndər siyasətinə sədaqət, xalqa, millətə 

məhəbbət Naxçıvanı başdan-başa dəyişib, hüsnünə insan əllərinin qüdrətindən naxışlar vurulub. İnsan zəkası və 

dövlət qayğısı ilə inkişaf edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonu da digər rayonlarımız kimi 

inkişaf edir, böyüyür, abadlaşır. 

1978-ci il oktyabrın 23-də təşkil olunmuş rayona xalq qəhrəmanı Babəkin adının verilməsi Ulu Öndərin 

qətiyyətinin daim azərbaycançılıq mövqeyində dayanması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsi idi. 

Sevindirici haldır ki, Ümummilli Liderin qayğısı ilə yaradılan Babək rayonunda aparılan abadlıq, 

yenidənqurma, tikinti-quruculuq işləri buranın simasını tamamilə dəyişmişdir. Bunu rayona yolu düşən hər kəs 

təsdiq edə bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov isə demişdir: "Bu gün 

ölkəmizin bütün guşələrində Heydər Əliyevin nişanələri, yadigarları vardır. Onlardan biri də xalqımızın böyük 

oğlunun himayəsi ilə təşkil olunan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonudur”. 

2018-ci ilin oktyabrında Babək rayonunun yaradılmasının 40 illiyi tamam oldu. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 16 fevral 2018-ci il tarixdə rayonun 40 illik yubileyinin 

keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdı. Sərəncam rayonun gəncləri tərəfindən də böyük rəğbətlə 

qarşılanmışdı. 

Böyük maarifpərvər ziyalı Həsən bəy Zərdabi vaxtilə demişdir: "Hər bir yerin qəzeti gərək o yerin 

ayinəsi olsun”. Rayonda fəaliyyət göstərən "Şərqin səhəri” qəzeti də öz funksiyasını lazımi şəkildə yerinə 

yetirir. 

Muxtar RZAZADƏ, 

"Şərqin səhəri” qəzetinin baş redaktoru: 

- Ötən əsrin 70-ci illərində, yəni Sovet imperiyasının mövcud olduğu bir dövrdə Azərbaycan xalqının 

Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yeni bir rayonun təşkil edilməsi dahi şəxsiyyətin mətanətini, 

iradəsini ortaya qoyurdu. Ömrünün gənclik illərini Ərəb xilafətinə qarşı döyüşə həsr etmiş, onun 6 böyük 

ordusunu məhv etmiş bir sərkərdənin adını əbədiləşdirmək məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevə nəsib olmuşdur. 

Ötən 40 il ərzində Babək rayonu böyük bir inkişaf yolu keçib. Muxtar respublikanın iri yaşayış məntəqələrindən 

olan rayon bu gün hərtərəfli inkişafı ilə diqqəti cəlb edir. Bu inkişaf prosesi müstəqillik illəri ilə bağlıdır. Bu gün 

baxsaq görərik ki, Babək rayonu başdan-başa abadlaşır. 

"Şərqin səhəri” qəzeti olaraq üzərimizə düşən ən mühüm vəzifələrdən biri budur ki, rayonun inkişaf 

salnaməsini yaradaraq gələcək nəsillərə ötürək. Bu, bizim qarşımızda duran ən böyük vəzifələrdən biridir. Bu 

gün muxtar respublikada mətbuat orqanları dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunub. Çünki cəmiyyətdə mətbuatın 

rolu hər zaman üstün tutulub. Jurnalistlər bugünün salnaməçiləridirlər. Yəni bugünkü yazılan inkişaf tarixini 

olduğu kimi gələcək nəsillərə ötürmək lazımdır. Bu mənada rayonun mətbuat orqanlarının üzərinə də mühüm 

vəzifələr düşür. Bugünkü inkişaf, tərəqqi, yenilik, müasirlik öz əksini olduğu kimi qəzet səhifələrində 

tapmalıdır. Rayonda abadlıq-quruculuq işləri geniş vüsət alıb. Görülən tədbirlərin davamı olaraq rayonun 

düşmənlə üzbəüz yerləşən sərhəd məntəqələri olan Yuxarı Buzqov və Aşağı Buzqov kəndlərində kompleks 

quruculuq işləri aparılır. Bu, bölgə sakinlərinə göstərilən qayğının davamıdır. Bundan əlavə, Babək 

qəsəbəsindəki məscidin və "İmamzadə” türbəsində bərpa işlərinin aparılması da diqqətdə saxlanılıb. Bu işlər 

həm də 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərinin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olmasına bir töhfədir. Naxçıvana üz 

tutan turistlər buradakı türk-islam mədəniyyəti abidələrinin gözəlliyinə şahid olublar. Onlar Naxçıvandakı İslam 

Mədəniyyəti abidələrinin necə hifz olunduğunu, onlara necə sahib çıxıldığını görüblər. Təbii ki, bunların 

əsasında müstəqillik illərinin uğurları dayanır. 

Arzu QASIMOV, 

Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru: 
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- Azərbaycanın beş min illik tarixə malik olan qədim şəhəri Naxçıvan "Gənclər Paytaxtı” seçilib. Bu 

təsadüfi deyildi. Gözlənilən idi. Ona görə ki, muxtar respublikada dövlət gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir. 

Gənclər üçün hər cür şərait yaradılır. Biz bundan elə istifadə etməliyik ki, vətənimiz, millətimiz, dövlətimiz 

üçün daha uğurlu nəticələr əldə edək. Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1981-ci ildən fəaliyyət göstərir. 

Muzey rayonda ən çox üz tutulan mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir. Muzeydə rayonun tarixi, mədəniyyəti 

qorunub yaşadılır və gələcək nəsillərə təbliğ olunur. Muzey əməkdaşları əhalinin artan mənəvi tələbatını dolğun 

şəkildə ödəmək üçün hər cür imkanlardan istifadə edir. Muzeyin əsas siması isə bələdçidir. Bələdçi muzey 

haqqında məlumatları gələn qonaqlara ətraflı çatdırmalıdır. Ona görə də biz bələdçilərin geniş dünyagörüşünə 

malik olmasını, onların Azərbaycan və dünyanın qabaqcıl muzeylərində gedən iş prinsiplərini öyrənməsini tələb 

edirik. Muzeyə ekskursiyaya gələnlər çoxdur. 

Bu gün muxtar respublikada gəncliyə göstərilən dövlət qayğısı Babək rayonunda da uğurlu həllini tapıb. 

Aytəkin BABAYEVA, 

müəllimə: 

- Tarixən hər bir xalq öz gələcəyini gənclərlə bağlamışdır. Hər bir ölkənin həyatında gənclərin rolu 

böyükdür. Gənclər ölkənin iqtisadi, mədəni sahəsində əllərindən gələni edirlər və Naxçıvan MR-də də bu 

belədir: onlar bir sıra sahələrdə fəallıq göstərirlər. 

Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuşdur. Liderimiz həmişə gənclərə önəm vermiş, ümid bəsləmişdir. Dəfələrlə qeyd etmişdir ki, 

Azərbaycanın gələcəyi məhz gənclərin əlindədir. Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan gənclər siyasəti bu gün də 

Ümummilli Liderin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Onun yüksək 

diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan gəncləri fəallıq nümayiş etdirirlər. 

Tusi HƏSƏNLİ, 

müəllim: 

- Ümummilli Lider Heydər Əliyev hələ o zaman hiss edirdi ki, bu rayonun yaradılması çox vacibdir və 

bilirdi ki, özülü çürük olan imperiya nə vaxtsa dağılacaq və müstəqil Azərbaycan dövləti yaranacaq. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev Ümummilli Liderin ənənələrinə sadiq qalaraq nəinki qədim Naxçıvanın, ümumilikdə 

Azərbaycanın dünyada layiqli yer tutmasına çalışdı və buna nail oldu. 

Mən bir təhsil işçisi olaraq qeyd edə bilərəm ki, bu gün biz gənclərə məktəblərdə gözəl şərait yaradılıb. 

Bu şərait inkişaf etmiş bir çox dövlətlərdə belə yoxdur. Naxçıvan MR-in ərazisində gənclərin potensial 

imkanlarının üzə çıxarılması üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu da bizim gələcəyimizin etibarlı əllərdə 

olduğunu göstərir. Biz gənclərin üzərinə düşən vəzifə milli dəyərlərimizə bağlılığı nümayiş etdirməkdən 

ibarətdir. Milli dəyərlərə bağlılıq bizim öncə soykökümüzdən irəli gəlir. Ümummilli Lider Heydər Əliyev 

deyirdi: "Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”. 

Azərbaycanın daim çiçəklənməsi, bayrağımızın zirvələrdə dalğalanması, ordumuzun zəfər çalması üçün 

əlimizdən gələni etməli, bütün fürsətlərdən yararlanmalı və dəyərləndirməliyik. Biz şagirdlərimizi elə 

yetişdirməliyik ki, millətə, vətənə daim xeyirli və sədaqətli övladlar olsunlar. 

Natiq MƏHƏMMƏDLİ, 

həkim-oftalmoloq: 

-Naxçıvan şəhərinin "Gənclər Paytaxtı” seçilməsi heç də təsadüfi deyildi. Həqiqətən də gənclərə 

göstərilən qayğı təqdirəlayiqdir. Babək rayonunda işləyirəm. Pasiyentlərə öz köməyimi göstərməyə çalışıram. 

Əsas müraciətlər göz zəifliyi ilə bağlıdır. Bunun da əsas səbəbi kompüter, texnologiyanın inkişafından kor-

koranə istifadə ilə bağlıdır. Qoruyucu eynəklərdən istifadə etmədikdə gözlərin zəifləməsi halları müşahidə 

olunur. Bu kimi xəstəliklərin qarşısının alınması üçün Naxçıvanda mühüm tədbirlər görülür. Qonşu ölkələrdə 

təcrübə mübadiləsində olmağımız işimizə xeyir verir. Bundan mən də yararlanmışam. 2017-ci ildə Türkiyənin 

Ərzincan şəhərində təcrübədə oldum. Bəhrəsi çoxdur. Çalışıram öyrəndiklərimi xəstələrimə tətbiq edim, onların 

sağlamlıqlarına qovuşmasına yardımçı olum. 

Elnur ABBASOV, 

YAP Babək rayon gənclər təşkilatının sədri: 

- Bu gün Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının davamlı xarakter daşıması, dövlətçiliyin və 

müstəqilliyin qorunması Yeni Azərbaycan Partiyasının platformasının təməl prinsipidir. Ötən dövr ərzində 

Ümummilli Liderimizin müəyyən etdiyi prinsiplərə əsaslanmaqla hər bir partiya üzvü rayonda aparılan 
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dövlətçilik və quruculuq işlərində yaxından iştirak edir. Babək rayonu böyüyüb inkişaf etdikcə YAP Babək 

rayonu təşkilatı da öz sıralarını genişləndirir. Hazırda təşkilatın 7 min nəfərə yaxın üzvü var ki, onlardan da 3 

minə yaxını gənclərdən ibarətdir. Təsadüfi deyil ki, rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarında çalışanların 

əksəriyyətini gənclər təşkil edir. Rayon gəncləri istər MR, istərsə də ölkədə baş verən yeniliklərin şahidi olur, 

inkişafdan geri qalmırlar. Onlar dövlətin gənclərə göstərdiyi qayğıya əməli işləri ilə cavab verməyə çalışırlar. 

Aytəkin SÜLEYMANOVA, 

Gənclər və İdman İdarəsinin əməkdaşı: 

- İdman və bədən tərbiyəsi gənc nəslin fiziki inkişafında və sağlam böyüməsində mühüm rol oynayır. 

Bu mühüm amil nəzərə alınaraq rayonda idmanın kütləviliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Rayon gəncləri hər cür 

müasir şəraitə malik, gözoxşayan Olimpiya İdman komplekslərində idmanla məşğul olur, MR və ölkə səviyyəli 

turnirlərdə fəal iştirak edir, yüksək nailiyyətlər qazanırlar. Ölkəmizdə gənclərlə işin düzgün təşkili onların 

uğurlar qazanmasına səbəb olur. 

Bəli, həmsöhbət olduğum gənclərin fikirlərinə mən də şərik çıxaraq qeyd edim ki, bu gün bütün 

sahələrdə uğurlar əldə edən babəkli gənclər muxtar respublikanın da inkişafında fəallıq göstərirlər. Bu ondan 

irəli gəlir ki, ölkəmizdə gənclərə göstərilən diqqət və qayğı onlarda ruh yüksəkliyi yaradır, inamla addımlamağa, 

sabaha nikbin baxmağa vadar edir. 

 

Azərbaycan.-2019.-5 noyabr.-№246.-S.7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahə uğurla inkişaf etdirilir 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il 9 oktyabr tarixli Fərmanı ilə hər 

il noyabrın 1-i ölkəmizdə Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü kimi qeyd olunur. 

 

Ulu Öndərimizin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda torpaq islahatına ilk dəfə Naxçıvandan başlanılıb 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə birinci rəhbərliyi dövründə Azərbaycan keçmiş İttifaqın aqrar 

əlavəsindən kənd təsərrüfatının kompleks inkişaf etdiyi qabaqcıl respublikalardan birinə çevrilmişdi. Həmin 

dövrdə ölkəmizdə kənd təsərrüfatının elmi əsaslarla inkişafı nəticəsində bu sahədə zəngin təcrübə 

formalaşmışdı. Təəssüf ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə baş verən özbaşınalıq nəticəsində aqrar sahədə 

yaradılan bu infrastruktur da tamamilə dağıdılmışdı. Həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyən Ümummilli Lider isə kənd təsərrüfatının inkişafının vacibliyini daim ön 

plana çəkib, bununla bağlı mühüm qərarlar qəbul edib. Ali Məclisin 1992-ci il aprelin 6-da keçirilən 

sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında” və “Rentabelli 

işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi barədə təkliflər haqqında” qərarlar qəbul 

olunub, bununla da Azərbaycanda torpaq islahatına ilk dəfə Naxçıvandan başlanılıb, özəl mülkiyyətə əsaslanan 

aqrar münasibətlər formalaşıb. 1993-2003-cü illərdə isə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 

ölkəmizdə bu istiqamətdə kompleks tədbirlər görülüb, uğurlu islahatlar həyata keçirilib, qanunvericilik bazası 

yaradılıb. 

Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi aqrar islahatlar bu gün ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aqrar-sənaye kompleksinin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayır, 

ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində konkret tədbirlər görülür, dövlət proqramları 

qəbul olunur. 

 

Aparılan islahatlar bitkiçiliyin və heyvandarlığın, eləcə də emal sənayesinin inkişafına səbəb olub 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da iqtisadiyyatın bütün sahələri kimi, kənd təsərrüfatının inkişafı da 

daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafı istiqamətində aparılan islahatlar 

kənd təsərrüfatının bitkiçilik və heyvandarlıq, eləcə də emal sənayesinin inkişafına səbəb olub. Muxtar 

respublikanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd olunur ki, 2000-ci ildə 

muxtar respublikada torpaq islahatı başa çatdırılıb, 72 min 758 ailəyə 56 min 372 hektar torpaq sahəsi verilib. 

Bundan sonra kənd təsərrüfatının inkişafında əsaslı dönüş yaradılıb, bol məhsul istehsalının əsası qoyulub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramları muxtar 

respublikada aqrar sahənin inkişafına mühüm təkan verib, kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə uğurlu 

nəticələr qazanılıb. Qəbul edilən dövlət proqramlarının icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər məhsul 

bolluğuna zəmin yaradıb, təsərrüfatın müxtəlif sahələr üzrə fəaliyyətini şaxələndirib. 

Muxtar respublikanın iqlim şəraiti və əhalinin əsas hissəsinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması burada 

əkinçiliyin inkişafını şərtləndirir. Fermerlərə yanacağın, motor yağının, gübrənin alınmasına çəkilən xərclərin 

50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, taxıl əkinlərinə görə subsidiyaların verilməsi əkinçiliyin inkişafında 

yeni istiqamətlər açıb, əkin sahələrinin və məhsuldarlığın ilbəil artmasına səbəb olub. 2019-cu ilin məhsulu 

üçün muxtar respublikada 62 min 970 hektar sahədə əkin aparılıb. Cari ilin ötən 9 ayında muxtar respublikada 

109 min 760 ton dənli və dənli-paxlalı, 4207 ton dən üçün qarğıdalı, 772 ton dən üçün günəbaxan, 74 min 934 

ton tərəvəz, 49 min 139 ton kartof, 36 min 790 ton bostan məhsulları, 40 min 202 ton meyvə, 9869 ton üzüm 

istehsal olunub. Bir neçə məhsul növü üzrə yığım hazırda davam etdirilir. 

Torpaq sahələrinin normalara uyğun suvarma suyu ilə təmin edilməsi əkinçiliyin inkişafını şərtləndirən 

əsas amillərdəndir. Buna görə də muxtar respublikada irriqasiya sistemləri daim yeniləşdirilir, meliorasiya 

tədbirləri həyata keçirilir. Bu da torpaq sahələrində su təminatının yaxşılaşdırılmasına, yeni torpaq sahələrinin 

əkin dövriyyəsinə qatılmasına imkan verir. Belə ki, son illər muxtar respublikada 4 min 135 hektar sahədə yeni 

qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib. Hazırda Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində bu işlər davam etdirilir. 
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“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar olaraq muxtar respublikanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 

əhalinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi məqsədilə müvafiq 

tədbirlər həyata keçirilir. Son illər əkinçilik üçün yararlı olmayan torpaq sahələrində iməciliklər yolu ilə salınan 

yeni meyvə bağları muxtar respublikanın yaşıl örtüyünü zənginləşdirməklə yanaşı, həm də əhali tələbatının 

ödənilməsi üçün geniş imkanlar açıb. Hər il bu meyvə bağlarından tonlarla məhsul yığılır. 

Yüksəkkeyfiyyətli qida məhsullarının, xüsusilə ət və süd məhsullarının əldə olunması məqsədilə 

heyvandarlığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda muxtar respublikada iribuynuzlu mal-qaranın baş 

sayı 119 min 814-ə, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 741 min 539 başa çatdırılıb. Bu da ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə iribuynuzlu mal-qara üzrə 1845 baş, xırdabuynuzlu heyvanlar üzrə 12 min 806 baş 

çoxdur. Cari ilin ötən dövründə 9 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb, 2 heyvandarlıq təsərrüfatı genişləndirilib. 

Ümumilikdə, yanvar-sentyabr aylarında kənd təsərrüfatı subyektlərinə 8 milyon 776 min 600 manat məbləğində 

kreditlər verilib ki, bunun da 7 milyon 23 min manatı heyvandarlığa yönəldilib. 

 

Heyvandarlığın cins tərkibi yaxşılaşdırılır, məhsuldarlıq yüksəldilir 

 

Muxtar respublikada heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və məhsuldarlığın yüksəldilməsi 

məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 21 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Süni Mayalanma Mərkəzi yaradılıb. Hazırda mərkəzdə yeni infrastruktur 

obyektlərinin tikintisi davam etdirilir. Heyvandarlıq təsərrüfatlarında 9 min 654 baş inək, düyə və camış süni 

yolla mayalandırılıb, əvvəlki dövrdə mayalandırılmış inək, düyə və camışlardan 6 min 383 baş sağlam bala 

alınıb. Həmçinin əhalinin balıq əti ilə təmin olunması istiqamətində də əsaslı işlər görülüb. Bunun nəticəsidir ki, 

hazırda muxtar respublikada balıq yetişdirilməsi ilə bağlı 16 təsərrüfat fəaliyyət göstərir. Görülmüş işlərin 

nəticəsində 2019-cu ilin ötən 9 ayı ərzində diri çəkidə ət istehsalı 19 min 105 ton, süd istehsalı 72 min 451 ton, 

yun istehsalı 904 ton, yumurta istehsalı isə 76 milyon 634 min 800 ədəd olub. 

Əhalini sağlam heyvandarlıq məhsulları ilə təmin etmək üçün Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə birgə sistemli 

tədbirlər görülür, qida məhsullarının, xüsusilə ət və süd məhsullarının yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin 

olunması, mal-qara və quşlar arasında baş verə biləcək xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvəndləmə tədbirləri 

uğurla davam etdirilir. 

Muxtar respublikada 74 min 244 arı ailəsi mövcuddur. Bu sahə üzrə dövlət proqramının qəbul olunması, 

istehsal olunan balın satışı üçün şəraitin yaradılması və ənənəvi olaraq “Arıçılıq məhsulları – bal festivalı”nın 

keçirilməsi arı ailələrinin çoxalmasına, bal istehsalının artmasına və bu sahədə sahibkarlığın inkişafına stimul 

olub. 

 

Aqroservis xidməti günün tələbləri səviyyəsində həyata keçirilir 

 

Kənd təsərrüfatının bitkiçilik sahəsində əldə olunan uğurlarda sahibkarların müasir kənd təsərrüfatı 

texnikaları ilə təchiz edilməsinin böyük rolu vardır. Hazırda muxtar respublikada sahibkarlara aqroservis 

xidməti “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayonlarda olan kənd təsərrüfatı maşın və 

aqreqatları ilə yanaşı, şəxsi texnikalar vasitəsilə həyata keçirilir. Ötən dövrdə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 2694 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası gətirilib, onlardan 2240-ı nağd 

hesablaşma və lizinq yolu ilə sahibkarlara satılıb. Alınmış texnika və aqreqatların 319-u 2019-cu ilin ötən 9 

ayında gətirilib. Mövcud texnikalar kənd təsərrüfatı sahəsində aqrotexniki tədbirləri keyfiyyətlə həyata 

keçirməyə imkan verir. Fermerlərə lizinq yolu ilə müasir tələblərə cavab verən yeni kənd təsərrüfatı 

texnikalarının alınıb icarəyə verilməsi ilə bağlı hökumət tərəfindən güzəştlər müəyyən edilib. 

Muxtar respublikada məhsuldar və keyfiyyətli toxum növləri istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 

toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də işlər davam etdirilir. 

Naxçıvan şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni kompleks inşa olunub. Muxtar respublikanın əsas 

toxumçuluq bazası olan bu kompleksdə taxılla yanaşı, digər bitki toxumlarının satışı da həyata keçirilir. Hazırda 

muxtar respublikada 5 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Sahibkarlara elit, I və II reproduksiyalı buğda 

və arpa toxumlarının satışının təşkil edilməsi, eləcə də 70 faiz güzəştli şərtlərlə mineral gübrələrin verilməsi 
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təmin olunur. Ötən dövrdə məhsul istehsalçıları 7 min 79 ton mineral gübrə ilə təmin edilib. I və II 

reproduksiyalı toxumların satışına görə dövlət tərəfindən subsidiyaların ödənilməsi, eləcə də əkin sahəsinin hər 

hektarına fermerlərə 50 manat yardım verilməsi təmin olunur. 

 

Əhalinin ilboyu meyvə-tərəvəz məhsulları ilə təminatı aqrar sahədə həyata keçirilən əsas 

tədbirlərdəndir 

 

Muxtar respublikada iritutumlu soyuducu anbarların tikilməsi və istixana komplekslərinin yaradılması ilin 

istənilən fəslində bazarın tələbinin ödənilməsinə imkan verir. Hazırda Naxçıvanda ümumi tutumu 15 min 945 

ton olan 38 soyuducu anbar və sahəsi 131 min 162 kvadratmetr olan 23 istixana kompleksi fəaliyyət göstərir. 

Muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının etibarlı ödənilməsi istiqamətində əlavə 

tədbirlər görülür, istehsal olunan malların satışı üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Artıq bir neçə ildir ki, 

istehsalçıların istehsal etdikləri məhsulların satışını təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının satış 

yarmarkaları təşkil edilir. Bütün bunlar əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmin olunmasında həlledici rol 

oynayır. 

2019-cu ilin muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması cari ildə belə təsərrüfatların daha 

da genişləndirilməsinə, əhalinin kənd təsərrüfatına olan marağının artmasına və maddi rifah halının daha da 

yaxşılaşdırılmasına səbəb olub. Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq tələbatın əsas etibarilə 

yerli istehsal hesabına ödənilməsinə nail olunub, daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılıb. Ötən dövrdə muxtar 

respublikada 372 milyon 356 min 500 manat kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub ki, bu da 2018-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4 faiz çoxdur. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində 

qarşıya qoyulan vəzifələr bundan sonra diqqətdə saxlanılacaq, ardıcıl tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

 

Səs. - 2019.- 2 noyabr. - № 203. - S. 6. 
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Moskva müqaviləsi və Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsində  

muxtar ərazi statusu 

 
İsmayıl Hacıyev, 

akademik 
 

Məqalədə XX əsrin 20-ci illərində Rusiya və Türkiyənin düşdüyü vəziyyət, imperialist dövlətlərinin bolşevik 

hakimiyyətinə və Türkiyəyə qarşı hazırladıqları təxribatlar, bunlara qarşı Rusiya və Türkiyənin yaxınlaşması və 

mübarizəsi araşdırılmışdır. Bu dövlətlər arasında yaxınlaşma imperializmə qarşı mübarizə aparmaq məqsədindən 

irəli gəlirdi. Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması, danışıqların aparılması, sonda “Dostluq və qardaşlıq haqqında” Moskva 

müqaviləsi ilə nəticələnmişdir. 

Moskva müqaviləsinin bizim üçün ən mühüm əhəmiyyəti Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan diyarına 

muxtariyyət statusu verməsi olmuşdur. Türkiyə nümayəndələrinin təhriki ilə Azərbaycan onu - Naxçıvanı üçüncü 

dövlətə verməməlidir. Müddətsiz bağlanan bu müqavilə beynəlxalq müqavilə statusundadır və onu birtərəfli 

qaydada ləğv etmək olmaz. 

 

Açar sözlər: Rusiya, Türkiyə, müqavilə, Moskva, muxtariyyət, himayəçilik hüququ, üçüncü dövlət. 

 

Naxçıvan Azərbaycanın tarixən formalaşmış ən mühüm regionlarından biridir. Tarixi inkişaf elə 

gətirmişdir ki, Azərbaycanın bölgələri içərisində yalnız Naxçıvan müasir tariximizdə muxtar qurum kimi 

ayrılmışdır. Bunun əsas səbəbi Naxçıvan diyarının 1918-1920-ci illərdə düşdüyü hərbi-siyasi vəziyyətdir. 

Muxtariyyət statusunu rəsmiləşdirən isə Moskva müqaviləsidir. Moskva müqaviləsi 1921-ci il martın 16-da 

“Dostluq və qardaşlıq müqaviləsi” adı ilə Türkiyə ilə Rusiya arasında bağlanmışdır (12, s. 24-34). 

Ötən əsrin 20-ci illəri Rusiya, eləcə də Türkiyə üçün də çətin dövr olmuşdur. Rusiyada siyasi hakimiyyət 

hələ möhkəmlənməmiş, ölkədə vətəndaş müharibəsi və xarici hərbi müdaxilə baş vermiş, imperialist dövlətləri 

bolşevik hakimiyyətinə qarşı müxtəlif təxribatlar törədirdi. Bu fikirləri eyni ilə Türkiyəyə də aid etmək olar. 

Osmanlı imperiyası süqut etmiş, Mustafa Kamal Paşa Türkiyəni xilas etmək üçün mübarizəyə başlamışdı. Belə 

bir şəraitdə Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması ortaya çıxdı. 

Həmin dövrdə beynəlxalq münasibətlərdə və dünyada yaranmış şəraitlə əlaqədar Rusiya ilə Türkiyənin 

yaxınlaşmasına, onlar arasında isti münasibətlərin və son nəticədə bu dövlətlər arasında müəyyən müqavilələrin 

baş tutmasına gətirib çıxardı. Əslində bir sıra dövlətlər Rusiya-Türkiyə yaxınlaşmasını istəmirdilər. Çünki 

Birinci Dünya müharibəsində qalib gəlmiş böyük dövlətlər bir tərəfdən Türkiyəni məğlub edib, özlərindən asılı 

vəziyyətə salmaq, digər tərəfdən isə Rusiyada bolşevik hökumətini devirmək, inqilabi Türkiyənin köməyi ilə 

çevrilişlə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş bolşevik hökuməti ilə yaxınlaşmasına yol verməməyə çalışırdılar. 

Bu illərdə Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan diyarında da baş verən hadisələr çox mürəkkəb, ziddiyyətli 

və çətin olmuşdur. Azərbaycanın düşdüyü daxili, qarşılaşdığı beynəlxalq vəziyyət elə ağır idi ki, bir sıra 

hallarda Naxçıvan bölgəsinə lazımi səviyyədə kömək göstərə bilmirdi. Bundan istifadə edən məkrli 

düşmənlərimiz bir sıra dövlətlərin himayəsindən, yardım və dəstəyindən istifadə edərək Naxçıvan diyarına hərbi 

basqınlar edir, qırğınlar törədir, şəhər və kəndləri dağıdır, yandırır, ağlasığmaz vəhşiliklər törədirdi. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra da daşnak silahlı qüvvələrinin təcavüzkar 

hərəkətləri nəticəsində Naxçıvan diyarında gərginlik hələ də davam edirdi. 1920-ci ilin iyulunda Naxçıvan, 

Culfa və Ordubad əhalisi N. Nərimanova, S. Orconikidzeyə məktubla müraciət etdi. Müraciətdə deyilirdi: “Yerli 

əhali öz qüvvəsi ilə daşnaklardan müdafiə olunur. Qızıl ordunun köməyi ilə bizim diyarı azad etməyi və 

Azərbaycanla birləşdirməyi təmin etməyi təvəqqe edirik” (15, s. 247). 

XI Ordunun köməyi ilə 1920-ci il iyulun 28-də Naxçıvan diyarında Sovet hakimiyyəti quruldu və 

Naxçıvan SSR elan edildi, respublikanın ali hakimiyyət orqanı - Naxçıvan İnqilab Komitəsi yaradıldı. Avqustun 

10-da Naxçıvan İnqilab Komitəsi Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri N. Nərimanova məktub 

göndərdi. Məktubda deyilirdi. “Naxçıvan camaatının çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan diyarı özünü 

Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmişdir” (5, v. 3). 
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Rusiya rəhbərlərinə gəldikdə isə onlar Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər yaratmaq istəsələr də, 

Ermənistandan Türkiyəyə qarşı bir vasitə kimi də istifadə etməyə çalışırdılar. Ermənistan, Azərbaycan və 

Türkiyənin qarşılıqlı münasibətləri məsələlərinin həllində İ. Stalin Rusiyanın mənafelərindən çıxış edərək, 

həmişə Ermənistanın mövqeyini müdafiə edirdi. 1920-ci il noyabrın 9-da Bakıdakı çıxışında İ. Stalin demişdi: 

“Əgər bilmək istəyirlərsə ki, Zəngəzur və Naxçıvan kimə məxsus olmalıdır, onları Ermənistanın indiki 

hökumətinə (daşnak hökumətinə - İ.H.) vermək olmaz, sovet hökuməti olanda vermək olar” (6, v. 30). İ. 

Stalinin bu çıxışından 20 gün sonra - noyabrın 29-da Ermənistanda sovet hakimiyyəti quruldu. Bu o demək idi 

ki, İ. Stalin və Rusiya rəhbərliyi də Zəngəzur və Naxçıvanı Ermənistana vermək istəyirdi. Ermənistan 

bolşeviklərin nəzarətinə keçən kimi Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri 1 dekabr 1920-ci ildə 

bəyanatla çıxış etdi. Həmin bəyanat Rusiyanın diktəsi ilə yazılmışdı və “iki sovet respublikası arasında ərazi 

mübahisələrinin” Azərbaycanın milli mənafelərinə zidd şəkildə həll edilməsinə yönəlmişdi, yəni Zəngəzur və 

Naxçıvan Ermənistana verilirdi (17, v. 6). 

Məlum Bəyanatdan sonra Naxçıvan bölgəsində daxili vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmiş, onun üstündə 

mübahisə və münaqişələr səngiməkdənsə xeyli kəskinləşmişdi. Naxçıvan məsələsi Rusiya-Ermənistan və 

Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında mühüm yer tuturdu. Ermənistan Rusiya və Türkiyə arasında siyasi manevrlər 

edərək onların münasibətlərindən və yaranmış şəraitdən istifadə etməyə çalışırdı. Rusiyaya gəldikdə isə o, 

Türkiyə ilə yaxınlaşmaq xəttini yeritsə də erməniləri də müdafiə etməsini gizlətmirdi. Ermənistan isə Naxçıvan 

və başqa ərazilərlə bağlı niyyətlərini həyata keçirmək üçün ən çox Rusiyaya ümid bəsləyirdi. Ermənistan 1920-

ci il dekabrın 2-də həm Rusiya, həm də Türkiyə ilə müqavilə bağladı. RSFSR ilə Sovet Ermənistanı arasında 

bağlanan hərbi-siyasi sazişə görə keçmiş İrəvan quberniyasının Ermənistanın tərkibinə daxil olmasının Sovet 

hökuməti tərəfindən mübahisəsiz tanınması qəbul edilirdi (15, s. 298). Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlanan 

Gümrü (Aleksandropol) müqaviləsi Rusiya və onun təhriki ilə Ermənistan tərəfindən qəbul edilmədi. Lakin 

bununla belə, bu müqaviləyə görə, Naxçıvan bölgəsinin düşmən əlinə keçməməsi üçün “həmin ərazidə hələlik 

Türkiyənin himayəsində yerli hökumət yaradılması” qərara alınmışdır. Gümrü müqaviləsinin 2-ci maddəsində 

tərəflər Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı razılığa qəlmişdilər ki, Ermənistan Naxçıvanla bağlı əraziyə, daha sonra 

referendumla təyin olunacaq idarə formasına və bu idarənin əhatə edəcəyi torpaqlara qarışmayacaq, indiki 

ərazidə hələlik Türkiyənin himayəsində yerli idarə yaradılacaqdır (11, s. 5). Müqavilənin 12-ci maddəsinə 

əsasən Türkiyə hökuməti Şərur, Naxçıvan, Şahtaxtı və Culfa yolu ilə tranzit işlərinin sərbəstliyinin təminatını öz 

üzərinə götürdü (12, s. 7-8). 

1920-ci il dekabrın 28-də Ermənistan SSR Hərbi İnqilab Komitəsi bəyanat ilə çıxış edərək, Naxçıvan 

əhalisinə öz müqəddəratını azad surətdə təyin etmək hüququ verildiyini bildirdi. Lakin 1921-ci ilin 

əvvəllərindən başlayaraq heç bir bəyanat verməmiş kimi, yenə də Naxçıvana qarşı haqsız ərazi iddialan irəli 

sürdü. 

1920-ci ildə Türkiyə xalqı öz vətəninin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdı. Türkiyənin inqilabi 

hökuməti Sovet Rusiyası ilə dostluq əlaqələri yaratmışdı. 1920-ci il aprelin 26-da Türkiyə Böyük Millət Məclisi 

V.İ. Leninə müraciət etdi. Həmin ilin yayından başlayaraq Türkiyə hökuməti Rusiya ilə diplomatik münasibətlər 

qurmaq və iki ölkə arasında dostluq müqaviləsi imzalamaq üçün fəallığını artırdı və bunun üçün Bəkir Sami 

bəyin başçılığı ilə nümayəndə heyəti Moskvaya gəldi (13, s. 389). Danışıqlar nəticəsində sovet-türk 

müqaviləsinin layihəsi hazırlandı. RSFSR Xalq Xarici İşlər Komissarı G. Çiçerin danışıqlara Azərbaycanı və 

Ermənistanı da qatmaq istəyirdi. Burada onun məqsədi bu dövlətlərin xarici siyasətini öz əlində cəmləşdirmək 

və Türkiyəyə qarşı qoymaq, həm də gələcəkdə Güney Qafqazdakı niyyətlərini həyata keçirmək üçün zəmin 

hazırlamaq istəyirdi (13, s. 390-391). 

Türkiyə bu təkliflə razılaşmadı. Onlar Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla müqavilə bağlamaq 

istəyirdi. Üstəlik Türkiyə bildirirdi ki, onların Azərbaycanla heç bir mübahisəli məsələsi yoxdur. Mübahisələr 

danışıqları dayandırdı. 

1921-ci ilin fevral ayında Ankara hökumətinin yeni xarici işlər naziri Yusif Kamal bəyin başçılığı ilə Əli 

Fuad və doktor Rza Nurdan ibarət diplomatik nümayəndə heyəti Moskvaya gələrək yeni danışıqlara başladı (10, 

s. 423). Danışıqlarda Rusiya tərəfindən XXİK G. Çiçerin və RSFSR MİK üzvü C. Qorxmazov iştirak edirdi. 

Müzakirələr çox gərgin keçmiş və hətta danışıqlar bəzən pozulmaq həddinə çatmışdı. Bir sıra məsələlərlə 

yanaşı, danışıqlarda Naxçıvan məsələsinə də xüsusi əhəmiyyət verilmişdi. Türkiyənin bu məsələyə böyük önəm 

verməsi bölgənin strateji və geosiyasi mövqeyi ilə yanaşı, həm də Naxçıvanın Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində 
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ən yaxın məsafədə yerləşməsi idi. Buna görə də Mustafa Kamal paşa Yusif Kamal bəyə Naxçıvanın türk qapısı 

olduğunu xatırlatmış və buna görə hərəkət edilməsini bildirmişdi. Y. Kamalın xatirələrindən bəlli olur ki, 

danışıqlarda Naxçıvana dair müzakirələr xeyli uzanmış, İ. Stalin “Naxçıvan üzərində nə üçün bu qədər israr 

edirsiniz?” sualına da “orası türk qapısıdır, ondan” cavabını almışdı (10, s. 426). 

Moskva danışıqlarının bəzi iclaslarında Azərbaycanın Rusiyadakı səlahiyyətli nümayəndəsi B. 

Şahtaxtinski də iştirak etmiş və uğurlu nəticənin əldə edilməsində onun mühüm xidməti olmuşdur. Belə ki, o, 

1921-ci il martın 1-də V.İ. Leninə göndərdiyi məktubda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ ərazilərinin 

gələcəyindən duyulan narahatlığı çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğrafiyasına dair arayışları da əlavə 

etmiş, Güney Qafqazda sərhəd məsələləri və xüsusilə də Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər vermişdi (9, 

v. 1). Lenin bunlarla tanış olduqdan sonra onu Siyasi Büroya göndərmişdi. B. Şahtaxtinskinin məktubu martın 

16-da Stalinin, Çiçerinin və b. iştirakı ilə baxılmış və onun təklifləri nəzərə alınmaqla Azərbaycanın 

himayəsində Naxçıvana muxtariyyət statusu verilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdu. 

Bütün bunlar Moskva müqaviləsində ifadə olundu. Bir aya yaxın davam etmiş danışıqların yekunu 1921-

ci il martın 16-da imzalanmış “Dostluq və qardaşlıq haqqında” PSFSR-Türkiyə müqaviləsində öz əksini tapdı 

(8, v. 53-54). 

Müqavilə ilə tərəflər onlara zorla qəbul etdirilən ikitərəfli və beynəlxalq müqaviləni rədd edirdilər. 

Türkiyə hökuməti tərəfindən qəbul edilməyən müqaviləni Rusiya hökuməti də rədd edirdi. Türkiyə Batum 

şəhərinə və limanına suverenlik verilməsinə razı olurdu. Bu şərtlə, ona qanuni idarəçilik, geniş muxtariyyət, 

vətəndaş hüququnun qorunması haqqı verilməli idi. Tərəflər Qara dənizin beynəlxalq statusu ilə bağlı razılığa 

gəlirdilər. Bu, Türkiyənin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, o cümlədən İstanbulun təhlükəsizliyinə xələl 

gətirməməli idi. Rusiya işğal rejiminin hər hansı ölkənin azad milli inkişafı ilə bir araya sığmadığını göstərirdi. 

Tərəflər bir-birlərinin ərazilərində hakimiyyətə gəlmək istəyən qrupların fəaliyyətinə yol verməməlidirlər. Bir 

ölkədən çıxıb digərində yaşayanlar yaşadıqları ölkənin qanunlarına tabe olmalı idilər. 1918-ci ilədək Rusiyaya 

məxsus olan ərazilərdə yaşayan vətəndaş öz əmlakı ilə köçüb Rusiyaya gedə bilərdi. Tərəflər 3-6 ay müddətində 

hərbi əsirləri və həbs olunmuş rus və türk vətəndaşlarını geri qaytarmalı idi. Tərəflər konsulluq münasibətləri 

qurmalı, iqtisadi və maliyyə məsələlərinə dair saziş imzalamalı idi. Onlar Qafqaz respublikaları qarşısında 

öhdəlik götürürdülər və s. 

Moskva danışıqlarında Naxçıvanla bağlı əsas məsələlər danışıqların 10, 12 və 14 mart tarixli iclaslarında 

gərgin müzakirə olundu. Türk heyəti Naxçıvanın Türkiyənin himayəsində qalmasını istəyirdi. Onlar belə bir 

mövqedən çıxış edirdilər ki, Naxçıvan bölgəsi əhalisinin türk qoşunlarını dəvət və qəbul etməsi faktı onun 

Türkiyənin himayəsi altında olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, Gümrü müqaviləsində də Naxçıvanın Türkiyənin 

himayəsi altında olduğu təsbit edilmişdir. Rusiya bunlarla razılaşmırdı. Belə olan təqdirdə türk heyəti bildirdi ki, 

Türkiyə bölgə üzərindəki bu himayəni Azərbaycanın üçüncü bir dövlətə güzəştə getməyəcəyinə dair öhdəlik 

götürdüyü təqdirdə ona verməyə razıdır (1, v. 86). 

Danışıqların martın 12-də keçirilən iclasında əsasən Naxçıvan dairəsi və Ermənistan arasında 

müəyyənləşdirilən sərhədlər ətrafında müzakirə aparıldı. Türkiyənin təkidindən sonra Şərur-Dərələyəz 

dairəsinin Naxçıvana keçməsi və İrəvan dairəsinin mübahisəli hissələrində sərhədin Kömürlü dağ (6930) və 

Saray Bulaq (8071) dağlarından, Ararat stansiyasından başlaması barədə razılığa gəlindi və bütün bu 

məsələlərin Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə nümayəndələrindən ibarət qarışıq komissiyanın 

razılaşdırılmasına verilməsi qərara alındı (8, v. 48-54). 

Danışıqların martın 14-də keçirilən iclasında Naxçıvanın statusu tam olaraq müəyyənləşdirildi. Türk 

nümayəndələri göstərdiyi ciddi səylər nəticəsində Moskva konfransında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

qismən də olsa, qorunmasına nail ola bildi, Naxçıvanın heç bir dövlətə güzəştə gedilməməsi şərtilə 

Azərbaycanın tərkibində saxlanılması razılaşdırıldı (13, s. 399). 

Moskva müqaviləsi əslində martın 18-də imzalandı. Lakin türk nümayəndə heyətinin təklifi ilə İstanbulun 

işğalının ildönümü günü olan 16 mart tarixinə görə Rusiyanın da razılığı ilə müqaviləyə 16 mart tarixi qoyuldu. 

Müqaviləni Rusiya tərəfindən Georgi Çiçerin və Cəlal Qorxmazov, Türkiyə tərəfindən isə Yusif Kamal, 

Rza Nur və Əli Fuad Cəbəsoy imzaladılar. 16 maddə və 3 əlavədən ibarət olan “Dostluq və qardaşlıq” haqqında 

RSFSR-Türkiyə müqaviləsinin üçüncü maddəsində Naxçıvan məsələsinin həlli aşağıdakı kimi təsbit edildi: 

“Müqaviləni imzalayan tərəflər bu müqavilənin I (C) əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilindəki Naxçıvan 

bölgəsinin, sahib olacağı himayə haqqını üçüncü bir dövlətə heç bir zaman güzəştə getməmək şərtilə, 
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Azərbaycanın himayəsində muxtar bir ərazi təşkil etməsi ilə bağlı razılığa gəlirlər” (2, v. 3). “Naxçıvan ərazisi” 

adlı I (C) əlavəsində isə bölgənin sərhədləri müəyyənləşdirildi: “Ararat stansiyası - Saray Bulaq dağı (8071) - 

Kömürlü dağ (6839) - (6930) - (3080) - Sayat dağ (7868) - Qurdqulaq kəndi - Həməsür dağı (8160) - Yüksəklik 

(8022) - Küküdağ (10282) və keçmiş Naxçıvan qəzasının inzibati sərhədlərinin şərqi (12, s. 34). 

Beləliklə, Rusiya hökumətinin ermənipərəst mövqeyinə və erməni kommunist riyakar siyasətinə 

baxmayaraq, Naxçıvan əhalisinin qətiyyətli, dönməz iradəsi, Türkiyənin prinsipial və ədalətli mövqeyi və 

Behbud ağa Şahtaxtinski kimi milli mənafelərdən çıxış edən siyasi xadimlərin səyləri ilə Naxçıvan 

Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. V.İ. Lenin Türkiyə ilə sülh sazişindən danışarkən demişdi ki, bu “bizi 

Qafqazdakı daimi müharibələrdən xilas edir' (19, s. 127). Lakin bu sözlər özünü doğrultmadı. N. Nərimanov 

qeyd etmişdir ki, “Sovet Rusiyası və Türkiyə ilə müqaviləyə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın protektoratlığı 

altında müstəqil respublika elan olunur. Orda bizim nümayəndəmiz olacaqdır və biz bütün münasibətlərdə 

Naxçıvana xidmət edəcəyik” (15, s. 305). Yusif Kamal bəy isə yazmışdır ki, “Naxçıvan müsəlmanları bir daha 

soyqırıma məruz qalacağı halda türk ordusunun buna biganə qalmayacağı rəsmi olaraq sənədləşdirilmişdir” 

(11, s. 6-7). 

Moskva müqaviləsinin imzalanmasının böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. İlk növbədə, bu müqavilə Rusiya 

ilə Türkiyə arasında mövcud olan problemləri həll etdi. Rusiya və Türkiyə sıx ittifaqda birləşdi, təbii müttəfiqə 

çevrildilər. Moskva müqaviləsi Azərbaycanın bütövlüyünü qorudu və Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti 

məsələsinə aydınlıq gətirdi. Bu müqaviləyə görə, qədim türk-oğuz yurdu olan Naxçıvana muxtariyyət statusu 

verilməklə Azərbaycanın himayəsində qaldı. 

Bütün bunlarla bərabər, erməni daşnakları XX əsr boyu Naxçıvan iddialarından əl çəkməmiş, 90-cı illərin 

əvvəllərində buraya silahlı basqınlar etmiş, Moskva və Qars müqavilələrinin ləğv edilməsi üçün xeyli 

fəallaşmışlar. Son illərdə isə onlar bu barədə bir sıra dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişlər. 

Erməni işğalına məruz qaldığımız, Naxçıvan Muxtar Respublikasına erməni iddialarının artdığı indiki 

zamanda Moskva beynəlxalq müqaviləsinin əhəmiyyəti daha aydın şəkildə nəzərə çarpır və Naxçıvanın 

muxtariyyətinin qorunmasında əvəzsiz rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1992-

ci ilin mart ayında Türkiyə Cümhuriyyətində olarkən Moskva və Qars müqavilələrini söhbət mövzusuna 

çevirmiş, bir sıra məsələləri dərindən açıqlamış (xüsusilə, muxtar respublikanın statusu məsələsi - İ.H.) və bu 

müqavilələrin xalqımızın həyatındakı tarixi rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. 

Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsinin 98 ili tamam olur. Bu, 

beynəlxalq Moskva müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilib. Özü də müddətsiz dövr üçün. Bu müqavilənin müddətsiz 

bağlanması onun tarixi əhəmiyyətini daha da artırmış olur. Dövlətlərarası münasibətlər baxımından bu növ 

müqavilələr daimilik xarakterinə malikdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, ifrat erməni millətçilərinin Moskva 

müqaviləsini qüvvədən salmaq üçün dəfələrlə müxtəlif hiylələrə əl atmalarına baxmayaraq, bu tarixi sənəd uzun 

illərdir ki, özünün həyat vəsiqəsini daşıyır və Naxçıvanın təhlükəsizliyini şərəflə qoruyur. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu bu gün qüvvədə olan, imzalanmasından təqribən bir əsr vaxt keçən 

Moskva beynəlxalq müqaviləsi ilə təsdiqlənir. Bu muxtariyyət milli-etnik yox, sırf siyasi amillərlə, Naxçıvanın 

özünəməxsus geosiyasi və tarixi-coğrafi mövqeyi ilə şərtlənib. Müqaviləni imzalayan heç bir dövlət onu 

birtərəfli qaydada ləğv edə bilməz. Çünki bu beynəlxalq müqavilələr haqqında 1969-cu il Vyana 

Konvensiyasına, 1975-ci il Helsinki müşavirəsinin Yekun aktına münasibətdə saymazlıq kimi qiymətləndirilir. 

Müqavilənin pozulması demək olar ki, mümkün deyil. Əgər olarsa, bundan ən çox itirən Rusiya və 

Ermənistan olar. Müqavilənin ləğv olunmasında maraqlı olan Ermənistan bilməlidir ki, bu, nəticə etibarilə 

Ermənistanın özünün əleyhinə işləyəcək prosesin başlanmasına səbəb ola bilər. Çünki bu ölkə Azərbaycanın 

ərazisində yaradılan qondarma dövlətdir. Bu dövlətin cəmi 100 illik tarixi var. Müqavilənin ləğv edilməsi 

Rusiyanın özünün də əleyhinədir: Rusiya özünü varisi elan etdiyi dövlətin imzaladığı sənədə hörmət etmirsə, 

bu, onun qlobal səviyyədə nüfuzuna xələl gətirə bilər. Onsuz da müqavilələrin (Moskva və Qars müqavilələri - 

İ.H.) ləğvi coğrafi baxımdan sərhədləri dəyişməyəcək. Çünki bu gün bütün sərhədlər BMT tərəfindən qəbul 

olunur. Həm də dövlətlər BMT-yə üzv olarkən bir-birinin ərazi bütövlüyünü qəbul ediblər. 

Müqavilənin pozulması Azərbaycanın da maraqlarına toxunur. Müqavilənin şərtlərinə görə, Naxçıvan 

Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi statusuna malikdir. Habelə Azərbaycanın himayəsini üçüncü 

dövlətə güzəştə getməməsi barədə maddə də yer alıb. Bu müqavilənin müddəalarının icrası üçün 1921-ci il 

oktyabrın 13-də Qars müqaviləsi imzalanıb (10, s. 429-431; 13, s. 410-414). Türkiyə Naxçıvanın qarantı kimi 
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çıxış edir. Moskva müqaviləsinin ləğvi Qars müqaviləsinin də ləğvi deməkdir. Qars müqaviləsi ləğv olunarsa, 

Azərbaycan Naxçıvanın təhlükəsizliyi ilə bağlı Türkiyə ilə ikitərəfli təhlükəsizlik müqaviləsi bağlaya bilər, 

Naxçıvanda hərbi bazanı qura bilər və s. 

Ümumiyyətlə, Moskva müqaviləsi pozularsa yaranacaq durum Türkiyədən çox Rusiyanın maraqlarına 

toxunacaq. Çünki Türkiyə kimi, Rusiyanın da üzərinə götürdüyü öhdəlik və məhdudiyyətlər var. Həm də 

müqavilənin ləğvi və ya ona baxılması, bütün beynəlxalq normalara ziddir. Əgər bu müqavilə ləğv olunarsa, 

onda Rusiyanın imzaladığı bir sıra başqa müqavilələr gündəmə gələ bilər. Deməli, müqavilələrin ləğvi söhbəti 

ciddi deyil, sadəcə Türkiyəyə təzyiq etmək, hədə-qorxu gəlməkdir. Tarixin bir sıra dövrlərində belə hallar ortaya 

çıxıb. 2015-ci ilin noyabrın 24-də Türkiyə Hərbi Hava qüvvələri Rusiyanın SU-24 təyyarəsini vurduqdan sonra 

dövlətlərarası münasibətlər pisləşmişdir. Lakin hazırda Rusiya-Türkiyə münasibətləri normal səviyyədən də 

artıq inkişaf edir. 

Ümumiyyətlə, “Dostluq və qardaşlıq müqaviləsi” adı ilə adlanan Moskva sazişi dövlətlər arasında 

qarşıdurmaya yox, dostluq və qardaşlığa, qarşılıqlı münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət etməlidir. 
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The disadvantage of Russia and Turkey, the sabotages of imperialist states against Bolshevik governance and 

Turkey in the 20s of the XX century are investigated in the article. Approaching and struggling of Russia and Turkey 

against those states are also researched here. The approach of these states arose from the aim of struggling against 

imperialism. The Russian-Turkish approaching, their conducting negotiations ended with the sign of the Moscow treaty “of 

Friendship and Brotherhood”. 

The most significant importance of the treaty of Moscow for us is that it gave an autonomy status to Nakhchivan 

under the protection of Azerbaijan. Azerbaijan must not compromise Nakhchivan to the third state with the incitement of 

the Turkish representatives. This timeless signed treaty has the status of international treaty and it cannot be annulled 

neutrally. 

 

Keywords: Russia, Turkey, treaty, Moscow, autonomy, the right of protection, the third state. 

 

Mосковский договор и статус автономии Nахчывана 

под покровительством Aзербайджана 

 

Исмаил Гаджиев 

 

В статье исследованы положение России и Турции в 20-х годах XX века, провокации империалистических 

государств против большевистской власти и Турции, и сближение России и Турции для оказания сопротивления 

этому. Сближение этих двухгосударств стало следствием совместной борьбы против империализма. В результате 

Россия и Турция после проведения переговоров заключили Московский договор «О дружбе и сотрудничестве». 

Важным значением Московского договора для нас стало получение Нахчываном статуса автономии под 

покровительством Азербайджана. По инициативе представителей Турции был включен пункт о том, что 

Азербайджан не уступит эту автономию третьему государству. Данный договор является бессрочным и имеет 

статус международного соглашения, которое не может быть аннулировано односторонне. 

 

Ключевые слова: Россия, Турция, договор, Москва, автономия, право покровительства, третье 

государство. 

 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Elmi əsərləri (İctimai və humanitar elmlər seriyası).-2019.-№3.-S.9-

16. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

295 

 

 

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı –  

"Naxçıvan! - 95 
 

Natiq Əhmədov. 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbin direktoru 

 

Ölkələrin və xalqların inkişafı elm və təhsildən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. O ölkələr, o xalqlar irəli 

gedir ki, orada elm və təhsil daim inkişafdadır. Azərbaycan cəmiyyəti də elm və təhsilə qovuşaraq müasir 

səviyyəyə gəlib çıxmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev yeni əsr və üçüncü minillik münasibəti ilə xalqa 

müraciətində təhsil sahəsində görülən işləri “çox əhəmiyyətli iş” kimi dəyərləndirərək demişdir: “Xalqımızın 

tarixi taleyi elə imkan yaratmışdır ki, ötən yüzillikdə Azərbaycan köhnə dünyadan sürətlə qopmuş, elm, 

mədəniyyət, təhsil, intibah yolunu tutmuşdur. Kütləvi surətdə savadlanmaq, elmə, mədəniyyətə, təhsilə can 

atmaq Azərbaycan xalqının mənəviyyatını da, həyat tərzini də, xarici görünüşünü də dəyişmiş, onu inkişaf edən 

dünyaya qovuşdurmuşdur”. Bu inkişafda Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin də xüsusi 

xidmətləri vardır. Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində ulu öndər elm və təhsili daimi himayə etmiş, 

xalqın intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinin qayğısına qalmışdır. 

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən inkişaf və quruculuq siyasəti nəticəsində əhalinin maddi rifahı ildən-ilə 

daha da yaxşılaşmışdır. Azərbaycanın dünyanın inkişaf etməkdə olan ölkələri sırasında öz layiqli yerini tutması 

üçün digər sahələr kimi, təhsil də inkişaf etdirilmiş, təhsilalanların müasir bilik və bacarıqlara yiyələnmələri 

təmin olunmuşdur. 

Ümummilli Liderimiz təhsilə üstün istiqamət verərək “Təhsil millətin gələcəyidir” deyirdisə, bu yolu 

davam etdirən ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən prioritet sahə” 

kimi yüksək dəyər verərək iqtisadi potensialın insan kapitalına çevrilməsini bir vəzifə olaraq qarşıya 

qoymuşdur. Bütün bunlar təhsilə yeni yanaşma tələb edir. Təhsil elə səviyyədə olmalıdır ki, o, insanlara yeni 

texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında və şəxsi həyatda layiqli yer tutmaq, sağlam həyat tərzi, 

ətraf mühitə və cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı yaratsın. 

Görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin inkişaf və tərəqqi 

strategiyasının layiqli davamçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildiyi ilk gündən 

ölkəmizdə təhsilin inkişafına böyük önəm vermiş, onun müasir dünya standartları səviyyəsinə çatması üçün 

bütün imkanları səfərbər etmişdir. Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən irimiqyaslı layihələrin və 

proqramların reallaşması birinci növbədə ölkənin kadr potensialından asılıdır. Bu potensialın formalaşmağında 

başlıca sahə isə təhsildir. Müasir dövrdə təhsilin rolu və əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Təhsil sahəsində əldə 

olunan uğurlar təkcə məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil 

islahatlarının həyata keçirilməsi istiqamətində atılan addımlar təhsillə bağlı dəyərlərin yeniləşdirilməsi, 

müasirləşdirilməsi və son nəticədə Azərbaycan cəmiyyətinin yeni keyfiyyətinə nail olunması üçün təhsil 

faktorundan istifadə edilməsinə şərait yaradır. Bu Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan təhsilinin inkişafına 

verdiyi ən böyük töhfədir. Ölkə təhsilinin inkişafı məqsədilə nəzərdə tutulan proqramlar və layihələr bütün 

ölkədə olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında təhsilin, maarif və mədəniyyətin inkişafı Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə 

qırılmaz surətdə əlaqədar olub, bütövlükdə ölkəmizdə həyata keçirilən düzgün, düşünülmüş inkişaf 

strategiyasının məntiqi nəticəsi hesab edilməlidir. 

Son 24 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni həyatında böyük 

irəliləyişlər yaranıb. Dünənə qədər adi və ucqar bir əyalət mərkəzini xatırladan, işıqsız, qazsız qalan Naxçıvan 

son illər Şərqin, Avroranın inkişaf etmiş şəhərləri kimi yenidən qurulub, gözəlləşib. Təməli xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işlədiyi dövrdən qoyulan 

yeni həyat quruculuğu xətti uğurla davam etdirilib. 1995-ci il dekabrın 16-da birinci çağırış Naxçıvan MR Ali 

Məclisinin sessiyasında Ali Məclisin Sədri seçilən Vasif Talıbov ulu öndərin quruculuq və inkişaf xəttinə sadiq 

qalaraq özünün gərgin əməyi və zəhməti, rəhbərlik bacarığı sayəsində blokada şəraitində olan Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasının hərtərəfli inkişafına nail oldu. Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbovun Muxtar Respublikaya 

rəhbərlik etdiyi bu illər ərzində təhsilin inkişafı üçün bütün şərait yaradıldı. 

Muxtar Respublikada təhsilə dövlət qayğısı və diqqət birinci növbədə bu sistemin maddi-texniki 

bazasının daha da möhkəmləndirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində yeniləşdirilməsində özünü göstərir. 

Naxçıvan MR-sı rəhbərliyinin səyləri nəticəsində burada 300-ə yaxın dünya standartlarına tam cavab verən 

məktəb binası, məktəbəqədər və məktəbdənkənar təhsil, musiqi məktəbləri, Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey, 

ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün yeni tədris binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Tikilən və ya əsaslı 

şəkildə yenidən qurulan təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazaları da gücləndirilmiş, ən müasir elm və təhsil 

infrastrukturu formalaşdırılmışdır. Şagirdlərin asudə vaxtlarının, onların intellektual səviyyəsini və 

istedadlarının üzə çıxarılmasının səmərəli təşkili məqsədilə Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi, 

Muxtar Respublika Texniki Yaradıcılıq, Ekologiya Tərbiyə, Tarix Diyarşünaslıq Mərkəzləri, Şahmat və 

Musiqi məktəbləri üçün yeni binalar tikilmiş və ya əsaslı şəkildə təmir edilmiş, ən müasir avadanlıqlarla təchiz 

edilərək şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün onların istifadəsinə verilmişdir. Həmçinin 

Naxçıvan Texniki Kollecinin, Tibb məktəbinin binaları yenidən qurulmuşdur. Hazırda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və onun elmi tədqiqat institutları, 

3 ali, 3 orta ixtisas təhsili, 215 ümumtəhsil, 5 peşə təhsili və peşə tədris mərkəzi, 22 məktəbəqədər, 44 

məktəbdənkənar tərbiyə və təhsil müəssisəsi, 26 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbi və Heydər 

Əliyev adına Hərbi Lisey fəaliyyət göstərir. Ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin dərslik, dərs 

vəsaiti və bədii ədəbiyyatla təmin edilməsi də Muxtar Respublika rəhbərinin daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Göründüyü kimi, muxtar respublikanın təhsil mühitində böyük potensial cəmləşmişdir. Təhsildə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi genişləndirilmiş, məktəblər ən müasir informasiya 

avadanlıqları ilə təmin olunmuşdur. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində 600-dən çox elektron lövhə, 4950-yə 

yaxın kompüter, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində isə 87 elektron lövhə, 1500-ə yaxın kompüter dəsti 

müəllim, şagird və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində ən müasir elektron 

təhsil şəbəkəsi yaradılmışdır. 

Məktəb işi daim təkmilləşən işdir. Bu istiqamət nəzərə alınaraq məktəblərimizdə tədrisin 

müasirləşdirilməsi diqqətdə saxlanmış, qabaqcıl tədris metodlarının, o cümlədən distant təhsilin tətbiqində 

uğurlar əldə olunmuşdur. Müasir cəmiyyətdə distant təhsil, təhsilin yeni bir istiqaməti kimi özünü 

göstərməkdədir. Hazırda kompüter texnologiyasının və internetin təşəkkülü həyatın digər sahələrində olduğu 

kimi təhsildə də köklü dəyişikliklər yaratmışdır. Bu gün muxtar respublikada yaşayış məntəqələrinin 98,6 

faizində geniş zolaqlı, 99,5 faizində isə simsiz internet xidməti göstərilir. Məktəblərdə quraşdırılan 

kompüterlərin isə 88,5 faizi internetə qoşulmuşdur. Bütün bunlar nəzərə alınaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamına əsasən təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə 

tədbirlər müəyyənləşdirilmiş, muzeylərlə muxtar respublikanın təhsil müəssisələri arasında interaktiv əlaqələr 

qurulmuşdur. Distant təhsilin üstünlükləri sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə və təhsilə 

inteqrasiyasında da vacib element kimi nəzərə alınmış, məhdud fiziki imkanlı uşaqlar üçün Naxçıvan Regional 

İnformasiya Mərkəzində Distant Tədris Mərkəzi yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada gənclərin müxtəlif peşələrə yiyələnmələri üçün peşə təhsili müəssisələrinin maddi-

texniki bazasının yaxşılaşdırılması sahəsində də tədbirlər görülmüş, son dövrlərdə 4 peşə liseyi və peşə məktəbi 

üçün binalar tikilmiş, Naxçıvan şəhərində, Şərur və Ordubad rayonlarında texniki-peşə və sürücülük məktəbləri, 

Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzi və Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyi istifadəyə verilmişdir. 

Təhsilin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə məktəbəqədər tərbiyə və təhsil sisteminin təşkili də 

nəzarətdə saxlanmış, son 24 ildə muxtar respublikadakı bütün uşaq bağçaları yeni və müasir binalarla təmin 

olunmuşdur. 

Bu gün “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin 

inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın tələblərinə əsasən azərbaycançılıq ideyalarına sadiq vətəndaşın 

yetişdirilməsi Muxtar respublika təhsilinin əsas məqsəd və vəzifələrindən biri hesab edilir. Bu mənada, heç 

şübhəsiz, azərbaycançılıq məfkurəsinin əsas qayəsinin və ideyasının gənc nəslə aşılanması, onların Vətənə, 

dövlətçiliyə, dövlət rəmzlərinə, ilk növbədə, Azərbaycanın Himninə və Bayrağına, milli-mənəvi dəyərlərə 

hörmət və sadiqlik, ekstremist və düşmən qüvvələrə isə barışmazlıq ruhunda tərbiyəsi, xüsusilə də 

torpaqlarımızın bir hissəsinin işğal altında qaldığı bir vaxtda orduda xidmətin, vətənin müdafiəsinin şərəf və 
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ləyaqət nümunəsi olması ideyasının təbliği və təşviqi məktəblərimizdə aparılan ideoloji işlərin vacib tərkib 

hissəsi kimi pedoqoji kollektivlər tərəfindən qəbul olunaraq bu istiqamətdə aparılan işlərdə uğurlara nail olunur. 

Təhsil müəssisələrinin ən vacib işlərindən biri də gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməkdi. 

Mənim rəhbərlik etdiyim Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbi də bu məsələni daim diqqətdə saxlayaraq 

tədris prosesində, müxtəlif səpkili tədbirlər vasitəsilə bunu şagirdlərə aşılayır və inandırmğa çalışırıq ki, 

Vətənini sevən, öz xalqına, vətəninə sadiq və onların mənafeyi yolunda canından keçməyə hazır olan insan 

birmənalı olaraq vətənpərvərdir. Vətən böyüyüb, boya-başa çatdığımız, suyunu içib, havasını udduğumuz 

məkandır və biz də bu vətən üçün yaranmışıq. 

Naxçıvan MR-da şagirdlərin intellektual səviyyəsini yüksəltmək üçün görülən vacib tədbirlərdən biri də 

MR-nın bütün ümumtəhsil məktəblərində “Şahmat”ın bir fənn kimi şagirdlərə öyrədilməsidir. Bu, ona görə 

lazımdır ki, şahmat gənc yaşlarda məntiqli düşünmək qabiliyyəti formalaşdırır. Muxtar respublika rəhbrliyi 

tərəfindən şagird, tələbə və kursantların asudə vaxtlarının təşkili üçün təhsil müəssisələrində və onlardan 

kənarda yüksək səviyyədə bütün infrastruktur şəraiti yaradılıb. Bunlardan səmərəli istifadə etmək, təhsili 

mənəvi və fiziki tərbiyə ilə uzlaşdırmaq, şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək, sağlam nəsl yetişdirmək 

təhsil işçilərinin qarşısında duran vacib məsələ kimi qoyulub. Təhsil alanların sağlamlığı sağlam təfəkkürün 

formalaşmasında əsas amil kimi götürülməlidir. 

Müasir təhsil sistemi üçün yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, muxtar respublikanın tam orta məktəblərindən 

məzun olan gənclər ali məktəblərə ixtisas seçimi zamanı Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə 

daha çox üstünlük verirlər. 2018-ci ildə 1170 nəfər, yaxud qəbul olanların 76 faizi ixtisas seçimi zamanı muxtar 

respublikada fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrini seçiblər. Başqa sözlə, Naxçıvanda yaşayıb, işləmək və 

təhsil almaq artıq burada yaşayan bütün insanların zəruri tələbatlarını ödəyən həyat standartına çevrilib. 

Təhsildə yeni tələblərə uyğunlaşmaqda kadr hazırlığı da müasir infrastrukturun yaradılması qədər vacib 

və həssas məsələdir. Xüsusən məktəb, ailə və şagird üçbucağında təhsillə məşğul olan müəllimlərin üzərinə 

düşən məsuliyyətin artdığı bir zamanda vəzifəsini daha yaxşı yerinə yetirən, daim öz üzərində çalışmaqla 

dinamik gəncliyin inkişaf tələbinə cavab verə bilən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından lazımınca 

istifadə edib hər gün, hər saat artan yeniliklərə hazır olan kadrlara daha çox ehtiyac duyulur. Bu mənada, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı ilə bilik və bacarıqları qiymətləndirilmiş 

müəllimlərin əməkhaqlarının artırılması təhsilə, təhsil işçilərinə göstərilən qayğının bariz nümunəsi olmaqla, 

pedaqoqların bu vacib işdəki daşıdığı məsuliyyəti də müəyyən edir. Pedaqoji kadrların işə qəbulunun Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən həyata 

keçirilməsi də ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kadrlarla təminatının şəffaflığına zəmanət verir. 

Sivil ölkə imici qazanan Azərbaycanın Avropa Şurasında və digər möhtəbər qurumlarda təmsil olunaraq 

haqq sözünü deməsi, təhsil sistemimizin dünyanın qabaqcıl təhsil sistemlərinə inteqrasiya olunması Heydər 

Əliyevin tariixi xidmətidir. Bu müdrik siyasətin layiqli davamçısı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin 

Azərbaycanımızı tanıtması dünya miqiyasında ölkəmizə və xalqımıza olan inamın bəhrəsidir. 

Ulu öndərimiz çıxışlarında dəfələrlə Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunub saxlanılmasının 

vacibliyini xüsusi olaraq vurğulayıb. Bu mənada, muxtariyyət həm də Heydər Əliyev əmanətidir. Onun 95 illik 

yubileyinin muxtar respublikada dövlət səviyyəsində qeyd olunması, eyni zamanda Heydər Əliyev siyasi xəttinə 

dönməz sədaqətin bariz nümunəsidir. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası uğurla inkişaf edir, yeni-yeni nailiyyətlər qazanır. Naxçıvanın 

muxtariyyətini möhkəmləndirən mühüm amillərdən biri də, şübhəsiz, ötən 95 il ərzində buradakı sosial-iqtisadi 

inkişafdır. Ancaq bu da reallıqdır ki, Naxçıvanda son 24 ildə gedən inkişaf prosesləri, quruculuq-abadlıq işləri 

nəinki muxtariyyətin geridə qalan 71 ilində, hətta Naxçıvanın mövcudluğunun 5 minillik tarixində də nəzərə 

çarpmayıb. Yüksək iqtisadi potensiala malik olan muxtar respublikada bu gün bütün dövlət proqramlarının, 

infrastruktur layihələrinin böyük uğurla həyata keçirilməsi sayəsində Naxçıvan artıq bir sıra mühüm 

göstəricilər üzrə iqtisadi təhlükəsizliyini də təmin edib, mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana 

çevrilib. Ötən il İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı olan qədim Naxçıvan 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədri olduğu “Caspian European Club”un 2017-ci və 2018-ci illər üçün 

ölkənin iqtisadi regionları üzrə hazırladığı investisiya reytinqində ən yüksək ümumi bal toplayaraq birinci olub. 

Şübhəsiz, bütün bunlar həm muxtariyyətin bəhrələri, həm də aparılan məqsədyönlü siyasətin məntiqi nəticəsidir. 
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Qədim və müasir Naxçıvan turizm mərkəzinə çevrilir 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən, 

hər il sentyabrın 27-si ölkəmizdə “Turizm İşçiləri Günü” peşə bayramı kimi qeyd olunur. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının geniş turizm potensialı var 

 

Muxtar respublikanın rəngarəng landşaftı, fauna və florası, mineral bulaqları, müalicə mərkəzləri, qədim 

tarixi, mədəniyyət və təbiət abidələri, mövcud sabitlik, ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları və müasir 

infrastruktura malik olan yaşayış məntəqələri burada turizmin bir çox növünün inkişafına zəmin yaradır. 200-

dən çox mineral bulağı, 400-ə qədər böyük və kiçik çayı olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycanın 

nadir fauna və florası məskunlaşıb. Ərazidə olan flora və faunanın nadir növləri Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na daxil edilib və xüsusi mühafizəyə alınıb. Akademik Həsən Əliyev adına 

Zəngəzur Milli Parkı, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, Arazboyu, Ordubad və Arpaçay Dövlət Təbiət yasaqlıqları 

hesabına xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri muxtar respublika ərazisinin 28 faizini təşkil edir. Muxtar 

respublikanın zəngin təbiəti və onun qorunması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər turizmin bir çox növünün 

inkişafına şərait yaradıb. 

Ölkə Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə son illər 

qədim diyarın tarixi-mədəni irsinin tanıdılması, müalicə mərkəzlərinin yenidən qurulması, həyata keçirilən 

abadlıq-quruculuq işləri turizmin inkişafına təkan verib, muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı ilbəil artıb. 

Bu gün muxtar respublikanın ən ucqar dağ kəndlərinə belə, rahat asfalt yollar salınıb, su xətləri çəkilib, müasir 

infrastruktur obyektləri tikilib, fasiləsiz təbii qaz, elektrik enerjisi, rabitə xidməti və sürətli internet istifadəyə 

verilib. Qədim diyarın Biçənək, Kükü, Ağbulaq, Nursu, Keçili, Xanəgah, Dırnıs, Nəsirvaz, Bist, Tivi, Şahbulaq, 

Gümüşlü, Ərəfsə və başqa yaşayış məntəqələrində kənd yaşıl turizminin inkişafı üçün geniş imkanlar 

mövcuddur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin 

yaradılması haqqında” Sərəncamı isə dayanıqlı turizm sektoru formalaşdırmaqla yanaşı, turistlərin bütün 

xidmətləri kompleks şəkildə istehlakına zəmin yaradacaqdır. Hazırda tikintisi davam edən Ağbulaq Xizək 

Mərkəzi muxtar respublikada qış turizminin inkişafına mühüm töhfə verəcək, yeni turizm növlərinin 

formalaşmasına gətirib çıxaracaq. 

 

Tarix-mədəniyyət abidələri ilə zənginliyi turistləri bu diyara cəlb edən əsas amillərdəndir 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin apardığı araşdırmalara əsasən, muxtar 

respublikanın tarix-mədəniyyət abidələri ilə zənginliyi turistləri bu diyara cəlb edən əsas amillərdəndir. Ali 

Məclis Sədrinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq, muxtar respublikada 1200-dən çox tarixi abidə 

pasportlaşdırılaraq qeydiyyata alınıb. 70-ə yaxın tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa olunub. Son illər Möminə 

xatın türbəsi bərpa edilib, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksində yenidənqurma işləri 

aparılıb, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, muxtar respublika ərazisindəki buzxanalar, Naxçıvan şəhərindəki 

İmamzadə Kompleksi, “Came” məscidi, Zaviyə mədrəsəsi, İsmayılxan hamamı, Naxçıvanqala, Xan sarayı, 

Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki Şərq hamamı, Culfa rayonundakı Xanəgah Abidə Kompleksi, Əlincəqala, 

Gülüstan türbəsi, Qazançı körpüsü, Ordubad rayonundakı Aza körpüsü, Qeysəriyyə, Kəngərli rayonundakı 

Qarabağlar Türbə Kompleksi, Babək rayonundakı Nehrəm İmamzadəsi və digər tarixi abidələr bərpa olunub. 

Hazırda Naxçıvan şəhərindəki Yusif Küseyir oğlu türbəsi və Ərəfsə kəndindəki qədim körpü bərpa edilir. 

 

Aparılan abadlıq və quruculuq işləri muxtar respublikada turizmin inkişafı üçün geniş üfüqlər açıb 

 

Abadlıq və quruculuq işləri muxtar respublikada turizmin inkişafı üçün geniş üfüqlər açıb. Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzində tənəffüs yolları xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələr üçün müasir şərait yaradılıb. 

Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin 40 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı müalicə turizminin inkişafı istiqamətində atılmış ən mühüm 
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addımlardandır. Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanası da müalicə turizmi sahəsində böyük imkanlara malikdir. 

Hazırda tikintisi davam edən Darıdağ Arsenli Su Müalicə və İstirahət Kompleksi bu şəfalı suyun müalicəvi 

xüsusiyyətlərindən ən səmərəli şəkildə istifadəyə şərait yaradacaqdır. Həmçinin “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” 

Dini-Mədəni Abidə Kompleksi, pirlər, imamzadələr, qədim məscidlər muxtar respublikada dini və ziyarət 

turizminin, zəngin bitki örtüyü isə herbari turizminin inkişafına hərtərəfli şərait yaradır. 

 

2016-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində turizmin inkişafı ilə bağlı müşavirənin 

keçirilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 31 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən 

“2018-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın qəbul 

olunması turizmin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyub. Ali Məclis Sədrinin 2018-ci il 23 aprel tarixli 

Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin yaradılması isə bu sahədə dövlət 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Cari il sentyabrın 23-dən Turizm 

Departamentinin fəaliyyəti tarixi binada təmin edilib, müasir standartlara cavab verən maddi-texniki baza 

yaradılıb. Həmçinin departamentin nəzdində Milli Dəyərlər Muzeyi fəaliyyətə başlayıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov deyib: “Bu gün muxtar 

respublikanın turizm potensialının artırılması istiqamətində lazımi işlər görülür. Tarixi abidələrin bərpası və 

milli dəyərlərimizin qorunub yaşadılması turizmin inkişafına mühüm töhfə verir. Muxtar respublikanın turizm 

potensialının tanıdılması və təbliği məqsədilə yaradılmış Turizm Departamentinin nəzdində Turizm-İnformasiya 

Mərkəzi, “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzi və Milli Dəyərlər Muzeyi fəaliyyət göstərir. Turizm 

Departamenti və Milli Dəyərlər Muzeyi Naxçıvan şəhərinin qədim tarixi binasında, Turizm-İnformasiya 

Mərkəzi Zaviyə-Mədrəsə binasında, “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzi isə bərpa olunmuş qədim 

Buzxanada yerləşir. Bütün bunlar muxtar respublikada turizm potensialının düzgün təbliğinə hesablanmışdır. 

Ona görə də yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə olunmalı, muxtar respublikaya turist təşviqi daha da 

artırılmalıdır”. 

 

Turizmin inkişafı həm də sabitliklə bağlıdır 

 

Turizmin inkişafı yüksək səviyyədə qurulan infrastrukturla bağlı olduğu kimi, həm də sabitliklə bağlıdır. 

Bu iki amilin muxtar respublikamızda mövcudluğu, qədim diyarımızın cinayətsiz region kimi tanınması 

turistlərin muxtar respublikaya gəlməsi üçün daha bir üstünlük yaradır. Naxçıvanın beynəlxalq tədbirlərə, idman 

yarışlarına ev sahibliyi etməsi təcrübəsi də vardır. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı elan olunması və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilməsi turizm imkanlarımızı nümayiş etdirmək 

baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olub. Bu sahədə görülən işlərin nəticəsidir ki, cari ilin 8 ayında muxtar 

respublikamıza 250 minə yaxın turist gəlib. 

Turizm sahəsində kadr hazırlığı mühüm məsələlərdəndir. Muxtar respublikada bu amil diqqətdə 

saxlanılır. Hazırda Naxçıvan Dövlət və “Naxçıvan” universitetlərində Turizm və otelçilik ixtisası üzrə kadr 

hazırlığı aparılır. Tədris ili ərzində tələbələrlə mütəmadi görüşlər keçirilir, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

yerləşən muzeylərə, tarixi abidələrə, müalicə mərkəzlərinə və xüsusi qorunan təbiət ərazilərinə ekskursiyalar 

təşkil edilir, təcrübələr və maarifləndirici seminarlar təşkil olunur. 

Əminliklə demək olar ki, muxtar respublikada turizmin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, 

yaradılan şərait qədim diyarın turizm potensialının inkişafı üçün bundan sonra da geniş üfüqlər açacaq. 

 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu 

 

Səs. - 2019.- 28 sentyabr. - № 178. - S. 6. 
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Naxçıvanda əsası qoyulan müstəqillik yolunun başlanğıc günü 
 

Ulu öndər Heydər Əliyev 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri seçilib 

 

Xalqın, millətin taleyində dahi şəxsiyyətlərin, siyasi liderlərin müstəsna rolu vardır. Məhz həmin 

şəxsiyyətlər xilaskarlıq missiyasını uğurla həyata keçirib, zamanın tələblərini və obyektiv inkişaf 

tendensiyalarını vaxtında dərk edərək milli maraqları təmin edib, müdrik ideyaları millətin strateji inkişaf 

konsepsiyasına çevrilərək onun dünya miqyasında özünəməxsus yer tutmasına yol açıb. Azərbaycan xalqının 

böyük oğlu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də insanları öz ideya və baxışları ətrafında toplayıb, zəngin 

təcrübəsi sayəsində idarəçilikdə ciddi uğurlara imza atıb, cəmiyyətin maraq və mənafelərini müdafiə etdiyi üçün 

xalqın dərin etimadını qazanıb. 

 

Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışı milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların 

atılmasına gətirib çıxardı 

 

Görkəmli dövlət xadiminin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

keçirilən fövqəladə sessiyada deputatların və iclas zalının qarşısına toplaşan minlərlə insanın təkidi ilə Ali 

Məclisin Sədri seçilməsi də Azərbaycanın müstəqillik yollunun əsasını qoyub. 

“Bu zamanın, bu dəqiqələrin, bu saatın hökmünü nəzərə almaya bilməzdim... Xalqın bu əhval-

ruhiyyəsini, tələblərini nəzərə alaraq bütün məsələləri götür-qoy etdim. Mən öz taleyimi xalqa tapşırmışam və 

xalqın iradəsini, yəqin ki, indi bu müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm”, – deyən dahi şəxsiyyət 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını erməni təcavüzündən xilas edib, blokada şəraitində gələcək inkişafın böyük 

təməllərini atıb. Görkəmli dövlət xadiminin qədim diyardan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə və 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilməsi böyük təcrübəyə malik olan qüdrətli siyasətçinin 

ölkənin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak etməsinə meydan açıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

fəaliyyəti, onun iradəsi ilə qəbul olunmuş qərarlar müstəqillik tariximizin ən parlaq səhifələrini təşkil edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ulu Öndərin siyasi fəaliyyətinin 

Naxçıvan dövrü barədə deyib: “Tale Ulu Öndəri bu regiona göndərməklə Naxçıvanı işğal olunmaq, əhalisini isə 

qaçqın ömrü yaşamaq təhlükəsindən hifz etdi. Azərbaycanın bu qədim torpağını xilas edən Ulu Öndər özünə 

Naxçıvan boyda abidə ucaltdı. Azərbaycanın siyasi tarixində parlaq iz qoymuş bu böyük şəxsiyyətin 

Naxçıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı, sıravi deputat, sonralar isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbaycan siyasi 

mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına 

gətirib çıxardı...”. 

 

Dahi şəxsiyyət əsl dövlət xadimi kimi özünəməxsus idarəçilik fəlsəfəsinin əsas konturlarını 

müəyyənləşdirib 

 

Fenomen şəxsiyyət Naxçıvanda milli qurtuluşun, milli dövlətçilik quruculuğunun təməllərini özünün 

zəngin təcrübəsinə və Naxçıvanda daim yaşadılan qədim Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinə əsaslanaraq atıb. 

Bu da təsadüfi deyildi. Çünki Ulu Öndər uzun illər Azərbaycan Respublikasına bacarıqla rəhbərlik edib, 

dünyanın iki nəhəng dövlətindən biri kimi tanınan Sovet İttifaqının aparıcı dövlət xadimlərindən biri olub. 

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrinə dərindən bələd olub, milli ideologiyanın 

əsasını qoyub, milli maraqlarımızın məğlubedilməz müdafiəçisinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, 1969-cu ilin iyul 

ayının 14-də Azərbaycan rəhbərliyinə gələn görkəmli dövlət xadimi ölkəmizdə müqayisəolunmaz bir inkişaf 

mərhələsinin əsasını qoyub, respublikamızı müstəqilliyə hazırlayacaq bir sıra əhəmiyyətli iqtisadi, siyasi, 

ideoloji addımlar atıb. Bu mərhələdə xalqımızın böyük oğlu əsl dövlət xadimi kimi özünəməxsus idarəçilik 

fəlsəfəsinin əsas konturlarını müəyyənləşdirib. Dahi öndəri dövlət rəhbərindən ali səviyyəli dövlət xadimi 

səviyyəsinə qaldıran da məhz bu idarəçilik fəlsəfəsi olub. Heydər Əliyev idarəçilik fəlsəfəsinin əsasını, ideya-
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siyasi istiqamətini xalqın tarixi yaddaşının bərpası, sürətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşdirilməsi kimi 

mühüm amillər təşkil edir.  

XX əsrin sonlarına doğru Sovet İttifaqı kimi nəhəng imperiyanın süquta uğraması ictimai-siyasi vəziyyəti 

daha da ağırlaşdırmışdı. Həmin dövrdə cərəyan edən ölkədaxili və regional siyasi proseslər Azərbaycanı da 

uçurumun bir addımlığına gətirib çıxarmış, Ermənistanın əsassız torpaq iddialarına rəvac verilmişdi. Ölkədən 

təcrid olunmuş, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan isə taleyin ümidinə buraxılmışdı. Yaranmış boşluqdan 

istifadə edən Ermənistan siyasi və hərbi təzyiqlərini getdikcə artırırdı. Vəziyyətin bu qədər gərgin olmasına 

baxmayaraq, Naxçıvanda əhali bütün sahələrdə çətinliklərə müqavimət göstərir, muxtar respublikanın ərazi 

bütövlüyünü qorumaq üçün mərdliklə mübarizə aparırdı. Bu cür çətin, mürəkkəb və məsuliyyətli məqamda ulu 

öndərimiz Heydər Əliyev kimi böyük və zəngin həyat məktəbi keçmiş təcrübəli dövlət xadiminin Azərbaycana 

qayıdışı, 1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvana gəlməsi, həmin ilin 30 sentyabrında Azərbaycan Respublikasının 

Ali Sovetinə və muxtar respublikanın Ali Məclisinə deputat seçilməsi xalq arasında ölkənin gələcəyinə inamı 

gücləndirmişdi. 

 

O illərdə nəinki Naxçıvan, həmçinin Azərbaycan üçün də tarixi qərarlar qəbul edilib 

 

Naxçıvan parlamentinin yeni tərkibdə 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən ilk sessiyası deputatların istəyi 

və böyük təkidi nəticəsində ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sədrliyi ilə öz işinə başlamışdı. Sessiyada gündəliyə 

çıxarılan məsələlər və qəbul edilən tarixi qərarlar, ümumilikdə, Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə 

hesablanmışdı.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul 

etdiyi qərarların tarixi əhəmiyyətindən danışarkən deyib: “O illərdə nəinki Naxçıvan üçün, Azərbaycan üçün də 

tarixi qərarlar qəbul edilmişdir. ...O vaxt Naxçıvanın adı dəyişdirildi. Ulu Öndərin təklifi ilə “sovet sosialist” 

sözləri muxtar respublikanın adından çıxarıldı. Naxçıvanda ilk dəfə olaraq 1990-cı illərdə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul edildi və Azərbaycanın Ali Soveti qarşısında vəsatət 

qaldırıldı ki, Azərbaycan dövləti də bu bayrağı rəsmi dövlət bayrağı kimi təsdiq etsin. 1991-ci ildə Sovet 

İttifaqının saxlanması üçün keçirilən qanunsuz referendumda Naxçıvan iştirak etməmişdi. Yəni bu addımlar 

ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi. O illərdə də Ulu Öndər qətiyyət, cəsarət, 

öz xalqına, öz millətinə nə qədər bağlı olduğunu göstərmişdir. Bir daha göstərmişdir ki, onun üçün dövlət 

maraqları, Azərbaycanın maraqları hər şeydən üstündür”. 

Görkəmli dövlət xadiminin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri vəzifəsinə seçilməsi isə Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisə, 

eyni zamanda, təcrübəli bir dövlət xadiminin dövlət idarəçiliyinə möhtəşəm dönüşü idi. Qarşıda duran əsas 

vəzifə isə sərhədlərinin böyük bir hissəsi boyunca düşmən hücumlarının hədəfinə çevrilmiş Naxçıvanı işğal 

təhlükəsindən xilas etmək idi. Buna görə də türk dünyasının böyük oğlu Ali Məclisin Sədri vəzifəsinin icrasına 

başlayandan cəmi 4 gün sonra – 1991-ci il sentyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Müdafiə 

Komitəsinin yaradılması haqqında qərar qəbul edib. Bu qərar Naxçıvanın müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində atılan ilk addım oldu. Sonrakı dövrlərdə qəbul edilmiş tarixi qərarlarla Naxçıvanda yerləşən sovet 

qoşunlarına məxsus hərbi texnika və silahların muxtar respublikada saxlanılması təmin olunub. Əhalinin böyük 

mütəşəkkilliyi, torpağa bağlılığı və Ulu Öndərə olan sonsuz inamı nəticəsində muxtar respublikada ilk milli 

ordu birləşmələri yaradılıb, Naxçıvanın müdafiə potensialı yaxşılaşdırılıb, bugünkü qüdrətli Azərbaycan 

Ordusunun əsası ilk dəfə məhz Naxçıvanda qoyulub. 

Ulu Öndərin Ali Məclisin Sədri vəzifəsində işləyərkən dünya azərbaycanlılarını bir ideya ətrafında – 

Vətənə və xalqa xidmət uğrunda birləşməyə səsləməsi və 1991-ci il dekabrın 16-da Ali Məclis tərəfindən “31 

Dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik və Birlik Günü haqqında” Qərarın qəbul edilməsi, bu 

mənada, xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Muxtar respublikanın dağılmış iqtisadiyyatının, xüsusilə də kənd 

təsərrüfatının dirçəldilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi də Ümummilli Liderimizin diqqət 

mərkəzində olub. Ali Məclisin 1992-ci il aprelin 6-da keçirilən sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında” və “Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-

qarasının özəlləşdirilməsi barədə təkliflər haqqında” qərarlar qəbul edilib, bu islahatlar aqrar bölmədə 
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irəliləyişlərə səbəb olub. 1992-ci il noyabrın 21-də isə respublikanın müxtəlif bölgələrindən gələn 550-dən artıq 

nümayəndənin iştirakı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirilib. 

Mühüm geostrateji ərazidə yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Türkiyə və İranla çoxəsrlik 

qonşuluq əlaqələrinin bərpası uzun illərdən sonra ilk dəfə Ümummilli Liderin Naxçıvanda fəaliyyət göstərdiyi 

dövrə təsadüf edir. Görkəmli dövlət xadimi 1992-ci ildə qonşu Türkiyə Cümhuriyyətinə və İran İslam 

Respublikasına səfərlər edib, keçirilən görüşlərdə iqtisadi sahədə əməkdaşlığa dair protokollar imzalanıb, hər iki 

dövlətlə iqtisadi, mədəni, təhsil və digər sahələrdə qarşılıqlı münasibətlər qurulub. Bunun nəticəsində qısa 

müddətdə Araz çayı üzərində “Ümid” körpüsü tikilib istifadəyə verilib, Sədərək, Culfa və Şahtaxtı gömrük-

keçid məntəqələri fəaliyyətə başlayıb. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1991-1993-cü 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin böyük məktəbinə çevrilib. Bu elə 

bir məktəb idi ki, müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik sisteminin konturları, gələcək inkişafın istiqamətləri məhz 

burada müəyyənləşdirilib. 

 

Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini bir əsrdə ikinci dəfə itirmək təhlükəsindən Ulu Öndər xilas etdi 

 

Həmin illərdə hakimiyyətdə olan səriştəsiz, bacarıqsız təsadüfi şəxslərin əməlləri nəticəsində 1993-cü il 

iyun ayının əvvəllərində respublikada gərgin ictimai-siyasi vəziyyət yarandı. Hadisələr kulminasiya nöqtəsinə 

çatdı, silahlı qarşıdurmalar fonunda hakimiyyət böhranı, siyasi böhran bütün ölkəni öz cənginə aldı. Azərbaycan 

öz dövlət müstəqilliyini bir əsrdə ikinci dəfə itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Vəziyyətin getdikcə 

ağırlaşdığını görən xalq yeganə ümid yeri kimi həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

olan ümummilli lider Heydər Əliyevə üz tutdu. Dahi şəxsiyyət xalqın çağırışlarına cavab verdi, onun nicatı 

uğrunda siyasi mücadiləyə başladı və 1993-cü il iyunun 15-də ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtmaqla 

respublikanı xaosdan, anarxiyadan, parçalanmaqdan, yox olmaqdan xilas etdi. Bu hadisə Azərbaycan dövlətinin 

tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi əbədi həkk olundu. 

Dahi siyasətçi qısa müddətdə ölkədə baş alıb gedən hərc-mərclik və anarxiyanı aradan qaldırdı, qanunun 

aliliyi təmin olundu, hüquqi-demokratik prinsiplərə əsaslanan Konstitusiyamız qəbul edildi, müasir idarəçilik 

sistemi yaradıldı, vətəndaş həmrəyliyi bərpa olundu, iqtisadi tərəqqini şərtləndirən qlobal layihələr reallaşdırıldı. 

Sevindirici haldır ki, bu gün Ulu Öndərimizin siyasi xətti Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilir, Azərbaycan gündən-günə inkişaf edir, beynəlxalq aləmdə mövqeləri daha da güclənir, yeni-yeni 

nailiyyətlərə imza atır. 

 

Ağır blokada vəziyyətində inkişafa, yüksəlişə aparan yolun əsası 3 sentyabr 1991-ci ildə qoyulub 

 

Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət nümunəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün dinamik 

şəkildə inkişaf edir, Azərbaycanın sürətlə tərəqqi edən diyarı kimi şöhrət qazanır. İndi Naxçıvanın çox böyük 

dayanıqlı iqtisadiyyatı, güclü müdafiə potensialı var. Ötən illərdə muxtar respublikamız ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün qorunub daha da möhkəmləndirilməsinə, milli dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsinə, quruculuq 

proseslərinin genişləndirilməsinə öz töhfələrini verib. Bu gün mühüm enerji potensialı olan Naxçıvan, həm də 

dünyaya əsrarəngiz turizm imkanlarına malik olan bir diyar kimi qapılarını açır. Beləliklə, əminliklə söyləmək 

olar ki, ağır blokada vəziyyətindən inkişafa, yüksəlişə aparan yolun əsası 3 sentyabr 1991-ci ildə qoyulub. 

 

Səs. - 2019.- 4 sentyabr. - № 160. - S. 3-4. 
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Bu, Naxçıvandır - nəqşi-cahandır 

 

Maddi-mənəvi, təbii sərvətlər və möcüzələr diyarının iqtisadi, ictimai, mədəni yüksəlişi, firavan həyatı 

qurub-yaratmaq əzmi ilə çalışanların əməyinin bəhrəsidir 

 

Adilə Səfərova 

 

Qoca Şərqin yaxasında ucalıqlar məskəni, müdriklər oylağı, ulular məkanıdır Naxçıvan. Bəşər ilkinliyinin 

müqəddəslik simvolu, möhtəşəmlik diyarıdır bu torpaq. Köz rəngində, alov biçimində olan və bir-birinə sığınan 

uca dağlarla əhatələnən, həsrət, qubar timsallı Xan Arazın sahilinə söykənən bu Oğuz-Türk yurdunun yaşı 

qədimdən də qədimdir. 

Məxəzlərdə bu tarix 5000 ildən yuxarı göstərilir. Lakin qoynunda tarixin sərt amansızlıqlarından hifz 

etdiyi izlər, nişanələr, saxlanclar bəşər ilkinliyindən soraq verir. Adının Nuhçıxan, Nuh varan yer, torpaq 

anlamında bu diyarın qədimliyinə dəlalət edir. 

Şərqə açılan qapı kimi karvan yolu üzərində qərar tutan Naxçıvanın mədəniyyətlər qovuşağında 

inkişafının, tərəqqisinin təntənəsi antik səyyahların dilində, salnaməçilərin qələmində vəsf edilib. Nəqşicahan - 

dünyanın naxışı, bəzəyi, yaraşığı kimi tərənnüm olunub. 

 

Ta qədimdən bu yurdda söz daşa yazılıb, daş sözə... 

 

kəlama çevrilib. Gəmiqayada qayaüstü rəsmlərdən ulu əcdadlarımızın hikməti süzülür. Memar Əbubəkir 

oğlu Əcəmi Naxçıvaninin zəkasının, sirli, ovsunlu əllərinin yaratdığı incilərdən dürlü-dürlü kəlamlar dil açır. 

Naxçıvanda təbiətin də özünəməxsus ecazkarlığı, füsunkarlığı var. 

Bu diyarda hər ucalıqda bir möhtəşəmlik, hər qaya, hər daşda bir vüqar, əzəmət boy verir. Qapıcıq zirvəsi 

ənginliyin sədası, hər tərəfdən görünən Haçadağ isə əzəmət nidasıdır. Haqqında "Qurani-Kərim”də danışılan 

Əshabi-Kəhf mağarası sirr-ovsun soraqlı müqəddəslik nişanəsidir. Əmir Teymur qəzəbinə 14 il sipər olan 

Əlincə qalası əyilməzlik möhürüdür. 

Sərt, sıldırım qayalarla əhatələnən bu strateji məkan zaman-zaman Naxçıvan hakimlərinin iqamət yeri 

olmuş, Eldəgizlər səltənəti dövründə xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiş və xəzinəsinin saxlanc yeri də bu məkan 

seçilmişdir. 

Bu əzəmət simvolunun digər tarixi abidələrə qayğı fonunda bərpa edilib abadlığa qovuşması, eləcə də 

Əshabi-Kəhf ziyarətgahında görülən işlər, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, Naxçıvanqala Tarix-Memarlıq 

Muzey Kompleksinin ərazisində yaradılan möhtəşəmlik təqdirəlayiq quruculuq tədbirləri sırasında çox 

dəyərlidir. 

Altı maddi sərvətlərlə zəngin, üstü ruzi-bərəkət mənbəyi olan Naxçıvan torpağına uca yaradan da çox 

səxavət göstərib: ona şöhrət gətirən çeşid-çeşid nemətlər bəxş edib. Bunlardan biri də hələ qədim zamanlardan 

emal edilən, nəinki Yaxın Şərqdə, onun hüdudlarından çox-çox uzaqlara aparılan Naxçıvan duzudur. Əsrlərdir 

şöhrəti aləmlər dolaşan bu sərvət təkcə qida məhsulu kimi deyil, onun bitib-tükənməyən yataqları şəfaverici 

xüsusiyyətinə görə də məşhurdur. Bu gün Duzdağda yaradılan şərait, sözün gerçək anlamında təqdirolunasıdır. 

Dünyada tənəffüs yolları xəstəliklərindən əziyyət çəkən, şəfa diləyənləri doğma diyara cəlb edir. 

Bu torpaqda çağlayan mineral su mənbələri də özünəməxsusluğu, zəngin tərkibi ilə seçilir. Bu gün də 

"Sirab”, "Badamlı”, "Vayxır” və sair adlarla süfrələr bəzəyinə çevrilən həmin mineral sular, şəfaverici 

xüsusiyyətləri ilə də məşhurdurlar. Eləcə də bu torpağın yetirdiyi çeşid-çeşid nemətlər, ekoloji baxımdan saf 

məhsullar dadı-tamı ilə seçilir, dillər əzəbərinə çevrilir. 

Naxçıvan torpağı bərəkət rəmzi, ruzi mənbəyidir. Onun dağında-daşında bitən gülü, çiçəyi belə can 

dərmanı, şəfa məlhəmidir. Yamyaşıl tarlaları, çörək ətirli zəmiləri bərəkət çətiridir. Burada torpağın nazını 

çəkən, ona alın təri qatan zəhmətkeş yurdsevər insanların əməyi sayəsində bol məhsulu bitib-tükənmir. Bu 

səbəbdəndir ki, muxtar respublika iqtisadiyyatının sürətli inkişafı dinamik xarakter alıb. Yerli xammal hesabına 

yeni-yeni emal müəssisələrinin, istehsal sahələrinin yaradılması əhalinin ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaqla 

yanaşı, məşğulluğun təmin edilməsinə, yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə stimul verir. 
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Bu qədim diyar, eyni zamanda elm, sənət, mədəniyyət beşiyi kimi də möhtəşəmdir. Bəşər tarixinə böyük 

mütəfəkkirlər, dahi şəxsiyyətlər, müdrik dühalar bəxş edib. 

 

Memar Əcəminin möcüzəli əlləri, yadigar inciləri 

 

Bu incilər yurdun sənət simvollarıdır. Sufi şairi İmadəddin Nəsiminin "Aləmin həqqi” adlandırdığı insanı 

yaradılmışların ən alisi, ən kamili hesab edən, hürufilik cərəyanının banisi F.Nəimi də bu ulu yurdun övladı, 

yetirməsidir. Bəşəri ideyalar carçısı, şair Hüseyn Cavid ucalığı dünyaya bu yurd yerindən boy göstərib. Böyük 

yazıçı Mirzə Cəlil bu torpaqda dünyaya göz açıb. Parlaq, nurlu ideyaları ilə insanlığı qəflətdən oyanmağa 

səsləyib. Əlvan rəng çalarları ilə möcüzəli sənət nümunələri yaradan Bəhruz Kəngərlinin də vətənidir Naxçıvan. 

Və beləcə bu qocaman diyar onlarla, yüzlərlə elm, sənət korifeyi, böyük dühalar, sərkərdələr, dünya şöhrətli 

dahi şəxsiyyətlər yetirib cahana. Naxçıvanın müqəddəslik əlaməti həm də ondadır ki, əvəzsiz dahi şəxsiyyət, 

dünya şöhrətli siyasətçi kimi tarixə yazılan Ümummilli Lider Heydər Əliyev də bu yurdun övladıdır. 

Bəli, sirr deyil ki, bugünkü Naxçıvanın möhtəşəmliyi məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Bu möhtəşəmlik onun pak məfkurə işığında yurda, torpağa sevgi, vətənə məhəbbət, xalqa xidmət 

amalları aşılayan ideyalarının, qurub-yaratmaq siyasətinin nəticəsidir. Bu gün Naxçıvanın sözün həqiqi 

mənasında adını, tarixi şöhrətini - Cahanın naxışı, dünyanın bəzəyi olduğunu ehtiva edir. Bütün sahələrdə 

dinamik xarakter alan iqtisadi inkişaf, sosial-mədəni tərəqqi, mənəvi yüksəliş yurdun hər qarışında parlaq 

naxışlarla üzə gülür. Çəkilən rahat, abad yollar, ətrafının yaşıllıqlara qərq olan ormanlığı gül-çiçəyə bürünən 

görkəmi bu diyarda insanların qəlbinin yurda, vətənə sevgi amalları ilə çağladığından soraq verir. 

Muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələri, o cümlədən ən ucqar kəndləri belə müasir tələblər 

səviyyəsində abadlaşıb... 

 

Görkəmi ilə gözəlliyə qovuşan diyar 

 

Bu sırada Naxçıvan şəhəri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Burada müasir arxitektura üsulunda inşa olunan 

yeni binalar, orijinal memarlıq quruluşuna malik tikililər, eləcə də tarixi abidələrin mənsub olduqları dövrün 

memarlıq ənənələrinə uyğun bərpası, mövcud binaların gözoxşayan şəkildə təmiri, aparılan abadlıq işləri onun 

hüsnünə ecazkarlıq gətirib, əsrarəngiz görkəm bəxş edib. 

Yurda, torpağa sevgi aşılayan, doğma diyarı gözəlliklər - cənnət-məkana çevirən təqdirəlayiq işlər burada 

yaşayan insanların yaşayış səviyyəsinin, rifahının yüksəlməsinə xidmət etməklə yanaşı, mədəni-mənəvi 

tərəqqinin də göstəricisi kimi dəyərlidir. Təbii ki, bütün bunlar, həmçinin Naxçıvanı dünyanın diqqət mərkəzinə 

çevirir, regiona turist axınının artmasına da stimul verir. Bu mənada tarixi məkanlara, memarlıq abidələrinə 

diqqət və qayğı, o cümlədən Əlincə qalası ərazisində, Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində, 

xüsusən də Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin bərpası, habelə Əshabi-Kəhf ziyarətgahında, Əcəmi 

Seyrəngahında, Qarabağlar Türbə Kompleksində görülən təmir-bərpa, abadlıq işlərinin mahiyyəti, onların 

tariximizdə, günümzdə kəsb etdikləri önəm böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Muxtar respublikada digər sahələr kimi, elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı istiqamətində həyata 

keçirilən layihələr də öz bəhrəsini verir. Bu gün Naxçıvan həm də elm, təhsil, mədəniyyət mərkəzinə çevrilib. 

Burada fəaliyyət göstərən 3 böyük ali təhsil ocağı, eləcə də çoxsaylı orta ixtisas təhsili müəssisələri bütün 

sahələr üzrə təkcə region üçün deyil, geniş coğrafiyada mütəxəssislər yetişdirmək funksiyasını uğurla yerinə 

yetirir. Təbii ki, burada AMEA Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyətinin də iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin 

inkişafında rolu müstəsna amil kimi qeyd olunmalıdır. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvan bu gün beynəlxalq 

əhəmiyyətli mötəbər tədbirlərə - elmi konfranslara, simpoziumlara, festivallara, sərgilərə, müxtəlif yarışlara 

evsahibliyi edir. 

Ötən il Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olması, burada Avropa günlərinin keçirilməsi, Türk 

Şurası Gənclər Forumunun gerçəkləşməsi, eləcə də onlarla birgə beynəlxalqmiqyaslı tədbirlər doğma diyarın 

dünyanın diqqət mərkəzində olmasının bariz nümunəsidir. 

Qədim Naxçıvan bu gün yeni günlərini - inkişafın, tərəqqinin möhtəşəmliyini yaşayır. Adının etimoloji 

anlamını - Cahanın naxışı, bəzəyi olduğunu inikas etdirir. 
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...Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, 20-ci yüzilliyin sonu, XXI əsrin ilk 10 illikləri tariximizdə inkişaf, 

tərəqqi, yüksəliş dövrü kimi səciyyələnir. Tariximizə qızıl hərflərlə yazılan bu dövrün iqtisadi, sosial inkişafı, 

yüksəlişi, insanların rifahı, yaşayış şəraiti, mədəni-mənəvi səviyyəsi, həmçinin onların yurd-vətən sevgisindən 

güc alan qurub-yaratmaq əzmini də əks etdirir. 

 

Azərbaycan.-2019.-24 avqust.-№184.-S.5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

307 

 

 

Azərbaycanda aqrar islahatların əsası Naxçıvanda qoyulub 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası -95 

 

Nazim Əhmədov, 

iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı sahəsi mühüm yer tutur. Bu sahə muxtar 

respublikanın ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) 1/3 hissəsini verir, iqtisadi fəal əhalinin 2/3 hissəsi burada 

çalışır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün muxtar respublikada əlverişli iqlim şəraiti, yüksək 

temperatur, günəş radiasiyasının yüksək göstəriciləri, məhsuldar torpaqlar var. Burada əkinçilik yalnız suvarma 

şəraitində mümkündür. Bunun üçün çoxlu sayda su anbarları, kanallar, dəryaçalar yaradılıb. İstilik sevən kənd 

təsərrüfatı bitkiləri olan taxıl, üzüm, tütün, meyvə, bostan-tərəvəz bitkiləri yüksək məhsuldarlığı ilə seçilir. 

Hələ 1992-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan MR-də Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Culfa rayonunun 

Şurut və Gal kəndlərində torpaq islahatlarına başlandı. Uğurla həyata keçirilən aqrar islahatların nəticəsində 

xüsusi mülkiyyətə əsaslanan aqrar münasibətlərin formalaşması prosesinin ilk mərhələsi 2000-ci ildə uğurla 

başa çatdırıldı. Muxtar respublikanın  205 kəndində olan 132 təsərrüfatda torpaq islahatları aparılıb, 70758 

ailəyə və ya 241046 nəfərə torpaq sahəsi verilib. Orta hesabla hər ailəyə 0,80 hektar və ya hər bir nəfərə 2342 

kvadratmetr torpaq payı düşüb. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün 1995-ci ildən bəri əkin sahələri 

strukturunda dəyişikliklər edilib, əkin sahələri artırılıb. Əkin sahələri 2000-ci ildə 1995-ci ilə nisbətən 30-35 faiz 

artıb. 

Bunu aşağıdakı cədvəldən daha aydın görmək olar. 

 

Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə əkin sahəsinin bölgüsü, hektarla 

 

Məhsullar 2000 2005 2010 2015 

Dənli və dənli-

paxlalı bitkilər 

15274 26764 36734 39435 

Buğda 8151 18634 25274 26746 

Arpa 4211 5516 8676 9491 

Dən üçün qarğıdalı 1712 991 727 1082 

Paxlalı bitkilər 1200 1623 2057 2116 

Şəkər çuğunduru 2357 1547 1716 - 

Dən üçün 

günəbaxan 

22 212 241 269 

Yem bitkiləri 10669 9767 8942 9859 

Kartof 1451 1990 2741 2967 

Tərəvəz 4863 5686 6005 6131 
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Bostan bitkiləri 2465 2844 2819 2753 

Bağlar və 

giləmeyvəliklər 

2243 2746 3955 4654 

Üzüm bağları 1519 923 1031 1156 

 

Cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, 2000-2015-ci illərdə dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkin sahəsi 

24161, buğda əkin sahəsi 18595, arpanın əkin sahəsi 5280, paxlalı bitkilərin əkin sahəsi 916, dən üçün 

günəbaxan əkin sahəsi 247, kartof əkin sahəsi 1516, tərəvəzin əkin sahəsi 1268, bostan bitkilərinin əkin sahəsi 

288, bağlar və giləmeyvəliklər əkin sahəsi 2411 hektar artıb. Bunun əksinə olaraq isə, son 15 ildə dən üçün 

qarğıdalının əkin sahəsi 630, yem bitkilərinin əkin sahəsi 810, üzüm bağlarının əkin sahəsi isə 363 hektar azalıb. 

1 yanvar 2002-ci il tarixə Naxçıvan MR-in Şərur rayonu üzrə 23 min 971 ailəyə, Babək rayonu üzrə 10 

min 860 ailəyə, Ordubad rayonu üzrə 4 min 575 ailəyə, Culfa rayonu üzrə 7 min 854 ailəyə, Şahbuz rayonu üzrə 

4 min 118 ailəyə və Naxçıvan şəhəri üzrə 31 ailəyə - cəmi MR üzrə 51 min 409 ailəyə  “Torpağın mülkiyyətə 

verilməsinə dair” Şəhadətnamələr hazırlanıb. Bu, nəzərdə tutulan şəhadətnamələrin 71,9 faizini təşkil edib. 

Şəhadətnamələrin qalan 28,1 faizi də hazırlanaraq ailələrə təqdim edilib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi ilə aqrar sahədə əmlakın özəlləşdirilməsi 

də başa çatıb. Beləliklə, aqrar islahatların həyata keçirilməsi öz bəhrəsini verib, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

artım meyli güclənib. Əgər 2000-ci ildə kənd təsərrüfatında istehsal olunan məhsulun 99,8 faizi özəl sektorun 

payına düşürdüsə, 2001-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısı özəl sektorda istehsal edilib. 

İqtisadi təhlil göstərir ki, muxtar respublikada həyata keçirilən islahatlar aqrar-sənaye potensialından 

səmərəli istifadə edilməsi üçün zəmin yaradıb. İslahatların müsbət nəticələri göz qabağındadır. Muxtar 

respublikada təkcə 2003-cü ildə 259,1 milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu isə 1998-

ci illə müqaisədə 42,9, 1999-cu illə müqayisədə 51,3 faiz, 2000-ci illə müqayisədə 29,6 faiz, 2001-ci illə 

müqayisədə 11,7 faiz çoxdur. 

2003-cü ildə bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə 81,4 min ton taxıl, 14,2 min ton kartof, 53,4 min ton 

tərəvəz, 41,7 min ton bostan məhsulları, 28,6 min ton meyvə və giləmeyvə və 129 min ton şəkər çuğunduru 

istehsal edilib. 

Naxçıvan MR-sı Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, kənd təsərrüfatının 

başqa sahələrində olduğu kimi, heyvandarlıq sahəsində də çox böyük irəliləyiş var. Muxtar respublikanın bütün 

təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın, qoyun və keçilərin sayı islahatlardan sonra ilbəil artmağa doğru gedir. 

Mal-qaranın baş sayının artması MR-da bütövlükdə əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalına və 

adambaşına düşən istehsala öz təsirini göstərmişdir. Statistik materialların təhlili göstərir ki, 2003-cü ildə 1993-

cü illə müqayisədə ət istehsalı 77,5 faiz, süd istehsalı 3 dəfədən çox, yumurta istehsalı isə 48,3 faiz artmışdır. 

Muxtar respublikada, digər sahələrlə yanaşı, aqrar sektorun inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verilməsi 

heç də təsadüfi deyil. Bu baxımdan tikintisinə 1983-cü ildə başlanmış və sonradan məlum səbəblər üzündən 

yarımçıq qalmış, yalnız 2002-ci ildə Naxçıvana səfərindən sonra tikinti işləri bərpa olunmuş Vayxır su 

anbarında aparılan inşaat işləri Dövlət Proqramına uyğun olaraq 2005-ci ilin sonuna kimi başa çatdırılıb. 

İstismara verildikdən sonra 16800 hektar əkin sahəsinin suvarılmasını təmin etmiş su anbarı Naxçıvanda kənd 

təsərrüfatının daha intensiv inkişafına təkan verib və bununla da əhalinin məşğulluğunun artırılmasında, həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşmasında ciddi dönüş yaranmasına səbəb olub. 

Qeyd etmək lazımdır ki, texniki xidmət sahəsində ölkə regionları içərisində Naxçıvan regionunda görülən 

işlər ürəkaçandır. Belə ki, son illərdə aqrar sektorda texniki xidməti həyata keçirən təsərrüfat subyektləri 

şəbəkəsinin yaradılması işi davam etdirilib. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin 

genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2005-

ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ona məxsus 

olan kənd təsərrüfatı texnikasının hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya müddətli satılması sahəsində 

səmərəli fəaliyyət göstərir. Bu işlərin davamı olaraq 2007-ci ildə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti tərəfindən əlavə olaraq 138 ədəd yeni texnika muxtar respublikaya gətirilmişdir. 
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Naxçıvan MR iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı mühüm yer tutduğundan bu sahəyə diqqət artır ki, bu da 

öz bəhrəsini verir. Son  ildə muxtar respublikada bitkiçilik məhsulları istehsalının dinamikası aşağıdakı 

cədvəldə verilib: 

 

Naxçıvan MR-da bitkiçilik məhsulları istehsalı (min ton) 

 

Bitkilərin 

adı  

1990 1993 2000 2001 2002 2003 2005 2017 2018 

Taxıl 32,2 20,0 54,4 63,1 73,7 81,4 93,2 81,6 114,9 

Kartof 

 

2,6 1,8 13,5 15,2 13,6 14,2 26,3 33,7 49,6 

Tərəvəz 20 14,8 42,7 47,8 50,2 53,4 56,4 59,8 85,6 

Bostan 

məhsulları 

5,3 1,0 33,6 37,2 39,9 41,7 39,8 38,5 38,7 

Meyvə və 

giləmeyvə 

8,3 8,2 28,4 28,7 28,8 28,6 36,4 37,1 55,9 

Üzüm 110,9 33,0 14,0 13,8 12,6 11,4 13,3 13,7 16,2 

 

Cədvəl məlumatlarından aydın olur ki, üzümdən başqa digər bütün məhsullar üzrə artım müşahidə 

olunub, məhsuldarlıq xeyli artıb. 

Mal-qaranın baş sayının dinamik artması heyvandarlıq məhsullarının istehsal həcmini artırmağa imkan 

verib. Bunu aşağıdakı cədvəldən görmək olar. 

 

Naxçıvan MR-da əsas heyvandarlıq  məhsulları istehsalı (min ton) 

 

İllər üzrə 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2007 2018 

Ət 

(kəsilmiş 

üzrə) 

7,1 4,0 5,3 6,4 6,9 7,1 16,0 27,6 

Süd 30,7 17,0 54,2 55,3 58,9 59.5 70,0 84,0 

Yumurta 

(milyon 

ədəd) 

57,7 29,2 45,8 42,2 42,3 43,3 52,3 73,5 

 

Cədvəl məlumatlarından aydın olur ki, 2018-ci ildə muxtar respublikada 27,6 min ton ət, 84 min ton süd 

və 73,5 milyon ədəd yumurta istehsal olunub ki, bu da 1993-cü illə müqayisədə ət 4 dəfə, süd 2,7 dəfə və 

yumurta üzrə isə 1,2 dəfə çoxdur. İri buynuzlu mal-qaranın sayı 1 yanvar 2019-cu ildə 113916 başa çatıb ki, bu 

da 1995-ci illə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur. Qoyun və keçilərin sayı isə həmin dövrdə 2,5 dəfəyə yaxın artıb. 
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Adambaşına düşən bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları istehsalını aşağıdakı cədvəllərdən aydın görmək 

olar 

 

Naxçıvan MR-da  adambaşına  bitkiçilik məhsullarının istehsalı (kq) 

 

İllər üzrə 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2007 2018 

Taxıl 105 61 156 150 173 201 212 253 

Kartof 8 6 118 131 137 144 156 109 

Tərəvəz 65 45 118 131 137 144 156 188 

Bostan 

məhsulları 

17 3 93 102 109 113 126 85 

Meyvə və 

giləmeyvə 

27 25 79 79 78 77 97 123 

Üzüm 361 101 39 38 34 31 36 36 

 

(Rəqəmlər statistik materiallar əsasına müəllif tərəfindən hesablanıb) 

Cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, 1990-cı illə müqayisədə 2018-ci ildə muxtar respublikada 

üzümdən başqa digər bitkiçilik məhsulları istehsalında adambaşına artım baş verib. Belə ki, göstərilən dövrdə 

adambaşına taxıl istehsalı 148 kq, kartof 101 rq, tərəvəz 123 kq, bostan məhsulları 68 kq, meyvə və giləmeyvə 

96 kq artıb. Belə bir artım adambaşına heyvandarlıq məhsullarında da baş verib. Bunu aşağıdakı cədvəldən 

aydın görmək olar. 

 

Naxçıvan MR-da adambaşına heyvandarlıq  məhsulları istehsalı (min ton) 

 

İllər üzrə 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2007 2018 

Ət 

(kəsilmiş 

şəkildə) 

23 12 15 17 19 19 42,

0 

61 

Süd 100 52 150 152 160 161 191 184 

Yumurta 

(milyon 

ədəd) 

188 87 127 116 115 117 136 153 

 

Cədvəldən görünür ki, adambaşına heyvandarlıq məhsulları istehsalı da artmaqdadır. Belə ki, 1990-2018-

ci illərdə adambaşına ət istehsalı 38 kq, süd istehsalı isə 84 kq artıb. Adambaşına yumurta istehsalı isə, 1993-cü 

ilə nisbətən 32 ədəd artmasına baxmayaraq, 1990-cı ilə nisbətən 35 ədəd azalıb. Hesab edirəm ki, bu azalmanın 

əsas səbəbi dövlətə məxsus iri quşçuluq fabriklərinin işini dayandırması olub. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, artıq 

həm ölkədə, həm də muxtar respublikada bəzi məhsullar üzrə istehlak tələbatı ödənilməyə başlanıb. 
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Əvvəlki illərdə olduğu kimi, yenə də bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullarının əsas hissəsi əhalinin 

həyətyanı təsərrüfatında istehsal olunub. 

 

Bakı Xəbər. - 2019.- 15 avqust. - № 141. - S. 13. 
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Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət, dövlətçilik, təhlükəsizlik, sabitlik, tərəqqi 

 

Və ya fəal yaradıcı gücə malik olan inkişafın Heydər Əliyev modeli Naxçıvan nümunəsində 

 

Rauf Kəngərli 

 

Bu gün ölkəmizin, o cümlədən muxtar respublikamızın sosial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatında əldə 

edilən böyük nailiyyətlərin əsasında fəal yaradıcı gücə malik olan Heydər Əliyev milli dövlətçilik konsepsiyası, 

inkişafın Heydər Əliyev modeli dayanır. Ulu öndərimizin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının 

reallaşdırılması sayəsində 20 ildən artıqdır ki,  Naxçıvan Muxtar Respublikasının tərəqqisi ilə fəxr edir, 

qürurlanırıq. Bütün bunlar həm də nümunəvi vətənpərvərliyin, dövlətçiliyə dərin sədaqətin, sabitliyin, sosial-

iqtisadi yüksəlişin təmin edilməsinin, ən əsası isə rəhbər qayğısının nəticəsidir.  

Muxtar respublikada bütün sahələr üzrə innovativ yeniliklərin tətbiq olunması, məqsədyönlü islahatların, 

mühüm infrastruktur layihələrinin, daha parlaq gələcəyə hesablanmış dövlət proqramlarının reallaşdırılması 

qədimliyi, mədəni zənginliyi, strateji əhəmiyyəti ilə seçilən diyarımızı cazibə mərkəzinə çevirib. Buna görə də 

Azərbaycanın tərəfdaşı olan ölkələr muxtar respublikamızla iqtisadi-ticarət, mədəni və humanitar əlaqələrini 

daha da genişləndirməyə böyük maraq göstərirlər.  

İyulun 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun Ukraynanın 

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladislav Kanevski ilə görüşü zamanı bu məsələlər xüsusilə qeyd 

olunub.  

Ali Məclisin Sədri blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında tələbatın yerli istehsal hesabına ödənildiyini və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunduğunu 

diqqətə çatdırıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Ukrayna arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin həcminin artan 

dinamika ilə davam etdiyini bildirən Ali Məclisin Sədri ali və ümumtəhsil məktəbləri arasındakı qarşılıqlı 

əməkdaşlıqdan danışıb, əlaqələrin genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Bu gün Heydər Əliyev siyasi xəttinə sədaqət Sədərək rayonunda da davamlı inkişafı təmin edib, 

Heydərabad qəsəbəsində və kəndlərdə quruculuq işlərinin miqyası genişlənib, məskunlaşma artıb. Ötən əsrin 

90-cı illərində işğalçı ölkənin Sədərəyə hücumu zamanı dağılan evlər yenidən qurulub, gözəl binalar tikilib. 

Muxtar respublikada əhalinin rahat yaşayışı, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan 

kompleks işlərin tərkib hissəsi olaraq Heydərabad qəsəbəsində 7 mərtəbədən ibarət 48 mənzilli yeni yaşayış 

binası inşa edilib. Bu, muxtar respublikamızın inkişafının, dövlətin vətəndaşlara qayğısının, ən əsası isə dövlət-

xalq birliyinin göstəricisi, düşmənə gözdağı, hər bir naxçıvanlı üçün isə sevincdir.  

İyulun 2-də – ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin 50 illiyi ərəfəsində yeni yaşayış 

binası istifadəyə verilib.  

Açılış tədbirində iştirak edən Ali Məclisin Sədri çıxışında dövlətimiz və cəmiyyətimiz üçün əhəmiyyətli 

bir məsələyə toxunaraq qeyd edib ki, yeni yaşayış binasının ilk sakinləri dövlət qarşısında xidməti borclarını 

layiqincə yerinə yetirmiş vətəndaşlardır. Həmin şəxslərin mənzillərlə təmin olunması həm də dövlətin bu 

kateqoriyadan olan insanlara qayğısının təzahürü, eyni zamanda digər vətəndaşlar üçün də nümunədir.  

Həmin gün Sədərək rayonunda 1 şəhid ailəsinə, sağlamlıq imkanları məhdud 2 Azərbaycan Vətən 

Müharibəsi iştirakçısına və Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında 

iştirak edən 1 nəfərə yeni mənzillərin təqdim olunması göstərilən dövlət qayğısının daha bir ifadəsidir.  

Ali Məclisin Sədri mənzillə təmin olunanları təbrik edib, onlara rahat və firavan həyat arzulayıb, 

mənzillərin orderlərini təqdim edib. 

İyulun 2-də Ali Məclisin Sədri həmin binada dövlət qurumları və xidmət mərkəzi üçün yaradılan şəraitlə 

də tanış olub. 

Muxtar respublikada ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi istiqamətində 

məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, bu sahədə dövlət proqramları uğurla icra olunur, əhalinin sağlam ekoloji 

mühitdə yaşamasına xüsusi diqqət yetirilir. Görülən tədbirlərin davamı olaraq Sədərək rayonunun Heydərabad 

qəsəbəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində Sədərək 

Rayon Su Monitorinq Laboratoriyası yaradılıb, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş yeni inzibati bina tikilib. 
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İyulun 2-də həmin laboratoriya istifadəyə verilib. Ali Məclisin Sədri açılış tədbirində iştirak edib, Sədərək 

rayonunda ölkə əhəmiyyətli sahənin – Su Monitorinq Laboratoriyasının istifadəyə verilməsi münasibətilə 

kollektivi təbrik edib.  

Ali Məclisin Sədri laboratoriyada monitorinqlərin vaxtında və düzgün aparılacağına əminliyini bildirib, 

mütəxəssis hazırlığının diqqətdə saxlanılması, Səhiyyə Nazirliyi ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərilməsi, ayda bir 

dəfə monitorinq nəticələri barədə məlumatların hazırlanması və mətbuata təqdim olunması barədə tapşırıqlar 

verib. 

Laboratoriyanın fəaliyyətə başlaması, həqiqətən də, ölkəmiz və diyarımız üçün mühüm bir hadisədir. 

Tədbirdə çıxış edən Ali Məclis Sədrinin də qeyd etdiyi kimi, qanunların işləmədiyi işğalçı ölkədə istismar 

müddəti başa çatmış Atom Elektrik Stansiyasının fəaliyyət göstərməsi bölgə üçün risk yaradır. Çünki muxtar 

respublika işğalçı ölkə ilə sərhəddə yerləşir. Müasir laboratoriyanın qurulması sərhədlərimiz daxilində tədbirləri 

vaxtında görməyə və qərar qəbul etməyə imkan verəcəkdir. Su monitorinqləri zamanı işğalçı ölkədən keçməklə 

muxtar respublika ərazisində axan çaylarda çirklənmə qeydə alındıqda beynəlxalq təşkilatlar dərhal 

məlumatlandırılacaqdır. Yəni laboratoriyanın Ermənistanla sərhəd yaşayış məntəqəsində yerləşməsi ortaya 

çıxacaq problemlərə vaxtında müdaxilə etməyə imkan verəcəkdir. Bura həm də dünyada yerləşən su monitorinqi 

laboratoriyalarının xəritəsinə daxil edilib. Bu isə düşmən tərəfdən hər hansı ekoloji çirklənmə zamanı 

beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Muxtar respublikamızda gömrük infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlərin davamı olaraq Sədərək Gömrük İdarəsi üçün yeni kompleks inşa olunur. 

İyulun 2-də Ali Məclisin Sədri kompleksin inşası ilə maraqlanıb, yeni tikilinin gömrük xidmətinin 

tələblərinə uyğun qurulması və işıqlandırılması, keyfiyyətə ciddi diqqət yetirilməsi, təcili tibbi yardım və 

yanğından mühafizə xidmətlərinin təşkil olunması barədə tapşırıqlar verib. 

Muxtar respublikada səhiyyənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, müasir infrastrukturun 

yaradılması əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsini xeyli yüksəldib. Həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının 

ən mühüm cəhətlərindən biri isə muxtar respublikada icbari tibbi sığortanın tətbiqidir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Fərman və Sərəncamına uyğun olaraq 2017-ci il iyulun 1-dən 

Sədərək, 2019-cu il iyunun 1-dən isə Şərur rayonlarında icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanıb. Bu 

istiqamətdə işlər Kəngərli rayonunda da davam etdirilib. Həyata keçirilən kompleks tədbirlər burada da icbari 

tibbi sığortanın tətbiqinə imkan verir. İyulun 5-də rayonda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı tədbir keçirilib.  

Ali Məclisin Sədri tədbirdə iştirak edib, icbari tibbi sığortanın tətbiqi sahəsində işlərin başa çatması 

münasibətilə kollektivi və sakinləri təbrik edib. Ali Məclisin Sədri deyib: “İcbari tibbi sığorta vacib sahədir. 

Çünki səhiyyə müəssisələrinə müraciət edən insanlar lazımi səviyyədə tibbi xidmət almadıqda xarici ölkələrə üz 

tuturlar. Bu da ölkəmizin imicinə mənfi təsir göstərir, eyni zamanda maliyyə vəsaitləri xaricə axır. Lakin icbari 

tibbi sığortanın tətbiqi insanların keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin olunmasına imkan verəcəkdir. Kəngərli 

rayonunda da icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün dövlətimiz tərəfindən vəsait ayrılmış, müasir tibbi avadanlıqlar 

alınaraq quraşdırılmışdır. Artıq muxtar respublikanın üç rayonunda icbari tibbi sığorta uğurla tətbiq 

olunacaqdır”.  

İyulun 5-də Kəngərli rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı müşavirə keçirilib.  

Aidiyyəti üzrə məlumat verildikdən sonra Ali Məclisin Sədri avqustun 1-dən rayonda icbari tibbi 

sığortanın tətbiq edilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib, icbari tibbi sığortanın tətbiq olunacağı növbəti 

bölgəmizin Şahbuz rayonu olduğunu qeyd edib, bu istiqamətdə görüləcək işlərin ilin sonunadək başa 

çatdırılması ilə bağlı əlaqədar qurumlara tapşırıqlar verib.  

Bu gün qloballaşan dünyada gedən sürətli dəyişikliklər şəraitində ayrı-ayrı dövlətlər və bütövlükdə 

bəşəriyyət münaqişələrin, terrorçuluğun, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın artması, kütləvi miqrasiya, ətraf 

mühitin çirklənməsi, ərzaq, enerji problemləri və təhlükəsizliyi, separatçılıq, etnik, dini və siyasi ekstremizmin 

yayılması kimi faktorlarla üzləşir. Bu amillər hər bir dövlətin prioritetlərinin, təhlükəsizliyə qarşı risklərin 

müəyyənləşdirilməsini, həmin risklərin qabaqlanması və aradan qaldırılması üzrə adekvat tədbirlərin həyata 

keçirilməsini zəruri edir. Bu mənada, xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət edən, milli maraqlarımızın və 

mənafelərimizin keşiyində layiqincə dayanan, muxtar respublikamızın təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş 

təhdidlərin qarşısının alınmasında əzmkarlıq nümayiş etdirən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 

Təhlükəsizliyi Xidməti və Xarici Kəşfiyyat Xidməti sabitliyin, qanunçuluğun, hüquq qaydalarının etibarlı 
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təminatçıları kimi çıxış edən əhəmiyyətli dövlət orqanlarıdır. Sovetlər Birliyi dövründə muxtar respublikanın 

təhlükəsizlik orqanları çətin şəraitdə fəaliyyət göstərsələr də, bu gün onların fəaliyyətinin təşkili və maddi-

texniki bazalarının gücləndirilməsi qarşıya qoyulmuş vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsinə imkan verir. Bütün 

bunların nəticəsidir ki, muxtar respublikada təhlükəsizlik təmin olunub. 

Bu gün xüsusi xidmət orqanlarının uğurlu fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi qarşıda duran əsas 

vəzifələrdəndir. İyulun 9-da Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə” keçirilən müşavirədə 

də bu məsələlərin dövlətimizin daim diqqət mərkəzində olduğunu göstərir.  

Müşavirədə iştirak edən Ali Məclisin Sədri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə və Xarici Kəşfiyyat 

Xidmətinə xarici dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının, cinayətkar qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin dövlət 

müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, konstitusiya quruluşunun əsaslarına, iqtisadi, elmi-texniki, müdafiə 

potensialına və digər milli maraqlara zərər vurulmasına yönəlmiş kəşfiyyat, terror-təxribat və digər pozuculuq 

fəaliyyətinin vaxtında aşkarlanması, real və potensial təhdidlərin proqnozlaşdırılması, adekvat tədbirlər 

görülməsi, düşmən ölkənin sərhəddəki hərbi fəaliyyətinin nəzarətdə saxlanılması və bu kimi digər mühüm 

məsələlərlə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib, bu vəzifələrin icrasında onlara uğurlar arzulayıb. 

Sonra Ali Məclisin Sədri Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin kitabxanasında yaradılan şəraitlə maraqlanıb.  

Böyük mütəfəkkirlərin, sərkərdələrin, dahilərin Vətəni olan Naxçıvanın yetişdirdiyi şəxsiyyətlərin 

fövqündə dayanan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə gəlişinin 50 illiyi ötən ay 

ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikamızda mühüm tarixi hadisə kimi müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunub. Bu 

çərçivədə ölkəmizin 50 fəal gəncinin iştirakı ilə “Heydər Əliyev siyasi məktəbini öyrənirik” Gənc Liderlər 

Proqramı keçirilib. 

İyulun 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov “Heydər Əliyev 

siyasi məktəbini öyrənirik” Gənc Liderlər Proqramı çərçivəsində muxtar respublikaya səfər edən gənclərlə 

görüşüb.  

Ali Məclisin Sədri gəncləri salamlayıb, səfərin təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirərək deyib: “Tarixdə elə 

şəxsiyyətlər var ki, onların həyat yolundan danışmaq üçün bütöv bir xalqın, bütöv bir ölkənin tarixindən 

danışmaq lazımdır. Möhtərəm Heydər Əliyev belə şəxsiyyətlərdəndir. Onun mənalı həyatı müstəqil 

Azərbaycanın siyasi bioqrafiyasına çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan deyərkən Heydər Əliyev, Heydər Əliyev 

deyərkən Azərbaycan düşünürük. Bu, səbəbsiz deyil. Azərbaycanın 50 ilə yaxın bir dövrünü əhatə edən tarixi və 

siyasi taleyi, bu illər ərzində ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində baş vermiş 

dirçəliş, inkişaf və tərəqqi möhtərəm Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderimizin bütün həyatını 

göz önünə gətirsək, keçdiyi mənalı ömür yolunu nəzərdən keçirsək, böyük ömrün yalnız bir məqsədə xidmət 

etdiyinin şahidi olarıq: bu – Azərbaycandır...” 

Ali Məclisin Sədri genişməzmunlu çıxışında böyük ömrün Azərbaycan naminə fəaliyyətini altı mühüm 

mərhələ üzrə ətraflı təhlil edib. Muxtar respublika rəhbəri qeyd edib ki, böyük ömrün birinci mərhələsi ötən 

əsrin 40-cı illərindən 1969-cu ilə qədərki dövrü əhatə edir. Bu dövrdə ulu öndərimiz xalq üçün xidməti hər 

şeydən uca tutan, dövlət təhlükəsizliyi maraqlarını milli maraqlara tabe etdirməyi bacaran istedadlı hərbi xadim 

kimi parlayıb. O, təhlükəsizlik xidməti leytenantından həmin xidmətin general-mayoru ali hərbi rütbəsinədək 

böyük bir yol keçib. Ulu öndər təhlükəsizlik sisteminin generalı və rəhbəri vəzifəsinə yüksələn ilk azərbaycanlı 

idi. 

Ümummilli liderimizin Vətənin inkişafı naminə siyasi fəaliyyətinin ikinci mərhələsi olan 1969-1982-ci 

illər tarixdə şəxsiyyətin rolunun nəyə qadir olduğunun əyani ifadəsinə çevrildi. 1969-cu ilin 14 iyulu, sadəcə, 

respublika rəhbərinin seçim günü yox, bundan daha çox milli liderin rəhbərliyə gəlişi günü idi. Məhz bu 

tarixdən başlayaraq Azərbaycan ətalətin, geriliyin daşını atdı, öz tarixi taleyinin sahibi oldu. Ümummilli 

liderimizin siyasi rəhbərliyinin birinci dövründə Azərbaycan başqa müttəfiq respublikaların 50 ildə keçdiyi 

inkişaf yolunu 14 ilə qət etdi.  

Böyük ömrün üçüncü mərhələsi 1982-1987-ci illəri əhatə edir. Bu dövr Heydər Əliyev şəxsiyyətinin 

keçmiş Sovetlər Birliyi və bütün dünya miqyasında bir daha təsdiq olunduğu dövrdür. SSRİ kimi nəhəng bir 

dövlətin ali rəhbərliyinə ucalmaqla xalqımızın böyük oğlu misilsiz dövlət idarəçiliyi və bacarığı nümayiş 

etdirdi. 
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Dahi şəxsiyyətin Azərbaycan naminə fəaliyyətinin dördüncü mərhələsi olan 1987-1990-cı illər Kreml 

rejiminin bu böyük şəxsiyyətə qarşı həyata keçirdiyi ağır təqib illəridir. Göstərilən təzyiqlərə, şəxsi əlaqələrinin, 

telefon danışıqlarının izlənməsinə baxmayaraq ulu öndərimiz sıravi vətəndaş kimi Azərbaycan üçün çalışdı, 

Sovet dövlətinin dağılmaqda olduğu bir şəraitdə Vətəni üçün çıxış yolları axtardı, özünün zəngin dövlətçilik 

təcrübəsi, müdrik məsləhəti ilə Azərbaycanı düşdüyü ağır böhrandan çıxarmaqdan ötrü bütün qüvvəsini sərf 

etdi. 

1990-1993-cü illər tarixə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü kimi düşmüşdür. 

Görkəmli siyasi xadimin Azərbaycan naminə fəaliyyətinin beşinci mərhələsi olan bu tarixi dövr şərəfli 

xilaskarlıq və quruculuq missiyası ilə zəngindir. Bu missiyanın öz başlanğıcını götürdüyü yer isə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası idi. Tale ulu öndəri qədim diyara göndərməklə Naxçıvanı işğal olunmaq, əhalisini isə 

qaçqın ömrü yaşamaq təhlükəsindən hifz etdi. Azərbaycanın bu qədim torpağını xilas edən ulu öndər özünə 

Naxçıvan boyda abidə ucaltdı. Böyük şəxsiyyətin Naxçıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı, sıravi 

deputat, sonralar isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi bu qədim diyardan 

başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbaycan siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli 

dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gə-tirib çıxardı.  

Ali Məclis Sədri görkəmli dövlət xadiminin Azərbaycan naminə fəaliyyətinin altıncı mərhələsinin 1993-

2003-cü illəri əhatə etdiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, həmin illər kifayət qədər tələbkar, iqtisadiyyatın 

dirçəldilməsi, islahatların aparılması və milli dövlət quruculuğu baxımından taleyüklü bir dövrdür. O dövrdə ulu 

öndərimiz yalnız iqtisadi sahədə yaranmış böhranı aradan qaldırmırdı, Onun taleyinə milli dövləti yenidən 

qurmaq, Azərbaycanı özünə qaytarmaq kimi ağır və şərəfli missiya yazılmışdı.  

Ali Məclisin Sədri deyib ki, Onun nəzəri, siyasi baxışları, tükənməz dövlətçilik irsi bütün dünyaya 

məxsusdur. Belə bir fikir var: bir xalqın böyüklüyü onun sayca və ya ərazicə böyüklüyü ilə deyil, bəşər tarixinə 

verdiyi qüdrətli şəxsiyyətləri ilə ölçülür. Bu mənada Azərbaycan xalqı böyük xalqdır ki, bəşər tarixinə Heydər 

Əliyev kimi dahi siyasətçi, qüdrətli dövlət xadimi bəxş etmişdir.  

Görüşdə Ali Məclisin Sədri gənclərin suallarını cavablandırıb, Naxçıvanın qədim tarixinin öyrənilməsi və 

müasir inkişafının təmin olunması sahəsində görülən işlər barədə onlara ətraflı məlumat verib, gələcək 

fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Sonra Ali Məclisin Sədri gənclərlə xatirə şəkli çəkdirib, onlara hədiyyələr 

təqdim edib. 

İyulun 13-də ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsinin 50 illiyi münasibətilə 

tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov tədbirdə çıxış edib. 

Naxçıvan Dövlət Televiziyasının hazırladığı “Müstəqil və qüdrətli Azərbaycan naminə – 50 il” filmi 

nümayiş olunduqdan sonra “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley medalının, 

eləcə də Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarının və medallarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin gənc istedadlara xüsusi aylıq təqaüdünün təqdimatı olub. 

Bəli, 50 il bundan əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən elan olunmuş siyasi-iqtisadi 

müstəqillik kursu, inkişafın milli intibaha yönəldilmiş modeli ölkəmizə və muxtar respublikamıza yeni həyat 

bəxş edib. Özünə Azərbaycan boyda abidə ucaldan ulu öndərimiz onu inamla idarə edə biləcək lideri, rəhbəri də 

yetişdirib. Məhz bunun nəticəsində muxtar respublikamız abadlaşıb, başdan-başa yenidən qurulub, tikilib, 

ucaldılıb, zirvələrə yüksəldilib. Görkəmli dövlət xadiminin “Mənim əsərlərim şeir deyil, roman deyil, elmi kitab 

deyil, musiqi əsəri deyildir. Mənim əsərim xalqım üçün qurduğum, yaratdığım binalar, saraylar, universitet və 

məktəb binalarıdır, yollardır, körpülərdir, su hövzələri, su kəmərləridir” sözləri isə Onun əmanəti olan 

muxtariyyətinin bu il 95 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Naxçıvan nümunəsində daha da möhtəşəm səslənir. 
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Muxtariyyətin 95 yaşının işığında pedaqoji düşüncələr 

 
Muxtar Məmmədoğlu, 

"Şərq qapısı” qəzetinin məsul katibi, Naxçıvan 

 

Akif İmanlı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun professorudur. 50 ildir ki, şərəfli müəllim peşəsində 

çalışır, tədqiqatlar aparır. Çoxsaylı elmi məqalələrin, tədris vəsaitlərinin, kitabların müəllifidir. Onunla 

söhbətdə bir neçə məqana toxunduq. 

– İstərdik ki, bir qədər keçmişə qısa ekskurs edəsiniz... 

– Canımızla, qanımızla – bütün varlığımızla sevdiyimiz gözəl Vətənimiz Azərbaycanın dağ vüqarlı 

məkanı Naxçıvana muxtariyyət statusu verilməsinin 95 ili fevral ayında tamam oldu. Məlumdur ki, xalqımızın 

qeyrətli oğulları Nəriman Nərimanov və Behbud ağa Şahtaxtinskinin ciddi səyləri nəticəsində 16 mart 1921-ci 

ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış dostluq və qardaşlıq haqqındakı Moskva müqaviləsi və 13 oktyabr 

1921-ci ildə Behbud ağa Şahtaxtinskinin fəal iştirakı ilə Türkiyənin Qars şəhərində Rusiya, Türkiyə, 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan nümayəndələrinin imzaladığı və tarixə "Qars müqaviləsi” adı ilə düşən 

müqavilənin Naxçıvana muxtariyyət statusunun verilməsilə, 9 fevral 1924-cü ildə Azərbaycan SSR-in 

tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası yaradılıb. Bütün bu tarixi gerçəkliklər və bundan 

sonrakı hadisələr təfərrüatı ilə yazılıb, kitablar və monoqrafiyalar nəşr edilib. Ona görə də mən yazılanları 

təkrarlamaq fikrində deyiləm; tarixi nailiyyətimiz olan müstəqilliyimizə, müstəqil dövlətimizə, inkişafımıza 

heyranlıq, vurğunluq duyğularımı dilə gətirmək düşüncəsindəyəm. 

– Bir pedaqoq kimi təlim-tərbiyə ilə bağlı düşüncələrimiz maraqlı olardı... 

– Mənim həyatım bütünlüklə Naxçıvanla bağlı olub. Bu məmləkətdə doğulmuşam, burada orta və ali 

təhsil almışam, bu günə qədər də yaşadığım yer Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhəridir. 

Əlli ilə yaxındır ki, sevdiyim, seçdiyim, qəlbən bağlandığım bir peşədə çalışıram; yetişən nəslin təlim-tərbiyəsi 

ilə məşğulam. Müəllimlik, əlbəttə, mürəkkəb, məsuliyyətli peşədir. Müəllim xalqın gələcəyi olan gənc nəsli 

öyrədir, inkişaf etdirir, ən ümdəsi tərbiyə edir; bu qeyd edilənlər müəllimin konkret vaxt çərçivəsində dediyi 

dərsin müəyyənləşmiş ümumi funksiyalarıdır. Dərsin bu funksiyaları içərisində tərbiyənin əlahiddə əhəmiyyəti 

və rolu heç vaxt diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Gənc nəslin ahəngdar tərbiyəsi prosesində əsas qayəni Vətən, 

millət, dil anlayışları təşkil edir; yəni Vətəninə, millətinə, dilinə, dövlətinə, dövlətçiliyə sadiq insanların 

hazırlanması tərbiyənin əsas məqsədidir. O da var ki, müəllim özü sevməsə, sevdirə bilməz. Müəllim üçün 

aydın olan bir həqiqəti də unutmayaq: Vətənsiz millət olmaz, millətin varlığı dillə bağlıdır, Vətənin tərəqqisini, 

inkişafını, vətəndaşların maddi rifahını dövlət həll edir; həm də Vətən göz bəbəyi kimi qorunmalıdır ki, konkret 

millət adında təşəkkül tapmış xalq öz doğma Vətənində rahat yaşasın. 

Təlim-tərbiyə prosesində belə bir sual qarşıya çıxa bilər (əslində bu sual və onun cavabı daimi diqqətdə 

olmalıdır): xalqımıza-azərbaycanlılara (millət ünvanına) qəhrəman adı vermək olarmı? Əlbəttə, birmənalı 

şəkildə qeyd edirəm: azərbaycanlılar dünyanın ən qəhrəman, qüdrətli xalqlarından biridir! Niyə? Çünki, fikir 

verək, Yer planetində orta hesabla, altı min dil vardır ki, həmin dillər ətrafında birləşmiş bir o qədər millət, xalq, 

etnik qruplar mövcuddur. Dünyamızdakı bu qədər millət və xalqın hər birinin öz dövlətləri varmı? Yoxdur! 

Yalnız ağıllılar və igidlər öz məqsədlərinə çatırlar; damarlarında qəhrəmanlıq qanı axan millətlər öz dövlətlərini 

qura bilmişlər. Onlardan biri də fəxarətlə qeyd edirəm ki, bizik! Tərbiyəvi proseslərdə bu məsələ qətiyyən 

unudalmamalıdır. 

– Çox doğru olaraq dilimizi milli pasportumuz adlandırırıq... 

– Gələk dil məsələsinə. Azərbaycan dili – bizim əziz və doğma dilimiz dünyanın ən inkişaf etmiş 

dillərindən biridir. Dillərin müasir inkişaf səviyyəsini şərtləndirən əsas amillər bizim dilə də aiddir. Dilimizin 

dövlət dili statusu vardır ki, bu, dilimizin qorunması və inkişafının əsas şərtidir. İkincisi, dilimizin yazılı forması 

vardır. (Dünya dillərindən, hesablamalara görə, yalnız 220-sinin yazılı forması vardır). Üçüncüsü, canlı danışıq 

dilinin cilalanmış, ədəbi dil normaları ilə tənzimlənən, mədəni forması olan mükəmməl ədəbi dilimiz 

mövcuddur ki, iki qoldan ibarət olan yazılı ədəbi dilimiz orfoqrafiya, şifahi ədəbi dilimiz isə orfoepiya qaydalar 

sistemi ilə tənzimlənir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dilimizin tətbiqi, qorunması, inkişafı 
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sahəsində gördüyü qabaqlayıcı tədbirlər, görkəmli dövlət xadiminin dil siyasətinin Onun ardıcılları tərəfindən 

davam etdirilməsi cəmiyyət və dil probleminin dünya miqyasında həlli istiqamətindəki ən mütərəqqi işlərdir. 

– Bu ifadəni tez-tez işlədirik: Vətən mənə oğul desə... 

– Tərbiyəvi iş prosesində diqqət mərkəzində saxlanılan bir əsas məsələ də var: Vətən! Biz həmişə Vətəni 

ana adı ilə eyniləşdirib, çox vaxt "Ana Vətən” deyirik. Demək, Vətən də ana qədər əzizdir, müqəddəsdir; Vətən 

bizim həm də namusumuz, qeyrətimizdir. Bu barədə kifayət qədər əsərlər yazılıb, fikirlər söylənilib ki, bir 

çoxunu əzbər bilirik. Vətən tarixində baş verən qanlı hadisələri heç vaxt unutmuruq, bu hadisələrin 

ildönümlərini böyük ürək ağrısı ilə qeyd edirik. Bizə düşmən kəsilən, deyərdim ki, türklərə, azərbaycanlılara 

pataloji nifrət edən bir qəvi düşmənimiz var: ermənilər. Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri qanlı 

cinayətlərin bir daha təkrar olunmaması, Vətən torpaqlarının bir daha itirilməməsi üçün dövlətimiz (müstəqil 

dövlətimiz – bu, əsas şərtdir), əlbəttə, ciddi tədbirlər görmüş və bu iş gündəmdədir, yəni davam etdirilir. 

– Ancaq düşmən düşmənliyində qalır... 

– Tərbiyənin qarşısında bu istiqamətdə görüləcək iş var: gənc nəsildə düşmənə nifrət hissi aşılamaq! Fikir 

vermişəm, bəzən keçirilən tədbirlərdə təsvir, faktlar, teatrlaşdırılmış hüznlü səhnələr, kədərli şeirlər, bir sözlə, 

ah-vaylar müəyyən təəssürat yaratsa da, düşmənə kəskin nifrət hissi yaranmır. Bu barədə ətraflı düşünməli, 

tərbiyəvi tədbirlərin təşkili metodikasında müəyyən dəyişiklik etməliyik. Ermənilər bizə nifrət hisslərini öz 

uşaqlarına, gənclərinə, bütün əhalisinə hər an aşılayır. Bu haqda kifayət qədər faktlar var. Ötən əsrin 90-cı 

illərində İrəvan şəhər məktəblərindən birinin milliyətcə azərbaycanlı olan rus dili müəlliməsinin bizim 

mətbuatda bir məqaləsi dərc olunmuşdu. Qısa məzmunu beləydi: Biologiya müəllimi beşinci sinifdə dərs vaxtı 

insan skletini uşaqlara göstərib, türk əsiri kimi təqdim edir. Əsirə cəza verməyi təklif edir. Türk əsirinə-düşmənə 

ən ağır işgəncə verilərək öldürülməlidir tələbinə ən iyrənc cəza üsulu təklif edən şagirdi müəllim tərifləyir, ona 

"5” qiymət verir. Bu, ermənilərin öz uşaqlarında bizə qarşı nifrət hissi tərbiyə etməsinə təkcə bir misaldır. 

– Bəs bu gün... 

– Bizim bir Vətənimiz var-gözəl Azərbaycan. Naxçıvan onun tərkibində, tarixçilərin dediyi kimi, eksklav 

ərazi prinsipi, yəni ölkənin əsas ərazisindən ayrı düşmə prinsipi ilə yaranan muxtar respublikadır. Naxçıvanın ən 

vüsətli inkişafı Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra başlayıb. 17 noyabr 1990-cı ildə keçirilən Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin iclasına sədrlik edən ulu öndər Heydər Əliyevin təklifi ilə 

Naxçıvanın adından "Sovet Sosialist” sözləri çıxarılaraq respublikanın adı Naxçıvan Muxtar Respublikası, "Ali 

Sovet” isə "Ali Məclis” adlandırılıb. Xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət statusunun 

əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib: "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub 

saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının da qaytarılması üçün ona 

xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

Bu gün bu qədim diyarın sürətli inkişafında muxtariyyət amili xüsusi vurğulanmalıdır. Məhz bunun 

ifadəsidir ki, müstəqillik illərində bu inkişaf özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Naxçıvanın kənd, qəsəbə 

və şəhərləri sürətlə inkişafa qovuşdu. Bütün kəndlərdə məktəblər, kənd mərkəzləri, iaşə obyektləri tikildi, yollar, 

körpülər yeniləndi, tarixi abidələr bərpa edildi, yeni binalar inşa olundu, bir sözlə, Naxçıvanda qısa müddətdə 

yüz illərə bərabər işlər görüldü. Bu gün Azərbaycan dövləti təhsil sistemində təhsilin metodoloji əsasının 

formalaşması, təhsilin məzmun və istiqamətinin düzgün müəyyənləşdirilməsi imkanını yaradıb. Təhsil 

sahəsində düzgün istiqamətin müəyyənləşdirilməsi, modernləşmənin aparılmasına təkan verən mənbələrdən 

birincisi elmi təfəkkürün formalaşmasına xidmət edən məqsədyönlü işlərin görülməsi, idarəçilik sisteminin 

yeniləşməsidir ki, bu da insan resurslarının inkişaf etdirilməsi və insan kapitalının nüfuzunun artırılmasına 

gətirib çıxarır. 

– Qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün muxtar respublikamızda hərtərəfli şərait yaradılması 

hamımızın ürəyincədir... 

– Son illərdə Naxçıvanda ali məktəblərin tədris korpuslarının yenidən inşa olunmasına xüsusi diqqət 

yetirilir. Belə ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və "Naxçıvan” 

Universitetinin yeni tədris və inzibati binaları tikilib, günün tələblərinə cavab verən müasir tədris ləvazimatları 

ilə təchiz edilib. Ali təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və yenilənməsinin 

dövlətin diqqət mərkəzində olması, elektron kitabxana fondunun yaradılması sahəsində görülən işlər, 

kitabxanaların ədəbiyyatlarla zənginləşdirilməsi, ali məktəblərin sürətli internetlə təmin olunması, komputer 

otaqlarının təşkili təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi, universitetlərarası sözləşməyə əsasən ali 
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məktəb tələbələrinin xarici ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində oxumaq və təcrübə keçmək imkanlarının 

yaradılması insan kapitalının formalaşması istiqamətində atılan və dövlətin daim diqqətində olan önəmli 

addımlardandır. Bugünkü ali təhsilin məqsədi cəmiyyəti dövrün tələbləri səviyyəsinə qaldırmağı və milli 

mənafeyimizi qorumağı bacaran vətəndaşlar formalaşdırmaqdır. 

– Son olaraq nə demək istərdiniz? 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təhsil tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış bir sıra 

fərman və sərəncamları pedaqoji fikir tariximizə və məktəbşünaslığa öz sanballı töhfəsini verməkdədir. Ali 

təhsil müəssisəsinin müəllimi kimi uzun illərdən sonra oxuduqları və ilk əmək fəaliyyətinə başladıqları 

məktəblərə gedib nümunəvi dərslərdə iştirak etmək onlar üçün qürurverici xoş xatirəyə çevrilir. Bu gün 

məktəbimizdə oxunması zəruri olan ədəbiyyatlar milli və dünyəvi dəyərləri ehtiva edən sanballı mənbə kimi 

pedaqoji prosesə cəlb olunub. " Pedoqoji fikir tarixindən” kitabı bunun ifadəsidir. 

Uşaqlarımızın və gənclərimizin müstəqil dövlətimizə, dövlətçilik ənənələrinə sadiqlik ruhunda tərbiyə 

edilməsi, onlarda bu barədə iftixar duyğusunun gücləndirilməsi də tərbiyənin qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

biridir. Müəllim, tərbiyəçi adını daşıyan hər kəs unutmamalıdır ki, dövlətimizə inam dövlətin sarsılmazlığının 

əlamətidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin muxtar respublikaya yüksək səviyyədə 

rəhbərliyi, Vətənimizin, millətimizin, dilimizin ən layiqli təəssübkeşi olduğu göz qabağındadır və görülən işlər 

bunların əyani sübutudur. 

Ümumən ölkəmizdəki böyük nailiyyətləri, ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaq, yeni istiqamətlərdə 

inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun apardığı məqsədəuyğun siyasətin təbliği pedaqoji 

prosesin aparıcı qüvvəsi olan müəllimlərin vəzifə borcudur. 

 

Ədalət. - 2019.- 22 iyun. - № 111. - S. 7. 
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Səni qarış-qarış gəzmək cənnətdə addımlamaq kimiydi, Naxçıvan... 

 
Röya Bənəniyarlı, 

Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı 

 

Bu gün yolum sənə düşdü, səndən keçdi ana yurdum, doğma diyarım, Naxçıvanım. Sənin köksündə boy 

atan kiçik bir zərrənəm. Sənə gəldim. Göz görüb könüloxşayan laləli düzlərində bir zamanlar gəzdiyim izimi 

gördüm. 23 il bundan əvvəl ayağıma batan tikanların yerini, sızıltısını hiss etdim. İtirdiyim sevincli, bəzən də 

ağrılı-acılı günlər var idi. Olsun, bu, bir zamanlar idi. İndi sənin bu qədər gəncləşən, gözəlləşən siman gözümü 

qamaşdırdı. Nə qədər dəyişilmisən, ulu diyar! Hər qarışını addımladıqca doymurdum səndən! Səni qarış-qarış 

gəzmək cənnətdə addımlamaq kimi idi, ey doğma diyarım! 

Doğulub böyüdüyüm Culfa rayonu, onun şəhər və kəndləri də 90-cı illərin miskin donunu çoxdan çıxarıb 

atıb. Dizə qədər palçıq olan kənd küçələrində indi asfalt yollar çəkilib, məktəblər tikilib, bağ-bağçalar, park və 

xiyabanlar salınıb. Yaddaşımın bir küncündə ilişib qalan, həmişə içimi sızıldadan, uşaqlığımı uşaq kimi 

yaşamağa qoymayan böhranlı, ağrılı-acılı illər də indi müasirlik şəfəqlərinin altında itib-batıb. O günlər acı bir 

xatirədir indi. Xatırlayıb yeni günlərin qədrini bilmək üçündür, sadəcə... 

 

Baş əyirəm 

 

Bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş, böyük şəxsiyyətlər, alimlər, münəccimlər, şairlər, memarlar, 

siyasi və dövlət xadimləri yetişdirən torpağım! Bu gün sən Azərbaycanın sinəsində döyünən böyük bir ürəksən! 

Səndən kimlər gəlmiş, kimlər keçmiş... Ustad Şəhriyarın təbirincə desək, “Səni fərzanələr almış, qapıb divanələr 

tutmuş”... Hər yaranın izləri isə silinməz qalmış. 

...Gecə vaxtı Əlincəqalaya qalxırıq. Jurnalist həmkarım Sara Əzimova məlumat verir ki, uçulub-dağılmış, 

yer üzündən silinmək təhlükəsi olan qala 4 il əvvəl insan əlləri ilə, atlarla daşınan daşlarla yenidən qurulub. Bu 

gün onun zirvəsində üçrəngli bayrağımız dalğalanır. Gecənin səssizliyində babalarımızın, qəhrəman qala 

müdafiəçilərinin hənirini duyuram sanki. Əmir Teymurun “hücum” əmri gəlir qulaqlarıma. 14 il, tam 14 il o 

boyda böyük fatehə baş əyməyən Əlincənin zirvəsində indi mən ulu əcdadlarımızın ruhu qarşısında baş 

əyirəm!!! Qalanı sərəncam verib bərpa edən Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbovun vətənpərvərliyi və 

Naxçıvan sevgisi, qurduğu YENİ VƏ MÜASİRLƏŞƏN Naxçıvan qarşısında baş əyirəm!.. 

 

Naxçıvan nümunəsində qoruyub yaşatmaq 

 

Təkcə Əlincəqala deyil, Möminə xatın türbəsi, Xanəgah, Xan sarayı, Buzxana, Qarabağlar türbəsi və yüzə 

yaxın digər dünya əhəmiyyətli abidə də orijinal üslubda bərpa edilərək ikinci ömrünü yaşayır. 

Naxçıvan indi həm də muzeylər diyarıdı... Onlarla muzeydə nəinki Azərbaycan, hətta bütün dünya üçün 

əhəmiyyət daşıyan nümunələr sərgilənir. Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini 

Naxçıvan elə Naxçıvan nümunəsində qoruyub yaşadır. Bir gün yolunuz bu qədim diyara düşərsə, onun 

gözəlliklərini öz gözlərinizlə görmək üçün onu qarış-qarış gəzin və hiss edin... Gəzin ki, neçə-neçə şairin, 

memarın, yazıçının vəsf etdiyi bu elin, bu obanın sizdə də bir izi qalsın... 

Əshabi-Kəhfə, Batabata, Atçılıq Mərkəzinə getməyi də unutmadım. “Göycə” festivalında oldum... 

Kababqoxulu natəmizliklə uşaqlıq xatirələrimdə yaşayan Əshabi-Kəhf indi böyük bir mədəniyyət və 

turizm kompleksinə çevrilib. Abadlaşıb, dəyişib, yüzlərlə turisti qəbul etmək imkanı qazanıb... Damcılı 

mağaraya qədər qalxırıq. Özümü o qədər təmiz, hüzurlu və Yaradana yaxın hesab edirəm ki, bunu sözlə ifadə 

edə bilmərəm. Sadəcə, hər kəsə, elə özümə də “Bütün dualarımız qəbul olsun”, – deyirəm. Qoy bayrağımız heç 

zaman zirvələrdən enməsin... 

 

Şahbuzun kəndləri gözümü oxşayır 
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Budur, Naxçıvan şəhərindən aralanırıq. 40 dəqiqə sonra Batabatdayıq. Şəhər istidi, lakin burda 20 dərəcə 

sərinlikdə üşüyürəm... Tərtəmiz havanı ciyərlərimə “acgözlüklə” çəkirəm. Göllər, bulaqlar, dağ çayları yazın ilk 

günlərindən cuşa gəlib. Hər tərəf gül-çiçəkdi. Ətraf cənnət qoxur. Məni bihuş edir. Yolboyu Şahbuzun kəndləri 

gözümü oxşayır. Təəccüblənirəm, çılpaq təpələrdə, yol kənarlarında belə on minlərlə ağac əkib bağ salıblar. 

Halal olsun, – deyirəm yurdumun zəhmətkeş, yurdsevər insanlarına. Söz tapa bilmirəm... İçimdə danışıram, 

müqayisə edib nəticə çıxarıram. Astadan pıçıldayıram: “Doğma yurdum, saysız təbii gözəlliklərin, yağıya 

qalxan olan milli köklərin, zəhmətsevər insanların indi səni qüdrətli bir muxtar diyara çevirib! 

Gəzib-gördükcə qətiləşdirirəm ki, Nuh Yurdu Naxçıvan əvvəllər gördüyümdən qat-qat dəyişib, 

müasirləşib və daha da gözəlləşib. Müasir Azərbaycanımızın memarı, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda 

uğurla davam etdirilən quruculuq xətti bu diyarı xoş günlərə qovuşdurub! İqtisadi gücünü birə min qat artırıb, 

ordusunu yenilməz edib. Bir sözlə, Azərbaycan tarixində əvəzolunmaz və xüsusi yeri olan müqəddəs diyarı 

çiçəkləndirib. 

 

Son sözüm 

 

Doya bilmədim səndən... “Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən, İşıqlı dünyadan necə əl çəkim?” – deyə 

Mikayıl Müşfiqin misraları dilimə gəldi. Göyün üzündə arxama boylanıram. Təyyarədən sənə baxdıqca 

düşünürəm ki, cənnətə gedən yol bu diyardan keçir... Vətən bizim yaşadığımız kənddən, şəhərdən, qəsəbədən, 

rayondan başlanır. Vətən onun gözəlliyinin şahidi olan atlaz çəmənlərdən, dibi görünməyən yamyaşıl 

meşələrdən, durnagözlü bulaqlardan, coşqun çaylardan, mavi göllərdən başlanır. Bir sözlə, məndən, səndən, 

ondan, bizdən başlanır... 

Vətən müqəddəsdir, ülvidir. Onun hər şeyi – dağı, daşı, torpağı, suyu, səması bizim üçün əzizdir, 

doğmadır. Əgər öz yaşadığın yerin, oxuyub təhsil aldığın, boya-başa çatdığın torpağın keçmişini, bu gününü 

yaxşı bilməsən, onun sərvətlərini, tarixini, dəyərlərini qorumaq, çoxaltmaq və gələcək nəsillərə saxlamaq 

qayğısına qalmasan, sən əsl vətəndaş ola bilməzsən... 

Hey uçsam da, yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən, Ana Vətən, doğma diyar! 

 

İki sahil. - 2019.- 5 iyun. - № 101. - S. 22. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının qurucularından biri - Mirzə Vahab Həsənzadə 
 

Görkəmli siyasi xadim, pedaqoq, poliqlot və ensiklopedik biliyə malik alim haqqında qeydlər 

 

Musa Rəhimoğlu (Quliyev), 

AМЕA Naxçıvan Bölməsi Tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

XX əsrdə Naxçıvanın muxtariyyət əldə etməsi bir çox tarixi mərhələlərdən keçib. Çar hökumətinin 10 

aprel 1840-cı il islahatına əsasən, 1841-ci il yanvarın 1-də Gürcüstan-İmeretiya quberniyasının tərkibində 

Naxçıvan qəzası yaradılmışdı. Mərkəzi Naxçıvan şəhəri olan Naxçıvan qəzası 1920-ci ildə yaradılmış Naxçıvan 

Sovet Sosialist Respublikasının, 1923-cü il fevralın 27-dən Naxçıvan ölkəsinin (diyarının), 1924-cü ildən isə 

Naxçıvan MSSR-in tərkibinə daxil olub və 1929-cu ildə ləğv edilib. Muxtariyyətin qazanılması ərəfəsində və 

qazanıldığı dövrdə naxçıvanlılar hər sahədə ciddi mübarizə aparıblar. Belə ki, 1918-ci illərdə azğın düşmənlə - 

erməni daşnakları ilə qəhrəmanlıqla döyüşən naxçıvanlılar, sonralar bir çox sahələrdə, o cümlədən, 

maarifçiliklə, yeni məktəblərin yaradılmasında ciddi fəaliyyət göstəriblər. Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi qoruyan naxçıvanlılar, sonralar Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasında da var 

qüvvələri ilə çalışıblar. Belə unudulmaz şəxsiyyətlərdən biri də görkəmli siyasi xadim və ensiklopedik alim 

Mirzə Vahab Həsənzadədir. 0,1919-cu ildən 1934-cü ilədək Naxçıvanın siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında fəal 

iştirak edib. Əvvəlcədən qeyd edək ki, Mirzə Vahab Həsənzadə haqqında onun oğlu, filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru, AМЕA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi mərhum Turan Həsənzadə, tədqiqatçı 

alimlər E. Xəlilov və T. Kərimova yazmışlar. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, M.V. Həsənzadənin həyatı və 

fəaliyyətinin açılmamış səhifələri var. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində və elmində böyük xidmətləri olan 

M.V. Həsənzadə az qala unudulub. Müasir gəncliyin çox az tanıdığı vətənpərvər, ensiklopedik biliyə malik alim 

unudulmağa layiq deyil. Buna görə də əsas məqsədimiz onun həyatını və fəaliyyətini hərtərəfli araşdırmaqdır. 

Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın xüsusi yeri vardır. Çünki çox 

mürəkkəb və ziddiyyətli olan 1918-1920-ci illərdə naxçıvanlılar müstəqillik uğrunda qan və can bahasına 

mübarizə aparıb, həmçinin, yadelli işğalçılara qarşı qəhrəmanlıqla vuruşublar. Zəfərlərlə dolu Azərbaycan 

tarixinin parlaq səhifəsini yaradıblar. 

1918-1920-ci illərdə erməni daşnakları ilə vuruşan və sonralar Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılmasında fəal iştirak edən Mirzə Vahab Həsənzadə Salman oğlu 1890-cı ildə Ordubad rayonunun Yuxarı 

Əylis kəndində anadan olub. Qeyd edək ki, Yuxarı Əylis Azərbaycanda yaşayış məntəqəsi olmaqla, sənətkarlıq 

və ticarət mərkəzi kimi orta əsrlərdə məşhurlaşıb. Yuxarı Əylis kəndi sanki orta əsrlərə aid bir maraqlı tarixi 

abidələr muzeyidir. O, Arazın sol qolu olan Əylis çayının hər iki sahilində əzəmətli qayalıqlar içərisində 

yerləşir. Əylis çayı Zəngəzur silsiləsindən (3100 m) başlanan Vardanaxdərə və Dabaxlıdərə çaylarının 

birləşməsindən əmələ gəlir. Əsasən ipək ticarəti ilə məşğul olan Yuxan Əylis tacirləri bir çox Şərq və Avropa 

ölkələri ilə ticarət edirdilər. Tarixi mənbələr təsdiq edir ki, 1752-ci ilədək Əylis adlı şəhər olub. Lakin XVII-

XVIII əsrlərdə baş vermiş Səfəvi-Osmanlı müharibələri nəticəsində Əylis dağıdılmış, XIX əsrin sonlarında isə 

Yuxarı və Aşağı Əylis kəndlərinə ayrılmışdı. Mirzə Vahabın atası Salman kişi Yuxarı Əylisin çox bacarıqlı 

boyaqçılarından olub. Maraqlıdır ki, Həsənzadələrin ailələri Şəkiyə köçüblər, oradakı məktəbin də adı “boyaq” 

mənasını verən ərəbcə “sibqət” sözündəndir. Şəki də öz ipəyi ilə məşhur olduğundan orada belə bir adda məktəb 

fəaliyyət göstərmişdi. Mirzə Vahab Həsənzadə ilk təhsilini Yuxarı Əylis kəndində almışdı. Amma sonralar, 

daha doğrusu, 1905-ci ildə Atası Salman və anası Zöhrə ilə birlikdə Şəki şəhərinə köçüb. O, 1905-1907-ci 

illərdə Şəkidəki “Sibqət” məktəbində oxumaqla bərabər, həm də Şəki mədrəsəsində ərəb dilini öyrənib. “Sibqət” 

məktəbini bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirmək üçün Gəncə şəhərindəki ruhani seminariyasına daxil olub. 

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, M.V. Həsənzadənin seminariyada oxumaqda məqsədi ərəb dilini və islam 

dininin incəliklərini dərindən öyrənmək olub. O, 1905-1912-ci illərdə Gəncədəki ruhani seminariyasında 

oxumuşdur. Seminariyada təhsilini davam etdirən Mirzə Vahab Həsənzadə ərəb dilini, fars dilini, ərəb 

qrammatikasını, məntiq, kəlam, fiqh, üsul, islamiyyət, İslam tarixini, astronomiya, nücum və s. elmləri 

mükəmməl öyrənməyə nail olub. Bacarıq və istedadına görə seminariya müəllimlərinin böyük etimad və 

hörmətini qazanıb. 
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M.V. Həsənzadə 1912-ci ildə seminariyanı bitirdikdən sonra islamiyyətə aid bir çox fənlərdən 

Zaqafqaziya “Şeyxül-islam idareyi-ruhaniyyə”sində imtahan verərək diplom alıb. Seminariyanı bitirən M.V. 

Həsənzadə Yuxarı Əylis kəndinə qayıdıb, vətən övladlarının maarifləndirilməsi, savadlandırılması üçün “Üsuli-

cədid” məktəbi təsis edib. Maraqlı haldır ki, onun foto arxivində müəllim işlədiyi həmin illərə aid fotoşəkilləri 

vardır. Öz ana vətəni olan Yuxarı Əylis kəndində yaratdığı məktəbin müdiri və müəllimi olan M.V. Həsənzadə 

məktəbə cəlb etdiyi qız və oğlanlara əlifbadan başlayaraq dil, ədəbiyyat, şərq ədəbiyyatı, fars dili, habelə təbiət, 

zoologiya, coğrafiya, astronomiya və digər dünyəvi elmlərin əsaslarını öyrədirdi. “Üsuli-cədid” məktəbində 

təhsil alan qızlar və oğlanlar birbaşa ibtidai sinif müəllimi hüququ alırdılar. Onun yazdığı ərəb dərsliyi üç 

hissədən ibarətdir: I hissə: “Əldürusül-ibtidaiyyə”, II hissə: “Əldürusül-nəhviyyə”, III hissə: Nurəddin 

Əbdürrəhman Caminin “Qəvaidültəyaiyyə” əsəri. Mirzə Vahab Həsənzadənin məktəbində qısa müddətdə təhsil 

alıb müəllim kimi işləməyə layiq olanları gördükdə hamı onun bacarıq və biliyinə, qabiliyyətinə heyran olaraq 

“Üsuli-cədid” məktəbini bir “Küpə” oxşadaraq deyirdilər ki, bu müəllimlər Mirzə Vahabın küpündən 

çıxanlardır. Hətta M.V. Həsənzadə İkinci Dünya müharibəsi illərində öz evinin yarısını məktəbə verib ki dərs 

keçsinlər. 

Mirzə Vahab Həsənzadə 1918-1920-ci illərdə Naxçıvan diyarına hücum edən erməni daşnaklarına qarşı 

mərdliklə vuruşub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Arxivində saxlanılan bir sənəddə göstərilir ki, 

Yuxarı və Aşağı Əylis kəndlərinə köməyə gəlmiş türk döyüşçülərinin komandiri Ədib bəy gənc müəllim M.V. 

Həsənzadənin döyüş hünərlərindən razıdır. Həm də döyüşçülər M.V. Həsənzadənin evində qalırlar. Buna görə 

də Ordubadın həmin vaxt pristavı olan Mir Əbülfət ağa (o, türk zabiti Ədib bəylə yola getmirdi) M.V. 

Həsənzadəni incidir. Türk döyüşçülərin dostu olan M.V. Həsənzadəni hamının gözü önündə möhkəm döydürür. 

Bundan xəbər tutan Xəlil bəy və III Kalbalı xan Naxçıvanski, həmçinin, Naxçıvanın qubernatoru Cəmillinski 

Naxçıvanda məsləhətləşirlər. Qərara alırlar ki, geniş səlahiyyətlərə malik bir komissiya yaradılsın və məsələni 

dərindən araşdırmaq üçün Ordubada ezam edilsin. Yaradılan komissiyaya Əmirov Türkiyə tərəfdaşı kimi, 

Müsavatın nümayəndəsi Mirzə Cabbar Məmmədov və ictimaiyyət adından isə Bəhmən bəy Kazımbəyov daxil 

edilir. Komissiya Ordubadda məsələni araşdırıb Xəlil bəyə və III Kalbalı xana hesabat təqdim edir. Baş verən 

hadisələrdə qubernatorun qohumu, pristav Mir Əbülfət ağa günahkar bilinir. Naxçıvana çağırılan pristav 

səhvlərini etiraf edir və Ordubaddakı qarşıdurma aradan qaldırılmış olur. Əylis kəndini erməni quldur 

dəstələrindən müdafiə edən qoşunların tərkibində cəsurluqla vuruşan M.V. Həsənzadə 1918-1920-ci illərdə 

Müsəlman İctimai Siyasi Təşkilatlan Milli Şurasının İcraiyyə Komitəsinin katibi olmuşdur. Ordubad Müdafiə 

Komitəsinin ən fəal üzvlərindən və cəsur döyüşçülərindən biri olan Mirzə Vahab Həsənzadə 1920-ci ildə 

Naxçıvanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Naxçıvan Maarif Komissarlığının əmri ilə yenidən Yuxarı 

Əylisdəki məktəbə müdir təyin olunub. M.V. Həsənzadə 1921-1922-ci illərdə Ordubad Qəza İnqilab 

Komitəsinin sədri, Naxçıvan İnqilab Komitəsinin üzvü olmuşdur. 0,1923-cü ildə Ordubad qəza xalq maarif 

şöbəsinin müdiri, 1923-cü ildən 1929-cu ilin fevral ayına kimi Naxçıvan ölkə xalq maarif komissarı vəzifəsində 

çalışmışdır. 8 dekabr 1992-ci ilə aid bir arxiv sənədindəki 167 nömrəli əmrdə deyilir: Ordubad Qəza İnqilab 

Komitəsinin və Ordubad xalq maarifinin müavini M. Səməndərov işdən azad olunsun və onun yerinə V. 

Həsənzadə təyin edilsin. 

M.V. Həsənzadə Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilmiş və deputatı olmuşdu. Qeyd edək 

ki, vəzifədə işlədiyi illərdə o, Naxçıvanda və Ordubadda maarifçiliklə ciddi məşğul olub, müəllim kadrlarının 

yetişdirilməsində böyük zəhmət sərf edib. Onun Naxçıvanın Maarif komissarı işlədiyi illərdə imzaladığı çoxlu 

sayda vəsiqələr arxivdə saxlanır. Hətta burada onun bir çox şəxslərin günahsız olması haqda imzaladığı və 

möhürlədiyi rəsmi məlumatlar da var. Bütün bunlar bir daha Mirzə Vahabın ən çətin illərdə təmiz və xeyirxah 

insan olduğunu təsdiqləyir. Arxiv fondlarında onun 1923-1924-cü illərdə həm də müxtəlif məktəblərdə 

müəllimlik etməsi haqda xeyli sənədlərə rast gəlinir. 

25 may 1925-ci ildə Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin Naxçıvan şöbəsi yaradıldı. M.V 

Həsənzadə bu cəmiyyətə sədr təyin edilir. Naxçıvan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin 1925-1928-ci illər ərzində 

keçirilən 41 iclasının protokolları Azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə yazılıb. Qeyd etmək yerinə düşər ki, 

həmin protokolları ilk dəfə filologiya elmləri doktoru E. Xəlilov elmi dövriyyəyə daxil etmiş və bu haqda 

maraqlı kitab yazmışdı (Bax: F. Xəlilov. Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət. Bakı, 2005). Bu protokollardan 

aydın olur ki, Mərkəzi Cəmiyyətin nümayəndəsi Məhəmməd Baharlının iştirakı ilə keçirilən birinci iclasda 

Vahab Həsənzadə sədr, Mirbağır Mirheydərzadə isə elmi katib seçilib. Protokolda qeyd edilib ki, bu cəmiyyətin 
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yaradılmasında məqsəd Naxçıvan respublikasının maddi mədəniyyət abidələrini, etnoqrafıya və tarixini, 

iqtisadiyyatı və təbiətini ətraflı və planlı şəkildə öyrənməkdir. Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyətin - Tədqiq və 

Tətəbbö Cəmiyyətinin iclas protokollarından məlum olur ki, M.V. Həsənzadə bu elmi cəmiyyətə sədrliklə 

yanaşı, həm də bilavasitə elmi ekspedisiyalarda iştirak edib. Hətta onun Xaraba Gilanda bir arxeoloq kimi 

qazıntılarda olduğunu təsdiqləyən foto da şəxsi arxivində saxlanılır. 

Məşhur tarixçi-arxeoloqlardan V.M. Sısoyevin, A.A. Millerin, İsa bəy Əzimbəyovun və digərlərinin 

məruzələrinin dinlənilməsi və axtarışların nəticələri Naxçıvan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin diqqət 

mərkəzində olub. Bu baxımdan professor A.A. Millerin Qızılvəngin (Qızılburunun) tədqiqi haqqındakı 

məruzəsinin tarixi əhəmiyyəti böyükdür. Cəmiyyətin sədri M.V. Həsənzadə fəaliyyətə başladığı ilk günlərindən 

etibarən tarixi abidələrin qorunması məqsədi ilə onların təmir edilməsinə çalışmış və bu işi həmişə diqqət 

mərkəzində saxlamışdır. Bu dövrdə cəmiyyətin keçirdiyi iclaslarda Naxçıvan şəhərinin Şahab məhəlləsindəki 

Yusif Kuseyir oğlu türbəsinin, Qala məhəlləsindəki İmamzadə memarlıq kompleksinin, Qarabağlar kəndində 

olan türbə və qoşa minarələrin təmir və bərpa edilməsi məsələsi qaldırılmışdı. 

 

Mirzə Vahab Həsənzadə Naxçıvanda maarif komissarı işləyərkən 1926- 1927-ci illərdə "Qızıl qələmlər" 

ədəbiyyat cəmiyyətini yaradıb və ilk sədri olub. Bu haqda protokol N28-də məlumat verilir: 1926-cı il sentyabr 

ayının 3-də Naxçıvan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin ümumi iclası yoldaş V. Həsənzadənin sədarəti və 

Ə. Sadıqzadənin katibliyi ilə açılır. İclasda 20 üzv və bir neçə nəfər Azərbaycan Pedaqoji İnstitut tələbələri 

iştirak edirdilər. Müzakirə olunan 2-ci məsələ haqqında müəllim Ə. Sadıqzadə məruzə edərək Azərbaycan 

Ədəbiyyat Cəmiyyətinin Naxçıvanda şöbəsini təşkil etməyi təklif edib Nizamnaməsini oxuyur. İclas tərəfindən 

şöbənin təşkil olunması qəbul olunub. Şöbənin heyəti-rəyasəti 9 nəfərdən ibarətdir: 

1. Mehdi bəy Hacınski 

2. Vahab Həsənzadə 

3. Mirbağır Mirheydərzadə 

4. Qəzənfər Hacılı 

5. Müəllim Şərif Əfəndizadə 

6. Əbülfəzi Sadıqzadə 

7. Məhəmməd Rasizadə 

8. Rza Paşazadə 

9. Həsən Səfərli 

Bunlardan sədrliyə Vahab Həsənzadə, katib isə Əbülfəzi (Sadıqzadə) seçilir. M. V. Həsənzadənin foto 

arxivində ədəbiyyat cəmiyyətinin üzvləri ilə birlikdə maraqlı fotoşəkilləri vardır. Burada adı çəkilən Əbülfəzi 

Sadıqzadə yazıçı Əvəz Sadiqdir. Qeyd etmək yerinə düşər. 1928-ci ildə "inqilab və mədəniyyət" jurnalında 

proletar yazıçılarının birinci qurultayı münasibətilə verilmiş materialların arasında M. V. Həsənzadə sədrlik 

etdiyi Naxçıvan Ədəbiyyat Cəmiyyətinin üzvlərinin onunla birlikdə fotoşəkli də dərc olunmuşdu. 

M. V. Həsənzadə 1929-cu ildən 1934-cü ilin may ayına kimi Ordubad konserv zavodunun direktoru olub. O, bu 

zavodda işlədiyi illərdə fəhlələrin yaxşı əmək haqları almalarına çalışıb, hətta buna görə yuxarı təşkilatların 

tənqidinə də məruz qalıb. Şərq dillərinin mahir bilicisi olan M. V. Həsənzadənin yaşadığı Yuxarı Əylis 

kəndindəki memarlığı ilə göz oxşayan evində çox zəngin kitabxanası olub. Onun kitabxanasında olduqca zövqlə 

tərtib edilmiş orijinal kitabları səliqəli yığılırmış. Orada Nadir Şahın Münşısi və saray tarixçisi olmuş Mirzə 

Mehdi xan Astrabadinin (Nizaməddin Məhəmməd Hacı əl-Hüseyni əs Səfəvi) "Tarixi-Nadiri" (Nadirin tarixi), 

Mirxondun ən qədim dövrdən on beşinci əsrin sonlarınadək baş vermiş hadisələrdən bəhs edən 7 cildlik 

("Rövzətəs-səfa fi sirat əl ənbiya və-l-muluk və-1 xüləfa" - "Peyğəmbərlər, hökmdarlar xəlifələrin həyatına dair 

təmizlik bağçası"), Mirxondun nəvəsi Xandəmirin (Xondəmir Qiyasəddin ibn Hümaməddin əl-Hüseyni) "Həbib 

əs-siyərfiəxbarəfrad əl-bəşər" ("Görkəmli adamlar haqqında xəbərləri təsvir edən ilk əsər") və digər kitablar 

vardı. Zəngin bədii ədəbiyyat xəzinəsində Sədi Şirazinin, Hafizin, Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si, Xaqani 

Şirvaninin, Məhəmməd Füzulinin "Leyli və Məcnun"u, Firdovsinin "Şahnamə"si və digər şairlərin kitabları 

olub. Onun nəvəsinin dediyinə görə, bu kitabxananı alimin sədaqətli həyat yoldaşı Həlimə xanım qoruyub 

saxlayırdı. Qədim kitablarla dolu sandıqlar son illərədək M. V. Həsənzadənin Yuxan Əylisdəki mülkündə 

qalırmış. hətta bu kitabxana haqqında akademik Yusif Məmmədəliyevin tədqiqatçıları da yazmışlar. 

"Mamedaliyev" kitabının (rusca) müəllifi, B. A. Platonov yazır: "Məlum oldu ki, evdə və qonşularda olan 
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kitablar hamısı oxunub. Yusif eşitmişdi ki, Ordubaddan 7-8 km aralı olan Əylis kəndində müəllim Mirzə 

Əbdülvahab Həsənzadənin zəngin kitabxanası vardır (sonralar Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti qurulanda Mirzə 

Əbdülvahab maarif komissarı işləmişdi). Hər şeyi öyrənmək istəyən gənc müəllimin xoşuna gəldi, onu 

kitablarla təchiz etdi, ancaq şərt kəsdi: "Bir-bir götürmək və onlarla səliqəli davranmaq lazımdır”. Mirzə Vahab 

Həsənzadənin zəngin kitabxanasından istifadə edənlərdən akademik Yusif Məmmədəliyevin, Müzəffər 

Abutalıbın, professor Bəhmən Axundovun, müəllim, ziyalı Əli Qənbərlinin, Həsən Kazımzadənin və bir 

çoxlarının təhsil görüb yetişmələrində onun böyük xidmətləri olub. 

1934-cü ildə M. V. Həsənzadə Bakıda "Azərbaycankinofilm" trestində işə dəyişdirilib və o, 1935-ci ilin 

axırınadək burada işləyib. M. V. Həsənzadə həm də poliqlot imiş. O, ərəb, fars, əfqan, tacik, özbək, rus dillərini 

mükəmməl bildiyindən onu SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialına dəvət etmişdilər. 1936-cı ildən 

orada elmi kitabxananın müdir müavini və akademiyanın Şərq şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. Bu 

müddətdə respublika əlyazmaları Fondunun yaradılması və təşkili işində ilk fəaliyyət göstərənlərdən biri olub. 

Bu səbəbdən o, tariximizlə və ədəbiyyatşünaslığa aid çoxlu əlyazmaların və qiymətli kitabların toplanması üçün 

böyük işlər görüb. Mirzə Vahab ərəb və fars dillərini, islamşünaslığı mükəmməl bildiyindən Quranın müxtəlif 

nəşrlərini və nadir əlyazmaların toplaması kimi çox xeyirxah və faydalı işlərə imza atıb. İndiki M. Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun yaradılmasında da Mirzə Vahab Həsənzadənin böyük xidmətləri olub. 

Mirzə Vahab Həsənzadə Bakıda işləyərkən İçərişəhərdə, Əli Bayramov küçəsində kommunal mənzildə 

(25 N-li evdə) akademik Həsən Əliyevlə qonşu olub. Bu iki ailə arasında həm də mehriban dostluq əlaqələri 

yaranıb. Bu haqda Xalq yazıçısı E. Axundova yazır: "Zərifə xanımın atası Mirzə Əbülvahab Həsənzadə 

Naxçıvanın məşhur pedaqoqu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk xalq maarif komissarı, keçən əsrin 30-cu 

illərinin sonu, 40-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan Elmlər Akademiyası kitabxanasının direktoru 

vəzifələrində işləyib. Heydər Əliyevin qardaşı Həsən Əliyev kommunal mənzildə onunla qonşu olub. Onlar 

İçərişəhərdə, Əli Bayramov küçəsi, 25 nömrəli evdə yaşayır, axşamlar isə bir-birinə qonaq gedirmişlər. Kitabın 

qəhrəmanı da bura tez-tez baş çəkərmiş. Zərifə xanım o günləri belə xatırlayır: "Atamı yazıçılardan Məmməd 

Səid Ordubadi, İslam Səfərli, Səməd Vurğun yaxşı tanıyırdılar. Mənzilimizdə bədii qiraət gecələri keçirərdilər. 

Bəzən Bakıya, qardaşıgilə qonaq gələn Heydər Əliyev də bu tədbirlərdə iştirak edərdi. 

Heydər Həsən müəllimgilə qonaq gələndə, qardaşlarım nərd oynayardılar. Onu da deyim ki, Heydər 

uduzmağı xoşlamırdı... Bir gün onlar yenə də nərd oynayırdılar. Oyunu bitirəndən sonra Heydər mənə dedi: 

"Zərifə, belə otur, şəklini çəkim". Çəkdi. Portret mənim çox xoşuma gəldi. Mən onu aparıb çarpayımın üstündən 

asdım. Sonra biz Ordubada köçdük, portreti rayona gətirdim. Sonralar onu özümlə albomda gəzdirirdim. Biz 

Bakıdan Ordubada köçəndə mənə məxsus əşyalarımdan yalnız bu portreti götürdüm. Onu çantamda gizlətdim. 

O, mənim üçün həyatda hər şeydən qiymətli idi. Sonralar hara köçürdümsə, bu şəkli özümlə götürürdüm. Onu 

cehiz kimi ərimin Ordubaddakı evinə də gətirdim". 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin gənc vaxtlarında böyük ustalıqla çəkdiyi rəsmlərdən biri olan və öz əli 

ilə yazdığı "Zərifənin şəkli" rəsm əsəri bu gün də çox maraqla nümayiş etdirilir. 

Mirzə Vahab Həsənzadə 1935-1938-ci illərdə Tarix, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun "Azərbaycan tarixi" 

şöbəsində kiçik elmi işləyərkən həm də tərcüməçiliklə məşğul olub. O, Mirzə Adıgözəl bəyin 

"Qarabağnamə"sini ruscadan, Səədullanın Azərbaycanın tarixindən bəhs edən "Zübdət-ət-Təvarix"ini farscadan, 

həmçinin, Nizamülmülkün "Siyasətnamə"sini, Həmdulla Qəzvininin, Şeyx Fəzlullahın, Mirzə Mehdixanın, 

Mirxondun, Xandəmirin, Mirzə Məmməd Tağı xanın və digərlərinin əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə 

etmişdir. 0,1937-ci ilin avqustundan dövlət tapşırığını yerinə yetirmək üçün Din Tarixi Muzeyinin açılışı 

işlərinə cəlb edilmişdi. 

1941-ci il dekabrın 19-da Azərbaycan SSR XDİK orqanları tərəfindən "əksinqilabı ədəbiyyatı 

saxlamaqda" təqsirli bilinərək həbs edilmiş və 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Mənzilində 

aparılan axtarış zamanı tapılan kitablar (ərəb əlifbası ilə) "zərərli" olduqlarına görə SSRİ EA Azərbaycan 

Filialının xüsusi şöbəsinə təhvil verilərək məhv edilməli idi. Həmin kitabların Filialın xüsusi şöbəsinə təhvil 

verilməsi haqqında özünün qeyd aparmasına baxmayaraq, əslində, onlar onun kitabxanasında saxlanılırdı. 

Beləliklə, öz həyatı və azadlığı hesabına o nadir əlyazmaları və kitabları məhv olmaqdan xilas etmişdi. 

Əslində, Mirzə Vahabı 1918-1920-ci illərdə erməni daşnaklarına qarşı vuruşduğu üçün sovet çekistləri 

(ermənilər) mühakimə edir və incidirdilər. Onun foto arxivində 1919-cu ildə Yuxarı Əylis kəndində türk zabiti 

Ədib bəylə birlikdə şəkli də vardır. Həbsdən sonra Azərbaycana qayıdan Mirzə Vahaba Bakıda və Naxçıvanda 
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yaşamağa icazə vermirlər. 1944-cü il mart ayının 30-dan Azərbaycan Maarif Nazirliyinin əmri ilə Quba iki illik 

Dövlət Müəllimlər İnstitutuna fars dili və Azərbaycan orta əsrlər ədəbiyyatı müəllimi təyin olunur. Həmin 

illərdə o, institutun kitabxanasına həm də müdir təyin edilir. Təqaüdə çıxandan, daha doğrusu, 1956-cı ildən 

sonra ana vətəni Yuxarı Əylisə dönmüş və ömrünün qalan 4 ilini ailəsi və balaları ilə birlikdə keçirmişdi. Qeyd 

edək ki, Mirzə Vahabla Həlimə xanımın nikahından iki oğlu və bir qızı olub. Oğlanları Turan və Rauf, qızları 

Zərifə. Mirzə Vahab və ömür- gün yoldaşı Həlimə xanım öz övladlarını da Azərbaycana layiq böyütmüşlər və 

onlar ali təhsilli mütəxəssislər kimi fəaliyyət göstərmişlər. 

Görkəmli siyasi xadim və maarifpərvər ziyalı, böyük alim Mirzə Vahab Həsənzadə 1960-cı il yanvarın 

14-də, ürəkdən sevdiyi Yuxan Əylis kəndində vəfat edib və orada dəfn olunub 

 

525-ci qəzet.-2019.-1 iyun.-№83.-S.18.; 5 iyun. - № 84. – S. 20. 
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İki sahil.-2019.-30 may.-№97.-S.15. 

 

Duzdan Duzdağa... 
 

Leyla Səfərova, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təhsil və kadrlar şöbəsinin baş mütəxəssisi 

 

İnsanın ilk istifadə etdiyi mineral maddələrdən biri olan duzun bildiyimiz və bilmədiyimiz bir çox 

təəccübləndirici cəhətləri vardır. Duz sadəcə bir dadlandırıcı, ədviyyat, insan orqanizmi üçün faydalı bir 

maddə deyil, eyni zamanda, yaşam boyu hətta uğrunda müharibələrin aparıldığı mühüm əhəmiyyətli 

sərvət olmuşdur. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin də qeyd 

etdiyi kimi, Naxçıvanın rəmzlərindən biri təbii ehtiyatları 90 milyon ton təşkil edən Duzdağdır. 

 

Bəzən pəhriz zamanı duzdan az istifadə etməli olduğumuzu düşünürük, lakin buna baxmayaraq duzu qida 

rasionumuzdan tamamilə çıxarmaq nəticə etibarilə hüceyrələrinin fəaliyyəti üçün mütləq ehtiyaclardan birindən 

imtina etməklə orqanizmin məhvinə səbəb ola bilər. Həddən artıq çox su içən insanların bədənindəki duz 

durulaşaraq birbaşa insanın ölümünə səbəb ola bilir. Qısacası, yaşamaq üçün orqanizmin duza ehtiyacı vardır. 

Lakin duzun həddən artıq qəbulu da ölümlə nəticələnə bilər. Uzun müddət çox miqdarda duzun qəbulu qan 

təzyiqinin qalxmasına və ürək problemlərinə gətirib çıxarır. 

Ümumiyyətlə, duz “hüceyrələri danışdırır”. Belə ki, bütün qan hüceyrələri, dəri hüceyrələri, ilik 

hüceyrələri, bədəndə olan hansı orqandan asılı olmayaraq tək-tək hüceyrələrin hamısında müəyyən miqdarda 

duz vardır. Bu hüceyrələrdəki duz hüceyrə daxilində və hüceyrələrarası elektrik impulslarının ötürülməsinə 

kömək edir, müxtəlif bədən üzvlərinin və hüceyrələrin bir-biri ilə əlaqə qurmasına imkan yaradır. 

Mənbələrdən birində duzu mətbəxə ilk gətirənlərin türklər olduğu göstərilir. Mənbədə qeyd olunur ki, 

Adəmoğullarından olan Türk xanının oğlu Tütək xan çöl düzündə kabab yeyərkən əlindəki tikə yerə düşmüş, 

tikəni götürüb yedikdə, ətin dadının dəyişdiyini hiss etmişdir. O zaman məlum olmuşdur ki, bu duzdur və o 

zamandan bəri duz mətbəxdə istifadə olunmağa başlanmışdır. Bu fakt nə dərəcədə inandırıcıdır, deyə bilmərik. 

Lakin Bayram Rzayevin duzla bağlı araşdırmasında duzun çıxarılması və istifadəsi haqqında yazılı məlumata 

Herodotun “Tarix”ində (e.ə.484 - 425) rast gəlindiyi məlum olur. Zakir Rzayev isə duzla bağlı yazarkən 

Qafqazda xörək duzunun ilk dəfə azı 5 min il bundan əvvəl çıxarılmağa başlandığını qeyd etmişdir. 

Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, qədim Roma əsgərlərinə xidmətləri qarşılığında o vaxt üçün çox 

əhəmiyyətli bir şey olan duz və ya duz almaq üçün pul verilirdi. İngilis dilindəki “maaş, məvacib” mənasında 

işlədilən “salary” sözü də latın dilindəki “duz” mənasında işlənən “salarium” sözündən götürülmüşdür. 

Karfagenlər duzu qızıla bərabər dəyərli hesab edərək, onu “ağ qızıl” adlandırırdılar. İngilis dilində “qızıl kimi 

qiymətli” ifadəsini əvəz edəcək “duz kimi qiymətli” idiomu da işlənməkdədir. Bu isə qədim Romadan gələn bir 

şeydir. 

Bayram Rzayev araşdırmalarında qeyd edir ki, Naxçıvan duzu ilə bağlı ilk dəfə əsaslı tədqiqat 1830-cu 

ildə Q. Voskoboynikovun “Qornıy jurnal”da Naxçıvan daş duz yatağının təsvirini verməsi ilə başlamışdır. Vəli 

Baxşəliyevin tədqiqatlarından məlum olur ki, Naxçıvanda qədim duz mədənləri 1967-ci ildə uçqun nəticəsində 

təsadüfən aşkar olunmuşdur, İsmayıl Hacıyev Duzdağdakı duz mədənlərindən tapılan çoxsaylı əmək alətləri və 

keramikalar buranın ən qədim duz çıxarılan yer olduğunu və ilkin şəhər mədəniyyətinin buradan başlandığını 

göstərir. 

Maraqlı faktdır ki, dünyada təxminən 100 ildir ki, yodlaşdırılmış duzdan istifadə olunur. Buna, 1920-ci 

illərdə Duzlu Göl sahilləri də daxil olmaqla Birləşmiş Ştatların Sakit okeanın şimal-qərb hissəsində insanların 

yod çatışmazlığından əziyyət çəkməsilə başlanıldı. Bu çatışmazlıq şişlərə, boğazda şişə çevrilən qalxanabənzər 

vəzinin genişlənməsinə gətirib çıxarırdı. Odur ki, hökumət yodlaşdırılmış duz tətbiqini həyata keçirməyə başladı 

ki, bu gün də istifadə olunmaqdadır. 

Vurğulamaq lazımdır ki, insanın yeyə bildiyi yeganə qaya duzdur. Bu isə Naxçıvan şəhərindən 10 kim 

şimal-qərbdə yerləşən Duzdağ mədənlərində də istehsal olunur. Naxçıvan duzunun da qida məhsulu kimi 

yeganə çatışmayan cəhəti tərkibində yodun olmamasıdır. Bu səbəbdən də yeyinti məqsədilə istehsal olunan duz 

yodlaşdırılır. 
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Çoxları elə düşünür ki, duz yalnız yemək üçün sərf edilir, ancaq bu heç də belə deyildir. Duzun böyük 

əksəriyyət hissəsi, demək olar ki 70%-i kimyəvi maddə sənayesinə sərf olunur. Yalnız 6%, yəni qar və buzdan 

yolların təmizlənməsinə sərf olunandan (bu 8% təşkil edir) da az duz yemək üçün istifadə olunur. 

Daha bir maraqlı fakta nəzər yetirək: bütöv mumyalama prosesi müəmmalı görünsə də, bu, insan 

bədəninin təbii sodium karbonatla bürüməkdir. Bu maddə bu gün təbii halda Misirdə də tapılan duzdur. Tez 

qurusun deyə duz bədənin içərisinə yerləşdirilirdi. Hətta orqanlar da bu yolla saxlanılırdı və dolçalara yığılırdı. 

Duz üstündə dünyada bir çox müharibələr də olmuşdur. Vətəndaş Müharibəsi döyüşlərində BŞ-da duz 

üstündə vuruşmuşlar. Köhnə Amerikan Qərbində El Paso Duz müharibəsi baş vermişdir. Əsas dünyəvi duz 

müharibələri isə İordaniya çayı boyunca baş vermişdir. Napoleon qoşununda duz çatışmazdığından geri 

çəkilməyə məcbur olmuşdur. Roma duz ticarəti bir sıra konfliktlərin mənbəyi olmuşdur. Qısacası, duzun uzun 

və təhlükəli tarixi olmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, yeməyin dadını və keyfiyyətini qoruyan ən gözəl yoldur, bəzi mədəniyyətlərə görə isə 

bu, həmçinin ətrafdakı şər qüvvələrdən qoruyur. Əslində isə şər qüvvələrin duz vasitəsilə dəf edilməsi bir sıra 

müxtəlif dinlərdə mövcuddur və istifadə olunmaqdadır. Qədim Yunanlar duzu dini ayinlərdə, Şintoizmdə 

(Yaponiyanın yerli dini) ondan ətrafın saflaşdırılmasında, Buddizmdə şər ruhların rədd edilməsində və çoxlu 

bütpərəst ayinlərdə də istifadə olunur. Göründüyü kimi, ta qədimdən duz bütün dünyada yüksək dəyərə malik 

olmuşdur. Bu səbəbdən də, insanlar onun boş yerə getməsini uğursuzluq kimi dəyərləndirirdilər. Avropalılar bu 

xürafatın Leonardo da Vinçidən gəldiyinə inanırlar. Onun İudanın sonuncu şam yeməyi adlı əsərində xainin duz 

qabını aşırdığı görünür. Buna görə də avropalılar duzun tökülməsinin pis əlamət olduğunu düşünürlər. 

Duzla bağlı inamlar milli düşüncəmizdə də mövcuddur. Duzun yandırılaraq bəd nəzərləri, şər qüvvələri 

və mənfi auranı dəf etməsi, eləcə də duzun tökülməsinin pis əlamət olması ilə bağlı inamlar bu gün də xalq 

tərəfindən qorunub saxlanılmaqdadır. 

Qədim dövrlərdə yaşayan insanlar öz fikirlərini uzaq məsafədə yaşayan insanlara (qəbiləyə, tayfaya və s.) 

çatdırmaq üçün bir neçə vasitədən, o cümlədən əşyalardan bacarıqla istifadə etmişlər: ox göndərməklə 

müharibə, qəlyan göndərməklə sülh, duz göndərməklə dostluq, qızıl gül göndərməklə sevgi, eşq-məhəbbət və s. 

anlayışlar o dövrün ibtidai yazı formalarının bariz nümunələrindəndir. 

Naxçıvan Duzdağı yalnız qeyd olunan yüksək məziyyətlərə malik olan, qida, kimya sənayesi, əkinçilik, 

maldarlıq, məişət və s. sahələrdə istifadə edilən əvəzsiz mineral olan duz istehsalı üçün istismar edilmir. Eyni 

zamanda, Duzdağ dünyanın turizm və müalicə əhəmiyyətli məkanıdır. Hələ Sovetlər dönəmində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Naxçıvandakı duz mədəninin şaxtasından müalicə məqsədilə istifadə 

etmək haqqında təşəbbüs irəli sürmüş və bu məqsədə nail olmuşdur. Qısa bir zaman kəsiyində bu öz müalicəvi 

əhəmiyyətini sübut etmişdir. Hər il dünyanın bir çox ölkələrindən, o cümlədən respublikamızın digər 

bölgələrindən bronxial-astma və ağciyər xəstəliklərinin müalicəsi məqsədilə yeraltı və yerüstü şöbələrdən ibarət 

olan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə 4000-ə yaxın müraciət olunur. Bu isə öz növbəsində turizmin 

potensialının inkişafına və bölgə iqtisadiyyatının yüksəlməsinə öz töhfəsini verməkdədir. 

Bu qədər yüksək dəyərə malik olan təbii sərvətə Naxçıvan Muxtar Respublika rəhbərliyi daim diqqət və 

qayğısını əsirgəməmiş, 1979-cu ildə yaradılan bu müalicəxana Ali Məclisin Sədrinin tapşırığı ilə 2006-cı ildə 

yenidən qurularaq müasir standartlara cavab verən, ən son texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş yüksək 

səviyyəli müalicə mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 20 

aprel 2012-ci il tarixli “Naxçıvan: İlkin şəhər və Duzdağ” Mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi 

haqqında və 12 sentyabr 2017-ci il tarixli “Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haqqında” sərəncamları 

Naxçıvan tarixinin və mədəniyyətini özündə əks etdirən Duzdağın öyrənilməsinə və dünyada təbliğinə olan 

diqqətinin bariz nümunəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 may 2019-cu il tarixli 

“Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamından irəli gələn 

tədbirlər planına əsasən Duzdağ və duzun əhəmiyyəti ilə bağlı aparılan elmi-tədqiqat işlərinin, duzdan məişətdə, 

sənayedə, tibdə və başqa sahələrdə istifadə imkanlarının araşdırılmasının, əldə edilən nəticələrin müxtəlif çap 

məhsullarında əks olunması muxtar respublikanın səhiyyə turizminin inkişafına əvəzsiz töhfədir. 
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90-cı illərin ortalarında Naxçıvan sənayesində yeni inkişaf mərhələsinin başlanması 
 

Nazim Əhmədov, 

iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyatı 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hər İki hakimiyyəti dövründə özünün əsl inkişaf mərhələsinə 

qədəm qoymuşdur. 1969-1985-ci illərdə Naxçıvanda 22 sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Ulu Öndərimizin birinci hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın sənaye məhsulunun 2,6 faizi Naxçıvan 

iqtisadi rayonunun payına düşüb. 

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sənaye sahələrinin sahə quruluşunun təhlili göstərir ki, bu qovşaqda sənaye 

məhsullarının 70 faizdən çoxu yeyinti sənayesində, 10 faizi isə yüngül sənaye sahəsində istehsal olunur. 

1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması ilə əlaqədar respublikalar arasında mövcud olmuş əlaqələrin qırılması, 

Ermənistanın respublikamıza qarşı elan olunmamış müharibəsi, bazar münasibətlərinə keçidlə əlaqədar 

meydana çıxan problemlər ölkə iqtisadiyyatında olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının da iqtisadi 

inkişafına ciddi şəkildə təsirini göstərmişdir. 

1998-2003-cü illəri əhatə edən beş il ərzində Naxçıvanda sənaye istehsalının inkişaf dinamikası sabit 

olmamışdır. Muxtar respublikada 1991-ci ildə 47,3 mln. manat məbləğində sənaye məhsulu istehsal edilmiş, 

sənaye sahəsində yaranmış durğunluq və böhranlı vəziyyət 1995-ci ildən aradan qaldırılmış, 1996-cı ildən 

başlayaraq isə istehsalın həcmi artmışdır. 1996-cı il digər sahələrdə olduğu kimi sənaye sahəsində də sabitləşmə 

dövrü kimi xarakterizə olunur. 2003-cü ildə sənaye istehsalının həcmi 88,0 mlrd, manat olmuşdur ki, bu da 

1996-cı ilə nisbətən 1,8 dəfə, 

 

Cədvəl 1. 

Naxçıvan MR-da 2004-2007-ci illərdə 

sənaye məhsulunun dinamikası 

 
 2004 2005 2006 2007 

Sənaye 

məhsulunun həcmi 

(milyon manatla) 

25,6 41,2 70,4 122,7 

Artım templəri 

(əvvəlki ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə) 

29,7 56,2 64,2 66,0 

 

2001-ci ilə nisbətən 1,5 dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikada sənaye məhsulunun 2003-cü ildə 81,9 faizi məhsul istehsalının, 18,1 faizi isə 

xidmətlərin payına düşmüşdür. 2004-cü ildə isə istehsalın ümumi həcmində məhsul istehsalının payı 72,3 faiz, 

xidmətlərin payı isə 27,7 faiz təşkil etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarından aydın olur ki, 2003-2004-

cü illəri əhatə edən iki ildə muxtar respublika sənayesində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, 

2003-cü ildə sənaye istehsalı 2001-ci ilə nisbətən 45,0 faiz, 2002-ci ilə nisbətən isə 27,6 faiz artmışdır. Bu artım 

2004-cü ildə isə 2003-cü illə müqayisədə 29,7 faiz təşkil etmişdir. Təhlil göstərir ki, son dövrlərdə həyata 

keçirilən tədbirlər nəticəsində bu inkişafın davamlılığı artırılmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, 2004-cü ildə 

sənaye sahəsində artım əsasən toxuculuq məmulatları istehsalı, mebel istehsalı, nəşriyyat işi, poliqrafiya 

sənayesi, çap materiallarının dərc edilməsi, habelə elektrik maşınları və cihazlarının təmiri sahələrində baş 

vermişdir. 
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2004-cü ildə muxtar respublikada sənaye məhsulunun 42,9 faizi Naxçıvan şəhərinin, 17,0 faizi Babək 

rayonunun, 5,6 faizi Culfa rayonunun, 6,6 faizi Ordubad rayonunun, 3,0 faizi Sədərək rayonunun, 3,9 faizi 

Şahbuz rayonunun, 17,0 faizi Şərur rayonunun, 4,0 faizi isə Kəngərli rayonunun payına düşmüşdür. 

2004-cü ildə sənaye məhsulunun 0,8 faizi hasilat, 60 faizi emal sənayesi, 39,2 faizi isə elektrik enerjisi, 

qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi üzrə müəssisələrdə istehsal olunmuşdur. 2003-cü illə müqayisədə 

2004-cü ildə məhsul istehsalı hasilat sənayesində 19,3 faiz, emal sənayesində 31,9 faiz, elektrik enerjisi, qaz və 

suyun istehsalı və bölüşdürülməsi sektorunda 25,8 faiz artmışdır. 

İndiki şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aşağıdakı sahələri sənayenin inkişaf prioritetlərinə aid 

etmək olar: 

- Yerli kənd təsərrüfatı xammalının emalını və son məhsullar istehsalını təmin edən emal, yüngül və 

yeyinti sənaye sahələrinin öncül və sürətli inkişafı; 

İstehsal infrastrukturunun modernləşdirilməsi və inkişafı; 

Sahibkarların və müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin inkişafı və s. 

Muxtar respublikamızda müstəqillik dövründə yeni iqtisadi sistem - bazar iqtisadiyyatı təşəkkül 

tapdıqdan sonra iqtisadiyyatın strukturunda mühüm dəyişikliklər baş verdi. Hələ inzibati amirlik sisteminin 

mövcud olduğu dövrdə “planlı iqtisadiyyat” adı altında tələb və təklif tarazlığı gözlənilmədən, müttəfiq 

respublikalarda siyasi motivlər üzərində qurulan “sənaye müəssisələri şəbəkəsi” birlik üzvlərinin iqtisadi 

asılılığını təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Məhz müstəqilliyimizin ilk illərində bu əlaqələrin kəskin qırılması öz 

mənfi təsirini muxtar respublika sənayesində də göstərdi. Belə ki, qurulmuş müəssisələrdə infrastruktur və 

istehsal xətləri müasir tələblər səviyyəsində deyildi. Eyni zamanda, həmin müəssisələrin istehsalı olan 

əmtəələrlə yerli tələbat arasında ciddi uyğunsuzluqlar mövcud idi. 

Lakin 2000-ci ilin əvvəllərində muxtar respublikamızda sənaye potensialının müntəzəm əsasda 

gücləndirilməsi, yeni təsərrüfat subyektlərinin formalaşdırılması və bu sahədə səmərəli idarəetmənin təşkili adı 

çəkilən problemlərin tam şəkildə aradan qaldırılması. ilə yanaşı müasir standartlar səviyyəsində sənaye 

infrastrukturunun formalaşmasını şərtləndirmişdir. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası sənaye məhsulu 

istehsalının artım tempinə görə, sənayenin ümumi məhsulunun tərkibində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi 

çəkisinə və hazır məhsul qalığının minimum həddə olmasına görə Azərbaycan Respublikasının 10 iqtisadi 

rayonu arasında ilk yerdədir. 

Muxtar respublikamızda son dövrlərdə yaradılan əlavə dəyərin tərkibində sənaye məhsulunun xüsusi 

çəkisi davamlı şəkildə artmaqdadır. Sənaye məhsullarının ixracında emal sənayesi məhsullarının xüsusi 

çəkisinin artırılmasının stimullaşdırılması, yüksək əmək məhsuldarlığına malik müasir müəssisələr şəbəkəsinin 

yaradılması, mövcud sənaye müəssisələrinin yenidən qurulması, analoji xarici şirkətlərlə iqtisadi əlaqələrin yeni 

müstəvidə formalaşması ilə bağlı əsaslı tədbirlər aparılmaqdadır. İlkin mərhələ üzrə bu sektorda özəlləşdirmə 

prosesinin intensivləşdirilməsi və satış bazarı olan, yenidən qurulması iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun sayılan 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası nəticəsində nəzərə çarpacaq irəliləyişlər əldə olunmuşdur. 

2006-cı ildə ev təsərrüfatlarında sənaye məhsulu istehsalı, habelə hüquqi şəxs yaratmadan fiziki şəxs kimi 

sənaye sahəsində fəaliyyət göstərənlərin işi də nəzərə alınmaqla 70 milyon 444 min manatlıq məhsul istehsal 

edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 2005-ci illə müqayisədə 64,2 faiz çoxdur. İstehsalın ümumi 

həcmində məhsul istehsalının payı 73,3 faiz, xidmətlərin payı isə 26,7 faiz təşkil etmişdir. 

Sənaye məhsulunun 0,4 faizi hasilat, 77,3 faizi emal sənayesi, 22,3 faizi isə elektrik enerjisi, qaz və suyun 

istehsalı və bölüşdürülməsi müəssisələrində istehsal olunmuşdur. Məhsul istehsalı mədənçıxarma sənayesində 

8,1 faiz, emal sənayesində 69,7 faiz, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi sektorunda 48,7 

faiz artmışdır. 

Sənaye sahəsində əldə edilmiş uğurlar aşağıdakı cədvəldən də aydın görmək olar. 

Cədvəl məlumatlarından məlum olur ki, muxtar respublikada sənaye məhsulunun həcmi 2004-cü ilə 

nisbətən 2007-ci ildə 4,8 dəfə artmışdır. Artım tempi isə 2007-ci ildə əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

66,0 faiz artmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2004-cü ildə 2003-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ÜDM 

istehsalı 16,2 faiz artmışdır. Ümumi daxili məhsulun 74,4 faizi iqtisadiyyatın məhsul istehsalı sahələrində, 27,6 

faizi xidmət sahələrində yaranmışdır. 2003-cü illə müqayisədə məhsul istehsalı sahələrində 12,5 faiz, xidmət 

sahələrində isə 27,3 faiz artım əldə edilmişdir. 
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Muxtar respublikada sənaye məhsulunun 60 faizi emal sənayesi, 39,2 faizi isə elektrik enerjisi, qaz və su 

təchizatı müəssisələrində istehsal olunmuşdur. Məhsul istehsalı hasilat sənayesində 19 faiz, emal sənayesində 32 

faiz, elektrik enerjisi, qaz və su təchizatı sektorunda 25 faiz artmışdır. 

Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın əsas lokomotivi sayılan sənaye sonrakı illərdə öz inkişaf sürətini daha da 

artırmışdır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulunun həcmi 2013-cü ildə 2003-cü illə 

müqayisədə 49 dəfə, ixracın həcmi isə 96,6 dəfə artmışdır. 

2003-cü illə müqayisədə muxtar respublikada sənaye müəssisələrinin sayı 7 dəfə artaraq 2013-cü ildə 

438-ə çatmışdır. Bu isə öz təsirini ÜDM-də qabarıq şəkildə göstərərək onun həcminin 2 milyard 339 milyon 

manata çatmasını təmin etmişdir. Beləliklə, 2013-cü ildə 862 milyon 871 min manat sənaye məhsulu istehsal 

olunmaqla ÜDM 1-ci yeri özü üçün təmin etmişdir. 

Habelə, 2013-cü ildə muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində 15385 nəfər işçi çalışmışdır ki, bu da 

2003-cü illə müqayisədə 5,4 dəfə çoxdur. 

2013-cü ildən sonrakı illərdə də muxtar respublikada bir çox tədbirlər həyata keçirilmiş və sənaye 

sahəsində aparılan dövlət siyasəti daha təkmil xarakter almışdır. 

2014-cü il ölkəmizdə “Sənaye ili” elan edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin imzaladığı Fərmanla qəbul edilən “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-

ci illər üçün Dövlət Proqramı” muxtar respublikada da uğurla həyata keçirilir. Hesab etmək olar ki, bu 

proqramın başa çatmasına qalan 2 il ərzində sənaye istehsalı daha da artacaq, sənaye müəssisələrinin 

modernləşməsi davam edəcək, rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalı imkan verəcək ki, ixrac potensialı daha da 

artsın. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə muxtar respublikada yeni sənaye müəssisələrinin tikilib 

istifadəyə verilməsi işi sürətlə davam etdirilir. 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, 1995-ci ilin axırına muxtar respublikada cəmi 56 sənaye 

müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, bu rəqəm son 23 ildə daha da artaraq 2018-ci ildə 442-yə çatmış və ya 

təxminən 8 dəfə artmışdır. 

 

 
 

Beləliklə, yeni müəssisələrin yaradılması və genişləndirilməsi muxtar respublikada sənaye məhsulu 

istehsalının dinamikasına da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Bunu aşağıdakı cədvəldən daha aydın görmək olar. 

Cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, ölkəmizdə 1996-cı ildə makroiqtisadi sabitlik yarandıqdan sonra 

muxtar respublikamızda sənaye məhsulu istehsalı sürətlə artmışdır. Belə ki, əgər 1995-ci ildə muxtar 
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respublikada cəmi 9,1 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdusa bu rəqəm 2018-ci ildə 990,1 

milyon manata çataraq son 23 il ərzində 981 milyon manat və ya 110 dəfəyə yaxın artmışdır. 

 

İki sahil.-2019.-28 may.-№96.-S.18. 
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Heydər Əliyev və Türkiyə-Naxçıvan əlaqələri 

 

Sevinc Abbasova, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix üzrə elmlər doktoru 

 

Azərbaycan-Türkiyə diplomatik-siyasi əlaqələrinin öyrənilməsi hər iki xalq arasında qarşılıqlı 

münasibətlərin ortaq tarixi və milli-mənəvi təməllər üzərində qurulmasının zəruriliyini önə çəkir. Azərbaycanın 

müstəqilliyinə qovuşmasından sonrakı əlaqələrin keyfiyyət dəyişikliklərindən bəhs edərkən ilk növbədə tarixi və 

ictimai-siyasi şəraitin doğurduğu hadisələrin ümumi mənzərəsini aydınlaşdırmaq lazımdır. 

Belə ki, Sovet İttifaqının dağılması, beynəlxalq səhnədə siyasi vəziyyətin və qüvvələr nisbətinin köklü 

şəkildə dəyişməsi yeni müstəqil dövlətlərin yaranması ilə nəticələndi. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra ölkəmizin qarşısında milli dövlət maraqlarına maksimum cavab verən çoxşaxəli, mürəkkəb 

xarici siyasət doktrinası formalaşdırmaq vəzifəsi meydana çıxdı. Bu əlaqələrdə Azərbaycanla bu və ya digər 

dərəcədə tarixi bağlılığı, etnik, dini və mədəni ümumiliyi olan ölkələrə xüsusi yer verilməsi zəruri idi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi burada ictimai-siyasi həyatı daha da canlandırdı, xalqın 

mübarizə əzmini möhkəmləndirdi. Qısa müddətdə milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində Heydər Əliyevin 

başçılığı altında qətiyyətli və ardıcıl addımlar atılmağa başlandı. Beynəlxalq güclərin siyasi mənafelərinin 

toqquşduğu məqamlarda geostrateji mövqeyinə görə ideal körpü olan Naxçıvanı problemlər məngənəsindən 

xilas etmək, muxtar respublikanın həyati tələbatlarını ödəmək hər şeydən əvvəl nəqliyyat və kommunikasiya 

sisteminin qurulmasından asılı idi. 

Xalqlarımızın ən çətin günlərində muxtar respublikada vəziyyət mürəkkəb və gərgin olaraq qalırdı. Çünki 

yanacağı, ərzaq məhsullarının çox hissəsini Bakıdan alan Naxçıvan son dərəcə çətin vəziyyətdə qalmışdı. 

Ermənistan ərazisindən keçən dəmir yolu işləmədiyi üçün həmin məhsulların Naxçıvana gətirilməsi qeyri-

mümkün idi. Bakı ilə əlaqə yalnız hava yolu vasitəsilə saxlanılırdı. 

1991-ci il yanvarın 29-da Naxçıvanda Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlıq haqqında protokol 

imzalandı. Sazişdə sərhəd çayı Araz üzərində avtomobil və dəmir yolları tikmək, sərhəddə buraxılış məntəqəsi 

açmaq nəzərdə tutulurdu. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinə rəhbərlik etməsi 

bu diyarın blokadadan qurtarmasına, onun Türkiyə Respublikası ilə beynəlxalq əlaqələrinin yaranmasına və 

genişlənməsinə imkan verdi. Naxçıvanın həyati tələbatını ödəmək, kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək 

üçün danışıqlar aparıldı, protokollar imzaIandı. Heydər Əliyevin muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi müddətdə 

qonşu ölkələrlə, xüsusilə Türkiyə dövləti ilə qurduğu xarici əlaqələr bölgəni fəlakətdən xilas etdi. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri seçilməsi Naxçıvan-Türkiyə 

münasibətlərinin qurulmasında yeni mərhələyə təkan verdi. Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə danışıqlar aparıldı 

və əməkdaşlıq haqqında protokol imzalandı. 1991-ci il oktyabrın 25-də Türkiyə Respublikası Naxçıvana 1 

milyard lirəlik ərzaq yardımı göndərmək qərarına gəldi. Naxçıvanla Türkiyə arasında 1991-ci ilin oktyabrında 

Araz çayı üzərində müvəqqəti körpünün açılışı oldu. Açılış mərasimində Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyev, 

Türkiyə hökumətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Körpü istifadəyə verildikdən sonra muxtar respublikaya 

edilən yardımların həcmi artdı. 

1992-ci il martın 22-25-də Heydər Əliyev Türkiyə Respublikasının ovaxtkı Baş naziri Süleyman 

Dəmirəlin dəvəti ilə qardaş ölkədə səfərdə oldu. Heydər Əliyev Prezident Turqut Özalla görüşdü, martın 24-də 

Baş nazir Süleyman Dəmirəl ilə Türkiyə və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında əməkdaşlığın daha da 

inkişaf etdirilməsi haqqında 13 maddədən ibarət protokol imzalandı. Sənəddə Türkiyə Respublikası tərəfindən 

Naxçıvan MR-ə iqtisadiyyat, təhsil, nəqliyyat və rabitə sahəsində yardım göstərilməsi, əlaqələrin inkişaf 

etdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Protokolda həmçinin bank işi, turizm, informasiya sahəsində geniş əməkdaşlıq 

əlaqələrinin yaradılması və muxtar respublikadan olan 100 tələbənin Türkiyədə təhsil alması, muxtar 

respublikanın müxtəlif sahələrdə tələbatını ödəmək məqsədilə Türkiyə hökuməti Naxçıvana 100 mln. dollar 

məbləğində kredit ayırmağı öhdəsinə götürdü. O zaman Süleyman Dəmirəl Heydər Əliyevi Türkiyədə 

görməkdən məmnun olduğunu qeyd edərək demişdi: "Biz görürük ki, Naxçıvanda sabitlik var. Hörmətli Heydər 

Əliyev bu sabitliyi yaradandır, onun sahibidir. Naxçıvan bu sabitliyə görə ona borcludur. Naxçıvan xalqı 

hörmətli Heydər Əliyevi baş tacı etmişdir. Şəxsən mən bunu təqdirəlayiq böyük iş kimi qiymətləndirirəm”. 
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Heydər Əliyevin Türkiyəyə sonrakı işgüzar, rəsmi səfərləri zamanı aparılan danışıqlar, imzalanmış 

sənədlər Naxçıvan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ yaratmış, muxtar respublikanın sosial-

iqtisadi problemlərinin həllinə müsbət təsir göstərmişdir. Beləliklə, Naxçıvan tədricən türk dünyasına 

qovuşurdu. 

Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Naxçıvan arasında imzalanan Əməkdaşlıq Protokolu iki respublika arasında 

tarixi və mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək sahəsində çox böyük əhəmiyyətə malik sənəd oldu. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü siyasi fəaliyyətində ölkəmizin Türkiyə ilə əlaqələrinin qurulmasında və 

inkişafında iki şəxsiyyətin - Heydər Əliyev-Süleyman Dəmirəl münasibətlərinin böyük dostluq və qardaşlıq 

səviyyəsində olması da mühüm rol oynamışdı. Hətta uzun illər Heydər Əliyevin çox şirin bir tərzdə dediyi 

"Dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl” müraciəti də adamların dillərində əzbər olmaqla, həm də sevgi və 

güvənc duyğusu kimi səslənirdi. Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar dərin narahatlıq keçirən Türkiyə 

rəhbərliyinin təcavüzün dayandırılmasına verdiyi əməli dəstəyin bir hissəsi də, şübhəsiz ki, bu doğmalıqdan 

qaynaqlanırdı. Hətta 1992-ci ilin mayında Naxçıvanın Sədərək rayonuna ermənilərin hücumu ilə əlaqədar 

Türkiyə hökuməti bəyanat qəbul etmiş, 1921-ci il Qars müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Naxçıvan MR-in 

muxtariyyətinin qarantı olduğunu dünyaya bəyan etmişdi. O zaman Heydər Əliyev Türkiyənin dövlət və 

hökumət rəhbərləri ilə əlaqə yaradaraq Qars müqaviləsində olan öhdəliklərin yenidən rəsmi şəkildə tanınmasına 

nail oldu və dünya ictimaiyyətinə təcavüzlə bağlı müraciət etdi. Belə fəaliyyətin nəticəsi idi ki, dünyanın 57 

dövləti rəsmi şəkildə Ermənistanın Naxçıvana hərbi təcavüzünü pisləyən bəyanatlar vermişdi. Bu hadisədən iki 

ay sonra, 1992-ci ilin iyulunda Türkiyəyə səfər edən Heydər Əliyevin dövlət rəhbərləri və ictimaiyyətlə 

görüşlərində də bu məsələ diqqətdə olmuşdu. Bu səfər çərçivəsində Naxçıvanda Türkiyə konsulluğunun 

açılması məsələsi həllini tapmış, 7 ay sonra, 1993-cü ilin 5 fevralında konsulluq fəaliyyətə başlamışdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Türkiyənin qonşu və yaxın vilayətləri - Qars, İğdır, Ağrı, Ərzurum, 

Van ilə də birbaşa əlaqələrinin yaradılması Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətindən doğurdu. Belə bir fakt da 

var ki, İğdıra vilayət statusunun verilməsində (27 may 1992-ci il) Heydər Əliyevin xüsusi rolu olmuşdu. Hələ 

XX əsrin əvvəllərində müxtəlif səbəblərdən Türkiyəyə üz tutan soydaşlarımızın burada daha çox məskunlaşması 

faktı ulu öndərin diqqətindən yayınmamışdı. Heydər Əliyev Türkiyə səfərlərində bu bölgələrdə olmuş, həmin 

vilayətlərin nümayəndə heyətləri dəfələrlə Naxçıvana səfərlər etmiş, kömək və dəstəkləri ilə Naxçıvana üz 

tutmuşdular. 1992-ci ilin avqustunda Heydər Əliyevin Türkiyəyə növbəti səfərində ərzaq yardımı barədə 

razılaşma olmuşdu. 

Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası Naxçıvan MR arasında birgə inşa edilən, uzunluğu 

288 metr olan Sədərək-Dilucu körpüsünün istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan-Türkiyə arasında əməkdaşlığın 

yeni dövrü başlandı. Bu körpü iki qardaş xalqın həsrətinə son qoymaqla yanaşı, iki respublika arasında iqtisadi, 

mədəni əlaqələrin genişlənməsi və inkişaf etməsi baxımından çox böyük əhəmiyyətə malik idi. 

1992-ci il mayın 28-i Sədərək-Dilucu körpusünün açılışı ilə iki respublika arasında əlaqələr daha da 

inkişaf etmiş və iqtisadi blokada yarılmışdır. Sədərək-Dilucu körpüsünün rəsmi açılışında iştirak etmək üçün 

Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəlin başçılığı ilə türkiyəli nazirlərdən, məmurlardan və ziyalılardan ibarət 

nümayəndə heyəti Naxçıvana gəlmişdi. Körpünün açılış mərasimində çıxış edən ümummilli lider demişdi: 

"Araz çayının o sahilində, bu sahilində dost, qardaş kimi yaşamışıq. Ancaq 70 ildir ki, bir-birimizlə görüşmək 

üçün, əlaqə saxlamaq üçün həsrət çəkmişik. 70 il biz bu günü böyük həsrətlə gözləmişik. İndi isə bizim bu 

arzularımız, bizim bu diləklərimiz həyata keçibdir. Naxçıvan ilə, Azərbaycan ilə Türkiyəni bağlayan nəhəng bir 

körpü tikilibdir”. 

İki qardaş xalqın uzun illər bir-birinə qovuşmaq arzusunu gerçəkləşdirən bu körpünün açılışına 

Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl də "Bu körpü, sadəcə, Türkiyə ilə Azərbaycanı deyil, iki ayrı dünyanı, 

Avropayla Asiyanı, Avropayla Qafqazları - hamısını bir-birinə bağlayacaqdır” deyə olduqca yüksək bir dəyər 

vermişdi. 

Naxçıvanlıların "Həsrət körpüsü”, türklərin "Könül körpüsü” adlandırdıqları Ümid körpüsünün istifadəyə 

verilməsi ilə blokadanın tədricən aradan qaldırılmasına, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına, muxtar 

respublikanın dünyaya tanıdılmasına başlanmışdı. Naxçıvan MR Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin 1992-ci il 9 iyul 

tarixli qərarı ilə bu körpü Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasında rəsmi sərhəd keçid qapısı elan edildi. Qısa müddətdə İğdır-Naxçıvan elektrik xətti ilə Türkiyənin 

elektrik şəbəkəsinə qoşulan Naxçıvana 63 meqavat həcmində elektrik enerjisinin nəqlinə başlanıldı. Bu gün də 
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Türkiyə-Azərbaycan və Naxçıvan əlaqələrinin səviyyəsi, türk dünyasının birlik və bütövlük ideyalarının 

gerçəkləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətindən danışanlar Sədərək-Dilucu körpüsünə xüsusi 

önəm verirlər. 

1992-ci il iyunun 1-5-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyəti Türkiyə hökumətinin dəvəti ilə Ankara və İzmirdə olmuşdu. Türkiyənin rəsmiləri ilə görüşlərdə 

Naxçıvanda yaranmış gərgin vəziyyətdən danışan Heydər Əliyev demişdi ki, muxtar respublikada kəskin ərzaq 

və yanacaq qıtlığı yaranmışdır, cəmi 3-4 günlük yanacaq ehtiyatı qalmışdır. 24 mart 1992-ci il protokoluna 

əsasən ayrılacaq 100 milyon dollar kreditdən istifadə edilməsi məsələləri müzakirə edilərək 10 milyon dollarlıq 

ərzaq almaq üçün razılıq əldə edilmişdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Türkiyəyə üçüncü rəsmi səfəri 1992-ci il avqustun 10-14-də olmuşdur. Səfər 

zamanı Heydər Əliyev 24 mart 1992-ci ildə imzalanmış əməkdaşlıq protokolunun həyata keçirilməsi tədbirləri 

haqqında Süleyman Dəmirəl və dövlət nazirləri ilə danışıqlar aparmışdır. Danışıqlardan sonra Türkiyə 

Respublikası tərəfındən ayrılan kreditdən istifadə olunmasına başlanılmışdır. 

Naxçıvan blokadada olduğu vaxtlarda Türkiyə ilə əlaqələri əsasən qonşu dövlətin muxtar respublikaya 

maddi və ərzaq yardımı formasında həyata keçirilirdi. Həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Türkiyə 

Respublikası ilə mədəni əlaqələri də qurulmuşdu. Heydər Əliyevin səyi nəticəsində iki tərəfin mədəniyyət 

kollektivlərinin qarşılıqlı qastrolları təşkil edilirdi. 

1992-ci il oktyabrın 5-də Türkiyədə təhsil almağa gedən tələbələrlə görüşən Heydər Əliyev bunu 

Naxçıvanın həyatında mühüm hadisə adlandıraraq, naxçıvanlı gənclərə azərbaycanlı adını yüksək tutmağı, 

yüksək elmə, ixtisasa yiyələnməyi, türk dili ilə yanaşı, əcnəbi dilləri də öyrənməyi tövsiyə edirdi. 

Heydər Əliyevin Türkiyəyə sonrakı səfərləri zamanı aparılan danışıqlar, imzalanmış sənədlər Naxçıvan-

Türkiyə münasibətlərinin inkişafına təkan vermiş, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi problemlərinin həllində 

əvəzsiz rol oynamışdır. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü onun yalnız Türkiyə ilə əlaqələrin 

qurulmasına deyil, türk dünyasının problemlərinin həllinə də xüsusi önəm verdiyini göstərir. 

Zaman göstərir ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində, türk dünyasının həmrəyliyində Naxçıvanın xüsusi 

yerinin olması ən yeni tariximizin önəmli faktlarındandır. 2008-ci və 2017-ci illərdə Türkiyə baş nazirlərinin 

Naxçıvana səfərləri, 2009-cu ildə Türkiyə Prezidentinin Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə 

görüşündə iştirak üçün Naxçıvana gəlməsi qardaş ölkənin bu qədim diyara verdiyi önəmin ifadəsidir. 

1991-1993-cü illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli 

maraqlara əsaslanan və siyasi perspektivləri nəzərə alan xarici siyasət kursu müəyyənləşmiş, qonşu dövlətlər və 

beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlər qurulmuşdur. Uğurlu xarici siyasət Naxçıvanın tanınmasına, 

etibarlı tərəfdaş kimi beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artmasına xidmət göstərmişdir. Heydər Əliyevin atdığı 

qətiyyətli addımlar sayəsində diplomatiyamızın fəal mövqeyi formalaşmış, Naxçıvanın sərhədlərinin 

toxunulmazlığı beynəlxalq hüquqi normativ sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Başqa sözlə, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin hərtərəfli inkişafı, Naxçıvanın beynəlxalq aləmdə tanınması 

yolunda əvəzsiz tarixi xidmətləri olmuşdur. 

 

Azərbaycan.-2019.-9 may.-№101.-S.15. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ 

PERSPEKTİVLƏR 

 

Sədaqət Elman qızı Əhmədova, 

BDU-nun “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasının dosenti 

 

Məqalədə iqtisadi artım və ictimai rifah anlayışlarının elmi əsaslandırılması irəli sürülmüş, onların müasir dövrdə 

daha da aktual bir məsələyə çevrildiyi göstərilmişdir. Azərbaycan Respublikasında davam edən islahatlar fonunda iqtisadi 

hadisə və proseslərin inkişafından bəhs edilmişdir. Ölkənin səmərəli regional siyasəti fonunda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf potensialından söz açılmış və burada daxili imkanlar hesabına istehsalın fasiləsizlik 

imkanları qeyd edilmişdir. Göstərilmişdir ki, yuxarıda sadalanan amillər muxtar respublikada yerli istehsala stimul vermiş 

və bu, özünü daha çox daxili bazarın qorunmasında göstərməklə, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının istehsal 

göstəricilərində ifadə edə bilmişdir. 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, regional siyasət, ərzaq məhsulları, daxili imkanlar, yerli istehsal, daxili bazar, 

qeyri-ərzaq məhsulları. 

 

Giriş 

Azərbaycan Respublikasının davamlı iqtisadi inkişaf mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi onun sahə 

strukturu üzrə təşkilatlanmasının düzgünlüyü və məqsədəuyğunluğunu ifadə etməkdədir. Təbii ki, bu 

istiqamətdə əldə ediləcək səmərəliliyin ifadəsi olaraq, iqtisadi artım anlayışının və onun elmi cəhətdən 

əsaslandırılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. İqtisadi artım bütün dövrlərdə makroiqtisadi proseslərin 

səmərəlilik göstəricilərindən ibarət olub, ölkələrin milli iqtisadi quruculuq proseslərində strateji əhəmiyyət kəsb 

etməkdədir. Bu göstərici özündə, iqtisadiyyatın keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin elmi və təcrübi 

əsaslarını, sosiallaşma proseslərini, regional iqtisadi siyasətin səmərəliliyini, əhalinin sosial müdafiəsinin daha 

da gücləndirilməsini, rifahının uzaq gələcək üzrə perspektivliyinin təmin edilməsini və digər amillərin 

məcmusunu göstərməkdədir. 

Bu mənada qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən 

olan kənd təsərrüfatının və onun sənaye əhəmiyyətliliyinin mövcud vəziyyəti iqtisadi artımın aktuallığını 

şərtləndirən mühüm amillərdəndir. Digər tərəfdən, ailə təsərrüfatlarının, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 

və digər istehsalçıların aktiv fəaliyyətinin təmin edilməsi, xüsusən də, kənd təsərrüfatı sahəsində istehsalçıların 

məhsullarının festivallarda təqdim etmə imkanlarına malik olması onların iqtisadi artım üçün güclü baza rolunu 

oynamaqdadır. Bu isə eyni zamanda daxili bazarın yerli məhsullarla təminatında mühüm göstərici deməkdir. 

İqtisadi artım anlayışının elmi-nəzəri əsasları haqqında 

İqtisadi artım anlayışı və bununla bağlı məsələlər cəmiyyət üzvlərinin aktual problemlərinin 

öyrənilməsini şərtləndirdiyi üçün ictimai rifahın öyrənilməsi və əsaslandırılması məsələlərini də əhatə 

etməkdədir. Sözügedən məsələ iqtisad elmi və digər sosial mahiyyətli tədqiqat sahələri tərəfindən araşdırılmış, 

elmi cəhətdən əsaslandırılmış və bir problem olaraq öyrənilmişdir. Mahiyyət etibarı ilə hər iki anlayış 

makroiqtisadi önəm daşımaqla, ölkənin sosial siyasətinin və iqtisadi gücünün mühüm ifadəsi kimi çıxış 

etməkdədir. Q.İ. Libman və O.K. Filatovun tərtibçiliyi ilə 1989-cu ildə ASE-də nəşr olunan Qısa İqtisadi 

Lüğətdə iqtisadi artıma istehsal və qeyri-istehsal istehlakı məqsədilə məhsul istehsalının və xidmətlərin 

çoxaldılması kimi yanaşılır. [4, s. 92] Buradan da göründüyü kimi, iqtisadi artım cəmiyyətin artan tələbatlarının 

dolğun təmin edilməsinə hesablanıb və istehsalla istehlak arasındakı tənzimlənməyə xidmət etməklə, əmtəə və 

xidmətlərin arasıkəsilməzliyini hədəfləməkdədir. 
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Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent S.A. İbadovun müəllifliyi ilə 

2009-cu ildə işıq üzü görən “İqtisadiyyat” (İqtisadi nəzəriyyə) adlı dərslikdə iqtisadi artım istehsal olunan 

istehsal amillərini artırmaqla, yaxud texnika və texnologiyanı təkmilləşdirməklə adambaşına düşən ümumi milli 

məhsulu artırmaq, istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin kəmiyyətinin istehlak olunmuş əmtəə və xidmətlərin 

kəmiyyətindən çox olması kimi göstərilmişdir. [1, s. 373] Bütün dövrlər üçün aktual olan bu yanaşma istehsalın 

tələbat qarşısındakı dayanıqlığının ifadəsini özündə əks etdirməkdədir. 

Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimləri, iqtisadi üzrə fəlsəfə doktorları O.Q. Məmmədlinin və F.L. 

İsmayılovun həmmüəllifliyi ilə 2007-ci ildə nəşr olunan “İqtisadi nəzəriyyə” adlı dərslikdə göstərilir ki, iqtisadi 

artım bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iki göstərici ilə müəyyən edilir. Müəyyən dövr ərzində: 

− real ümummilli və ya xalis milli məhsulun artması; 

− hər nəfərə düşən real ümummilli məhsulun və ya xalis milli məhsulun artması. [2, s. 473] 

Makroiqtisadi proseslərin inkişafındakı göstəricilərin artım dinamikasını ifadə edən bu anlayışlar 

ölkələrin iqtisadi perspektivliyinin davamlılığını nəzərdə tutmaqdadır. 

Ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin mühüm tərkib hissəsi və hərəkətverici qüvvəsi olan bu anlayışlar 

milli iqtisadi inkişafda strateji əhəmiyyətə malikdir. İqtisadi artım bir-birini əvəz edən illər üzrə əhalinin 

tələbatının ödənilməsi sahəsində məhsul və xidmətlərin çox və keyfiyyətli istehsal olunmasını ifadə edir. Yəni 

burada əldə olunan makroiqtisadi göstəricilərin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət tərəflərini qeyd etmək 

lazımdır. Əsas makroiqtisadi göstəricilər olan Ümumi Milli Məhsulun və ya Xalis Milli Məhsulun əvvəlki 

dövrlə nisbətdə faizlə artımı və ya onların adambaşına düşən həcminin çoxalması iqtisadi artımın əsas 

göstəriciləri olaraq qeyd edilə bilər. Təbii ki, bunlar isə özündə həm də makroiqtisadi mahiyyət kəsb etməklə 

ictimai rifahın daha da yaxşılaşmasına xidmət edən əsas amillərdir. Çünki, ictimai rifah öz sosial-iqtisadi 

mahiyyətinə görə əhalinin yaşayışında xoş güzəran, firavanlıq, bolluq və rahatlıq göstəricilərinin özünə yer 

tapmasını ifadə edir. Daha geniş mənada desək, ictimai rifah anlayışındakı “ictimai” sözü cəmiyyətə xas olduğu 

və çoxluğu ifadə etdiyi üçün daha çox xalqın rifahına çalışma imkanlarını özündə əks etdirməkdədir. 

Müasir müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatının islahatlarla müşayiət edilən prioritetlərinin müəyyən 

edilməsi çoxşaxəliliyə əsaslanan proseslərin də davamlılığına zərurət yaratmışdır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf 

məqsədləri ilə daha da sürətlənən bu proseslər milli iqtisadiyyat üzrə perspektivliyin əhəmiyyətini 

yüksəltmişdir. Təbii ki, bunlar sosiallaşan iqtisadiyyat fonunda iqtisadiyyatın milli mahiyyətinin yüksəldilməsi 

ilə yanaşı, eyni zamanda onun regional təsirinin güclənməsinə zərurət yaratmaqda idi. Adından da göründüyü 

kimi, sosiallaşan iqtisadiyyat cəmiyyətin artmaqda olan tələbatının ifadə oluna bildiyi, insanların təhsilinin, 

sağlamlığının, dünyagörüşünün, mədəni keyfiyyətlərinin təmin edildiyi, ölkənin elmi-texniki inkişafı ilə 

müşayiət edilən iqtisadiyyatın səmərəlilik göstəricisidir. [3, s. 39] 

İqtisadi artım Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi nailiyyətlərinin tərkib hissəsi kimi 

Çox mühüm strateji amillərin məcmusundan ibarət olan bu tədbirlər bütün regionlar kimi milli iqtisadi 

inkişafdakı çevikliyi ilə seçilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının istehsal potensialının daha da güclənməsinə 

xidmət etməkdədir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın sosiallaşma proseslərinə köklənməsi onun bu istiqamətdəki 

təsir imkanlarını da artırmışdır. Xüsusilə, əsas hədəf kimi müəyyənləşdirilən məqsədlər yerli istehsal hesabına 

daxili bazarın qorunması və artan tələbatların qarşılanması məsələlərini daha da stimullaşdırmışdır. 

İqtisadi hadisə və proseslərin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlanması muxtar respublikanın müasir 

inkişaf mənzərəsində özünü göstərməkdədir. Geridə qalan illərin sosial-iqtisadi potensialı hesabına 

makroiqtisadi inkişafın daha sürətlənməsinə imkanlar açan tədbirlər cari ilin birinci yarısında da muxtar 

respublikada iqtisadi artım göstəricilərinə çevrilmişdir. Belə ki, yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində artım qeydə alınmışdır. Həmin artım əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümumi 

Daxili Məhsulun həcmində 1 milyard 246 milyon 624 min 700 manatla ifadə edilmişdir ki, bu da 2008-ci ilin 
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müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Əlbəttə ki, bu, iqtisadi artımla müşayiət olunan ictimai rifah 

göstəricilərini də özündə əks etdirməkdədir. 10 il əvvəlin müvafiq göstəriciləri ilə anoloji müqayisəni apardıqda 

aydın olur ki, müvafiq illər üzrə ÜDM-in hər bir nəfərə düşən həcmi 3,4 dəfə artaraq 2748,3 manata çatmışdır. 

[5] Təbii ki, bunlar iqtisadiyyatın sosial mahiyyətinin daha da yüksək olması ilə xarakterizə olunur ki, bu da 

aşağıdakı şəklin məlumatlarında ifadə edilməkdədir: 

 

 
 

Şəklin məlumatlarından da göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi artımın təmin 

edilməsi dinamik xarakter daşıyır və istehsalın fasiləsizliyi ilə sıx şəkildə bağlıdır. Burada istehsalın hədəflənən 

səviyyəsi qeyd olunan göstəricilərlə yanaşı, həm də özündə bir sıra üstünlükləri əks etdirməkdədir. Bunlar daha 

çox: 

− tələbata uyğun məhsul istehsalının stimullaşdırılmasını: 

− idxalın məhdudlaşdırılmasını; 

− ixracyönlü məhsulların istehsalının stimullaşdırılmasını da əhatə etməkdədir. Muxtar 

respublikada mövcud istehsal müəssisələrinin işləkliyinin təmin edilməsi, yenilərinin fəaliyyətə 

başlaması, təbii ki, yalnız fasiləsiz istehsal amilinə xidmət etməkdədir. Sosial-iqtisadi sahələrdə 

səmərəli tənzimləmə siyasətinin həyata keçirilməsi, qanunvericiliklə müəyyən edilən 

təşəbbüslərin dəstəklənməsi, iqtisadi idarəetmənin ən çevik və aparıcı qüvvəsi olan sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafı muxtar respublikada istehsalın tələbat qarşısındakı dayanıqlığını daha da 

artırmışdır. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada istehsal edilən ərzaq və qeyri-

ərzaq məhsullarından ibarət istehsal potensialının formalaşması qeyd etdiklərimizi ifadə 

etməkdədir. Bunu aşağıdakı şəklin məlumatlarından da görmək olar: 

 

 
 

Bu bir həqiqətdir ki, bütün inkişaf etmiş ölkələr tələbatların dolğun qarşılanmasına yönələn məqsədləri 

gerçəkləşdirə bilən iqtisadiyyat formalaşdırmaqda, onu inkişaf etdirməkdədirlər. Məhz bu baxımdan da qeyd 

edə bilərik ki, müasir dövrün hətta dünya üzrə aktuallaşan məsələləri içərisində maddi və qeyri-maddi istehsal 

sahələrinin davamlı inkişafı məqsədləri əsas yer tutmaqdadır. Bu, Azərbaycan Respublikasının da prioritetləri 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

338 

 

içərisində mühüm əhəmiyyətə malik olan amil olaraq qeyd edilə bilər. Bu mənada ölkədə və muxtar 

respublikada iqtisadi artım və ictimai rifah məsələlərinə regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində dövlət 

siyasətinin çox zəruri tərkib hissəsi olaraq yanaşılır. İqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə hüquqi və iqtisadi 

tənzimlənmə siyasətinin həyata keçirilməsi ayrı-ayrı aparıcı sahələr üzrə artım dinamikası üçün təsisatlar 

yaratmış və bu, özünü ÜDM-in strukturunun təşəkkülü ilə ifadə etməkdədir. 

Azərbaycanda milli iqtisadi quruculuq proseslərinin davamlılığı və perspektivliyi onun regionlarında 

istehsal infrastrukturunun daha da güclənməsinə imkanlar açmışdır. Nəticədə isə bütün iqtisadi rayonların 

sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində islahatlarla müşayiət edilən potensial yaradılmışdır. Təbii ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da milli iqtisadiyyatın perspektivləri əsas götürülərək iqtisadi islahatların vəziyyəti və sosial 

dayanıqlılığın əsasları diqqətdə saxlanılmış və əhalinin rifah göstəriciləri daha da artmışdır. İqtisadi artım və 

ictimai rifahın mühüm göstəricilərindən birini əhalinin ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsindən 

ibarət dayanıqlı sosial-iqtisadi siyasətin səmərəli təşkili və idarə olunması təşkil etməkdədir. Təhlillər göstərir 

ki, muxtar respublikada son 10 ildə ümumi ərzaq məhsullarının istehsal həcmi 1,3 dəfə artmışdır ki, bu da 

iqtisadiyyatın sosiallaşma sahəsindəki çevikliyini göstərməkdədir. Bu artım dinamikası ümumi qeyri-ərzaq 

məhsullarının istehsal həcmində 1,7 dəfə, bütün növlər üzrə istehsal olunan məhsulların istehsal həcmində 1,5 

dəfə təşkil etmişdir. 

 

 
 

Bu potensial eyni zamanda özündə ölkə iqtisadiyyatının prioritetlərinə aid olmaqla, bir sıra strateji 

xüsusiyyətləri də daşımaqdadır. Bu da məhz: 

− regionların istehsal gücünün artırılması və bu sahədə davam edən islahatların perspektivliyinin 

diqqətdə saxlanılması ilə; 

− ölkə iqtisadiyyatındakı yaradıcı təşəbbüslərin dayanıqlı bazasının daha da gücləndirilməsinə 

dəstəklə; 

− səmərəli regional iqtisadi siyasətin məhsuldarlığa söykənən nəticələri ilə; 

− ardıcıl dövlət proqramlarının icrası fonunda səmərəli məşğulluq siyasətinin 

müəyyənləşdirilməsilə; 

− təbii ki, blokadanın təhdidləri və təsirlərinin minimuma endirilməsilə daha da aktuallaşmaqdadır. 

Sadalananların hər birini özündə əks etdirən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi 

inkişafındakı göstəricilərin əsas xüsusiyyətlərindən olan və hazırkı dövrdə çox yüksək mahiyyəti ilə fərqlənən 

tədbirlərdən biri kimi yerli imkanlar hesabına istehsalın fasiləsizliyini, davamlılığını və təşəkkülünü qeyd edə 

bilərik. Bu, iqtisadiyyatın dayanıqlığının, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin, iqtisadi proseslərin 

pozitivliyinin göstəricisi olaraq çıxış etməkdədir. Məlumdur ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı muxtar respublikada uğurla icra edilmiş və əldə edilən artım göstəriciləri bu istiqamətdəki 

tədbirlərin hazırda da davam etdirilməsinin nəticəsidir. Bunu aşağıdakı şəklin məlumatları da göstərməkdədir: 
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Şəkildən də göründüyü kimi, muxtar respublikada yerli imkanlar hesabına istehsalın təşkili və idarə 

olunması istiqamətində mühüm potensial mövcuddur və bu, strateji mahiyyət kəsb etməkdədir. Tərtib edilən 

şəkildə də bir daha, muxtar respublikada əhalinin yaşam tərzinin, onun fıravanlığının və dövlət qayğısı ilə əhatə 

olunmasının ən gerçək ifadəsi öz əksini tapmışdır. Yəni sosiallaşan iqtisadiyyat üçün resurs bolluğu var. 2008-

2018-ci illər üzrə artım dinamikasının müqayisəsini aparanda aydın olur ki, yerli imkanlar hesabına ərzaq 

məhsullarının istehsalı 1,3 dəfə, qeyri-ərzaq məhsullarının istehsalı 1,7 dəfə, bütün növlər üzrə məhsul 

istehsalının həcmi isə 1,6 dəfə artmışdır. 

Bu göstəricilər bütün tərəflərilə yanaşı əhali gəlirlərinin artımındakı davamlılığı da ifadə etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətən 1,1 faiz artaraq 1 milyard 845 milyon 

812 min 200 manata, onun hər bir nəfərə düşən məbləği isə 4 min 93 manat təşkil etmişdir. [5] Bu dinamika bir 

daha göstərir ki, dünyada cərəyan edən siyasi, iqtisadi, hərbi sahələr də daxil olmaqla, çoxistiqamətli böhranlar 

ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına öz neqativ təsirlərini göstərə bilməmiş və bu gücdə muxtar respublikamızın 

da böyük istehsal təsiri hesabına formalaşan təkmil regional iqtisadi siyasətinin yüksək əhəmiyyəti vardır. 

 

Nəticə 

İqtisadi artım məsələlərinin tədqiqi və elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsindən belə qənaətə gəlmək 

mümkündür ki, bu, cəmiyyətin aktual və fundamental problemlərinin öyrənilməsində öz çəkisini artırmaqdadır 

və buna görə də tədqiqat predmeti kimi götürdüyümüz Naxçıvan Muxtar Respublikasında özünün spesifikliyi ilə 

xarakterikdir. Buna görə də iqtisadi artım özündə: 

− milli iqtisadi perspektivlərin üstün tutulmasındakı təşkilatlanmanın dolğunluğuna təminat verir; 

− ayrı-ayrı sahələrin dinamik inkişafını və makroiqtisadi göstəricilərin davamlılığını 

göstərməkdədir; 

− sosial sahələrin dayanıqlığını, eləcə də bu istiqamətdəki proseslərin düzgün təşkili və idarə 

olunmasını ifadə edir; 

− kiçik və orta sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsini və perspektivliyinin təmin edilməsini 

əks etdirməkdədir; 

− muxtar respublikanın milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki aktiv iştirakını düzgün ifadə edir və 

iqtisadiyyatın sahə strukturunda təşkilatlanmanı göstərir və s. 

 

Təkliflər 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi artım məsələlərini araşdırarkən onun aqrar bölgə olmasını və 

iqtisadiyyatının sənaye əhəmiyyətinin artırılmasını nəzərə alaraq, bu sahədəki perspektivliyin əhatə dairəsinin 

daha da artırılması məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin səmərəli olacağını üstün hesab edirik: 
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− vətəndaşların mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin məqsədəuyğun, vaxtında və səmərəli istifadə 

edilməsinə nəzarəti məqbul hesab edirik. Yəni yerli özünüidarə orqanlarının (bələdiyyələr) bu 

işlərdə çeviklik göstərməsi doğru olardı; 

− müxtəlif maarifləndirici vasitələrlə kəndlilərin (torpaq istifadəçilərinin və ya məhsul 

istehsalçılarının) səmərəli fəaliyyətə istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi məqsədəuyğundur. 

Əsasən ucqar dağ kəndlərində yaşayan insanların fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün müəyyən 

məsafədə qəbul məntəqələrinin istifadəyə verilməsini zəruri hesab edirik. Kəndli, istehsalçı əmin 

olmalıdır ki, onun məhsulu zay olmayacaq və o, məhsulunu istehsal edəcəyi anda təhvil verəcək; 

− qəbul məntəqəsinin fəaliyyət mexanizmlərinin işlənib hazırlanması zamanı (onun adını 

“əlaqələndirici mərkəz” kimi də ifadə edə bilərik) onun ümumi xarakter daşıması da təmin 

edilməlidir. Yəni kənd təsərrüfatına aid məhsulların bütün növlərinin qəbulu bu məntəqədə təmin 

edilə bilər. Elə kəndlilərimiz var ki, onların öhdəsində torpaq sahələri olsa da, heyvandarlıqla 

məşğul olmaları üçün təsərrüfatları olmaya da bilər. Belə olan halda, onlar əkib-becərməyə heç də 

maraq göstərmək istəmirlər. Ancaq qəbul məntəqələri və yaxud əlaqələndirici mərkəzlərin olması 

onlara yenə də əkib-becərməyə stimul verəcək, hətta onların heyvandarlığa olan maraqlarını da 

artırmış olacaq. Üzümçülük, əkinçilik, heyvandarlıq, quşçuluq və s. sahələrə aid məhsulların 

istehsalının və satışının çevikliyinin əlverişli yollarından biri kimi bunu önəmli hesab edirik; 

− regionlarda yaradılacaq qəbul məntəqələrinin və əlaqələndirici mərkəzlərin bir-biri və emal 

müəssisələri ilə sıx əlaqələrinin təmin edilməsi səmərəli ola bilər. Bu məntəqə və ya mərkəzlər 

daxili bazarlara olan tələbatı müntəzəm olaraq öyrənməli, ümumiyyətlə, marketinq xidmətləri 

vasitəsilə tələb və təklifin səviyyəsinə uyğun olaraq fəaliyyətlərini tənzimləyə bilərlər. Bunlar 

eyni zamanda məhsul istehsalçıları ilə arasıkəsilməz əlaqələrdə olarsa, istehsal olunan 

məhsulların toplanması (yığılması), vaxt və məhsul itkilərinə yol verilməməsi üçün işlərinin 

səmərəli qurulmasında operativ ola bilər; 

− həmin məntəqə və ya mərkəzlərin öz müştərilərini də qazanmaq (və yaxud itirməmək) üçün 

reklam xidmətlərini düzgün təşkil etməsini, müxtəlif informasiya vasitələrinin imkanlarından 

səmərəli yararlanmasını perspektivli sayırıq. Onların regionlardakı aqroparklarla sıx əlaqələrinin 

qurulmasına diqqətin artırılması, kəndlilərin texniki təminatlardan yararlanmalarının 

təşəbbüskarlığını stimullaşdırar; 

− kəndlilərin istifadəsində olan torpaq sahələrinin əkinə yararlılıq səviyyəsinin artırılması yolu ilə 

onların münbitliyinin qorunmasına ciddi diqqətin artırılması, istifadə edilməyən torpaq sahəsinin 

qalmamasını təmin edə bilər. Təbii ki, burada torpaq fondunun azaldılmaması üçün nəzarət ciddi 

təmin edilməlidir; 

− suvarma sistemlərinin təminatı və genişmiqyaslılığının təmin edilməsi məqsədilə su anbarları 

potensialının daha da artırılması məsələlərinə diqqətin gücləndirilməsi, bütün kəndləri əhatə 

edəcək səviyyədə olması düzgün olardı; 

− Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Əlincə bölgəsində eyniadlı Su Anbarının tikilməsi ilə su ehtiyatlarının artırılması və bu prosesdə 

Bənənyar Su Anbarının yükünün yüngülləşdirilməsinə də kömək etmiş olar; 

− dövlət tərəfindən verilən subsidiyaların məhsul istehsalçılarına bərabər yox, daha çox məhsul 

istehsalçısına daha çox subsidiyanın verilməsinə nəzarət edilməsinin təmin edilməsini məq-

sədəuyğun hesab etmək olar və s. 
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Перспективы и социально-экономическое развитие 

в Нахичеванской Автономной Республике 

 

Садагат Эльман кызы Ахмедова 

доц., кафедры «Мировой Экономики» БГУ 

 

Резюме 

В статье излагаются научные обоснования понятий экономический рост и социальное благополучие, и 

отмечено, что в настоящее время они становятся все более актуальными. Так же говорится о развитии 

экономических событий и процессов, происходящих на фоне проводимых реформ в Азербайджанской Республике. 

Отмечен потенциал социально-экономического развития Нахичеванской Автономной Республики на фоне 

рациональной региональной политики страны, были отмечены возможности безперерывности производства за счет 

внутренних возможностей. Было отмечено, что вышеперечисленные факторы стимулировали местное 

производство и внутренний рынок, что проявляется в показателях производства продовольственных и 

непродовольственных товаров . 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная политика, продукты питания, 

внутренние возможности, отечественное производство, непродовольственные товары. 
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Summary 

The article provides information on the scientific justification of economic growth and social well-being, which has 

become a more urgent issue in the contemporary era. The development of economic events and processes on the 

background of ongoing reforms in the Azerbaijan Republic were mentioned in the article. On the background of the 

effective regional policy of the country the potential of the socio-economic development of the Nakhchivan Autonomous 

Republic was discussed and there were highlighted the opportunities for non-productivity production. It was pointed out 

that the above-mentioned factors stimulated domestic production in the Autonomous Republic, which was able to express 

itself in the production of food and non-food products and the protection of the domestic market. 

Key words: socio-economic development, regional policy, food products, domestic opportunities, domestic 

production, domestic market, non-food products. 

 

Kooperasiya. - 2019.-№1.-S.47-53. 

 

 

http://www.statistika.nmr.az/


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

342 

 

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ YARADILMASI 

AZƏRBAYCANIN SİYASİ TARİXİNİN MÜHÜM ƏHƏMİYYƏTLİ HADİSƏSİDİR 

 

İsmayıl Hacıyev 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasına qədərki vəziyyət, yaradılması prosesi və sonrakı inkişaf 

tarixi araşdırılmışdır. Aydın olur ki, 1917-1920-ci illərdə - həm çar Rusiyasının son illərdə, həm də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti, həm bolşevik Rusiyası dövründə erməni daşnaklarının "böyük Ermənistan yaratmaq uğrunda mübarizəsində 

məkrli amillər mühüm yer tutmuşdur. İlk növbədə çar Rusiyasının yaxından köməyi ilə qədim Azərbaycan torpağı olan 

İrəvan ərazisində Ermənistan dövləti (Ararat Respublikası) yaradılmışdır. Yenə çar və Bolşevik Rusiyasının, İngiltərə və 

ABŞ-ın yardımı ilə onun ərazisi genişləndirilmiş və bir sıra torpaqlarımız Ermənistana verilmiş, yaxud verilməsi 

istiqamətində açıq-aşkar cəhdlər göstərilmişdir. Bunun qarşısını almaq üçün Naxçıvan əhalisi, Osmanlı dövləti mübarizə 

aparmalı olmuşdur. Behbud ağa Şahtaxtinskinin V.İ. Leninə yazdığı məktub və teleqramlar, Türkiyənin Rusiya ilə apardığı 

danışıqlar erməni məkrinin qarşısını almışdır. 

1921-ci ilin yanvarında Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalması ilə bağlı referendum keçirilmiş və əhalinin 90 

faizindən çoxu bunun lehinə səs vermişdir. 1921-ci ilin mart və oktyabr aylarında Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri 

ilə Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu qazanmış və Azərbaycan onu üçüncü dövlətə verməsini öz 

öhdəsinə götürmüş və bunu təsdiq edən tərəflər (Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan) müəyyən edilmişdir. 1924-cü il 

fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmışdır. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi əsasları da 

verilmişdir. 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Ermənistan, muxtariyyət, muxtar respublika. 

 

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm yer tutan Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95-

ci ildönümü tamam olur. 1921-ci ildə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu qazanan Naxçıvan diyarında 

1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmışdır. Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu 

qazanmasının əhəmiyyətindən bəhs edən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti 

tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa 

torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq” [13, 

s. 89]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm, əhəmiyyətli 

hadisəsidir. Bununla Naxçıvan Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılmış və şərəfli 

inkişaf yolu keçmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında oynadığı rolu qiymətləndirərək demişdir. “Azərbaycanın 

qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. 

Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, 

yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, 

ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. Naxçıvan əhalisinin milli-istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş 

etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna 

xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik olan muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, 

infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, 

fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal iştirakçısıdır...” [20]. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb, çətin və 

keşməkeşli tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Vaxtı ilə coğrafi cəhətdən ölkəmizin mərkəzi ərazilərindən olan 
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Naxçıvan XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla sərhəd ərazisini itirmişdir. Böyük 

kapitalist dövlətlərinin, xüsusilə bolşevik Rusiyasının məqsədi Naxçıvanı Ermənistana vermək, bununla türk 

dünyasının bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. Erməni daşnakları isə yaranmış şəraitdən istifadə edərək 

Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını “böyük Ermənistana” qatmaq siyasəti aparmışlar. Onların bu niyyətlərində 

Naxçıvanın zəbt edilməsi ilk planda dururdu. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ingilislərin və amerikanların dəstək və yardımlarından istifadə 

edən erməni millətçiləri Naxçıvanı işğal etməyə çalışmışlar. Lakin qəhrəman naxçıvanlıların mərdlik və 

igidliklə apardıqları mübarizə məkrli düşmənlərin niyyətlərinin reallaşmasına imkan verməmişdir. Naxçıvanın 

qəhrəman əhalisi bu diyarı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmiş, Ana Vətənə birləşmək uğrunda 

inadla mübarizə aparmışdır. 

Naxçıvanlıların qəhrəmanlığından bəhs edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başçısı Nəsib 

bəy Yusifbəyli Azərbaycan Parlamentindəki çıxışında demişdir: “İgid naxçıvanlılar, şərurlular... bu məsələni 

özləri həll etdilər. Onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var-dövlətlərini riskə qoyaraq doğma torpağa - 

Vətənə qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da hökumətin işini asanlaşdırdılar. Güman edirəm 

ki, haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi görəndən sonra onların qanuni 

hüquqlarını danmayacaqlar” [2, v. 4-5]. 

XX əsrin 20-ci illəri, xüsusilə 1918-1920-ci illər Naxçıvan diyarı üçün çətin inkişaf dövrü olmuşdu. 

Çarizm devrildikdən sonra imperiyanın əksər əyalətlərində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da 

ikihakimiyyətlilik yaranmış, bir sıra kapitalist dövlətləri yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu diyara yiyələnmək üçün cəhdlər etmişlər. 

Milli burjuaziyanın və demokratik ziyalıların təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Müsəlman Milli Şurası 

yaradılmışdı. Bu şura yalnız Naxçıvanda deyil, eləcə də Mehridən Uluxanlıya qədər ərazidə yaşayan 

azərbaycanlıları ermənilərin silahlı quldur basqınlarından qoruyurdu. 

Bu dövrdə Naxçıvan məsələsi beynəlxalq və məhəlli mənafelərin toqquşduğu, ziddiyyətlərin kəsişdiyi 

kəskin düyün nöqtələrindən biri olmuşdu. Erməni millətçilərin təqsiri üzündən Naxçıvan diyarında baş verən 

ictimai-siyasi hadisələr faciəli bir vəziyyətə çatmışdı. Ona görə də Naxçıvan məsələsi beynəlxalq aləmi 

düşündürən mühüm bir problemə çevrilmişdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycanı müstəqil dövlət elan etməsi Naxçıvan diyarı əhalisində 

müəyyən ümidlər yaratmışdı. Naxçıvan diyarının qarşılaşdığı problemləri həll etmək və çətinlikləri aradan 

qaldırmaq üçün istər yerli əhali və onun başçıları, istərsə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti 

tərəfindən müəyyən işlər görülmüş, erməni daşnaklarının torpaq iddialarının və etnik təmizləmə siyasətinin 

reallaşdırılması istiqamətində ilkin cəhdləri dəf olunmuşdu. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti çox 

mürəkkəb və çətin vəziyyətə düşən Naxçıvan diyarının Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu elan etməyə 

imkan tapa bilməmişdi. 

Bundan istifadə edən Ermənistan (Ararat Respublikası) Naxçıvan diyarına yiyələnmək üçün öz 

fəaliyyətini daha da genişləndirdi. Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə dinc azərbaycanlı əhaliyə divan tutur, 

yerli azərbaycanlıların sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitəyə əl atırdı. 

Ermənistanın Naxçıvan diyarına olan iddialarının artdığı bir dövrdə - 1918-ci il iyulun 7-də Kazım 

Qarabəkir Paşanın başçılığı ilə türk ordusu Naxçıvana gəldi və erməni özbaşınalığının qarşısını almaq üçün 

əhaliyə kömək göstərdi. İyulun 17-də Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası Bələdiyyə idarəsi ilə əvəz edildi. 

Naxçıvanda Türkiyənin nəzarəti gücləndi. Türkiyənin Naxçıvana gəlmiş XI Qafqaz Ordusu yerli özünümüdafiə 

qüvvələri ilə erməni daşnaklarına sarsıdıcı zərbə vurdular. Birinci dünya müharibəsində məğlub olduğuna və 

1918-ci il oktyabrın 30-da imzaladığı Mudros müqaviləsinin şərtlərinə görə türk qoşunları Azərbaycanı, eləcə 

də Naxçıvan diyarını tərk etməli oldu. Bu zaman naxçıvanlılar qarşısında çıxış edən Kazım Qarabəkir Paşa 
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bildirdi ki, “Naxçıvanın gələcək müqəddəratını təmin etmək üçün burada bir hökumət qurulması vacib və 

zəruridir. Zatən siz naxçıvanlılar milli azadlıq mübarizəsində tarixə şanlı səhifələr yazmışsınız. Dövlətçilik 

hüququna və ləyaqətinə maliksiniz. Siz bu hüququ, haqqı döyüş meydanlarında düşmənə qələbə çalaraq 

qazanmışsınız. Şərqin qapısında, Naxçıvanda bir cümhuriyyət qurulmalıdır” [3, s. 46]. 

Naxçıvanlılar bu diyarı erməni işğalından qorumaq üçün 1918-ci il noyabrın 3-də Araz-Türk Respublikası 

adlı cümhuriyyət yaratdılar. Araz-Türk Respublikası hökumətinin tərkibi sədrdən və 6 nazirdən ibarət idi. 

Hökumətin sədri Əmir bəy Nərimanbəyov, nazirlər isə İbrahim bəy Cahangiroğlu (hərbi), Bağır bəy Rzazadə 

(inzibati), Qənbərəli bəy Bənəniyarlı (maliyyə), Məmməd Bəyzadə (ədliyyə), Həsənağa Şəfizadə (xarici işlər), 

Mirzəhüseyn Mirzə Həsənzadə və Lütfi Xoca Ekid Əfəndi (şeyxülislam) idi [23, s. 46-49]. Paytaxtı Naxçıvan 

şəhəri olan bu respublikanın ərazisinə Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli qəzaları, Üçmüəzzin qəzasının bir 

hissəsi, Ordubad dairəsi, Sərdarabad, Uluxanlı, Qəmərli, Vedibasar, Uluxanlı, Mehri və b. bölgələr daxil idi. 

Sahəsi 8696 kv.km-ə çatırdı. Əhalisi bir milyon nəfərdən artıq idi [3, v. 9; 17, s. 33]. 

Araz-Türk Respublikasının yaradılmasında başlıca məqsəd bölgənin erməni işğalı altına düşməsinə imkan 

verməmək idi. Hökumət bu istiqamətdə fəal iş aparırdı. Araz-Türk Respublikasının hərbi qüvvələrinin 

yaradılması və formalaşdırılmasında hərbi nazir İbrahim bəy Cahangiroğlunun böyük əməyi olmuşdu. Onun 

köməyi ilə qısa müddətdə silahlı qüvvələr təşkil edilmiş, 500 nəfərlik süvari alayı yaradılmışdır. Könüllü xalq 

dəstələri təxminən 20 tabordan (hər taborda 250-500 könüllü var idi) ibarət idi. Taborlardan 4-ü Naxçıvanda, 3-

ü Şərur-Dərələyəzdə, qalanları isə Zəngibasar, Vedibasar, Qəmərli və b. ərazilərdə yerləşdirilmişdi [15, s. 97]. 

Baş Noraşen, Düdəngə və Zeyvədə yerləşən taborlara Fətulla Hüseynov, Şərurda, Sədərəkdə yerləşən 

taborlara Həsən Şahverdioğlu, Yengicə qüvvələrinə Məşədi Ələsgər ağa, Ordubaddakı tabora İbrahimxəlil 

Axundov, Nehrəm taboruna Kəblə Muxtar, Cəhri taboruna Kəblə Kərim, Dizə taboruna Məmmədrza bəy, şəhər 

taboruna Hüseyn Əliyev komandanlıq edirdi. Diyar əhalisinin öz təhlükəsizliyini qorumaq əzmi o qədər böyük 

idi ki, doğma ocaq və torpaqlarını müdafiə edən könüllü dəstələr işğalçıları təkcə darmadağın etmir, eyni 

zamanda İrəvanın özünü qorxuya salırdı. 

Naxçıvan ərazisində milis idarələri və onların sahə şöbələri də yaradılmışdı. Bütün qüvvələr Naxçıvanın 

qorunmasına və idarə olunmasına yönəlmişdi. Könüllü müqavimət dəstələri erməni daşnaklarına layiqli cavab 

vermişdi. Xüsusilə Şərur-Dərələyəz mahalındakı Zeyvə kəndi yaxınlığında baş verən döyüşdə Kalbalı xanın 

rəhbərliyi ilə 6 min nəfərlik könüllü müqavimət dəstələri erməni hərbi qüvvələrini darmadağın etmişdilər. 

Araz-Türk Respublikasının əhəmiyyətinə və onun qısamüddətli fəaliyyətinin nəticələrinə gəldikdə isə o, 

Azərbaycan üçün çox gərgin bir dövrdə bölgənin azərbaycanlı əhalisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı birgə 

mübarizə aparılması məqsədilə birləşdirilməsində müəyyən rol oynadı və ən başlıcası isə diyarın ermənilərin 

əlinə keçməsinə imkan verməməklə onun toxunulmazlığını qorudu, bununla da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

təmin edildi. 

Aralarındakı müəyyən fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Naxçıvanın müdafiəsində, onun erməni 

daşnaklarının əlinə keçməməsində Cəfərqulu xan, Kamran xan və yerli ziyalılar çox böyük xidmətlər 

göstərmişlər. Kalbalı xan respublika silahlı dəstələrinə komandanlıq edir, erməni hücumlarının qarşısını alır, 

əlverişli şərait yaradaraq onlara layiqli cavab verirdi. 

1919-cu ilin yanvarında ingilislər Naxçıvana gəldilər və burada general qubernatorluq yaratdılar. Bir 

aydan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri də Naxçıvana gəlib çıxdılar. Keçirilən 

müzakirələrdə siyasi, hərbi, iqtisadi, maddi və mədəni məsələləri özündə birləşdirən akt tərtib edildi. Bu akt 

Naxçıvanın könüllü surətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə birləşdirilməsi haqqında idi. Akt hökumət 

üzvləri, Milli Şura üzvləri və yerli əhalinin nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdır. 

Naxçıvana gələn ingilislərin məqsədi buranı Ermənistana vermək idi. Lakin Naxçıvan əhalisi diyarın 

ingilislər tərəfindən Ermənistana verilməsinə qarşı mübarizəyə qalxdı. Bununla əlaqədar Naxçıvan Müsəlman 
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Milli Şurasının üzvləri ingilis general-qubernatoruna məktub göndərərək öz qəti etirazlarını bildirdilər. 

Məktubda Araz-Türk Respublikası əhalisinin “bütün dünyanın və bütün mədəni qüvvələrin azad həyat, xalqların 

öz müqəddəratını həll etmək hüququ haqqında qışqırdıqları bir vaxtda azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən 

üstün olmayan, əksinə bir çox hallarda bizdən geri qalan ermənilərin qulu ola bilməzlər” fikrinə gəlməsi faktı və 

səbəbləri öz əksini tapmışdır. 

Naxçıvandakı ingilis missiyası ermənilərin respublika hüdudlarına hücumuna mane olmurdu və onların 

fəaliyyətində ikili siyasət özünü açıq-aşkar göstərirdi. İngilislər bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir 

hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəfdən isə diyarın daşnak Ermənistanın 

hakimiyyətinə verilməsi təklifi ilə çıxış edirdilər. Naxçıvan əhalisi bu siyasətə qarşı inadla mübarizə aparırdı. 

Naxçıvan Milli Şurasının sədri Cəfərqulu xan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici işlər naziri M.Y. 

Cəfərova göndərdiyi məktubda yazırdı: “Biz özümüzü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab edirik və əminik ki, 

hər hansı səbəbdən hərbi qüvvə ilə kömək edə bilməsə də, heç olmasa top, tüfəng və patronla Azərbaycan bizə 

kömək edəcəkdir. Hətta Azərbaycan bundan da imtina etsə, biz bu yolda canımızdan keçəsi olsaq belə, 

müqəddəs vədimizi yerinə yetirəcəyik” [15, s. 167]. 

İngilis nümayəndələri Naxçıvanı erməni “idarəçiliyinə” vermək üçün çox canfəşanlıq göstərirdi. 

Müsəlman Milli Şurası və Naxçıvan əhalisi buna qəti etiraz edirdilər, əhalinin bir müraciətində deyilirdi. 

Ermənilərə tabe olmaqla biz təkcə özümüzü yox, həm də ömrü boyu bizə lənətlər oxuyacaq nəslimizi alçalmağa 

və təhqirə məruz qoyuruq və buna görə də əlahəzrət general Devinin bizim Naxçıvan, Şərur və Vedibasar 

rayonlarımızın müvəqqəti də olsa, erməni hökumətinin idarəsinə verməsinə biz Allah tərəfindən bütün diyarın 

əhalisinə bəxş edilmiş azadlıq, arzu və meyillər üzərində zorakılıq faktı kimi baxırıq” [15, s. 160-161]. 

İngilis komandanlığının və Ermənistan hökumətinin qərarlarına tabe olmayan naxçıvanlılar erməni 

işğalçılarına qarşı silahlı mübarizə aparırdılar. Respublikada süvari dəstələrindən, top və pulemyotları olan 6 

min əsgərdən ibarət yarınizami qoşun yaradılmışdı. Hərbi əməliyyatlar zamanı onların sayı təxminən 10 min 

əsgərə və silahlı könüllülərə çatırdı. 

Erməni qoşunları dəfələrlə Naxçıvana hücum etmiş və layiqli cavablarını almışdılar. Naxçıvanın şəhər və 

kəndlərinə hücumlarda təkcə düşmənin nizami qoşunları deyil, erməni əhalisi də iştirak edirdi. Ermənilər 

general-qubernatorluq elan etsələr də, nə ingilis nümayəndələri, nə də general-qubernator qorxudan şəhərdə 

yerləşə bilməmiş, şəhərdən 3 kilometr uzaqdakı hərbi kazarmaya yığışmışdılar. Kalbalı xanın başçılığı ilə xalq 

qoşunu daşnak qüvvələrini darmadağın edib Naxçıvandan və onun ətrafından qovdular. 

Bu zaman ermənilər bir neçə min adam, 2 top, 8 pulemyot və bir zirehli qatar itirdilər. 800 erməni əsgəri 

və 8 zabiti əsir alındı [11, s. 110-111]. Bundan istifadə edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti öz 

nümayəndəsi Səməd bəy Cəmillinskini müvəqqəti general-qubernator təyin etdi, diyarı idarə etmək üçün zəruri 

olan dövlət idarələri yaradıldı. S. Cəmillinskinin əmri ilə Xəlil bəy diyar qoşunlarının baş komandanı, Kalbalı 

xan isə onun köməkçisi, eyni zamanda Naxçıvan qoşun dəstəsinin komandiri təyin olundu. 

1919-cu ilin yayında Naxçıvanda olan amerikalı polkovnik Rey Naxçıvan Milli Şurasının sədri Cəfərqulu 

xanla danışıqlar apardı. Polkovnik V. Haskel Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qəzalarında xüsusi zona və bu ərazidə 

Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq istəyirdi. Bununla əlaqədar V. Haskel öz layihəsini hökumət başçısı 

N. Yusifbəyliyə təqdim etdi. Bu xəbəri eşidən Cənub-Qərbi Azərbaycan müsəlmanlarının ümumi iclasının sədri 

Əli Səbri Qasımov, yerlilər cəmiyyətinin sədri Z. Məmmədov və nümayəndə heyətinin üzvü A. Nəcəfov 

hazırladıqları 10 maddəlik tələbnaməni N. Yusifbəyliyə təqdim etdilər. Bu tələblərin əsasında Naxçıvanı 

Azərbaycanın tərkibində saxlamaq fikri dayanırdı. 

1919-cu il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan nümayəndələri Ə.S. Qasımov və K.M. Əsgərov polkovnik 

V. Haskelə 10-bəndlik memorandumu təqdim etdilər. Görüş zamanı V. Haskel Ə.S. Qasımovdan soruşdu ki, 

Naxçıvanın və digər regionların əhalisi bu ərazilərin erməni hökumətinə verilməsinə necə baxar? Əli Səbri 
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Qasımov bildirdi ki, “əldə silah ləyaqətli ölümü üstün tutaraq bu hökuməti var qüvvələri ilə rədd edərlər” [15, s. 

198]. 

Naxçıvan əhalisi polkovnik Reyə bildirdilər ki, onlar azərbaycanlı general-qubernatordan başqa heç kimi 

tanımaq istəmirlər, əhalisi Azərbaycan türkləri olan Naxçıvan, Şərur, Dərələyəz rayonları, Vedibasar və Milistan 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 

Delli və Reyin missiyası süquta uğradı, amerikanların Naxçıvanda möhkəmlənmək cəhdi baş tutmadı. 

1920-ci ilin martında türk hərbi dəstələri Naxçıvana gəldilər. Kalbalı xan Türkiyənin yüksək hərbi ordeni 

ilə təltif edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi nazirliyi isə daşnaklarla döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə 

görə ona general-mayor hərbi rütbəsi verdi [11, s. 107-108]. 

1920-ci ilin aprelində Azərbaycan XI Qırmızı ordu tərəfindən işğal olundu. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti devrildi və Azərbaycanda sovet hakimiyyəti bərqərar edildi. Naxçıvanda sovet hakimiyyəti iyulun 

28-də elan edildi və Hərbi İnqilab Komitəsi yaradıldı. Bir neçə gündən sonra avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab 

Komitəsinin sədri M. Bektaşov Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri N. Nərimanova belə bir 

məktubla müraciət etdi: “Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan ölkəsi özünü Azərbaycan 

Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir”. 

Çox qəribə idi ki, Naxçıvanda olan bolşevik ordusu həm Ermənistanla müharibə aparır, həm də onlarla 

siyasi və diplomatik danışıqları davam etdirirdi. Bu danışıqlarda Azərbaycanın hətta mübahisəsiz torpaqlarının 

Ermənistana verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Bundan xəbər tutan N. Nərimanov Leninə göndərdiyi 

məktubda yazırdı: “Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini, 

Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanımış, lakin eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz 

ərazilərini Ermənistana verir...” [6, s. 46-47]. 

Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin qətiyyətli mövqeyi və mübarizəsi ermənilərin Naxçıvanla bağlı 

planlarını pozdu. Bu işdə böyük dövlətlər də onlara kömək göstərə bilmədilər. Məkrli niyyətlərini hələlik 

pərdələyən ermənilər və Ermənistan İnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanı müstəqil 

(Azərbaycanın tərkibində yox - İ.H.) sovet respublikası kimi tanımış və bu diyar ilə əlaqədar iddialarından 

imtina etmişdilər. 

Beləliklə, bölgə əhalisi 1918-1920-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək milli 

ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən 

danışan Ermənistanın baş naziri O. Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, “Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda..., müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun 

yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə öz 

hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik” [23, s. 33]. 

Naxçıvan diyarının əhalisi özlərini Azərbaycandan ayrı təsəvvür etmirdilər. Onlar hələ o vaxt öz qəti 

fikirlərini belə ifadə etmişdilər: “Bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv olmağa razı olar, amma 

Azərbaycandan ayrılmaz” [19, s. 79]. 

İstər sovetləşməyə qədər, istərsə də sovetləşmədən sonra ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə sahib olmaq üçün ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Bu sahədə bolşeviklər 

ermənilərin ən yaxın müttəfiqləri olmuş, “böyük Ermənistan” ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində onlara 

hər cür yardım etmişdir. Nəticədə ermənilərin “...torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra daha da güclənmiş, 

bu dəfə Azərbaycan Zəngəzur mahalını itirməli olmuşdur”. Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvan 

Azərbaycandan ayrı düşmüş, heç bir sərhəd xətti olmamışdır. Belə olan halda Azərbaycanın tərkibində 

Naxçıvan muxtariyyət uğrunda mübarizəyə başlamışdır. Görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 

qeyd etdiyi kimi, “...əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın 

muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi” [13, s. 75]. 
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Naxçıvanda əhalinin narazılığı get-gedə artırdı. Bununla əlaqədar Azərbaycan İnqilab Komitəsinin üzvü 

ədliyyə komissarı Behbud ağa Şahtaxtinski Naxçıvana göndərildi. O, Naxçıvanda, Ordubadda, Şərurda və b. 

yerlərdə əhali ilə görüşlər keçirir, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanması üçün əhalini 

təlimatlandırırdı. Əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanın tərkibində Naxçıvana ərazi muxtariyyətinin verilməsini 

tələb edirdilər. 1921-ci ilin yanvarın əvvəlində Naxçıvanda onun Azərbaycan SSR tərkibində saxlanması barədə 

rəy sorğusu keçirildi. Rəy sorğusunda Naxçıvanın 90 faizdən çox əhalisi vilayətin muxtar respublika hüququnda 

Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verdi [16, v. 1]. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasında və ona muxtariyyət statusunun verilməsində B. 

Şahtaxtinskinin əməyi xüsusi qeyd edilməlidir. Onun RSFSR XKS-in sədri V.İ. Leninə yazdığı 13 avqust, 20 

sentyabr, 7 oktyabr 1920-ci il və xüsusən 1 mart 1921-ci il tarixli məktub və teleqramlarında, əlavə etdiyi 

arayışlarda bolşevik hakimiyyətinin Şərq siyasəti, bu zaman yol verilən səhvlər, Rusiya-Türkiyə 

münasibətlərinin qurulması və bunun Rusiya üçün əhəmiyyəti, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü problemi, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması və ona muxtariyyət verilməsi və 

başqa məsələləri çatdırmış, təklif və mülahizələrini bildirmişdi. O, yazmışdır ki, “Naxçıvanın Ermənistana 

verilməsi xalqın özünütəyin prinsipini və Sovet Azərbaycanının hüquqlarını pozur” [9, s. 58; 4, v. 238]. 

Beləliklə, referendumun nəticəsi, B. Şahtaxtinskinin təklifləri, Naxçıvan məsələsində Türkiyə tərəfinin 

obyektiv mövqe tutması nəticəsində Moskvanın Naxçıvan məsələsinə münasibətini dəyişməsinə və nəticə 

etibarı ilə Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə təsir etdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 1921-ci 

il martın 16-da imzalanan Moskva müqaviləsində təsbit edildi. Tərəflər həmin müqavilənin üçüncü maddəsinə 

əsasən, Naxçıvan vilayəti Azərbaycan Respublikasının himayəsi altında və həmin vilayətin Azərbaycan 

tərəfindən heç bir üçüncü dövlətə güzəşt edilməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar. Müqaviləni 

I (C) əlavəsində isə Naxçıvan ərazisinin sərhədləri verilmişdi [1, v. 143]. 

Cənubi Qafqaz respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanan Qars müqaviləsində (1921, 13 oktyabr) 

Naxçıvanın, Azərbaycanın tərkibində saxlanması və muxtariyyət verilməsi məsələsi təsbit olunmuşdur. Moskva 

müqaviləsindən fərqli olaraq, Qars müqaviləsinin V maddəsində Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa gələn 

tərəflər müəyyən edilmişdir. Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri olmuşdular [7, v. 59]. 

Beləliklə, 1917-ci ildən mübarizə aparan naxçıvanlıların arzuları gerçəkləşdi, diyarın ərazi mənsubiyyəti 

məsələsi beynəlxalq müqavilələrlə Azərbaycan üçün qanuni və ədalətli qaydada həll olundu. 

1921-ci ildən 1924-cü ilədək, yəni muxtariyyət statusundan muxtar respublikanın təşkilinə kimi çoxsaylı 

müzakirələr aparılmışdı. Bu müzakirələrdə bir məsələ aydın idi ki, Azərbaycanın daxilində Naxçıvanın 

muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin spesifik ərazi vəziyyəti-geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Naxçıvanın 

Azərbaycandan ayrı düşməsi, heç bir sərhədə malik olmaması onun inzibati idarəçiliyinin qəza və ya rayon 

hüquqlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. 1923-cü il iyunun 16-da Naxçıvan muxtar diyarı (ölkə) adlandırıldı. 

1924-cü il yanvarın 4-də Zaqafqaziya MİK onu Naxçıvan MSSR elan etdi. 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan 

MİK-in Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarının Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında dekret qəbul etdi [24, s. 59]. 

Bu 95-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz muxtar respublikanın yaranma tarixidir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində təsdiq edilmiş 

Əsasnamə və 1926-ci il aprelin 18-də qəbul olunmuş Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının birinci 

Konstitusiyası ilə təsbit edildi. Konstitusiyanın ikinci maddəsində deyilirdi: “Naxçıvan Sovet Sosialist 

Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının protektoratlığında olmaqla onun tərkib hissəsidir”. 

Naxçıvan MSSR-in sonrakı konstitusiyalarında da Naxçıvan Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika 

kimi göstərilmişdir. 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsində 1995-ci il noyabrın 12-də 

qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mühüm rolu oldu. Konstitusiyanın 134-cü 

maddəsinin ilk bəndində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir” [8, s. 53]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1998-ci il yeni Konstitusiyasında Naxçıvan muxtar dövlət kimi ifadə 

olunmuş və onun Azərbaycan Respublikası tərkibində demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublika olduğu 

təsbit edilmişdir. 

Müxtəlif dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkil olunmasının ildönümləri dövlət səviyyəsində 

qeyd olunmuş, 1949-cu ildə muxtar respublikanın 25, 1964-cü ildə 40, 1974-cü ildə 50, 1984-cü ildə 60 illik 

yubileyləri keçirilmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu il 4 fevral 

tarixli fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Yubiley tədbirlərində 

iştirak edən və təntənəli yubiley iclasında nitq söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın 

statusunu qoruyub saxlamaq üçün xüsusən Moskva müqaviləsinin və Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars 

müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti vardır. Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə 

Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars 

müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir” [15, s. 153]. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunması, muxtar respublikanın 

yubileylərinin keçirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il 9 fevral tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik, 

2009-cu il 6 fevral tarixli sərəncamı ilə 85 illik yubileylərinin ölkəmizdə geniş qeyd olunması bunun bariz 

nümunəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli sərəncamında qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubiley tədbirlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyətə 

malik olduğunu bildirərək demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın 

müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu status imkan verirdi ki, ulu 

öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvan xalqının suveren 

hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilsin” [10, s. 59]. 

Hazırda muxtar respublikanın statusunun və sərhədlərinin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanıdılması 

istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2012-ci il oktyabrın 16-18-də Avropa Şurasının Yerli və 

Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Strasburqda keçirilən 23-cü plenar sessiyasında qəbul olunan sənədlərin 

birində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı çox mühüm və tarixi əhəmiyyət daşıya biləcək məqam əks 

olunmuşdur. Sənəddə həmin hissə Ali Məclis Sədrinin tövsiyəsi ilə hazırlanmış və nümayəndə heyəti tərəfindən 

Memoranduma daxil edilmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusion-

hüquqi statusu Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarına, habelə hazırda 

qüvvədə olan iki beynəlxalq müqaviləyə əsaslanır. Bundan başqa qeyd edilmişdir ki, muxtar respublikanın 

statusu həm milli qanunvericilik, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunmuşdur. Maddənin həmin 

sənədə salınması Azərbaycan, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. 

İlk dəfədir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu, sərhədlərini müəyyən edən 1921-ci il Moskva 

və Qars beynəlxalq müqavilələri beynəlxalq təşkilatın sənədlərində hazırda qüvvədə olan hüquqi sənəd kimi 

qiymətləndirilir. Ölkəmiz, o cümlədən muxtar respublikamız üçün mühüm olan beynəlxalq müqavilənin hüquqi 
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qüvvəsinin Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınması, şübhəsiz ki, ölkə və muxtar 

respublika rəhbərliyinin bu sahədə apardığı fəal diplomatik fəaliyyətin məntiqi nəticəsidir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi 

sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün gördüyü tədbirlər, muxtariyyət 

statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və həlli vacib olan digər məsələlərin həyata keçirilməsi 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etmiş, regionu çiçəklənən diyara çevirmişdir. 

Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin 95 illik tarixi taleyində, onun ərazisinin qorunub 

saxlanılmasında və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox mühüm rola malik olmuşdur. Bu illər ərzində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə və hərtərəfli inkişafına da öz 

layiqli töhfəsini vermişdir. Ölkə Prezidentinin dediyi kimi: “Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı 

cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-

siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət 

quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətini artırılması və intellektual potensialının 

gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir” [18, s. 4]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 illik tarixi inkişaf yolunun ən dinamik və dayanıqlı inkişaf dövrünü 

yaşayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə muxtar respublika 

20 ildən artıq bir dövrdə hərtərəfli inkişafa nail olmuş, əsl intibah səviyyəsinə yüksəlmişdir. Həyatın bütün 

sahələrində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş və bu işlər bu gün də sürətlə və ardıcıl olaraq davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədri olduğu “Caspian European Club ölkədə 

həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən Azərbaycan Respublikası 

regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirir. Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq ikinci dəfədir ki, 

ən yüksək ümumi bal toplayaraq 2017 və 2018-ci illərdə investisiya reytinqində lider adını qazanır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 illik tarixi inkişaf dövründə heç vaxt indiki qədər inkişafa, uğurlara, 

nailiyyətlərə imza atmamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

ölkəmizin daha böyük inkişafına doğru inamla və qətiyyətlə irəliləyir. 
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THE ESTABLISHMENT OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC IS AN 

IMPORTANT EVENT OF AZERBAIJAN’S POLITICAL HISTORY 

 

Ismayil Hajiyev 

 

The article studies the history of the Nakhchivan Autonomous Republic, the process of establishment and 

subsequent development. It is determined that in the years 1917-1920 - in the last years of Tsarist Russia, as well as in the 

Azerbaijan Democratic Republic and during the Bolshevik Russia, the diabolic factors had a great importance in the 

Armenian dashnaks’ struggle to create “great Armenia”. First of all, the Armenian state (Ararat Republic) was established 

in the territory of the ancient Azerbaijani land Iravan with the close assistance of Tsarist Russia. Again, with the help of the 

Tsar and the Bolshevik Russia, with the help of England and the United States, its territory has been expanded, and some 

attempts have been made to give or transmit a number of lands to Armenia. In order to prevent this, the people of 

Nakhchivan and the Ottoman Empire had to fight. Letters and telegrams by Behbud Agha Shahtakhtinski to Lenin, 

Turkey's negotiations with Russia prevented the Armenian malice. 

A referendum for Nakhchivan’s staying in Azerbaijan was held in January 1921 and more than 90 percent of the 

population voted for it. In March and October 1921, with Moscow and Kars international treaty Nakhchivan has gained 

autonomy status in Azerbaijan and Azerbaijan has took over to give it to the third state and the parties that approved it 

(Turkey, Azerbaijan and Armenia) has been determined. On February 9, 1924 Nakhchivan Autonomous Republic was 

established. The article also provides legal basis for the Nakhchivan Autonomous Republic. 

 

СОЗДАНИЕ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ - ВАЖНОЕ 

СОБЫТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Исмаил Гаджиев 

 

В статье исследовано положение до создания Нахчыванской Автономной Республики, процесс создания и 

дальнейшая история развития. Становится ясно, что в 1917-1920-х годах - как последних годах царской России и 

Азербайджанской Демократической Республики, так и в период большевистской России присутствовали коварные 

планы армянских дашнаков в борьбе за создание «Великой Армении». Первым делом с помощью царской России 

на территории древней азербайджанской земли - Иревана было создано Армянское государство (Араратская 

Республика). Также с помощью царской и большевистской России, Англии и США в дальнейшем её территория 

стала расширяться, многие наши земли были или присоединены к Армении, или же делались открытые попытки в 
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этом направлении. Для предотвращения этого население Нахчывана вместе с Османским государством вело 

ожесточённую борьбу. Письма и телеграммы Бехбуд аги Шахтахтинского к В.И. Ленину, переговоры между 

Россией и Турцией помешали коварным планам армян. 

В январе 1921-го года был проведён референдум, который показал, что 90% участвующих в референдуме 

хочет быть в составе Азербайджана на правах автономии. Московским и Карсским договорами, подписанными в 

марте и октябре 1921-го года, Нахчывану был дан статус автономии в составе Азербайджана, с условием, что 

Азербайджан обязуется не передавать его в состав третьего государства. 9 февраля 1924-го года была создана 

Нахчыванская Автономная Республика. В статье также приводятся правовые основы Нахчыванской Автономной 

Республики. 

 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. - 2019.-№1.-S.9-17. 
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Naxçıvan tarixi və Puşkin:“Sovremennik” jurnalının səhifələrindən 
 

Musa Rəhimoğlu (Quliyev),  

AMEA Naxçıvan Bölməsində aparıcı elmi işçi, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Taleyi və yaradıcılığı Qafqazla dərin tellərlə bağlı olan görkəmli rus şairi A.S. Puşkin 1836-cı ildə 

Naxçıvanla bağlı tarixi bir əsərin müdafiəsinə qalxıb. Həmçinin, həmin əsərlə bağlı resenziyanı redaktoru 

olduğu “Sovremennik” jurnalında nəşr etmişdir. Olduqca maraqlı bu tarixi səhifəni oxucularımızla XXI 

yüzillikdə də səhifələmək istədik. 

Bu haqda söhbət açmazdan əvvəl qeyd edək ki, keçən yüzilliyin 80-ci illərində Azərbaycan məktəbləri 

üçün hazırlanmış “Русская литература” (9-cu sinif üçün) dərsliyində bir cümlə bizi axtarışlara vadar etdi. 

Orada yazılmışdı: “Şairin kitabxanasında Azərbaycan haqqında bir neçə kitab vardı. “Литературная газета”dа 

(1830) və “Современник” (1836) jurnalında Puşkin Bakı haqqında maraqlı oçerklər və Naxçıvan ölkəsi 

haqqında elmi məqalə çap etdirmişdir”. Şairin Naxçıvan diyarı haqqında yazdığı elmi məqalənin olub-olmaması 

bizi çox maraqlandırdı. Uzun axtarışlardan sonra məlum oldu ki, A.S. Puşkin belə bir elmi məqalə yazmayıb. 

Amma onun Naxçıvan tarixinə böyük marağı olub. 

Yeri gəlmişkən, 1829-cu ildə Rusiya-Osmanlı (Türkiyə) müharibəsi zamanı A.S. Puşkin Qarsa və 

Ərzuruma hərbi səyahəti zamanı Rusiya ordusunda xidmət edən azərbaycanlılarla qarşılaşmış, görüşüb söhbət 

etmiş, bəziləri ilə dostlaşmış və bu haqda sonralar qələmə aldığı xatirə əsərlərində yazmışdır. 

Bu zamanlar qraf İ. Paskeviçin yanında Naxçıvandan apardığı Kəngərli süvariləri də vardı. Rusiyanın 

hərbi tarixçisi V. Potto Naxçıvan Kəngərli süvarilərinin də iştirak etdiyi Bardus ətraflında aparılan döyüşləri 

ətraflı təsvir edib. A.S. Puşkin qardaşı Levə məktubunda bu döyüş haqda yazıb. 

Qayıdaq mətləbimizə. Bizi maraqlandıran məsələyə aydınlıq gətirmək üçün əvvəlcə qeyd edək ki, 1828-ci 

ildə Naxçıvan xanlığı işğal edilərək Rusiya imperiyasına birləşdirildi. Martın 21-də Rusiya çarı I Nikolayın 

fərmanı ilə yaradılan qondarma “Erməni Vilayəti”nə gürcü şairi general Aleksandr Qarsevanoviç Çavçavadze 

rəis təyin edildi. 

1829-cu ildə gürcü qubematorluğuna isə Vasili Zavalevski təyin edildi. Milliyyətcə polyak olan Vasili 

Zavalevskinin adı bizə Naxçıvan tarixindən yaxşı məlumdur. O, Rusiya diplomatı A.S. Qriboyedovun 

məsləkdaşı və yaxın dostu idi. Onlar birlikdə “Rusiya Zaqafqaziyasının Kompaniyası” adlı layihəsini 

hazırlamışdılar. Ancaq 1831-ci ildə Qafqaza yeni təyin edilmiş canişin baron Q.V. Rozen Zavalevskini 

qubematorluqdan uzaqlaşdırdı və onların layihəsinin zərərli olduğunu bildirərək ləğv edib Senata göndərdi. İşi 

belə uğursuz olan Zavalevski Peterburqa qayıtmalı oldu. Əslində, bu layihənin ləğv edilməsinə əsas səbəb A. 

Çavçavadzenin iştirak etdiyi gürcü qiyamı olmuşdu. A. Çavçavadze Rusiya ordusunun məşhur generalı 

olmasına baxmayaraq, o, 1834-cü ildə Tambova sürgün edildi və bir müddət orada xüsusi nəzarət altında 

yaşamalı oldu. Sonralar dostlarının köməyilə Peterburqa köçən Çavçavadze Peterburqda vaxtı ilə Tiflisdə hərbi 

xidmətdə olan dostları ilə bir yerə yığışa bildilər. 

Çətin günlərin dostları olan Zavalevski, Çavçavadze, Leqkobıtov, Kalinovski və Qriqoryev tez-tez 

görüşər və Qafqazda gördükləri işlərdən söhbət açarmışlar. Bunların hamısı az və ya çox dərəcədə Naxçıvan 

tarixində iz qoyduqları üçün bəzi məlumatları bilməyimiz yerinə düşərdi. Vasili Semyonoviç Leqkobıtov 

gənclik illərindən maliyyə nazirliyində xidmətdə olmuşdu. Sonralar Gürcüstanda Zavalevskinin yanında - gürcü 

vergi ekspedisiyasında məsləhətçi idi. O, Zaqafqaziyanın Şərq əyalət təsviri ilə məşğul olmuş və Peterburqa 

dönən kimi həmin materiallar əsasında dörd cildlik tədqiqat əsərini yazmışdı. 4 cildlik bu maraqlı tədqiqat əsəri 

1836-cı ildə işıq üzü gördü, yəni nəşr edildi. İ.N. Kalinovski də Tiflisdə işləmiş, sonralar Zavalevskinin yaxın 

adamı olduğundan işdən azad edilmişdi. 

Sənədlərdə bunların yanında adı çəkilən V.N. Qriqoryev isə 1833-cü ildə Naxçıvan tarixi ilə bağlı əsərin 

müəllifi idi. Rusiyanın şairi, iqtisadçı, saray müşaviri V.N. Qriqoryev haqqında əvvəllər “525-ci qəzet”də ətraflı 

məlumat vermişik. Yeri gəlmişkən, onu diplomat da adlandırmaq olar. Çünki o da dostu A.S. Qriboyedovun 

Qafqazdakı diplomat korpusunda fəaliyyət göstərmişdi. Qeyd edək ki, Vasili Nikiforoviç Qriqoryev Naxçıvan 

tarixi ilə bağlı “Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri” əsərinin müəllifidir. Kitab 1833-cü ildə Sankt-Peterburqda 
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nəşr edilib. Nədənsə burada tərtibçinin imzası V.Q. kimi ixtisarla göstərilib. Amma Rusiyanın ən zəngin 

kitabxanalarından birində - Saltıkov-Şedrin kitabxanasının əlyazmalar şöbəsində V.N. Qriqoryevin “Заметки из 

моей жизни” (“Həyatımdan qeydlər”) əlyazması saxlanılır (fond.881). Eləcə də oradakı 225-ci fondda onun 

xidmət kitabçası (formulyar siyahısı) saxlanılır. Elə bu xidmət kitabında qeyd edilib ki, V.N. Qriqoryev 1828-ci 

ildən 1831-ci ildə daxil olmaqla Qafqazda “Vergi ekspedisiyasının xüsusi tapşırıqlar üzrə məmuru” olub. 

Oradakı qeydlərdən məlum olur ki, o, Persiya ilə sərhəddə məşğul olub və Zaqafqaziya diyarında ticarətin 

təsvirini qələmə alıb və bu işinə görə xarici ticarət departamentindən 1500 rubl mükafat alıb. Nəhayət, həmin 

arxiv sənədinin 3-cü vərəqində Naxçıvan əyalətinin təsvirini tərtib etməsi haqda yazılıb. Yeri gəlmişkən, qeyd 

etmək lazımdır ki, bu tarixi əgər sovet hakimiyyəti illərində də azərbaycanlı ədəbiyyatşünas tədqiqatçılar 

tərəfindən xatırlanmış və haqqında söhbət açılmışdır. Rusiya-Azərbaycan tarixi ədəbi əlaqələrindən yazan 

azərbaycanlı tədqiqatçılar yazdıqları monoqrafiyalarda və “Литературный Азербайджан” (“Ədəbi 

Azərbaycan”) jurnalının səhifələrində maraqlı məqalələr çap etdirmişlər. (Bax: “Литературный Азербайджан” 

(1982, N11) və digər nömrələrdə, bizim diqqətimizi çəkən əsas məsələ yazının əvvəlində dediyimiz kimi, 

“Современник” jurnalında (1836-cı ildə) bir vaxtlar Naxçıvanda işləmiş saray müşaviri V. Zolotniskinin çap 

etdirdiyi məqalədir. Həmin resenziya 1836-cı ildə, görkəmli rus şairi A.S. Puşkinin jurnala redaktorluq etdiyi 

illərdə 2-ci nömrədə çap edilib (s. 219-228). 

V. Zolotnitskinin məqaləsindən əvvəl qəzetin redaktoru öz rəyini yazıb: “1828-ci ildə general-mayor” 

Merlininin tapşırığı ilə Naxçıvan əyalətinin və Ordubad dairəsinin kameral təsviri tərtib edilib və Kabardin 

polkunun general-mayoru Denisenko tərəfindən qaydaya salınmışdır. “Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri 

kitabının müəllifi həmin materiallardan bolluca istifadə etmiş, onu sistemləşdirmiş və özünün şəxsi müşahidələri 

əsasında təkmilləşdirmişdir. Bu əsər haqqında təhlil gərək çox böyük ciddiliklə aparılsın, çünki əsər akademik 

mükafata təqdim edilib və indi nüfuzlu əsər kimi sayıla bilər”. 

A.S. Puşkinin giriş sözündən sonra məqalə bütünlüklə çap edilib. Məqalədən aydın olur ki, müəllif V.İ. 

Zolotnitski əvvəllər Qafqazda, o cümlədən, Naxçıvanda vergi məmuru kimi fəaliyyət göstərib və bu qədim diyar 

haqqında (bəzi səhvlərinə baxmayaraq) ətraflı məlumata malik olub. Çünki onun Qriqoryevə ünvanladığı 19 

sual və tərtib etdiyi kameral cədvəllər maraqlı, həm də aktualdır. Onun bu resenziyasına tədqiqatçı alim M. 

Sadıxov hələ sovet illərində yüksək qiymət verib: “Puşkinin “Современник” jurnalında yerləşdirilmiş 

resenziyanın müəllifi Qafqaz vilayətinin vergi palatasının məmuru V.İ. Zolotnitskiyə məxsusdur. Bu resenziya 

rus-Azərbaycan ədəbiyyat əlaqələrinin tarixi baxımından əhəmiyyətli faktdır”. Qeyd edək ki, V.İ. Zolotnitskinin 

məqaləsinin ayrılıqda tərcüməsini çap etdirmək fikrimiz var. Ona görə də məqalədə qoyulan sual-cavabların 

hamısından söhbət açmırıq. 

Böyük rus şairi A.S. Puşkinin hələ 1829-cu ildə Ərzurumda Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinin döyüş 

taktikasına heyranlığı, 1836-cı ildə rəhbərlik etdiyi “Современник” jurnalında Naxçıvan tarixinə aid yazılmış 

kitabla bağlı yazılmış resenziyanı çap etdirməsi, həmçinin, onun islam dininə və “Quran”a dərin sevgisi 

naxçıvanlıların da diqqətini cəlb etmişdi. Belə ki, 1899-cu il may ayının 26-da rus şairi A.S. Puşkinin anadan 

olmasının 100 illiyi münasibətilə M.T. Sidqinin məktəbində yubiley məclisi keçirilib. Qeyd etmək yerinə düşər. 

M.T. Sidqinin çalışdığı “Tərbiyə məktəbi" maarif ocağı olmaqla yanaşı, həm də ədəbi məclis, elm və sənət 

ocağı idi. 

Böyük yazıçı M.C. Məmmədquluzadə həmin məktəbi “darülürfan” adlandırırdı. Bu məktəbdə dövrün 

açıqfikirli elm və sənət adamları toplaşar, şeir, elm və incəsənət haqqında öz fikirlərini bölüşərdilər. Yubileydə 

M.T. Sidqi “A.S. Puşkin” adlı xüsusi məruzə ilə çıxış edib. Görkəmli maarif xadiminin məruzəsi həmin gün 

məktəbdə yubileyə toplaşanların hamısının, həmçinin, o cümlədən, rəsmi dövlət işçilərinin də dərin marağına 

səbəb olub. 

Həmin məruzə 1914-cü ildə İsabəy Aşurbəylinin “Kaspi” mətbəəsində ayrıca kitab kimi nəşr edilib. 

Həmin məruzədə M.T. Sidqinin dedikləri bu gün də çox diqqətçəkəndir: ”... Puşkin rus dilini gözəl surətdə 

diriltdi,..; rus ədəbiyyatının bir tazə ruh verdi və rus qövmünün təhzibi-əxlaqma və tövsəyi-əfkarma çox xidmət 

göstərdi. Zülmətdən gün tülu edən kimi inqilabati-ziyad, cəhl və fəsad ilə dolu olan əsərində asayiş və rahatdan, 

elm və mərifətdən,... adəmi-insaniyyətdən dəm vurub sözünü dərəceyi-sübuta yetirdi... Puşkin bu qədər şöhrəti 

və bu dərəcədə səadəti sadə və aşikar yazmaq sayəsində qazandı. Belə ki, kənd əhliləri də onun nəğmələrini və 

yazdığı hekayələrini oxuyub qissədən hissə hasil edir. Bununla belə, genə Puşkinin şeirlərinin bir beyti də 

şiveyi-şairanədən və ləhceyi-ədibanədən xali deyildir”. 
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M.T. Sidqinin o dövrün böyük tarixi elmi və mədəni hadisəsi sayılan məruzəsinə görkəmli alim, 

akademik İsa Həbibbəyli yüksək qiymət vermişdir: “Bu fikirlər nəinki XIX əsrdə, hətta XXI əsr üçün də 

obyektiv elmi qənaətlər kimi səslənir. Buna görə də Məhəmməd Tağı Sidqinin böyük rus şairi A.S. Puşkinə həsr 

olunmuş məruzəsi və kitabı bu görkəmli sənətkar haqqında mötəbər elmi mənbədir. Həmin məruzə ilə və bu 

kitabla Azərbaycan puşkinşünaslığının əsası qoyulmuşdur” (Naxçıvan tarixi II cild, Naxçıvan: 2014, səh. 184). 

Elə həmin yubileydə Naxçıvan şəhərinin starostası (başçısı) Cəfərqulu xan Naxçıvanski iştirakçıları bir 

xoş xəbərlə sevindirdi. Hələ yubileydən öncə Naxçıvanın ziyalıları və başbilənləri Cəfərqulu xandan xahiş 

etmişdilər ki, Naxçıvan tarixinə ehtiram bəsləyən A.S. Puşkinin adı Naxçıvanda əbədiləşdirilsin. Bu mənada ki, 

adına məktəb və küçə verilsin. 

Həmyerlilərinin bu arzusuna qoşulan şəhər başçısı Cəfərqulu xan Naxçıvanski 10 may 1899-cu ildə 

İrəvan qubernatoruna məktubla müraciət etmişdir: 

Əlahəzrət cənab İrəvan qubernatoruna 10 may 1899 

Şəhər müvəkkilləri iclasında böyük rus şairi, mərhum A.S. Puşkinin anadan olmasının 100 illiyi ilə 

əlaqədar müzakirə olunan məsələlərə dair 

 

Raport 

Böyük rus Şairi A.S. Puşkinin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 28 aprel tarixində qərara almır: 

Naxçıvanda Şahab-Əlixan layihə küçəsinə Puşkinin adı verilsin. Bunun üçün Siz həzrətləri vasitəsilə 

icazə istəyirik. 

Bunları nəzərinizə çatdıraraq bu məsələ barədə sizin icazənizi istəyirik. 

Şəhər başçısı: (imza) Xan Naxçıvanski 

Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, İrəvan qubernatoru raportu 17 may 1899-cu ildə almış və 

naxçıvanlıların arzusuna müsbət yanaşmışdır. 

Naxçıvan şəhər başçısı ilə İrəvan qubernatorunun bu haqda yazışmaları 1899-cu ilin 17 mayından 25 

sentyabradək davam etmişdir. 

15 iyun 1899-cu ildə Puşkin küçəsinin (220 sajen uzunluqda) təntənəli açılışı olur. Bu küçədə həm də 

gəzinti üçün bulvarın da olduğu həmin illərdə çəkilən fotoda qeyd edilib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin çıxışlarında və söhbətlərində də həmişə Puşkin küçəsinin adı ehtiramla 

çəkilib. “Ömrünün qürub çağında o uşaqlıq çağlarının şahidi olan küçələri belə xatırlayırdı: “Puşkin küçəsi 

budur. Bu küçə axıra qədər, Şahab məhəlləsinə qədər Puşkin küçəsidir. Özü də deyə bilərəm ki, Puşkin küçəsi 

yuxarıdan Əlixan məhəlləsindən gəlib keçir və Şahab məhəlləsinin axırında qurtarır. Mən sonralar bəzən 

deyirdim ki, bu küçəyə Puşkinin adı nə vaxt verilibdir. Puşkinin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 

Naxçıvanın mütəfəkkir adamları, gərək ki, o vaxt, Sidqi, başqa bir-iki nəfər də olmuşdu, şairə öz 

münasibətlərini bildirmək üçün bu böyük küçəni Puşkin küçəsi adlandırmışlar. Mən də burada doğulmuşam” 

(Bax: Elmira Axundova. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman. I hissə, 1923-1969. Bakı: 2007, səh.33). 

Sonralar vaxtı ilə I Ehsan xan Naxçıvanski-Kəngərlinin XIX əsrdə, 1830-cu illərin sonlarında açdırdığı 

rus-tatar (Azərbaycan) qəza məktəbinə də A.S. Puşkinin adı verilmişdi. Sovet hakimiyyəti illərində bu məktəb 

3N-1İ- məktəb kimi Əlixan Makinskinin - memarlığı ilə gözoxşayan - üçmərtəbəli mülkündə yerləşirdi. Mülkün 

daxilində olan pillələr və sürahilər də yüksək sənətkarlıqla hazırlanmışdı. Məktəbin keçmişdən qalma zəngin 

kitabxanası da vardı... 

A.S. Puşkin adına küçə isə bir çox tarixi hadisələrin, şahidi olub. Uzun illər böyük şairin adını daşıyan 

küçə Şahab-Əlixan məhəlləsini əhatə edirdi və naxçıvanlılar bir çox tarixi hadisələr yaşayan bu küçəni çox 

sevirdilər. 

Bütün bunların hamısı böyük rus şairi A.S. Puşkinə - naxçıvanlıların 1836-cı ildə Naxçıvan tarixi 

haqqında 1833-cü ildə yazılan kitaba göstərdiyi qayğıkeşliyin və diqqətin qarşılığı idi desək, səhv etmərik. 

 

525-ci qəzet.-2019.-14 mart.-№49.-S.6. 
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Tarixlərdə yaşayan Ulu Naxçıvan - Naxçıvan Muxtar Respublikası – 95 

 
Bəhruz Quliyev, 

“SƏS” qəzetinin baş redaktoru 

 

Naxçıvan… Bu adı çəkərkən insanın ağlına gələn ilk düşüncə ululuq, müqəddəslik və qəhrəmanlıq 

məfhumlarıdır. Məhz bu amillər qədim Naxçıvan torpağının böyüklüyünü, nəhəngliyini tarixlər boyu sübuta 

yetirib. Əsrlərdən gələn həmin rəmzlər eyni zamanda, bu torpağın hansı gərdişlərdən, eniş yoxuşlardan 

keçdiyinin göstəricisidir. Naxçıvanın torpağında, suyunda, havasında, insanlarında – hər bir təbiət damlasında 

qərinələrə söykənən tarix reallıqları yaşamaqda, yaşadılmaqdadır. Ta Nəşavə, Nəqçuan, Nuhçıxan, Nəqşi-cahan 

və s. kimi şəcərələrimizdən gələn tarixi adlardan başlayaraq... 

Bu tarix və mədəniyyət mərkəzi haqqında bir çox dünya alimləri çoxsaylı rəylər verib, məntiqi və olduqca 

maraqlı nəticələrə gəliblər. Əgər biz bu gün mənəviyyatımız, dinimiz baxımından mövzuya yanaşarsaq, bütün 

səmavi dinlərdə əks olunan müqəddəs Əshabi-Kəhfin Naxçıvanda yerləşməsini, Nuh peyğəmbərin gəmisinin bu 

ərazilərdə olmasını (yəhudi tarixçi-alimi İosif Flauvi Nuh peyğəmbərin gəmisinin dayandığı yer olaraq 

“Apobaterion” toponimini qeyd edir ki, bu toponim digər tarixi mənbələrdə də bilavasitə Naxçıvana aid 

olunmaqdadır) növbəti dəfə kəşf etmiş olarıq. 

Daha qədim tarixi mənbələrdə, misal üçün, qədim yunan alimi Ptolomeyin gəldiyi nəticələrdən isə 

görürük ki, Naxçıvan şəhərinin ilk adı Naqsuana adlandırılıb və şəhərin coğrafi mövqeyi müasir Naxçıvanın 

ərazisi olaraq göstərilir. Belə faktlar və sübutlar kifayət qədərdir, bütün bunlar isə artıq özü-özlüyündə qədim 

Naxçıvan elinin nə qədər ulu tarixə malik olduğunu yetərincə sübut edir. 

Bu torpağa dəfələrlə işğalçıların, yadellilərin hücumlarının baş verməsi də onun nə qədər mühüm coğrafi 

mövqeyə sahib olmasının göstəricisi kimi qeyd edilə bilər. Xüsusilə, işğalçı erməni köçəri tayfalarının bu 

torpaqlarda məskunlaşaraq, sonradan ona sahib çıxmaq məqsədləri də qeyd edilən reallıqları əks etdirir. İllər 

ötdükcə, həmin gerçəklik özünü daha açıq şəkildə göstərib. 

 

Əgər Naxçıvan Muxtar Respublikası elan edilməsəydi... 

 

Ötən əsrin ilk onilliklərindən başlayan keşməkeşli tarixlərinə qədər davam edən proseslər də deməyə əsas 

verir ki, düşmən gözü daim bu torpaqlarda olub. Əbəs deyil ki, əgər 1920-ci illərdə cərəyan edən proseslər 

çərçivəsində Naxçıvan muxtar respublika statusunu almasaydı, bu ulu diyarımız da erməni işğalına məruz qala 

bilərdi. Bu baxımdan, 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının elan edilməsi həm də bu 

torpağın İrəvan, Zəngəzur kimi işğala uğramasının qarşısını almış oldu. Belə ki, buna qədər, yəni 1918-ci ildə 

yaradılan Araz-Türk Respublikası və 1921-ci ildə imzalanmış Moskva, Qars müqavilələri bu məsələdə öz 

mühüm rolunu oynadı. Nəticədə, ermənilərin Naxçıvanla bağlı hazırladıqları işğalçılıq planları yerlə-yeksan 

oldu. Sonrakı proseslərdə Naxçıvan 1921-ci ilin martından Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il 

iyunun 16-dan Naxçıvan diyarı adlandırıldı. Real vəziyyətin hüquqi təsdiqi olaraq, 1924-cü il fevralın 9-da 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması haqqında 

dekret elan olundu və bu sənəddə xüsusi bənddə vurğulandı ki, Naxçıvan diyarı Azərbaycanın himayəsində 

Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilsin. Beləliklə, həmin tarixi sənəd növbəti böyük fəlakətə 

qarşı keçilməz sədd kimi çəkildi. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin həmin porseslərlə 

bağlı kəlamı bu gün də hər bir naxçıvanlının yaddaşında tarixi sözlər olaraq həkk olunub: “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi 

nailiyyətdir”. 

Bəli, bu həm də Azərbaycan xalqının iradəsinin və mübarizliyinin göstəricisi olaraq yazılan ümummilli 

tariximizdir! 

Bu gücün, bu qüdrətin əsasında Ulu Öndər Heydər Əliyev qətiyyəti dayanır! 

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, işğalçı Ermənistanın Naxçıvana göz dikməsi, çirkin, mənfur 

xislətini həyata keçirmək istəyi də əbəs deyildi. Çünki “Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan 

işğalçılar yalnız Naxçıvanla deyil, bütövlükdə Azərbaycan torpaqlarına sahiblənməyi, daha sonra isə sərhədlərin 
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hüdudlarından kənara çıxıb, digər torpaqları ələ keçirməyi qara məqsədlərində planlaşdırmışdılar. Əzəli və əbədi 

torpaqlarımız olan və bu gün “Ermənistan” adlandırılan Qərbi Azərbaycanımızın, İrəvanımızın dadı erməni 

işğalçılarının damağında qalmışdı. Görünür, bu gün də işğalçılıq siyasətlərini davam etdirən ermənilər ona görə 

hazırkı dövrdə belə, Naxçıvandan gözlərini çəkmir, öz məkrli planlarını reallaşdıracaqlarını sanırlar. Ancaq bu 

planlarını həyata keçirməyə müəssər olmayacaqlarını da anlayırlar. Çünki bu gün onların qarşısında güclü, 

qüdrətli Azərbaycan dövləti dayanıb. Bu gücə, bu qüdrətə sahib olmaq üçün heç də asan yollar keçilməyib və bu 

yolun əsasında söz yox ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev qətiyyəti, dönməz iradəsi, sarsılmaz gücü dayanıb. Artıq 

95 yaşını qeyd edən qədim Naxçıvan torpağı elə nəhəng inkişaf və tərəqqi yolu keçib ki, Muxtar Respublika 

olaraq, xarici əlaqələrini qurmaqdan başlayaraq, iqtisadiyyat, sosial, mədəniyyət, ordu quruculuğu və s. 

sahələrdə uğurlar qazanıb və bu gün də qazanmaqdadır. 

Beləliklə, Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən 95 il ərzində burada inkişafın təmin olunmasına, 

genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin aparılmasına şərait yaratdı. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə 

siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə doğma Azərbaycanımız, onunla birlikdə isə Naxçıvan Muxtar Respublikası da 

özünün əsl inkişafına qovuşdu. Ötən əsrin 1969-1987-ci illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası qabaqcıl 

sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrildi, iri sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verildi, 

muxtar respublikanın müasirləşdirilməsi istiqamətində önəmli işlər həyata keçirildi, yeni yaşayış massivləri 

salındı, şəhər və rayonların, ucqar dağ kəndlərinin infrastrukturu yeniləndi, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 

müəssisələri tikildi, köhnə kəndli komalarının yerində müasir üslubda abad evlər ucaldıldı. Əlbəttə ki, bütün 

bunlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanın gələcəyinə hesablanmış uzaqgörən siyasətinin bir hissəsi idi. 

Ancaq buna qədər daha çətin və məşəqqətli sınaqlar qarşıda dayanmışdı… 

Naxçıvanı çətin vəziyyətdən çıxarmaq və inkişaf strategiyasını müəyyən etmək lazım idi – Heydər Əliyev 

qarşıya qoyulan bütün məqsədləri gerçəkliyə çevirdi 

1990-cı ilin iyul ayında Dahi Şəxsiyyət Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana qayıtması, siyasi 

fəaliyyətini burada göstərməsi muxtar respublikanın üzləşə biləcəyi ən ağır problemlərdən xilas etdi. Hətta 

Onun xarici ölkələrlə təmaslar qurması böyük tarixi hadisəyə çevrildi. Artıq beynəlxalq aləm Naxçıvanın 

qarşılaşdığı kəskin problemlərdən məlumatlı idi. Dünyanın bir sıra aparıcı KİV-lərində Naxçıvanla bağlı 

reportajlar, məlumatlar diqqət mərkəzində saxlanılmağa başlandı. Ağır müharibə və blokada şəraitində 

işğalçılarla mübarizə aparan naxçıvanlıların bütün ümidləri Ulu Öndər Heydər Əliyevə bağlı idi. Belə ki, O, 

Naxçıvanı blokadadan qurtarmaq üçün 1992-ci ilin mart və avqust aylarında Türkiyə və İrana səfərlər edərək, 

müqavilələr imzaladı, xüsusilə, qardaş Türkiyənin dövlət rəhbərləri ilə Qars müqaviləsi və onun şərtləri 

ətrafında müzakirələr apardı. Nəticədə Naxçıvanın muxtariyyət statusu beynəlxalq müqavilələrlə qorundu. 

O cümlədən, Sədərəkdə və s. rayonlarda açılmış ön cəbhələrdə mövcud olan ağır böhranın aradan 

qaldırılması üçün Heydər Əliyevin bir telefon zəngi ilə ABŞ-dan humanitar yardım təyyarəsi Naxçıvana endi. 

Bu humanitar yardımdan sonra digər ölkələrdən, o cümlədən, BMT xətti ilə yardımlar gəlməyə başladı. Əlbəttə 

ki, bütün bunların arxasında Heydər Əliyevə olan dünya rəğbəti, Onun ən mötəbər siyasi lider kimi tanınması 

gerçəkliyi dayanırdı. 

Lakin Heydər Əliyev yalnız Naxçıvanı deyil, bütün Azərbaycanı düşünür, xilas yollarını axtarırdı. Qonşu 

İran İslam Respublikası və qardaş Türkiyə ilə körpülərin açılışı, bu körpülərin həyatvericilik əhəmiyyəti hər bir 

Naxçıvan sakinində rahatlıq yaratdı. Artıq mövcud və həll olunmayacaq qədər görünən problemlər aradan 

qaldırılırdı və Heydər Əliyev Dühası xalq üçün daha böyük işlər görməyə hesablanmış müdrik siyasətini 

yürüdürdü. Naxçıvanı çətin vəziyyətdən çıxarmaq və inkişaf strategiyasını müəyyən etmək lazım idi – Heydər 

Əliyev qarşıya qoyulan bütün məqsədləri gerçəkliyə çevirdi. 

Beləliklə, 1993-cü ildə Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə xalqın və müstəqil dövlətçiliyin xilası 

və möhkəmləndirilməsinə başlandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına və 

muxtariyyətin qorunmasına diqqət daha da artırıldı. 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi ilə qəbul 

edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın 

tərkibində muxtar dövlət statusu verildi. 

 

Günnüt qələbəsi düşmənin qorxulu röyasına, kabusuna çevrilib 
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Bu gün Naxçıvan dünyanın ən aparıcı dövlətlərinin əldə etdiyi uğurları yaşayır və əbəs deyil ki, bütün 

cəhətlərdən tərəqqi yolunu davam etdirir. Belə ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən ölkə 

Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayır, 

hətta blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürətli və davamlı inkişaf 

təmin edilir. Dövlətimizin başçısı Naxçıvana etdiyi hər səfərindən sonra mühüm fərmanlar imzalayır ulu diyarın 

inkişafı üçün lazımi bütün tövsiyə və tapşırıqlarını muxtar respublikanın rəhbərliyinə verir. 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı Naxçıvanda formalaşdırılmış güclü Ordu və Silahlı 

Qüvvələrimizin ən müasir standartlara cavab verməsi, zaman-zaman düşmənə ağır zərbələr vurması, işğal 

altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində atılan addımların tərkib hissəsidir. 

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu gün Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan muxtar respublikamızda 

aparılan ordu quruculuğu Dövlət Proqramının bir hissəsi kimi davam etdirildiyindən müasir tələblərə cavab 

verir, hərtərəfli qayğı və diqqətlə əhatə olunur. Ordunun dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, sülh və 

əmin-amanlığın əsas təminatçısı olduğunu vurğulayan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri Vasif 

Talıbovun bu istiqamətdə apardığı işlər yüksək nəticələrini verməkdədir. Bu gün Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı hərbi hissələrdə olan birlik, vətənpərvərlik və yüksək döyüş əhval-ruhiyyəsi torpaqlarımızın 

etibarlı müdafiəsinə və toxunulmazlığına tam təminat verir. 

Biz bu gün də fəxrlə xatırlayırıq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-

cü il 18 dekabr tarixli Fərmanına əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin 

möhkəmləndirilməsi, Silahlı Qüvvələrin hissə və bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması, bir mərkəzdən 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 5-ci Ordu Korpusunun əsasında Əlahiddə Ümumqoşun Ordu 

yaradıldı. Yaradılan güclü, əzəmətli ordumuz bu ilin may ayında Şərur rayonunun Günnüt kəndi və ətrafındakı 

mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəklikləri keçirdiyi əməliyyat nəticəsində öz nəzarətinə keçirdi. 1990-cı 

illərin əvvəllərində ermənilər tərəfindən zəbt edilmiş 11 min hektar torpağın azad edilməsi, həm də ordumuzun 

mövqelərini xeyli möhkəmləndirdi. Günnüt, Ağbulaq yaşayış məntəqələri ətrafındakı yüksəkliklər, “Qızılqaya” 

dağı və “Qaraqaya” dağlarında yeni mövqelər ələ keçirildi, Dərələyəz mahalının Arpa kəndində və Mehridərə 

vadisində düşmənin fəaliyyəti nəzarət altına götürüldü. 

Ordumuzun bu uğurunun əsası isə, 2000-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək 

rayonunun Buzqov kəndinin erməni daşnakları tərəfindən təhlükə yaradan yüksəkliklərinin ordumuzun şücaəti 

nəticəsində düşmən nəzarətindən geri alınması ilə qoyulmuşdu. Bu uğurlu əməliyyatın davamı kimi Günnüt 

əməliyyatı düşməni Naxçıvana iddiaları ilə bağlı bir daha düşünməyə vadar etdi. 

Artıq əminliklə deyə bilərik ki, Günnüt əməliyyatının uğuru işğal altındakı Qarabağ torpaqlarımızda da 

davam etdiriləcək. Çünki bütövlükdə Azərbaycanda aparılan ordu quruculuğu yalnız zəfər və qələbələrə 

hesablanmış mütərəqqi, eləcə də strateji addımlardır. Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ordu 

quruculuğunun ən yüksək standartlara uyğun aparılması, müdafiə qabiliyyətinin gücü işğalçı düşmənin qorxulu 

röyasına, kabusuna çevrilib. Söz yox ki, Azərbaycan Ordusunun uzun illərdən sonra tarixi torpaqlarımıza 

nəzarət etməsi mühüm nailiyyətdir. Bu, həm torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, həm də kənd təsərrüfatı 

üçün yararlı torpaqlardan istifadə etməyə imkan yaranması deməkdir. Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar, ordu quruculuğu sahəsində görülən işlər torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına yönəldilib. 

Azərbaycan dövləti torpaqlarımızın sülh yolu ilə azad olunmasının tərəfdarıdır. Lakin aprel döyüşləri bir daha 

təsdiq etdi ki, Azərbaycan həm sülh, həm də müharibə yolu ilə torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Aprel 

döyüşləri Azərbaycan Ordusunun hərbi qüdrətini göstərdisə, Naxçıvan əməliyyatı Azərbaycan Ordusunun nə 

qədər böyük manevr qabiliyyətinə malik olduğunu təsdiq etdi. 

 

Naxçıvanlılar muxtariyyətin 95 illik yubileyini fərəh və qürur hissləri ilə qeyd edirlər 

 

Ulu diyarımız Naxçıvan dinamik tərəqqi yolunu ən yüksək templərlə aparmaqdadır. Hazırda da, 

genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri aparılır, şəhər və kəndlər abadlaşdırılır, yeni yollar, körpülər salınır, 

məktəblər, xəstəxanalar idman kompleksləri tikilib-istifadəyə verilir. Bütün yaşayış məntəqələrində müasir 

standartlara uyğun infrastruktur layihələri həyata keçirilir. 

Əldə edilən uğurlardan biri də, bir zamanlar enerjini idxal hesabına əldə edən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının bu gün enerji ixracatçısına çevrilməsi faktorudur. Belə ki, statistik rəqəmlərdən də aşkar 
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etdiyimiz kimi, bu gün ölkə üzrə Günəş elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektrik enerjisinin 78 faizdən 

çoxu məhz muxtar respublikanın payına düşür. O cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik 

enerjisinə olan tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, bu da 

inkişaf etmiş Avropa ölkələri üçün çox nadir göstərici kimi dəyərləndirilir. 

O cümlədən, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında 350 növdə 

məhsula olan tələbatın tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilməsi ilə nəticəsini tapıb. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də geniş imkanlar açılıb, fermer və torpaq mülkiyyətçiləri hərtərəfli 

qayğı ilə əhatə olunub. 

Beləliklə, sabitlik və inkişaf müasir və qədimliyin sintezlərini özündə birləşdirən, vəhdət halına gətirən 

Naxçıvanımızın əsas göstəricisidir. Muxtar respublikada görülən bütün işlərin mərkəzində isə məhz insan amili 

dayanır. Prezident İlham Əliyevin sosial siyasətin yürüdülməsi faktorunu öz çıxışlarında vurğulaması, insan 

amilinin prioritet kimi qəbul edildiyini daim diqqətə çatdırması bu siyasətin Naxçıvanda da reallaşdırılmasına 

münbit şərait yaradıb. 

Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin muxtar respublikayla bağlı qəbul etdiyi qərarların hər birində 

sosial siyasət və insan faktoru nəzərdə tutulub. 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər 

haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa–Ordubad magistral avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında”, “Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında”, “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisində meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamların hər birində bu 

amil öz əksini tapmaqdadır. Bu, həm də son dövrlər aparılan inqilabi islahatların tərkib hissəsi kimi də 

qiymətləndirilir. 

 

Naxçıvan dünyanın diqqət mərkəzində! 

 

Naxçıvan bu gün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Əbəs deyil ki, ulu diyarımız bir sıra beynəlxalq idman 

tədbirlərinə, elmi konfranslara, festivallara ev sahibliyi edir. 2018-ci ildə isə, Naxçıvan şəhəri İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilib, Naxçıvanda "Avropa günləri", Türk Şurası Gənc 

Liderlərinin ilk forumu, eləcə də TÜRKSOY-un “Türk-İslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: 

Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri” mövzusunda ilk dəfə beynəlxalq konfransı keçirilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər dayanıqlı inkişafı təmin edib. Naxçıvanın 

iqtisadi potensialının durmadan artmasının nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin sədri olduğu Caspian European Clubun 2017 və 2018-ci illərdə ölkəmizin 10 iqtisadi regionu üzrə 

hazırladığı illik investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-demoqrafik göstərici, sosial-

iqtisadi vəziyyət, işgüzar mühit, infrastruktur, rifahlıq və kənd təsərrüfatı sahələri olmaqla, ümumilikdə 18 

parametr üzrə ən yüksək bal toplayaraq iki dəfə lider olub. 

Nəticə olaraq isə, qeyd edə bilərik ki, əldə edilən nailiyyətlərin davamlı olması üçün Naxçıvan diyarında 

işlər sürətlə davam etdirilir. Sözlərimi isə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin kəlamları ilə bitirmək istərdim: 

"Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti 

Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox mühüm amildir. Biz bu 

amili qoruyub saxlamalıyıq". 

95-ci ildönümün mübarək, doğma və ayrılmaz yurdumuz Ulu Naxçıvan! 

 

Səs. - 2019.- 15 mart. - № 50. - S. 8-10. 
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Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikanı çiçəklənən 

diyara çevirib 

 
Rauf Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu 

 

Muxtariyyətinin 95-ci ildönümünü qeyd edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin siyasi xətti vətənpərvərliklə davam etdirilərək doğma Azərbaycanımızın quruculuq salnaməsi layiqli 

nümunələrlə zənginləşdirilir, qədim diyarın şəhər və qəsəbələri ilə yanaşı, ən ucqar dağ kəndləri də 

abadlaşdırılır, müasir görkəm alır. Muxtar respublikada bu istiqamətdə həyata keçirilən strateji hədəflərə 

hesablanmış siyasətin məqsədi sosial-iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində kənd yerlərində şəhər rahatlığının 

yaradılması, gəlir gətirən sektorların təşviqi çərçivəsində ailə təsərrüfatlarının dəstəklənməsi, alternativ fəaliyyət 

sahələrinin inkişafı, həmin yaşayış məntəqələrinin sosial-ictimai, mədəni həyatının daha da canlandırılmasıdır. 

Muxtar respublikada daimi yaşamaq üçün kəndlərə üz tutanların sayı hər keçən gün daha da artır. 

Quruculuq prosesində kəndlərin abadlaşdırılması, təhsil, səhiyyə və digər sosial təyinatlı obyektlərin 

istifadəyə verilməsi, kənddaxili yolların yenidən qurulması, qaz, işıq, su, rabitə məsələlərinin öz həllini 

birdəfəlik tapması, sakinlərin məşğulluğunun təmin olunması insanların yaşayış səviyyəsini yüksəldib, 

məskunlaşmanı, yurda bağlılığı artırıb. Bu gün hər hansı ucqar dağ kəndinin infrastruktur təminatı baxımından 

paytaxt Naxçıvan şəhərindən heç də geridə qalmaması insan amilinə verilən dəyərin ifadəsidir. Təsadüfi deyil 

ki, muxtar respublikada daimi yaşamaq üçün kəndlərə üz tutanların sayı hər keçən gün daha da artmaqdadır. 

Füsunkar təbiəti, təmiz havası, ekoloji təmiz qidaları, hərtərəfli şəraiti olan abadlaşan kəndlər artıq cazibə 

mərkəzinə çevrilib. 2019-cu il yanvarın 1-nə olan məlumata görə, muxtar respublikada əhalinin 70,5 faizinin 

kənd yerlərində yaşaması faktı da bunu təsdiqləyir. 

Fevralın 7-də- Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ərəfəsində Şərur rayonunun Kərimbəyli 

kəndində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun iştirakı ilə yeni sosial 

obyektlərin istifadəyə verilməsi doğma diyarımızda kənd yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlərin davamlı xarakter aldığını göstərir. 

Müasir Azərbaycan kəndləri sırasına qoşulan Kərimbəylidə məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri, 

həkim ambulatoriyası tikilib, kənd yolu yenidən qurulub, bir sözlə, bütün sahələr üzrə kompleks quruculuq və 

abadlıq işləri görülüb. 

Ali Məclisin Sədri sakinlərlə görüşündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi münasibətilə 

onları təbrik edib, kənddə yaradılan şəraiti, tikilənləri, qurulanları muxtariyyət bayramına töhfə kimi 

dəyərləndirib. 

Muxtariyyətin ildönümü təntənə ilə qeyd edilib 

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 ili tamam oldu. Nadir beynəlxalq model, 

hüquqi, siyasi və tarixi baxımdan fenomen kimi qiymətləndirilən Naxçıvanın muxtariyyəti daxili 

qanunvericiliklə yanaşı, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunub. Bu amil dünyadakı çox az muxtar 

qurumların statusunda öz əksini tapıb. 

Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95-ci ildönümü qeyd olunub. Tədbirdə Ali 

Məclis Sədrinin vurğuladığı kimi, Naxçıvana muxtariyyət verilməsinin əsas səbəblərindən biri də bu məsələnin 

böyüyərək regional müstəviyə çıxması və beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilməsi idi. Belə ki, Naxçıvan 

məsələsi 1918- 1921-ci illər ərzində altı ölkədə müxtəlif səviyyələrdə iyirmi dəfədən çox müzakirəyə çıxarılıb, 

sonda isə Naxçıvan əhalisinin və ziyalılarının inadlı mübarizəsi, qardaş Türkiyə hökumətinin tutduğu ədalətli 

mövqe nəticəsində 1921-ci ildə Naxçıvanın muxtar respublika statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasını 

şərtləndirən beynəlxalq Moskva və Qars müqavilələri imzalanıb. Bu müqavilələrin davamı və yaranmış real 

vəziyyətin hüquqi təsdiqi olaraq 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının 

yaradılması haqqında Dekret verilib. Bu, Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb və çətin şəraitdə əldə etdiyi ən 

böyük tarixi nailiyyət idi. 
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Ali Məclisin Sədri tarixi gündə muxtariyyətin və torpaqlarımızın müdafiəsində şəhid olanları yad edib, 

sabitliyin və sərhədlərin qorunmasında, inkişafın təmin edilməsində əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib, tədbir 

iştirakçılarını muxtariyyət günü münasibətilə təbrik edib, çıxışını ümummilli lider Heydər Əliyevin fikirləri ilə 

tamamlayıb: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın 

muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox mühüm 

amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

Ötən dövrlər ərzində hər bir muxtar respublika sakininin çəkdiyi zəhmət Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının inkişafına, müdafiəsinə və nəticə etibarilə, bugünkü tərəqqisinə xidmət edib. Aparılan 

quruculuq işlərinə, təhsilin, mədəniyyətin, səhiyyənin inkişafına öz töhfələrini verənlərin əməyi dövlətimiz 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilib, onlar dövlət mükafatları və fəxri adlarla təltif olunublar. 

Həmin tədbirdə Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin və mükafatının 

təqdimatı olub. Ali Məclisin Sədri orden, medal və fəxri adların döş nişanlarını və vəsiqələrini təltif olunanlara, 

həmçinin “Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində” kitabına görə Naxçıvan Muxtar Respublika mükafatını 

kitabın müəllifi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevə 

təqdim edib. 

İqtisadi-mədəni əlaqələr davam etdirilir 

Bu gün Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran İslam Respublikasının yaxın vilayətləri ilə 

əlaqələri milli mənafelərimizə uyğun olaraq inkişaf edir. Hazırda enerji, təhsil, turizm, ticarət və nəqliyyat 

sahələrində səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur. Həyata keçirilən qarşılıqlı rəsmi səfərlər, imzalanan sənədlər və 

əldə olunan razılaşmalar əlaqələrimizin inkişafına öz töhfəsini verməkdədir. Münasibətlərin yüksək səviyyəsini 

göstərən digər məqam isə qonşu dövlətlər üçün əlamətdar günlərin hər iki ölkədə qeyd olunmasıdır. 

Fevralın 11-də İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı Baş Konsulluğu İran İslam Respublikasının 

yaranmasının 40-cı ildönümü - İslam İnqilabı Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov rəsmi qəbulda iştirak edib. 

Muxtar respublikamızın bütün sahələr üzrə yüksək nailiyyətlər qazanması onun dünya ölkələri ilə 

iqtisadi-mədəni əlaqələrinin genişləndirilməsinə şərait yaradır. Xarici ölkələrin diplomatik korpusunun 

nümayəndələrinin muxtar respublikaya səfərləri zamanı bu məsələlər həmişə diqqət mərkəzində olur. 

Fevralın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Yaponiyanın 

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Teruyuki Katori ilə görüşüb. Ali Məclisin Sədri Yaponiya 

hökumətinin dəstəyi ilə Ordubad rayonundakı Azadkənddə su təchizatı sisteminin inşası layihəsinin həyata 

keçirilməsini qarşılıqlı əlaqələrin nəticəsi kimi dəyərləndirib və səfirə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanın 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Yaponiya arasında təhsil və iqtisadi sahədəki əlaqələrə diqqəti çəkən Ali 

Məclisin Sədri muxtar respublika nümayəndələrinin Yaponiyada keçirilən müxtəlif təlim və seminarlarda 

iştirakından bəhs edib. 

Fevralın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov İran İslam 

Respublikasının Maku Azad Ticarət və Sənaye Zonasının icraçı direktoru Qulamrza Süleymaninin rəhbərlik 

etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Ali Məclisin Sədri iki ölkənin prezidentləri arasındakı xoş münasibətin 

Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafında mühüm amil olduğunu bildirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

İranın Qərbi və Şərqi Azərbaycan vilayətləri arasındakı iqtisadi və mədəni əlaqələrdən bəhs edən Ali Məclisin 

Sədri gömrük-keçid məntəqələrinin fəaliyyətini və gediş-gəlişin artmasını əməkdaşlığın nəticəsi kimi 

dəyərləndirib. 

Ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin xüsusi çəkisi 88 faizi ötüb 

İnkişaf strategiyasının uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikada iqtisadi potensialın daha da 

yüksəlməsinə şərait yaradıb, dayanıqlı və sabit iqtisadi sistem formalaşıb. Naxçıvanda sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətində reallaşdırılan kompleks və sistemli tədbirlər, bu sahəyə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi özəl 

bölmənin inkişafını sürətləndirib, şəhərlərlə yanaşı, bölgələrdə də sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait 

yaradıb. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, ümumi daxili məhsulda özəl 

bölmənin xüsusi çəkisi artaraq 88 faizi ötüb. Son beş ildə muxtar respublikada, ümumilikdə, 84 sənaye təyinatlı 
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müəssisənin istifadəyə verilməsi, 270 heyvandarlıq, 84 ətlik və yumurtalıq istiqamətində quşçuluq, 111 arıçılıq, 

74 bağçılıq və 14 balıqçılıq təsərrüfatının yaradılması nəticəsində məşğulluq səviyyəsi yüksəlib, ixracın həcmi 

artıb. Hazırda muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat tamamilə 

yerli imkanlar hesabına ödənilir. Bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, hazırda muxtar respublikada məşğul 

əhalinin 83 faizə yaxını özəl sektorda çalışır. Sənaye sahəsində məhsul istehsalının 94 faizi, tikintidə görülən 

işlərin və nəqliyyat xidmətinin 78 faizi, rabitə xidmətinin 82 faizi, kənd təsərrüfatı, ticarət və ictimai iaşə 

xidmətlərinin isə 100 faizi özəl bölmənin payına düşür ki, bu da çox yüksək göstəricilərdir. 

Sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsinin və yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin ilk sədri olduğu “Caspian European Club”un 2018-ci ildə ölkəmizin 10 iqtisadi regionu üzrə 

hazırladığı illik investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası 18 parametr üzrə ən yüksək bal 

toplayaraq ikinci dəfə lider olub. 

Muxtar respublikanın investisiya reytinqində qalib olması ilə bağlı təqdimat keçirilib 

Fevralın 16-da Naxçıvan Biznes Mərkəzində Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun muxtar respublikada 

fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüşü olub, muxtar respublikanın investisiya reytinqində qalib olması ilə bağlı 

təqdimat keçirilib. 

Ali Məclisin Sədri sağlam rəqabət mühiti formalaşdırdığına görə “Caspian European Club”un 

rəhbərliyinə, eləcə də ölkəmizin və muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasında 

əməyi olan bütün sahibkarlara təşəkkür edib. Ali Məclisin Sədri deyib: “Sahibkarlığın inkişafında məqsəd 

ondan ibarətdir ki, daha çox məhsul istehsal olunsun, daha çox yeni iş yerləri açılsın, sahibkarlıq subyektlərinin 

ixrac imkanları artsın, ailə təsərrüfatları genişlənsin. Bunun üçün muxtar respublikada hər cür imkan və şərait 

yaradılıb. Qalır təşəbbüs göstərmək, fəaliyyəti genişləndirmək, rəqabətədavamlı məhsul istehsal etmək və 

ölkəmizin ümumi inkişafına töhfə vermək”. 

Tədbirdə “Caspian European Club”un sədrinin birinci müavini və baş icraçı direktoru Telman Əliyev 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında investisiya və biznes mühitinin inkişafına verdiyi xüsusi töhfəyə görə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbova “Caspian European Club”un mükafatını 

təqdim edib. 

Sonra Ali Məclisin Sədri yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması üçün 14 sahibkara güzəştli 

kreditlərin çeklərini təqdim edib, Naxçıvan Biznes Mərkəzinin sərgi salonunda muxtar respublikada istehsal 

olunan məhsullardan ibarət sərgiyə baxıb. 

Yeni Günəş Elektrik Stansiyası Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyinə növbəti töhfədir 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası regionda enerji sahəsində lider mövqedədir. Naxçıvanın iqlim 

şəraiti alternativ və bərpaolunan enerjidən istifadə üçün geniş imkanlar açır. Müasir energetika 

infrastrukturunun yaradılması və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bu amil əsas götürülür, Günəş 

Elektrik stansiyaları tikilərək istifadəyə verilir. Kəngərli rayonu ərazisində 2 meqavat gücündə yeni Günəş 

Elektrik Stansiyasının qurulması bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır. Fevralın 22-də rayonun 

Qabıllı kəndində yeni stansiya istifadəyə verilib. Ali Məclisin Sədri bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak 

edib. 

Muxtar respublikada səmərə verən qabaqcıl təcrübələrin, yeniliklərin tətbiqi daim diqqət mərkəzindədir. 

Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində günəş panelləri ilə işləyən yeni subartezian quyusunun qazılması da 

görülən işlərin davamıdır. Həmin gün Ali Məclisin Sədri subartezian quyusuna baxıb, qurulanlardan səmərəli 

istifadə olunması, yaşıllıqların artırılması, subartezian quyularının elektrik təminatında günəş panellərindən 

istifadə imkanlarının araşdırılması və tətbiqi barədə tapşırıqlar verib. 

İstirahət parkları salınır, suvarma şəbəkələri qurulur 

2004-cü ildə yaradılan Kəngərli rayonu ötən 15 ildə böyük inkişaf yolu keçib. Qürurla deyə bilərik ki, bu 

gün rayonun bütün yaşayış məntəqələri ən müasir səviyyədə abadlaşdırılıb, yol infrastrukturu yenidən qurulub, 

çoxsaylı sosial obyektlər əhalinin istifadəsinə verilib. Tikilən yeni sosial obyektlər, müasir inzibati və yaşayış 

binaları ilə yanaşı, rayon əhalisinin asudə vaxtının mənalı təşkili də diqqətdə saxlanılır, yeni istirahət parkları 

salınır. 
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Fevralın 22-də Ali Məclisin Sədri Qıvraq qəsəbəsində tikilən yeni istirahət parkına baxıb, parkda 

sakinlərin istirahəti üçün lazımi şəraitin yaradılması barədə müvafiq tapşırıqlar verib. 

Son illər qurulan qapalı suvarma şəbəkələri yeni torpaq sahələrini əkin dövriyyəsinə qatıb. Hazırda 

Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndi ərazisində qapalı suvarma şəbəkəsi qurulur. Görülən bu işlər onlarla hektar 

torpaq sahəsinə həyat bəxş edəcək, quraq ərazilər yaşıllığa qərq olacaqdır. 

Fevralın 22-də Ali Məclisin Sədri qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi ilə maraqlanıb, yaxınlıqdakı 40 

hektardan artıq ərazinin də layihələndirilməsi və qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulması barədə tapşırıqlar verib. 

Fevralın 26-da Naxçıvan şəhərinin Dövlət Bayrağı Meydanındakı Xatirə kompleksində Xocalı 

soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Ali Məclisin Sədri soyqırımı abidəsinin önünə gül 

qoyub, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edib. 

Tarixin heç bir dövründə Naxçıvan bugünkü qədər gözəl, abad olmayıb 

Bu gün qədim Naxçıvanda uzaqgörənliklə həyata keçirilən abadlıq-quruculuq işləri, möhtəşəm layihələr 

özünün genişmiqyaslılığı və səmərəliliyi ilə seçilir. İnfrastrukturu yeniləşdirmək, müasir müəssisələr, yeni iş 

yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlər uzunmüddətli və hərtərəfli inkişaf konsepsiyasını reallaşdırır. 

Muxtar respublikanın yüksəlişini özündə təcəssüm etdirən sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqaməti 

iqtisadiyyatın dinamik inkişafına və bu əsasda sakinlərin rifahının yüksəldilməsinə, sosial şəraitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. 

Əminliklə deyə bilərik ki, doğma diyarımız nəinki muxtariyyətin 95 ilində, tarixin heç bir dövründə 

bugünkü qədər gözəl və abad olmayıb. Naxçıvanda insan amili heç bir zaman bu səviyyədə ön planda 

dayanmayıb. Bu, Heydər Əliyev yoludur, muxtariyyətin bəhrələridir. Naxçıvan bu yolla inamla irəliləyir, 

yüksəlir və Azərbaycanın parlayan ulduzu kimi şəfəq saçır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası yüksək sürətlə inkişaf edən bir diyara çevrilib 

 
Nardar Bayramlı 

 

Müsahibimiz Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü Eldar İbrahimovdur: 

 

- Eldar müəllim, siz bu günlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95 illik yubileyi 

münasibətilə keçirilən tədbirdə iştirak və çıxış etmisiniz. Sizcə, Naxçıvan Muxtar Respublikası bugünkü 

prizmadan necə görünür? 

- Əvvəla onu bildirmək istəyirəm ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvanı ölkəmizin digər 

bölgələri kimi qüdrətli bir diyara çevirmək siyasəti hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 2003-cü 

ildən bu günə kimi uğurla həyata keçirilir. Naxçıvanı Ermənistanın blokadaya alması nəzərə alınaraq muxtar 

respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 

hər il dotasiya verilir, investisiya ayrılır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, möhtərəm Prezidentimizin Naxçıvana 

göstərdiyi bu diqqət və qayğı muxtar respublikanın Ali Məclisinin sədri, hörmətli Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə 

Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafında və muxtar diyarın sakinlərinin rifah halının yaxşılaşmasında öz əksini 

tapır. Bunu təsdiq edən bəzi göstəriciləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.  

Muxtar respublikada 2010-cu ilə nisbətən 2018-ci ildə sənaye məhsulu istehsalı 3,1 dəfə artmaqla qeyri-

dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 94,7 faiz təşkil etmişdir. Azərbaycan Respublikasında bu artım 1,7 dəfə olmaqla 

qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 82,6 faiz təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, muxtar respublikada sənaye 

məhsulunun artımı əsasən özəl sektorun hesabına təmin olunur ki, bu da sahibkarların muxtar diyarın inkişafına 

həvəslə yatırım etmələri üçün əlverişli şərait yaradıldığını göstərir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında da 

muxtar respublikada yüksək artım tempi əldə edilmişdir. Belə ki, 2018-ci ildə adambaşına min manatdan çox 

kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da ölkəmizin orta göstəricisindən xeyli çoxdur. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artımı əsasən məhsuldarlığın yüksəldilməsi 

hesabına əldə olunur. Belə ki, 2018-ci ildə dənli və dənli paxlalıların hər hektardan məhsuldarlığı Naxçıvan 

Muxtar Respublikası üzrə 32 sentner (Şərur rayonunda isə 42,3 sentner), kartofun məhsuldarlığı 154 sentner, 

meyvə və giləmeyvə - 134,2 sentner, üzümün məhsuldarlığı isə 138,1 sentner olmuşdur ki, bu da ölkəmizin 

əksər rayonlarında əldə olunan məhsuldarlıqdan xeyli yüksəkdir. Əlbəttə, bu yüksək göstəricilər Muxtar 

Respublikada bir neçə dəryaçanın tikilməsi, suvarma sistemlərinin yenidən qurulması, başlıcası isə, fermerlərin 

əzmkarlığının nəticəsində mümkün olmuşdur.  

Həyata keçirilən bu tədbirlər nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası son illər sənayenin və kənd 

təsərrüfatının yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir diyara çevrilmişdir. Hazırda muxtar respublikada yeni sənaye 

sahələri yaradılmış və artıq burada istehsal olunan minik avtomobilləri, elektrik enerjisi, sement və digər 

məhsulların bir çoxu Azərbaycan Respublikasına göndərilir və xarici ölkələrə ixrac olunur. Azərbaycan 

Respublikasından birbaşa yardım almaq imkanı olmayan Naxçıvan Muxtar Respublikası uzun müddətdir ki, öz 

əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyini yerli istehsal hesabına tam təmin edir. Bu, çox uğurlu bir nəticədir və əksər 

dünya ölkələrinin yerinə yetirə bilmədikləri arzudur. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi muxtar diyarın sosial-

iqtisadi inkişafının təmin edilməsi ilə yanaşı, həm də Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün 

əhalinin və ordunun vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi istiqamətində çox faydalı işlər görür. Bunun 

nəticəsidir ki, keçən il erməni işğalında olan 11 min hektar ərazi geri qaytarılaraq muxtar respublikanın 

istifadəsinə verilmişdir.  

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən muxtar respublikaya ayrılan 

maliyyə vəsaitləri öz təyinatına uyğun düzgün istifadə edilməklə Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafına və 

əhalinin rifahının yaxşılaşmasına, bölgənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir.  

- Son vaxtlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu barədə kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif 

söz-söhbətlər gedir. Bu məsələ ilə bağlı sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı... 

- Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin aşağıdakı fikirləri Naxçıvanın muxtariyyət 

statusunun əhəmiyyətini çox dolğun şəkildə ifadə edir: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Biz bunu 
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qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının da qaytarılması 

üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. Ümummilli Lider Heydər 

Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” imzaladığı 1999-cu il 4 

fevral tarixli Fərmanında Naxçıvanın muxtariyyətini şərtləndirən başlıca tarixi-coğrafi amillər belə ifadə olunub: 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünədək sərhədlər alt-üst edilməyə başlandı. İlk olaraq Azərbaycan torpağı 

Zəngəzur mahalı Ermənistan SSR-in tərkibinə qatıldı. Əslində isə ermənilərin planları daha geniş idi və onların 

torpaq iddialarının əsas hədəfi məhz Naxçıvan idi. Onlar Zəngəzurun Ermənistana ilhaq edilməsini bu yolda 

atılmış mühüm addım hesab edirdilər. Beləliklə də, Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran Azərbaycan torpaqlarının - 

Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini zəruri etdi”. Hesab edirəm ki, bu 

fikir Naxçıvanın muxtar statusunun hansı zərurətdən yarandığına tam aydınlıq gətirir. Bununla belə, məsələyə 

ətraflı izah vermək üçün doğma diyarımız olan Naxçıvanın çox da uzaq olmayan keçmişinə qısa tarixi səyahət 

etsək, bu səlahiyyətin verilməsini şərtləndirən səbəblərin hələ bir qədər əvvəlki dövrlərdən başladığını və 

onların bu gün də mövcud olduğunu bir daha yəqin etmiş olarıq.  

Belə ki, 1826-1828-ci illər Rusiya-Qacar müharibəsi dövründə Naxçıvan rus qoşunları tərəfindən işğal 

olundu, Türkmənçay müqaviləsinə əsasən isə xanlığın ərazisi Çar Rusiyasına ilhaq olundu. İstiladan sonra çar 

hökuməti İrandan və Türkiyədən 10 minlərlə erməni ailəsini Naxçıvana köçürərək Naxçıvan və İrəvan xanlıqları 

ərazisində erməni vilayəti yaratdı. 1840-cı ildə Naxçıvan diyarı çar hökumətinin Qafqazda apardığı inzibati 

islahata əsasən Gürcüstan-İmeretiya quberniyasının tərkibində Naxçıvan qəzası kimi təşkil edildi. 1849-cu ildən 

isə İrəvan quberniyasının tərkibinə keçirildi. 

1917-ci ilin fevralında Rusiyada çar mütləqiyyəti devrildikdən sonra 1918-ci ildə erməni-daşnak 

hökumətinin maddi və mənəvi yardımına arxalanan “erməni milli komitəsi” Naxçıvan bölgəsində qarşıdurmanı, 

qırğınları daha da artırdı. 

1918-ci ilin payızında yerli əhalini erməni qırğınlarından qorumaq və Naxçıvanın yad əllərə keçməsinin 

qarşısını almaq məqsədi ilə Naxçıvan, Şərur, Mehri, Vedibasar, Qəmərli dairələrinin daxil olduğu Araz-Türk 

Respublikası yaradıldı və daşnak hökumətinin Naxçıvanı ilhaq etmək siyasətinin qarşısı alındı.  

1920-ci il 28 apreldə Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası 

yaradıldı və 28 iyul 1920-ci ildə Naxçıvan Sovet Respublikası elan olundu. Bu dövrdə tarixi Azərbaycan ərazisi 

olan Zəngəzur mahalı Ermənistan respublikasına verildi. Ermənistan SSR hökuməti dəfələrlə Naxçıvanı özünə 

ilhaq etmək üçün siyasi cəhdlər göstərdi. Lakin 1921-ci ilin yanvarında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya 

nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda Naxçıvan əhalisinin 90 faizdən çoxu Naxçıvan 

mahalının muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-in tərkibində qalmasına səs verdi. Naxçıvanın Azərbaycanın 

himayəsi altında muxtariyyət statusu Rusiya və Türkiyə arasında bağlanmış Moskva müqaviləsində (1921), 

daha sonra isə Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə arasında 13 oktyabr 1921-ci ildə 

bağlanmış Qars müqaviləsində təsbit edildi. Hər iki müqavilə Türkiyəyə Naxçıvan ərazisinə Azərbaycan 

ordusundan başqa bir ordunun daxil olması halında, Naxçıvanın təhlükəsizliyini öz üzərinə götürmək hüququ 

verdi. 

I Zaqafqaziya Sovetlər Qurultayı (1922, dekabr) Naxçıvan məsələsi üzrə qəbul etdiyi xüsusi qərarında 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiq etdi. 1924-cü il 

8 yanvarda Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin plenumu Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının elan olunması barədə qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinin 1924-cü il, 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar Diyarının Azərbaycan SSR-in 

tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi rəsmiləşdirildi. Məhz bu tarix Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yaranma tarixi kimi qəbul edilmişdir. 

1990-cı il noyabr ayının 17-də muxtar respublikanın Ali Sovetinin birinci sessiyasında Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə Muxtar Respublikanın adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı və Naxçıvan MR Ali 

Soveti Ali Məclis adlandırıldı. SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan 

Respublikasında 1995-ci il 12 noyabrda referendum yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Konstitusiyası 

Naxçıvan MR-ə Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət statusu verdi və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla onun statusu hazırda bu Konstitusiya ilə müəyyən 

edilir. Əgər Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvanın tarixi-hüquqi statusu müəyyənləşmişdisə, müstəqillik 

dövründə qəbul olunan Konstitusiya ilə Naxçıvanın statusu yeni hüquqi məna kəsb etdi. 
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Göründüyü kimi, Naxçıvan ərazisinə muxtariyyət statusu kiminsə göstərişi və ya təklifi ilə yox, hələ XIX 

əsrdən başlayaraq Azərbaycan ərazisinə köçürülən ermənilərin qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan və 

indiki Ermənistan ərazisində yerləşdirilərək həmin vaxtdan indiyə kimi Azərbaycana qarşı torpaq iddiası etməsi, 

xüsusilə tarixi Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət 

məsələsini zəruri edib və 100 il bundan əvvəl keçirilən ümumxalq səsverməsi ilə bu status təsbit olunub. Hesab 

edirəm ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin geri qaytarılması təmin edilməyincə, bütün qonşularla, o 

cümlədən Ermənistanla normal qonşuluq münasibətləri bərpa olunmayanadək bu məsələni müzakirə etmək 

tamamilə yersizdir. Çünki belə məsələlər dövrün tələbinə uyğun əsaslı surətdə götür-qoy edildikdən sonra 

ümumxalq səsverməsi yolu ilə həll olunur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvanın Azərbaycan Respublikasının 

tərkibində muxtar respublika kimi fəaliyyətinin önəmli tarixi hadisə kimi yüksək qiymətləndirilməsinə dair Ulu 

Öndərin yeritdiyi siyasi xətti uğurla davam etdirir. Belə ki, Muxtar respublikaya səfərləri çərçivəsində keçirdiyi 

görüşlərin birində dövlət başçısı naxçıvanlılara xitabən belə deyib: “Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər 

Əliyev Naxçıvana çox diqqətlə yanaşırdı. Ona görə yox ki, burada anadan olmuşdu, bura Onun vətəni idi. Ona 

görə ki, siyasi xadim kimi Naxçıvanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü”. 

- Eldar müəllim, əhalinin Naxçıvan Muxtar Respublikasını tərk etməsinə, qanunverici və icra 

hakimiyyətlərinin bir əldə cəmlənməsinə dair iddialara da münasibət bildirməyinizi xahiş edirik.  

- Bəri başdan bidirirəm ki, mən bu iddialarla qətiyyən razı deyiləm. Ona görə ki, reallıq bunun əksini 

göstərir. Belə ki, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində bütün SSRİ məkanında olduğu kimi Naxçıvanda da 

insanlar sakit həyat yaşamaq və öz güzəranını bir qədər yaxşılaşdırmaq üçün başqa ölkələrə üz tuturdusa, son 

15-20 ildə bu proses dayanıb. Hazırda Muxtar Respublikada əhalinin həyat səviyyəsi xeyli yüksəlmiş və artıq 

heç kim çörək dalınca digər ölkələrə getmir. Əgər Naxçıvandan əhalinin kütləvi axını varsa, onda 2018-ci ildə 

bir milyard manata yaxın sənaye, yarım milyard manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulunu kimlər istehsal edib, 1,64 

milyard manatlıq və ya adambaşına 3603 manatlıq (Naxçıvan şəhərində 7834 manatlıq) pərakəndə ticarət 

dövriyyəsi, 64,2 milyon manatlıq və ya adambaşına 141 manatlıq (Naxçıvan şəhərində 232 manatlıq) iaşə 

xidməti kimin hesabına baş verib? Onu da qeyd edim ki, bu göstəricilər ölkəmizin bir çox bölgələrindən xeyli 

yüksəkdir. Eyni zamanda, keçən il muxtar respublikada adambaşına 0,83 kvadratmetr, Naxçıvan şəhərində isə 

2,89 kvadratmetr (Azərbaycan Respublikasında 0,22, Bakı şəhərində 0,32 kvadratmetr) yaşayış evi kimlər üçün 

tikilib istifadəyə verilmişdir? Bununla belə, mən də etiraf edirəm ki, Azərbaycanın digər bölgələrindən olduğu 

kimi muxtar respublikadan da müəyyən insanlar başqa yerlərə gedirlər. Ancaq bunlar o insanlardır ki, öz bilik 

və bacarıqlarını, bizneslərini daha böyük ərazidə, dünyanın bir çox ölkələrinə çıxmaq üçün əlverişli imkanlara 

malik ölkələrə üz tuturlar. Bu, inkişaf etmiş ölkələrə də xas olan tam normal bir prosesdir və bunu yalnız 

alqışlamaq olar, nəinki qınamaq. Onu da bildirirəm ki, əvvəllər muxtar respublikanı tərk edənlər son illərdə geri 

qayıtmağa başlayıblar. Bu da onu göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin həyat səviyyəsi 

gündən-günə yaxşılaşır, muxtar diyar səriştəli rəhbərlər tərəfindən dövrün tələbinə uyğun idarə olunur. 

Belə ki, Vasif Talıbovun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının təsbit etdiyi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ali vəzifəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sədr seçilməsi və onun bu 

vəzifədə həm qanunverici və həm də icra orqanlarına 24 ilə yaxın bir müddətdə uğurlu rəhbərliyi Ermənistanın 

blokadasında olmasına baxmayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında möhtəşəm 

nailiyyətlər əldə olunmasını təmin etmişdir. Digər dövlətlərin də təcrübəsi göstərir ki, ölkə müharibə və blokada 

şəraitində olduqda, keçid dövrünü yaşadıqda və başqa fors-major hallarda hakimiyyətin bir əldə cəmlənməsi 

daha yüksək səmərə verir. Bu da o halda baş verir ki, hakimiyyət səlahiyyətlərindən düzgün istifadə olunsun. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının əldə etdiyi uğurlu nəticələr onu göstərir ki, hörmətli Prezidentimiz İlham 

Əliyevin uzun müddətdir ki, Naxçıvana ciddi nəzarəti, diqqət və qayğısı muxtar respublikanın rəhbərliyi 

tərəfindən yüksək əzmkarlıq və səfərbərliklə qarşılanır və bu da Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafında və 

əhalinin rifah halının yaxşılaşmasında öz əksini tapır. 

Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında son illər baş verən bu misli görünməmiş yüksəliş, şübhəsiz ki, 

əhalinin sosial rifah halının yüksəlməsinə və Naxçıvanda sosial şəraitin yaxşılaşmasına öz müsbət təsirini 

göstərmişdir. Belə ki, muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal əmək haqqı 2018-ci ildə 433 manat təşkil etməklə 

Azərbaycan Respublikasının digər iqtisadi rayonlarının hamısından yüksəkdir.  
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Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqını və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisini muxtar 

respublikanın yaranmasının 95 illiyi münasibətilə təbrik edirəm, ölkəmizin digər bölgələri kimi qədim 

diyarımızın da daha yüksək nailiyyətlər əldə etməsini, xalqımızın firavan yaşamasını arzu edirəm. 
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Naxçıvan: inkişafı ilə bədxahları narahat edən möcüzə 

 

Heç kəsə sirr deyil ki, bu gün ölkə iqtisadiyyatında özünəməxsus yeri olan Naxçıvan Muxtar Respublikası 

bütün sahələrdə sistemli şəkildə həyata keçirilən islahatlarla dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən 

digər mühüm tədbirlər nəticəsində muxtar respublikada bütün makroiqtisadi göstəricilərin artımı təmin edilib, 

dinamik inkişaf qorunub saxlanıb. Naxçıvanda müasir sənaye sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur 

təminatının yaxşılaşdırılması, özəl sektorun prioritet sahələrindən olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

və emalı sahəsinin, elm, təhsil, mədəniyyət, turizm sektorlarının inkişafı istiqamətində çoxsaylı layihələr icra 

edilib. Bütün bunlarla yanaşı, əhalinin güzəranı daha da yaxşılaşıb, işsizlik əhəmiyyətli dərəcədə azaldılıb. 

Naxçıvandakı inkişaf tendensiyası özünü muxtar respublikanın demoqrafiq vəziyyətində də büruzə verir. 

Hazırda Naxçıvanın əhalisinin sayı yarım milyon nəfərə çatıb, eyni zamanda əhali sağlamlığının və rifahının 

davamlı yüksəlişi, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin və əhatəliliyinin artırılması ölüm göstəricisini də aşağı salıb. 

Eləcə də muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının məntiqi nəticəsi olaraq hər il ixracın həcmi idxalı 

üstələyir, xarici ticarət əlaqələri genişlənir. Məsələn, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası dünyanın 60-dan 

çox ölkəsi ilə ticarət əməliyyatları aparır. Bütün bunlarla yanaşı muxtar respublikanda bütün infrastruk 

layihələri uğurlu bir şəkildə reallaşdırılıb. Yol, su, qaz, elektrik infrastrukturu, sosial xidmət obyektləri tamamilə 

müasir standartlar səviyyəsində qurulub. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin çıxışlarında deyib ki, “Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir. Son illər ərzində muxtar respublikada 

böyük abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə 

çox sürətlə inkişaf edən respublikadır. Son 15 il ərzində respublikanın ümumi daxili məhsulu on dəfəyə yaxın 

artıbdır. Bu, məncə, dünya miqyasında rekord göstəricidir”. 

Məhz bu kontekstdə o da bildirilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

sədri olduğu və dünyanın 70 ölkəsinin 5 mindən artıq şirkət və təşkilatını birləşdirən “Caspian European Club” 

2017-ci ildə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən Azərbaycan 

Respublikası regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirdiyi zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ən yüksək ümumi bal toplayaraq liderliyə yüksəlib. 

Eyni zamanda Naxçıvanda hərbi sahədə əldə edilən uğurları qeyd etməmək olmaz. 2018-ci ilin may ayı 

ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 11 min hektardan artıq ərazisi və Şərur rayonunun Günnüt kəndi 

düşməndən azad edilərək dövlət sərhədi boyunca əlverişli mövqelər Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altına 

keçib. Beləliklə də, Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun müdafiə zolağının ön xəttinin dövlət sərhədi boyu əlverişli 

mövqelərə irəli çəkilməsi əməliyyatı uğurla nəticələnib, qarşıya qoyulan məqsədə nail olunub. 

Müdafiə qüdrəti durmadan artan Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni hərbi hissələrin yaradılması, 

mövcud hərbi hissələrdə infrastrukturun müasirləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür, böyük 

əhəmiyyətə malik layihələr icra olunur. Təlimlərdə tər tökərək daha da bərkiyən hərbi qulluqçularımız ötən il 

oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda böyük iftixarla iştirak 

edərək xalqımıza qürur, düşmənlərimizə qorxu hissi yaşatdılar. 1992-ci ildən sonra 25 il ərzində daha da 

güclənən ordumuzun hərbi paradı Azərbaycan Ordusunun muxtar respublikadakı ordu, birləşmə və hərbi 

hissələrinin güc və qüdrətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin mayın 16-

da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun "N" hərbi hissəsində 

yaradılan şəraitlə, silahlanmaya yeni qəbul edilən hərbi texnika ilə tanış olması və yeni hərbi xəstəxananın 

açılışında iştirak etməsi dövlət qayğısını hər zaman üzərlərində hiss edən hərbi qulluqçularımızda böyük ruh 

yüksəkliyi yaradıb. Ordu quruculuğu ilə bağlı görülən işləri yüksək qiymətləndirən Ali Baş Komandan 

Naxçıvan ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib: "İlk növbədə, Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələləri 

ilə bağlı çox böyük işlər görülüb. Siz burada düşmənlə üz-üzə yaşayırsınız, yaradırsınız. Əlbəttə ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının uğurlu inkişafı üçün təhlükəsizlik tədbirləri ön planda və prioritet məsələ olmalıdır. Biz 

bunu belə də qəbul edirik. Naxçıvanın hərbi potensialının gücləndirilməsində böyük işlər görülüb. Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Ordusu ən müasir silahlar, texnika ilə təchiz edilmişdir. Biz 

son illər ərzində Azərbaycan Ordusunu yüksək dərəcədə gücləndirə bilmişik. Alınan müasir texnikanın, demək 
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olar ki, bütün növləri, yaxud da ki, əksər növləri Naxçıvana göndərilir... Bu gün Naxçıvan Ordusu böyük 

qüvvəyə malikdir və düşmənin istənilən təxribatının qarşısını ala bilər və eyni zamanda, uğurlu əks-hücum 

əməliyyatı keçirə bilər. Naxçıvanda yerləşdirilmiş müasir silahlar, o cümlədən uzaqmənzilli raketlər düşmənin 

istənilən hərbi hədəfini məhv edə bilər. Yəni, təhlükəsizlik məsələləri tam təmin olunub. Bu məsələ daim diqqət 

mərkəzindədir". 

Bir sözlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili resurslar hesabına yüksəlişini inamla davam etdirməsi, 

yeni-yeni nailiyyətlərə imza atması müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən böyük uğurlarından biridir və bütün 

bunların başlıca səbəbi ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin əsasını qoyduğu inkişaf 

strategiyasının muxtar respublikada Naxçıvan Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbov tərəfindən uğurla davam 

etdirilməsidir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, son günlər ərzində Naxçıvanın inkişafından narahat olan bəzi 

qüvvələr qarayaxma kampaniyasına başlayıblar. 

Əlbəttə ki, bu gün baş verənlər mənə bu gün adları bəlli olan bədxahlar tərəfindən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının hüquqi statusuna, mövcudluğuna, hərtərəfli inkişafına, Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədrinin 

səlahiyyətlərinə edilən hücumlar 1990-cı illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanı bəlalardan qorumaq üçün 

Ona qarşı təşkil olunan təxribatları xatırladır. Məhz, həmin dövrdə də Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev 

Naxçıvanı real təhdidlərdən və təhlükələrdən xilas etmək üçün tədbirlər gördüyü zamanlarda o zamanki AXC-

Müsavat hakimiyyəti silahlı dəstələrlə hücumlar edirdilər. Məqsədləri isə Naxçıvanın dirçəlişinə mane olmaq 

idi. Bu gün isə kimlərinsə maraqlarına xidmət edən və bəzi Qüdrət Həsənquliyev kimi missionerlər tərəfindən 

reallaşdırılan hücumlar silahsız olsa da, məqsəd və təhdid baxımdan daha təhlükəli xarakter daşıyır. Bugünkü 

bədxahlar Naxçıvan və Azərbaycana qarşı Ulu Öndər Heydər Əliyevin miras qoyduğu dəyərlərə kölgə salmaq 

məqsədilə müxtəlif yalanlar uydurmaqla məşğuldurlar. 

Ölkəmizin geosiyasi vəziyyətini, qanunvericiliyini bilmədən, təhlil etmədən blokada şəraitində yaşayan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli və dayanıqlı inkişafına ləkə gətirməyə çalışanlar bu mövqeləri və 

fikirləri ilə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı ölkə daxilində və xaricdə təhqir kampaniyası təşkil edənlərdən heç 

də fərqlənmirlər. Naxçıvanın statusuna və rəhbərliyinə qarşı əsassız iddialar irəli sürmək, ittiham etmək, 

“cəlbedici təkliflərlə” muxtar respublikanı düşmənlərimizin açıq hədəfinə çevirmək yalnız “sapı özümüzdən 

olan baltaların"" işi ola bilərdi. 

Unitar quruluşlu Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi statusu hər 

zaman düşmənlərimizi, xüsusilə də erməniləri ciddi narahat edib və fürsət düşdükcə də müxtəlif kanallar 

vasitəsilə hücumlarını həyata keçiriblər. Uzun müddət qanunvericilik orqanında təmsil olunan, partiya sədri 

kimi siyasətdə olan birinin məsuliyyətsiz fikirlər səsləndirib Naxçıvanla bağlı ictimai rəyi çaşdırmaq cəhdləri, 

eləcə də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi statusuna, mövcudluğuna, hərtərəfli inkişafına, Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin sədrinin səlahiyyətlərinə edilən hücumlar ermənilərin təxribatları ilə sinxronluq təşkil 

etdiyindən sual ortaya çıxır ki, daxili bədxahlarımız da düşmənlərimizin çörəyinə yağ sürtənlərdəndirlərmi? 

Əlbəttə, tənqid olmalıdır. Amma bu tənqid təhqirə və milli təhlükəsizliyə təhdidə çevrilməməlidir. 

Naxçıvanın timsalında Azərbaycanın dövlət quruluşuna, milli təhlükəsizliyinə hücum edənlər 

anlamalıdırlar ki, Vətənimizin ayrılmaz bir parçası olan, intibah dövrünü yaşayan möcüzələr diyarı Naxçıvanın 

əhalisi gələcəyə böyük inamla baxır və Cənab Prezident İlham Əliyevi və Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbovu perspektiv müvəffəqiyyətlərin zəmanəti kimi görür. Bədxahların məsuliyyətsiz fikirləri və təxribat 

cəhdləri hər zaman olduğu kimi bundan sonra da nəticəsiz qalacaq... 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusu: dərsləri və nailiyyətləri 
 

İsa Həbibbəyli, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri,  

Akademik 

 

Azərbaycanın geniş ərazilərində mövcud olan ilk yaşayış məskənlərindən biri kimi Naxçıvan çətin və 

şərəfli çoxəsrlik yol keçmişdir.  

Arxeoloji materiallar göstərir ki, təxminən 5 min il bundan əvvəl salınmış Naxçıvan protoşəhərində indiki 

azərbaycanlıların qədim əcdadları yaşamışlar. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarındakı toponimlər və süjetlər 

Naxçıvanın oğuzların qədim məskənlərindən biri olduğuna şahidlik edir. Bütün tarixi-coğrafi və arxeoloji 

mənbələr, hətta əsatirlər, əfsanələr, toponimlər Naxçıvanın Azərbaycanın qədim tarixə malik ərazilərindən biri 

olduğunu göstərir. Qazma paleolit düşərgəsi, Kültəpə neolit abidəsi, Ovçular eneolit dövrü istehkamları burada 

yaşayan protoazərbaycanlıların qədim tarixi köklərindən xəbər verir. Sonrakı tarixi inkişaf mərhələlərində də 

Naxçıvan heç vaxt özünü Azərbaycandan ayrı təsəvvür etməmişdir. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan əhalisi ermənilərin və onların havadarlarının ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünə qarşı yönəldilmiş bütün cəhdlərinin qarşısını almış, bu qədim Azərbaycan torpağına kimsənin sahib 

çıxmalarına imkan verməmişlər. Fikrimizcə, təxminən bir əsr əvvəl meydana çıxmış Naxçıvan ərazisinin 

muxtariyyat statusu ideyası da, hər şeydən əvvəl, bu regionda Azərbaycan xalqının milli mənafeyini və 

dövlətçilik maraqlarını qoruyub saxlamaq və daha da möhkəmləndirmək niyyətindən irəli gəlmişdir. XIX əsrdə 

ermənilərin İranın Səlmas-Xoy ərazilərindən Naxçıvana və Dağlıq Qarabağa köçürülüb yerləşdirilməsi, tədricən 

erməni nümayəndələrinin çar Rusiyasının hakimiyyət dairələrində özlərinə müəyyən yer tutması onların 

Qafqazda, xüsusən də Azərbaycan ərazisində özlərinə dövlət yaratmaq iştahlarını artırmışdır. XX əsrin 

əvvəllərində ermənilərin Bakı şəhərində və Azərbaycanın digər ərazilərində, o cümlədən, Naxçıvanda 

törətdikləri qanlı cinayətlər onların çar hökumətinin məkrli siyasəti nəticəsində Ermənistan dövləti yaratmaq 

niyyətlərinin təzahürləri idi. Hətta 2 dekabr 1920-ci il Gümrü müqaviləsinə görə Naxçıvan ərazilərinin 

Ermənistana verilməsinin nəzərdə tutulması da süni şəkildə Ermənistan dövləti yaratmaq səylərindən 

doğmuşdur. Belə gərgin hərbi-siyasi şəraitdə Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtariyyat statusu uğrunda 

mübarizə aparmaqdan başqa çıxış yolu yox idi. 

İkincisi, 1919-1920-ci illərdə çar Rusiyasının köməyi ilə ermənilər Zəngəzur qəzasını işğal etməklə 

Naxçıvanın ana vətən Azərbaycanla əlaqələrinin kəsilməsinə nail ola bilmişlər. Naxçıvan regionda təklənmiş və 

çətin vəziyyətdə yaşayıb mövcudluğunu qorumaq məcburiyyətində qalmışdır. Həmin dövrdə özü də çətin 

şəraitdə olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Naxçıvana lazımi səviyyədə hərbi-iqtisadi köməklik etmək 

imkanında olmamışdır. O zaman Naxçıvan Araz-Türk hökumətinin yaradılması da Naxçıvanın özünün müdafiə 

etmək zərurətindən doğmuşdur. Zəngəzur hadisələri Naxçıvanın muxtariyyatı ideyasını daha da 

gücləndirmişdir. 

Üçüncüsü, 29 noyabr 1920-ci il tarixdə bolşeviklərin tarixi Azərbaycan torpaqlarında süni şəkildə olsa da, 

Ermənistan Respublikası yaratmağa nail olmaları və dərhal ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi də qonşu ərazidə 

yerləşən Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi mövcudluğunu qoruya bilməsi və 

fəaliyyətini davam etdirəməsi ideyasını qüvvətləndirmişdir. Eyni zamanda, bolşevik Rusiyasının, xüsusən 

Stalin-Orconikidze-Mikoyan xəttinin təsiri ilə Azərbaycan sovet hökumətinin Naxçıvanı Ermənistana güzəştə 

getmək haqqında 1 dekabr 1920-ci il tarixdə qərar qəbul etməsi də bu ərazidə muxtar respublika yaradılmasının 

tezləşdirilməsinə təkan vermişdir. 

Nəhayət, Azərbaycanın tərkibində olmaqla Naxçıvanda muxtar idarəetmə qurumunun yaradılması üçün 

yerli əhali arasında 1921-ci ilin yanvar ayında keçirilmiş referendum həlledici əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Naxçıvan əhalisinin doxsan faizi həmin referendumda böyük qətiyyətlə Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil 

olmağa yox cavabı vermiş, Azərbaycanla birlikdə olmağı qəti şəkildə təsdiqləmişlər. 

Bundan başqa, Azərbaycan SSR-in Ədliyyə komissarı və Azərbaycan SSR-in RSFSR-də Fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Behbud ağa Şahtaxtınskinin Sovet Rusiyasının rəhbərləri Bladimir Leninlə yazışmaları, İosif 
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Stalinlə və Georgi Çiçerinlə apardığı danışıqlar regionda Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılmasına ciddi təsir göstərmiş, ermənilərin iddialarının qarşısını almışdır. Onun Leninə və Çiçerinə 

ünvanladığı 13 avqust 1920-ci il tarixli məktubunda deyilirdi: "Bu diyarın (Naxçıvan ərazisi nəzərdə tutulur - 

İ.H.) daşnaklara verilməsi xalqların özünütəyin prinsipini və Sovet Azərbaycanının hüquqlarını açıq şəkildə 

pozur. ...Naxçıvan diyarının xalqı... ağlına gətirməzdi ki, Sovet Rusiyası əhalinin iradəsinə qarşı çıxacaq, diyarı 

daşnaklara verəcəkdir. Çünki onların hakimiyyəti altında nəinki sovet quruluşu məhv edilir, həmçinin, daşnak 

Ermənistanının ərazisində yüzlərlə müsəlman kəndlilərinin başına gəldiyi kimi əhalinin fiziki mövcudluğuna 

açıq-aydın təhlükə yaranır". 

Naxçıvanın muxtariyyat statusu qazanmasında xüsusi əhəmiyyətə malik olan Moskva və Qars 

müqvilələrinin hazırlanmasında və imzalanmasında da Behbud ağa Şahtaxtınskinin böyük rolu olmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanovun və Behbud ağa Şahtaxtınskinin səyləri 

nəticəsində 16 mart 1921-ci il tarixdə Rusiya ilə Türkiyə arasında imzalanmış dostluq və qardaşlıq haqqındakı 

Moskva müqaviləsində Naxçıvanla əlaqədar aşağıdakı müddəalar özünə yer almışdır: "Razılığa gələn hər iki 

tərəf bu müqavilənin əlavəsində göstərilən sərhədlərin içərisində Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi 

altında muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu protektoratlığı heç bir zaman üçüncü 

bir dövlətə güzəştə getməyəcəkdir". 

Moskva müqaviləsindən cəmi 6 ay 27 gün sonra, yəni 13 oktyabr 1921-ci il tarixdə Behbud ağa 

Şahtaxtınskinin iştirakı ilə Türkiyənin Qars şəhərində Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan 

tərəflərinin imzaladıqları müqavilənin üçüncü maddəsində həmin müddəa bir daha təsbit olunmuşdur. Yalnız 

bütün bu gərgin mübarizələrdən sonra, nəhayət, 9 fevral 1924-cü ildə Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası yaradılmışdır. 

Göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması tarixi zərurətdən doğmuş və ilk növbədə 

qədim Azərbaycan torpaqları olan Naxçıvan diyarı ərazilərinin başqa dövlətin əlinə keçməməsi üçün atılmış 

mühüm addımdır. Bu isə öz növbəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında Azərbaycanın cənub-qərb 

sərhədlərinin toxunulmazlığının da təmin edilməsi deməkdir. Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası 16 

mart 1921-ci il tarixli Moskva müqaviləsi və 13 oktyabr 1921-ci il tarixli Qars müqaviləsi kimi beynəlxalq 

müqavilələr əsasında yaradılması bu muxtar qurumun siyasi-hüquqi statusuna tam təminat verir. Bütün hərbi-

siyasi və coğrafi əhəmiyyəti ilə bir sırada Moskva və Qars müqavilələri Türkiyə Cümhuriyyətinin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının toxunulmazlığına dair cavabdehliyini təmin edən Saziş kimi də əhəmiyyətlidir. Həm də 

Qars müqaviləsinin "müddətsiz" imzalanması bu beynəlxalq sazişin regionda sülh və təhlükəsizlik üçün təminat 

verən sənəd kimi faydalı olduğunu bir daha təsdiq edir. 

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilk növbədə eksklav ərazi prinsipi ilə yaradılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyada və Avropa ölkələrində də eksklav və anklav ərazi prinsipləri əsasında 

yaradılmış muxtar qurumlar mövcuddur. Ümumiyyətlə, unitar dövlətlərin tərkibində muxtar qurumların olması 

təcrübəsi geniş yayılmışdır. Deməli, nə anklav-eksklav ərazi prinsipləri ilə muxtar qurumların yaradılması, nə 

də unitar dövlətlərin tərkibində muxtariyyat subyektlərinin təşkili beynəlxalq hüququn normaları ilə ziddiyyət 

təşkil edir. Həmçinin, Qars müqaviləsi beynəlxalq statusa malik olduğuna görə həmin çoxtərəfli müqavilə 

ayrılıqda tərəflərdən hər hansı birinin iddiası ilə, yaxud da kimlərinsə arzusu ilə ləğv oluna bilməz. 

Bütün bunlar Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının ölkəmiz və 

xalqımız üçün mühüm tarixi əhəmiyyətə malik hadisə olduğunu göstərir. XX əsr boyu Ermənistanın və 

ermənipərəst qüvvələrin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları baş qaldırdıqda Naxçıvanın muxtar respublika statusu 

və onu təsdiq edən beynəlxalq müqavilələr regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından fayda 

vermişdir. Ermənistan-Rusiya hərbi birləşmələri tərəfindən 19 yanvar 1990-cı ildə Şərur rayonunun Kərki kəndi 

işğal edildikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin "Naxçıvan MSSR-də yaranmış ictimai-siyasi 

vəziyyət haqqında" məsələni müzakirə edərək, Qars müqaviləsinin şərtləri pozulduğu üçün Naxçıvan MSSR-in 

SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında qəbul etdiyi qərar Sovetlər İttifaqında və beynəlxalq aləmdə erməni 

təcavüzkarlarına və onların tərəfdarlarına verilmiş ən kəskin cavab kimi səslənmişdir. Azərbaycan xalqının 

Ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyərkən 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Turqut Ozalın və Baş nazir Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Ankarada rəsmi 

səfər çərçivəsində 24 mart 1992-ci il tarixdə "Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə 

Cümhuriyyəti arasında Əməkdaşlıq Protokolu"nu imzalayarkən bir daha beynəlxalq statusa malik olan və 
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müddətsiz bağlanmış Qars müqaviləsini yenidən siyasi mühitin gündəliyinə gətirməklə beynəlxalq ictimaiyyətə 

və qarşı tərəfə zəruri mesajlarını çatdırmışdır. 

Qeyd edilənlər göstərir ki, Naxçıvanın muxtariyyat statusu eksklav ərazi prinsipinə (ölkənin əsas 

ərazisindən ayrı düşmə prinsipinə - İ.H.) istinad edilməklə əldə edilsə də, həm də mühüm siyasi xarakter daşıyır. 

Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması və fəaliyyəti Azərbaycanın Türkiyə, 

Rusiya və Gürcüstanla əlaqələrinin formalaşdırılması və inkişafında, ərazi bütövlüyünün qorunmasında, 

regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Moskva və Qars müqavilələri 

ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazilərinin müəyyən edilməsi burada ərazi mübahisələrinə son qoymuş, 

tərəflərə öz sərhədlərini konkretləşdirmək imkanı yaratmışdır. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin aşağıdakı fikirləri Naxçıvanın muxtariyyat statusunun əhəmiyyətini çox dolğun şəkildə ifadə edir: 

"Naxçıvanın muxtariyyatı tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyatı 

Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının da qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz 

bu amili qoruyub saxlamalıyıq". 

Bütün bunlara görə, hazırda Azərbaycanda dövlət müstəqilliyimizin inkişaf edib daha da möhkəmləndiyi 

bir şəraitdə müəyyən şəxslər tərəfindən beynəlxalq statusa malik olan Qars müqaviləsinin müddəalarını və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasını şübhə altına almaq, bu müqaviləyə və onun əsasında 

yaradılmış muxtar quruma keçici bir razılaşma qismində yanaşmaq siyasi cəhətdən də, elmi baxımdan da 

qətiyyən obyektiv reallığı əks etdirmir. Müstəqilliyimizin başlanğıc illərində AXCP-Müsavat cütlüyünün 

Naxçıvanın muxtariyyat statusunun ləğv edilməsi haqqındakı bəyanatları siyasi savadsızlıqdan başqa, həm də 

Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin çətin şəraitdəki məqsədyönlü siyasəti sayəsində yaradılmış sabitliyə və 

inkişafa qarşı paxıllıq, qısqanclıq meyllərinin ifadəsi idi. Ermənistan tərəfinin vaxtaşırı Qars müqaviləsinin ləğv 

edilməsi haqqında səsləndirdiyi bəyanatların kökündə isə Naxçıvana qarşı əsassız ərazi iddiaları dayanır. 

İstənilən halda, xüsusən də Ermənistanla müharibə apardığımız indiki çətin şəraitdə özümüzdə Naxçıvanın 

muxtariyyat statusuna şübhə ilə yanaşmaq, onun əhəmiyyətini azaltmağa, beynəlxalq müqavilələrin 

müddəalarını başqa səmtə yönəltməyə cəhd göstərmək anlaşılmaz və qəbuledilməzdir. 

Kütləvi informasiya vasitələrində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali vəzifəli şəxsi haqqında 

səsləndirilən fikirlər də gerçəklikdən uzaqdır. Çünki hər kəsə yaxşı məlum olduğu kimi, muxtar respublikada ali 

vəzifəli şəxsin hansı qurumun rəhbərinin yerinə yetirməsi ayrı-ayrı şəxslərin arzusu ilə deyil, Konstitusiya ilə 

müəyyənləşdirilir. Məsələn, Acarıstan Muxtar Respublikasında bu hüquq Konstitusiya ilə hökumətin başçısına 

şamil edilmişdir. Ayrı-ayrı ölkələrdə fərqli təyinatlar, seçkilər nəzərdə tutulur. Statusu həmin vəzifəni daşıyan 

şəxs yox, ölkənin və ya muxtar respublikanın referendum yolu ilə qəbul edilmiş Konstitusiyası, yaxud da ona 

bərabər tutulan hüquqi sənədlər, məsələn, ölkə qurultaylarının qərarları və sair müəyyən edir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da ali vəzifəli şəxsin Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri olması Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 136-cı maddəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir. Ölkəmizin Əsas Qanununda həmçinin, Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin tərkibi, müəyyən etdiyi ümumi qaydalar və həll etdiyi məsələlər də 137, 138 və 139-cu 

maddələrdə ifadə olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası da öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin siyasi xətti və Konstitusiyanın yaratdığı təməllər üzərində qurmaqla, yolunu uğurla davam 

etdirməkdədir. 

Məlumat üçün deyək ki, Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasına fərqli qurumlar 

rəhbərlik etmişlər. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması haqqındakı tarixi qərar Naxçıvan 

Diyar Komitəsinin 27 fevral 1923-cü il tarixdə çağırılmış üçüncü qurultayında qəbul olunmuşdur. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının fəaliyyətə başladığı 1924-cü ildə isə muxtar respublikaya Naxçıvan MSSR Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinin sədri rəhbərlik etmişdir. Təxminən XX əsrin otuzuncu illərindən etibarən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında ali vəzifəli şəxs Azərbaycan Kommunist Partiyası Naxçıvan Vilayət Komitəsinin 

birinci katibi olmuşdur. SSRİ-də 1990-cı ildə prezidentlik institutu tətbiq edildikdən sonra kommunist partiyası 

arxa plana keçdiyi üçün muxtar respublikada da hakimiyyət seçki yolu ilə formalaşan Naxçıvan Muxtar Sovet 

Sosialist Respublikası Ali Soveti tərəfindən idarə edilmişdir. Məlum olduğu kimi, on ikinci çağırış Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 17 noyabr 1991-ci il tarixli iclasında görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən rəsmi yığıncaqda ulu öndərin təşəbbüsü ilə hələ sovet hakimiyyətinin 

dağılmasından on bir ay qabaq muxtar respublikanın adındakı "Sovet Sosialist" sözləri çıxarılmış, "Ali Sovet" 

sözləri isə "Ali Məclis" sözləri ilə əvəz edilmişdir. Xalq deputatı Heydər Əliyevin təklifi əsasında Azərbaycanın 
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üçrəngli bayrağının dövlət rəmzi kimi qəbul edilməsi haqqındakı tarixi qərar da ölkəmizin istiqlalına muxtar 

respublika statusunun yaratdığı imkanlar zəminində bəxş edilmiş mühüm nailiyyətdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına hansı dövlət qurumunun rəhbərlik etməsi Konstitusiya ilə tənzimlənir. 

Burada hər hansı bir ölkənin tətbiq etdiyi modeli olduğu kimi təkrarlamaq və ya başqa format seçmək ölkənin 

daxili işidir. Belə məsələlər haqqında hər hansı bir şəxsin, xüsusən də siyasətçinin öz variantına dair 

qənaətlərində israrlı olması heç cür məntiqli deyildir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hazırkı mərhələdəki sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəsi 

haqqında isə təkcə onu qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan, özünü enerji və 

ərzaqla təmin edən bu diyar 2017-ci və 2018-ci illərdə rəqabətədavamlı  inkişaf göstəricilərinə görə iki dəfə ölkə 

üzrə birinci yeri qazanmışdır. 

Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçıları Sammitinin 2009-cu uldə Naxçıvanda keçirilməsi, Naxçıvan 

şəhərində İslam Ölkələrinin Mədəniyyət paytaxtı tədbirlərinin 2018-ci ildə yüksək beynəlxalq səviyyədə təşkil 

edilməsi hadisələri muxtar respublikadakı hərtərəfli inkişafı əyani surətdə təsvir etməyə imkan yaradır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı müasir tipli kənd mərkəzləri kompleksləri, tikilən məktəblər, geniş 

miqyaslı sosial obyektlər və açılan çoxsaylı daimi iş yerləri buradakı yeni həyat ritmlərini diqqət mərkəzinə 

çəkir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yaratdığı Əlahiddə  Ümumqoşun Ordusunun 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində böyük əraziləri 

işğaldan azad etməsi və mühüm  strateji əhəmiyyətə malik mövqeləri ələ keçirməsi böyük iftixar hissi yaşamağa 

əsas verən tarixi hadisədir. 

Naxçıvanın inkişaf etmiş universitetlər və Akademiya şəhərinə çevrilməsi, Naxçıvan teatrının davamlı 

sənət ənənələri, yaradıcılıq təşkilatlarının fəaliyyəti diyarda ümumi mədəni səviyyənin və milli ziyalılığın 

inkişafını təmin edir. 

Bütün bunlar ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin məqsədyönlü rəhbərliyi 

ilə ölkə miqyasında qazanılmış böyük nailiyyətlərin mühüm göstəricilərindəndir. Həmçinin, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun yorulmaz fəaliyyəti, yüksək cavabdehlik hissi, müstəqil 

dövlətçilik ideallarına dərin sədaqəti də bu diyarın bütün istiqamətlər üzrə yenidən qurulmasına və yeni tarixi 

mərhələnin yaradılmasına uğurla xidmət edir. Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti, o cümlədən, Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası və bütün regionlarımız sözün həqiqi mənasında 

özünün yeni intibah dövrünü yaşayır. Düşünülmüş proqramların uğurla həyata keçirilməsi hesabına qazanılmış 

bu böyük nailiyyətləri və ölkəmizdəki möhkəm ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaq, daha da inkişaf 

etdirmək üçün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı ardıcıl və müdrik siyasəti ürəkdən dəstəkləmək, 

həmin ali siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə dərin vətəndaşlıq borcu ilə və məsuliyyətlə xidmət etmək hər bir 

azərbaycanlının borcudur. 

 

525-ci qəzet. - 2019.- 27 fevral. - № 39. - S. 4. 
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Naxçıvan: uğurlu inkişaf strategiyası yeni mərhələdə 

 

Siyavuş Novruzov, 

Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri,  

Yeni Azərbaycan Partiyasının İcra katibinin müavini 

 

Müasir dünyamızda qlobal iqtisadi böhranın mənfi təzahürlərinin meydana gəldiyi, tarazlaşma 

proseslərinin ağrılı keçdiyi bir dövrdə sosial-iqtisadi inkişafa nail olmaq və ya mövcud inkişafın dayanıqlığını 

təmin etmək yalnız elmi əsaslara söykənən düzgün iqtisadi siyasət nəticəsində mümkündür. Belə bir şəraitdə 

ölkəmizlə quru yolu ilə birbaşa əlaqəsi olmayan, əlverişsiz geopolitik transformasiyalar nəticəsində ana 

vətəndən ayrı düşərək blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili resurslar hesabına 

yüksəlişini inamla davam etdirməsi, yeni-yeni nailiyyətlərə imza atması müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən 

böyük uğurlarından biridir. Bütün bunların başlıca səbəbi ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin 

əsasını qoyduğu inkişaf strategiyasının muxtar respublikada Naxçıvan Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbov 

tərəfindən uğurla davam etdirilməsidir. Faktlara nəzər yetirdikdə əminlik yaranır ki, muxtar respublikada 

mövcud olan ictimai-siyasi sabitliyin fonunda davam etdirilən bu siyasət daha böyük uğurlara yol açmaqdadır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında infrastrukturun yenilənməsi, müasir müəssisələrin, yeni iş yerlərinin 

yaradılması istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi uzunmüddətli və hərtərəfli inkişaf 

konsepsiyasının reallaşdırılmasına əsaslı töhfələr verib. Bu gün çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması 

istiqamətində məqsədyönlü islahatların aparılması, mühüm əhəmiyyətə malik dövlət proqramlarının 

reallaşdırılması nəticəsində Naxçıvan sosial-iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmizdə liderliyini qorumaqdadır. 

Qeyd edək ki, Islam mədəniyyətinin paytaxtı və ölkəmizin Gənclər paytaxtı kimi mühüm tarixi missiyanı yerinə 

yetirən Naxçıvanda iqtisadi və sosial sahələrin inkişafını təmin etmək üçün tədbirlər ötən 2018-ci il ərzində də 

davam etdirilib, dinamik inkişaf qorunub saxlanılıb. 

İnkişafın ən mühüm göstəricilərindən biri, yəni istər maddi istehsal, istərsə də qeyri-maddi xidmətlər 

sahələrində iqtisadi fəaliyyətin son nəticəsini xarakterizə edən amillərdən biri ümumi daxili məhsulun artım 

həcmidir. Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, muxtar respublikada sənaye müəssisələri, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışı kompleksləri yaradılıb, bir sıra ərzaq 

məhsulları üzrə daxili istehsal xeyli artıb. Bütün bu müsbət proseslər ümumi daxili məhsulun artımına səbəb 

olub. Belə ki, ötən il ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 2 milyard 773 milyon manatdan çox olub. Bu da 

bir il öncəki müvafiq göstəricini 1,3 faiz üstələyir. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi ötən ilin 

müvafiq dövrünə nisbətən 1,9 faiz artaraq 6101 manatı ötüb. 

Bir sıra istehsal sahələrində məhsul istehsalının həcminin artması, investisiya fəallığının güclənməsi, 

sahibkarlığın stimullaşdırılması və təşəbbüskarlığa geniş meydan verilməsi muxtar respublikanın iqtisadi 

dayaqlarını xeyli möhkəmləndirib. 2018-ci il ərzində iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən sənayenin inkişaf 

etdirilməsi üçün rəqabət qabiliyyətli müasir istehsal sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində mövcud layihələrin icrası davam etdirilib, stimullaşdırıcı tədbirlər həyata 

keçirilib. Bu sahədə mühüm malların istehsalının təmini muxtar respublikada sənayenin iqtisadiyyatda xüsusi 

çəkisini qoruyub saxlayıb. Ötən il ərzində ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 27.4 faizlik payla sənaye 

sahəsi tutub və maddi istehsalın payı 58,6 faiz təşkil edib. 

Muxtar respublikada quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət alıb. Yeni parklar salınır, inzibati binalar, o 

cümlədən, məktəblər, uşaq bağçaları, səhiyyə ocaqları, idman obyektləri, icra nümayəndəlikləri və bələdiyyə 

binaları, ən modern üslübda lakin milli və yerli memarlıq xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yüksək sürətlə və 

zövqlə inşa edilib vətəndaşların ixtiyarına verilir. Bütün obyektlər müasir komunikasiya, o cümlədən, yüksək 

sürətli internetlə tam təmin edilib. 

Kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, emal sənayesi Naxçıvanda əsas 

prioritet sahələrdəndir. Ekspertlər bu sahələr arasında kənd təsərrüfatının əhəmiyyətini xüsusi qeyd edirlər. Belə 

ki, muxtar respublika əhalisinin 70 faizi kəndlərdə yaşayır. Müasir dövrdə ən aktual problemlərdən biri 

kəndlərdən şəhərlərə köçməyin kütləvi hal almasıdır. Naxçıvanda isə belə bir problem yoxdur. Kəndlərdə ticarət 

və xidmət obyektləri daxil olmaqla hər cür zəruri infrastrukturun yer aldığı nümunəvi kənd mərkəzləri yaradılıb. 
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Habelə, kəndlərdə yaşayan əhalinin məşğulluğu təmin edilib. İnsanların kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaları, bol 

məhsul əldə etmələri üçün şərait yaradılıb. Yaşayış məntəqələrində müasir infrastrukturun qurulması, 

ölkəmizdəki ən keyfiyyətli yolların çəkilməsi, qazın, işığın davamlı verilməsi, bütün kəndlərin 

telefonlaşdırılması, kənddə şəhər rahatlığının ən yüksək səviyyədə təmin olunması insanların torpağa bağlılığını 

daha da artırıb, kənd təsərrüfatının inkişafını təmin edib. 

Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 61 min 935 hektar sahədə əkin 

aparılıb. Bu da 2017-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 404 hektar çoxdur. Aqrar sahədə fəaliyyət göstərən 

təsərrüfat subyektlərinə ötən il ümumilikdə 5 milyon 818 min manatdan artıq güzəştli kredit verilmişdir. Məhz 

görülən məqsədyönlü işlərin nəticəsidir ki, ötən il 480 milyon manatdan artıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal 

olunmuş, 101 milyon 781 min ABŞ dollarından artıq məhsul ixrac olunmuşdur. 

Kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edən taxılçılıq aqrar sektorun digər bölmələrinin inkişafında həlledici rol 

oynayır. Taxıl öz kaloriliyinə görə insanın ərzaq balansı rasionunun yarısını təşkil edir. Bu sahənin inkişafına 

qayğı, diqqət göstərmədən bir çox sahələrin inkişafı mümkün deyil. Taxıl istehsalının artırılması blokada 

vəziyyətində yaşayan Naxçıvan üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Sevindirici haldır ki, bu sahə muxtar respublikada 

hər il daha da inkişaf etdirilir, yeni-yeni nailiyyətlər əldə olunur. Ötən dövrdə muxtar respublikada taxılçılıq 

üstün istiqamət kimi saxlanılıb və 2018-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş 32 min 483 hektar sahədən 97 min tondan 

artıq məhsul götürülüb. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, regionun strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq və təhlükəsizlik mülahizələri 

rəhbər tutularaq muxtar respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə qida 

təhlükəsizliyi sistemi ən yüksək səviyyədə qurulmuşdur. 

Kənd təsərrüfatı istehsalının ixtisaslaşdırılması, eyni zamanda, muxtar respublika əhalisinin əkinçilik və 

heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsinə, idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasına və aqrar 

istehsal məhsullarının ixraca çıxışının təmin olunmasına, eləcə də bu sahədə rəqabətin daha da güclənməsinə 

şərait yaradır. Ötən il kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlər 

davam etdirilib, 17 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb, ümumilikdə, bank və kredit təşkilatları tərəfindən bu 

sahəyə 4 milyon 950 min 100 manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin olunub. 

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət öz imkanları hesabına müasir sahibkarlıq 

subyektlərinin formalaşmasına geniş imkanlar yaradıb, onların öz potensiallarından səmərəli istifadə etmələri 

üçün əlverişli mühit formalaşdırıb. Naxçıvanda həyata keçirilən iqtisadi siyasət sahibkarlığın inkişafının 

sürətləndirilməsinə, sahibkarlığın rolunun gücləndirilməsinə, bu istiqamətdə dövlət qayğısının artırılmasına və 

ən əsası mövcud potensialın reallaşdırılmasına yönəlib. Belə ki, ötən il ərzində muxtar respublikada sahibkarlıq 

fəaliyyəti üçün verilən kreditlərin həcmi 13 milyon 790 min 800 manat təşkil edib. Məhz yerli istehsal 

sahələrinin inkişafının nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal edilir. Əlamətdar 

haldır ki, 108-si ərzaq, 242-sı qeyri-ərzaq olmaqla, 350 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli imkanlar 

hesabına ödənilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş "2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə 

Dövlət Proqramı"nın icrası muxtar respublikada işaxtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, səmərəli 

məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə 

geniş imkanlar yaratmaqdadır. Təkcə ötən il muxtar respublikada 2827 yeni iş yeri yaradılıb ki, bunun da 2782-i 

və ya 98,4 faizi daimi iş yerləridir. Bundan əlavə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

tabeliyindəki peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində 2753 nəfər müxtəlif peşələrə yiyələnib. 

Muxtar Respublikada aparılan quruculuq-abadlıq, muzeylər, çoxəsrlik tarixi abidələr, inkişaf etmiş 

infrastruktura,otellər şəbəkəsi və cinayətkarlığın olduqca aşağı səviyəsi bölgəni həm də turizm üçün çox 

cəlbedici bir məkana çevirmişdir. Belə ki, təkcə ötən il Naxçıvana yarım milyona yaxın turist səyahət etmişdir. 

Lakin təssüflər olsun ki, bu gün ölkəmizdə bəzi şəxslər Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

mövcudluğunun məqsədyönlülüyünü şübhə altına almaq, onun hüquqi statusuna kölgə salmaq istiqamətində 

uğursuz cəhdlər göstərirlər. Iddianın biri bundan ibarətdir ki, guya Naxçıvanın MR-in mövcudluğu Azərbaycan 

Respublikasının unitar dövlət quruluşu ilə bir araya sığmır. Halbuku, azacıq tarix bilgisi olan şəxs muxtar 

respublikanın hansı hərbi-siyasi şərtlər altında formalaşdığını və anklav formada Azərbaycandan aralı 

düşdüyünü yaxşı bilir. Belələri anlamır ki, Naxçıvan MR-nin hüquqi statusu təkcə Azərbaycan konstitusiyası ilə 
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müəyyənləşmir. 1921-ci ildə qəbul olunmuş Qars və Moskva müqavilələrinə görə bölgənin statusu həm də 

beynəlxalq hüququn əhatə dairəsinə daxil olur. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə isə beynəlxalq hüququn yerli 

hüquq normalarına münasibətdə üstünlüyü mövcuddur. Yəni biz istəsək də birtərəfli qaydada bu statusu ləğv 

edə bilmərik. Ümumiyyətlə, Naxçıvan MR-a qarşı bu tip cəhdlər hələ Mütəllibov və AXC-Müsavat dönəmində 

də göstərilirdi. Onlar hətta "prezidentin Naxçıvan üzrə xüsusi nümayəndəsi" kimi qondarma və antikonstitusion 

vəzifə də icad etmişdilər. Onların Naxçıvana göndərdiyi emissarlar regionda qarışıqlıq yaratmağa çalışır, 

ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərirdilər. Onlar bununla həm də Ulu öndər Heydər Əliyevin 

Naxçıvanın rəhbəri kimi ölkə miqyasında gündən-günə yüksələn nüfuzuna zərbə vurmaq məqsədi güdürdülər. 

Buna nail olmadıqda isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Azərbaycan Respublikası Ali 

Soveti sədrinin müavini olması müddəasını konstitusiyadan çıxararaq Heydər Əliyevin siyasi perspektivinə 

mane olmağa çalışdılar. Lakin siyasi proseslərin sonrakı inkişafı onları bir daha haqsız çıxardı və xalq onların 

özlərini hakimiyyətdən süpürüb atdı. 

Digər bir əsassız iddia Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədrinin səlahiyyətlərinə yönəlib. Halbuki, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 136-cı maddəsinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali 

vəzifəli şəxsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədridir. Bu konstitusion bir səlahiyyətdir və yalnız 

referendumda dəyişilə bilər. Halbuki, bunu etmək üçün heç bir hüquqi-ictimai zərurət yoxdur. 

Prezident İlham Əliyevin xüsusi sərəncamı ilə yaradılan və cənab Vasif Talıbovun birbaşa diqqət və 

qayğısı ilə maddi-texniki təchizatı gündən-günə güclənən Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu bu gün 

sözün əsl mənasında düşmənə göz dağıdır. Bu ordunun təkcə ötən il keçirdiyi əməliyyat nəticəsində yüzlərlə 

hektar vətən torpağı düşmən işğalından azad edildi və hazırda əkin-biçinə yararlı hala gətirilərək bölgə 

əhalisinin rifahına xidmət edir. Habelə, yeni azad edilmiş yüksəkliklərdən Ermənistanın bütün strateji 

komunikasiyaları birbaşa zərbə altında qalır və düşməni vahimə içərisində saxlayır. Indi bəzilərinin bu ordunun 

adına və ya funksiyalarına hər hansı kölgə salmaq cəhdi düşmən dəyirmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil. 

Belə iddialar yalnız təəssüf doğurur və düşünürəm ki, onları əlavə şərh etməyə ehtiyac yoxdur. 

Bəziləri hətta Naxçıvan sərhədlərində Azərbaycandan gedən malların niyə gömrükdə yoxlanıldığı sualını 

da verirlər. Bu şəxslər başa düşmür ki, Azərbaycanın Naxçıvanla birbaşa quru əlaqəsi olmadığı üçün tranzit 

ölkələrin ərazisindən istifadə etməyi zəruri edir. Yad ərazilərdə isə yüklərin içərisinə ən təhlükəli əlavələr edilə 

bilər. Bu isə Naxçıvanın, onun əhalisinin təhlükəsizliyinə və sağlamlığına qarşı istənilən təxribatı törətmək 

niyyətində olan bir sıra xarici dövlətləri şirnikləndirə bilər. Düşünürəm ki, belə adi həqiqətləri anlamaq elə də 

çətin deyil. 

Başqa bir həqiqətə uyğun olmayan arqument ondan ibarətdir ki, guya Naxçıvan MR-in rifah halını 

yüksəltmək üçün bölgə azad iqtisadi zona olmalıdır və deməli həm də sərhədlərində gömrüksüz ticarət 

etməlidir. Halbuki, Naxçıvanın yuxarıda da sadaladığımız yüksəlişdə olan iqtisadi göstəriciləri belə niyyətlərin 

tam əsassız olduğunu sübut edir və zəruriliyini ciddi şübhə altına alır. Habelə belə addımlar bölgəyə özü ilə 

bərabər maliyyə fırıldaqçılarını və müxtəlif kriminal ünsürləri də cəlb edəcəkdir. Eyni zamanda düşmən 

dövlətlərin kəşfiyyat orqanlarının bölgədə fəallığı arta və Naxçıvan kimi strateji bir ərazinin təhlükəsizliyi 

təhdid altına düşə bilər. Belə bir şəraitdə milli-mənəvi dəyərlərimizə vurulacaq zərbənin isə ümumiyyətlə heç nə 

ilə konpensasiya etmək mümkün olmaya bilər. Halbuki, Naxçıvan ölkəmizin kriminogen baxımdan ən sabit və 

cinayətkarlığın ən az baş verdiyi regionudur. 

Bir məsələni də vurğulamaq yerinə düşər ki, ölkənin və onun hər hansı bir regionunun inkişafı ilə 

əlaqədar istənilən vətəndaş öz proqram və layihələrini müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edə bilər. Zəruri 

təhlil və müzakirələrdən sonra təqdim olunmuş layihənin həyat qabiliyyətliliyi və vacibliyi mütləq 

dəyərləndirilir. Lakin əsaslandırılmamış arqumentləri, ideyaları adda-budda və pərakəndə şəkildə KİV-lərdə 

müzakirəyə çıxarmaq hesab edirəm ki, nəinki konstruktiv addım deyil, hətta adi populizmdir. 

Amma aydın məsələdir ki, xalqımızın və ictimai rəyin tələb və gözləntiləri tamam fərqlidir. Belə ki, 

Vətənimizin ayrılmaz bir parçası olan Naxçıvan bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin və Naxçıvan 

Ali Məclisinin sədri hörmətli Vasif Talıbovun uğurlu idarəçiliyi sayəsində öz intibah dövrünü yaşayır. Naxçıvan 

əhalisi gələcəyə böyük inamla baxır və bu günkü nailiyyətləri gələcək müvəffəqiyyətlərin təminatı kimi görür. 

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri olduğu və dünyanın 

70 ölkəsinin 5 mindən artıq şirkət və təşkilatını birləşdirən "Caspian European Club" 2017-ci ildə ölkədə həyata 

keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən Azərbaycan Respublikası regionlarının 
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illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirdiyi zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası ən yüksək ümumi bal 

toplayaraq liderliyə yüksəlib. 

Göründüyü kimi, 30 ilə yaxındır, blokada şəraitində yaşasa da, Naxçıvan Muxtar Respublikası hərtərəfli 

və dayanıqlı inkişafa nail olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev bu barədə deyib: 

"...Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir. Son illər ərzində muxtar respublikada böyük abadlıq-quruculuq işləri 

görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə çox sürətlə inkişaf edən 

respublikadır. Son 15 il ərzində respublikanın ümumi daxili məhsulu on dəfəyə yaxın artıbdır. Bu, məncə, dünya 

miqyasında rekord göstəricidir. Bütün uğurlar münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyini, 

bütün sakinlərini ürəkdən təbrik etmək istəyirəm". 

Yuxarıda sadalananlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə inkişafa nail olunmasının 

göstəriciləri, böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilmiş inkişaf strategiyasının nəticələridir. Bu isə muxtar 

respublikanın şəhər və kəndlərinin simasını köklü şəkildə dəyişdirir. Hazırda Naxçıvanın hər bir sakini 

quruculuğun, sosial-iqtisadi inkişafın, davamlı yüksəlişin real nəticələrini öz gündəlik həyatında hiss 

etməkdədir. 

 

Azərbaycan.-2019.-23 fevral.-№44.-S.4. 
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Muxtariyyətimizin və müstəqilliyimizin bəhrələri 

 
Mehriban Sultan, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar jurnalisti, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 
Naxxçıvan beş min ildən artıq şəhər mədəniyyətinə, çoxəsrlik tarixə, dövlətçilik ənənələrinə malik, 

qütblərin və qitələrin qovuşduğu, Böyük İpək Yоlunun üzərində yеrləşən bir məkandır. Bu qədim diyar xüsusi 

əlverişli coğrafi mühitdə, mühüm geostrateji mövqedə yerləşdiyinə, təbii sərvətlərlə zəngin olduğuna görə 

tarixən beynəlxalq mənafelərin kəsişdiyi, siyasi maraqların toqquşduğu bir ərazi olub. Naxçıvanın keşməkeşli, 

siyasi və hərbi mübarizələr dolu şanlı salnaməsində onun 95 illik muxtariyyət tarixinin özünəməxsus yeri var. 

Az qala bir əsrə yaxın həmin tarixi dövr bir daha sübut edir ki, 1924-cü il fevral ayının 9-da Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yaradılması bu qədim diyarın gələcək müqəddəratının həlli, erməni işğalından 

qorunması, ümumiyyətlə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması baxımından çox mühüm siyasi 

əhəmiyyətə malikdir. Doğma diyarımızın muxtariyyətinin yaradılmasının yubileyləri dəfələrlə dövlət 

səviyyəsində qeyd olunmuş, ötən dövrlə bağlı müxtəlif elmi-tədqiqat işləri, müqayisəli statistik təhlillər, 

araşdırmalar aparılmış, muxtariyyət tariximiz elmi-kütləvi, bədii-publisistik əsərlər mövzusuna çevrilmişdir. Bu 

məqalədə muxtariyyətin ən böyük nailiyyətindən, milli azadlıq hərəkatının başlandığı dövrə, müstəqillik illərinə 

təsadüf edən mühüm tarixi mərhələdə milli şüurumuzda, siyasi, hərbi, iqtisadi, mədəni təfəkkürümüzdə inqilabi 

yeniliklər yaratmasından danışacağıq. 

 

Müstəqillik ideyalı milli təfəkkür işığında 

 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan ərazilərinə erməni 

iddialarının baş qaldırması, mərkəzin ikiüzlü siyasət yürüdərək hadisələri alovlandırması heç də “tarix təkrar 

olunur” möcüzəsi deyil, 1918-1920-ci illərdə də Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq istəyən bədnam 

Ermənistanın mənfur işğalçılıq siyasətinin növbəti təzahürü idi. Muxtariyyət statusunun qədim diyarımızın 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında necə müstəsna rol oynaması ilk olaraq erməni təcavüzünə məruz qalan 

Naxçıvanın 1990-cı il yanvarın 19-da keçmiş SSRİ-nin tərkibindən çıxaraq özünü müstəqil respublika elan 

etməsində göstərdi. Bu, o dövr üçün SSRİ kimi nəhəng bir imperiyanı məhvərindən sarsıtmaq, məhvini 

labüdləşdirmək kimi analoqu olmayan, qətiyyət və cəsarət tələb edən siyasi hadisə idi. Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvana gəlməsi, burada yaşayıb siyasi fəaliyyət 

göstərməsi blokada nəticəsində iqtisadi və siyasi böhran məngənəsinə düşən, erməni yaraqlılarının hücumları ilə 

təkbətək qalan muxtar respublikanı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Müstəmləkəçiliyə qarşı kütləvi şəkildə 

mübarizəyə qalxan naxçıvanlılar məhz yeganə xilasedici liderin – ulu öndərin ətrafında bir yumruq kimi sıx 

birləşməklə erməni işğalçılarını yerində oturda, Naxçıvana qarşı biganə münasibət göstərən Azərbaycanın 

mərkəzi hakimiyyətinə öz etiraz səslərini ucalda bildilər. Naxçıvan şəhəri milli müstəqillik ideyalarının ilk 

rüşeymlərinin yetişdiyi paytaxta, gələcək müstəqilliyimizin bərqərar olmasında əhəmiyyətli siyasi-tarixi rol 

oynayacaq mütərəqqi ideyalar məkanına çevrildi. Ulu öndərin 1990-1993-cü illərdə – Naxçıvanın taleyinin həll 

edildiyi bir məqamda buradakı siyasi fəaliyyəti dövrü Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin mühüm bir mərhələsini 

təşkil edir. Görkəmli dövlət xadiminin rəhbərliyi ilə Naxçıvan parlamentində muxtar respublikanın adından 

“sovet sosialist” sözləri çıxarılmış, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı bərpa edilmiş, dünya 

azərbaycanlılarının birliyini rəsmiləşdirmək üçün 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik 

Günü elan edilmiş, 20 Yanvar faciəsinə və Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilməsi tələbi irəli sürülmüşdür. 

Süquta məhkum SSRİ-ni bərpa etmək xülyası ilə irəli sürülən və müttəfiq respublikaların suveren hüquqlarını 

pozan “ittifaq müqaviləsi”nin əsl mahiyyətini dahi şəxsiyyətin böyük siyasi uzaqgörənliklə xalqa çatdırması, 

naxçıvanlıların bu referendumda iştirakdan birmənalı şəkildə imtina etməsi muxtariyyət statusunun bu diyara 

bəxş etdiyi mühüm tarixi-siyasi nailiyyət idi. Bu gün yarım milyondan artıq siyasi həmfikri öz ətrafında 

toplayan, liderliyini qoruyub saxlayan Yeni Azərbaycan Partiyasının təməli də məhz 1992-ci ildə ulu 

öndərimizin rəhbərliyi ilə Naxçıvan şəhərində qoyulmuşdur. Bu qətiyyətli siyasi addımlar bir daha sübut edir ki, 
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Naxçıvan həmin dövrdə, ümummilli liderin rəhərliyi ilə, Azərbaycanın gələcək müstəqil dövlət quruculuğu 

konsepsiyasının işlənilib hazırlandığı baş qərargah rolunu oynamışdır. Ulu öndərin siyasi fəaliyyətindən və artan 

nüfuzundan ciddi narahatlıq keçirən ovaxtkı iqtidar onu hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq üçün Naxçıvanın 

beynəlxalq müqavilələrlə təsbit olunmuş muxtariyyətini ləğv etmək istəyirdi. Bu, çətin və mürəkkəb ictimai-

siyasi proseslər dövründə Naxçıvanı yenidən “mübahisə zonası”na çevirməklə ermənilərə könüllü təslim etmək 

demək idi. Bu həm də naxçıvanlıların tarixi iradəsi əleyhinə getmək idi. Məlumdur ki, 1918-1920-ci illərdə də 

Naxçıvan əhalisi, ziyalıları diyarın ingilislər tərəfindən Ermənistana verilməsinə qarşı çoxlu qurbanlar bahasına 

şərəfli mübarizə aparmış, daşnak qüvvələrini darmadağın edib şəhərdən qovmuşlar. Bütün müsibətlərə sinə 

gərərək ermənilərin işğal planlarını puça çıxaran naxçıvanlılar milli ləyaqət mücəssəməsinə çevrilmişlər. 1921-

ci ilin yanvarında keçirilmiş rəy sorğusu zamanı bölgə əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının 

muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verməklə siyasi iradə nümayiş etdirmişdir. 

Görkəmli dövlət xadimi muxtariyyət əleyhinə çıxan, bütövlükdə, Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığını təhlükə 

altında qoyan milli və siyasi təfəkkürdən uzaq “siyasətçi”lərlə qətiyyətlə mübarizə aparmış, 1992-ci ilin mart və 

avqust aylarında Türkiyə Respublikasına səfəri zamanı Mos¬kva və Qars müqavilələrini yenidən gündəmə 

gətirmişdir. Dahi rəhbər dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə yönəltməklə, 

Naxçıvanın muxtariyyət statusuna ikinci həyat bəxş etməklə Ermənistanın ilk və ən böyük beynəlxalq siyasi 

məğlubiyyətə uğramasına nail olmuşdur. Ulu öndər demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Biz 

bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması 

üçün ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə 

işlənib hazırlanan, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunu hüquqi cəhətdən möhkəmləndirdi. Muxtar respublikanın statusunun və 

sərhədlərinin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanıdılması siyasəti bu gün də uğurla həyata keçirilir. 2012-ci il 

oktyabrın 16-18-də Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Strasburqda keçirilən 23-cü 

plenar sessiyasında qəbul olunan sənədlərin birində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı çox mühüm və 

tarixi əhəmiyyətli məqam əks olunmuşdur. Ali Məclis Sədrinin tövsiyəsi ilə hazır¬lanmış həmin hissənin 

nümayəndə heyəti tərəfindən Memoranduma daxil edilməsi Azərbaycan, xüsusilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu, sərhədlərini 

müəyyən edən, 1921-ci ildə qəbul olunan Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələrinin hüquqi qüvvəsinin 

Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınması böyük diplomatik uğur kimi tarixə 

yazılmışdır. 

 

“Bir millət, iki dövlət” ideyası gerçəkləşdi 

 

Böyük kapitalist dövlətlərinin, bolşevik Rusiyasının Naxçıvanı Ermənistana verməkdə məqsədi Türk 

dünyasının bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. Lakin 70 illik böyük bir tarixi dövrdə sovet ideoloqlarının 

apardıqları ruslaşma siyasəti belə, naxçıvanlıların milli təfəkküründəki türkçülük ideyalarını sarsıda bilməmişdi. 

“Bir millət, iki dövlət” məramının reallığa çevrilməsi mərhələsi də Mustafa Kamal Atatürkün “Türk qapısı” 

adlandırdığı Naxçıvandan başlanmışdı. Naxçıvanın muxtariyyət statusunu təsbit edən beynəlxalq müqavilənin 

tərəfdaşlarından olan Türkiyə Cümhuriyyətinin muxtar respublikanın bu illər ərzində qorunub saxlanılmasında, 

inkişafında özünəməxsus rolu olmuşdur. 1992-ci ilin martında Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında əlaqələrin əsası qoyulmuşdur. Həmin dövrdə ulu öndər Heydər 

Əliyevin 1992-ci il mart ayının 22-dən 24-dək Türkiyəyə səfəri çərçivəsində “Azərbaycana bağlı Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında əməkdaşlıq protokolu” imzalanmış, həmin il mayın 28-

də iki ölkə arasında iqtisadi, mədəni, sosial, siyasi əlaqələrin inkişaf simvolu hesab olunan ¬Sədərək-Dilucu 

körpüsü istifadəyə verilmişdir. Avropa ilə Asiyanı, Türk dünyasını birləşdirən, illərin həsrətini sona çatdırmaqla 

sabaha ümid yaradan bu körpü ilə Azərbaycan-Türkiyə arasındakı gələcək mənəvi birliyə, həmrəyliyə, 

müttəfiqliyə körpü salınmışdır. Ötən bu illər ərzində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində, Türk dünyasının birlik 

və həmrəyliyində Naxçıvanın xüsusi yeri olmuşdur. 2008 və 2017-ci ¬illərdə Türkiyənin Baş nazirinin 

¬Naxçıvana səfər etməsi, 2009-cu ildə isə Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə Görüşünün 

Naxçıvanda keçirilməsi, sammit çərçivəsində “Naxçıvan Bəyannaməsi”nin imzalanması bunun daha bir sübutu 

kimi mühüm tariхi hadisədir. 2010-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan-Türkiyə Biznes-Forumunun Naxçıvanda 
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keçirilməsi isə iqtisadi əlaqələrin yeni müstəvidə sürətli inkişafı üçün əlverişli imkanlar açmışdır. Ali Məclis 

Sədrinin 2010-cu il 26-29 aprel tarixlərində Türkiyə Respublikasına rəsmi səfər etməsi, Azərbaycanın Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasındakı münasibətlərin sonrakı inkişafı baxımından xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etmişdir. Naxçıvanla Türkiyə arasında hava nəqliyyatının yaradılması və Bakı-Tbilisi-Qars-

Naxçıvan dəmir yolu xəttinin inşası blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvanın qardaş ölkə ilə əlaqələrindəki 

tarixi rolunun bərpasına hesablanmış məqsədyönlü addımlardır. Ötən il Türk Şurası Gənc Liderlərinin ilk 

forumunun coğrafi cəhətdən də türk toplumlarının mərkəzində yerləşən Naxçıvanda keçirilməsi mərkəz kimi 

Naxçıvanın əhəmiyyətini daha da artırdı. Ali Məclis Sədrinin forumda irəli sürdüyü Naxçıvanda Türk 

Universitetinin yaradılması təşəbbüsünün reallaşması eyni soykökə, ortaq mədəniyyətə və tarixə malik olan 

türkdilli ölkələrin gəncləri arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişafı üçün geniş imkanlar 

açacaqdır. 

 

Xalq-ordu-rəhbər birliyi qələbənin rəhnidir 

 

Muxtariyyətin qorunmasını şərtləndirən başlıca amillərdən biri vətənpərvərlik hissinin gücləndirilməsi, 

Vətəni müdafiə əzminin formalaşdırılması idi. Naxçıvan 1918-1920-ci illərdə olduğu kimi, 80-ci illərin 

sonlarında da erməni hücumlarına qarşı təkbətək, əliyalın mübarizə aparmalı oldu. Naxçıvan Vətənə sədaqət, 

rəhbərə inam, iradə və qətiyyət hesabına işğal təhlükəsindən qurtardı. Bir vaxtlar həmyerlilərimiz Sovet 

Rusiyasının ucqarlarında, tikinti-inşaat dəstəsində çalışmaqla hərb sənətindən uzaq hərbi xidmət keçməyə 

məcbur edilirdisə, artıq Vətən sərhədlərini müdafiəyə, müstəqil dövlətin ərazi bütövlüyünü qorumağa layiq 

hərbi heyət yetişdirilməyə başlanıldı. Ümummilli liderimiz Ali Məclisin Sədri seçildikdən cəmi 4 gün sonra – 

1991-ci il sentyabrın 7-də Ali Məclis “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin 

yaradılması haqqında” Qərar qəbul etdi. Naxçıvanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində 

əhəmiyyətli işlər görülməyə başlandı. Burada yerləşən sovet qoşunlarına məxsus hərbi texnika və silahların 

muxtar respublikada saxlanması təmin olundu, əhalinin böyük mütəşəkkilliyi, torpağa bağlılığı və ulu öndərə 

olan sonsuz inamı nəticəsində muxtar respublikada Milli Ordu yaradıldı, bugünkü qüdrətli Azərbaycan 

Ordusunun əsası qoyuldu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun ulu 

öndərin ordu quruculuğu siyasətini uğurla davam etdirməsi nəticəsində uzun illər ərzində formalaşmış Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordu bu gün yerləşdiyi coğrafi mövqeyə, kontingentinə və döyüş qabiliyyətinə görə keçmiş SSRİ 

və indiki MDB ölkələrinin silahlı qüvvələri səviyyəsində analoqu olmayan statusa -malikdir.  

2017-ci il oktyabrın 18-də – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günündə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi parad Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin muxtar respublikadakı ordu, birləşmə və hissələrinin güc və qüdrətini bütün dünyaya bir 

daha nümayiş etdirdi, xalqımızın milli qürurunu və qələbəyə inam hisslərini daha da artırdı. Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordunun keçirdiyi və hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılan uğurlu Günnüt əməliyyatı Azərbaycan 

əsgərinin rəşadət əzmini bir daha göstərdi. Belə ki, 2018-ci ilin may ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

11 min hektar ərazisi və Şərur rayonunun Günnüt kəndi düşməndən azad edilərək dövlət sərhədi boyunca 

Qızılqaya və Qaraqaya kimi əlverişli yüksəkliklər geri qaytarıldı. İrəvan-Yexeqnadzor-Gorus-Laçın-Xankəndi 

avtomobil yoluna tam nəzarət əldə olundu. Bu qələbə qədim hərb ənənələrinə malik olan muxtar respublikanın 

ərazi toxunulmazlığını, Azərbaycan əsgərinin rəşadət əzmini bütün dünyaya bəyan etdi. 

 

Yeni iqtisadi təfəkkür blokadada iqtisadi inkişaf modelinin əsasıdır 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun da qeyd etdiyi kimi, ötən 

əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müstəqilliyin bərpası istiqamətində görülən tədbirlər təkcə siyasi müstəvidə 

getmirdi. Yeni iqtisadi təfəkkürə söykənən, bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğunlaşdırılan iqtisadi model də 

formalaşdırıldı, aqrar islahatların həyata keçirilməsi barədə tarixi qərarlar qəbul edildi. Naxçıvan blokadanın 

yaratdığı iqtisadi böhran kimi ağır sınaqdan mətinliklə çıxmışdır. Dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi, naxçıvanlıların 

əzmkarlığı, iradə və gücü ilə dağılmış iqtisadiyyat bərpa edildi. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda qonşu dost 

ölkə¬lərlə əlaqələrin yaradılması, ərzaq, enerji təminatı məsələlərinin həlli, ölkənin paytaxtı ilə hava yolu 

əlaqəsinin genişləndirilməsi, aqrar islahatlara başlanılması kimi mühüm işlər görüldü. Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası Ali Məclisinin 1992-ci il aprelin 6-da keçirilən sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında” və “Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-

qarasının özəlləşdirilməsi barədə təkliflər haqqında” qərarlar qəbul edilməsi, torpaq islahatlarına ilk dəfə 

Naxçıvanda başlanması insanlarda halal torpağına və halal qazancına sahiblik haqqı kimi yeni təfəkkür 

formalaşdırmış, zəhmət adamlarını torpağa bağlamaqla, bütövlükdə, ölkəmizdə kənd təsərrüfatının gələcək 

inkişafının əsası qoyulmuşdur.  

Son 20 ildən artıq bir dövr ölkəmizdə makroiqtisadi sabitliyə nail olunması ilə bərabər başlanan və 

cəmiyyətin bütün sahələrini, o cümlədən iqtisadiyyatı əhatə edən genişmiqyaslı inkişaf mərhələsidir. Bu gün 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir, 

yeni iş yerləri yaradılır. Muxtar diyarımızda irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri aparılır, təhsil, 

səhiyyə, idman və mədəniyyətin maddi-texniki bazası ilbəil gücləndirilir. Bu dövrdə blokadanın ağır 

nəticələrinin aradan qaldırılması ilə əhalinin həyat səviyyəsi yüksəldilmiş, bir vaxtlar dolanışıq üçün başqa 

şəhərlərə, ölkələrə üz tutan insanlar yenidən doğma yurda qayıtmış, öz zəhməti, fəaliyyəti ilə Naxçıvana xidmət 

etməyə başlamışlar. Əvvəllər elektrik enerjisinə, mavi yanacağa həsrət qalan, zülmət səltənətini xatırladan, 

mühüm strateji obyektlərin belə, işıq və qazla təchiz edilə bilmədiyi muxtar respublikanın ötən dövrdə əldə 

etdiyi ən böyük uğurlardan biri enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bir zamanlar enerjini idxal hesabına 

əldə edən Naxçıvan Muxtar Respublikası hazırda enerji ixracatçısına çevrilib. Bu gün Naxçıvanda müxtəlif 

elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir, ölkə üzrə Günəş Elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektrik 

enerjisinin 78 faizdən çoxu muxtar respublikanın payına düşür. Eyni zamanda Naxçıvanda elektrik enerjisinə 

olan tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, bu da inkişaf 

etmiş Avropa ölkələri üçün çox nadir göstərici hesab edilir.  

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması muxtar respublikada sənayenin inkişafına da əsaslı zəmin 

yaradıb. Vaxtilə ümumi daxili məhsul istehsalında aqrar sahənin ağırlıq təşkil etdiyi muxtar respublikada bu gün 

aqrar-sənaye kompleksi formalaşıb. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, 20 il bundan əvvəl 15 növdə 

məhsula olan tələbatı yerli imkanlar hesabına ödənilən Naxçıvan Muxtar Respublikasında hazırda 350 növdə 

məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir.  

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də geniş imkanlar açılıb, fermer və torpaq mülkiyyətçiləri hərtərəfli 

qayğı ilə əhatə olunublar. Yerli istehsalın həcmi artırılıb, sağlam rəqabət mühiti yaradılıb. Min hektarlarla 

torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması, mütərəqqi suvarma şəbəkələrinin qurulması, qəbul edilən dövlət 

proqramlarının uğurlu icrası kənd təsərrüfatı məhsullarının artımına imkan yaradıb. Naxçıvanda kənd təsərrüfatı 

əhalinin əsas məşğuliyyət sahəsinə çevrilib. Bu gün muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafına hərtərəfli 

qayğı göstərilməsi nəticəsində ümumi daxili məhsul istehsalında bu sahənin payı artır, hər il yeni istehsal 

müəssisələri fəaliyyətə başlayır. 15-20 il əvvəl muxtar respublika, demək olar ki, idxaldan asılı vəziyyətdə idi. 

Bu gün isə görülən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində, təkcə ötən il 424266,6 ABŞ dolları həcmində məhsul 

ixracına nail olunmuşdur. 2018-ci ildə ümumi daxili məhsulun həcmi 1995-ci ilə nisbətən 63, sənaye 

məhsulunun həcmi 108, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 333, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 12 dəfə, 

əhalinin gəlirləri isə 59 dəfə artıb. Muxtariyyətin bəhrələrindən biri kimi Naxçıvanın iqtisadi potensialının 

durmadan artmasını göstərmək olar. Bunun ifadəsidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin sədri olduğu “Caspian European Club”un 2018-ci ildə ölkəmizin 10 iqtisadi regionu üzrə hazırladığı 

illik investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-demoqrafik göstərici, sosial-iqtisadi vəziyyət, 

işgüzar mühit, infra¬struktur, rifahlıq və kənd təsərrüfatı sahələri olmaqla, ümumilikdə, 18 parametr üzrə ən 

yüksək bal toplayaraq ikinci dəfə liderliyi əldə edib. 

 

Mədəni tərəqqiyə və dünyaya inteqrasiyaya aparan yol 

 

Muxtar respublikada aparılan uğurlu siyasətin daha bir ifadəsi də söz, fikir və mətbuat azadlığının təmin 

edilməsidir. Bu gün Naxçıvanda insanlara sərbəst yaradıcılıq imkanları verilib. Kütləvi informasiya vasitələrinin 

maddi-texniki bazası gücləndirilib, yeni informasiya agentliyi fəaliyyətə başlayıb, media nümayəndələri 

hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunublar. Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrinə fiber-optik kabel xətlərinin 

çəkilişi və sürətli internetə çıxış imkanının yaradılması insanların informasiya tələbatının tam ödənilməsinə 

imkan verir. Bütün bunların nəticəsidir ki, muxtar respublikanın informasiya blokadası ləğv edilib, məlumat 
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azadlığı təmin olunub. İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) rəsmi internet səhifəsində, 

“Euronews” telekanalında, ABŞ-ın nüfuzlu “Conde Nast” jurnalında, Yaxın Şərqdə çoxsaylı tamaşaçı kütləsinə 

malik olan Qətərin “Əl-Cəzirə Sənədli Film” televiziya kanalında, Türkiyə mətbuatında – dünyanın müxtəlif 

kütləvi informasiya vasitələrində Naxçıvanın tarixi, müasir inkişafı, nailiyyətləri ilə bağlı materialların yer 

alması deyilənləri bir daha təsdiq edir. 

Tarixi çox qədimlərə söykənən Naxçıvanda bir vaxtlar milli və mənəvi dəyərlərimizi əks etdirən 

abidələrimiz laqeydlik və biganəlik üzündən dağılıb məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Ali Məclis 

Sədrinin qayğısı ilə ötən dövrdə muxtar respublikada 1200-dən çox tarixi abidə pasportlaşdırılıb, 70-dən çox 

dünya əhəmiyyətli abidə bərpa olunaraq Azərbaycan xalqına qaytarılıb. Ali Məclis Sədrinin sərəncamları ilə 

ötən dövrdə görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin, ictimai xadim və publisist 

Məhəmməd ağa Şahtaxtlının, dövlət xadimi və diplomat Behbud ağa Şahtaxtinskinin, şair-dramaturq İslam 

Səfərlinin, Xalq şairi Məmməd Arazın, pedaqoq və elm xadimi Əziz Şərifin, publisist və pedaqoq Eynəli bəy 

Sultanovun, görkəmli rəssamlar Bəhruz Kəngərlinin, Şamil Qazıyevin və İbrahim Səfiyevin, böyük mütəfəkkir 

Nemətullah Naxçıvaninin ədəbi-bədii, elmi-publisistik və maarifçilik fəaliyyətləri öyrənilmiş, onların qiymətli 

irsi xalqa qaytarılmışdır. Tariximizin saxlanc yeri olan muzeylərin formalaşması və inkişafına dövlət qayğısı 

yerli əhalini də bu işə sövq edib. İllərdir həyata keçirilən “Muzey günləri” bir vaxt yaşadığı diyarda hansı 

muzeylərin fəaliyyət göstərməsindən xəbərdar olmayanlara da tariximizi, mədəniyyətimizi, mənəviyyatımızı 

tanıtmaqdadır. İnsanlar vaxtilə antikvar kimi şəxsiləşdirdikləri nadir tarixi eksponatları muzeylərə təqdim 

etməklə mədəni sərvətlərimizin, maddi irsimizin ümumxalq malına çevrilməsi kimi müqəddəs məramlı bir 

kampaniyaya qoşuldular. Bu yaxınlarda Şərur məktəblilərinin rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə 75 eksponat 

hədiyyə etməsi bu zəruri ənənənin gələcək nəsil tərəfindən də davam etdiriləcəyinə zəmanət verir. 

Muxtariyyətin və müstəqilliyin mədəni şüur səviyyəmizə qazandırdıqlarından danışarkən Naxçıvanda doğma 

təbiətə və təbii sərvətlərə münasibətdə də sağlam təfəkkürün formalaşdığını xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. 

Vaxtilə blokada ucbatından elektrik və istilik enerjisindən məhrum naxçıvanlılar yaşamaq uğrunda mübarizə 

aparmaq məcburiyyətində qaldıqları üçün ucsuz-bucaqsız meşəliklər, meyvə bağları kötük başdaşılarından 

ibarət qəbiristanlıqlara çevrilmişdi. Bu gün isə yurdsevər və qədirbilən naxçıvanlılar sanki ana təbiətə 

xilaskarlıq borcunu qaytarmaqla diyarımızı yaşıllıqlar, gülkarlıqlar diyarına, gülüstana çeviriblər. Keçirilən 

ümumxalq iməcilikləri, ekoloji aksiyalar nəticəsində bu gün muxtar respublika ərazisinin 14 faizindən çoxunu 

yaşıllıq təşkil edir. Qürurla deyə bilərik ki, minillik tarixi olan mədəni irsimiz beynəlxalq səviyyədə də yetərincə 

tanıdılır. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən 2018-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, bu irsin 

YUNESKO səviyyəsində qorunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilib, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının 

fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazır¬lanıb aidiyyəti üzrə təqdim olunub. “Yallı 

(Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilib. 

Ümumilikdə, bütün sahələr üzrə əldə edilən uğurlar Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının nüfuzunun 

getdikcə yüksəlməsinə öz töhfəsini verir. Təbii ki, bütün bu görülən işlərdə muxtariyyət statusu da əhəmiyyətli 

rol oynayıb. Bir vaxtlar “təklənmiş ada” vəziyyətinə salınan, müharibə, böhran zonası kimi tanınan Naxçıvan bu 

gün inkişaf, sabitlik və asayiş məkanı kimi beynəlxalq idman tədbirlərinə, elmi konfranslara, festivallara ev 

sahibliyi edir. Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı 

seçilib, Naxçıvanda “Avropa günləri”, Türk Şurası Gənc Liderlərinin ilk forumu, eləcə də TÜRKSOY-un 

“Türk-İslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri” 

mövzusunda ilk dəfə beynəlxalq konfrans keçirilib. Düşmən qarşısında alınmaz qalaya çevrilmiş müasir 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafı müstəqillik dövrünün və muxtariyyətin qiymətli quruculuq və dövlətçilik 

salnaməsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi: “Bir daha demək 

istəyirəm ki, burada görülən işlər çox böyük qiymətə layiqdir. Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu il Naxçıvan 

bütün İslam dünyasında artıq özünü göstərəcək. Çünki bu il Naxçıvan “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” kimi 

şərəfli adı daşıyır. Bir neçə il bundan əvvəl Bakı bu ada layiq görülmüşdür və biz o vaxt İSESKO-ya müraciət 

etmişdik ki, biz istəyirik ikinci Azərbaycan şəhəri – məhz Naxçıvan şəhəri bu ada layiq görülsün. Çünki 

Naxçıvan buna layiqdir. Bilirəm ki, bu gözəl hadisə ilə bağlı təntənəli tədbirlər keçiriləcəkdir, çoxlu qonaqlar 

gələcəklər, bir daha görəcəklər ki, dünyada belə gözəl məkan var. Gözəl təbiəti, iqlimi, havası, mənzərəsi, 

binaları və ən önəmlisi, gözəl insanları olan gözəl məkan var – bu məkanın adı Naxçıvandır”. Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov demişdir: “Naxçıvanın ən qiymətli sərvətlərindən biri də 

dövlətçilik ənənələrinin davamı olaraq formalaşan Naxçıvanın muxtariyyətidir”. Ulu öndərimizin yolunun 

uğurla davam etdirildiyi, qətiyyətli addımlarla firavan gələcəyə doğru irəliləyən Naxçıvanımız tarixə həm də 

“Muxtariyyət ili” kimi daxil olan 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyini möhtəşəm 

tədbirlərlə qeyd etmişdi. Bu gün diyarımız muxtariyyətinin növbəti yubileyinə hazırlaşır. Ali Məclisin Sədri 

cənab Vasif Talıbovun 2019-cu il 21 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”na əsasən bu yubiley də təntənəli şəkildə qeyd 

olunur. Qoca Şərqin köksündə qürurla döyünən, müasirliyi də qədimliyi qədər dəyərli və möhtəşəm olan bu 

məkanın tarixə QURUCU rəhbər imzası ilə yazılacaq qalibiyyət, zəfər dolu günləri isə hələ qarşıdadır. Tarix də, 

öz növbəsində, “Müasir Naxçıvan” adlı bu möhtəşəm əsərin müəllifini əbədi yaşadacaq! 

 

İki sahil. - 2019.- 14 fevral. - № 30. - S. 19. 
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Azərbaycanın Nəqşi-Cahanı 

 

İsa Həbibbəyli, 

AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

Azərbaycan - qədim Odlar ölkəsi, Qafqaz coğrafiyasında böyük əraziləri və görkəmli şəxsiyyətləri olan, 

Şərqlə Qərb arasında körpü funksiyasını yerinə yetirən ecazkar bir diyardır. 

Azərbaycan - tarix etibarilə Kür-Araz və Xocalı-Gədəbəy, Kültəpə-Şabran mədəniyyət ənənələri 

üzərində ucalıb zaman-zaman inkişaf etmiş, möhkəm və dərin köklərə malik möhtəşəm bir ölkədir. 

Azərbaycanın tarixi inkişafında müxtəlif iqlim qurşaqlarına, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə, 

davamlı milli-mənəvi ənənələrə malik olan tarixi-mədəni mərkəzlərin böyük yeri və rolu vardır. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarı xalqımızın milli-mənəvi təkamülündə, elmi-

mədəni və iqtisadi inkişafında özünəməxsus mühüm xidmətləri ilə tanınır. 

Dünyadakı qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri də Naxçıvandır. Əsatirə görə, bəşəriyyətin babası 

Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisi Dünya tufanından sonra Naxçıvan ərazisindəki Gəmiqaya adlanan yerdə 

torpağa enmiş, insanlığın yeni həyatı buradan başlanmışdır. Naxçıvan sözünün etimoloji mənası da Nuhçıxan 

sözündən götürülmüşdür. 

Atabəylər dövlətinin paytaxtı kimi Naxçıvan ölkəmizin dövlətçilik tarixinə şanlı səhifələr yazmışdır. 

Naxçıvan Azərbaycanı Türkiyə Cümhuriyyəti vasitəsilə Avropa ilə, İran İslam Respublikasından 

keçməklə Asiya ilə əlaqələndirən əlverişli bir regiondur. 

Azərbaycanın görkəmli tarixi və ədəbi şəxsiyyətlərinin sırasında Naxçıvan torpağının yetirmələrinin 

böyük payı vardır. Orta əsrlərdə Əcəmi Naxçıvani, Nemətullah Naxçıvani, Nəcməddin Naxçıvani, Nəsirəddin 

Tusi, Hinduşah Naxçıvani, Fəxrəddin Naxçıvani, Hüsaməddin Naxçıvani, Məhəmməd Naxçıvani və başqaları 

kimi böyük mütəfəkkirlər və sənətkarlar Azərbaycanın ictimai-ədəbi və elmi fikrini Şərq miqyasında yüksək 

səviyyədə təmsil etmişlər. Sonrakı dövrlərdə Cəlil Məmmədquluzadə, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Məhəmməd 

Tağı Sidqi, Heyran xanım, Eynəli bəy Sultanov, Bəhruz Kəngərli, İbrahim Səfi, Məmməd Səid Ordubadi, Yusif 

Məmmədəliyev, Həsən Abdullayev, Məmməd Cəfər Cəfərov, Abbas Zamanov, Asəf Zamanov Azərbaycan 

ədəbiyyatı, elmi və mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər. 

Məşhur general Naxçıvanskilər sülaləsi: İsmayıl xan, Hüseyn xan, Ehsan xan, Kalbalı xan, Cəmşid xan 

Naxçıvanskilər Azərbaycanın hərb tarixində silinməz izlər buraxmışlar. 

Naxçıvan - ölkəmizin Ermənistan sərhədlərindəki alınmaz qalasıdır. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dünya şöhrətli görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevi ölkəmizə 

Naxçıvan torpağı bəxş etmişdir. 

Sovet hakimiyyəti illərində muxtar dövlət qurumu kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan ölkəmizin 

müstəqillik tarixində də mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının tərkibində mövcudluğunu qoruyub saxlamaqda və inkişaf etdirməkdə 

Naxçıvanın muxtariyyat statusu qazanmasının müstəsna rolu vardır. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması uğrunda aparılan mübarizə ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsinə xidmət edən şərəfli tariximizin parlaq səhifələridir. Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə dediyi aşağıdakı sözlər Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının tarixi-siyasi əhəmiyyətini dolğun şəkildə ifadə edir: "Naxçıvanın muxtariyyatı tarixi 

nailliyyətdir. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyatı Naxçıvanın əldən getmiş başqa 

torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

XX əsrin əvvəllərində erməni-bolşevik birləşməsinin hərbi təcavüzü nəticəsində ölkəmizin qədim 

torpaqlarından olan Zəngəzur bölgəsinin işğal edilməsi ilə Naxçıvan diyarının Azərbaycanın əsas ərazisindən 

ayrı düşməsi bu regionda muxtar respublika yaratmaq zərurətini meydana çıxarmışdır. Azərbaycan xalqının 

vətənpərvər oğulları, görkəmli dövlət xadimləri Nəriman Nərimanovun və Behbud ağa Şahtaxtinskinin xüsusi 

səyləri ilə Naxçıvanın muxtariyyat statusu qazanması məsələsi region dövlətlərinin diqqət mərkəzinə təqdim 

olunmuş, ölkə siyasətinin taleyüklü məsələsi səviyyəsinə qaldırılmışdır. Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu 

Mustafa Kamal Atatürkün siyasi uzaqgörənliyi, Kazım Qarabəkir paşanın səyləri də Azərbaycan Sovet 
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Respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Xüsusən, Naxçıvan əhalisinin vətən və torpaq sevgisi, bu ərazilərdə işğalçılıq və təcavüzkarlıq niyyətlərini 

həyata keçirməyə cəhd göstərən erməni qəsbkarlarına qarşı mərdliklə mübarizə aparan yerli əhalinin böyük 

əzmi də regionun Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq qorunub saxlanılmasını və proseslərin nəticə olaraq 

muxtariyyata doğru inkişaf etdirilməsini şərtləndirmişdir. Behbud ağa Şahtaxtinskinin ayıqlığı və fədakarlığı 

sayəsində 1920-ci ilin yanvar ayında Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti və siyasi statusuna dair keçirilmiş 

referendumda regionun əhalisinin doxsan faizdən çoxunun Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində tarixi yolunu 

davam etdirməsinə səs verməsi sonrakı dövrdə qaldırılan muxtar respublika statusu məsələsinin həlledici 

faktoruna çevrilmişdir. 

Nəhayət, Sovet-Türkiyə əməkdaşlığı haqqında imzalanmış 16 mart 1921-ci il tarixli Moskva 

müqaviləsində ilk dəfə olaraq Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika statusu verilməsi rəsmi bir 

beynəlxalq sənəddə öz ifadəsini tapmışdır. Bundan sonra 13 oktyabr 1921-ci tarixdə Türkiyənin Qars şəhərində 

region dövlətlərinin imzaladığı beynəlxalq statusa malik müqavilədə Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması qəti olaraq rəsmiləşdirilmişdir. Azərbaycandan başqa Türkiyə Cümhuriyyəti, 

Rusiya Federasiyası, Gürcüstan Respublikası və Ermənistan Sovet Respublikasının birlikdə imzaladığı məşhur 

Qars müqaviləsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkili birdəfəlik həll olunmuşdur. Bütün bunlardan sonra 

9 fevral 1924-cü ildə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikası rəsmi şəkildə elan olunmuşdur. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması 

Azərbaycanda dövlət səviyyəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün, coğrafi sərhədlərin konkret olaraq müəyyən 

olunması və siyasi cəhətdən möhkəmləndirilməsi uğrunda aparılan gərgin mübarizələrin nəticəsi olaraq əldə 

edilmişdir. Bu, yəni Qars müqaviləsinin müddəaları sonrakı tarixi mərhələlərdə ölkəmizin ermənipərəst sovet 

rejiminin məkrli təcavüzkar siyasətindən xilas olunmasının təmin edilməsi üçün də həlledici amilə çevrilmişdir. 

Bu mənada sülh və təhlükəsizliyə təminat verən Qafqaz coğrafiyasında və Anadoludakı bütün xalqların sabitlik 

və əmin-amanlıq, qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində yaşamasını təmin edən Qars beynəlxalq müqaviləsi böyük 

tarixi əhəmiyyət kəsb edir. 

Qars müqaviləsində Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi və sərhədləri də 

müəyyən olunmuş və həmin sərhədlərin toxunulmazlığı konkret maddələrdə ifadə edilən hüquqi müddəalarla 

möhkəmləndirilmişdir. Əhəmiyyətli cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Qars müqaviləsi ilə Azərbaycanın 

tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığına Türkiyə Cümhuriyyətinin 

cavabdehlik daşıması təsbit olunmuşdur. Beləliklə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması, ərazisinin müəyyən edilməsi və hüquqi təminatı məsələləri beynəlxalq 

müqavilələrlə təsdiq olunmuşdur. Qars müqaviləsi müddət olaraq həmişəlik bağlanmış və region dövlətlərinin 

rəsmi nümayəndələrinin imzaları ilə təsdiq edilmişdir. Beynəlxalq qaydalara görə, bu müqavilə yalnız mətndə 

imzaları olan beş dövlətdən üçünün etiraz etdiyi təqdirdə ləğv edilə bilər. Ona görə də Ermənistan tərəfin Qars 

müqaviləsinin ləğv edilməsi üçün etdiyi mənasız və qanunlara zidd səylərin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Çünki 

Azərbaycanla birlikdə Türkiyə Cümhuriyyətinin Ermənistana "hə” deyəcəyi mümkünsüz olduğu kimi, çox 

böyük strateji əhəmiyyətə malik iqtisadi layihələrdə ölkəmizə ortaq olan Gürcüstan Respublikasının da regionda 

sabitlik və əməkdaşlıq baxımından daha səmərəli yol axtarmaq xülyasına düşəcəyi heç bir baxımdan ağlabatan 

görünmür. 

Bundan başqa, regionda ümumi maraqları olan Rusiya Federasiyası üçün də Azərbaycan Respublikası 

kimi əhəmiyyətli bir tərəfdaşı uzaqlaşdırmaq sərfəli deyildir. Bütün bunlara görə Qars müqaviləsinin 

müddəalarının nəzərə alınması bundan sonrakı dövrlərdə də region dövlətlərinin mütləq əksəriyyəti üçün 

gərəklidir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri vəzifəsində işlədiyi zaman Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət başçıları ilə rəsmi danışıqlar apararaq, müasir 

dövrdə Qars müqaviləsini yenidən region dövlətlərinin diqqət mərkəzinə çəkməsi müqaviləyə imza atmış 

ölkələrin maraqları ilə üst-üstə düşmüş və obyektiv reallıq kimi qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikası 67 il səmərəli 

şəkildə fəaliyyət göstərmiş, burada imkan daxilində sosial-iqtisadi, elmi-mədəni sahələrdə müəyyən inkişafa 

nail olunmuşdur. Bununla belə, sovet hakimiyyəti illərində də Naxçıvan Muxtar Respublikası Kremldə özünə 

müəyyən mövqe qazanmış erməni millətindən olan təmsilçilərin və onlara dəstək verən sovet rəhbərlərinin 

təzyiqləri ilə üzləşmişdir. Lakin ən müxtəlif səbəblərdən, xüsusən də sovet rejiminin sərt totalitar prinsiplərinə 
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görə muxtar respublikanın rəhbərliyi yox, ziyalıların səyləri və yerli əhalinin vətənpərvərliyi sayəsində 

Ermənistan tərəfinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən torpaq qoparmaq cəhdləri baş tuta 

bilməmişdir. 

XX əsrin ortalarında sovet dövlətinin rəsmilərinin ermənilərin Naxçıvana qarşı növbəti ərazi iddialarına 

müsbət yanaşma meyilləri müşahidə olunarkən 1957-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasında keçirilmiş bir 

yığıncaqda Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimi, Naxçıvan torpağının yetişdirməsi Abbas Zamanovun 

gözlənilmədən çıxış edərək bu məsələyə kəskin etirazını bildirməsi nəinki respublika partiya rəhbərliyində, həm 

də Sovetlər İttifaqının yüksək siyasi dairələrində böyük narahatlıq doğurmuşdur. Abbas Zamanov ali 

məktəbdəki vəzifəsindən çıxarılsa da və kommunist partiyasının sıralarından azad edilsə də, mövqeyindən 

dönməmişdir. Bir az sonra Kreml həmin məsələni yenidən gündəliyə gətirdikdə, xüsusən qaniçən erməni 

cəlladı, Türkiyə dövlətinə xəyanət etmiş, Stepan Şaumyanın diktəsi ilə Naxçıvanda və Azərbaycanın digər 

ərazilərində günahsız insanların faciəli surətdə ölümünə bais olmuş satqın Andronikin yuxarı dairələrdə 100 

illiyinin qeyd edilməsi, ona heykəl qoyulması təşəbbüsləri səsləndikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi 

dövlət vəzifələrində çalışan tarix elmləri namizədi Əli Əliyev əvvəlcə Azərbaycan Kommunist Partiyası 

Mərkəzi Komitəsinə, sonra isə Sovetlər İttifaqının rəhbərliyinə etiraz məktubları ünvanlamışdır. 

Əli Əliyevin 1 mart 1966-cı il tarixində Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

ideologiya şöbəsinə göndərdiyi məktubdakı vətəndaş mövqeyini ifadə edən aşağıda qeyd edilən sərt fikirlər öz 

əksini tapmışdır: "İzvestiya” qəzetinin 16 yanvar tarixli nömrəsinin "Sonuncu gün” bölməsində Marietta 

Şaginyanın (yazıçı, Lenin mükafatı laureatı - İ.H.) "Volqa” ilə Fransanı dolaşarkən” sərlövhəli məqaləsi 

verilmişdir. Məqalə müəllifi general Andronikin Parisdən Per-laşez qəbiristanlığındakı heykəlini David 

Sasanskiyə qoyulmuş abidə ilə müqayisə etmişdir. ...Hamıya məlum olduğu kimi, general Andronik təpədən-

dırnağa qədər bolşevizmin düşməni, əksinqilabi "Daşnaksütyun” partiyasının... üzvü olmuşdur. ...Andronik 

İran-Türk cəbhəsindən geri çəkilərkən 1918-ci ilin iyun-iyul aylarında Naxçıvan diyarında dinc əhalini didərgin 

salıb, qırıb-çatıb, talan edibdir. O, qadınları, uşaqları və qocaları da odlara yaxıb, qılıncdan keçiribdir... Salınmış 

qanlı nifaq, Andronik tərəfindən.... diyarın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş fiziki cəhətdən məhvetmə halları 

haqqında mən bu ilin 28 yanvarında yazdığım məktubda "İzvestiya” qəzetinin redaksiyasını və Marietta 

Şaginyanı məlumatlandırmışam... Çox təəssüf edirəm ki, əksinqilabçı Andronikin mədh edilməsinə qarşı mənim 

bu etirazıma dair heç bir cavab almamışam. Sizə müraciət edərək xahiş edirəm ki, Marietta Şaginyanın general 

Androniki xalq qəhrəmanı ilə müqayisə etməsinin düzgün olub-olmamasına aydınlıq gətirəsiniz. 

Mənim fikrimcə, ən yaxşısı budur ki, açıq-aşkar etiraf edilsin: Andronik xalq qəhrəmanıdır, yaxud 

düşmən ünsürlərlə, ingilis-amerika imperialistləri ilə əlbir olan bolşevizm düşmənidir. Əks təqdirdə 

anlaşılmazlıqlar yaranır”. 

Tanınmış Azərbaycan ziyalıları Abbas Zamanov və Əli Əliyev kimilərin çıxışları və məktubları təsirsiz 

qalmamış, sovet rəhbərliyi Ermənistanın Naxçıvana qarşı əsassız ərazi iddialarından əl çəkməli olmuşdur. 

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri Mehdi Hüseynlə xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin bu barədəki söhbətlərini 

eşidib, sonralar qələmə alan xalq yazıçısı Elçinin qeydlərindəki aşağıdakı məqamlar bu gerçəkliyi bir daha 

təsdiq edir: "Bütün Azərbaycan o çıxışdan (A.Zamanovun Akademiyadakı çıxışından - İ.H.) danışırdı. Mənim 

yaxşı yadımdadır, həmin günlərdə bir axşam Mehdi Hüseyn bizə gəlmişdi, atamın iş otağında həmişəki kimi 

söhbət edirdilər. Və ədəbiyyat söhbətlərində maraqlı olduğum üçün mən də həmişəki kimi onların yanında 

oturub onlara qulaq asırdım. Mehdi Hüseyn dedi: Vəli (Azərbaycan KP MK-nın I katibi Vəli Axundov - İ.H.) 

deyir ki, Abbasın (Abbas Zamanovun - İ.H.) çıxışı gedib Xruşşova çatıb. Deyir, Mikoyan başda olmaqla, 

doğrudan da Naxçıvan məsələsini qaldırıblarmış. Təklifləri hələ qabaqlar Tevosyan (SSRİ Nazirlər Soveti 

Sədrinin müavini - İ.H.) hazırlayıbmış. Abbasın çıxışından sonra bu məsələni gündəlikdən çıxarıblar”. 

Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında 1938-1953-cü illərdə 

fəaliyyət göstərmiş Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun fəaliyyəti mühüm 

əhəmiyyətə malik olmuşdur. Muxtar respublikada ziyalı mühitinin formalaşmasında, regionun kadrlarla təmin 

olunmasında geniş imkanlar yaratmış bu ali təhsil ocağı Azərbaycan üçün də yeni nəsil vətənpərvər şəxsiyyətlər, 

görkəmli ziyalılar yetişdirmişdir. Böyük Vətən müharibəsində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş 

Nəcəfqulu Rəfiyev, Abbas Quliyev və Qəzənfər Əkbərov Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təhsil almışdılar. 

Görkəmli Azərbaycan alimləri akademik Cəlal Əliyev, müxbir üzvlərdən Mustafa Hüseynov, Səfərəli Babayev, 

əməkdar elm xadimi, professor Yusif Seyidov, filologiya elmləri doktoru, professor Yavuz Axundlu, pedaqoji 
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elmlər doktoru, professor İbrahim Mollayev, əməkdar müəllim, dosent Nəriman Orucəliyev və onlarla başqa 

tanınmış alimlər, maarifçi ziyalılar Azərbaycan miqyasında ad-san qazanmış, elm və təhsil yollarında şərəflə 

xidmət göstərmişlər. Bir qədər fasilədən sonra, 1967-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun Naxçıvan filialı və onun bazasında təşkil edilmiş Naxçıvan Dövlət Universiteti muxtar respublikada 

elmi-maarifçi ənənələri uğurla davam və inkişaf etdirmişdir. Eyni zamanda, diyarda mədəni mühitin inkişafında 

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının mühüm xidmətləri var. 

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin dövlət müstəqilliyi uğrunda apardığı 

mübarizəyə də böyük töhfələr vermişdir. Belə ki, 1990-cı ildə qanlı yanvar hadisələri zamanı erməni-bolşevik 

təcavüzünə etiraz əlaməti olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq 

haqqında çıxardığı və on gündən çox həyata keçirdiyi qərar Azərbaycanın müstəqillik taleyində mühüm 

əhəmiyyətə malik olan böyük tarixi hadisədir. Xüsusən Azərbaycan Sovet Respublikasına uğurla rəhbərlik 

etmiş, SSRİ adlanan dövlətin Siyasi Bürosunun üzvü və əsas rəhbərlərindən biri olmuş görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin taleyin hökmü ilə Naxçıvanda yaşaması, tarixin ən məsuliyyətli dövründə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinə rəhbərlik etməsi burada mövcud erməni təcavüzünün qarşısını almış, ərazi 

bütövlüyünü və Azərbaycanın tərkibində muxtar respublikanın daha da möhkəmləndirilməsini təmin etmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycanın 

müstəqillik tarixinin şanlı-şərəfli səhifələrini təşkil edir. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və Naxçıvan MR Ali 

Sovetinin deputatı Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin 17 noyabr 1990-cı 

il tarixli iclasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının respublikanın rəsmi dövlət 

rəmzlərindən biri kimi qəbul edilməsi haqqında qərar verilməsi və elə həmin gün Naxçıvan Ali Sovetinin 

üzərindəki Sovet bayrağının həmin bayraqla əvəz edilməsi müstəqillik ərəfəsinin nadir tarixi hadisəsidir. Hələ 

SSRİ-nin mövcud olduğu bir şəraitdə, dövlət müstəqilliyinin qazanılmasından on bir ay qabaq baş vermiş bu 

hadisə nəinki Azərbaycanda, geniş mənada keçmiş sovet respublikaları miqyasında zamanı qabaqlayaraq dövlət 

müstəqilliyi uğrunda mübarizənin paroluna çevrilmişdir. 

Eyni zamanda, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin adından "Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması və "Ali 

Sovet” ifadəsinin "Ali Məclis” sözləri ilə əvəz edilməsi haqqındakı qərarlar mahiyyət etibarilə Sovetlər 

İttifaqından imtina etməyə hesablanmış böyük tarixi çağırışlar idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə SSRİ-nin saxlanmasına dair referendumda muxtar 

respublika əhalisinin iştirak etməməsi o zamanın Azərbaycan rəhbərliyinin mərkəzi hökumət qarşısındakı 

itaətkar mövqeyinə vurulan zərbə, Sovet İttifaqı rəhbərlərinə isə xalqımızın müstəqillik uğrunda dönməz 

mövqeyi haqqında ciddi mesaj kimi səslənmişdir. Sovet ordusu hissələrinin dinc yolla və bütün hərbi texnikasını 

və sursatlarını yerli qoşun birləşmələrinə təhvil verməklə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən çıxarılması 

məhz möhkəm iradəyə və zəngin təcrübəyə, həm də böyük nüfuza malik olan Heydər Əliyev siyasətinin tarixi 

nailiyyətlərindən biri idi. 

Azərbaycan ərazilərində, xüsusən Dağlıq Qarabağ kimi münaqişə zonasında Azərbaycan rəhbərliyinin 

ayrı-ayrı partizan dəstələrinin əlində oyuncaq olduğu bir zamanda Heydər Əliyevin regionun ərazi bütövlüyünü 

qorumaq və müdafiəsini təşkil etmək məqsədilə Naxçıvan MR Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradaraq, vahid ordu 

siyasətini həyata keçirməsi müstəqil dövlətimiz üçün mühüm bir örnək idi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin region dövlətləri ilə yaratdığı yeni 

və etibarlı münasibətlər əslində müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyata keçirməli olduğu mühüm vəzifələr idi. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinin və İran İslam Respublikasının rəhbərləri ilə 

keçirdiyi tarixi görüşlər, apardığı danışıqlar, əldə etdiyi razılaşmalar Naxçıvan Muxtar Respublikasının çətin 

blokada, ağır mühasirə şəraitindəki problemlərinin aradan qaldırılmasında və qarşılıqlı etimada əsaslanan 

ikitərəfli münasibətlərin formalaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılması ölkələrarası iqtisadi 

münasibətlərin tənzimlənməsinə böyük fayda vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək kəndi 

ərazisi ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin Aralıq Dilucu məntəqəsi arasında "Həsrət körpüsü”nün açılması 

müstəqilliyin başlanğıc dövrünün əlamətdar tarixi hadisəsidir. Xalqın həm də "Ümid körpüsü” adlandırdığı 

Sədərək-Dilucu körpüsünün rəsmi açılışı mərasimidə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəlin nitq söyləmələri, aktual çağırışlar səsləndirmələri regionda 

beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən, Azərbaycan Respublikasının rolunu və əhəmiyyətini müəyyən edən 
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tarixi addımlar idi. Bu, Naxçıvanın blokadadan çıxarılması və inkişaf etdirilməsi baxımından çox zəruri hadisə 

kimi qiymətləndirilməyə layiqdir. 

Nəhayət, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin 16 dekabr 1991-ci il tarixdə "Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü haqqında” imzaladığı sərəncamla müxtəlif qitələrdə yaşayan 

soydaşlarımızla, onların vasitəsi ilə dünya ölkələri ilə əlaqələrimizin qurulmasına start verilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti kimi də ulu öndər Heydər Əliyev 1993-2003-cü illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına böyük qayğı göstərmişdir. Naxçıvanda Hərbi Məktəbin 

yaradılması və ordu quruculuğunun daha da inkişaf etdirilməsi həmin dövrün dövlət qayğısı sırasında xüsusi yer 

tutur. 

Müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük uğurla həyata keçirdiyi 

regionların inkişaf etdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının da hərtərəfli 

inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Yüksək dövlət qayğısı strategiyasının işığında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası böyük sürətlə, hərtərəfli şəkildə tərəqqi edərək ölkəmizin ən inkişaf etmiş regionlarından biri 

səviyyəsinə çatmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ardıcıl olaraq həyata keçirilən möhtəşəm quruculuq 

prosesləri müstəqil Azərbaycanın yeni Naxçıvanını meydana çıxarmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun böyük əzmlə və məsuliyyətlə həyata keçirdiyi islahatlar və diyarın hərtərəfli 

inkişaf proqramları yeniləşən Naxçıvanda müasir intibah mərhələsinin yaradılması ilə nəticələnmişdir. 

Tarixən ziyalılar diyarı olmuş Naxçıvanda bu gün də elm, təhsil, ədəbiyyat və incəsənət ahəngdar 

şəkildə inkişaf edir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət 

Universiteti, Naxçıvan Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrı, 

Naxçıvan Yazıçılar, Rəssamlar və Bəstəkarlar Birliklərinin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsi Naxçıvanı 

ölkəmizin yeni elm və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevirmişdir. Naxçıvanda məktəb tikintisinin başa 

çatdırılması, müasir məktəb komplekslərinin yaradılması, məktəb-muzey birgə interaktiv təhsil şəbəkəsinin 

formalaşdırılması maarifçilik hərəkatının genişlənməsinə və mühüm nəticələrin əldə olunmasına şərait 

yaratmışdır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri ali məktəblərə qəbul səviyyəsinə 

görə respublika üzrə ön sıralarda dayanır. Hazırda muxtar respublikanın bütün ərazisində genişzolaqlı 

internetdən istifadə olunmasının təmin edilməsi də müasir inkişafa xidmət edir. Naxçıvan şəhərində və 

rayonlarda yaradılmış muzeylərdə göstərilən xidmət tarixi yaddaşla yeni milli mədəniyyət təfəkkürünün 

sintezinə və vəhdətinə təkan verir. 

Bu gün Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal olunan Lifan yük və minik maşınlarının, Naxçıvan 

mineral sularının, Naxçıvan duzunun, travertinin ölkə üzrə rəqabətədavamlı məhsullara çevrilməsi aparılmış 

məqsədyönlü sənayeləşdirmə siyasətinin bəhrəsidir. Naxçıvan Sement Zavodunun məhsullarının yerli tələbatı 

ödəməklə bərabər, həm də keyfiyyət nişanı ilə qonşu ölkələrə ixrac edilən məhsullar istehsal etməsi, xarici 

bazarda özünəməxsus yer tutması diyarda sənayeləşmənin müasir səviyyəsini nümayiş etdirir. Bütün bunların 

nəticəsidir ki, əldə olunan mühüm nəticələrə əsasən 2016-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın 

iqtisadi rayonları arasında birinci yeri qazanmışdır. 

Dövlət başçımız, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müəyyən etdiyi ordu quruculuğu istiqamətində 

görülmüş genişmiqyaslı işlər Naxçıvanı düşmən sərhədində alınmaz qalaya çevirmişdir. Naxçıvanda Əlahiddə 

Ordunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi müasir mərhələdə muxtar respublikanın erməni təcavüzündən 

qorunmasına, ərazi bütövlüyünün daha da möhkəmləndirilməsinə tam təminat verir. Əlahiddə Naxçıvan 

Ordusunun 2018-ci ilin may ayında böyük uğurla həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində çox mühüm 

strateji əhəmiyyətə malik olan Qızılqaya zirvəsinin və Yastan yüksəkliyinin alınması, on bir min hektar ərazinin 

işğaldan azad edilməsi müstəqillik dövrü Azərbaycan hərb tarixinin möhtəşəm hadisəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan hərtərəfli şərait və müasir inkişaf burada ən yüksək 

səviyyədə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə tam imkan yaradır. Türk Dünyası Dövlət Başçılarının Zirvə 

Toplantısının 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərində keçirilməsi bunun əyani sübutudur. 2018-ci ildə İslam 

Ölkələrinin Mədəniyyət paytaxtı səviyyəsində Naxçıvanda genişmiqyaslı elm və mədəniyyət tədbirlərinin təşkili 

muxtar respublikadakı yüksək inkişafın parlaq göstəricilərindən biridir. Naxçıvan şəhərinin həm də Gənclər 

Paytaxtı seçilməsi regionda müasirləşmə hərəkatının həyata keçirilməsində əldə olunan mühüm nəticədir. 

AMEA Naxçıvan Bölməsində, Naxçıvan Dövlət Universitetində, Naxçıvan Universitetində keçirilən beynəlxalq 

elmi konfranslar regionun, həm də ölkəmizin əsas elmi mərkəzlərindən birinə çevrildiyini təsdiq edir. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi-hərbi 

mövqeyi və əhəmiyyətinə, müasir inkişafına yüksək qiymət vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılmasının Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətə malik hadisəsi hesab edən Prezident İlham 

Əliyevin aşağıdakı sözləri ölkəmizin tarixi taleyində və müasir inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yerinə, mövqeyinə və hərtərəfli inkişafına dövlət başçısı səviyyəsində verilmiş yüksək qiymətin ifadəsidir: 

"Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir”. 

Azərbaycanın Nəqşi-cahanı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası muxtariyyat tarixinin 95 illiyini doğma 

Vətənimizə və xalqımıza qazandırdığı böyük nailiyyətlərlə qeyd edir. Azərbaycan Respublikasının üzvi tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan hər gün tikilib qurularaq, ucalıb inkişaf edərək, böyük sabahlara doğru inamla yol gedir. 

Uğurlar olsun! 

 

Azərbaycan. - 2019.- 9 fevral. - № 32. - S. 6. 
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Tarixin 95 ili 

 
Sahil Tahirli, 

jurnalist 

 

Vətən, torpaq uğrunda mübarizə çox çətin, şərəfli və həm də müqəddəs missiyadır. Elə 95 il bundan əvvəl 

məntiqi sonluqla yekunlaşdırılan Naxçıvanın muxtariyyət mücadiləsi də Azərbaycanın taleyində və dövlətçilik 

tarixində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən böyük nailiyyət idi. 

Bu gün də dünyada muxtariyyətlərin əsasını etnik mənsubiyyət təşkil etsə də, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası burada yaşayan əhalinin milli mənsubiyyətinə görə yox, 1918-1924-cü illərdə cərəyan edən daxili 

və xarici amillərin təsiri altında yaranıb. 

Tarixi proseslərin təhlili açıq-aydın göstərir ki, əgər 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar 

Respublikası təşkil olunmasaydı, bu qədim diyar da Zəngəzur və İrəvan kimi Ermənistan tərəfindən işğal 

ediləcəkdi. Məhz 1918-ci ildə yaradılan Araz-Türk Respublikası, 1921-ci ildə imzalanan 2 mühüm beynəlxalq 

sənəd – Moskva və Qars müqavilələri, nəhayət, bu müqavilələrə əsasən Naxçıvana muxtariyyətin verilməsi 

ermənilərin Naxçıvanla bağlı çirkin işğal planlarını darmadağın etdi. Tarixi proseslərin sonrakı inkişafının 

nəticəsi olaraq Naxçıvan 1921-ci ilin martından Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-

dan Naxçıvan diyarı adlandırıldı. Real vəziyyətin hüquqi təsdiqi olaraq 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması haqqında dekret verdi. 

Həmin sənəddə deyilirdi: “Naxçıvan diyarı Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasına çevrilsin”. 

Sonralar ümummilli lider Heydər Əliyev həmin tarixi məqamı belə qiymətləndirəcəkdi: “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi 

böyük tarixi nailiyyətdir”. 

 

“Moskva”dan “Qars”a 

 

Bu gün tarixin səhifələrini vərəqlədikcə bir daha xatırlayırıq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi 

Moskva müqaviləsinin 3-cü, Qars müqaviləsinin isə 5-ci maddəsində təsdiq olunub. Eyni zamanda 

muxtariyyətin əsasları və bu ərazinin beynəlxalq müqavilələrlə qorunan toxunulmazlıq hüququ da həmin 

müqavilələrdə öz əksini tapıb. Olduqca çətin bir şəraitdə beynəlxalq müqavilələrin imzalanması və iştirakçı 

dövlətlərin parlamentlərində təsdiq olunması gənc Azərbaycan diplomatiyasının, eləcə də bu proseslərdə 

yaxından iştirak edən görkəmli Azərbaycan diplomatı Behbud ağa Şahtaxtinskinin böyük qələbəsi idi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən 95 il ərzində burada inkişafın təmin 

olunmasına, genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin aparılmasına şərait yaratdı. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin ölkəmizdə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə doğma Azərbaycanımız, onunla birlikdə isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası da özünün əsl inkişafına qovuşdu. 1969-1987-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası qabaqcıl 

sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrildi, 21 iri sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə 

verildi. Muxtar respublikada yeni yaşayış massivləri salındı, şəhər və rayonların, ucqar dağ kəndlərinin 

infrastrukturu yeniləndi, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələri tikildi, köhnə kəndli komalarının yerində 

müasir üslubda abad evlər ucaldıldı. 

 

Böyük QAYIDIŞ və müstəqil dövlətçiliyin xilası 

 

Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyul ayında Moskvadan Naxçıvana gəlməsi, burada 

siyasi fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanı siyasi oyunlardan – ərazisini erməni işğalından, muxtariyyətini 

isə ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etdi. 

Qətiyyətli və müdrik dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev Naxçıvanı blokadadan qurtarmaq üçün 1992-ci 

ilin mart və avqust aylarında Türkiyə və İrana səfərlər etdi, müqavilələr bağladı, xüsusilə Türkiyə rəhbərləri ilə 
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Qars müqaviləsini və onun şərtlərini müzakirə obyektinə çevirməklə beynəlxalq aləmin diqqətini bir daha 

Naxçıvanın muxtariyyətinin beynəlxalq müqavilələrlə qorunduğuna cəlb etdi. 

1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə xalqın və müstəqil dövlətçiliyin 

xilası və möhkəmləndirilməsinə başlandı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına və 

muxtariyyətin qorunmasına diqqət daha da artırıldı. 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi ilə qəbul 

edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın 

tərkibində muxtar dövlət statusu verildi. 

Ulu öndərin yolunu uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayır. Bu gün blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dinamik inkişaf təmin edilib. Ölkə Prezidentinin sərəncamları ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yubileyləri qeyd olunub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov 2019-cu il yanvarın 21-də 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi 

haqqında” daha bir Sərəncam imzalamaqla Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlətçilik tariximizdəki yeri və 

roluna bir daha layiqli qiymət verdi. 

Naxçıvan 95 illik yubileyini böyük uğurlarla qarşılayır 

 

Naxçıvan bu gün, həqiqətən də, özünün 95 illik yubileyini böyük uğurlarla qarşılayır. 1995-ci ildən ötən 

dövr ərzində Ali Məclis Sədrinin rəhbərliyi ilə muxtar respublikada ərzaq, enerji, informasiya və müdafiə 

təhlükəsizliyi tam təmin olunub, sənaye və kənd təsərrüfatı inkişaf edib. Genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri 

aparılıb, şəhər və kəndlər abadlaşdırılıb, yeni yollar, körpülər salınıb, məktəblər, xəstəxanalar idman 

kompleksləri tikilib. Bütün yaşayış məntəqələrində müasir standartlara uyğun infrastruktur layihələri həyata 

keçirilib. Ordu quruculuğu sahəsində görülən işlər muxtar respublikanın müdafiəsinin qarantına çevrilib. Ötən 

dövrdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordu ən müasir silah və texnikalarla təmin olunub, şəxsi heyətin peşəkarlığı 

dəfələrlə artırılıb. 

Bir zamanlar enerjini idxal hesabına əldə edən Naxçıvan Muxtar Respublikası indi enerji ixracatçısına 

çevrilib. Bu gün ölkə üzrə Günəş Elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektrik enerjisinin 78 faizdən çoxu 

muxtar respublikanın payına düşür. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinə olan 

tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir ki, bu da inkişaf etmiş 

Avropa ölkələri üçün çox nadir göstərici hesab edilir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, 20 il bundan 

əvvəl 15 növdə məhsula olan tələbatı yerli imkanlar hesabına ödənilən Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

hazırda 350 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də geniş imkanlar açılıb, fermer və torpaq mülkiyyətçiləri hərtərəfli 

qayğı ilə əhatə olunub. Yerli istehsalın həcmi artırılıb, sağlam rəqabət mühiti yaradılıb, min hektarlarla torpaq 

sahələri əkin dövriyyəsinə qatılıb, fərdi təsərrüfatların sayı çoxalıb, onlar inkişaf edərək çoxsaylı ailə 

təsərrüfatlarına çevriliblər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbiəti qorunur və zənginləşdirilir. Yaşıllaşdırma və təbiəti mühafizə 

tədbirlərinin əhatə dairəsinin genişlənməsinin nəticəsidir ki, hazırda muxtar respublika ərazisinin 14 faizindən 

çoxu yaşıllıqlardır. 

Sabitlik və inkişaf müasir Naxçıvanın əsas göstəricisidir. Muxtar respublikada görülən bütün işlərin 

mərkəzində insan amili dayanır. İnsanların rahat yaşayışı, məşğulluğunun təmin olunması qarşıda duran əsas 

vəzifələrdir. Bu sahədə dövlət proqramı icra olunur, gənc ailələrin sosial müdafiəsi gücləndirilir, sahibkarlığa 

diqqət artırılır, fiziki imkanları məhdud insanların sosial layihələr çərçivəsində məşğulluğu təmin edilir. Son 

illər burada 200-dən çox tibb müəssisəsi istifadəyə verilib. 

Ali Məclis Sədrinin qayğısı ilə Naxçıvanın qədim tarixi öyrənilir, tədqiq olunur, tarixi abidələri bərpa 

olunaraq onlara ikinci həyat verilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin himayəsi ilə keçirilən 

beynəlxalq konfrans və simpoziumlar qədim tariximizin, mədəniyyətimizin və təbii sərvətlərimizin 

öyrənilməsində mühüm rol oynayıb. Naxçıvan tarixinə, arxeologiyasına, etnoqrafiyasına və folkloruna dair 

tədqiqatlar aparılıb, müxtəlif mövzularda kitab, monoqrafiya, dərslik və elmi məqalələr nəşr edilib. 
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Naxçıvan dünyanın diqqətindədir 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası beynəlxalq idman tədbirlərinə, elmi konfranslara, festivallara ev sahibliyi 

edir. 2018-ci il muxtar respublika üçün daha əlamətdar olub. Belə ki, ötən il Naxçıvan şəhəri İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilib, Naxçıvanda “Avropa günləri”, Türk Şurası 

Gənc Liderlərinin ilk forumu, eləcə də TÜRKSOY-un “Türk-İslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: 

Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri” mövzusunda ilk dəfə beynəlxalq konfransı keçirilib.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər dayanıqlı inkişafı təmin edib. Naxçıvanın 

iqtisadi potensialının durmadan artmasının nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin sədri olduğu Caspian European Clubun 2017 və 2018-ci illərdə ölkəmizin 10 iqtisadi regionu üzrə 

hazırladığı illik investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-demoqrafik göstərici, sosial-

iqtisadi vəziyyət, işgüzar mühit, infrastruktur, rifahlıq və kənd təsərrüfatı sahələri olmaqla, ümumilikdə, 18 

parametr üzrə ən yüksək bal toplayaraq iki dəfə lider olub. 

 

Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir 

 

Qədim Nuh yurdu olan Naxçıvanda bu uğurların qazanılması Vətənə, torpağa bağlılığın daha bir ifadəsi, 

ən əsası isə ulu öndər Heydər Əliyev yoluna sədaqətin və bu yolun uğurla davam etdirilməsinin təntənəsidir. Bu 

uğurların davamı üçün hər birimiz doğma diyarımızın daha da çiçəklənməsi üçün səy göstərməli, onu göz 

bəbəyimiz kimi qoruyub saxlamalıyıq. Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa 

torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox mühüm amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

95 yaşın mübarək, doğma MUXTAR RESPUBLİKAMIZ! Yüz yaşını daha böyük uğur və nailiyyətlərlə 

qeyd edək, qədim diyar! 

 

Palitra. - 2019.- 8 fevral. - № 26. - S. 10. 
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Muxtariyyətin quruculuq, inkişaf və sabitlik dövrü 
 

Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 illik yubileyini sosial-iqtisadi sahədə qazanılan yüksək nailiyyətlərlə 

qeyd edir. Həyata keçirilən çoxşaxəli quruculuq tədbirləri yaşayış məntəqələrini abadlığa, inkişaf və tərəqqiyə 

qovuşdurub. Yüksək iqtisadi potensiala malik olan muxtar respublikada dövlət proqramlarının və infrastruktur 

layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi əhalinin rahat yaşayışını təmin edib. Bütün bunlar muxtariyyətimizi daha 

da möhkəmləndirib, digər yaşayış məntəqələri kimi, Şərur rayonu da müasirliyə qovuşub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, fevralın 7-

də - Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ərəfəsində Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndində yeni 

sosial obyektlər istifadəyə verilib. 

 

Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin açılışı olub 

 

Fevralın 7-də Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib. 

Məlumat verilib ki, 270 şagird yerlik məktəbdə 2-si elektron lövhəli olmaqla 18 sinif otağı, kimya-

biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinfi, kompüter, müəllimlər, psixoloq otaqları, 

kitabxana və idman zalı vardır. Gənclərin kompüter biliklərinin möhkəmləndirilməsi müasir tədris prosesində 

qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Məktəbin kompüter otağında internetə çıxışı olan 19 kompüter quraşdırılıb 

ki, bu da informatika dərslərinin tədris proqramına uyğun keçirilməsinə imkan verəcəkdir. 

Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin kitabxanasında 1567-si dərslik və 2790-ı bədii ədəbiyyat olmaqla, 

4357 kitab, eləcə də “Oxunması zəruri olan kitablar”dan ibarət guşə vardır. Həmçinin burada “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası-95”, “Cəlil Məmmədquluzadə-150” və “İmadəddin Nəsimi-650” guşələri də yaradılıb. 

Kimya müəllimi Şəfa Əliyeva müasir laboratoriyaların istifadəyə verilməsinin dəqiq elmlərin tədris 

proqramına uyğun keçirilməsinə şərait yaratdığını bildirib. 

Təhsil ocağının idman zalında yeniyetmələrin fiziki sağlamlığının qorunması üçün lazımi şərait yaradılıb. 

Şagirdlərin hərbi hazırlığının və vətənpərvərlik tərbiyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə məktəbdə hərbi kabinə də 

fəaliyyət göstərir. Bildirilib ki, məktəbin şagirdlərindən 2-si Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə, 2-si isə ali 

hərbi məktəblərdə təhsil alır. 

Ali Məclisin Sədri idman dərslərinin və şagirdlərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təşkilinin 

əhəmiyyətini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, muxtar respublikada dəqiq elmlərin və şahmatın tədrisinə diqqətin 

artırılması uğurlu nəticələrin qazanılmasına imkan verir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin ötən ilin buraxılış 

imtahanları ilə bağlı hazırladığı məlumatlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəticələri ölkə üzrə ümumi 

statistik göstəricilərindən yüksəkdir. 

Ali Məclisin Sədri kimya-biologiya və fizika fənlərinin tədrisinə xüsusi diqqət yetirilməsi, Dövlət 

İmtahan Mərkəzinin saytında yerləşdirilən elektron dərsliklərdən istifadə olunması ilə bağlı tapşırıqlar verib. 

Məktəbə baxış zamanı Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri 

arasında keçirilən interaktiv dərs izlənilib. 

Sonra Ali Məclisin Sədri məktəbin müəllimləri ilə görüşüb. 

Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin direktoru Zeynəb Həsənova çıxış edərək deyib ki, Kərimbəyli 

kəndində kompleks quruculuq və abadlıq işləri aparılıb. Bu gün müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilən, 

tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün geniş imkanlar açan müasir məktəbdə şagirdlər hərtərəfli təhsil 

alacaqlar. Yeni məktəb binasında yaradılanlar tədrisin daha yüksək səviyyədə təşkilinə hesablanıb. Muxtar 

respublikada təhsilin inkişafı üçün həyata keçirilən tədbirlər və təhsil işçilərinin sosial qayğılarının daim 

diqqətdə saxlanılması məsuliyyətimizi artırır. Zeynəb Həsənova gənc nəslin təlim-tərbiyəsində, əsl vətəndaş 

kimi yetişməsində bilik və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklərini bildirib. 

Məktəbin müəllimi Səmrah Cəfərli deyib: Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin 95 ili tamam olur. Tarixin 

heç bir dövründə Naxçıvan indiki qədər abad olmayıb və inkişaf etməyib. Göstərilən diqqət və qayğı sayəsində 

https://azertag.az/
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muxtar respublikamızın bütün şəhər və rayonları, o cümlədən kəndlərimizin siması dəyişib və müasirləşib. İndi 

ucqar dağ kəndinin infrastruktur təminatı baxımından paytaxt Naxçıvan şəhərindən heç də geridə qalmaması 

yaşayış məntəqələrinə və insan amilinə verilən dəyərin ifadəsidir. Kərimbəyli kəndi də müasir kəndlər sırasına 

qoşulur. Məktəbimizdə yaradılan şərait şagirdlərimizin daha yaxşı təhsil almalarına geniş imkan açmaqla 

yanaşı, həm də müəllimləri daha yaxşı işləməyə ruhlandırır. Səmrah Cəfərli təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıya, 

eləcə də yaradılan şəraitə görə müəllim, şagird və valideynlər adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin 

yeni binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi və sakinləri təbrik edərək deyib: Kərimbəyli kənd tam 

orta məktəbi müasir tədrisin tələbləri səviyyəsində qurulub. Məktəbdə lazımi şərait yaradılıb, kompüter otağı, 

elektron lövhəli siniflər, laboratoriyalar və idman zalı istifadəyə verilib. Eyni zamanda, məktəbdə bütün fənləri 

tədris edəcək müəllim kollektivi vardır. Bütün bunlar ölkəmizdəki inkişafın nəticəsidir. Əgər ölkəmizdəki 

inkişaf və sabitlik olmasaydı, təhsil sahəsində bu işləri həyata keçirmək də mümkün olmayacaqdı. Bu gün 

ölkəmizdə digər sahələrlə yanaşı, təhsil də inkişaf etdirilir, məktəb quruculuğuna diqqət göstərilir. 

Ali Məclisin Sədri deyib: Ölkə üçün təhsil vacib sahədir. Müdriklər deyirdi ki, bir ölkənin gələcəyini 

bilmək üçün onun gəncliyinə nəzər salmaq lazımdır. Sağlam gənclik isə məktəbdə hazırlanır. Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev tövsiyə edirdi ki, “Gənc nəslin təhsilinə ciddi fikir versək, onda gələcəyimiz üçün 

böyük işlər görmüş olarıq”. Ulu Öndərin bu fikirləri təhsilin ölkə həyatında nə qədər böyük rola malik olduğunu 

təsdiq edir. Bu gün Azərbaycan müharibə şəraitindədir, torpaqlarımız işğal olunub. Ordu quruculuğu sahəsində 

tədbirlər görülür. Lakin bununla yanaşı, ölkəmizin gələcəyinin hazırlanması sahəsində də tədbirlər görülür, 

təhsilin inkişafına ciddi diqqət yetirilir. Təhsil dövlətin himayəsindədir. Kərimbəyli kəndində müasir şəraiti olan 

məktəb binasının istifadəyə verilməsi də ölkəmizdə təhsilin inkişafına göstərilən qayğının nəticəsidir. 

Ali Məclisin Sədri deyib: Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin nailiyyətləri vardır. Şagirdlərin ali və 

hərbi məktəblərə qəbul olması, eləcə də yüksək bal toplamaları məktəbdəki tədrisin səviyyəsinin göstəricisidir. 

Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə görə kollektivə təşəkkür edib, yaradılan şəraitdən düzgün 

istifadə ediləcəyinə, ölkəmiz üçün yararlı və peşə sahibi olan gənclər yetişdiriləcəyinə əminliyini bildirib. 

Binanın həyətində şəhid Nüsrət İsmayılovun büstü qoyulub, müəllimlər və şagirdlər üçün bufet, fərdi 

qazanxana tikilib, açıq idman qurğuları quraşdırılıb, yaşıllıq salınıb. 

 

Kərimbəyli Kənd Mərkəzi istifadəyə verilib 

 

Fevralın 7-də Kərimbəyli Kənd Mərkəzinin açılışı olub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib. 

Məlumat verilib ki, kənd mərkəzində inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, rabitə evi, polis 

sahə və baytarlıq məntəqələri, kitabxana, statistika otağı, klub, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, 

arxiv və 54 yerlik zal yerləşir. Kitabxanada 5789 ədəbiyyat oxucuların istifadəsinə verilib. Yeni Azərbaycan 

Partiyası Kərimbəyli kənd ərazi ilk təşkilatının 124 üzvü vardır. Onlardan 34-ü gənc, 33-ü isə qadındır. 

Yeni Azərbaycan Partiyası Kərimbəyli kənd ərazi ilk təşkilatının sədr müavini Bəhlul Musayev 

minnətdarlıq edib. 

Rabitə evində quraşdırılan 384 yerlik ATS Kərimbəyli kəndində 241 abonentə xidmət edir. Kənddə 106 

abonent internetdən istifadə edir. Poçt bölməsində müvafiq xidmətlərlə yanaşı, həm də sakinlərin təqaüdləri 

ödənilir. 

Kənd mərkəzində baytarlıq xidmətinin təşkili üçün yaradılan şərait mütəmadi olaraq baytarlıq 

müşahidələrinin aparılmasına, dezinfeksiya və dezinseksiya tədbirlərinin vaxtında həyata keçirilməsinə imkan 

verəcəkdir. 

Ali Məclisin Sədri kənddəki ailə təsərrüfatlarının qeydiyyata alınması və onların fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi, baytarlıq müşahidələrinin aparılması və lazımi tədbirlərin görülməsi barədə tapşırıqlar verib. 

Binada fərdi qazanxana quraşdırılıb, həyətdə abadlıq işləri aparılıb, yaşıllıq sahəsi salınıb, müasir 

suvarma və işıqlandırma sistemi çəkilib. 

 

Kərimbəyli kənd həkim ambulatoriyasında əhaliyə müasir səhiyyə xidməti göstəriləcək 
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Fevralın 7-də Kərimbəyli kəndində həkim ambulatoriyası istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib, tibbi 

xidmətin təşkili ilə maraqlanıb. 

Məlumat verilib ki, lazımi tibbi avadanlıqlarla təchiz edilmiş ambulatoriya 8 otaqdan - baş həkim, 

stomatoloq üçün kabinə, fizioterapiya kabinəsi, doğuş, manipulyasiya, peyvənd, qeydiyyat otaqları və aptekdən 

ibarətdir. Həkim ambulatoriyasında stomatoloji qurğu, doğuş masası, quruducu şkaf, peyvənd və təcili tibbi 

yardım çantaları, mikroskop, sentrifuqa, hemometr, qlükometr və digər tibbi avadanlıqlar qoyulub. Həkim 

ambulatoriyasının qeydiyyat otağında kompüter quraşdırılaraq muxtar respublikanın elektron səhiyyə idarəetmə 

sisteminə qoşulub. 

Fizioterapevtik kabinə elektroterapiya və ultrasəslə müalicə aparatı, ultrayüksək tezlikli cərəyanla müalicə 

aparatı, parafinəritmə qazanı və solyuks lampası ilə təmin edilib. Yaradılan şərait imkan verir ki, sakinlərin ilkin 

fizioterapevtik müalicələri ambulatoriyada həyata keçirilsin. 

Tibb işçisi Lətifə Mustafayeva yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq edib. 

Ali Məclisin Sədri rayon mərkəzi xəstəxanaları ilə həkim ambulatoriyaları arasında əlaqələrin 

gücləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyət proqramının hazırlanması, eləcə də maarifləndirici tibbi broşürlərin 

hazırlanması barədə tapşırıqlar verib. 

 

Kərimbəyli kənd avtomobil yolu yenidən qurulub 

 

Kərimbəyli kəndində aparılan tikinti işləri çərçivəsində kənd yolu da yenidən qurulub. 

Fevralın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov avtomobil yolunun 

açılışını edib. 

Məlumat verilib ki, 3700 metrlik kənd yolu genişləndirilərək asfalt örtük salınıb. Yolun üzərində hərəkət 

nişanları qoyulub, 25 su keçidi və 1129 metrlik beton kanal çəkilib. Kəndin daxilində 21 kilometrdən artıq yol 

hamarlanaraq qum-çınqıl qatı verilib, 135 metr daş hasar tikilib, 595 metr metal çəpər çəkilib, həyətlərə yeni 

qapılar qoyulub. 

 

Kənddə yeni xidmət mərkəzi sakinlərin istifadəsinə verilib 

 

Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kərimbəyli kəndində 

xidmət mərkəzinin də açılışını edib. 

Məlumat verilib ki, mərkəzdə 2 yerlik bərbərxana, 2 yerlik qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri, ərzaq, 

sənaye, təsərrüfat malları mağazaları, elektrik avadanlıqlarının təmiri yeri, dərzi və anbar vardır. Burada xidmət 

sahələrinin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradılıb, 10 sakin işlə təmin olunub. 

Dərzi Arzu Qocayeva və elektron cihazların təmiri ustası Habil Sadiqov xidmət mərkəzində onların 

fəaliyyəti üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq ediblər. 

Xidmət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra sakinlərlə görüş olub. 

Ali Məclisin Sədri sakinləri təbrik edərək deyib: Müasir yaşayış məntəqəsinə çevrilən Kərimbəyli kəndi 

məhsuldar torpaqları və zəhmətkeş insanları ilə seçilir. Yaradılan şərait imkan verəcəkdir ki, kənd sakinlərinin 

gündəlik qayğıları vaxtında həll olunsun. Kənddə 1300 hektardan artıq torpaq sahəsi əhalinin istifadəsindədir. 

700 hektardan artıq torpaq isə bələdiyyə mülkiyyətindədir. Heyvandarlıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik inkişaf 

etdirilir. Məhsuldar torpaqlara malik olması kənddə ildə iki dəfə əkin aparmağa imkan verir. 

Ali Məclisin Sədri deyib: Kərimbəyli kəndində yaradılan şərait ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

əsasını qoyduğu sabitlik və inkişaf yolunun ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilməsinin nəticəsidir. Sabitliyin və inkişafın bəhrələri ölkə həyatının bütün sahələrini əhatə edib. Yaradılan 

bu şərait də kənd sakinlərinin rahatlığına xidmət edir. Ona görə də sakinlər kəndin torpaqlarından səmərəli 

istifadə etməli, qurulanlar qorunub saxlanılmalıdır. 

Ali Məclisin Sədri qarşıdan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinin gəldiyini bildirib, bu 

münasibətlə sakinləri təbrik edib, kənddə yaradılan şəraiti, tikilənləri, qurulanları muxtariyyət bayramına töhfə 

kimi dəyərləndirib. 
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Kənd ağsaqqalı Lətif Orucov sakinlər adından minnətdarlıq edərək deyib: Muxtar respublikada aparılan 

abadlıq-quruculuq işləri insanların böyük sevincinə səbəb olub. Bu gün Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndi də 

abad kəndlər sırasına qoşulur. Göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində kəndimizdə geniş quruculuq işləri aparılıb, 

məktəb binası, kənd mərkəzi, xidmət mərkəzi, həkim ambulatoriyası tikilib. Kənd yolu yenidən qurulub, 

elektrik xətləri yenilənib, qaz xətləri dəyişdirilib, artezian təmir olunub. Yaradılan bu şərait sakinlərin rahat və 

firavan yaşayışına xidmət edir. Bu il muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatı ili” elan olunub. Kərimbəyli kəndinin 

sakinləri də çox zəhmətkeş, torpağa bağlıdırlar. Çalışacağıq ki, bundan sonra da torpaqlarımızı əkib-becərək, bol 

məhsul istehsal edərək ailə təsərrüfatlarımızı inkişaf etdirək. Muxtar respublikanın 95 illik yubileyi ərəfəsində 

Kərimbəyli kəndini abad formada bizim istifadəmizə verirsiniz. Bu, bizim üçün ən böyük bayramdır. 

 

X X X 

 

Kərimbəyli kəndində aparılan abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsində 1085 metr fiberoptik, 4200 metr 

yeraltı kabel, 7000 metr hava rabitə, 3500 metr elektrik, 355 metr yeni qaz xətti çəkilib, 400 kilovoltluq 2 

transformator yarımstansiyası əsaslı təmir olunub, 6669 metrlik qaz xəttində təmir-bərpa işləri aparılıb. Bundan 

başqa kəndi suvarma suyu ilə təmin edən “Kərimbəyli-1” nasos stansiyasının təzyiqli boru xəttinə diametri 250 

millimetr olan 100 metrlik yeni boru əlavə edilib, 1 subartezian quyusu əsaslı təmir olunub. 

 

AZƏRTAC 

 

İki sahil.-2019.- 8 fevral.- № 26.-S.13. 
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Naxçıvanın xalçaçılıq sənəti: ənənəvi naxışlar, özünəməxsus rəng çalarları 
 

Nazim Əhmədov, 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun professoru,  

iqtisad elmləri doktoru 

 

Hələ qədim dövrlərdən Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgə və şəhərlərində xalçaçılıq məktəbləri 

yaranmış və fəaliyyət göstərmişdir. Buna misal olaraq Şirvan, Qarabağ, Bakı, Quba, Naxçıvan, Qazax, 

Gəncə və digər xalçaçılıq məktəblərini göstərmək olar. 

Bu məktəblər içərisində Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin də özünəməxsus yeri var. 1991-ci ildə SSRİ-nin 

dağılması ilə Azərbaycan ikinci dəfə öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeni bir iqtisadi sistemə, bazar 

iqtisadiyyatına keçid mərhələsi başladı. Bundan sonra respublikamızda mədəni irsimizin öyrənilməsinə, 

qorunmasına və inkişafına xüsusi diqqət yetirilməyə başlanıldı. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan 

sonra öz çıxışlarında xalqımızın maddi və mənəvi irsinə diqqət və qayğını prioritet məsələ kimi həmişə ön plana 

çəkmişdir. Bu siyasətin davamı kimi xalqımızın milli-mədəni irsinin mühüm bir hissəsini təşkil edən 

Azərbaycan xalça sənətinin inkişafı məqsədi ilə dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən 28 dekabr 2005-ci 

ildə “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” imzalanan Fərman böyük stimul 

yaratmışdır. Fərmanda Azərbaycan xalça sənətinə dair elmi araşdırmaların genişləndirilməsi, elmi-tədqiqat 

işlərinin əlaqələndirilməsi, Azərbaycan xalça sənətinin təbliği məqsədilə elmi nəşrlər və kütləvi informasiya 

vasitələrində xalçalarımızın xüsusiyyətləri barədə ətraflı məlumatların verilməsi və metodiki tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Araşdırmalardan məlum olur ki, son illərdə ölkəmizdə əllə toxunan xalça və xalça məhsulları kifayət 

qədər azalmışdır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci ildə imzaladığı 

“Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı”ndan da aydın görmək olar. Orada qeyd edilir ki, Azərbaycanın zəngin xalçaçılıq ənənələrinə 

baxmayaraq son dövrlərdə əllə toxunan xalça istehsalı azalmaqdadır. Belə ki, 2017-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasında sənaye müəssisələri əllə toxunan 564, 5 kv.m xalça istehsal etmişlər ki, bu da 2012-ci illə 

müqayisədə ( 1,9 min kv.m) təxminən 3,4 dəfə azdır. İstehsalın azalması burada işçilərin sayının da azalmasına 

gətirib çıxarmışdır. 

Belə ki, əgər 1980-ci illərin əvvəllərində ölkədə xalçaçılıq sahəsində çalışanların sayı 7000 nəfərə yaxın 

idisə, hazırda Azərbaycan Respublikasında xalçaçılıqla məşğul olan mütəxəssislərin, o cümlədən “Azərxalça” 

ASC-nin xətti ilə xalça istehsalına cəlb olunmuş şəxslərin sayı təxminən 1000 nəfərə çatmış və yaxud 6000 

nəfər azalmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq gələcəkdə Azərbaycanda xalça istehsalını artırmaq məqsədilə 

Dövlət Proqramında bir çox stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının icrasının yekunlarına həsr olunmuş konfransın yekun nitqində demişdir: “Biz son vaxtlar ənənəvi 

xalçaçılıq sənətinin inkişafı ilə bağlı çox ciddi iş aparırıq. Artıq 20 xalça fabriki fəaliyyətdədir. Hər fabrikdə orta 

hesabla 100, yaxud 150 iş yeri yaradılır, xüsusilə qadınlar üçün. Mən fabriklərin əksəriyyətinin açılışlarında 

iştirak etmişəm və görmüşəm ki, buna nə qədər ehtiyac var. Bu, qadınları işlə təmin etmək, qədim milli 

sənətimizi yaşatmaq üçün çox düşünülmüş bir addımdır. Bütövlükdə isə bizdə 31 xalça fabrikinin tikilməsi 

nəzərdə tutulur və burada təqribən 5 minə yaxın iş yeri açılacaq. Bu il Sumqayıt şəhərində əyirici boyaq 

fabrikinin açılması gözlənilir. Beləliklə, biz artıq xalça istehsalında xarici xammaldan asılılığı aradan 

götürəcəyik”. 

Bu sahədə bütöv ölkə miqyasında olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da çox geniş işlər 

gedir. Tarixən Naxçıvan xalçaları Azərbaycan xalça sənətini ənənəvi naxışları və elementlərin özünəməxsus 

rəng çalarları ilə zənginləşdirmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Sərəncamı ilə Naxçıvan 

xalçaçılıq məktəbinin bərpası və öyrənilməsi məqsədilə 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi yaradılaraq 
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fəaliyyətə başlamış, 2010-cu ildə isə muzey yeni bina ilə təmin edilmişdir. Muzeydə Naxçıvan xalçaçılıq 

sənətinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində müəyyən tədbirlər görülmüşdür. 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-

ci illər üçün Dövlət Proqramı” 9 aprel 2018-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun imzaladığı Sərəncamla təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq Naxçıvan xalçaçılıq 

məktəbinin keçdiyi tarixi yol öyrəniləcək və gələcək inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdiriləcək. 

8 noyabr 2018-ci ildə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin yenidən qurulmasından sonra “Naxçıvan 

xalçaçıları kitabı”nın, “Azərbaycan xalçaları: Naxçıvan qrupu” jurnalının, “Naxçıvan xalçaları” sənədli filminin 

və muzeyin internet saytının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Ali Məclisin Sədri çıxış edərək 

demişdir ki, xalça sənəti tarixən Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda aparıcı peşə sahələrindən biri olmuşdur. 

Təbiəti, ictimai və mədəni inkişaf səviyyəsi, həyat və məişət şəraiti Naxçıvanda xalçaçılığı hələ uzaq 

keçmişlərdə sənətkarlığın mühüm sahələrindən birinə çevirmişdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş 

ibtidai gil cəhrələr və sümükdən hazırlanmış ip ucları Naxçıvanın qədim toxuculuq mərkəzlərindən biri 

olduğunu təsdiq edir. Orta əsr müəllifləri Naxçıvanda xalçaçılığın şöhrət qazanması barədə öz əlyazmalarında 

dəyərli məlumatlar vermişlər. 

Bundan əlavə, Ali Məclisin Sədri təqdimat mərasimində bir çox tövsiyələr də verərək demişdir: 

“Naxçıvan xalçaları sadəcə xalça deyil, bunlar həm də xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini və məişət 

tərzini özündə yaşadan qiymətli nümunələrdir. Ona görə də bu nümunələrin öyrənilməsi, tədqiqat işlərinin 

davam etdirilməsi bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Naxçıvan xalçaçılıq məktəbini elmi cəhətdən və sistemli şəkildə 

araşdırmalı, xalçaçılıq sahəsində unudulmaqda olan ənənələrin bərpasına çalışmalı, Naxçıvan Dövlət Arxiv 

İdarəsi ilə birlikdə xalçaçılıq məktəbinə dair elmi nəşrlər hazırlamalıdır. Naxçıvan Dövlət Universitetində və 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təsviri incəsənət ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr Naxçıvan xalçaçılıq 

məktəbinə aid yeni nəşrlərlə tanış edilməli, bu nəşrlər tədris planına salınmalıdır”. 

Təbii ki, Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin Dövlət Proqramına dair imzaladığı Sərəncam və verdiyi 

tövsiyələri əldə rəhbər tutan Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun kollektivi bu məsələyə diqqətlə yanaşdı. 

İnstitutun rektoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elbrus İsayev, Humanitar elmləri və təsviri incəsənət 

kafedrasının əməkdaşlarını Ali Məclis Sədrinin verdiyi Sərəncamı ilə tanış etdi. Qərara alındı ki, “Naxçıvan 

xalçaçılıq məktəbi” adlı fənn müəyyənləşdirilsin. Qısa zaman kəsiyində yeni ədəbiyyatlar toplandı. Bu əsasda 

fənn proqramı hazırlandı və çap edildi. Beləliklə, 2018/2019-cu tədris ilinin ikinci yarısında “Naxçıvan 

xalçaçılıq məktəbi” adlı fənn tələbələrə tədris olunacaqdır. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu qarşıdakı illərdə Tədris Emalatxanasının yaradılması yollarını araşdırır. 

Bundan əlavə, institut əgər yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə nail ola bilərsə, dünya təcrübəsinə uyğun 

olaraq yaxın gələcəkdə də kənd və şəhər yerlərində yaşayan qadınları 10-15 günlük səyyar kurslara cəlb etməklə 

onlara xalçaçılıq sənətini öyrətməyi də planlaşdırır. 

Hesab edirəm ki, ali təhsil ocağı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xalçaçılığın inkişafı 

sahəsində Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun qarşısında qoyduğu öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirmək üçün öz 

qüvvə və bacarığını əsirgəməyəcək. 

 

İki sahil.-2019.-7 fevral.-№25.-S.22. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Muxtariyyətin 95-ci ilinə güclü iqtisadi potensial 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikası milli iqtisadi inkişafına qətiyyətlə davam etməkdədir. Dövlət başçısının 

uzaqgörən rəhbərliyi ilə keçən hər bir gün yaradıcı təşəbbüslərlə daha böyük uğurlar əldə edərək regional 

siyasətin də səmərəliliyini artıran ölkəmiz yeni keçid etdiyimiz 2019-cu il üçün güclü sosial-iqtisadi baza 

yaratmışdır. Qarşıdakı dövrlərdə əldə edilən uğurların davamlılığının təmin olunmasında, həmçinin, yeni 

perspektivlərin yaradılmasında mövcud potensialın mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu, makroiqtisadi inkişafda 

daima strateji təsiri ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir şəraitdə təmin etdiyi etibarlı iqtisadi 

gücü ifadə etməkdədir. Muxtar respublika istər milli iqtisadiyyatın perspektviləri baxımından ölkənin, istərsə də 

regional mahiyyətin artırılması mənasında özünün güclənən və dayanıqlılığını artıran təsisatlarını yaratmışdır. 

Bu isə imkan vermişdir ki muxtar respublikada: 

− iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin dinamik inkişafı təmin olunsun. Təbii ki, burada iqtisadiyyatın 

sahə strukturunun təşkilatlanmasına əlverişli zəminlər olsun; 

− güclü infrastruktur potensialının formalaşması sahəsində sistemilik yaransın və bu, bütün əraziləri 

əhatə edə bilsin; 

− əhalinin sosial maraq və mənafelərinin ifadə oluna bildiyi iqtisadi potensial üçün perspektivlər 

yaransın; 

− səmərəli məşğulluq siyasətinin təminatı sahəsində güclü mexanizm formalaşsın; 

− nəticə etibarı ilə, bütün bunların ifadə oluna bildiyi və güclü sosiallaşma səviyyəsinə malik olan, 

bununla da milli iqtisadiyyata hər mərhələ üçün etibarlı baza təşəkkül tapsın. 

Təbii ki, iqtisadiyyatın bu dinamik xarakter alan inkişafı onun regional mahiyyətinin artırılmasında 

keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarını da yaratmış oldu. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatın davamlı, 

perspektivli, uzaq gələcəyə hesablanan, ən əsası əhalinin rifah göstəricilərinin daha da yüksələn xətt üzrə 

təminatında qətiyyətli yol keçdi. Aparıcı sahə olan kənd təsərrüfatı milli iqtisadiyyat üçün hərəkətverici qüvvəyə 

çevrildi. Onun sosiallaşma səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə stimul verdi. Məşğulluq üçün sağlam iqtisadi 

mühitə dayaq oldu. Əkmək, becərmək, artan təlabatlar qarşısında dayanıqlılıq gücünə malik potensial yarandı. 

İnsanların firəvan həyat şəraiti daha da yaxşılaşdı. Bu isə yenidən insanların, zəhmətkeşlərin, istehsalçıların yeni 

fəaliyyətinə yol açdı. Əlbəttə ki, bütün bu qeyd edilənlər özünü aqrar sferanın keyfiyyət göstəricilərində ifadə 

etdi. Keçdiyimiz yola nəzər saldıqda aydın olur ki, bir-birini əvəz edən illərin sosial-iqtisadi inkişafı xronikası 

məhz bu dayaqlar üzərində iftixarlı inkişaf tarixini təşkil etməkdədir. Bunu muxtar respublikada 2018-ci ilin 

məhsulu üçün əkin sahəsi üzrə göstəricilər də təsdiq etməkdədir. Eyni zaman da bu, regional Dövlət 

Proqramlarının səmərəli icrası ərzində təşəkkül tapan göstəricilərdir. 

 

Regional inkişaf Proqramlarının səmərəli icrası ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd 

təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (hektar) 
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Müasir dövrdə bütün ölkələrin iqtisadi siyasətinin səmərəli təşkili və idarə olunmasında aktuallığını 

artıran ən zəruri məsələlərdən birini də ərzaq təhlükəsizliyi təşkil etməkdədir. Muxtar respublikamız ölkəmizdə 

bu yöndə həyata da səmərəli tədbirlərdən də bəhrələnərək ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində qətiyyətli 

addımlar atmaqla, 2005-2010-cu illər üçün kartofçuluğun inkişafı üzrə, 2008-2015-ci illər üçün isə əhalinin 

ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair və digər hüquqi tənzimləmələr vasitəsilə olduqca məhsuldar intibah 

dövrünün əsaslarını müəyyənləşdirmişdir. Bunun da nəticəsində muxtar respublika iqtisadiyyatının həm də 

özünün regional siyasəti üçün yüksək səmərəlilik görünməkdədir. Kənd təsərrüfatının inkişafı strateji məhsul 

olan kartofçuluğun stimullaşdınlmasına təkan vermişdir. Qeyd edək ki, regional Dövlət Proqramlarının səmərəli 

icrası bu sahə üzrə də inkişafa davamlılıq gətirmişdir. Bunu aşağıdakı şəklin göstəriciləri də sübut edir. 

 

Regional inkişaf Proqramlarının səmərəli icrası ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofun 

əkin sahəsi haqqında məlumat (hektar) 

 

 
 

Şəklin məlumatlarından da görünür ki, 2008-2018-ci illəri əhatə edən on ildə kartof üçün əkin sahəsi 702 

hektar artmışdır. 

Artan təcrübə, yüksək əzmkarlıq və uzun illərə söykənən idarəetmə potensialı kənd təsərrüfatının güclü 

təminat qabiliyyətinə malik iqtisadiyyat quruculuğundakı rolunu daha da sürətləndirmişdir. Bu isə özünü 

ayrılıqda hər bir şəxsin, bütövlükdə isə cəmiyyətin firəvan yaşayışında göstərməkdədir. Bəhs edilən illər üzrə 

muxtar respublikada kartof istehsalının artım dinamikası bunu deməyə əsas verməkdədir. 

 

Regional inkişaf Proqramlarının səmərəli icrası ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartof 

istehsalı haqqında məlumat (ton) 

 

 
 

Təbii ki, ən zəruri məqsəd iqtisadiyyatın sosialyönümlülüyünün artırılmasından ibarətdir. Bu, ölkədə 

2009-cu ildə referendum yolu ilə qəbul edilən Konstitusiyanın 15-ci maddəsində də göstərilmişdir. İqtisadi 

inkişaf və dövlət adlanan həmin maddənin II bəndinə Azərbaycan dövlətinin bazar münasibətləri əsasında 

sosialyönümlü iqtisadiyyata inkişafına şərait yaratması və azad sahibkarlığa təminat verməsi təsbit olunmuşdur. 

Elə Naxçıvan Muxtar Respublikasında da həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatı davam edən islahatlar fonunda 

perspektivlərlə daha da zəngin inkişaf səviyyəsinə yüksəltmişdir. Yuxarıdakı şəklin məlumatlarını təhlil edərkən 

aydın olur ki, 2008-2018-ci illərdə muxtar respublikada kartof istehsalının 1,4 dəfə artması məhz 

sosialyönümlülüyün çox mühüm nəticəsi olaraq ifadə olunmaqdadır. 

İnkişaf və tərəqqinin müasir səviyyədə təşəkkülü, özünü hətta ucqar kəndlərin iqtisadi-istehsal 

münasibətlərinin səmərəli təşkilində ifadə etməklə, ərzaq təhlükəsizliyinin həmin ərazilərdə də təminatma imkan 

yaradan mexanizm olaraq qeyd edilə bilər. Bu isə təbii ki, məhsuldarlığı göstərməklə yanaşı, həmçinin, 
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istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasında mühüm göstəricidir. Birinci mərhələdə 2012-2015-ci illəri, ikinci 

mərhələdə isə 2016-2020-ci illəri əhatə edən meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarının 

təsdiq edilməsi muxtar respublikanın bu sahədəki potensialının daha da artırılmasına zəmin yaratmışdır. Tərəvəz 

istehsalının artan dinamika ilə inkişafı da bunu göstərməkdədir. 

 

Regional inkişaf Proqramlarının səmərəli icrası ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında tərəvəz 

istehsalı haqqında məlumat (ton) 

 

 
 

Şəklin məlumatlarından da görünür ki, 2008-2018-ci illəri əhatə edən on ildə tərəvəz istehsalı 1,4 dəfədən 

çox artmışdır. Bu, bir tərəfdən kənd yerlərində istehsalçıların məhsuldar fəaliyyətinin təşkilini ifadə edirsə, digər 

tərəfdən müvafiq tənzimləmə tədbirlərinin yüksək səviyyəli təşkilini göstərir. Aqrar sektorun məşğulluq 

proseslərinə stimullaşdırıcı təsirini ifadə edən bu amil cari ildə meyvə bağlarından yığılan meyvənin artım 

dinamikasında da məkdədir. 

 

Regional inkişaf Proqramlarının səmərəli icrası ə) Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvənin yığı 

haqqında məlumat (ton) 

 

 
 

Təhlillər göstərir ki, son on ildə, daha doğrusu, regional inkişaf tədbirlərinin həyata keçirildiyi dövrlər 

ərzində meyvə istehsalı 1,5 dəfəyə yaxın artmışdır. Təbii ki, bu, müvafiq i; üzrə məqsədyönlülüyün ən gerçək 

ifadəsi olaraq qeyd edilməlidir. Məhz Muxtar respublika bu göstəricilərlə şəhər və rayonlarda kiçik və orta 

sahibkarlığın inkişafına və bu sahədə təşəbbüslərə dövlət dəstəyinin nəticəsi kimi böyük yol qət edir. 

Ənənəvi istehsal sahələrinin əvvəlki şöhrətinin özün qaytarılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı 

istiqamətindəki tədbirlərin məqsədyönlülüyünün artırılması, regionlarda bu potensialın güclü dayaqlarının 

formalaşdırılması məsələləri də muxtar respublikada gündəlik qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Məhz bu baxımdan 

üzümçülüyün inkişafı sahəsindəki məqsədlərin reallaşması sahəsində muxtar respublikada artan dinamika özünü 

göstərməkdədir. Bunu aşağıdakı şəklin məlumatlarında görmək olar.  

 

Regional inkişaf Proqramlarının səmərəli icrası ərzində  Naxçıvan Muxtar Respublikasında üzümün 

yığılması haqqında məlumat (ton) 
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Keçən on ildə bu sahə üzrə artımın 1,2 dəfə təşkil müvafiq sahə üzrə davamlılığı göstərməklə, eyni 

zamanda, muxtar respublikada mezoiqtisadi təşkilatlanma sahəsindəkiperspektivlərə də işıq salmaqdadır. 

Aydın olduğu kimi, 2019-cu il həm də Naxçıvan Respublikasında "Ailə təsərrüfatları" ili kimi elan 

olunmuşdur. Təbii ki, bu göstəricilər yeni mərhələdə ölkənin çoxşaxəli iqtisadi quruculuq proseslərində muxtar 

respublikanın rolunu daha artıracaq və muxtariyyətimizin 95-ci ilinə böyük töhfə olacaq. 

 

525-ci qəzet. - 2019.-24 yanvar. - № 15. - S. 6. 
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Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir 
 

İsmayıl Hacıyev, 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 
 

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm yer tutan Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95-

ci ildönümü tamam olur. Bununla əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

21 yanvar 2019-cu ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı 

təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ilə bağlı müxtəlif 

tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
1921-ci ildə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu qazanan Naxçıvan diyarında 1924-cü il fevralın 

9-da Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmışdır. Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu qazanmasının 

əhəmiyyətindən bəhs edən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa 

torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm, əhəmiyyətli 

hadisəsidir. Bununla Naxçıvan Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılmış və şərəfli 

inkişaf yolu keçmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında oynadığı rolu qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycanın 

qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. 

Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, 

yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, 

ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. Naxçıvan əhalisinin milli-istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş 

etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna 

xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik olan muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, 

infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, 

fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal iştirakçıdır...”. 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb, çətin və 

keşməkeşli tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Vaxtilə coğrafi cəhətdən ölkəmizin mərkəzi ərazilərindən olan 

Naxçıvan XX əsrin əvvəllərində Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla sərhəd ərazisini itirmişdir. Böyük 

kapitalist dövlətlərinin, xüsusilə bolşevik Rusiyasının məqsədi Naxçıvanı Ermənistana vermək, bununla türk 

dünyasının bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. Erməni daşnakları isə yaranmış şəraitdən istifadə edərək 

Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını “böyük Ermənistan”a qatmaq siyasəti aparmışlar. Onların bu niyyətlərində 

Naxçıvanın zəbt edilməsi ilk planda dururdu. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ingilislərin və amerikanların dəstək və yardımlarından istifadə 

edən erməni millətçiləri Naxçıvanı işğal etməyə çalışmışlar. Lakin qəhrəman naxçıvanlıların mərdlik və 

igidliklə apardıqları mübarizə məkrli düşmənlərin niyyətlərinin reallaşmasına imkan verməmişdir. Naxçıvanın 

qəhrəman əhalisi bu diyarı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmiş, Ana Vətənə birləşmək uğrunda 

inadla mübarizə aparmışdır. 
Naxçıvanlıların qəhrəmanlığından bəhs edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başçısı Nəsib 

bəy Yusifbəyli 1919-cu il avqustun 18-də Azərbaycan Parlamentindəki çıxışında demişdir: “İgid naxçıvanlılar, 

şərurlular... bu məsələni özləri həll etdilər. Onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var-dövlətlərini riskə 

qoyaraq doğma torpağa - Vətənə qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da hökumətin işini 

asanlaşdırdılar. Güman edirəm ki, haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi 

görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını danmayacaqlar”. 
XX əsrin 20-ci illəri, xüsusilə 1918-1920-ci illər Naxçıvan diyarı üçün çətin inkişaf dövrü olmuşdu. 

Çarizm devrildikdən sonra imperiyanın əksər əyalətlərində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da 
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ikihakimiyyətlilik yaranmış, bir sıra kapitalist dövlətləri yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu diyara yiyələnmək üçün cəhdlər etmişlər. 
Milli burjuaziyanın və demokratik ziyalıların təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Müsəlman Milli Şurası 

yaradılmışdı. Bu şura yalnız Naxçıvanda deyil, eləcə də Mehridən Uluxanlıya qədər ərazidə yaşayan 

azərbaycanlıları ermənilərin silahlı quldur basqınlarından qoruyurdu. 
Bu dövrdə Naxçıvan məsələsi beynəlxalq və məhəlli mənafelərin toqquşduğu, ziddiyyətlərin kəsişdiyi 

kəskin düyün nöqtələrindən biri olmuşdu. Erməni millətçilərin təqsiri üzündən Naxçıvan diyarında baş verən 

ictimai-siyasi hadisələr faciəli bir vəziyyətə çatmışdı. Ona görə də Naxçıvan məsələsi beynəlxalq aləmi 

düşündürən mühüm bir problemə çevrilmiş, dəfələrlə müxtəlif yerlərdə və təşkilatlarda müzakirə edilmiş, 

dəfələrlə müxtəlif yerlərdə və təşkilatlarda müzakirə edilmişdir. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycanı müstəqil dövlət elan etməsi Naxçıvan diyarı əhalisində 

müəyyən ümidlər yaratmışdı. Naxçıvan diyarının qarşılaşdığı problemləri həll etmək və çətinlikləri aradan 

qaldırmaq üçün istər yerli əhali və onun başçıları, istərsə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti 

tərəfindən müəyyən işlər görülmüş, erməni daşnaklarının torpaq iddialarının və etnik təmizləmə siyasətinin 

reallaşdırılması istiqamətində ilkin cəhdləri dəf olunmuşdu. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti çox 

mürəkkəb və çətin vəziyyətə düşən Naxçıvan diyarının Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu elan etməyə 

imkan tapa bilməmişdi. 
Bundan istifadə edən Ermənistan (Ararat Respublikası) Naxçıvan diyarına yiyələnmək üçün öz 

fəaliyyətini daha da genişləndirdi. Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə dinc azərbaycanlı əhaliyə divan tutur, 

yerli azərbaycanlıların sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitəyə əl atırdı. 
Ermənistanın Naxçıvan diyarına olan iddialarının artdığı bir dövrdə - 1918-ci il iyulun 7-də Kazım 

Qarabəkir Paşanın başçılığı ilə türk ordusu Naxçıvana gəldi və erməni özbaşınalığının qarşısını almaq üçün 

əhaliyə kömək göstərdi. İyulun 17-də Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası Bələdiyyə idarəsi ilə əvəz edildi. 

Naxçıvanda Türkiyənin nəzarəti gücləndi. Türkiyənin Naxçıvana gəlmiş XI Qafqaz Ordusu yerli özünümüdafiə 

qüvvələri ilə erməni daşnaklarına sarsıdıcı zərbə vurdular. Birinci Dünya müharibəsində  məğlub olduğuna və 

1918-ci il oktyabrın 30-da imzaladığı Mudros müqaviləsinin şərtlərinə görə türk qoşunları Azərbaycanı, eləcə 

də Naxçıvan diyarını tərk etməli oldu. Bu zaman naxçıvanlılar qarşısında çıxış edən Kazım Qarabəkir Paşa 

bildirdi ki, “Naxçıvanın gələcək müqəddəratını təmin etmək üçün burada bir hökumət qurulması vacib və 

zəruridir. Zatən siz naxçıvanlılar milli azadlıq mübarizəsində tarixə şanlı səhifələr yazmışsınız. Dövlətçilik 

hüququna və ləyaqətinə maliksiniz. Siz bu hüququ, haqqı döyüş meydanlarında düşmənə qələbə çalaraq 

qazanmışsınız. Şərqin qapısında, Naxçıvanda bir cümhuriyyət qurulmalıdır”. 
Naxçıvanlılar bu diyarı erməni işğalından qorumaq üçün 1918-ci il noyabrın 3-də Araz-Türk Respublikası 

adlı cümhuriyyət yaratdılar. Araz-Türk Respublikası hökumətinin tərkibi sədrdən və 6 nazirdən ibarət idi. 

Hökumətin sədri Əmir bəy Nərimanbəyov, nazirlər isə İbrahim bəy Cahangiroğlu (hərbi), Bağır bəy Rzazadə 

(inzibati), Qənbərəli bəy Bənəniyarlı (maliyyə), Məmməd Bəyzadə (ədliyyə), Həsənağa Şəfizadə (xarici işlər), 

Mirzəhüseyn Mirzə Həsənzadə və Lütfi Xoca Ekid Əfəndi (şeyxülislam) idi. Paytaxtı Naxçıvan şəhəri olan bu 

respublikanın ərazisinə Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Sürməli qəzaları, Üçmüəzin qəzasının bir hissəsi, Ordubad 

dairəsi, Sərdarabad, Uluxanlı, Qəmərli, Vedibasar, Uluxanlı, Mehri və başqa bölgələr daxil idi. Sahəsi 8696 

kv.km-ə çatırdı. Əhalisi bir milyon nəfərdən artıq idi. 
Araz-Türk Respublikasının yaradılmasında başlıca məqsəd bölgənin erməni işğalı altına düşməsinə imkan 

verməmək idi. Hökumət bu istiqamətdə fəal iş aparırdı. Araz-Türk Respublikasının hərbi qüvvələrinin 

yaradılması və formalasdırılmasında hərbi nazir İbrahim bəy Cahangiroğlunun böyük əməyi olmuşdur. Onun 

köməyi ilə qısa müddətdə silahlı qüvvələr təşkil edilmiş, 500 nəfərlik süvari alayı yaradılmışdır. Könüllü xalq 

dəstələri təxminən 20 tabordan (hər taborda 250-500 könüllü var idi) ibarət idi. Taborlardan 4-ü Naxçıvanda, 3-

ü Şərur-Dərələyəzdə, qalanları isə Zəngibasar, Vedibasar, Qəmərli və başqa əzarilərdə yerləşdirilmişdi. 
Baş Noraşen, Düdəngə və Zeyvədə yerləşən taborlara Fətulla Hüseynov, Şərurda, Sədərəkdə yerləşən 

taborlara Həsən Şahverdioğlu, Yengicə qüvvələrinə Məşədi Ələsgər ağa, Ordubaddakı tabora İbrahimxəlil 

Axundov,  Nehrəm taboruna Kəblə Muxtar, Cəhri taboruna Kəblə Kərim, Dizə taboruna Məmmədrza bəy, şəhər 

taboruna Hüseyn Əliyev komandanlıq edirdi. Diyar əhalisinin öz təhlükəsizliyini qorumaq əzmi o qədər böyük 

idi ki, doğma ocaq və torpaqlarını müdafiə edən könüllü dəstələr işğalçıları təkcə darmadağın etmir, eyni 

zamanda İrəvanın özünü qorxuya salırdı. 
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Naxçıvan ərazisində milis idarələri və onların sahə şöbələri də yaradılmışdı. Bütün qüvvələr Naxçıvanın 

qorunmasına və idarə olunmasına yönəlmişdi. Könüllü müqavimət dəstələri erməni daşnaklarına layiqli cavab 

vermişdi. Xüsusilə Şərur-Dərələyəz mahalındakı Zeyvə kəndi yaxınlığında baş verən döyüşdə Kalbalı xanın 

rəhbərliyi ilə 6 min nəfərlik könüllü müqavimət dəstələri erməni hərbi qüvvələrini darmadağın etmişdilər. 
Araz-Türk Respublikasının əhəmiyyətinə və onun qısamüddətli fəaliyyətinin nəticələrinə gəldikdə isə o, 

Azərbaycan üçün çox gərgin bir dövrdə bölgənin azərbaycanlı əhalisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı birgə 

mübarizə aparılması məqsədilə birləşdirilməsində müəyyən rol oynadı və ən başlıcası isə diyarın ermənilərin 

əlinə keçməsinə imkan verməməklə onun toxunulmazlığını qorudu, bununla da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

təmin edildi. 
Aralarındakı müəyyən fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Naxçıvanın müdafiəsində, onun erməni 

daşnaklarının əlinə keçməməsində Cəfərqulu xan, Rəhim xan, Kamran xan və yerli ziyalılar çox böyük 

xidmətlər göstərmişlər. Kalbalı xan respublika silahlı dəstələrinə komandanlıq edir, erməni hücumlarının 

qarşısını alır, əlverişli şərait yaradaraq onlara layiqli cavab verirdi. 
1919-cu ilin yanvarında ingilislər Naxçıvana gəldilər və burada general qubernatorluq yaratdılar. Bir 

aydan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri də Naxçıvana gəlib çıxdılar. Keçirilən 

müzakirələrdə siyasi, hərbi, iqtisadi, maddi və mədəni məsələləri özündə birləşdirən akt tərtib edildi. Bu akt 

Naxçıvanın könüllü surətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə birləşdirilməsi haqqında idi. Akt hökumət 

üzvləri, Milli Şura üzvləri və yerli əhalinin nümayəndələri tərəfindən imzalanmışdır. 
Naxçıvana gələn ingilislərin məqsədi buranı Ermənistana vermək idi. Lakin Naxçıvan əhalisi diyarın 

ingilislər tərəfindən Ermənistana verilməsinə qarşı mübarizəyə qalxdı. Bununla əlaqədar Naxçıvan Müsəlman 

Milli Şurasının üzvləri ingilis general-qubernatoruna məktub göndərərək öz qəti etirazlarını bildirdilər. 

Məktubda Araz-Türk Respublikası əhalisinin “bütün dünyanın və bütün mədəni qüvvələrin azad həyat, xalqların 

öz müqəddəratını həll etmək hüququ haqqında qışqırdıqları bir vaxtda azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən 

üstün olmayan, əksinə bir çox hallarda bizdən geri qalan ermənilərin qulu ola bilməzlər” fikrinə gəlməsi faktı və 

səbəbləri öz əksini tapmışdır. 
Naxçıvandakı ingilis missiyası ermənilərin respublika hüdudlarına hücumuna mane olmurdu və onların 

fəaliyyətində ikili siyasət özünü açıq-aşkar göstərirdi. İngilislər bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir 

hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəfdən isə diyarın daşnak Ermənistanın 

hakimiyyətinə verilməsi təklifi ilə çıxış edirdilər. Naxçıvan əhalisi bu siyasətə qarşı inadla mübarizə aparırdı. 
Naxçıvan Milli Şurasının sədri Cəfərqulu xan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici işlər naziri 

M.Y.Cəfərova göndərdiyi məktubda yazırdı: “Biz özümüzü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab edirik və 

əminik ki, hər hansı səbəbdən hərbi qüvvə ilə kömək edə bilməsə də, heç olmasa top, tüfəng və patronla 

Azərbaycan bizə kömək edəcəkdir. Hətta Azərbaycan bundan da imtina etsə, biz bu yolda canımızdan keçəsi 

olsaq belə, müqəddəs vədimizi yerinə yetirəcəyik”. 
İngilis nümayəndələri Naxçıvanı erməni “idarəçiliyinə” vermək üçün çox canfəşanlıq göstərirdi. 

Müsəlman Milli Şurası və Naxçıvan əhalisi buna qəti etiraz edirdilər. Əhalinin bir müraciətində deyilirdi: 

“Ermənilərə tabe olmaqla biz təkcə özümüzü yox,  həm də ömrüboyu  bizə lənətlər oxuyacaq nəslimizi 

alçalmağa və təhqirə məruz qoyuruq və buna görə də əlahəzrət general Devinin bizim Naxçıvan, Şərur və 

Vedibasar rayonlarımızın müvəqqəti də olsa, erməni hökumətinin idarəsinə verməsinə biz Allah tərəfindən 

bütün diyarın əhalisinə bəxş edilmiş azadlıq, arzu və meyillər üzərində zorakılıq faktı kimi baxırıq”. 
İngilis komandanlığının və Ermənistan hökumətinin qərarlarına tabe olmayan naxçıvanlılar erməni 

işğalçılarına qarşı silahlı mübarizə aparırdılar. Respublikada süvari dəstələrindən, top və pulemyotları olan 6 

min əsgərdən ibarət yarınizami qoşun yaradılmışdı. Hərbi əməliyyatlar zamanı onların sayı təxminən 10 min 

əsgərə və silahlı könüllülərə çatırdı. 
Erməni qoşunları dəfələrlə Naxçıvana hücum etmiş və layiqli cavablarını almışdılar. Naxçıvanın şəhər və 

kəndlərinə hücumlarda təkcə düşmənin nizami qoşunları deyil, erməni əhalisi də iştirak edirdi. Ermənilər 

general-qubernatorluq elan etsələr də, nə ingilis nümayəndələri, nə də general-qubernator qorxudan şəhərdə 

yerləşə bilməmiş, şəhərdən 3 kilometr uzaqdakı hərbi kazarmaya yığışmışdılar. Kalbalı xanın başçılığı ilə xalq 

qoşunu daşnak qüvvələrini darmadağın edib Naxçıvandan və onun ətrafından qovdular. 
Bu zaman ermənilər bir neçə min adam, 2 top, 8 pulemyot və bir zirehli qatar itirdilər. 800 erməni əsgəri 

və 8 zabiti əsir alındı. Bundan istifadə edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti öz nümayəndəsi Səməd 
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bəy Cəmillinskini müvəqqəti general-qubernator təyin etdi, diyarı idarə etmək üçün zəruri olan dövlət idarələri 

yaradıldı. S.Cəmillinskinin əmri ilə Xəlil bəy diyar qoşunlarının baş komandanı, Kalbalı xan isə onun 

köməkçisi, eyni zamanda, Naxçıvan qoşun dəstəsinin komandiri təyin olundu. 
1919-cu ilin yayında Naxçıvanda olan amerikalı polkovnik Rey Naxçıvan Milli Şurasının sədri Cəfərqulu 

xanla danışıqlar apardı. Polkovnik V.Haskel Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qəzalarında xüsusi zona və bu ərazidə 

Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq istəyirdi. Bununla əlaqədar V.Haskel öz layihəsini hökumət başçısı 

N.Yusifbəyliyə təqdim etdi. Bu xəbəri eşidən Cənub-Qərbi Azərbaycan müsəlmanlarının ümumi iclasının sədri 

Əli Səbri Qasımov, yerlilər cəmiyyətinin sədri Z.Məmmədov və nümayəndə heyətinin üzvü A.Nəcəfov 

hazırladıqları 10 maddəlik tələbnaməni N.Yusifbəyliyə təqdim etdilər. Bu tələblərin əsasında Naxçıvanı 

Azərbaycanın tərkibində saxlamaq fikri dayanırdı. 
1919-cu il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan nümayəndələri Ə.S.Qasımov və K.M.Əsgərov polkovnik 

V.Haskelə 10 bəndlik memorandumu təqdim etdilər. Görüş zamanı V.Haskel Ə.S.Qasımovdan soruşdu ki, 

Naxçıvanın və digər regionların əhalisi bu ərazilərin erməni hökumətinə verilməsinə necə baxar? Əli Səbri 

Qasımov bildirdi ki, “əldə silah ləyaqətli ölümü üstün tutaraq bu hökuməti var qüvvələri ilə rədd edərlər”. 
Naxçıvan əhalisi polkovnik Reyə bildirdilər ki, onlar azərbaycanlı general-qubernatordan başqa heç kimi 

tanımaq istəmirlər, əhalisi Azərbaycan türkləri olan Naxçıvan, Şərur, Dərələyəz rayonları, Vedibasar və Milistan 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 
Delli və Reyin missiyası süquta uğradı, amerikanların Naxçıvanda möhkəmlənmək cəhdi baş tutmadı. 
1920-ci ilin martında türk hərbi dəstələri Naxçıvana gəldilər. Kalbalı xan Türkiyənin yüksək hərbi ordeni 

ilə təltif edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi nazirliyi isə daşnaklarla döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə 

görə ona general-mayor hərbi rütbəsi verdi. 
1920-ci ilin aprelində Azərbaycan Xİ Qırmızı Ordu tərəfindən işğal olundu. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti devrildi və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti bərqərar edildi. Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti 

iyulun 28-də elan edildi və Hərbi İnqilab Komitəsi yaradıldı. Bir neçə gündən sonra avqustun 10-da Naxçıvan 

İnqilab Komitəsinin sədri M.Bektaşov Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri N.Nərimanova belə 

bir məktubla müraciət etdi: “Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan ölkəsi özünü 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir”. 
Çox qəribə idi ki, Naxçıvanda olan bolşevik ordusu həm Ermənistanla müharibə aparır, həm də onlarla 

siyasi və diplomatik danışıqları davam etdirirdi. Bu danışıqlarda Azərbaycanın hətta mübahisəsiz torpaqlarının 

Ermənistana verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Bundan xəbər tutan N.Nərimanov Leninə göndərdiyi 

məktubda yazırdı: “Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini, 

Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanımış, lakin eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz 

ərazilərini Ermənistana verir...” 
Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin qətiyyətli mövqeyi və mübarizəsi ermənilərin Naxçıvanla bağlı 

planlarını pozdu. Bu işdə böyük dövlətlər də onlara kömək göstərə bilmədilər. Məkrli niyyətlərini hələlik 

pərdələyən ermənilər və Ermənistan İnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanı müstəqil  

(Azərbaycanın tərkibində yox - İ.H.) Sovet respublikası kimi tanımış və bu diyar ilə əlaqədar iddialarından 

imtina etmişdilər. 
Beləliklə, bölgə əhalisi 1918-1920-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək milli 

ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən 

danışan Ermənistanın baş naziri O.Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, “Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda..., müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun 

yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə öz 

hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik”. 
Naxçıvan diyarının əhalisi özlərini Azərbaycandan ayrı təsəvvür etmirdilər. Onlar hələ o vaxt öz qəti 

fikirlərini belə ifadə etmişdilər: “Bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv olmağa razı olar, amma 

Azərbaycandan ayrılmaz”. 
İstər sovetləşməyə qədər, istərsə də sovetləşmədən sonra ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə sahib olmaq üçün ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Bu sahədə bolşeviklər 

ermənilərin ən yaxın müttəfiqləri olmuş, “böyük Ermənistan” ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində onlara 

hər cür yardım etmişdir. Nəticədə ermənilərin “...torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra daha da güclənmiş, 
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bu dəfə Azərbaycan Zəngəzur mahalını itirməli olmuşdur”. Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvan 

Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla heç bir sərhəd xətti olmamışdır. Belə olan halda Azərbaycanın tərkibində 

Naxçıvan muxtariyyət uğrunda mübarizəyə başlamışdır. Görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 

qeyd etdiyi kimi, “...əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın 

muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi”. 
Naxçıvanda əhalinin narazılığı get-gedə artırdı. Bununla əlaqədar Azərbaycan  İnqilab Komitəsinin üzvü, 

ədliyyə komissarı Behbud ağa Şahtaxtinski 1920-ci il dekabrın 15-də Naxçıvana göndərildi. O, Naxçıvanda, 

Ordubadda, Şərurda və başqa yerlərdə əhali ilə görüşlər keçirir, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanması 

üçün əhalini təlimatlandırırdı. Əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanın tərkibində Naxçıvana ərazi muxtariyyətinin 

verilməsini tələb edirdilər. 1921-ci ilin yanvarın əvvəlində Naxçıvanda onun Azərbaycan SSR tərkibində 

saxlanması barədə rəy sorğusu-referendum keçirildi. Rəy sorğusunda Naxçıvanın 90 faizdən çox əhalisi 

vilayətin muxtar respublika hüququnda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verdi. 
Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasında və ona muxtariyyət statusunun verilməsində 

B.Şahtaxtinskinin əməyi xüsusi qeyd edilməlidir. Onun RSFSR XKS-in sədri V.İ.Leninə yazdığı 13 avqust, 20 

sentyabr, 7 oktyabr 1920-ci il və xüsusən 1 mart 1921-ci il tarixli məktub və teleqramlarında, əlavə etdiyi 

arayışlarda bolşevik hakimiyyətinin Şərq siyasəti, bu zaman yol verilən səhvlər, Rusiya-Türkiyə 

münasibətlərinin qurulması və bunun Rusiya üçün əhəmiyyəti, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü problemi, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması və ona muxtariyyət statusu 

verilməsi və başqa məsələləri çatdırmış, təklif və mülahizələrini bildirmişdi. O, yazmışdı ki, “Naxçıvanın 

Ermənistana verilməsi xalqın özünütəyin prinsipini və Sovet Azərbaycanının hüquqlarını pozur”. 
Beləliklə, referendumun nəticəsi, B.Şahtaxtinskinin təklifləri, Naxçıvan məsələsində Türkiyə tərəfinin 

obyektiv mövqe tutması nəticəsində Moskvanın Naxçıvan məsələsinə münasibətini dəyişməsinə və nəticə 

etibarilə Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə təsir etdi. 
Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 1921-ci 

il martın 16-da imzalanan Moskva müqaviləsində təsbit edildi. Tərəflər həmin müqavilənin üçüncü maddəsinə 

əsasən, Naxçıvan vilayəti Azərbaycan Respublikasının himayəsi altında və həmin vilayətin Azərbaycan 

tərəfindən heç bir üçüncü dövlətə güzəşt edilməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar. Müqaviləni 

I (C) əlavəsində isə Naxçıvan əzazisinin sərhədləri verilmişdi. 
Cənubi Qafqaz respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanan Qars müqaviləsində (1921, 13 oktyabr) 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanması və muxtariyyət verilməsi məsələsi təsbit olunmuşdur. Moskva 

müqaviləsindən fərqli olaraq, Qars müqaviləsinin beşinci maddəsində Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa 

gələn tərəflər müəyyən edilmişdir. Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri olmuşdu. 
Beləliklə, 1917-ci ildən mübarizə aparan naxçıvanlıların arzuları gerçəkləşdi, diyarın ərazi mənsubiyyəti 

məsələsi beynəlxalq müqavilələrlə Azərbaycan üçün qanuni və ədalətli qaydada həll olundu. 
1921-ci ildən 1924-cü ilədək, yəni muxtariyyət statusundan muxtar respublikanın təşkilinə kimi çoxsaylı 

müzakirələr aparılmışdı. Bu müzakirələrdə bir məsələ aydın idi ki, Azərbaycanın daxilində Naxçıvanın 

muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin spesifik ərazi vəziyyəti-geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Naxçıvanın 

Azərbaycandan ayrı düşməsi, heç bir sərhədə malik olmaması onun inzibati idarəçiliyinin qəza və ya rayon 

hüquqlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. 1923-cü il iyunun 16-da Naxçıvan muxtar diyarı  (ölkə) 

adlandırıldı. 1924-cü il yanvarın 4-də Zaqafqaziya MİK onu Naxçıvan MSSR elan etdi. 1924-cü il fevralın 9-da 

Azərbaycan MİK-in Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarının Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında dekret qəbul 

etdi. Bu 95-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz muxtar respublikanın yaranma tarixidir. 
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində təsdiq edilmiş 

Əsasnamə və 1926-ci il aprelin 18-də qəbul olunmuş Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının birinci 

Konstitusiyası ilə təsbit edildi. Konstitusiyanın ikinci maddəsində deyilirdi: “Naxçıvan Sovet Sosialist 

Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının protektoratlığında olmaqla onun tərkib hissəsidir”. 

Naxçıvan MSSR-in sonrakı konstitusiyalarında da Naxçıvan Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika 

kimi göstərilmişdir. 
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsində 1995-ci il noyabrın 12-də 

qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mühüm rolu oldu. Konstitusiyanın 134-cü 

maddəsinin ilk bəndində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 
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muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1998-ci il yeni Konstitusiyasında Naxçıvan muxtar dövlət kimi ifadə 

olunmuş və onun Azərbaycan Respublikası tərkibində demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublika olduğu 

təsbit edilmişdir. 
Müxtəlif dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkil olunmasının ildönümləri dövlət səviyyəsində 

qeyd olunmuş, 1949-cu ildə muxtar respublikanın 25, 1964-cü ildə 40, 1974-cü ildə 50, 1984-cü ildə 60 illik 

yubileyləri keçirilmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu il 4 fevral 

tarixli fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Yubiley tədbirlərində 

iştirak edən və təntənəli yubiley iclasında nitq söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın 

statusunu qoruyub saxlamaq üçün xüsusən Moskva müqaviləsinin və Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars 

müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti vardır. Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə 

Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars 

müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir”. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunması, muxtar respublikanın 

yubileylərinin keçirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il 9 fevral tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik, 

2009-cu il 6 fevral tarixli Sərəncamı ilə 85 illik yubileylərinin ölkəmizdə geniş qeyd olunması bunun bariz 

nümunəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli Sərəncamında qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyası tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubiley tədbirlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyətə 

malik olduğunu bildirərək demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın 

müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu status imkan verirdi ki, ulu 

öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvan xalqının suveren 

hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilsin”. 
Hazırda muxtar respublikanın statusunun və sərhədlərinin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanıdılması 

istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2012-ci il oktyabrın 16-18-də Avropa Şurasının Yerli və 

Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Strasburqda keçirilən 23-cü plenar sessiyasında qəbul olunan sənədlərin 

birində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı çox mühüm və tarixi əhəmiyyət daşıya biləcək məqam əks 

olunmuşdur. Sənəddə həmin hissə Ali Məclis Sədrinin tövsiyəsi ilə hazırlanmış və nümayəndə heyəti tərəfindən 

Memoranduma daxil edilmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusion-

hüquqi statusu Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarına, habelə hazırda 

qüvvədə olan iki beynəlxalq müqaviləyə əsaslanır. Bundan başqa qeyd edilmişdir ki, muxtar respublikanın 

statusu həm milli qanunvericilik, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunmuşdur. Maddənin həmin 

sənədə salınması Azərbaycan, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. 
İlk dəfədir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu, sərhədlərini müəyyən edən 1921-ci il Moskva 

və Qars beynəlxalq müqavilələri beynəlxalq təşkilatın sənədlərində hazırda qüvvədə olan hüquqi sənəd kimi 

qiymətləndirilir. Ölkəmiz, o cümlədən muxtar respublikamız üçün mühüm olan beynəlxalq müqavilənin hüquqi 

qüvvəsinin Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınması, şübhəsiz ki, ölkə və muxtar 

respublika rəhbərliyinin bu sahədə apardığı fəal diplomatik fəaliyyətin məntiqi nəticəsidir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi 

sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün gördüyü tədbirlər, muxtariyyət 

statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və həlli vacib olan digər məsələlərin həyata keçirilməsi 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etmiş, regionu çiçəklənən diyara çevirmişdir. 
Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin 95 illik tarixi taleyində, onun ərazisinin qorunub 

saxlanılmasında və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox mühüm rola malik olmuşdur. Bu illər ərzində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə və hərtərəfli inkişafına da öz 

layiqli töhfəsini vermişdir. Ölkə Prezidentinin dediyi kimi: “Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı 
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cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-

siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət 

quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının 

gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir.” 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 illik tarixi inkişaf yolunun ən dinamik və dayanıqlı inkişaf dövrünü 

yaşayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə muxtar respublika 

20 ildən artıq bir dövrdə hərtərəfli inkişafa nail olmuş, əsl intibah səviyyəsinə yüksəlmişdir. Həyatın bütün 

sahələrində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş və bu işlər bu gün də sürətlə və ardıcıl olaraq davam etdirilir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədri olduğu “Caspian European Club” ölkədə 

həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən Azərbaycan Respublikası 

regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirir. Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq ikinci dəfədir ki, 

Azərbaycan Respublikasının regionları arasında ən yüksək ümumi bal toplayaraq 2017 və 2018-ci illərdə 

investisiya reytinqində lider adını qazanıb. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 95 illik tarixi inkişaf dövründə heç vaxt indiki qədər inkişafa, uğurlara, 

nailiyyətlərə imza atmamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

ölkəmizin daha böyük inkişafına doğru inamla və qətiyyətlə irəliləyir, çiçəklənən bir diyara çevrilir. 

 

İki sahil.- 2019.- 24 yanvar. - № 15. - S. 11-12. 
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Qədim və müasir 
 

Bu, Naxçıvandır - Nəqşi-cahandır... 

 

Məhəmməd Nərimanoğlu 

 

Azərbaycanın mədəni zənginliyinin dünyada daha geniş şəkildə tanıdılması, bu tarixi mirasın qorunaraq 

gələcək nəsillərə çatdırılması dövlət başçısı İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir. 

Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinin inkişafına yönəldilmiş çoxsaylı respublika, beynəlxalq folklor 

müsabiqə və festivallarının, sənətkarlıq yarmarkalarının, diyarşünaslıq mövzusunda "dəyirmi masa”lar, 

konfranslar, digər tədbirlərin təşkili də bu məqsədə xidmət edir. 

"Qeyri-maddi mədəni irsin qorunmasına dair” UNESCO Konvensiyasının tövsiyələrinə əsasən, 

beynəlxalq təcrübədən bəhrələnərək hazırlanmış "Şəhər (rayon) mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması” layihəsi 

isə artıq bir sıra bölgələrdə həyata keçirilərək müsbət nəticəsini vermişdir. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan 

şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair qərarın qəbulu da təsadüfi deyildi. 

Beş min il bundan əvvəl Naxçıvan şəhər mədəniyyətinin formalaşması Azərbaycanın bu qədim torpağında 

sivilizasiyanın inkişafının ən mühüm göstəricisi hesab olunur. 

Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə mühüm töhfələr verib. Azərbaycan türkləri min illər boyu 

burada həyat sürüb, böyük dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoyublar. Onuncu yüzillikdə Naxçıvan şahlığı, XII 

əsrdə Azərbaycan Atabəylər dövləti yaranıb. XVIII-XIX əsrlərdə isə Naxçıvan xanlığı, XX əsrin əvvəlində 

Araz-Türk Respublikası fəaliyyət göstərib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev deyib: "Naxçıvan Azərbaycan xalqının qədim tarixini əks etdirən 

müqəddəs bir torpaqdır. Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir 

diyardır”. 

Bəli, Naxçıvan antik və orta əsrlər dövrünə aid türk-islam mədəniyyəti nümunələri və tarixi abidələrlə - 

qədim yaşayış yerləri, şəhərlər, möhtəşəm qalalar, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan türbələr 

ilə çox zəngindir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin "Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-ci 

il 6 dekabr tarixli sərəncamına əsasən, buradakı 1200-dən çox dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi abidə 

qeydə alınaraq pasportlaşdırılıb. 

İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərini özündə yaşadan Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli 

və mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşılır. Eyni zamanda dini dəyərlər və adət-ənənələr qorunub saxlanılır, 

abidələr bərpa olunur. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi 

ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında sərəncamında göstərilirdi ki, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair qəbul etdiyi qərar sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr 

verən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. Tarixən 

Yaxın və Orta Şərqin ən gözəl şəhərlərindən biri kimi, Naxçıvan böyük keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin 

çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri Vasif Talıbov, İslam 

Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri, Azərbaycan 

Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini Fırat Purtaşın və 

digər yüksək vəzifəli qonaqların da iştiraki ilə "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”-in bağlanış 

tədbiri keçirilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova deyib ki, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə, bütövlükdə mədəniyyətimizə göstərdiyi qayğı və 

müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt bu gün Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam 
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etdirilir. İl ərzində bir sıra layihələr həyata keçirilib, o cümlədən Naxçıvandakı türk-islam mədəniyyəti 

abidələrindən Möminə xatın, Yusif Küseyr oğlu, Gülüstan türbələrinin və Qarabağlar Türbə Kompleksinin 

ISESCO-nun siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı müvafiq sənədlər hazırlanaraq aidiyyəti orqanlara təqdim edilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun tədbirdə səsləndirdiyi fikirlər həyata 

keçirilən layihələrin mühüm əhəmiyyət daşıdığını təsdiqlədi. Qeyd olundu ki, türk-islam mədəniyyəti abidələri 

tədqiq olunmuş, Naxçıvan İslam mədəniyyətinin əsas inkişaf mərkəzi kimi tanınmışdır. 

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri Naxçıvan 

şəhərinin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən söz açaraq deyib ki, 

Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə bağlı təmsil olunduğu 

beynəlxalq qurum tərəfindən VII Beynəlxalq Klassik Musiqi Festivalı, ISESCO-nun Yaşıl Şəhər Strategiyasının 

həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkiyə və Misirdən olan 

ekspertlərin iştirakı ilə regional toplantı, ekstremizm və islamafobiyaya qarşı mübarizə mexanizmi kimi 

vasitəçilik və dialoq mədəniyyəti üzrə milli seminar və digər tədbirlər keçirilmişdir. 

Təşkilat Komitəsi tərəfindən ötən dövrdə təşkil edilən ən yaddaqalan tədbirlərin siyahısına o da əlavə 

olunub ki, 2018-ci ilin 26 noyabr -1 dekabr tarixlərində Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində 

UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin növbəti 13-cü 

sessiyasında qəbul edilən qərarla "Yallı ("Köçəri”, "Tənzərə”), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-

nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil olunub. Bununla da Şərur, xüsusən də "Köçəri” yallısını öz adına çıxmağa 

çalışan Ermənistanın təxribat xarakterli cəhdlərinin qarşısı alınıb. "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-

2018”-in bağlanışı münasibətilə keçirilən konsertdə xalq artisti Alim Qasımovla əməkdar artist Fərqanə 

Qasımovanın xalq mahnıları və muğamlarımız, eləcə də "Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasında təqdim olunan 

"Köçəri” və "Tənzərə” yallıları da alqışlarla qarşılanıb. 

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev konsertdə təqdim olunan bütün 

yaradıcılıq nümunələrinin UNESCO-nun siyahısına daxil edildiyini xatırladıb: "Muğam ifaçılığı, tar, kamança 

və yallı bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan xalqının yaratdığı incəsənət nümunələri bütün bəşəriyyətə 

məxsusdur. Bütün bunların bir arada "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”-in bağlanış tədbirində ifa 

olunması isə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki Naxçıvanda tarixin və mədəni irsin qorunub-saxlanılması və 

təbliği sahəsində kompleks işlər görülür”. 

Təbii ki, Naxçıvanın İslam Mədəniyyət Paytaxtı olması bir illə məhdudlaşmır. Naxçıvan İslam 

sivilizasiyanın tarixi mədəni mərkəzlərindən olub və bundan sonra da bu adı əbədi qoruyub saxlayacaqdır. 

 

Azərbaycan. - 2019.- 10 yanvar. - № 6. - S. 1,5. 
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Naxçıvanda turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi öz bəhrəsini verir 

 
Cavadxan Qasimov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikasının müəyyən etdiyi iqtisadi prioritetlərini qətiyyətlə reallaşdırması onun bütün 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmiş və bu, davamlı hal almışdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft 

sektorunun çoxşaxəlilik əsasında inkişaf etdirilməsi, iqtisadi və hüquqi tənzimləmələrlə hədəflərə nail olunması, 

bütün regionlarda xammal-emal-istehsal həlqəsini təmin edəcək proseslərin güclü potensial formalaşdırması öz 

aktuallığını artıran və gündəlik diqqətdə saxlanılan məsələlərə çevrilmişdir. Təbii ki, bu sahələr içərisində 

strateji əhəmiyyətliliyi ilə seçilən turizm sektorunun mövcud inkişafını və onun regionlar üzrə gələcək 

perspektivlərindən bəhs etmək yerinə düşər.  

Qeyd edək ki, xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi uzaqgörən siyasət 

özünün məhsuldarlığı ilə iqtisadiyyatın sahə strukturunun möhkəm əsaslarla təşkilatlanmasına imkanlar açmış, 

bu isə həm mövcud, həm də prioritet kimi seçilən sahələrin sosial-iqtisadi perspektivlərini artırmışdır. Məhz 

burada, turizm sahəsinin perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi, zəruri infrastrukturun yaradılması və eləcə də 

turizm sahəsində uzaq gələcək üzrə səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə müvafiq tənzimləmələrin həyata 

keçirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır.  

İqtisadiyyatın turizm sektorunun tənzimlənməsi, bu sahədə məqsədyönlü iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin 

işləkliyinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə birinci mərhələdə 

2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə isə 2010-2014-cü illər üçün nəzərdə tutulan Azərbaycan 

Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət proqramları təsdiq edilmişdir. Bu istiqamətdə “Azərbaycan 

Respublikasında 2007-2016-cı illər üçün turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın səmərəli icrasını qeyd 

etmək lazımdır. Bunları əsas tutaraq qeyd edə bilərik ki, ölkəmizdə turizm sənayesinin güclü dayaqlarının 

yaradılması və inkişaf etdirilməsi müasir iqtisadi inkişaf sahəsində dayanıqlı bazanın yaradılması ilə müşayiət 

edilməkdədir. Qətiyyətlə və doğmalıqla inşasına 2009-cu ilin sentyabr ayında başlanılmış “Şahdağ” Qış-Yay 

Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin artırılması və “Tufandağ” Qış-Yay Turizm İstirahət Kompleksinin 

fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanın turizm sektorunun dayanıqlığını və qarşıya qoyulan hədəflərə xidmət etdiyini 

göstərməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, bütün bu kimi proseslərin fonunda artıq 2011-ci il Azərbaycan 

Respublikasında “Turizm ili” kimi elan olunmuşdur. Məhz bunun özü də ölkəmizdə turizm sahəsinin davamlı 

və dinamik inkişafı sahəsindəki inamın, qətiyyətliliyin və çevikliyin ən gerçək ifadəsinə çevrilmişdir.  

Turizm müasir dünya iqtisadiyyatının daha çox önəm verdiyi, ölkələrarası sosial-iqtisadi, hətta siyasi və 

diplomatik münasibətlərin məhsulu və həmçinin onun hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən amil kimi öz aktuallığını 

artıran sahədir. Bu istiqamətdə ixtisaslaşan ölkələr illər üzrə iqtisadi artımını və sosial dayanıqlığını təmin 

etməklə, zaman-zaman özünü göstərən böhranlar qarşısındakı müqavimətliliyini da artırmış olur.  

Bu baxımdan da qeyd edə bilərik ki, dünya iqtisadiyyatına, o cümlədən onun ixtisaslaşmış turizm 

proseslərinə inteqrasiya edən ölkə kimi Azərbaycan Respublikasının müvafiq sahə üzrə həyata keçirdiyi 

islahatlar, keçdiyi mərhələlər və əldə etdiyi uğurlar keyfiyyətcə yeni mərhələnin də əsaslarının təşəkkülünə 

təminat yaratmaqdadır. 2016-cı ilin dekabr ayında Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji 

yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərmanın bu sahədə iqtisadi, 

hüquqi və məntiqi əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Özündə 12 əsas istiqamət üzrə uzaq gələcəyi hədəfləyən 

mütərəqqi perspektivləri əks etdirən Yol xəritələrindən biri kimi İxtisaslaşmış Turizm Sənayesinin inkişafını 

qeyd edə bilərik. Həmin Yol Xəritəsində göstərilir ki, mövcud imkan və potensialdan səmərəli istifadə etməklə 

Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, həm də digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından 

birinə çevriləcək. 2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv isə Azərbaycanı dünyada turistlərin ən çox 

üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevirməkdir. Eyni zamanda bu tənzimlənmə, ölkəmizə gələn 

turistlərin sayında da artım dinamikasını təmin etməkdədir. Artıq statistik rəqəmlər göstərir ki, təkcə cari ilin 

yanvar-noyabr ayları ərzində ölkəmizə səfər edən əcnəbilərin sayı 2017-ci ilin analoji dövrünün göstəricisi ilə 

müqayisədə 6 faiz və ya 151 min nəfər artmışdır. Belə ki, ötən 11 ayda Azərbaycana gələn əcnəbilərin sayı 

təxminən 2,5 milyona çatmışdır. 
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Bununla yanaşı, ölkəmizdə turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi sahəsindəki proseslərin gedişi göstərir 

ki, turizmin inkişafı nəticəsində iqtisadiyyatın sosialyönümlülüyünün (sosiallaşmasının) gücləndirilməsinə də 

çox güclü zəmin yaradılacaqdır. Əhalinin rifah göstəricilərinin artmasında, sosial-iqtisadi inkişafda əmək 

ehtiyatlarının rolunun daha çevik təşkilində, nəticə etibarilə məşğulluq siyasətinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində ixtisaslaşmış turizm sənayesinin çəkisinin artması mümkün olacaq. Bəhs edilən Yol 

Xəritəsində 2020-ci ilədək olan dövr üçün müəyyən edilmiş hədəflərin reallaşması nəticəsində Azərbaycanda 

2020-ci ildə cəmi 35 min olmaqla, bilavasitə turizm sektorunda 25 min iş yerinin yaradılacağı proqnozlaşdırılır. 

Yəni məşğulluq imkanlarının 71 faizdən artığı turizm sektorunda reallaşacaq. Bu, təbii ki, həm də ölkəmizdə 

qəbul edilən istənilən hüquqi tənzimləmə vasitələrində iqtisadiyyatın sahələri üzrə əlaqəliliyin məqsəd olaraq 

götürüldüyünü və ona nail olunduğunu göstərir.  

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişafında, sosial məqsədlərinin reallaşmasında və regional 

iqtisadi siyasətinin səmərəliliyinin artırılmasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının rolu, mövqeyi və təsiri 

böyükdür. Müasir iqtisadi şəraitin zəruri təsisatlarının yaradılmasında, yeniliklərlə müşayiət edilən islahatların 

davamlılığında, həmçinin makroiqtisadi potensialın daha da gücləndirilməsində müstəsna rolu ilə seçilən muxtar 

respublika müəyyən edilən hədəf və prioritetlər baxımından da qürurverici inkişaf səhifələri açmaqdadır ki, 

burada da turizm perspektivlərini qeyd edə bilərik. 

Turizm sahəsində proseslərin düzgün təşkili və idarə olunması, hüquqi və iqtisadi tənzimləmələrin 

səmərəliliyinin artırılması milli iqtisadi quruculuq proseslərində turizmin rolunun və çəkisinin yüksəldilməsinə 

böyük stimul vermişdir. Tarixi, iqtisadi, mədəni, dini, müalicəvi və s. sahələr üzrə əhəmiyyəti yüksək olacaq 

məkanların, abidə və türbələrin öyrənilməsi, tədqiqi, qorunması və yaşadılması, əgər bir tərəfdən onları 

nəsillərdən nəsillərə ötürülməsinə təkan olacaqsa, digər tərəfdən də milli iqtisadi perspektivlər baxımından 

onların turizm əhəmiyyətinin olduqca böyüklüyünü təmin edəcəkdir.  

Muxtar respublikada turizm siyasəti makroiqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olmaqla davamlıdır, 

qətiyyətlidir. Turizm sahəsində mövcud potensialın dəyərləndirilməsi, yeni məkanların yaradılması və 

perspektivliyinin artırılması məsələlərinin aktuallığı özünü hər addımda göstərməkdədir. Belə ki, 31 yanvar 

2018-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla 2018-

2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi 

bu sahədəki prosesləri daha da sürətləndirmişdir. Məhz bu tənzimləmə ilə muxtar respublikada səmərəli turizm 

siyasətinin gələcək inkişaf səhifələri üçün sağlam hüquqi və iqtisadi mühit yaradılmışdır. Bəhs edilən Dövlət 

Proqramının səmərəli icrasının nəticəsi kimi, 29 noyabr 2018-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin imzaladığı Sərəncamla Ağbulaq Kənd Turizm İstirahət Bölgəsi yaradılmışdır. Bu, artıq muxtar 

respublikanın özünün regionları üzrə turizm şəbəkəsinin genişlənməsini və davamlı perspektivlərini 

göstərməkdədir. Təbii ki, Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılmasında əsas məqsəd də elə məhz 

muxtar respublikada kənd turizminin bir bölgənin timsalında inkişafına nail olmaq və gələcəkdə digər kəndlərdə 

də onu tətbiq etməkdən ibarətdir. Qeyd edək ki, bu, qarşıdakı dövrlərdə muxtar respublikanın uyğun ərazilərində 

turizm perspektivlərinin artırılmasına, makroiqtisadi potensialda isə turizm göstəricilərinin artan dinamikasının 

təmin olunmasına xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda bu potensial Ağbulaq kəndinin abadlaşdırılmasına, müasir 

infrastrukturun yaradılmasına yol açmaqdadır. Qeyd edək ki, kənddə 65 evin yenidən qurularaq müasir şəraitlə 

təmin edilməsi, hər şeydən əvvəl, kənd sakinlərinə diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Onların mənzil 

şəraitinin, rifah göstəricilərinin, kommunal təminatlara əlçatanlığının ifadəsidir. Ağbulağın timsalında bütün 

kəndlərin abadlaşmasının və iqtisadi inkişafının ən gerçək ifadəsidir. Burada yaşıllaşdırma tədbirlərinin də 

həyata keçirilməsi həmçinin ekoloji tarazlığın qorunmasında mühüm amildir.  

Artıq muxtar respublikamızın bütün bölgələrində turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi sahəsində 

qətiyyətli addımlar öz bəhrəsini verməkdədir. Fikrimizi ifadə etmək üçün qeyd edə bilərik ki, muxtar 

respublikanın ayrı-ayrı bölgələrində müvafiq perspektivlərin ortaya çıxarılması, turizm əhəmiyyətliliyinin 

yüksəldilməsi və dünyəviliyinin artırılması sahəsindəki tədbirlər özünün səmərəli nəticələri ilə seçilməkdədir. 

Belə ki, müxtəlif illərdə:  

- “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 26 aprel 2001-ci il;  

- “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işi¬nin təşkili haqqında” 6 dekabr 2005-ci il;  
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- “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” 28 iyun 

2006-cı il;  

- “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında” 11 fevral 2014-cü il;  

- “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 7 oktyabr 2015-ci il;  

- “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 5 iyul 2016-cı il tarixdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən Sərəncam imzalanmışdır.  

Bu tənzimləmələrlə yanaşı, Ağbulaq Kənd Turizm İstirahət Mərkəzinin və digər turizm əhəmiyyətli 

məkanların abadlaşdırılması muxtar respublikada zəruri turizm potensialının yaradılmasının gerçək ifadəsinə 

çevrilmişdir. Ağbulaq kəndində turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi burada Xizək Mərkəzinin də 

tikilməsinə stimul vermişdir. Qeyd edək ki, burada aparılan tikinti işləri yaxın zamanlarda keyfiyyətcə yeni 

mərhələnin başlanğıcına çevriləcək. Ağbulaq Xizək Mərkəzinin yaradılmasına 2018-ci ilin iyul ayından 

başlanılmış və artıq tikinti işlərinin 80 faizi başa çatdırılmışdır. Mərkəzdə 1590 metr uzunluğunda xizəksürmə 

zolağı və təlim meydançası nəzərdə tutulmuşdur. Bunlarla yanaşı, Kanat dayaqları, 20 min kubmetr tutumu olan 

süni göl, qaraj binası, süni qar qurğuları üçün su və hava xəttinin qazma işləri də aparılmaqdadır. Göstərilənlərlə 

yanaşı, ərazidə texniki bina da inşa olunacaq və burada xizəksürmə ləvazimatlarının həm satışı, həm də kirayəsi 

həyata keçiriləcəkdir.  

Qeyd edilənlərdən aydın olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı məqsədləri 

keçən hər bir gün daha qətiyyətlə reallaşmaqdadır. Güclü təsisatlar, yaradılan bütün şərait turizmin 

səmərəliliyinin və turistlərin cəlbediciliyinin çox zəruri təminat vasitəsinə çevrildi. Artıq muxtar respublikamız 

çoxməqsədli turizm səfərlərinin gerçəkləşməsi üçün olduqca səmərəli region olmaqdadır. Bunun da nəticəsində 

istər rüblər, istər yarım il üzrə, istərsə də cari ilin sonuna doğru turizm sahəsindəki nailiyyətlər makroiqtisadi 

göstəricilərin tərkib hissəsi kimi özünü göstərməkdədir. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin ötən dövründə muxtar 

respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən ümumilikdə 380 minə yaxın turist gəlmişdir 

ki, bu da 1995-ci ilin bütün il üzrə olan 39000 –nəfərə yaxın turist göstəricisindən 10 dəfəyə yaxın çoxdur. 

Göründüyü kimi, cari ilin ötən dövründə gələn turistlərin sayı ölkəmizdə regional inkişaf proqramlarının III 

mərhələsinin icrasına başlandığı 2014-cü il üzrə gələn turistlərin sayını, yəni 378 min 102 turist sayına çatmış və 

hətta onu üstələmişdir.  

Turizmin inkişafı proseslərinin düzgün və dəqiqliklə müəyyənləşdirilməsi muxtar respublikanın turizm 

sektorunun perspektivlərini artırmışdır. Turistlərin illər üzrə gəlmə dinamikasına diqqət etdikdə görürük ki, 

2008-ci ildə 200 min turisti keçmiş (219 min nəfərdən artıq), 2011-ci ildə 300 min turistdən çox olmuş (343 min 

139 turist), 2016-cı ildə isə 400 min turisti ötmüşdür (403 mindən artıq turist). Qeyd edək ki, bu göstərici 2017-

ci ilin nəticələrinə görə isə 414 mindən artıq turist təşkil etmişdir.  

Beləliklə, muxtar respublikamızda turizm sektorunun elmi əsaslara söykənən təşəbbüslərlə, mütərəqqi 

tənzimləmələrlə və çevik təşkilatlanma ilə inkişafını nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, cari ilin yekunlarına görə 

dinamik artım özünü göstərəcəkdir.  
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Naxçıvanda iqtisadi, mədəni və sosial rifahın təmin olunması, ordu quruculuğu sahəsində 

görülən işlər ardıcıl xarakter alıb 

 
Rauf Kəngərli 

 

Heydər Əliyev ideyalarına sədaqətin, Vətənə, yurda bağlılığın nümunəsi olan Naxçıvanda bütün 

sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə edilib. Muxtar respublikanın sürətli sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı, burada 

yüksək səviyyədə infrastrukturun qurulması, dövlət proqramlarının uğurlu icrası yeni-yeni nailiyyətlərin 

qazanılmasına rəvac verib. Bu mənada, 2018-ci il istər ictimai-siyasi, istərsə də sosial-iqtisadi və mədəni 

sahələrdə qazanılmış bir sıra uğurlarla yadda qalıb, ötən ilin son ayı da əlamətdar olub. 

 

Kənd turizmi inkişaf etdirilir 

 

Turizm üçün çox əlverişli şəraitə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahənin daha da 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə mövcud imkanlardan səmərəli istifadə olunur, mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 2018-ci il 29 noyabr tarixli “Ağbulaq 

Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılması haqqında” Sərəncamı da doğma diyarımızda bu sahədə görülən 

kompleks tədbirlərin tərkib hissəsidir. Əlverişli təbii-coğrafi şəraiti və havası, zəngin flora və fauna ehtiyatı 

olan, dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəkdə yerləşən Ağbulaq yaşayış məntəqəsi kənd turizmi üçün böyük 

potensiala malik olduğuna görə ötən illər ərzində burada mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Müasir tələblərə 

cavab verən məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri, Ağbulaq İstirahət Mərkəzi tikilərək istifadəyə verilib. 

Təkcə ötən il 1 milyon 500 min manat dəyərində yenidənqurma işləri aparılıb, 65 ev yenidən qurularaq müasir 

şəraitlə təmin olunub. Buna görə də Ağbulaq kəndi Turizm-İstirahət Bölgəsi kimi fəaliyyət göstərmək üçün 

ideal məkana çevrilib. Bölgənin yaradılmasında məqsəd muxtar respublikada kənd turizminin bir bölgənin 

timsalında inkişafına nail olmaq və gələcəkdə bu qabaqcıl təcrübəni digər yaşayış məntəqələrində tətbiq 

etməkdən ibarətdir. Dekabrın 5-də Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin təqdimatının keçirilməsi bu 

baxımdan əlamətdar hadisədir. 

Təqdimat münasibətilə tədbir iştirakçılarını və sakinləri təbrik edən Ali Məclisin Sədri digər mühüm bir 

məsələyə toxunaraq deyib: “Ağbulaq kəndində ilin bütün fəsillərində turizmi inkişaf etdirmək mümkündür. 

Təbiəti, havası və müasir infrastrukturu kənddə istər yaz, yay və payız, istərsə də qış turizminin inkişafı üçün 

geniş imkanlar açır. Qış turizminin inkişafı sahəsindəki imkanları nəzərə alınaraq kənddə dağ-xizək mərkəzinin 

qurulmasına başlanılmışdır. Turizmin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər Ağbulaq kəndini təkcə 

muxtar respublikada deyil, ölkəmizdə və dünyada tanıdacaqdır. Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi internet 

vasitəsilə turistlərə təqdim olunacaqdır. Turistlərin Ağbulaq kəndinə gəlməsi isə turizmin canlanmasına və 

ölkəmizin inkişafına töhfə verəcəkdir”. 

Həmin gün Ali Məclisin Sədri Ağbulaq Xizək Mərkəzində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub, işlərin 

keyfiyyətlə görülməsi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması barədə tapşırıqlar verib. 

Onu da deyək ki, Ağbulağın gözəl təbiəti, təmiz havası və suyu, ekoloji təmiz qidaları insanların fiziki 

və mənəvi bərpasına təsir edən dəyərsiz amillər olduğu üçün burada hətta səhiyyə turizminin inkişafı üçün də 

geniş imkanlar var. Xüsusilə böyük meqapolislərin əhalisi üçün şəhərin səs-küyündən uzaqda, sakit guşədə 

istirahət etmək çox cəlbedicidir və Ağbulaq bu baxımdan gözəl ünvandır. 

 

İdman sahəsində ardıcıl uğurlar qazanılır 

 

Muxtar respublikada müasir idman infrastrukturunun yaradılması gənclərin sağlamlığının 

qorunmasında, onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində və istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasında mühüm 

rol oynayır. Yaradılan şərait, göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində hazırda muxtar respublikada bütün yaş 

qrupları üzrə bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olan yeniyetmə və gənclərin sayı gündən-günə artmaqdadır. Bu 

gün muxtar respublikada idmanla 27 mindən çox uşaq və gənc, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 361 

nəfər məşğul olur. 2018-ci ildə muxtar respublika idmançılarının dünya çempionatlarında 2, Avropa 
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çempionatlarında 3, Yeniyetmələrin III Yay Olimpiadasında 1, beynəlxalq turnirlərdə 84, Azərbaycan 

birinciliklərində 99 medal qazanması muxtar respublikada idmanın inkişafı üçün yaradılan hərtərəfli şəraitin 

nəticəsidir. 

Dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilən “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr haqqında” müşavirə də 

uşaqların, yeniyetmələrin və gənclərin sağlamlığının qorunması və idmanın inkişafı üçün vacib məsələlərin 

gündəmə gətirilməsi ilə yadda qalıb. 

Ali Məclisin Sədri müşavirədə sağlam cəmiyyət quruculuğunda və gənclərlə işin düzgün təşkilində 

bədən tərbiyəsi və idmanın mühüm rolu olduğunu vurğulayaraq deyib: “Bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul 

olmaq təkcə yarışlarda iştirak etmək və yüksək nailiyyət əldə etmək məqsədi daşımır, eyni zamanda, zərərli 

vərdişlərin qarşısının alınmasında, əhali sağlamlığının təmin olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

xüsusatı əsas götürərək ona nail olmalıyıq ki, muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idman sahəsində 

yaradılanlardan bütün vətəndaşlar, o cümlədən gənclər səmərəli istifadə edə bilsinlər”. 

 

Ali Məclisin Sədri Gənclər və İdman Nazirliyinə və idman federasiyalarına aidiyyəti üzrə tapşırıqlar 

verib, 2018-ci ildə ölkə və beynəlxalq yarışlarda uğurlu nəticələrə görə 7 idmançıya və 4 məşqçi-müəllimə 

mükafat təqdim edib. 

 

Ulu Öndərimizin əziz xatirəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında daim yad edilir 

 

Tarixi xilaskarlıq missiyasını həyata keçirərək muxtar respublikamızı və ölkəmizi qaranlıqlardan, 

təhlükələr girdabından qurtaran, aydınlığa çıxaran ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi daim yad edilir, 

müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi naminə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımız tərəfindən 

minnətdarlıqla xatırlanır. Hər il olduğu kimi, ötən il dekabrın 12-də də müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və 

qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında yad edilib. 

Ali Məclisin Sədri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsi önünə tər gül 

dəstəsi qoyub, xalqımızın böyük oğlunun xatirəsinə ehtiramını bildirib, Heydər Əliyev Muzeyinə gələrək 

görkəmli dövlət xadiminin həyatını və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən eksponatlara baxıb. 

 

Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı missiyasını uğurla yerinə yetirdi 

 

Qədim Naxçıvan İslam və türk dünyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir diyardır. Naxçıvan tarixin 

bütün dövrlərində İslam və türk dünyasına, ümumilikdə isə bəşər tarixinə böyük töhfələr verib, görkəmli 

şəxsiyyətlər bəxş edib. Bu gün muxtar respublikadakı türk-İslam abidələri bu zəngin tarixi keçmişi bir daha 

göstərir. Buna görə də İslam və türk mədəniyyətlərinin dünya səviyyəsində təbliğində yaxından iştirak edən 

beynəlxalq təşkilatlar Naxçıvana xüsusi diqqət yetirirlər. 

Dekabrın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov İslam Təhsil, Elm və 

Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Əminə Əl-Həcri və TÜRKSOY-un baş katibinin müavini 

Fırat Purtaş ilə görüşüb. 

Ali Məclisin Sədri Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsini, İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı və TÜRKSOY-un tədbirlərinin birgə keçirilməsini yüksək dəyərləndirib, Naxçıvanda 

Türk Universitetinin yaradılması, eləcə də müxtəlif istiqamətlər üzrə əlaqələrin inkişafı sahəsində potensialın 

olduğunu bildirib. 

Fırat Purtaş türkdilli ölkələr arasındakı əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Ali Məclisin Sədrinə 

TÜRKSOY-un “25-ci il Xatirə Medalı”nı təqdim edib. 

Müxtəlif mədəniyyətlərin kəsişdiyi, geostrateji baxımdan çox əhəmiyyətli bir məkanda yerləşən 

Naxçıvan qədim sivilizasiyanın şanlı varisi kimi ötən il İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı missiyasını uğurla yerinə 

yetirdi. Bütün bunlar bir daha onu göstərdi ki, Naxçıvan beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsində böyük 

təcrübəyə malik bir diyar olmaqla yanaşı, həm də milli dəyərlərin yaşadıldığı, dini həmrəyliyin təmin olunduğu, 

Azərbaycan xalqının böyük mədəniyyətinin ən qədim dövrlərdən bəri qorunub saxlanıldığı bir məkandır. Ali 

Məclisin Sədrinin dediyi kimi: “Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
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İslam dəyərlərinə yeni yanaşmanın – elmi baxışın əsası qoyulmuş, türk-İslam mədəniyyəti abidələri tədqiq 

olunmuş, Naxçıvan İslam mədəniyyətinin əsas inkişaf mərkəzi kimi bir daha öz təsdiqini tapmışdır”. 

Dekabrın 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı – 2018”in bağlanış tədbiri keçirilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri Vasif Talıbov, İslam 

Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının baş direktorunun müavini Əminə Əl-Həcri, Azərbaycan 

Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və TÜRKSOY-un baş katibinin müavini Fırat Purtaş 

“Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018”in bağlanış tədbirində iştirak ediblər. 

Dekabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Türkiyə 

Respublikası Ərzurum Vilayətinin valisi Okay Memiş və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Ali Məclisin Sədri qonaqları Naxçıvanda görməkdən məmnunluğunu bildirərək deyib ki, Azərbaycanın 

inkişafı Türkiyənin inkişafı, Türkiyənin inkişafı isə Azərbaycanın inkişafıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

Ərzurum vilayəti arasındakı münasibətlərin tarixinə diqqəti çəkən muxtar respublika rəhbəri qarşılıqlı əlaqələrin 

inkişafının hər iki tərəf üçün faydalı olduğunu qeyd edib. 

 

Muxtar respublikanın bütün bölgələri abadlaşır, inkişaf edir 

 

Bu gün muxtar respublikanın bütün bölgələri abadlaşır, inkişaf edir, gözəl yollar, gözoxşayan binalar, 

yeni-yeni sosial obyektlər tikilib istifadəyə verilir. Şahbuz da müasir infrastruktura malik olan rayona çevrilib. 

Həyata keçirilən infrastruktur layihələri, xüsusilə içməli su və kanalizasiya sistemlərinin qurulması rayon 

əhalisinə göstərilən qayğının daha bir ifadəsidir. 15 minə yaxın əhaliyə xidmət göstərən yeni sistem gələcəkdə 

əhali artımı da nəzərə alınmaqla uzun illər istismar olunacaq. Təmizləyici qurğunun istifadəyə verilməsi 100 

milyon kubmetr həcmi olan Heydər Əliyev Su Anbarının çirklənməsinin qarşısını alacaq, eyni zamanda, su 

anbarında balıqçılığın inkişafı üçün problemlər yaranmayacaq. Dekabrın 17-də Şahbuz şəhərində təmizləyici 

qurğular sistemi istifadəyə verilib. 

Ali Məclisin Sədri bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edib, Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət 

Bölgəsində və təmizləyici qurğunun ətrafında aparılacaq yaşıllaşdırma tədbirlərinin layihəsinə baxıb, müvafiq 

tapşırıqlar verib. 

 

Azərbaycanın tarixi keçmişinə göstərilən diqqətin növbəti nümunəsi 

 

Qədim diyarımızda muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması, muzey şəbəkələrinin genişləndirilməsi 

sahəsində də mühüm işlər görülür. Ali Məclisin Sədrinin dediyi kimi: “Muzeylər xalqımızın milli mədəniyyət 

nümunələrini özündə yaşadan müqəddəs yerlərdir. Ona görə də muzeylər daim zənginləşdirilməli, qorunmalı və 

ziyarət olunmalıdır”. Muxtar respublikada yeni muzeylərin yaradılması, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi 

və internet saytlarının istifadəyə verilməsi də tariximizin təbliğinə, onun gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət 

edir. Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 30 muzeydən 17-si son 20 ildə yaradılıb. Dekabrın 20-də 

Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 4 mərtəbədən ibarət olan yeni binasının istifadəyə verilməsi də bu 

sahədə görülən işlərin davamıdır. 

Açılış tədbirində iştirak edən Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla yerinə yetiriləcəyinə, 

Şərur rayonunun tarixinin muxtar respublika tarixinin bir hissəsi kimi öyrəniləcəyinə və qorunub 

saxlanılacağına əminliyini bildirib, muzey işçilərinə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 

Qeyd edək ki, Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1980-ci 

ildə rayonlarda Tarix-Diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması haqqında imzaladığı qərara əsasən yaradılıb. Ötən 

dövrdə muzeyin fondu eksponatlarla zənginləşdirilib. Bu gün muzeyin fondunda 7 mindən artıq eksponatın 

olması Şərur rayonunun qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olmasının göstəricisidir. Rayonda Qazma 

mağarası, Oğlanqala, Qız qalası, Maxta Kültəpəsi və digər tarixi yerlər bu ərazilərin ilk insan yaşayış məskəni 

olduğunu sübut edir. Bunun nəticəsidir ki, Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində bütün tarixi inkişaf 

dövrlərinə aid eksponatlar mövcuddur. 
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Vətənimizin müdafiəsi zamanı sağlamlığını itirənlər, şəhid ailələri diqqət mərkəzindədir 

 

Muxtar respublikamızda Vətənimizin müdafiəsi zamanı sağlamlığını itirənlərə, şəhid ailələrinə 

dövlətimiz tərəfindən hər zaman yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Müharibə əlilləri, şəhid ailələri mənzillə 

təmin olunur, onlara minik avtomobilləri verilir, müalicələrinə kömək göstərilir. Görülən işlərin davamı olaraq, 

dekabrın 20-də Şərur rayonunda sağlamlıq imkanları məhdud 2 Azərbaycan Vətən Müharibəsi iştirakçısına, 

Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən 1 nəfərə və 1 

hərbi xidmət dövrü əlilinə mənzil təqdim olunub, 1 Çernobıl əlilinə isə “NAZ-Lifan 320” markalı minik 

avtomobili verilib. 

Ali Məclisin Sədri xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiklərinə görə mənzil və avtomobillə təmin 

olunanlara təşəkkürünü bildirib, onlara yeni mənzillərində rahat və firavan həyat arzulayıb, mənzillərin 

orderlərini və avtomobilin açarını təqdim edib. 

 

Yaradılan şərait, göstərilən qayğı Naxçıvan teatrının inkişafına yol açıb 

 

Dekabrın 22-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında dahi Azərbaycan şair-dramaturqu Hüseyn 

Cavidin “Xəyyam” dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşaya baxış olub. 

Ali Məclisin Sədri tamaşaya baxıb, sonra səhnə arxasına keçərək yaradıcı heyətlə görüşüb, uğurlu 

tamaşa münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib: “Naxçıvan teatrında çox dəyərli əsərlər tamaşaya 

qoyulmuşdur. Bu gün təqdim olunan “Xəyyam” tamaşası da uğurlu alınmışdır. Fəlsəfi dram əsərlərinin səhnəyə 

qoyulması üçün rejissor işi və aktyor sənəti mühüm amildir. “Xəyyam” tamaşasında da uğurlu və yaradıcı 

rejissor işi və aktyor sənəti vardır. Aktyorların çox hissəsinin gənc olmasına baxmayaraq, səhnədə bunu hiss 

etmək mümkün deyildi. Rollar məharətlə ifa olunurdu. Bütün bunlar istedadla yanaşı, həm də sənətə olan 

sevginin nəticəsidir”. 

Ali Məclisin Sədri yaradıcı kollektivə bir daha təşəkkürünü bildirib, onları qarşıdan gələn Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edib. 

 

Sosial-iqtisadi və ictimai-mədəni həyatda yeni-yeni uğurlar əldə edilir 

 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, ötən il də 

inkişaf və sabitlik ünvanına çevrilən, İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı adını şərəflə 

daşıyan Naxçıvanın sosial-iqtisadi və ictimai-mədəni həyatında əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin muxtar respublikaya növbəti səfəri və bu zaman əhəmiyyətli 

infrastruktur obyektlərinin istifadəyə verilməsi 2018-ci ilin ən mühüm hadisəsi olub. Naxçıvanda ötən il bütün 

sahələrdə inkişaf təmin olunub, əhalinin həyat səviyyəsi daha da yaxşılaşıb, enerji və ərzaq təhlükəsizliyi təmin 

edilib. Təsadüfi deyil ki, 2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə ümumi daxili məhsulun həcmi artaraq 2 milyard 

422 milyon manata yaxın olub. Ümumi daxili məhsulun 57 faizdən çoxu istehsalın payına düşüb ki, bu da 

davamlı və tarazlı inkişafın əsas göstəricisidir. Göstərilən maliyyə dəstəyi sayəsində ötən il muxtar respublikada 

49 yeni istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb. İstehsal edilən sənaye məhsulunun həcmi artaraq 900 

milyon manata yaxın olub. Görülən tədbirlər kənd təsərrüfatının inkişafına da öz təsirini göstərib, muxtar 

respublikada 411 milyon manatdan çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub. Bu da 2017-ci illə 

müqayisədə 4 faiz çoxdur. Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış əlverişli şəraitin nəticəsində bu gün muxtar 

respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat isə tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilir. 

Bütün maliyyə mənbələri hesabına kapital qoyuluşlarının həcmi artaraq 927 milyon 993 min manat 

təşkil edib. İnvestisiya qoyuluşlarının 93 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinə sərf olunub. Şəhər və rayon 

mərkəzlərində, kəndlərdə istifadəyə verilən sosial obyektlər, tikilən inzibati binalar, yaradılan istehsal sahələri 

insanların məskunlaşmasını, rahatlığını təmin edib, 7 kənd və 7 xidmət mərkəzi, Babək rayonunda bir yaşayış 

binası tikilərək istifadəyə verilib. 

Dekabrın 27-də beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin doqquzuncu sessiyasında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə əlaqədar məruzəsində bu faktları qeyd 
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edən Ali Məclisin Sədri deyib: “Heç şübhəsiz ki, bu uğura dövlət başçısının göstərdiyi böyük diqqət və qayğı, 

eləcə də ölkəmizdə və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında davam və inkişaf etdirilən Heydər Əliyev siyasi 

xətti və çəkilən zəhmət sayəsində nail olunmuşdur”. 

Sessiyada 2019-cu il muxtar respublikada “Ailə təsərrüfatları” ili kimi qəbul olunub. 

 

Ordu quruculuğu siyasəti uğurla davam etdirilir 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş ordu quruculuğu siyasəti bu gün 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilir. Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun silah arsenalı və 

maddi-texniki təminatı gücləndirilir, şəxsi heyətin sosial-məişət şəraiti yaxşılaşdırılır, mənəvi-psixoloji hazırlığı 

və döyüş ruhu daha da artırılır. Məhz buna görə də 2018-ci il Naxçıvanın şanlı hərb tarixinə qızıl hərflərlə 

yazılıb. Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordu 1992-ci ildə işğal olunmuş Günnüt kəndinə və ətraf ərazilərə, 

ümumilikdə, 11 min hektar sahəyə nəzarəti qaytarıb, ön xətdə və dayaq məntəqələrində etibarlı müdafiə sistemi 

yaradılıb. 

Bu gün muxtar respublikadakı hərbi hissələrdə də infrastrukturun müasirləşdirilməsi istiqamətində 

mühüm işlər görülür. Dekabrın 31-də Babək rayonunun Gərməçataq və Buzqov kəndlərindəki hərbi hissələr 

üçün yeni əsgəri-məişət komplekslərinin istifadəyə verilməsi infrastrukturun daha da möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində həyata keçirilən işlərin davamıdır. 

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak edən Ali Məclisin Sədri binada yaradılan şəraitlə və xidmətin 

təşkili ilə maraqlanıb, ön xətdə xidmətin təşkili və döyüş növbətçiliyinin aparılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. 

Həmin gün Ali Məclisin Sədri Buzqov kəndində yerləşən hərbi hissənin əsgəri-məişət yaşayış 

kompleksinin də açılışında iştirak edib. 

Ali Məclisin Sədri şəxsi heyəti Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı, o 

cümlədən əsgəri-məişət kompleksinin istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik edərək deyib: “Bu gün muxtar 

respublikada yerləşən ordu, birləşmə və hissələr istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə qadirdir. Muxtar 

respublikanın ərazisi etibarlı qorunur, ordu, birləşmə və hissələrin şəxsi heyətlərinin döyüş qabiliyyətini 

artırmaq üçün tədbirlər görülür, hərbi hissələr müasir silah-sursatla təmin olunur, təlimlər keçirilir, əsgərlərin 

yaşayış şəraiti yaxşılaşdırılır. Gərməçataq və Buzqov kənd¬lərində əsgəri-məişət komplekslərinin istifadəyə 

verilməsi də bu sahədə görülən işlərin davamıdır”. 

Ali Məclisin Sədri xidmətin nümunəvi təşkilində komandir heyətinin üzərinə mühüm vəzifələr 

düşdüyünü bildirib, şəxsi heyət arasındakı birliyin daha da möhkəmləndirilməsi və yaradılan şəraitdən səmərəli 

istifadə olunması ilə bağlı tapşırıqlar verib. 

Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Psixi və Ağciyər Xəstəlikləri dispanserlərində, Onkoloji və 

Yoluxucu Xəstəliklər mərkəzlərində müalicə alan xəstələrə və tibb işçilərinə bayram sovqatları paylanıb, 

müxtəlif adda ərzaq məhsulları anbarlara təhvil verilib. 

 

Əldə olunan nailiyyətlər 2019-cu ildə də inkişafın və sabitliyin davam etdiriləcəyinə təminat verir 

 

Muxtar respublikada bütün sahələr üzrə əldə olunan nailiyyətlər 2019-cu ildə də inkişafın və sabitliyin 

davam etdiriləcəyinə təminat verir, birlik və həmrəyliyi daha da möhkəmləndirir. Sürətli inkişafın, dayanıqlı 

sabitliyin, monolit birliyin nəticəsidir ki, dekabrın 31-də Naxçıvan şəhər sakinləri və şəhərimizin qonaqları 

həmrəylik bayramını və yeni ilin gəlişini böyük ruh yüksəkliyi və bayram gəzintisi ilə qeyd ediblər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ailə üzvləri ilə birlikdə bayram 

şənliyinə gəlib. 

Gecə saatlarında Naxçıvan şəhərinin mərkəzi meydanında möhtəşəm bayram atəşfəşanlığı olub, yeni il 

xoş ovqat və böyük təntənə ilə qarşılanıb. Bu, el-obaya, yurda bağlılığın misilsiz nümunəsini göstərən 

naxçıvanlıların həm də 2018-ci ili uğurla yola saldıqlarını və 2019-cu ildə yeni-yeni nailiyyətlər qazanmaq 

əzmində olduqlarını ifadə edirdi. Muxtar respublikada elmi əsaslara söykənən böyük quruculuq siyasəti də buna 

geniş imkanlar açır. 

Naxçıvanın 30 ilə yaxın bir dövrdə blokadada olmasına baxmayaraq, vətənpərvərliklə görülən işlər onu 

beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi mühüm informasiya məkanına çevirib. Prezident İlham Əliyevin sədri olduğu 
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“Caspian European Club”un Azərbaycanın iqtisadi regionlarının 2017-ci və 2018-ci illər üçün hazırladığı illik 

investisiya reytinqi üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının iki dəfə ard-arda lider olması da doğma diyarımızda 

iqtisadi, mədəni və sosial rifahın təmin edilməsi sahələrində həyata keçirilən kompleks tədbirlərin nəticəsidir. 

Bu, həm də muxtar respublikamızda görülən işlərə Azərbaycan dövlətinin göstərdiyi böyük diqqətin, verilən 

yüksək qiymətin növbəti nümunəsidir. 

 

Səs. - 2019.- 9 yanvar. - № 4. - S. 8-10. 
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Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyi: Naxçıvan tarixindən səhifələrin izi ilə 

 

Musa Rəhimoğlu (Quliyev), 

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,  

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

XVIII əsrin ortalarından etibarən Naxçıvan üçün ciddi sınaqlar dövrü başlandı. Yeni Naxçıvan tarixi 

dövrünə qədər keçilən bütün yüzilliklərin siyasi sınaqlarına Naxçıvan mərdliklə sinə gərdi.  

Ötüb gedən bu yüzilliklərdə orijinal tarix səhifələri yarandı və doğma Azərbaycan tarixinin parlaq bir 

səhifəsinə çevrildi. Bəzi tədqiqatçılar cəhd göstərdilər ki, Naxçıvan tarixini Qafqaz tarixindən təcrid etsinlər. 

Amma tarix tarixdir və zamandan çox asılıdır. Zaman isə unutqanlığın qənimidir. Yəni hər bir tarixi dövr 

məsələni öz həqiqi reallığına gətirə bilir. 

Diqqət yetirsək, bu gün əksər dünya ölkələrinin qafqazşünaslığında Naxçıvan xüsusi yer tutur. Buna əsas 

səbəb onun yerləşdiyi geosiyasi mövqe və yaşadığı tarixi hadisələrdir. Ona görə də Azərbaycan tarixinin unikal 

bir ensiklopediyası olan Naxçıvan tarixi bu gün də Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Yunanıstan, İngiltərə, 

Polşa qafqazşünaslığında xüsusi diqqət çəkməkdədir. Qeyd edək ki, erməni qafqazşünaslığında isə obyektiv 

sənədlər dəyişdirilərək hayların tarixi kimi yazılır və əsassız ərazi iddiaları irəli sürülür. Ancaq necə deyərlər, 

yel qranit qayadan heç nə apara bilməz. 

Yuxarıda adlarını sadaladığımız ölkələrin arxivlərində Naxçıvan və onun hərb tarixi, həmçinin, memarlığı 

ilə bağlı tarixi sənədlər saxlanmaqdadır. 

Naxçıvan xanlığının bəzi rəmzləri bir vaxtlar Qafqazın baş şəhəri sayılan Tiflisdəki Qafqaz Hərbi-Tarixi 

Muzeyində saxlanılıb və muzeyin salonlarında nümayiş etdirilib. XIX əsrin sonlarında yaradılmış bu zəngin 

hərbi muzey “Şöhrət Məbədi” adını da daşıyıb. Muzey haqqında bir az ətraflı söhbət açmaq yerinə düşər. 

Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyi Tiflisdə Qafqaz Hərbi Dairəsinin Qərargahının Hərbi tarix şöbəsinin 

nəzdində Qafqaz müharibələrinin tarixi ilə əlaqədar yaradılmışdır. Elə həmin ildə Qolovin prospektində (indiki 

Rustaveli) yeni muzey binasının tikilməsi qərara alınır. Muzey binası 1885-ci ildə tikilsə də, onun rəsmi açılışı 

1907-ci ilin 11 fevralına təsadüf edir. Arxiv sənədlərindən məlum olur ki, muzey rəsmi olaraq 1906-cı ilin 

martından Qafqaz Hərbi Dairəsinin Qərargahının tabeçiliyinə verilib. Əvvəlki illərdə müxtəlif sərgilərin təşkil 

edildiyi muzey tamaşaçıların diqqətini elə də cəlb etmirmiş. 1905-ci ildə Rusiya çarı qraf İllarion İvanoviç 

Vorontsov-Daşkovu Qafqaza canişin təyin edir. O, işə başlayan kimi unudulmuş, necə deyərlər, sahibsiz qalmış 

muzeyin yenidən təşkilinə göstəriş verir. Vorontsov-Daşkov Tiflisdəki Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyinin 

salonlarını zənginləşdirmək üçün Qafqazın hər yerindən, o cümlədən, Azərbaycandan da müharibələr vaxtı rus 

ordusunun əldə etdiyi qənimətləri muzeyə toplamağı verdiyi  əmrlərdə qərarlaşdırır. Hətta Moskva və Sankt-

Peterburq muzeylərinə aparılan hərbi qənimətlər muzeydə nümayiş üçün Tiflisə qaytarılır. “Şöhrət Məbədi” 

adını daşıyan Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyinin 1907-ci il fevralın 11-də təntənəli açılışı zamanı çəkilən fotoşəkil 

bu gün də Gürcüstan Milli Arxivində saxlanılır. 

“Şöhrət Məbədi”nə ilk direktor görkəmli rus hərb tarixçisi, Qafqaz Ordusunun Baş Qərargahında Hərbi 

tarix şöbəsinin rəisi, “Qafqaz tarixinin Nestoru” ləqəbini daşıyan general-leytenant V.A. Potto (1836-1911) 

təyin olunur. V.A.Potto Qafqaz müharibələrinə aid yazdığı məşhur beşcildliyin müəllifidir (“Qafqaz müharibəsi 

ayrı-ayrı oçerklərdə, epizodlarda, əfsanə və bioqrafiyalarda”, Tiflis, 1885-1891). Onun əsərlərində Naxçıvan 

xanlığının tarixi ilə bağlı xeyli qiymətli məlumatlar vardır. Həmin tarixi faktlar 1826-1828-ci illərə aid bir sıra 

mübahisəli məsələləri aydınlaşdırmaq baxımından olduqca orijinal hesab oluna bilər. 

“Şöhrət Məbədi”, əsasən, 3 salondan ibarət idi. Sağ salon, orta salon və sol salon. Demək olar ki, bu 

muzeydə Rusiyanın Qafqazda, İranda və Türkiyədə apardığı müharibələrdə iştirak edən hərbçilərə məxsus şəxsi 

əşyalar, döyüş səhnələrinin təsviri olan tablolar və əldə olunmuş qənimətlər nümayiş etdirilmişdir. 

V.A.Pottonun vəfatından sonra onun köməkçisi, hərb tarixçisi Semyon Esadze 1912-ci ildə həmin 

muzeyə direktor təyin olunmuşdur. Məlumat üçün deyək ki, Boris və Semyon Esadze qardaşları hərb tarixçisi 

olmuşlar. Onların ikisi də zəngin hərbi yol keçmiş və Qafqaz Hərbi Dairəsinin Baş Qərargahında Hərbi tarix 

şöbəsində Pottonun köməkçiləri kimi fəaliyyət göstərmişlər. “Qafqaz Ordusu”, “Qars” və digər hərbi qəzetlərin 

redaktoru olan Boris Esadze 1914-cü ildə vəfat etmişdir. Digər qardaş Semyon isə 1917-ci ilədək Qafqaz Hərbi 
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tarix şöbəsinin rəisi vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 1921-ci ilin avqustundan Gürcüstan Dövlət Arxivinin 

hərbi bölməsinin, 1923-cü ildən 1927-ci ilədək Hərbi-Tarixi Arxivin müdiri işləmişdir. Çoxlu elmi əsərləri 

vardır. 15 noyabr 1927-ci ildə vəfat etmişdir. 

Esadzelərin Gürcüstan Milli Arxivində çox zəngin fondları mövcuddur. Onların yazdıqları əsərlərdə əks 

olunan Naxçıvan tarixi ilə bağlı sənədlər, epizodlar, Kəngərli süvarilərinin fəaliyyətləri haqqında məlumatlar 

aktuallığı ilə diqqəti cəlb edir. 

Semyon Esadzenin yazdıqlarından bizə məlum olur ki, I Ehsan xanın süvarilərinə məxsus bayraq, 

Abbasabad qalasının dəmir açarı, 1830-cu ildən sonra Kəngərli süvarilərinin 300 nəfərlik dəstəsinə təqdim 

edilən bayraq, döyüş mənzərələrini əks etdirən tablolar və fotoşəkillər bu muzeydə saxlanılırmış. Bu haqda ilk 

dəfə o, 1907-ci ildə yazdığı “Qafqaz Hərbi-Tarixi Muzeyinin bələdçisi” adlı kitabında məlumat vermişdir. Qeyd 

edək ki, şahzadə Abbas Mirzə tərəfindən Naxçıvan Kəngərli süvari dəstəsinə verilmiş döyüş bayrağı da 1827-ci 

il iyulun 7-də Rusiya qoşunları tərəfindən qənimət kimi götürülmüş və Moskva Kremlinə - Çudovaya 

monastrına  aparılmışdır. Bu bayraq 1906-cı ildə Tiflisdəki hərbi muzeyə gətirilmiş və 77-ci nömrədə nümayiş 

etdirilmişdir. Yazılan sənədə görə həmin bayraq 1914-cü ildə Yekaterinador (indiki Krasnodar şəhəri) hərbi 

tarix muzeyinə aparılmışdır. Bu, sırf  Naxçıvan xanlığına aid döyüş bayrağı deyil. Çünki Abbas Mirzə 

Abbasabad qalasında olan Təbriz batalyonuna da belə döyüş bayrağı verib. Həmin bayraq da bu nömrədə 

Tiflisdəki hərbi muzeydə nümayiş etdirilib. Bu məlumatlar sənədlərlə rəsmiləşdirilmişdir. 

1917-ci ildən sonra Naxçıvana məxsus dövlət rəmzlərinin haraya aparılması bizim əsas axtarış 

məqsədlərimizdən biridir. 

Axtarışlar zamanı məlum oldu ki, inqilab ərəfəsində muzeyin əsas eksponatları Krasnodar-Stavropol-

Moskva-Sankt-Peterburq istiqamətində Rusiyaya aparılmışdır. 1830-cu ildən sonrakı Kəngərli süvari dəstəsinin 

bayrağı sonralar Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə verilmişdir. Amma 1828-ci ilədək Naxçıvan xanlığına 

məxsus bayraqların haraya aparılması hələlik məlum deyil. Bir məsələ var ki, Azərbaycan xanlıqları işğal edilən 

kimi bayraqlar Sankt-Peterburqun Petropavlovsk soboruna, yaxud Moskva Silah Palatasına aparılırmış. Bu 

haqda Esadze qardaşları yazmışlar. Bu istiqamətdə ciddi axtarışlarımız davam edir. Naxçıvanın canlı arxivi olan 

Matan xanım Nəsirbəyova öz atasından eşitdiklərini bizə danışardı. Onun dediyinə görə, I Kalbalı xanın 

dövründə Naxçıvan xanlığının bayrağının üzərində, yaxud haşiyəsində “Quran” ayələri və hətta İmam Əlinin 

ikiuclu qılıncının (Zülfüqarın) təsviri varmış. Hilal ayı və yaşıl ulduzu da bura əlavə edirdi. Bunlar çox maraqlı 

məsələlərdir və tariximizdir. Yəqin ki, axtarışlar bizi sevindirəcək. 

“Şöhrət Məbədi”ndən qalan eksponatlar, əsasən, Tiflisdəki Gürcüstan Milli Tarix Muzeyində və Milli 

Arxivin nəzdində olan fotoarxivdə saxlanılır. 

Bir neçə dəfə Canaşia adına Milli Tarix Muzeyində olsaq da, şəxsən fonddakı bayraqlara baxmağa icazə 

vermirlər. Rəsmi sənədlər olsa da, bir nəfərin inadı ucbatından saxlanılan bayraqlara baxa bilməmişik. Həmişə 

çalışmışıq ki, nəsə yeni bir məlumat öyrənə bilək. Fotoarxiv olduqca zəngindir. Burada Krım, Bəyazid 

müharibələrinə və 1914-1918-ci il Dünya müharibəsinə aid fotoşəkillər saxlanılır. 

“Şöhrət Məbədi” bağlandıqdan sonra bolşeviklər həmin şəkilləri bağlı fondlarda saxlamışlar, məhv 

etməmişlər: yəqin ki, Rusiya tarixi olduğuna görə. Fotoşəkillərin çoxu adsızdır. Xüsusi tədqiqata ehtiyacı var. 

Biz tam süvari generalı Hüseyn xan Naxçıvanskiyə məxsus olan 3 ədəd fotoşəkil aşkarladıq. Qafqaz Hərbi-

Tarixi Muzeyi ilə bağlı yazılanlar bizim diqqətimizdədir. Çünki bu muzeydəki qənimətlərin əksəriyyəti 

osmanlılara və azərbaycanlılara məxsus olmuşdur. Siyahılar qalmaqdadır. Bunlar hamısı bizim tariximizdir. O 

tariximizdir ki, yadellilər bu gün də bizdən onu gizlədirlər. Amma gizlədə bilmədikləri bir həqiqət var ki, o, 

bizim axtarışlarımıza işıq salır. O işıq Naxçıvanın igid süvarilərinin cəsurluğu, dönməzliyi və Naxçıvanın şahə 

qalxan döyüş atlarının kişnərtisidir. Bunu dəfələrlə Tiflis arxivlərindəki sənədlər üzərində işləyərkən və fotolara 

baxarkən apaydın hiss etmişəm, duymuşam... 

 

525-ci qəzet. - 2019.- 5 yanvar. - № 2. - S. 19. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası dayanıqlı iqtisadiyyata malikdir 

 
Cavadxan Qasımov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

İnkişaf və tərəqqinin dəyişməz ünvanı kimi keçən illərin güclü sosial-iqtisadi potensialını formalaşdıran 

Naxçıvan Muxtar Respublikası makroiqtisadi gücünü daha da artırmaqdadır. Təbii ki, ölkənin makroiqtisadi 

hədəf və prioritetlərinə birbaşa xidmət edən bu potensial muxtar respublikanın müasir müstəqillik illərində 

qürurve- rici inkişaf tarixini təşkil etməkdədir. Burada qətiyyətli iqtisadi siyasətin davam etdirilməsi, 

məqsədyönlülüyün üstün tutulması iqtisadiyyatın sahə strukturunun daha mütərəqqi əsaslarla təşkilatlanmasına 

imkanlar açmışdır. Səmərəli ideya və təşəbbüslər fonunda islahatların davam etdirilməsi və bununla yanaşı, 

iqtisadiyyatın sosiallaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi artan potensialın dinamikliyinə güclü təminat vermişdir. 

Bu gün tam məsuliyyətlə qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin maraq və mənafelərinin 

dolğun ifadə oluna bildiyi iqtisadiyyat formalaşdırmışdır, bu isə ölkənin milli-iqtisadi maraqlarının ifadə 

olunması ilə yanaşı, eyni zamanda, müasir sosial və iqtisadi tələbləri ilə yeni çağırışlar edən dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyanın çox mühüm hərəkətverici amilinə çevrilmişdir. 

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə düzgün və səmərəli tənzimlənmə tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi özünü iqtisadi artım dinamikasında göstərməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə iqti- 

sadi-istehsal münasibətlərinin davamlı inkişafı, regional səmərəliliyin daha da artırıl- masındakı çeviklik, 

həmçinin, iqtisadi idarəetmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi sahəsindəki tədbirlər qazanılan nailiyyətlərin 

davamlılığına güclü təminat vermişdir. Məhz bu və ya digər amillərin təsiri nəticəsində, muxtar respublika 

2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında yüksək dinamik artım xəttinə sadiq qalmışdır. Məhz bu, özünü cari ilin 

ötən on bir ayının yüksək sosial-iqtisadi mənzərəsi olaraq göstərdi. Keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsaslarının 

müəyyən edildiyi bu. dövrdə əldə edilən hər bir nailiyyət qarşıdakı dövrlər üzrə güclü bazaya çevrilməkdədir. 

Qeyd edək ki, ötən dövrdə muxtar respublikada əsas makroiqtisxadi göstərici olan ÜDM-in həcmi 2 milyard 

421 milyon 714 min 800 manat təşkil etmişdir ki, bu da milli iqtisadi inkişafın mühüm göstəricisinə 

çevrilmişdir. Bu, ölkənin daha da qətiyyətlə reallaşan hədəfləri fonunda böyük strateji əhəmiyyət daşıyan 

göstəricidir. Çünki burada iqtisadi islahatlar və sosial dayanıqlılıq məqsədlərinin çox gerçək nəticələri özünü 

göstərməkdədir. Nəticə etibarı ilə iqtisadiyyatın sosiallaşması əhalinin maraq və mənafelərinin ifadə olunduğu 

təkmil bir potensialın mövcudluğuna güclü zəmin yaratmışdır. 

 

Müxtəlif illərin on bir ayı üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ÜDM-in həcmi (min manat) 

 

Göründüyü kimi, 2014-2018-ci illərin müvafiq dövrləri üzrə iqtisadi fəaliyyət mühiti daha da səmərəli 

təşkil edilmiş və bunun nəticəsində, əsas makroiqtisadi göstəricinin istehsal həcmləri arasındakı artım 1,2 dəfə 

təşkil etmişdir. İqtisadi gücün artması muxtar respublikada əhalinin sosial müdafiəsinin daha da güclənməsini 

və alıcılıq qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsini də təmin etmişdir. Məhz bu, cari ilin ötən dövründə hər bir nəfərə 

düşən ümumi daxili məhsulun həcminin 5330 manata çatması üçün əlverişli zəmin yaratmışdır. Digər tərəfdən, 

bəhs edilən dövrlərdə bu sahə üzrə dinamik artımın təşəkkülü fikirlərimizi təsdiq etməkdədir. Bütün bunlar həm 

də ölkədə və onun regionlarında, xüsusən də, Naxçıvan Muxtar Respublikasında səmərəli icra olunan regional 

inkişaf proqramlarının yüksək ideya və təşəbbüslərin məhsulu olduğunu göstərməkdədir. Aşağıdakı şəklin 

məlumatları bunu göstərir: 

 

Müxtəlif illərin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər bir nəfərə düşən 

ümumi daxili məhsulun həcmi (manat) 

 

Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadi quruculuq proseslərinin qətiyyətlə davam etdirilməsi, bir 

tərəfdən qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını stimullaşdırırsa, digər tərəfdən, hədəf və prioritetlərə doğru 

əldə edilən uğurların prespektivliyini göstərməkdədir. Bütün hallarda isə, bu, iqtisadiyyatın çoxşaxəliliyini 

artıran mütərəqqi amillərdir. Bəhs edilən məsələlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir sosial-iqtisadi 
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inkişafında özünü göstərir. İnfrastruktur quruculuğunun makroiqtisadi məhsuldarlığın artırılmasındakı rolu, 

regionların istehsal göstəricilərinin artırılması, əmək ehtiyatlarından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, 

məşğulluğun stimullaşdırılması və digər amillərin səmərəli təşkili muxtar respublikada çox güclü potensial 

formalaşdırmışdır. Həmin nailiyyətlər, bütün sahələr kimi, muxtar respublikanın nəqliyyat sektorunun 

perspektivlərini daha da artırmışdır. Artıq bütün şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərin müasir standartlara uyğun 

nəqliyyat infrastrukturu yaradılmış, bu isə, özünü nəqliyyat sektorunda yükdaşımaların həcmindəki artım 

dinamikası ilə ifadə etməkdədir. Qeyd edək ki, 2010-cu ildə uzunluğu 87 kilometr olan Naxçıvan-Sədərək, 

2012-ci İldə uzunluğu 34 kilometr olan Naxçıvan-Culfa və 2014-cü ildə uzunluğu 88,8 kilometr olan Naxçıvan-

Şahbuz-Batabat magistral avtomobil yollarının istifadəyə verilməsi və hazırda Culfa-Ordubad avtomobil 

yolunun tikintisinin davam etdirilməsi sözügedən sahə üzrə yeni inkişaf səhifələrinin açılmasına yol açmışdır. 

Şəklin məlumatlarından da, görünür ki, güclü infrastruktur quruculuğu muxtar respublikada iqtisadiyyatın 

sahə strukturu üzrə yüksək perspektivliyə malik dinamik inkişafı təmin etmişdir. Cari ilin yanvar-noyabr 

aylarında nəqliyyat sektorunda yükdaşınması 2014-cü ilin eyni dövrünün müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1,1 

dəfə artmışdır. Bununla yanaşı, muxtar respublikada nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, həmçinin, dəmiryolu 

şəbəkəsinin əhatəsinin genişlənməsinə imkanlar açmışdır. Qeyd edək ki, cari ilin təkcə noyabr ayında muxtar 

respublika ərazisindəki ayrı-ayrı tikinti təşkilatlarının ünvanına 8 min 520 ton müxtəlif təyinatlı yük, Ordubad-

Şərur və Şərur-Culfa istiqamətlərində hərəkət edən yük-sərnişin qatarları vasitəsilə 14 min 991 sərnişin 

daşınmışdır. 

İqtisadi sahələrdə çevikliyin göstərilməsi, proseslərin düzgün təşkili və idarə olunması, istehsal-istehlak 

münasibətlərinin və bu sahədəki fasiləsizliyin təmin edilməsi informasiya və rabitə xidmətlərinin (o cümlədən, 

mobil rabitə) davamlılığını göstərməkdədir. Təbii ki, bu, məhsul və zaman itkisinin qarşısının alınmasında 

mühüm göstərici olmaqla, eyni zamanda, əhalinin rifah göstəricilərinin mühüm tərkib hissəsi kimi ifadə oluna 

bilər. 

2014-2018-ci illərin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında informasiya və rabitə 

xidmətləri (o cümlədən, mobil rabitə) haqqında məlumat (min manat) 

 

Bütün bunlar göstərir ki, muxtar respublikada: 

 

− innovativ inkişafa dayanan proseslərin davamlılığı sahəsində qətiyyətlilik vardır; 

− iqtisadi islahatlar milli iqtisadiyyatın perspektivlərinə istiqamətlənməklə, onun uzaq gələcək üzrə 

məhsuldarlığı təmin edilməkdədir; 

− istehsal və qeyri-istehsal sahələri üzrə fasiləsizliyin və əlçatanlığın təmin edilməsinə güclü 

potensial formalaşmaqdadır; 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, bu sahədəki tədbirlərin sürətləndirilməsi və məhsuldarlığının 

artırılması yüksək məq- sədyönlülük və perspektivliliklə davam etdi- rilməkdədir. Təhlillərimizə əsasən, qeyd 

edə bilərik ki, 2014-2018-ci illərdə istər informasiya və rabitə xidmətlərinin artımı (istərsə də, o cümlədən, 

mobil rabitə) 1,1 dəfə təşkil etməkdədir. Apardığımız hesablamalara istinad edərək qeyd edə bilərik ki, əldə 

edilən nailiyyətlər iqtisadiyyatın aparıcı sahələri kimi, sənaye və kənd fesərrüfatının həm inkişafının nəticəsini 

ifadə edir, həm də həmin sahələrin uzaq gələcək üzrə perspektivlərinə əlverişli zəminlər gətirir. Qeyd edək ki, 

2014-cü ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 1,1 dəfə, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının həcmi isə 1,4 dəfə artmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının makroiqtisadi inkişafına nəzər saldıqda, görürük ki, burada sosiallaşma 

göstəriciləri üstünlük təşkil etməkdədir. Təhsil, elm, səhiyyə və digər sahələrdəki innovativ üstünlüklər, həmin 

proseslərin düzgün təşkili və idarə olunması, bunun isə, sosial dayanıqlığın daha da gücləndirilməsinə 

hərəkətverici təsiri, məhz qeyd etdiklərimizin elmi və məntiqi ifadəsini təşkil etməkdədir. Keçdiyimiz yola 

nəzərə salanda, görürük ki, müvafiq sahə üzrə hüqiqi və iqtisadi tənzimləmələrin həyata keçirilməsi də strateji 

əhəmiyyəti ilə seçilmişdir. 

Hazırda muxtar respublikada bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı 430 manatdır. Bu göstərici isə, 

2014-cü ilin eyni dövrünün göstəricisi (388,5 manat) ilə müqayisədə 1,1 dəfə artmışdır. Həmçinin, bu, əhalinin 

alıcılıq qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, firəvanlığının diqqətdə saxlanılmasına, rifah göstəricilərinin 

artırılmasına və sosial-iqtisadi məmnunluğun təmin edilməsinə istiqamətlənmişdir. Təbii ki, sadalanan amillərin 
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hər biri səmərəli tənzimləmələr fonunda bütün tərəfləri ilə yanaşı, həm bazar qanunlarının sərbəst və maneəsiz 

fəaliyyətinə stimul vermiş, həm də nəticə etibarı ilə özünü pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin, həcminin, dinamik 

artımında göstərməkdədir. 

 

2014-2018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi (min 

manat) 

 

Tələb və təklifin tarazlığına, bazar münasibətlərinin təkmil institusional mexanizm kimi formalaşmasına 

və bununla da, iqtisadi tarazlığın təmin edilməsinə münbit zəmin olan yuxarıdakı göstəricilər muxtar 

respublikada sağlam rəqabət mühitinin inkişafında əlverişliliyi ilə seçilmişdir. Təhlillərimiz göstərir ki, 2014-

2018-ci illərdə muxtar respublikada pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 1,6 dəfə artmışdır. Bu isə, ölkənin 

milli- iqtisadi maraqlarının qorunmasında, əhalinin artan tələbatlarının qarşılanmasında, sosial dayanıqlığın 

gücləndirilməsində və digər məqsədlərin.gerçəkləşməsində mühüm amildir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası 2018-ci ilin sonlarına doğru da güclü sosial- iqtisadi baza 

formalaşdıra bilmişdir. Digər tərəfdən, bu, sosialyönümlü iqtisadiyyat quruculuğunda həlledici mərəhələlərin 

ardıcıllığını təmin etməkdədir. Qeyd edək ki, davamlı inkişaf üçün şaxələndirici perspektivlər vəd edən bu 

uğurlar muxtar respublikanın səmərəli regional siyasətdəki əhəmiyyətini daha da artıracaqdır. 

 

Səs. - 2018.- 29 dekabr. - № 248. - S. 11. 
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Naxçıvanda qız məktəblərinin inkişaf tarixindən 
 

“Ehsan xan Kəngərlinin qızı Qönçəbəyim 1837-ci ildə Naxçıvan şəhərində açılmış rus dövlət 

məktəbinə daxil olmuşdu” 

 

Vahid Rzayev, 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Maarifçilik cəmiyyət həyatında qadının rolunu çox yüksək və lazımınca qiymətləndirən ictimai, mədəni, 

pedaqoji hərəkatdır. Bu hərəkatda başlıca ideya, möhkəmlənmiş qənaətlərdən biri budur ki, cəmiyyətin 

inkişafının bütün sahələrində - siyasi-iqtisadi və ictimai-mədəni həyatda dirçəliş, şüurda və mənəviyyatda 

yeniləşmə qadına münasibətin necəliyindən asılıdır. Onlar doğru olaraq göstərirdilər ki, qadının cəmiyyətdə, 

ailədə və məişətdə layiqli mövqe tutması vacib şərtdir ki, bu da onun maariflənməsi, yüksək intellektə malik 

olması tələbini bir mənalı şəkildə irəli sürür. Qadın azadlığı, qadın təhsili və tərbiyəsi XVIII əsr Qərb 

maarifçiliyi və peda-qogikasını məşğul edən problem olmuşdur. XIX əsrdə Rusiya imperiyasında kapitalist 

inkişaf sisteminin nisbətən artması ayrıca “Rusiya maarifçiliyi”ndən bəhs etməyə imkan verdi. Bu iki böyük 

maarifçi hərəkatın mütərəqqi ideyalarının təsiri nəticəsində əsrin 40-cı illərindən çarizmin müstəmləkə 

ucqarlarından biri kimi Şimali Azərbaycanda da maarifçi ideyalar formalaşdı.  

Maarifçi hərəkatın ilk böyük nümayəndələri kimi Abasqulu ağa Bakıxanov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, 

Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi və başqaları qadın azadlığı, qadının yeni dövrə, yeniləşmiş şəraitə 

uyğun təhsili və tərbiyəsi məsələsinə diqqət yetirir, bu cəhətə yaşam tərzi kimi baxmağı təlqin və diqtə etməyə 

çalışırdılar. 

Qeyd edək ki, XIX əsrdə yüksək təhsilli ziyalı qadınların ev şəraitində tədris-tərbiyə işləri əhəmiyyətli 

olsa da, nə kəmiyyət, nə də keyfiyyət cəhətdən zamanın yeni görüşlərə malik qadın-anasının tərbiyə olunma-

sına, müasir, yeniləşmiş ailə modelinin yaranmasına əsaslı təsir imkanlarına malik deyildi. Dövlət tədris 

müəssisələrində (qadın xeyriyyə cəmiyyətləri hesabına yaradılan tədris müəssisələrində) azərbaycanlı qızların 

təhsili sahəsində ilk addımların atılması isə həmin əsrin ikinci yarısına düşür ki, bu tədris müəssisələrində 

azərbaycanlı qızların çox cüzi, həm də müntəzəm olmayan bir şəkildə təmsil olunması maarifçi idealların həyata 

keçirilməsi imkanları kimi qiymətləndirilə bilməz. 

Məlumdur ki, bu dövrdə Tiflis, Bakı, Şamaxı, Şuşa, Gəncə şəhərlərində “Müqəddəs Nina” xeyriyyə 

cəmiyyətinin hesabına bütün tədris-təlim işləri rus dilində aparılan eyniadlı qız məktəbləri, qız gimnaziya və 

progimnaziyaları açıldı. Lakin bu tədris müəssisələri azərbaycanlı qızların təhsili sahəsində əhəmiyyətli ola 

biləcək, hadisəyə çevriləcək səviyyəyə yüksələ bilmədi. Həmin məktəblər açılarkən belə bir məqsəd heç nəzərdə 

tutulmamışdı da. Xeyriyyə vəsaitləri hesabına fəaliyyət göstərən bu təhsil müəssisələrində çox az sayda, 

barmaqla sayıla biləcək azərbaycanlı qızlar təhsil almışdı. Belə bir vəziyyətin yaranması bir sıra səbəblərdən 

irəli gəlirdi. Hər şeydən əvvəl, söyləyək ki, bu məktəblərdə dövlət tərəfindən azərbaycanlı qızların təhsilini 

məhdudlaşdıra biləcək ciddi maneələr olmasa da, burada yalnız yuxarı təbəqənin uşaqları təhsil almaq imkanına 

malik idi. Digər tərəfdən, xüsusi olaraq bu cəhəti də göstərməyi lazım bilirik ki, ruhanilərin fitvası da bu işdə 

əsaslı rol oynayırdı. Bu təhsil müəssisələrində azərbaycanlı qızların digər dini etiqada malik tərbiyə olunanlarla 

birlikdə təhsil alması, tədris işlərini xristian əsilli müəllimlərin aparması əleyhinə çıxışları, həmçinin təlimin rus 

dilində aparılması, şəriət qanunlarının və Azərbaycan dilinin tədris olunmaması səbəbindən əhali bu məktəblərə 

rəğbət göstərmir, qız övladlarını bu cür məktəblərə göndərməkdə maraqlı olmurdu. Qeyd edək ki, Azərbaycanın 

Bakı, Şuşa, Şamaxı, Gəncə kimi şəhərlərində “Müqəddəs Nina” qadın xeyriyyə cəmiyyətinin üzvlərinin böyük 

bir hissəsini azərbaycanlı qadınlar təşkil etsə də, bu cəmiyyət tərəfindən açılan təhsil müəssisələrində şəriət və 

Azərbaycan dilinin tədrisi nəzərdə tutulmamışdı. Ona görə də bu məktəblərdə azərbaycanlı qızlar ara-sıra, çox 

az sayda təmsil olunmuşlar. 

İrəvanda isə “Müqəddəs Ripsimi” qadın xeyriyyə cəmiyyəti yaradılmışdı. Cəmiyyətin üzvü və 

xeyriyyəçilərinin sayı 96 nəfərdən ibarət idi. Bu cəmiyyət 1 yanvar 1850-ci ildə şəhərdə qızlar üçün məktəb 

açdı. Bu təhsil müəssisəsinin digər qız məktəblərindən fərqi ondan ibarət idi ki, burada Azərbaycan dili və şəriət 

qaydalarının öyrədilməsi ayrıca bir tədris fənni kimi nəzərdə tutulmuşdu. Bu fənni Seyid Molla Mir Mehdi 
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tədris edirdi. Məktəbdə milliyyətcə azərbaycanlı olan qızlar şəriət qaydalarını, rus əsilli qızlar provaslav dini 

etiqadını, ermənilər isə erməni-qriqoryan məzhəbini öyrənirdilər. Məhz bu cəhət məktəbdə ilk illərdə 

azərbaycanlı qızların görünən sayda olmasını təmin edən amil olmuşdur. 

“Müqəddəs Ripsimi” məktəbi 19 nəfər şagirdlə fəaliyyətə başlamışdır. Onlardan milli mənsubiyyətinə 

görə 3 nəfəri azərbaycanlı, 4 nəfər rus, 12 nəfəri isə erməni idi. Sonrakı illərdə məktəbdə təhsil alan 

azərbaycanlı qızların sayının get-gedə artdığı müşahidə olunur. 1851-ci ildə tədris müəssisəsində 21 nəfər qız 

təhsil almışdır. Onlardan 8 nəfər qız öz hesabına, 13 nəfəri isə xeyriyyə yolu ilə toplanmış vəsait hesabına 

oxuyurdu. Tərbiyə olunan qızlardan 5 nəfəri azərbaycanlı idi. 1852-ci ilin statistikasında göstərilirdi ki, 

məktəbdə 28 qız təhsil almışdır. Onlardan 10 nəfəri pravoslav (rus), 11 nəfəri erməni-qriqoryan əsilli, 7 nəfəri 

isə azərbaycanlı qızlardan ibarət olmuşdur. 1854-cü ildə isə məktəbdə 24 şagird təhsil alırdı ki, onlardan 5 nəfəri 

azərbaycanlı idi.  

Məktəbdə təhsil alan azərbaycanlı qızların sayı sonrakı bir neçə ildə get-gedə yüksəlmişdir ki, bu cəhət 

tədris müəssisənin əhali arasında nüfuzunun artdığının göstəricisi sayıla bilər. Məsələn, 1855-ci ildə məktəbdə 

27 qız təhsil almışdır ki, onlardan 6 nəfəri azərbaycanlı, 14 nəfəri rus, 6 nəfər erməni, 1 nəfərin isə katolik 

etiqadından olduğu göstərilir. Məktəbin tarixində say etibarilə ən çox azərbaycanlı qızın təmsil olunduğu il 

1856-cı il olmuşdur. Həmin ildə məktəbdə 8 nəfər azərbaycanlı qız təhsil almışdır .  

Tədris müəssisəsində 1857-ci ildə 7 nəfər azərbaycanlı qızın təhsil aldığı göstərilir. Hansı səbəblərdənsə 

bu ildən sonra məktəbdə azərbaycanlı qızların sayı kəskin şəkildə aşağı düşmüşdür. Statistik mənbələrin verdiyi 

məlumata görə 1871-ci ildən 1880-ci ilə qədər məktəbdə cəmi 7 nəfər azərbaycanlı qız təhsil almışdır. Bu rəqəm 

aşağıdakı illərdə qeydə alın-mışdır: 1871-ci ildə 1 nəfər; 1872-ci ildə 2 nəfər; 1873-cü ildə 2 nəfər; 1874-cü ildə 

1 nəfər; 1877-ci ildə 1 nəfər. Təəccüb doğuran cəhət odur ki, 1859-cu ildən 1870-ci ilə qədərki dövrdə nəşr 

olunmuş mənbələr məktəbin şagirdlərinin milli tərkibinə görə statistikasını verməmiş, bəzi hallarda uşaqların 

silki mənsubiyyətinə görə tərkibini göstərməklə kifayətlənmişlər. Əlavə olaraq qeyd edək ki, 1859-cu ildən 

müəllim Molla Mir Mehdinin adı və ümumiyyətlə, tədris fənni kimi şəriət və Azərbaycan dili ştatı haqqında 

məlumat verilmir. 

Əlbəttə ki, məsələnin mahiyyətinin aydınlaşdırılması, onun mübahisəli görünən, şübhə doğuran 

məqamları faktlar, dəlil-sübutlarla danışmağı tələb edir. Lakin, fikrimizcə, belə bir mülahizənin irəli sürülməsi 

həqiqəti əks etdirər ki, məktəbdə şəriət və Azərbaycan dilinin öyrədilən fənlər sırasından çı-xarılması yəqin ki, 

əhalinin narazılığına səbəb olmuşdur. Nəticədə həmin ildən sonra tədris müəssisəsində azərbaycanlı qızların 

sayı xeyli aşağı düşmüşdür. 

Qeyd etdiyimiz kimi, “Müqəddəs Ripsimi” cəmiyyətinin üzvləri və xeyriyyəçiləri 96 nəfərdən ibarət 

olmuşdur. Maraqlıdır ki, onların arasında azərbaycanlı qadınlar üstünlük təşkil etmişdir. Cəmiyyətin üzvləri 

arasında Ehsan xanın qızı Sona xanımın (Sonabəyimin), oğlanları İsmayıl xanın xanımı Cahan xanımın və 

Kalbalı xanın xanımı Xurşud xanımın da adları vardır.  

Naxçıvan şəhərində qızların təhsili ilə bağlı ilk məlumatlardan biri şairə Qönçəbəyimin adı ilə bağlıdır. 

Bir qayda olaraq tədqiqatlarda və ensiklopedik nəşrlərdə şairə Qönçəbəyim “Sonuncu Naxçıvan xanı Ehsan xan 

Kəngərlinin qızı” kimi təqdim olunur. Həmçinin burada göstərilən belə bir fikir də maraq doğurur ki, Ehsan 

xanın qızı Qönçəbəyim 1837-ci ildə Naxçıvan şəhərində açılmış rus dövlət məktəbinə daxil olmuş, rus və fars 

dillərini öyrənmiş, şərq ədəbiyyatını kamil bilmişdir. Əlbəttə, ehtimal şəklində olsa belə, şairənin qəza 

məktəbində oxuması faktı mümkündür. Çünki araşdırmalar Qönçəbəyimin rus və fars dillərini yaxşı bildiyini bir 

mənalı şəkildə təsdiq edir. 

(Ardı var) 
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Ulu Öndərin həmişəyaşar ideyaları ilə inkişaf edən Naxçıvan 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan xalqının böyük oğlu, tarixi şəxsiyyət, sevilən rəhbər, el ağsaqqalı, müdrik siyasətçi və 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin unudulmaz adı və xatirəsi hər birimizin qürur mənbəyimiz və güvənc 

yerimizdir. Keçmiş İttifaq dövründə də, hazırkı müstəqillik illərində də Azərbaycan Respublikasının sosial-

iqtisadi inkişafında, dövlət quruculuğunda, iqtisadi perspektivliyinin və sosial dayanıqlığının artmasında böyük 

şəxsiyyətin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Bu, keçmiş SSRİ məkanında İttifaq ölkələri arasında, hazırkı şəraitdə 

isə dünya miqyasında Azərbaycanın get-gedə güclənən mövqeyinin ən bariz göstəricisinə çevrilmişdir. 

Məhz hər iki mərhələdə ölkənin bütün regionlarında və eləcə də Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respulbikasında davamlı iqtisadi inkişafın və eləcə də sosial ədalətin 

bərqərar olmasında Ulu Öndərin qətiyyətli rəhbərliyini qürurla qeyd edə bilərik. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında müasir bazar iqtisadiyyatının güclü dayaqlarının yaradılması, islahatların başladılması, 

makroiqtisadi proseslərin səmərəli təşkili və idarə olunması sahəsindəki ilkin mərhələnin əsasları məhz böyük 

Heydər Əliyevin xalqımıza, dövlətimizə və iqtisadiyyatımıza bəxş etdiyi çox zəruri nailiyyətlərdir. Ötən əsrin 

90-cı illərinin əvvəllərində muxtar respublikanın sərhədlərinə erməni təcavüzünün iflasa uğramasında, daxili 

sabitliyin bərqərar edilməsində, sağlam iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni mühitin təsisatlarının yaradılmasında 

dahi rəhbərin həyata keçirdiyi tədbirlər hər birimizin xatirində ömürlük yaşayacaqdır. Əlbəttə ki, bütün bunlar 

bu günlərə qədər keçən sonrakı dövrlər üzrə güclü və dayanıqlı bazaya çevrildi, ölkəmizdə, onun regionlarında 

və Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli və regional iqtisadiyyatın səmərəlilik göstəricilərini təşkil etdi. 

Artıq 2018-ci ilin sonlarına doğru addımlamaqdayıq. Ötən dövrdə Azərbaycan Respublikasının Ulu 

Öndərin ideyalarından bəhrələnməklə, sosial-iqtisadi sahələrdəki hədəfləri onun regionlarının istehsal-iqtisadi 

münasibətlərinin davamlı inkişafına sürətləndirici təsirlərini göstərmiş və bu, milli iqtisadiyyat üçün mövcud 

perspektivlərin daha da artırılmasına stimul vermişdir. Təsadüfi deyildir ki, cari ildə Dünya Bankının “Doing 

Business” hesabatında ölkəmiz dünya miqyasında biznes mühitinə görə ötən 2017-ci ildəki 57-ci yerdən bu ilki 

25-ci yerə qədər irəliləmişdir. Təbii ki, bu, Azərbayacan Respublikasında iqtisadi islahatların davamlılığının, 

onun sosial dayanıqlığının, müqavimətliliyinin, hazırkı inkişaf səviyyəsinin, dünyanın müasir çağırışları ilə 

səsləşməsinin ən mühüm ifadəsidir. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin həmişəyaşar ideya və təşəbbüslərinin gerçəkləşdiyi son 23 

ildən artıq dövrdə muxtar respublikada sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində dinamik artım baş tutmuş və bu, 

makroiqtisadi proseslərin səmərəliliyini təmin etmişdir. Məhz bu dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına verdiyi töhfələr bütün zamanların aktuallığını artıran prosesləri olaraq 

ifadə edilməlidir. Burada iqtisadi inkişafın və sosial siyasətin səmərəliliyi istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında da dinamik iqtisadi artımı təmin etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazandığı bütün nailiyyətlər məqsədyönlülük və stimullaşdırma 

mexanzimlərinin məcmusu olmaqla, əvvəlki dövrlərin çox güclü bazasını formalaşdırmış, nəticə etibarilə cari və 

perspektiv dövrlər üzrə çoxistiqamətlilik və çoxşaxəlilik əsasında makroiqtisadi potensial yaratmışdır. Bunu cari 

ilin yanvar-oktyabr aylarının sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri də sübut etməkdədir. Belə ki, istinad edilən 

dövrdə muxtar respublikada 2 milyard 172 milyon 378 min 700 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal 

olunmuş, bu isə müəyyən edilən hədəflərin gerçəkləşməsi fonunda 2017-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 

1,4 faiz üstələmişdir. 

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf mühitində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başladılması onun 

milli iqtisadi quruculuq proseslərində malik olduğu çoxşaxəli iqtisadi göstəricilərlə iştirakını daha da 

sürətləndirməkdədir. Bu, həmçinin mövcud və yeni yaradılan istehsal müəssisələrinin muxtar respublika 

iqtisadiyyatına qazandırdığı nailiyyətlərin ən gerçək nəticəsi olmaqla, ölkənin milli iqtisadiyyatı üçün prioritet 

olan sənayeləşmə siyasətinin səmərəliliyini də artırmaqdadır. Mühüm göstərici kimi, istehsal edilən ümumi 

daxili məhsulun tərkibində 30 faizə yaxın həcmlə ilk yeri də məhz sənaye sahəsi tutur. 450-yə yaxın sənaye 

müəssisəsinin fəaliyyət göstərməsi isə muxtar respublikanın bu sahə üzrə məhsul istehsalının həcminin də 
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artmasında stimula çevrilmişdir. Elə cari ilin yanvar-oktyabr aylarında 827 milyon 648 min 800 manat 

dəyərində sənaye məhsulun istehsal edilməsi də fikrimizi təsdiqləməkdədir. 

Yanvar-oktyabr aylarında muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 840 milyon 

725 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 1,1 

dəfə çoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sakinlərin rahatlığı, yüksək yaşam tərzi, mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması və digər bu kimi məsələlər dövlətin aktiv sosial siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu 

mənada rayon və kəndlərin abadlaşdırılması, çoxsaylı infrastruktur quruculuğu həyata keçirilən ünvanların 

sayının artması məhz bu məqsədlərə xidmət etməkdədir. Qeyd edək ki, elə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 

775 milyon 690 min manatı və ya 92,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür ki, burada da başlıca 

məqsəd insan amilindən onun hərtərəfli qayğı və diqqətdə saxlanılmasından ibarətdir. 

Muxtar respublikada aqrar sahə makroiqtisadi proseslərin hərəkətverici qüvvəsinə çevirlmişdir. Qeyd 

edək ki, cari ilin istinad edilən dövründə muxtar respublikada 386 milyon 792 min 300 manatlıq kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal olunmuşdur. Bəhs edilən göstəricilərə 19926,1 ton həcmində diri çəkidə ət istehsalını, 77230 

ton həcmində isə süd istehsalını da əlavə edə bilərik. Bütün bunlar isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki fəaliyyətin 

məhsuldarlığını göstərməkdədir. 

Hazırda muxtar respublikanın bütün kəndlərində kiçik sahibkarlar üçün əlverişli fəaliyyət mühiti 

yaradılmış və onların əməyinin nəticələri makroiqtisadi proseslərdə özünü göstərməkdədir. Bu isə təbii ki, 

təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına çıxış imkanlarının səmərəliliyini yüksəltmişdir. Ölkədə həyata 

keçirilən özünüməşğulluq proqramlarının da hərəkətverici qüvvəsini təşkil edən bu amillər muxtar respublikada 

kəndlərin iqtisadi inkişafına, abadlaşmanın və şəhərləşmənin sürətlənməsinə stimul vermiş, bu işlərdə təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətinin məhsuldarlığını daha da artırmışdır. Qeyd edək ki, təsərrüfat subyektlərinə dövlət 

qayğısının ifadəsi olaraq, 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları 

tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 44 milyon 118 min 500 manat məbləğində kreditlər verilmişdir. Bu göstərici 

bir il öncə verilən kreditlərin məbləğindan 1,7 dəfə çox olmaqla, fəaliyyətin məhsuldarlığını və istehsalın 

fasiləsizliyini daha da artırmışdır. 

Məhz belə bir şəraitdə muxtar respublikada hədəf kimi götürülmüş daxili bazarın qorunması, yerli 

məhsulların istehsalı, istehsalla tələbat, nəticə etibarilə istehsalla istehlak arasında tarazlığın təmin edilməsi 

məsələlərini daha da əlçatan etmişdir. Bununla yanaşı, müəssisələrin zəruri istehsal avadanlıqları ilə təminatı 

sahəsində güclü potensial yaradılmışdır. Artıq bu gün muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur. 

Bunun da 126 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarından ibarətdir. Qeyd edək ki, əhalinin 108-i 

ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla 350 növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına 

ödənilməkdədir. Hesablamalar göstərir ki, ərzaq məhsullarının 86 faizi, qeyri-ərzaq məhsullarının 94 faizdən 

artığı, ümumi məhsul istehsalının isə 91 faizdən artığı məhz tamamilə yerli imkanlar hesabına təmin edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının etibarlı qonşuluq və tərəfdaşlıq siyasətinin, 

bununla da beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin davamlılığında özünəməxsus üstünlüyə malikdir. Ərazinin 

coğrafi, iqtisadi və təbii potensialı burada xarici ticarət əlaqələrinin də inkişafına təkan vermiş və bu, müsbət 

saldo ilə nəticələnən xarici ticarət dövriyyəsini təmin etmişdir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün 2018-ci ilin 

yanvar-oktyabr aylarında 374 milyon 768 min ABŞ dolları dəyərində xarici ticarət dövriyyəsinin qeydə 

alınmasını göstərə bilərik. Bu sahədəki proseslərin səmərəliliyinin nəticəsi olaraq 2009-cu ildən etibarən ixracın 

həcmində özünü göstərən artım dinamik olaraq davam etmiş və cari ilin bəhs edilən dövründə 330 milyon 369 

min 200 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Təbii ki, ixracın dəyərinin artması nəticə etibarilə idxalın minimuma 

endirilməsinə səbəb olmuş və ötən on ayda idxalın dəyəri 44 milyon 398 min 800 ABŞ dollarına düşmüşdür. 

Nəticədə isə 285 milyon 970 min 400 ABŞ dolları dəyərində müsbət saldo yaranmışdır. Qeyd edək ki, müsbət 

saldonun dəyəri ixracın dəyərinin 87 faizə qədərini təşkil etməkdədir. 

Tərəddüd etmədən qeyd edə bilərik ki, bütün bunlar ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərinə böyük 

bir töhfədir. Çünki bu göstəricilər qeyri-neft sektorunun inkişafı sahəsində milli-iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. 

Belə ki, cari ilin 10 ayında Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi uğurlarının tərkib hissəsi olaraq, qeyri-

neft sektorunun inkişafı sahəsində də ixrac potensialı artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft ixracı 12 

faizlik, ümumi ixrac isə 37 faizlik artımla müşayiət edilmişdir. 
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Beləliklə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı sosial-

iqtisadi inkişafının çox güclü əsaslarını yaratmışdır. Bu, özünü iqtisadi inkişafın təmin edilməsində mühüm 

əhəmiyyətə malik olan sahələrin ardıcıl yüksəlişində, milli iqtisadiyyatın müqavimət gücünün artmasında, 

sosiallaşma miqyasının genişlənməsində, əhalinin rifah göstəricilərinin dinamikliyində və s. bu kimi uğurların 

məcmusunda ifadə etməkdədir. 

 

İki sahil. - 2018.- 8 dekabr. - № 233. - S. 18. 
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Zəngin tarixin və çağdaş dəyərlərin ünvanı 
 

Sevinc Abbasova, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix üzrə elmlər doktoru 

 

Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır. Bu kiçik 

ərazidə həddindən çox dünya miqyaslı tarix-memarlıq abidələri yaşayıb və bu gün də yaşayır. Onların hər 

biri Azərbaycan xalqının həm tarixini, həm mədəniyyətini, həm də adət-ənənələrini göstərən abidələrdir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

 

Naxçıvan ərazisi antik, orta əsrlər, yeni və müasir dövr maddi-mədəniyyət nümunələri və tarixi abidələri 

ilə təkcə Azərbaycanın, türk-islam aləminin deyil, həm də dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindəndir. 

Aparılmış elmi tədqiqatlar sübut edir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerləşdiyi ərazi bəşər 

sivilizasiyasının mühüm ocaqlarından biri olmuşdur. Bu ərazi antik, orta əsrlər və müasir dövr mədəniyyət 

nümunələri və tarixi abidələrlə - ilk insanların yaşadığı mağaralar, qədim yaşayış yerləri, qədim şəhərlər, 

möhtəşəm qalalar, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan türbələr və təkrarsız təbiət abidələri ilə 

zəngindir. 

VII yüzillikdən etibarən müsəlman Şərqində təşəkkül tapan sufi təriqətləri Azərbaycanda və eləcə də 

Naxçıvanda geniş yayılmışdı. Bu təriqətlərə rəhbərlik edən şeyxlər bir sıra yaşayış məskənlərində öz yaşayış, 

ibadət, zikr və təhsil mərkəzlərini qurur, ətraflarına müridlər toplayır, ideyalarını mənimsədir, onlar vasitəsilə 

yerli əhali arasında və ətraf ölkələrdə yayırdılar. Orta əsrlərdə Naxçıvanda çoxlu belə xanəgahlar yaradılmışdı. 

Bunlardan Naxçıvan və Ordubad şəhərlərindəki xanəgahları, Culfa bölgəsindəki Əlincəçay xanəgahını və 

başqalarını misal göstərmək olar. Məşhur sufi şeyxlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bu xanəgahlar 

müsəlman Şərqinin böyük xanəgahları ilə sıx əlaqədə olmuş, Azərbaycanın və qonşu ölkələrin sosial-siyasi və 

ideoloji həyatında mühüm rol oynamışlar. 

Naxçıvanın tarix-memarlıq və mədəniyyət abidələri arasında Eldənizlər dövrü tikintilərin özünəməxsus 

yeri vardır. Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin yaranması Eldənizlər sülaləsinin banisi Atabəy Şəmsəddin 

Eldənizin adı ilə bağlıdır. II Toğrulun ölumündən sonra hakimiyyətə gəlmiş Sultan Məsud (1135-1152) Eldənizi 

mərhum sultanın dul qalmış arvadı Mömünə xatınla evləndirir, 1136-cı ildə isə Arranı iqta kimi ona verib 

Bərdəyə yola salır. Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvan vilayətini öz mülklərinə birləşdirir və iqamətgahını Bərdədən 

Naxçıvana köçürür. O, sultan sarayından iqta aldığı Arrandan başqa Azərbaycanın bütün cənub rayonlarını, 

habelə Naxçıvanı müstəqil idarə etməyə və öz adından pul kəsdirməyə başlayır. 1146-cı ildə atabəy Naxçıvan 

vilayətini öz torpaqlarına birləşdirir və həmin dövrdən başlayaraq Naxçıvan şəhəri və vilayəti Eldəniz nəslinin 

irsi iqtasına çevrilir. XI əsrin II yarısından başlayaraq Naxçıvan şəhəri səlcuq əmirlərinin əsas 

iqamətgahlarından biri idi. Yaqut əl-Həməvinin Azərbaycanın böyük şəhəri adlandırdığı "Naxçıvan (Nəşavə)” 

şəhəri artıq XII əsrin 40-cı illərindən başlayaraq Eldənizlər sülaləsinin nümayəndələri olan Azərbaycan 

atabəylərinin doğma (xass) mülk-tac şəhərinə çevrilir. Şəmsəddin Eldəniz ailəsi Mömünə xatın və övladları ilə 

birlikdə burada yaşayır. 

Mənbələrdən bu da məlumdur ki, sultanın anası və atabəyin arvadı olan Mömünə xatının əsas iqamətgahı 

Naxçıvan şəhəri olmuşdur. 1175-ci ilin noyabrında Şəmsəddin Eldənizin arvadı və Səlcuqlu tarixinin ən məşhur 

xatınlarından olan Mömünə xatın Naxçıvanda vəfat etmişdir. Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin siyasi həyatında 

mühüm rol oynayan bu ağıllı qadın Naxçıvanda torpağa tapşırıldı. Atabəy Eldəniz onun qəbri üzərində məqbərə 

tikdirməyə başladı. Lakin Mömünə xatından bir ay sonra zəmanəsinin böyük siyasi xadimi, Azərbaycan 

Atabəyləri dövlətinin yaradıcısı, bu dövlətin, eləcə də Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamış 

Şəmsəddin Eldəniz özü də vəfat etdi. Məqbərənin tikintisi Atabəy Cahan Pəhləvanın vaxtında başa çatdırıldı. 

Türbənin uca gövdəsini yuxarıda qapayan yazı qurşağında - abidənin baş kitabəsində yazılmışdır: "...Bu 

məqbərəni dünyanın elmli adil məliki, böyük qalib Şəmsəddin Nusrət əl-islam və vəl-müslimin Cahan Pəhləvan 

Atabəy Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Atabəy Eldəniz... dünyanın və dinin calalı, islamın və müsəlmanların 

namusu Mömünə xatının xatirinə tikməyi əmr etdi!..” Baştağ çərçivəsinin üstündə abidənin tikilmə tarixinin 
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"məhərrəm 582” (1186)-ci ilin yaz cağı olduğunu aydınlaşdıran Ə.Ələsgərzadə türbə yaxınlığında olmuş 

baştağın kitabəsindəki məlumata, eləcə də tarixi qaynaqlara əsaslanaraq belə bir məntiqi nəticəyə gəlmişdir ki, 

"...türbə Cahan Pəhləvanın ölümündən bir az öncə bitmiş, baştağ isə onun ölümündən sonra tikilmişdir. 

Şübhəsiz ki, Cahan Pəhləvanın özü də bu türbədə dəfn edilmişdir”. 

IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda memarlıq sahəsində intibah baş verdi. İslam dini Azərbaycan memarlığına 

yeni üslub gətirdi. Tarixi qaynaqlara əsasən, bu dövrdə Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində olduğu kimi, 

Naxçıvan, Ordubad və Culfa şəhərlərində, iri yaşayış məntəqələrində gözəl imarətlər, məscidlər, minarələr, 

türbələr ucaldılmışdır. XII əsrdə Naxçıvanda memarlıq özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, dövrünün 

"şeyxül-mühəndisi” adlanan Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycan memarlığına deyil, Yaxın Şərq 

memarlığına da güclü təsir göstərib. Əcəmi Naxçıvani o dövrdə Yusif Küseyir oğlu türbəsi, Mömünə xatın 

türbəsi, Qoşaminarə, Cümə məscidi, Darülmülk və başqa nadir memarlıq inciləri yaratmışdır ki, onlardan yalnız 

ikisi günümüzə qədər gəlib çatıb. Memarın ilk əsəri olan Yüsif Küseyir oğlu türbəsinin qapısı üstündəki 

kitabədə yazılır: "Bu türbə xacə, şanlı rəis, dinin zəkası, islamın camalı, şeyxlər başçısı Yusif Küseyir oğlunun 

sərdabasıdır”. Dünya memarlığının nadir incilərindən olan və Naxçıvanın simvoluna çevrilən Mömünə xatın 

türbəsinin xarici səthləri müxtəlif ölçülü kərpiclərdən qurulmuş ərəb əlifbasından ibarət kitabələr, həndəsi 

ornamentlər və gəc üzərində nəbati təsvirlərlə bəzədilib. Onüzlü türbənin bütün üzləri kənarlardan "Yasin” 

surəsinin ayələri ilə haşiyələnib. Türbənin daxilində günbəzin iç tərəfində yerləşdirilmiş dörd medalyon nəbati 

ornamentlərlə bəzədilmiş, onların içərisində kufi xətlə kitabələr yerləşdirilmişdir. Daha çox dövrümüzə çata 

bilmiş xatirə abidələrində - türbələrdə qalmış məhz bu nümunələr yeni dövrün mədəniyyətində xalqın əski adət-

ənənələrindən, zəngin mənəvi dünyasından doğan elementləri özündə yaşadır. Müqayisələr göstərir ki, memar 

Əcəminin bizə məlum ilk abidələrindən olan, xalq arasında "Atababa günbəzi” adı ilə tanınan Yusif Küseyir 

oğlu türbəsinin gövdə hissəsinin səkkizüzlü inşa edilməsi, Xaraba Gilandan 1980-ci ildə açılmış sərdabanın 

xaricdən kubşəkilli, daxildən isə səkkizbucaqlı tikilməsi (5, s. 394), vaxtı ilə Aza şəhərinin bir məhəlləsi olmuş 

Der kəndi yaxınlığındakı "Der günbəzi” adlanan türbənin səkkizguşəli olması (4, s. 308) və nəhayət, Əcəminin 

şah əsəri Mömünə xatın türbəsindəki ulduzların 8 və 12 guşəli olması heç də təsadüfi deyildi. 

Bu kitabələri oxumuş Ə.Ələsgərzadə belə nəticəyə gəlmişdir: "Onüzlü türbənin bütün üzləri kənarlardan 

"Yasin” surəsinin mətni ilə haşiyələnmişdir. İki dəfə təkrar olunmaqla bu surə bir dəfə I üzdən V-yə, o biri dəfə 

VI-dan X üzədək davam edir. Hər üzdə yazı sağda aşağıdan başlayıb yuxarı qalxır, sonra yuxarıda üfüqi davam 

edir və soldan aşağı enir”. "Yasin” surəsi ilə haşiyələnmiş üzləri lap yuxarıda başqa bir yazı qurşağı birləşdirir. 

Bu, türbənin sifarişçisini (...Şəmsəddin Eldəniz) və kimin xatirəsinə (Mömünə xatın) ucaldıldığını bildirən baş 

kitabədir. 

Mömünə xatın türbəsi yüksək sənət əsəri, orta əsr Azərbaycan memarlığının şah əsəridir. Məşhur 

sənətşünas, akademik M.V.Alpatov Mömünə xatın türbəsi haqqında yazır: "Belə yüksək memarlıq forması 

duyğusuna, kompozisiyanın belə klassik kamilliyinə və mükəmməl işlənməsinə bu zamanlar Orta Avropada 

təsadüf etmək mümkün deyildir. Naxçıvan türbəsindən klassik Şərq ədəbiyyatının ən yaxşı əsərləri Firdovsinin 

"Şahnamə” (X-XI) və yaxud Nizaminin "Leyli və Məcnun” (XII əsr) poemasında olduğu kimi, insanpərvərlik 

nəfəsi gəlir”. 

XII əsr Azərbaycan mədəniyyətinin "intibah dövrü” hesab edilir. Məxəzlərdən məlumdur ki, Eldənizlər 

ölkədə və eləcə də dövlətin mərkəzi olmuş Naxçıvanda mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin inkişafına qayğı 

göstərmişlər. Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvanda məktəblər açdırmış, mədrəsələr, məscidlər tikdirmişdi. Bu dövrdə 

həmçinin Azərbaycan elmi vahid islam mədəniyyəti adlanan mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi inkişaf edirdi. 

Culfa yaxınlığındakı xalq arasında "Gülüstan” adlanan türbənin kitabəsi olmadığı üçün inşaat tarixi 

məlum deyildir. Üslub xüsusiyyətlərinə əsasən türbənin XIII əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. İki mərtəbədən ibarət 

olan "Gülüstan” türbəsinin aşağı mərtəbəsi sərdaba vəzifəsini görürmüş, yuxarı mərtəbə əsas etibarilə binaya 

memorial tikinti mahiyyəti verməyə məxsus bir quruluşdur. Başqa oxşar türbələrdən fərqli olaraq, "Gülüstan” 

türbəsinin əsas xüsusiyyəti ondadır ki, burada sərdaba yerin səthindən yuxarıda yerləşir. Türbənin xarici həcmi 

də başqa türbələrdən fərqlənir: aşağı hissəsi kvadrat, yuxarı hissəsi on iki bucaqlıdır. Yuxarı on iki səthli prizma 

ilə kürsülük vəzifəsini görən aşağı hissəni bir-birindən geniş bir stalaktit qurşağı ayırır. Stalaktit qurşağından 

yuxarı hissəni təşkil edən on iki səthinin şimala yönəlmiş giriş səthindən başqa bütün səthləri daşdan oyulmuş 

həndəsi naxışlarla örtülmüşdür. Memar üç müxtəlif şəkilli həndəsi naxışları səthlər üzərində elə sıralamışdır ki, 

tamaşaçı həmişə qonşu səthlərdə müxtəlif naxışlar görür. Səthləri örtən həndəsi naxışlar Əcəmi Əbubəkir oğlu 
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Naxçıvaninin əsərlərindəki həndəsi naxışlarla oxşardır. Öz monumental tikinti quruluşu və ecazkar görünüşü ilə 

fərqlənən abidələrdən biri də Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki memarlıq kompleksidir. Kompleks 

türbədən, qoşa minarədən və bir dini binanın qalıqlarından ibarətdir. Qoşa minarələrin XII əsrdə tikildiyi güman 

edilir. Qoşa minarələri birləşdirən portalın isə daha sonra (XIV əsrdə) tikildiyi fikri irəli sürülür. Bürc tipli 

türbələrin əsas xüsusiyyətləri Qarabağlar türbəsində də özünü göstərmişdir. Türbə aşağı sərdabadan və yuxarı 

yerüstü hissədən ibarətdir. Abidənin indi dağılmış günbəzinin konus şəklində olduğu müəyyən edilmişdir. 

Ordubad rayonunun Aza kəndi yaxınlığında yerləşən Darkənd türbəsi də maraqlı memarlıq quruluşu və 

dekorativ bəzək elementləri ilə fərqlənir. Türbə bişmiş kərpicdən hörülmüş, orta hissəsi bürcvarı türbələr 

biçimində olub, yuxarı hissədən sferik günbəzlə tamamlanmışdır. Abidənin dörd tərəfində yerləşdirilmiş giriş 

portallar qülləvarı türbələrə xas olsa da, mərkəzi özəyə söykənən, bir növ, dayaq divarlarını xatırladan quruluşa 

malikdir. Türbənin üzərində tünd-bənövşəyi rəngli kaşı və adi bişmiş kərpicdən hörülmüş sadə naxışlar yeganə 

bəzək elementidir. Darkənd türbəsinin mürəkkəb kompozisiya quruluşu, üzərindəki kaşı bəzəklərinin rəngi 

abidənin Qarabağlar və Bərdə türbələrindən daha sonra, XIV əsrin axırlarında və ya XV əsrin əvvəllərində 

tikildiyinə ehtimal verir. 

XIII-XV əsrlər üçün xarakterik olan memarlıq abidələrindən biri də Naxçıvan buzxanalarıdır. Günümüzə 

qədər salamat gəlib çatmış Naxçıvan və Ordubad buzxanaları daha maraqlıdır. Memar Naxçıvandakı binanın 

üstünü bağlayan örtüyün sadə tağtavan formasında adi həllindən imtina etmiş, yüngüllüyü və dinamikliyi ilə 

fərqlənən konstruktiv sxem yaratmışdır. Belə konstruksiyaya respublikamızın ərazisində çox nadir hallarda 

təsadüf edilir. Buna müəyyən dərəcədə oxşar konstruksiyaya yalnız Ordubad buzxanasında rast gəlinir. Hər iki 

buzxananın XIII-XIV əsrlərdə tikildiyi ehtimal olunur. 

Gənzə kəndində günümüzə qədər gəlib çatmış maraqlı tarixi-memarlıq abidələrindən biri də Hacı 

Hüseynqulu məscididir. Naxçıvan bölgəsinin ən qədim məscidlərindən biri hesab edilən abidənin daxili böyük 

salondan ibarətdir. Sonrakı əsrlərdə qadınların sərbəst ibadəti üçün qərb tərəfdən əlavə bina tikilib kişilərə aid 

salona birləşdirilmişdir. Məscidin əsas qədim hissəsi daşdan tikilmiş və tavanı üç böyük daş sütun üzərində 

dayanır. Həm sütunların, həm də sütunla divarların arası tağtavanla birləşdirilib. Divarların qalınlığı bir metrdir. 

Salonda 5 divar tağçası düzəldilib. Məscidin 12 tağlı eyvanı və əlavə qonaq otağı vardır. Məscid XV əsrdə 

yaşamış çox nüfuzlu el ağsaqqalı Hacı Hüseynqulu tərəfindən tikdirilmişdir. 

Səfəvilər dövrünə aid abidələr içərisində dini mahiyyət daşıyan binalardan məscid, təkyə, zaviyə, minarə 

və mədrəsələr əsas yer tutur. Belə binalardan biri də XVII əsrdə inşa edilmiş Ordubaddakı mədrəsədir. Bu bina 

Azərbaycanda zəmanəmizədək salamat vəziyyətdə gəlib çatmış yeganə klassik mədrəsə nümunəsidir. Mədrəsə 

ikimərtəbəli olub, tələbələrin yaşaması üçün hücrələr, dərs otaqları, onların qarşısında kiçik eyvanlardan və bir 

necə təsərrüfat binalarından ibarətdir. Baş şimal fasadı tərəfdən yeganə giriş yolu həyətə aparır. Fasada 

çatmatağlı tağçaların aramlı cərgəsi bir-birindən bəsit çıxıntılarla - kürələrlə ayrılmış fasad mərkəzdə sadə 

baştağla bölünmüşdür. Burada başlıca kompozisiya vasitəsi nisbətən kiçiktağlı tağçaları iri portalla təzadlı 

surətdə qarşılaşdırmaq olmuşdur. Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə Ordubad mədrəsəsi XVI-XVII əsrlər 

Azərbaycan karvansaralarına çox oxşayır, lakin karvansaralardan fərqli olaraq, burada məscid mərkəzdə 

yerləşir. Ordubad mədrəsəsində başqa mədrəsələrdə təsadüf edilən böyükhəcmli məscidin olmaması yaxınlıqda 

Cümə məscidinin yerləşməsi ilə izah edilə bilər. Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndindəki Şah Abbas 

məscid kompleksi Ordubad mədrəsəsindən sonra yanında mədrəsə və hamam binası olmaqla indiyədək salamat 

gəlib çatmış ikinci məsciddir. 

Ordubaddakı Mingis məscidinin kitabəsindən aydın olur ki, məscid hicri-qəməri təqvimi ilə 1088-ci ildə 

(miladi 1677-ci il) Əbdülhüseyn Ordubadinin oğlu Məhəmməd Hadi tərəfindən bərpa etdirilmişdir. XVII əsrin 

ikinci yarısında bərpa etdirilən məscidin inşa tarixi daha əvvəlki dövrlərə aiddir. Ordubad mədrəsəsindəki 

məsciddən fərqli olaraq, Mingis məscidinin ibadət salonu daha geniş və işıqlıdır. Abidənin düzxətli tavanı 

mərkəzdə qoyulmuş sütunlar və salonun kənar divarlarının üstündə yerləşdirilmişdir. Yamacda tikildiyindən 

şimal tərəfdən bir, cənub tərəfdən ikimərtəbəlidir. Məscidin əsas girişi şimal tərəfdəndir. Sadə biçimdə tikilən 

abidədə dövrunun memarlıq üslubuna uyğun olaraq dekorativ elementlərdən istifadə edilməmişdir. 

Ordubad rayonunun Dırnıs kəndində tikildiyi və XVII əsrə aid edilərək Böyük məscid adı ilə tanınan 

Came Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələrini özündə yaşadan maraqlı tarixi-memarlıq abidələrindən biridir. 

İki girişi olan məscidin əsas girişi qərbdəndir. Qadınlar üçün giriş isə şərq tərəfdəndir. Tavan iki cərgə 
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yerləşdirilmiş on dirəyin üzərində dayanıb. Şərq və şimal divarın qarşısında qadınlar üçün ikinci mərtəbədə 

balkon düzəldilib. XX əsrdə iki dəfə bərpa və təmir olunan məscidə giriş dəhlizi və minarə əlavə olunmuşdur. 

Ordubadın mülki memarlıq abidələri içərisində diqqəti daha çox cəlb edən tarixi-memarlıq abidələrindən 

biri də Qeysəriyyə binasıdır. Qeysəriyyə binası XVII əsrə aid tarixi-memarlıq abidəsi olub şəhərin mərkəzində 

yerləşir. Uzun muddət "Zorxana” adı ilə tanınan bu bina mərkəzi səkkizbucaqlı zaldan və onun üzərini örtən 

dairəvi günbəzdən, günbəzi künclərdə saxlayan mürəkkəb quruluşlu dörd ədəd dayaqdan və dayaqlarla kənar 

divar taxçaları arasında yerləşən keçidlərdən ibarətdir. Qeysəriyyə sözünün mənası ləl-cavahirat satılması üçün 

nəzərdə tutulmuş örtülü bazar deməkdir. Bu tip mülki memarlıq abidəsinə yalnız dünyanın üç yerində - 

Səmərqənd, Təbriz və Ordubadda rast gəlinir. Ordubad Qeysəriyyəsi bunların ən abad və görkəmlisidir. 

Naxçıvan şəhərinin cənub hissəsində yerləşən İmamzadə memarlıq kompleksinə daxil olan əsas türbə 

Səfəvilər dövrünə aid olan və Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələrini özündə yaşadan maraqlı abidələrdən 

biridir. Kompleksin əsasını zahiri kompozisiyasına görə günbəzli məqbərə ilə qülləvarı türbənin 

birləşdirilməsindən ibarət olan kvadrat plana malik türbə təşkil edir. Türbənin daxili quruluşu isə kvadrat özüllü 

sərdaba ilə stalaktitlərlə tamamlanmış sferik günbəzlə örtülmüşdür. Türbənin qüllə hissəsinin silindrvarı 

gövdəsinin dekorativ həlli naxçıvanlı memar Əhməd Əyyub oğlu tərəfindən ucaldılmışdır. Bərdə türbəsi ilə tam 

eyniyyət təşkil edir. Üfüqi düzülmüş qırmızı kərpiclər və şaquli qoyulmuş göy-bənövşəyi rəngli kaşılı kərpiclər 

dönə-dönə təkrarlanan epiqrafik motivli bütöv bir xalını xatırladan naxış kompozisiyası əmələ gətirir. Naxçıvan 

imamzadələrindən bəhs edərkən Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki Nehrəm imamzadəsi və Şərur rayonunun 

Xanlıqlar kəndindəki Parcı imamzadəsini də yaddan çıxarmamalıyıq. Hər iki abidə dövrünün memarlıq 

ənənələrini özündə əks etdirən maraqlı abidədir. Hər iki imamzadə kompleksinin mərkəzində türbə və onun 

ətrafında digər yardımcı binalar yerləşdirilmişdir. Türbələrin üstü günbəzlə örtülmüşdür. Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Hacı Məhəmməd Nəqinin adı Ordubad rayonunun Dəstə 

kəndindəki Meydan məscidinin kitabəsində çəkilir. Memarın XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratdığı məlum 

olur. O, Dəstə kəndindəki Meydan məscidini tikməklə bərabər eyni zamanda Vənəndçayın üzərində salınmış və 

hal-hazırda qalıqları qalan və el arasında "Hacı Nağı körpüsü” adlanan körpünü də inşa etmişdir. 

XVI əsr Azərbaycan sənətkarlığı tarixində ən zəngin dövrlərdən biri sayılır. Tarixdən məlumdur ki, 

Səfəvilər dövləti əmələ gələndən sonra Azərbaycan mədəniyyəti çox yüksək bir səviyyəyə çatmışdır. Bu zaman 

adları çox ölkələrdə məşhur olan zərgərlər, parça və xalça toxuyanlar və başqa sənətkarlar meydana çıxmışdı. 

Bu dövrdə Naxçıvanın şəhər və kəndlərində çoxlu toxucu, zərgər, misgər, duluscu, həkkak, dabbağ, parça 

rəngləyən və başqa sənətkarlar çalışırdı. Onların hazırladıqları məmulatlar ölkədən çox-çox uzaqlarda şöhrət 

qazanmışdı. Hal-hazırda XVI-XVII yüzilliklərə aid ən zərif və orijinal yonulmuş məzar daşlarına Naxçıvanda, 

Ordubadda, Culfada, Şahbuzda və muxtar respublikanın digər rayonlarında rast gəlmək olur. Bu məzar daşları 

üzərində böyük məharətlə yonulmuş həndəsi, nəbati ornamentlərlə yanaşı, insan, heyvan, quş fiqurlarına və 

hətta əsl mənada süjet xarakteri daşıyan kompozisiyalara da rast gəlirik. Bunlardan yalnız bəzək kimi deyil, həm 

də dəfn olunmuş şəxsin cinsini, həyatını, peşəsini əks etdirən məzar daşları üzərində qılınc, qalxan, at, qoc, 

qartal, təsbeh, qadınların məzar daşları üzərində iynə, sap, güzgü, qayçı və s. təsvirlərə rast gəlirik. Məzar 

daşları üzərində, bundan əlavə, bir çox simvolik mahiyyət daşıyan rəsmlərə də rast gəlinir. Bunlardan islamı 

təmsil edən Ay-ulduz, Günəşi bildirən svastika və ya zolaqlı dairə naxışlarını göstərmək olar. 

Naxçıvanın tarix-memarlıq və mədəniyyət abidələri arasında Eldənizlər və Xan saraylarının, Qeysəriyyə, 

Səqqaxana və digər mülki tikintilərin özünəməxsus yeri vardır. Tarixi qaynaqlar bu memarlıq abidələri 

haqqında da məlumat verir. Naxçıvan şəhəri Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olarkən (1146-1175) 

görkəmli memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən Eldənizlər sarayı ("Darülmülk”) tikilmişdir. 

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin idarə olunduğu dövrdə saray-kompleksin ilk tikintisi olmuş, ətrafdakı digər 

abidələr sonradan inşa olunmuşdur. "Əcaib əd-Dünya” əsərində adı çəkilən "Darülmülk”ün Eldənizlər sarayı 

olduğunu mənbələr təsdiq edir. Naxçıvan şəhərində zəmanəmizədək yaxşı vəziyyətdə gəlib çatan tarix-memarlıq 

abidələrindən biri də 1787-ci ildə Naxçıvan xanlığının ən görkəmli xanlarından olan I Kalbalı xan Kəngərli 

tərəfindən inşa etdirilən Xan sarayıdır. Şərq memarlıq üslubunda tikilmiş Xan sarayı XX əsrin əvvəllərinə qədər 

Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olmuşdur. 1834-cü ildə Naxçıvanda olmuş fransız səyyah Düba de Monpere 

Xan sarayını "bir neçə həyət və çoxlu zəngin bəzədilmiş otaqdan ibarət saray” kimi dəyərləndirmişdir. Xan 

sarayı ikimərtəbəli olmaqla, iki ayrı-ayrı bölmədən ibarət olmuşdur. Bölmənin biri xan ailəsinin yaşayış yeri, 
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digəri isə yüksək mənsəbli qonaqların qəbulu üçün nəzərdə tutulmuşdu. I Kalbalı xan XIX əsrin əvvəllərində 

burada Rusiyadan İrana gedən rəsmi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. 

Həmin dövrdə Naxçıvan şəhərinin ən möhtəşəm memarlıq abidəsi olan Cümə məscidi Mömünə xatın 

türbəsi yaxınlığında yerləşmişdir. XVII əsrdə Naxçıvanda olmuş fransız səyyah Tavernye Naxçıvan abidələrinə 

heyranlığını gizlətməmiş və Naxçıvan Cümə məscidini Asiyada ən möhtəşəm məscid kimi qiymətləndirmişdir. 

Bu məscid haqqında V.Engelqardt (XIX əsr) "Qafqaz” qəzetində yazmışdır: "Bu, yonulmuş daşdan hörülmüş 

tağlara malik nəhəng bir binadır. Onun daxilində hələ də gözəl işlənmiş oyma qabartmaların izləri var. Binanın 

bir hissəsi uçub tökülmüş, qalan hissəsi isə uçmaq təhlükəsi altındadır”. Biz bu abidənin XIX əsrdə çəkilmiş 

fotosundan həqiqətən də təsvir olunduğu kimi möhtəşəm olduğunu görürük. Qeyri-adi quruluşa malik olmuş bu 

məscid dövrünün ən böyük və yüksək memarlıq üslubu ilə tikilmiş abidəsi olduğu ehtimalını irəli sürməyə 

imkan verir. 

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən ən böyük və nüfuzlu xanəgahlardan biri 

Xanəgah Abidələr kompleksi olub. Kompleksin əsasını təşkil edən türbənin içərisində XIV əsrdən etibarən 

Azərbaycanda geniş yayılan hürufilik təliminin banisi Fəzlullah Nəimi dəfn olunub. Kompleks əsaslı şəkildə 

bərpa olunaraq ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Bu gün də əhali müqəddəs məkan kimi bu abidəni ziyarət edir, 

məkanın mənəvi saflıq və rahatlıq verdiyinə inanır. 

Qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Azərbaycan bütün dövrlərdə dünyanın diqqətində olub. 

Müxtəlif mədəniyyətlərin, dünyagörüşlərinin vəhdət təşkil etdiyi ölkəmizdə islam mədəniyyətinin xüsusi yeri 

var. Azərbaycanda bir sıra şəhərlər, eləcə də tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri olan 

Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində islam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub 

yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb. Müəyyən səbəblərdən dağılmağa məruz qalmış bəzi abidələr isə 

sonrakı illərdə, xüsusilə dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra təmir və bərpa olunmuş, onlara ikinci həyat 

verilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının həm tarixinin, həm mədəniyyətinin, həm də adət-

ənənələrinin milli-tarixi kontekstdə elmi tədqiqinə ehtiyac olduğunu göstərmişdir. Belə ki, ulu öndər Milli 

Elmlər Akademiyasının üzvləri ilə görüşündə XIX-XX yüzillərdə tariximizin obyektiv yazılmasının, onun 

düzgün tədqiq edilməsinin zəruriliyini qeyd etmişdir. 

Milli və mənəvi dəyərlərimizə qayıdışın və tariximizin öyrənilməsi siyasətinin məntiqi davamı olaraq 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mədəniyyət abidələrinin əsaslı şəkildə tədqiq 

edilməsi, qeydə alınması, bərpa edilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün 6 dekabr 2005-ci il tarixdə 

"Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması 

işinin təşkili haqqında” sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncama əsasən muxtar respublika ərazisindəki tarix və 

mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili məqsədilə komissiya yaradılmışdır. İşçi 

qrupu muxtar respublika ərazisində 1218 abidəni qeydə almış və pasportlaşdırmışdır. Qeydə alınaraq 

pasportlaşdırılan bu abidələrdən 841-i yeni aşkar olunmuş və ilk dəfə elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. 

Naxçıvanın müasir inkişafında milli və mənəvi dəyərlərimizə qayıdış xüsusi yer tutur. Son illər muxtar 

respublikada 139 məscid tikilmiş və yenidən qurulmuş, 70-dan artıq tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa edilərək 

dindarların və zəvvarların ixtiyarına verilmişdir. 

Muxtar respublika ərazisində islam mədəniyyətinin qiymətli abidələri sırasına İmamzadələr də daxildir. 

Müxtəlif bölgələrdə yerləşən, milli ornamentlərə və yüksək memarlıq xüsusiyyətlərinə malik İmamzadələr bərpa 

olunub. 1200-dən artıq tarixi abidəyə malik olan Naxçıvan özündə 57 dünya əhəmiyyətli abidəni hifz etməklə 

bəşər mədəniyyətini zənginləşdirir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci ilin mühüm iqtisadi göstəricilərinə görə Azərbaycan 

Respublikasının regionları arasında birincilik qazanması burada illərdən bəri aparılan ardıcıl quruculuq 

proseslərinin qanunauyğun məntiqi nəticəsidir. Naxçıvanın 2018-ci ilin Gənclər Paytaxtı seçilməsi burada insan 

resurslarının sürətli artımı ilə bərabər, həm də ölkəmizin yeni nəsillərinin inkişafına yaradılan geniş imkanları da 

nümayiş etdirir. Eyni zamanda İslam Ölkələrinin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) təklifi ilə 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabrında Bakı şəhərində 

keçirilmiş VI konfransında qəbul edilmiş qərarla Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 

elan edilmişdir. Bu bir reallıqdır ki, bəşər sivilizasiyaları arasında islam sivilizasiyasının daim xüsusi yeri olub. 

Ümumiyyətlə, islamın geniş yayılmasını təkcə dini etiqad baxımından izah etmək düzgün olmazdı. İslamın 
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yayılması həm də mədəni ənənə və elmlə bağlıdır. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri 

kimi Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində islam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub 

yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb. Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin və Gənclərin Paytaxtı olması həm 

də keçmişlə gələcək arasında sağlam körpü, nəsillərarası qırılmaz mənəvi bağlar deməkdir. Sağlam milli-mənəvi 

və dini dəyərlər, dövlətçilik və vətənpərvərlik ideyaları əsasında yetişən gəncliyin formalaşdırılması baxımından 

ali təhsil müəssisələrinin üzərinə də müəyyən öhdəliklər düşür. Bu istiqamətdə Naxçıvan Dövlət Universitetində 

təşkil olunmuş "Tarixi abidələrimizi tanıyaq və tanıdaq” adlı yaradıcılıq müsabiqəsinin özünəməxsus rolu 

olmuşdur. 

Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvan təkcə islam aləmi üçün deyil, bütün dünya xalqları üçün 

bəşəriyyətin ikinci yaradılış yeri hesab edilir. Məhz buna görə də bu gün Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı adına layiq olmaqla yanaşı, həm də sivilizasiyalararası dialoqun ideal mərkəzi kimi çıxış etməyə, dünya 

mədəniyyətinin mərkəzi olmağa layiqdir. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 27 noyabr. - № 267. - S. 7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı: iqtisadi artım və ictimai rifah 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf potensialının gücləndirilməsi ölkəmizin regionlarının 

mezoiqtisadi çəkisinin daha da artırılmasına stimul verməkdədir. Bu isə özünü istehsal və emal əlaqələrinin 

inkişafında, səmərəli təsərrüfatçılıq perspektivlərinin gücləndirilməsində, sosial dayaqların möhkəmliyində, 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində, makroiqtisadi proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsində və digər 

uğurlu nəticələrin qazanılmasında göstərməkdədir. Təbii ki, bütün bunlar milli iqtisadi inkişafda daima mühüm 

töhfələri ilə iştirak edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı sosial-iqtisadi inkişafında görünməkdədir.  

Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi davamlı sosial-iqtisadi inkişaf 

strategiyasına sadiq qalmaqla, həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada uzaq gələcək üzrə perspektivlərin 

artırılmasına güclü zəminlər yaratmışdır. Hədəf və prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi, onlara doğru 

addımlamaqda qətiyyətlilik göstərilməsi, sosial dayaqların daha da gücləndirilməsinə səbəb olacaq amillərin 

səfərbər edilməsi muxtar respublikada iqtisadi proseslərin səmərəliliyini daha da artırmışdır. Bu isə, təbii ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik illərində davam edən islahatlar fonunda sosial-iqtisadi 

potensialının daha da artmasına səbəb olan başlıca amillərdən birini təşkil etməkdədir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi artım dinamikasını təmin etməklə, iqtisadi hadisə və proseslərin 

məhsuldarlığını yüksəltməkdədir. Milli iqtisadi inkişafa hərəkətverici təsiri olan sahələrin bir-biri ilə əlaqəli 

tərəqqisi ümumilikdə makroiqtisadi siyasətin uzaq gələcək üzrə səmərəliliyinə təminat vermiş və bu, dayanıqlı 

iqtisadiyyat üçün baza olmuşdur. İqtisadi sarsıntılara, böhranlara və digər istənməz hallara qarşı müqavimətinin 

artırılması muxtar respublikanın müasir qürurverici iqtisadi və sosial gücünün ifadəsinə çevrilmişdir. Ölkə 

başçısının qətiyyətli rəhbərliyi ilə artıq üçüncü mərhələsinin yekunlarına doğru addımladığımız regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramları bütün regionlar kimi, muxtar respublikada da makroiqtisadi 

göstəricilərin artım dinamikasını təmin etmişdir. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri tərəfindən 1 sentyabr 2014-cü il tarixdə imzalanan Fərmanla təsdiq edilən “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın əsas məqsədi də elə məhz real 

sektorun inkişafı, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, sürətli inkişaf istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi, 

xüsusilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. 

Hesablamalar göstərir ki, üçüncü Dövlət proqramının səmərəli icra mexanizminin təmin edilməsi nəticəsində 

2014-2018-ci illərdə muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-in və onun hər bir nəfərə 

düşən həcmi 1,2 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 1,1 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 1,3 dəfə, 

nəqliyyat sektorunda yük daşınması 1,1 dəfə, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1,1 dəfə, o cümlədən 

mobil rabitə 1,1 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 1,6 dəfə, əhaliyə göstərilən ödənişli (pullu) 

xidmətlərin həcmi isə 1,3 dəfə artmışdır.  

Əlbəttə, bütün bunlar muxtar respublikada keçən dövrlər üzrə iqtisadi artımın dinamik olduğunu 

göstərməkdədir. Digər tərəfdən, göstərilən ardıcıllıqda ÜDM-in strukturunda səmərəli təşkilatlanma öz əksini 

tapmışdır. Buna əsasən qeyd edə bilərik ki, muxtar respublikada makroiqtisadi siyasət: 

- əhalinin daha firəvan, daha rahat və daha keyfiyyətli həyat şəraitinin yaradılmasına istiqamətlənib, ona 

xidmət edir və güclü təminat yaradır; 

- iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin davamlı və çevik inkişafını sürətləndirməklə sosial mahiyyəti yüksək 

olan nəticələrə yol açmaqdadır; 

- səmərəli infrastruktur quruculuğunun əhatəsini ən ucqar dağ kəndlərinə qədər genişləndirməklə fasiləsiz 

istehsalın davamlılığına zəminlər yaradır; 

- innovativ inkişafa dayanan iqtisadi proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsini sürətləndirir; 

- milli iqtisadi quruculuq proseslərinin uzaq gələcək üzrə perspektivliyini daha da gücləndirir və s. 

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın mövcud inkişaf səviyyəsi onun həm sosiallaşma səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə, həm də milli iqtisadi inkişafdakı töhfələrinə stimul olmaqdadır. Yeni istehsal sahələrinin 

yaradılması, mövcud olanların isə fasiləsizliyinin təmin edilməsi muxtar respublikanı qarşıya qoyduğu 
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məqsədlərə doğru daha da yaxınlaşdırmaqdadır. Bu isə bütün sahələrdə olduğu kimi, təbii ki, əhalinin rifah 

göstəricilərinin də artmasında özünü göstərir. Nəticədə isə ölkə iqtisadiyyatının və onun regional mahiyyətinin 

üstün tutulduğu potensial təşəkkül tapmaqla, özünü bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqının məbləğində 

göstərməkdədir. Qeyd edək ki, hazırda muxtar respublikamızda bu göstərici 430 manata yaxındır.  

Göründüyü kimi, 2014-cü illə müqayisədə cari dövrdə müvafiq göstəricilər arasındakı artım 1,1 dəfə 

təşkil etmişdir. Təbii ki, bu potensial, bir tərəfdən, ötən dövrdə muxtar respublikada Dövlət proqramlarının 

səmərəli icra olunmasını göstərirsə, iqtisadiyyatın perspektivliliyinin artırılmasını özündə əks etdirirsə, digər 

tərəfdən də əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsini ifadə edir. Əlbəttə, bütün hallarda isə bu, istehsal 

münasibətlərinin inkişafında, iqtisadiyyatın təminat qabiliyyətliliyinin artmasında və bununla da iqtisadi 

tarazlığın təşəkkülündə keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcını təmin etmişdir. Təbii ki, mühüm hədəflərdən 

biri muxtar respublikada iqtisadi vasitələrdən səmərəli istifadənin təmin edilməsidir ki, bu da özünü 

iqtisadiyyatın sosial mahiyyətinin artırılmasında göstərməkdədir. 

Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişafı ilə ölkənin milli iqtisadiyyatı üçün 

mükəmməl baza təmin etməkdədir. Bununla yanaşı, etibarlı qonşuluq siyasətinin, səmərəli xarici ticarət 

əlaqələrinin və nəticə etibarı ilə uğurlu regional siyasətin üstünlüklərini özündə yaşatmaqdadır. 

Sosial-iqtisadi siyasətin səmərəli təşkili bu sahədəki proseslərin düzgün idarə olunmasına zəmin 

yaratmışdır. Əsas məqsəd muxtar respublikada istehsalla istehlak arasındakı tarazlığın təmin edilməsindən 

ibarət olmaqla, bütün rayon, qəsəbə və kəndlərin bu sahədəki perspektivliliyinin artırılmasına nail olmaqdır. Elə 

bu məqsədlə ucqar kəndlərdə istehsal sahəsindəki infrastruktur təşkilatlanmış, bununla da kəndlərin iqtisadi 

inkişafı təmin edilmiş, etibarlı məskunlaşma daha da stimullaşmışdır. Bütün bunlar isə istehsalçıların bazara 

çıxış imkanlarını olduqca asanlaşdırmaqla yanaşı, həm əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsinə, həm də 

daxili bazarın yerli məhsullarla təminatındakı əlçatanlığın artmasına imkanlar açmışdır. Nəticədə isə, istehlak 

bazarı əhalinin istehlak malları ilə təmin edilməsində və ödənişli xidmətlərin göstərilməsində yekdil və çevik 

mexanizmlərin məcmusu olaraq formalaşmışdır. Aşağıdakı şəklin məlumatları bunu ifadə etməkdədir. 

Bu bir həqiqətdir ki, 2004-cü ildən səmərəli icra olunan regional inkişaf proqramlarının yaratdığı sağlam 

iqtisadi-istehsal mühiti muxtar respublikada müvafiq sahə üzrə güclü baza yaratmışdır. Nəticədə isə 2018-ci ilin 

yanvar-sentyabr aylarında müvafiq göstəricinin 2014-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,6 dəfə çox olduğunu 

qeyd edə bilərik.  

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası uzaq gələcək üzrə prioritetlərinə doğru qətiyyətlə 

addımlamaqdadır. Artan güc və sosiallaşan iqtisadiyyat daha da etibarlı təminat qabiliyyətini formalaşdırmaqla, 

həm regional Dövlət proqramlarının, həm də digər hüquqi mexanizmlərin səmərəli icra olunduğunu 

göstərməkdədir. Təbii ki, bunların hər biri müvafiq Dövlət proqramlarının uğurlu başlanğıcını, onun icrasındakı 

qətiyyətliliyi, eləcə də milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji Yol Xəritələrinin də 

perspektivlərini dolğun ifadə etməkdədir. 
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Ulu öndərin yadigarlarından biri 
 

Babək rayonunun yaradılmasından 40 il ötür 

 

Ramal Məmişov, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Doğma canım, varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır, – deyən ümummilli lider 

Heydər Əliyev öz adını tariximizə böyük xilaskar, qurucu rəhbər kimi yazdırmış, müstəqil Azərbaycan adlı şah 

əsərini yaradaraq xalqımızın qəlbində özünə əbədi abidə ucaltmışdır. Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin 

birinci dövründə yaratdığı Babək rayonu da dahi şəxsiyyətin  yadigarlarından biridir. 1978-ci il oktyabrın 23-də 

təşkil olunan rayona  sosializm cəmiyyəti qurucularının adları deyil, məhz Azərbaycanın  xalq qəhrəmanı 

Babəkin adı verildi. Ötən əsrin 70-ci illərində bu addımı yalnız Heydər Əliyev kimi iradəli, cəsarətli, daim 

azərbaycançılıq mövqeyindən çıxış edən bir şəxsiyyət ata bilərdi. Rayona xalq qəhrəmanı Babəkin adının 

verilməsi milli yaddaşın, təfəkkürün bərpası, eləcə də tarixi keçmişimizə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

verilən ən yüksək qiymətin daha bir  ifadəsi idi. 

Həmin dövrün ictimai-siyasi mənzərəsini göz önünə gətirdikdə açıq-aşkar görünür ki, Babək rayonu həm 

də ölkəmizin dağ və sərhəd rayonlarının möhkəmləndirilməsi və inkişafı siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi 

meydana çıxmışdı. Naxçıvan rayonunun tərkibindən ayrılmaqla yeni bir rayonun təşkili həm də bölgə əhalisinə 

rahatlıq, sosial-iqtisadi həyata yeni bir canlanma gətirmişdi. 

Babək rayonunun yaradılmasının tarixi əhəmiyyətini və Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi 

inkişafındakı rolunu nəzərə alan Ali Məclisin sədri  Vasif Talıbov 2008-ci il iyunun 7-də Babək rayonunun 

təşkil olunmasının 30,  2018-ci il fevralın 16-da isə 40 illiyi haqqında sərəncamlar imzalamışdır. Sərəncamlara 

uyğun olaraq, tədbirlər planı təsdiq olunmuş, silsilə tədbirlər keçirilmişdir. 

Bir qəsəbə və 35 kəndi  birləşdirən, 828,4 kavadratkilometr əraziyə malik olan Babək rayonu zəngin  

keçmişə və bu tarixi özündə əks etdirən möhtəşəm mədəni irsə malikdir. Ərazidə indiyədək qorunub saxlanan 

bu irs  Azərbaycanın, bütövlükdə Yaxın Şərqin  qədim və orta əsrlər dövrü tarix və mədəniyyətinin 

öyrənilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Rayon ərazisindəki qalalar, qədim yaşayış məskənləri, arxeoloji 

abidələr, xüsusilə də Kültəpə abidələri onu deməyə əsas verir ki, əcdadlarımız yüz min illər boyu bu ərazidə 

ardıcıl həyat sürmüşlər. 

Babək rayonu təşkil olunduğu gündən etibarən  müxtəlif inkişaf mərhələlərindən keçmişdir. Sovetlər 

Birliyi dövründə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev rayonun inkişafını, burada xalq təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrinin yaradılmasını diqqətdə saxlamış, mühüm qərarlar qəbul etmişdir. Ulu öndərin ötən əsrin 70-ci 

illərindən başladığı quruculuq strategiyası yeni yaranan Babəki də əhatə etmiş, rayon mərkəzində və kəndlərdə 

məktəblər, mədəniyyət və səhiyyə müəssisələri tikilmişdir. 

Ötən əsrin 90-cı illərində isə Babək rayonu ölkəmizdə yaranan  xaos, özbaşınalıq, gərgin ictimai-siyasi 

vəziyyətin fonunda çətin və keşməkeşli günlər yaşamışdır. Həmin vaxt rayonun ucqar dağ və sərhəd kəndləri 

tez-tez erməni hücumlarına məruz qalır, iqtisadi və sosial böhran dərinləşirdi. Babək rayon sakinləri də həmin 

illərdə Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən  ulu öndər  Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşdilər.  Ümummilli 

liderin rəhbərliyi ilə Naxçıvan işğaldan, düşmən əlinə keçməkdən qorundu və yaşadı. 

Müstəqillik illərində Babək rayonu da sürətlə inkişaf edərək  ölkəmizin, eləcə də muxtar respublikamızın 

sosial-iqtisadi həyatında mühüm pay sahibinə çevrildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin quruculuq xəttini 

müasir şəraitdə davam və inkişaf etdirən ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət Babək 

rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında da özünü qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Ölkə rəhbərinin himayəsi və 

iştirakı ilə rayonda tikilib istifadəyə verilən sosial obyektlər, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində 

görülən işlər 40 illik inkişaf tarixinin şanlı salnaməsinə çevrilmişdir. 

Bu gün muxtar respublika rəhbərinin diqqət və qayğısı ilə Babək rayonunun sosial mənzərəsi əsaslı 

şəkildə dəyişilmiş, tikinti-quruculuq tədbirləri prioritet sahəyə çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası  Ali 

Məclisi sədrinin Babək rayonunun təşkil olunmasının 40 illiyi haqqında sərəncamında deyilir: “Babək rayonu 

muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafında  mühüm rol oynayır. Rayonda müxtəlif profilli yeni istehsal və 
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emal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması sənayenin inkişafını təmin etmişdir. Fermer və torpaq 

mülkiyyətçilərinə maliyyə dəstəyinin artırılması, müxtəlif güzəştlərin tətbiqi, texnika və avadanlıqlarla 

təminatının yaxşılaşdırılması, meliorasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi, yeni açıq və qapalı su xətlərinin 

çəkilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir”. 

Həqiqətən də Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin yaradıcı gücünün konkret bir regionda əyani ifadəsinə 

çevrilən Babək rayonu Naxçıvanın davamlı inkişaf edərək çiçəklənən mühüm sənaye və aqrar mərkəzlərindən 

biridir. Hazırda rayonda  yüngül, yeyinti, energetika sənayesi və tikinti sahələri olmaqla 70-dən artıq müəssisə 

fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə,  rayonda 1200-dən çox sahibkarlıq subyekti vardır. Bu müəssisələrdə 45 növdə 

150-dən çox çeşiddə məhsul istehsal olunur. Yеrli istеhsаlın stimullаşdırılmаsı Babək rayonunda sənаyе 

sеktоrunun yüksək tеmplə inkişаfını təmin etmiş, 2017-ci ildə rayonda sənaye məhsulunun ümumi həcmi 117 

milyon 909 min mаnаta çatmış, muxtar respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun 12 faizi Babək 

rayonunun payına düşmüşdür. Rayonda yeni emal və sənaye sahələrinin fəaliyyətə başlaması həm də yeni iş 

yerlərinin açılmasına, əhalinin maddi-rifah halının yaxşılaşmasına, daxili bazarda yerli məhsulların çəkisinin 

artmasına səbəb olur. 

İstehsal artıb keyfiyyət yüksəldikcə öz dad-tamı ilə seçilən məhsullar xarici ölkələrə də ixrac olunur. Bir 

məsələ xüsusilə vurğulanmalıdır ki, muxtar respublikanın mineral və müalicəvi su ehtiyatlarından 50-sinin 

mənbəyi Babək rayonunda yerləşir. Sirab mineral suyu nəinki Azərbaycanda, eləcə də dünyanın bir sıra 

ölkələrində yüksək tələbata malikdir. 

Rayonda kənd təsərrüfatının dinamik inkişafına xüsusi fikir verilir. Aparılan aqrar islahatlar nəticəsində 

əhali pay torpaqları ilə təmin olunmuşdur. Rayonda meliorasiya və irriqasiya işləri görülmüş, nasos stansiyaları, 

subartezian quyuları və su anbarları  tikilmiş, mütərəqqi suvarma sistemləri qurulmuşdur. Ötən müddətdə 

rayonda minlərlə hektar əkilməyən torpaq əkin dövriyyəsinə qatılmış, yeni texnika və texnoloji avadanlıqlar 

istismara verilmiş, maldarıq və heyvandarlıqda, arıçılıqda, bağçılıq və əkinçilikdə uğurlu nəticələr 

qazanılmışdır. Rayonda məhsuldar  torpaqların çox olmasının nəticəsidir ki, bu yurdun zəhmətkeş insanları bir 

qarış torpağı belə boş qoymur. Sahələrdən yüksək məhsul əldə edən babəklilər  bunun əsas səbəbini aqrar 

sahəyə dövlətin dəstəyində görürlər. Müstəqillik illərində Babək rayonunda dövlət maliyyə dəstəyi ilə 55 

heyvandarlıq, 14 quşçuluq, 25 arıçılıq, 20 bağçılıq, bir balıqçılıq təsərrüfatı və 5 istixana kompleksi 

yaradılmışdır. Buna görə də 2017-ci ildə muxtar respublikada kənd təsərrüfatında istehsal olunmuş ümumi 

məhsulun 20 faizi yaxud 90 milyon 348 min manatı Babək rayonunun payına düşüb. 

Ötən dövrdə Babək rayonunda əhalinin keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilməsi, kanalizasiya xətlərinin 

yenidən qurulması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Son illərdə rayonun Şıxmahmud, Xəlilli, eləcə də, 

Şəkərabad kəndlərində içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Hazırda  Babək 

qəsəbəsi, Nehrəm və Araz kəndlərində içməli su və kanalizasiya xətlərinin tikintisi davam etdirilir. 

Muxtar respublikada tarixi-mədəni irsimizin öyrənilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər qədim tarixə 

malik olan Babək rayonunu da əhatə etmişdir. Naxçıvan ərazisində elmə məlum olan ilk arxeoloji tapıntılar da 

Babək rayonu ərazisində aşkar edilmişdir.  Bu da rayon ərazisində sistemli arxeoloji tədqiqatların aparılmasının 

vacibliyini ortaya qoymuş, ərazidə geniş arxeoloji araşdırmalara başlanmış, tarixi abidələr bərpa olunmuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin quruculuq yolunun uğurla davam etdirilməsi Babək rayonunun 

kəndlərinə də inkişaf və müasirləşmə gətirib. Artıq coğrafi mövqedən asılı olmayaraq, Babək rayonunun 

kəndlərində də sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər cür şərait yaradılıb, rayon mərkəzi şəhər görkəminə qovuşub, 

bir-birindən müasir binalar tikilib. İndi Kərimbəyli, Xal-xal, Uzunoba, Payız, Gərməçataq, Xəlilli, Aşağı və 

Yuxarı Buzqov, Qahab kimi kəndlərin köhnə və miskin görkəmindən əsər-əlamət qalmayıb. Rayonun bütün 

kəndləri müstəqilliyin işığında öz müasir donlarını geyinib. 

Son 10 ildə rayonda 24 təhsil ocağı, o cümlədən 7506 yerlik 18 ümumtəhsil məktəbi, 1 uşaq bağçası, 5 

uşaq musiqi məktəbi, 27 səhiyyə obyekti, 41 inzibati bina tikilərək və ya əsaslı yenidən qurularaq istifadəyə 

verilib. Bütün qəsəbə və kəndlərdə ən müasir informasiya sistemləri tətbiq olunub, daimi sürətli internetə çıxış 

təmin edilib. 

Muxtar respublikada həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi siyasət müasir yol-nəqliyyat sisteminin 

qurulmasını və inkişafını da təmin etmişdir. Ötən dövrdə dövlət dəstəyi nəticəsində Babək rayonunun da yol 

infrastrukturu yenilənmiş, yeni yollar salınmış, körpülər tikilmişdir. Bu gün  rayon ərazisində  rahat, müasir 

standartlara tam cavab verən yolların olması  istehsal olunan məhsulların  istehlakçılara tez çatdırılmasını, ən 
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əsası isə turizmin inkişafını da təmin edir. Yeri gəlmişkən, Babək ərazisindən keçən respublika əhəmiyyətli 

yollar 166,5 kilometr, yerli əhəmiyyətli yollar isə 267,5 kilometr təşkil edir ki, bunlar da müasir şəkildə yenidən 

qurulmuşdur. Ölkə başçısının imzaladığı sərəncamlara uyğun olaraq   Hacıvar -Sirab – Vayxır avtomobil yolu, 

Şəkərabad-Babək qəsəbə – Nehrəm – Arazkənd dairəvi avtomobil yolları yenidən qurulub. Rayonun Yarımca-

Qahab-Nəcəfəlidizə-Naxışnərgiz, Şıxmahmud  və Xəlilli kəndlərini Naxçıvan şəhərinin Xətai məhəlləsinə 

birləşdirən yol, eləcə də son  günlərdə Aşağı və Yuxarı Buzqov kəndlərində yollar da yenidən qurulub, 

nəqliyyatın və əhalinin rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib. 

Əhalinin sağlamlığının keşiyində duran  və müasir standartlara cavab verən rayon mərkəzi xəstəxanası, 

kənd sahə xəstəxanaları,  həkim ambulatoriyaları  və digər sağlamlıq mərkəzlərində tibbin ən son nailiyyətləri 

tətbiq olunur. Rayonda fəaliyyət göstərən  mədəniyyət evləri, muzeylər, kitabxanalar, musiqi məktəbləri və  

teatrlar da mədəni həyatı xeyli canlandırıb. 

Bu gün Babək rayonuna yolu düşən hər kəs əldə olunmuş nailiyyətlər qarşısında öz heyranlığını gizlədə 

bilmir. 40 il ərzində əldə olunan nailiyyətlər bu rayonun təşkil olunması ilə bağlı göstərilən təşəbbüsün, verilən 

qərarın müdrikliyini bir daha təsdiq edir. Abadlaşan yaşayış məntəqələri, yüksək rifah və davamlı qayğı 

sakinlərin böyük minnətdarlığı ilə qarşılanır. 

Şəninə neçə-neçə şeirlər, nəğmələr qoşulan, bugünkü inkişaf salnaməsi ilə adını tarixə yazdıran Babək 

rayonu indi bir-birindən gözəl şeir və mahnıların da qəhrəmanıdır: 

 

Sən ulu öndərimin istəyindən yarandın, 

Sən ulu öndərimin dəstəyindən yarandın, 

Sən ulu öndərimin əməyindən yarandın, 

Hər daşın, hər torpağın qızıla dönsün gərək, 

Mənim doğma Babəkim, 40 illiyin mübarək! 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 20 noyabr. - № 261. - S. 14. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Qətiyyətlə reallaşan hədəflər 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi quruculuq proseslərinin çox zəruri hərəkətverici qüvvəsinə 

çevrilən Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir müstəqillik illərinin qürurverici dövrlərini yaşamaqdadır.  

İstehsalın stimullaşdırılması və fasiləsizliyinin təmin edilməsi, rayon və kəndlərin bu sahədəki 

potensialının artırılması, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması, mövcud olanların fəaliyyətinin səmərəli 

təşkili və s. kimi məsələlər muxtar respublika iqtisadiyyatının mövcud inkişaf mənzərəsini ortaya qoymaqdadır. 

Uzunmüddətli dövrlər üçün xarakterik olmaqla, cəmiyyətin sosial və iqtisadi sahədəki məsələlərinin düzgün 

istiqamətləndirilməsini və onların səmərəli həlli yollarını özündə əks etdirməklə, dövlət tərəfindən 

tənzimlənmənin xüsusi forması kimi sosial-iqtisadi inkişafı xarakterizə edən məhsuldar proseslər həmin 

mənzərənin uzaq gələcək üzrə perspektivlərini yaratmaqdadır. Məhz bu mənada qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərinə təkan olacaq amillərin düzgün müəyyən 

olunmasına qətiyyətlə nail olmuşdur. Burada sosial dayanıqlılığın mühüm tərkib hissəsi kimi: 

- əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi mümkün olmuş, onun muxtar respublikanın 

bütün kənd yerlərini əhatə etməsinə diqqət artırılmışdır. Təbii ki, nəticə etibarı ilə bu, kənd yerlərində yaşayan 

insanların yerli istehsal imkanlarının yüksəldilməsi sahəsindəki uğurlarını da artırmaqdadır; 

- hüquqi və iqtisadi tənzimləmələrlə makroiqtisadi proseslərin mövcud potensial üzərində daha da güclü 

dayaqlarının formalaşdırılması öz növbəsində yeni iş yerlərinin yaradılmasına təkan olmuşdur. Bu isə təbii ki, 

iqtisadiyyatın sosiallaşması sahəsində də keyfiyyətcə yeni mərhələni başlatmış oldu; 

- istehsal sahəsindəki perspektivlər, digər tərəfdən kəndlilərin torpaqla bağlı münasibətlərinə (aqrar) yeni 

dəyərlər gətirdi ki, bu da məskunlaşma siyasətinin səmərəliliyini artırmış oldu; 

- bununla yanaşı, aqrar sektorda məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi həm də iqtisadiyyatın sənaye 

əhəmiyyətliliyinin gücləndirilməsinə hərəkətverici təsir etmiş və müvafiq sahə üzrə göstəricilərin artım 

dinamikasını daha da sürətləndirmişdir; 

- təbii ki, bütün bunlar muxtar respublikada sağlam sosial və iqtisadi mühitin davamlılığına güclü təminat 

verməkdədir. 

2004-cü ildən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarının səmərəli icra 

mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi sadalanan amillərin təsir gücünü daha da artırmış və bu, özünü muxtar 

respublikada bir-birini əvəz edən illərin sosial-iqtisadi inkişaf xronikasında göstərmişdir. Bunu müvafiq Dövlət 

Proqramlarının səmərəli icrasının nəticəsi olaraq muxtar respublikada 2004-cü ildən 2017-ci ilə qədər hər bir il 

üzrə iqtisadi fəal əhalinin və iqtisadiyyatda məşğul olanların sayındakı artım dinamikasında görə bilərik. Təbii 

ki, üçüncü Dövlət Proqramının yekunları üzrə daha böyük perspektivlər vəd etməkdədir.   

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi fəal əhalinin və iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı (min 

nəfər) 

 

 
Göründüyü kimi, 2004-cü ildə iqtisadi fəal əhalinin sayı iqtisadiyyatda məşğul olanların sayından 4,5 faiz 

artıq olmuşdur. Artıq bu sahədə səmərəli nəticələr özünü birinci Dövlət Proqramının icrası ilə təmin etmişdir. 
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Belə ki, bu sahədə ən aşağı nisbət 2009-2010-cu illərdə özünü göstərmişdir. Qeyd edilən illərdə müvafiq 

göstəricilər minimum səviyyəyə qədər enmişdir. 

Ardıcıl davam etdirlən islahatlar sosial və iqtisadi sferalarda səmərəli nəticələrin əhatəsini genişləndirmiş 

və bu, özünü mülkiyyət münasibətlərinin də inkişafında göstərməkdədir. Artıq bir həqiqətdir ki, muxtar 

respublika iqtisadiyyatında əldə olunan nailiyyətlər bazar münasibətlərinə əsaslanmaqla, onun obyektiv inkişaf 

qanunlarının ifadəsi olaraq xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu şəraitində təmin edilməkdədir. Elə bunun nəticəsidir 

ki, əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin istehsalında özəl bölmənin payı 90 faizə yaxınlaşmaqdadır. Təbii 

ki, bunu iqtisadiyyatda məşğul olanların sayında və eləcə də onların mülkiyyət formaları üzrə bölgüsündə də 

görə bilərik.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı və onların mülkiyyət formaları 

üzrə bölgüsü (min nəfər) 

 

 
 

Bu sahədəki proseslər göstərir ki, artıq Dövlət Proqramlarının məhsuldar icra mexanizmlərinin 

nəticəsində muxtar respublikada müasir iqtisadi şəraitin tələbləri baxımından iqtisadiyyatda məşğul olanların 

çəkisi qeyri-dövlət sferasında artım dinamikası ilə müşayiət olunmuş və bu proseslər 2004-cü ildən daha da 

qətiyyətlə davam etmişdir. Hesablamalar apararkən aydın olur ki, 2004-2017-ci illərdə muxtar respublikada 

iqtisadiyyatda məşğul olanların və onların tərkibində qeyri-dövlət sferalarında çalışanların sayı 1,5 dəfəyə qədər 

artmışdır. Bununla yanaşı, əgər 2004-cü ildə qeyri-dövlət sektorunda məşğul olanların sayı dövlət sektorundakı 

müvafiq göstəricidən 3,2 dəfə çox olmuşdursa, 2017-ci ildə bu artım 4,7 dəfə təşkil etmişdir. 

Təbii ki, bütün bunlar muxtar respublikada makroiqtisadi siyasətin insan amili üzərində qurulduğunu və 

sakinlərin rifah göstəricilərinin daha da yüksəlməsinə xidmət etdiyini göstərməkdədir. Digər tərəfdən, bu həm 

də ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı və perspektivli inkişafı istiqamətində muxtar respublikanın verdiyi 

töhfələrin ifadəsidir. Təkcə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, 2014-2018-ci illərdə muxtar respublikada ÜDM-nin 

və onun hər bir nəfərə düşən həcmi 1,2 dəfə artmışdır. Əlbəttə, bütün bunların sosial-iqtisadi üstünlüyü ilə 

yanaşı, eyni zamanda, həmin istiqamətlərdə qətiyyətli idarəetmənin nəticəsi olaraq qeyd edilməlidir. Çünki 

dünya ölkələrinin bir çoxunun hərbi, siyasi və iqtisadi böhran, nizamsızlıq və tənəzzülə məruz qaldığı, sosial 

siyasətin iflasa uğradığı hazırkı şəraitdə Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadi quruculuq proseslərinin inam 

və qətiyyətlə davam etdirilməsi və bu fonda onun regionlarının, o cümlədən də Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının bu proseslərdəki çevik iştirakının çox yüksək tarixi və iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Məhz belə bir 

vəziyyətdə yuxarıda bəhs edilən göstərici, yəni makroiqtisadi nailiyyətlərin əhalinin sosial rifahına təsiri 

imkanları da artmaqdadır. Fikrimizi məşğul əhalinin hər bir nəfərinə düşən ÜDM-nin həcmindəki artım 

dinamikası ilə ifadə edə bilərik.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında məşğul əhalinin hər birinə düşən ÜDM-nin həcmi (manat) 
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qtisadiyyatın sosiallaşmasından, dövlətin bu sahələr üzrə tənzimləmə siyasətinin səmərəliliyindən, 

əhalinin alıcılıq qabiliyətliliyinin gücləndirilməsindən ibarət strateji məsələlər qarşıya qoyulan məqsədlərin, 

müəyyən edilən hədəflərin və prioritetlərin səmərəliliyinin, eləcə də perspektivliyinin mühüm göstəricilərindən 

ibarətdir. Diqqət edəndə aydın olur ki, 2004-2017-ci illərdə muxtar respublikada məşğul olan əhalinin hər bir 

nəfərinə düşən ÜDM-nin həcmi 8,4 dəfədən çox artmışdır. Bu, eyni zamanda, 2004-2008-ci illərdə 3 dəfə, 

2009-2013-cü illərdə 2,2 dəfə artmışdır. Üçüncü Dövlət Proqramının icra müddətinin 2014-2017-ci illərində isə 

bu artım 1,1 dəfə təşkil etmişdir. 

Beləliklə, təhlillərimiz göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün sosial-iqtisadi dayaqlarını daha 

da gücləndirməkdədir. Ölkənin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının daha məhsuldar təşəkkülündə məhz bu amil 

çox zəruridir. Təbii ki, bu isə qarşıdakı dövlərdə yeni perspektivlərə yol açacaqdır. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 8 noyabr. - № 197. - S. 4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: məşğulluq məsələsi regional iqtisadi siyasətin səmərəli 

göstəricisi kimi 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin makroiqtisadi proseslərinə öz töhfələrini verməyə davam 

etməkdədir. Müasir iqtisadi şəraitdə milli iqtisadiyyatın uzunmüddətli perspektivləri üçün zəruri mexanzimlərin 

işləkliyinin təmin edilməsi muxtar respublikanın iqtisadi potensialını daha da artırmış və bu, özünün 

sosialyönümlülüyü ilə daha da önəm qazanmaqdadır. Hələ ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində təcrübəli dövlət 

xadimi, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi ilə başladılan iqtisadi islahatlar 

yeni əsaslar üzərində və yaradıcı ideyalara söykənən addımların atılmasına zəmin yaratdı. Bu dövrdən etibarən 

bazar münasibətlərinin qanun və tələblərinin üstün tutulduğu təsərrüfat təsisatlarının müəyyənləşdirilməsinə 

başlanıldı. İqtisadiyyat cari dövr üçün xalqın mənafeyini və dövlətin maraqlarını ifadə etməklə, qarşıdakı 

dövrlər üçün seçilən prioritetlərə dolğun xidmət etməyi bacardı.  

İqtisadi siyasətin müasir şərait üçün düzgün müəyyənləşdirilməsi özündə həm də sosial mahiyyəti yüksək 

olan amillərin, o cümlədən insan, əmək və məşğulluq anlayışlarının əhatə olunmasını şərtləndirdi, bu sahədəki 

proseslərin məqsədyönlülüyünü təmin etdi. Təbii ki, hər üç amil bütün dövrlər üzrə hər bir dövlətin aktual 

məsələ kimi diqqətdə saxladığı problemdir. Hazırkı dövrdə də Azərbaycan Respublikasında ölkə başçısı 

tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilən milli iqtisadiyyat quruculuğu prosesləri məhz məşğulluq siyasətinin 

səmərəliliyindəki məhsuldarlığın davamlılığını təmin etdi. Hüquqi və iqtisadi tənzimləmələrlə onun uzaq 

gələcək üçün perspektivlərini artırdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son 15 ildə ölkəmizdə məşğulluq siyasətinin səmərəli təşkili və idarə 

olunmasında uğurla icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarının da mühüm və 

strateji əhəmiyyəti vardır. Əsasən beş illik dövrlər üçün makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsini hədəfləyən 

həmin proqramlar bütün iqtisadi rayonlar üzrə məşğulluq potensialının formalaşdırılması sahəsində də 

hərəkətverici təsirə malik oldu. Bu sahədə müvafiq infrastruktur təşkilatlanmasının həyata keçirilməsi, istehsal 

münasibətlərinin inkişafında regionların çəkisinin artırılması və əmək ehtiyatlarından məhsuldar istifadənin 

təminatı öz aktuallığı ilə seçildi. Məhz bu kimi qətiyyətli addımlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının da 

müasirləşən, inkişaf edən və abadlaşan mənzərəsini yaratdı.  

İqtisadiyyatın davam edən islahatlar fonunda keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması onun həm də 

çoxşaxəliliyinin təmin edilməsinə zəmin yaratdı. Bu mənada Ulu öndərin müəyyən etdiyi davamlı sosial-iqtisadi 

inkişaf strategiyası müasir müstəqillik dövrünün son 23 ilində muxtar respublikanın keçdiyi tarixi-iqtisadi 

inkişaf yolu və sosiallaşma səviyyəsi yüksək olan təkmil idarəetmənin yaradılması baxımından güclü mahiyyət 

kəsb etdi. Təbii ki, bu, eyni zamanda, insan amilinin üstün tutulduğu, onun maraq və mənafeyinin qorunduğu, 

daha firavan yaşam tərzi ilə əhatələndiyi mühitin mövcudluğu ilə birgə müşayiət olundu.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın hazırkı mərhələsi burada səmərəli və 

perspektivli məşğulluq potensialının formalaşdırılmasına stimul vermişdir. Xüsusən də bu, regionların sosial-

iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarının qəbul edilməsindən keçən müddətdə daha da davamlı xarakter 

daşımışdır. Aşağıdakı şəkildə birinci və ikinci Dövlət proqramlarının səmərəli icrası nəticəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında açılmış iş yerlərinin rayonlar üzə bölgüsü verilmişdir: 

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası uzun illərdir ki, hətta müstəqillik yollarında ilk addımlarını 

atmağa başladığı günlərdən belə tarixi düşmənlərin blokada təhdidləri ilə qarşı-qarşıya qalmışdır. Buna 

baxmayaraq, yenə də qətiyyətli və güclü təcrübə əsasında makroiqtisadi proseslərə hərəkətverici təsir etməklə, 

çoxşaxəli iqtisadiyyata öz töhfələrini verməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

tərəfindən 1 sentyabr 2014-cü il tarixdə imzalanan fərmanla təsdiq edilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı bu istiqamətdə güclü bazaya çevrildi. Mövcud 

potensialın artmasında daha da çevik mexanizmlərin yer aldığı bu hüquqi sənəd muxtar respublikada məşğulluq 

səviyyəsinin daha da artırılması və yeni iş yerlərinin açılması səhəsində aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur: 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

445 

 

- sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə dövlət maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi; 

- qeyri-məşğul əhalinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi; 

- müstəqil məşğulluğun inkişafını təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- əmək yarmarkalarının keçirilməsi sahəsində səmərəliliyin artırılması; 

- idarə, müəssisə və təşkilatların işçilərə olan tələbatının müntəzəm öyrənilməsi və boş iş yerlərinə 

işaxtaran vətəndaşların göndərilməsinin təmin edilməsi; 

- məşğulluq xidməti orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; 

- kənd yerlərində sosial və kommunal infrastrukturun daha da inkişaf etdirilməsi yolu ilə əhalinin 

məskunlaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi və s. 

Keçən müddət ərzində muxtar respublikada yuxarıda göstərilən tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində 

sağlam və məhsuldar fəaliyyət mühitinin yaradılması təmin edilmişdir ki, bu da öz növbəsində etibarlı 

məşğulluğun təminatına yol açmışdır. Nəticədə isə Dövlət proqramlarının icra olunma müddətinin sonlarına 

yaxın yeni iş yerlərinin açılması öz davamlılığı ilə seçilmişdir. Bu, aşağıdakı şəklin məlumatlarında öz əksini 

tapmışdır. 

Elmi cəhətdən əsaslandırılmış, bununla da muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında dayanıqlı 

inkişafla müşayiət olunan tədbirlər regional Dövlət proqramlarının ən mühüm nailiyyətləri kimi ifadə 

olunmalıdır. Rayonların iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə təşkilatlanmasında, həmin sahələr üzrə tələbata uyğun 

məhsul istehsalının stimullaşdırılmasında, nəticə etibarı ilə isə artan tələbatlar qarşısında güclü və dayanıqlı 

təminat qabiliyyətinə malik iqtisadi potensialının formalaşmasında həmin Dövlət proqramlarının mühüm 

əhəmiyyəti olmuşdur. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında: 

- əhali problemlərinin öyrənilməsindən; 

- onun sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinin çevik iştirakçısı olmasından; 

- təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsindən; 

- ixtisaslaşmış kadr potensialının formalaşmasından; 

- əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasından ibarət tədbirlərin səmərəli təşkili və idarə olunması 

məsələləri öz aktuallığı ilə seçilməkdədir. Bu istiqamətdəki proseslərin hüquqi bazasının yaradılması və 

inkişafında strateji əhəmiyyətə malik olan tənzimləmələr muxtar respublikada dayanıqlı məşğulluq potensialını 

formalaşdırmışdır. Bunlardan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən: 

- 2007-ci il 30 may tarixdə imzalanan sərəncamla Naxçıvan Muxtar Respublikasında Məşğulluq 

Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramının (2007-2010-cu illər); 

- birinci mərhələdə 18 dekabr 2013-cü il tarixdə imzalanan sərəncamla 2014-2015-ci illəri əhatə edən;  

- ikinci mərhələdə isə 11 yanvar 2016-cı il tarixdə imzalanan sərəncamla 2016-2020-ci illəri əhatə edən 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılmasına dair Dövlət Proqramı”nın strateji 

əhəmiyyəti vardır ki, bu da qarşıdakı illərdə yaradılması hədəflənən yeni iş yerlərinin açılmasına öz töhfələrini 

verməkdədir.  

Bununla yanaşı, digər sahəvi hüquqi tənzimləmələrin həyata keçirilməsi məşğulluq siyasətinin həm 

birbaşa, həm də dolayısı ilə səmərəliliyini artıran çox mühüm amilə çevrilmişdir. Məhz bütün bunların 

nəticəsində də Naxçıvan Muxtar Respublikası 2004-2017-ci illərdə strateji məqsəd olaraq dövlət siyasətinə 

çevirməklə hədəflədiyi məşğulluq perspektivlərini daha da artırmağa nail olmuşdur. Aşağıdakı şəklin 

məlumatlarında bunu görə bilərik. 

Məşğulluq bütün dövrlərin aktuallığını qoruyan ən mühüm məsələsidir. Müasir dünyada daha da 

sürətlənən qeyri-sabit hərəkətlənmələr, təəssüf ki, öz neqativ təsirlərini daha çox müqavimət gücü zəif olan 

dövlətlərin sosial siyasətlərinə etməkdə, bu isə onların məşğulluq potensialını aşağı salmaqdadır. Azərbaycan 

Respublikasında isə prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi məhz həmin istənməz hallara qarşı qabaqlayıcı 

tədbirlər olaraq zəruri əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu isə, təbii ki, ölkənin etibarlı regional siyasətində 

məşğulluq strategiyasının önəmini daha da artırır. 

Məhz bu prizmadan yanaşdıqda qeyd edə bilərik ki, ölkənin regional siyasətinin səmərəliliyinin 

qorunmasında və eyni zamanda, milli iqtisadiyyatın müqavimət gücünün artmasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rolu böyükdür və bu, özünü həm də dayanıqlı sosial siyasətin tərkib hissəsi olaraq məşğulluq 

sahəsində də göstərməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə bilərik ki, təkcə 1 iyul 2008-ci il tarixdən 

cari ilin müvafiq dövrünədək muxtar respublikada 39 min 319 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 88,8 faizi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

446 

 

daimi iş yerləridir. Təbii ki, bu, eyni zamanda, muxtar respublikanın özünün daxili regional siyasətinin də 

perspektivliliyini göstərən başlıca amildir. 

Birbaşa olaraq məşğulluq sahəsində Dövlət proqramları ilə hüquqi tənzimləmənin başlandığı 2007-ci 

ildən üzü bəri muxtar respublikada makroiqtisadi göstəricilərin pozitiv davamlılığı hazırkı dövrdə də özünü 

göstərməkdədir. Belə ki, son on ildə muxtar respublikada 34 min 933 daimi iş yerinin açılması təmin edilmişdir 

ki, bunun da sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı şəkildə verilmişdir: 

Ölkəmizdə məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi sahəsindəki məqsədyönlü tədbirlər əhalinin 

özünüməşğulluğunun təmin edilməsindəki perspektivlərin artmasını da təmin etmişdir. Xüsusən də ölkə 

başçısının 7 aprel 2016-cı il tarixli məlum Sərəncamı ölkənin bütün regionlarında bu sahədəki təşəbbüslərin 

dəstəklənməsini və fəaliyyətin stimullaşdırılmasını sürətləndirmişdir. Fikrimizcə, məhz şəklin də 

məlumatlarından göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında məşğulluğun tənzimlənməsində həm 

mövcud potensialın, həm yaradıcı ideyalardan ibarət perspektivlərin, həm də özünüməşğulluğun mühüm payı 

vardır.  

Çox yaxşı haldır ki, muxtar respublika milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki iştirakında bütün 

rayonlarının, şəhər və qəsəbələrinin imkanlarını daha da təkmil ortaya qoymaqdadır. Təbii ki, burada 

iqtisadiyyatın sosiallaşma səviyyəsinin yüksəldilməsinə yol açan məşğulluq göstəricilərinin böyük rolu vardır. 

Belə ki, statistik rəqəmlərə diqqət edəndə aydın olur ki, muxtar respublikada son on ildə açılmış ümumi yeni iş 

yerlərinin 46,5 faizi Naxçıvan şəhərinin, 15,3 faizi Şərur, 11,9 faizi Babək, 6,7 faizi Ordubad, 8,5 faizi Culfa, 

4,1 faizi Kəngərli, 4,5 faizi Şahbuz, 2,5 faizi isə Sədərək rayonlarının payına düşmüşdür. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir makroiqtisadi inkişafında məşğulluq göstəricilərinin 

xüsusi yeri vardır. Bu, bir tərəfdən, iqtisadiyyatın çoxşaxəliliyini göstərirsə, digər tərəfdən isə, müəyyən edilən 

hədəflərə çatılmasındakı qətiyyətliliyin ifadəsi kimi çıxış edir. 

 

Yeni Azərbaycan. - 2018.- 13 oktyabr. - № 194. - S. 7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Regionların sosial-iqtisadi inkişafındakı uğurlar 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikasının inamlı sosial-iqtisadi inkişafı bütün regionlar kimi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının da davamlı perspektivlərinin formalaşmasına stimul verir. 

Hədəf və prioritetlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi, onlara doğru addımlamaqda qətiyyətliliyin üstün 

tutulması, sosial dayaqların daha da gücləndirilməsinə səbəb olacaq amillərin səfərbər edilməsi regional və milli 

zəmində iqtisadi proseslərin səmərəliliyini artırıb. Bu isə təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir 

müstəqillik illərində davam edən islahatlar fonunda sosial-iqtisadi potensialının daha da artmasına səbəb olan 

başlıca amillərdən birini təşkil etməkdədir. 

İqtisadi siyasətin ən mühüm və səmərəli ifadəsi olaraq infrastrukturun gücləndirilməsi, eyni zamanda, 

bundan istehsal prosesinin davamlılığı üçün istifadə potensialının artırılması muxtar respublikanın makroiqtisadi 

uğurları kimi qeyd edilə bilər. Ölkəmizdə uğurla icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

Proqramlarının məqsədlərindən irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsində qətiyyətli mövqe ortaya qoyan 

muxtar respublikada milli iqtisadi inkişafa təminat yaradacaq proseslərin güclü bazası formalaşdırılıb. Təbii ki, 

nəzərdə tutulan əsas hədəf ölkənin regional inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun gələn tədbirlərin ifadə olunduğu milli 

iqtisadi quruculuq proseslərinin sürətləndirilməsi və məhsuldarlığının təmin edilməsindən ibarətdir. Məhz bu 

baxımdan da muxtar respublika özünün sosial-iqtisadi inkişafı sahəsindəki hüquqi və iqtisadi tənzimləmələrlə 

bu sahədəki uğurların əhatə dairəsini daha da genişləndirib. 

Səmərəli infrastruktur siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, etibarlı quruculuq və abadlaşdırma işlərinin geniş 

vüsət alması sosial mahiyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına zəmanət verib. Nəticədə isə onun istehsal və 

təminat göstəricilərinin artım dinamikasına malik olduğu güclü potensial özünü göstərməkdədir. Elə bu 

səbəbdən də Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişafında bir-birini əvəz edən illərin təşəkkül tapan 

inkişaf göstəriciləri aydın şəkildə ifadə olunmaqdadır. Bunu bütün şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərini əhatə 

etməklə özünə kök salan infrastruktur tədbirləri də sübut etməkdədir. 

Sözügedən istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatının bütün 

sahələrini əhatə etməkdədir. Bu isə təbii ki, özünün dayanıqlı sosial mahiyyəti ilə fərqlənməkdədir. Sosial-

iqtisadi inkişaf sahəsindəki proseslərdən aydın olur ki, yaradılan bütün təminatlar maddi və qeyri-maddi istehsal 

sahələrinin daha mütərəqqi təşkilatlanmasına istiqamətlənmişdir, məhsuldardır və təminatqabiliyyətli 

iqtisadiyyata xidmət etməkdədir. Eyni zamanda, bunlar istehsalın fasiləsizliyinin qorunması və onun dayaqları 

kimi inkişaf edən sahələrin mütərəqqi inkişafını sürətləndirən və nəticə etibarı ilə sosiallaşma səviyyəsinin 

artırılmasını hədəfləyən mühüm göstəricilərdir. 

Bütün bunların nəticəsində də muxtar respublika iqtisadiyyatı sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatına xas 

idarəetmənin ən mütərəqqi istiqamətlərini müəyyənləşdirib. Sosial siyasətin səmərəli təşkili və idarə olunması 

isə muxtar respublikada dövlət tənzimlənməsinin çox mühüm tərkib hissəsi olaraq diqqətdə saxlanılmaqdadır. 

Təbii ki, ölkəmizin iqtisadi sahədəki prioritetlərinə aid olan bu istiqamətlər bütün təbəqələrdən olan insanların 

layiqli həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasını hədəf götürüb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi artım dinamikasına sadiq qalmaqla, iqtisadi hadisə və proseslərin 

məhsuldarlığını təmin etməkdədir. Milli iqtisadi inkişafa hərəkətverici təsiri olan sahələrin bir-biri ilə əlaqəli 

tərəqqisi ümumilikdə makroiqtisadi siyasətin uzaq gələcək üzrə səmərəliliyinə təminat verib və bu, dayanıqlı 

iqtisadiyyat üçün baza olmuşdur. İqtisadi sarsıntılara, böhranlara və digər istənməz hallara qarşı müqavimət 

gücünün artırılması muxtar respublikanın müasir qürurverici iqtisadi və sosial gücünün ifadəsinə çevrilib. 

Nəticədə isə ölkə iqtisadiyyatının və onun regional mahiyyətinin üstün tutulduğu potensial təşəkkül tapıb. Bu isə 

özünü 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə istehsal olunan əsas makroiqtisadi göstərici Ümumi Daxili 

Məhsulun həcmində göstərməkdədir. Artıq üçüncü mərhələsinin yekunlarına doğru addımladığımız regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramları mövcud beşilliyin artım dinamikasını formalaşdırıb. Bunu cari 

ilin səkkiz ayı ərzində istehsal edilən 1 milyard 757 milyon 595 min 400 manatlıq ümumi daxili məhsulun 

həcmi də göstərir ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 dəfə çoxdur. 
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2013-2018-ci illərin yanvar-avqust ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan 

ÜDM-nin həcmi (min manat) 

2004-cü ildən səmərəli icra olunan regional inkişaf proqramlarının yaratdığı sağlam iqtisadi-istehsal 

mühiti muxtar respublikada müvafiq sahə üzrə güclü baza yaradıb. 

Sosiallaşma proseslərinin davamlı hal alması muxtar respublikanın bütün rayon və kəndlərini əhatə 

etməklə, əhalinin rifah göstəricilərini təşkil edir. Əldə edilən səmərəlilik göstəriciləri isə ayrılıqda hər bir 

Naxçıvan sakininin gündəlik həyat şəraitində özünü biruzə verir və milli iqtisadiyyatın perspektivlərini daha da 

şaxələndirir. Belə ki, hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 1,2 dəfə artmış və 3872 manatı ötüb. 

 

                                           
2013-2018-ci illərin yanvar-avqust ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər bir nəfərə düşən 

ÜDM-nin həcmi (manat) 

Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadiyyat quruculuğu prosesləri fonunda sənayeləşmə siyasətinin 

səmərəliliyi mövcud perspektivləri daha da artırıb. Eyni zamanda, bu, qeyri-neft sektorunun uzaq gələcək üzrə 

inkişaf hədəflərinin daha da dəqiq müəyyən olunmasına təminat verib. Qeyd edək ki, muxtar respublikada 

sənaye sektorunun inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər müasir iqtisadi şərait üçün zəruri amil olan özəl 

sektorda bu sahəyə aid istehsal olunan məhsulların həcmini 100 faizə yaxınlaşdırıb. Təsadüfi deyil ki, muxtar 

respublikada yaranan ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri elə sənaye sahəsi tutur ki, bu da sözügedən 

sahədə səmərəlilik göstəricilərinin məcmusu kimi ifadə olunmalıdır. Cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində 

muxtar respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi 726 milyon 450 min manat dəyərində təşəkkül 

tapıb ki, bu da 2013-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 dəfə artıqdır. Şübhəsiz ki, bu, qarşıdakı dövlər 

üzrə də daha perspektivli səhifələrin açılmasına münbit zəminlər açmaqdadır. Eyni zamanda, mövcud potensial 

Sənaye Parklarının yaradılması sahəsindəki proseslərin aktuallığını daha da artırmaqdadır. 

 

                                             
 

2013-2018-ci illərin yanvar-avqust ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan 

sənaye məhsulunun həcmi (min manat) 

Şəklin məlumatlarından aydın olur ki, muxtar respublikada sənayeləşmə sahəsində mühüm yol qət 

edilmişdir. Mövcud potensial bir tərəfdən artım dinamikasını ifadə edirsə, iqtisadiyyatın təminat 

qabiliyyətliliyini göstərirsə, mezoiqtisadi əhəmiyyəti ortaya qoya bilirsə, digər tərəfdən əmək ehtiyatlarından 

səmərəli istifadənin mümkünlüyünü göstərir. Təbii ki, bütün hallarda bu, muxtar respublikanın milli iqtisadi 

quruculuq proseslərindəki məhsuldar rolunu təsdiqləmiş olur. 
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Aydındır ki, iqtisadi inkişaf güclü dayaqlar üzərində və qətiyyətli qərarlar fonunda təmin edildikdə 

makroiqtisadi göstəricilərin də davamlılığına münbit zəminlər yaranmış olur. Bu baxımdan da muxtar 

respublikada sənayenin inkişafı digər aparıcı sahə olan kənd təsərrüfatının perspektivliyini şərtləndirmişdir. 

Bununla yanaşı, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində 

kənd təsərrüfatının rolu daha da artmaqdadır. Bütün kəndlər üzrə təşəkkül tapan inkişaf mövcud proseslərin 

artan miqyasda təşəkkülünü göstərməklə yanaşı, həm də bu sahədəki perspektivliyə hərəkətverici təsir edən 

istiqamətlərin də məhsuldarlığı üçün münbit şərait formalaşdırır. İstehsala xidmət edən nəqliyyat, rabitə, tikinti 

və digər sahələrdəki etibarlı infrastruktur quruculuğu sahəsində çevik mexanizmlərin yer aldığı sahə kimi kənd 

təsərrüfatının sosial-iqtisadi əhəmiyyətini qeyd etmək yerinə düşər. Bu isə ayrılıqda bütün kəndlərin iqtisadi-

istehsal imkanlarının daha da artmasına stimul verməkdədir. Məhz bu amillər kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul 

istehsalı həcminin dinamik artımını təmin edib. Nəticədə isə 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında 293 milyon 

730 min 900 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 1,4 dəfə çoxdur. 

                                  
2013-2018-ci illərin yanvar-avqust ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının həcmi (min manat) 

Göründüyü kimi, regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində də milli iqtisadiyyata dayaq olmağı bacaran 

muxtar respublika iqtisadiyyatı artan təlabatlar qarşısında güclü müqavimət qabiliyyətinə malik olan kənd 

təsərrüfatının davamlı inkişafını təmin edib. Burada aqrar sahədə məhsul istehsalçılarına texniki dəstəyin 

göstərilməsi, maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, ərazilərdə aqrolizinq xidmətlərinin 

əlçatanlığı, bütün bunların fonunda isə kiçik və orta sahibkarlıq təşəbbüslərinin dəstəklənməsi məsələlərini 

hərəkətverici amil olaraq qeyd etmək olar. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası uzaq gələcək üzrə prioritetlərinə doğru qətiyyətlə 

addımlamaqdadır. Artan güc və sosiallaşan iqtisadiyyat daha da etibarlı olan təminat qabiliyyətini 

formalaşdırmaqla, həm regional dövlət proqramlarının, həm də digər hüquqi mexanizmlərin səmərəli icra 

olunduğunu göstərməkdədir. Təbii ki, bunların hər biri milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji Yol Xəritələrinin də uğurlarını ifadə etməkdədir. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 26 sentyabr. - № 166. - S. 4. 
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Müasirləşən, modernləşən bölgələr 

 

Naxçıvan iqtisadiyyatı muxtariyyat diyarının ən yüksək inkişaf mərhələsində 

 

Rəfiqə Kamalqızı 

 

Azərbaycanın və Şərqin ən qədim və iri şəhərlərindən olan Naxçıvanın yol boyu yeni və müasir 

tikililəri, xiyabanları, küçə və meydanları, parkları belə sanki usta bir memar əlindən çıxmış kimi səf-səf 

düzülmüşdür. Bu diyarı sivilizasiyanın beşiyi də adlandırırlar. Yaşı əsrlərlə ölçülən qədim türbə və tikililər, 

daş kitabələr, özündə sivilizasiyanın ilkin közərtilərini yaşadan sirli dağlar Naxçıvanın min illərin o üzündə 

qalmış tarixindən xəbər verir. 

Muxtariyyatın 94 illik dövrünə nəzər saldıqda, Naxçıvanın zəngin təbii iqlim və mineral ehtiyatlarından 

istifadə olunmadığı, onun bir muxtar qurum kimi, güclü iqtisadiyyata sahib olması əvəzinə, həmsərhəd olduğu 

qonşu respublikadan asılı olmasına daha çox diqqət edildiyi görünür. Təkcə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

deyil, bütövlükdə, Azərbaycan Respublikasının tarixinə dönüş ili kimi yazılmış 1969-cu ildən sonrakı dövr, bu 

mənada, Naxçıvan Muxtar Respublikasının da hərtərəfli inkişafında dərin izlərlə yadda qalmışdır. Bu dövrdən 

başlayaraq, öz xalqına və millətinə xidmət etməyi ən böyük xoşbəxtlik sayan xalqımızın böyük oğlu Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi altında, bütün Azərbaycan kimi, Naxçıvanın da inkişaf dövrü başlanmışdır. 1969-1987-ci 

illərdə gedən sürətli inkişaf prosesləri nəticəsində, Naxçıvanda, ilk dəfə olaraq, regionda yaradılmış irihəcmli 

istehsal müəssisələri hesabına rahat iş yerləri açıldı. Belə ki, 1985-ci ilədək Naxçıvanda müxtəlif sahələr üzrə 21 

iri sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi. Qeyd edək ki, 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanın muxtariyyəti daha 

böyük əhəmiyyət qazanmışdır. Bu dövr xalqımızın öz Liderinin ətrafında yenidən daha sıx birləşməsi dövrü 

kimi xarakterizə edilir. Bu dövrdə Naxçıvanın hər yerində, şəhər və kənd demədən möhtəşəm quruculuq işləri 

həyata keçirilmişdir. 

İqtisadiyyatın sənayeləşməsini sürətləndirmək yolu ilə muxtar respublikanın güclü sənaye mərkəzinə 

çevrilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyat keçirilməsi öz nəticəsini verməkdədir. Ötən müddət 

ərzində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəqabətqabiliyyətli müasir sənaye sahələrinin yaradılması, sənayenin 

infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində çoxsaylı layihələr icra edilib, bunun nəticəsində, yeni iş 

yerləri yaradılıb. Sənaye məhsulları istehsalının ilbəil sürətlə artması da bu sahədə nəzərə çarpan inkişafın əsas 

göstəricilərindən biri kimi dəyərləndirilir. İnkişafın mühüm göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 

tərkibində sənayenin ilk yeri tutması da bunu təsdiq edir. Belə ki, muxtar respublikada 2018-ci ilin yanvar-iyul 

aylarında 1 milyard 505 milyon 444 min 900 manatlıq ÜDM istehsal olunub ki, onun da tərkibində ilk yeri 

sənaye sahəsi tutur. Həmin dövrdə sənaye üzrə 621 milyon 450 min manat dəyərində məhsul istehsal edilib. Bu 

da, 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,6 faiz çoxdur. Onu da qeyd edək ki, hər bir nəfərə düşən ÜDM-

in həcmi 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4 faiz artaraq, 3318 manatı ötüb. Bu, muxtar 

respublikanın hərtərəfli inkişafının nəticəsidir. 

Azad sahibkarlıq fəaliyyətinin geniş vüsət aldığı muxtar respublikada yerli ehtiyatlar hesabına müxtəlif 

növdə sənaye məhsulları istehsalının təşkili, aqrar sektorda emal sənayesinin genişləndirilməsi, sosial xidmət 

sahələrində kiçik və orta sahibkarlığın daha da gücləndirilməsi öz bəhrəsini verməkdədir. Həyata keçirilən belə 

layihələr arasında sənaye və kənd təsərrüfatı sahələri olmaqla, ümumilikdə, 30 layihənin əsası qoyulub. 

Yaradılan bu müəssisələr hesabına 279 yeni iş yeri açılıb. 

Təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına çıxış imkanları da, davamlı olaraq yaxşılaşdırılıb. 2018-ci ilin 

yanvar-iyul aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə, 

ümumilikdə, 30 milyon 760 min 400 manat məbləğində kreditlər verilib. Bu da, bir il öncəki göstəricidən 2,3 

dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikamızda iqtisadiyyatın ən vacib sahəsi olan kənd təsərrüfatında istehsalın və ixracın 

stimullaşdırılması, məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının 

yerli istehsal hesabına ödənilməsinə dövlət dəstəyi bu sahədə mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsinə imkan 

verib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş və icrası uğurla başa 

çatdırılmış “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2010-cu 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

451 

 

illər)”, “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı”, 2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı”, həmçinin, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi muxtar respublika iqtisadiyyatını gücləndirib, 

kənd təsərrüfatının kompleks inkişafını təmin edib. 

 

Regional Dövlət Proqramının icrası digər muxtariyyatın sosial-iqtisadi inkişafında mühüm 

mərhələdir 

 

Milli iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olan regional inkişafa 2003-cü ildən sonra xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. Belə ki, regionların iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və miqyasını genişləndirmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü, rəhbərliyi və nəzarəti ilə dövlət proqramları 

qəbul olunmuş və həyata keçirilməsi ardıcıl təmin edilmişdir. Regional Dövlət Proqramının icrası, digər 

regionlarda olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında da mühüm mərhələ 

olmuşdur. Belə ki, 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2003-cü ilə nisbətən məhsul (xidmət) 

istehsalı 12,3 dəfə, sənaye məhsullarının istehsalı 46,5 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları 4,8 dəfə, tikintinin 

həcmi 12,5 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 10 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 12,2 dəfə artıbdır. 

Qeyd edək ki, muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Ona 

görə aqrar sektorda da böyük dönüş, baş vermişdir. Aparılmış genişmiqyaslı işlərin, ardıcıl siyasətin nəticəsində, 

artıq muxtar respublikada, demək olar ki, bütün əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə daxili tələbat, nəinki tam 

ödənilir, hətta bəzi məhsullar ölkəmizin və yaxın xarici dövlətlərin bazarlarına da çıxarılır. Onu da qeyd edək ki, 

son 15 il ərzində, respublikanın ümumi daxili məhsulu on dəfəyə yaxın artıbdır. Bu, məncə, dünya miqyasında 

rekord göstəricidir. 

Beləliklə, yuxarıda sadalanan xüsusiyyətlər inkişafın Naxçıvan modelinin və ya Naxçıvan möcüzəsinin 

əsas səbəbi olmuşdur. Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin hərtərəfli inkişafındakı rolunu 

qiymətləndirmək, təkcə coğrafi baxımdan deyil, həm də iqtisadi, eyni zamanda da, siyasi əhəmiyyətini 

dəyərləndirmək, sözün həqiqi mənasında, çox mühüm tarixi addımdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev bu barədə deyib: “...Naxçıvan uğurla, sürətlə 

inkişaf edir. Son illər ərzində muxtar respublikada böyük abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə çox sürətlə inkişaf edən respublikadır”. 

 

Səs.-2018.-22 sentyabr.-№179.-S.9. 
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Naxçıvanda təməli qoyulan xilaskarlıq missiyası 
 

1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri seçilməsi istiqlal 

mücadiləsini doğru istiqamətə yönəltdi 

 

Rəşad Cəfərli 

 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonundan etibarən Azərbaycan xalqı üzləşdiyi bütün problemlərin yalnız Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi ilə öz həllini tapa biləcəyinə inanır, təkidlə onun respublika rəhbərliyinə qayıtmasını tələb 

edirdi. Çünki o illərdə cərəyan edən proseslər, Azərbaycana qarşı Ermənistanın ərazi iddialarının ortaya 

atılması, İttifaq rəhbərliyinin isə baş verənlərə münasibətdə aşkar şəkildə Ermənistanın mövqeyini dəstəkləməsi 

göstərirdi ki, Azərbaycana qətiyyətli rəhbər lazımdır. Bu rəhbər isə yalnız Heydər Əliyev ola bilərdi.  

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin xilas missiyasına Naxçıvandan başladı. Ulu öndərin 

1990-cı ilin ortalarında, Naxçıvanın çətin vaxtlarında bura qayıtması bu qədim Azərbaycan torpağını 

təhlükələrdən sovuşdurdu. Ən əsası, bu qayıdışla Azərbaycanda müstəqillik uğrunda mübarizə özünün yeni 

mərhələsinə qədəm qoydu, imperiya qüvvələri ilə mübarizə daha da genişləndi. Xalqımızın dahi oğlunun 

alovlandırdığı istiqlal mücadiləsi milli dirçəliş prosesinin bütün Azərbaycanda aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, 

milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxardı.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı Azərbaycan SSR Ali Sovetinə və Naxçıvan MSSR Ali 

Sovetinə seçkilərin keçirilməsi kampaniyası ilə bir vaxta düşdü. Babək rayonunun əməkçiləri ilə görüşdə 

Heydər Əliyevin 340 nömrəli Nehrəm seçki dairəsi üzrə Azərbaycan SSR xalq deputatlığına namizədliyi irəli 

sürüldü. Keçirilən seçkilər zamanı Heydər Əliyev həm respublika parlamentinə, həm də Naxçıvan Ali Məclisinə 

deputat seçildi. Həmin il noyabrın 17-də Naxçıvan Ali Məclisinin I sessiyası keçirildi. Heydər Əliyevin sədrliyi 

ilə keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adını dəyişərək Naxçıvan Muxtar 

Respublikası adlandırılması qərara alındı. SSRİ hökumətinin hələ fəaliyyətdə olduğu dövrdə Naxçıvan MSSR-

in adından "Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması Heydər Əliyevin sarsılmaz siyasi iradəsinin və böyük 

uzaqgörənliyinin nəticəsində mümkün oldu. Eyni zamanda, həmin sessiyada Heydər Əliyevin təklifi ilə 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi adlandırılması da sadəcə redaktə 

xarakterli düzəliş deyildi. Bu, dünyada Sovet İttifaqı kimi tanınan, siyasi sistemini sovetlər üstündə quran 

möhtəşəm bir ölkənin siyasi strukturunda dəyişiklik edilməsi demək idi. Naxçıvan MSSR-in adından "Sovet 

Sosialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvan MR Ali Soveti formatında "Soveti” ifadəsinin "Məclisi” sözü ilə 

əvəz edilməsi əslində, tam mənası və məntiqi ilə de-fakto SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq, ən azı isə bu dövlətin 

çərçivəsində müstəqil dövlət qurumu yaratmaq demək idi. Bundan başqa, Naxçıvan MR Ali Sovetinin 17 

noyabr 1990-cı il sessiyasında Azərbaycanın dövlət rəmzi kimi Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilmiş 

üçrəngli bayrağın Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə yekdilliklə 

qərar qəbul edilmiş və sessiyanın iclasına sədrlik edən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə həmin milli mahiyyət 

daşıyan Dövlət bayrağı Ali Məclisə gətirilmişdi. 

Bütün bunlar yalnız və yalnız Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasına sədrlik edən Heydər Əliyevin həm 

böyük siyasi iradəsinin, yüksək azərbaycançılıq idealının, həm də qeyri-adi cəsarətinin sayəsində həyata 

keçirilmişdi. 

Azərbaycan xalqının qan yaddaşında silinməz iz qoymuş 20 Yanvar faciəsinə də ilk dəfə siyasi qiymət 

Naxçıvan MR Ali Məclisi tərəfindən verildi. Xalq deputatı Heydər Əliyev "1990-cı il yanvar ayında törədilmiş 

Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” qərar layihəsini işləyib Ali Məclisin sessiyasının 

müzakirəsinə təqdim etdi. Həmin gün Ali Məclisin binası önünə toplanmış xalq kütlələrinin ciddi tələbi, muxtar 

respublika deputatlarının fəallığı və Heydər Əliyevin böyük siyasi nüfuzu nəticəsində qəbul olunan bu qərarda 

ilk dəfə qanlı Yanvar hadisələrinə düzgün siyasi qiymət verilmiş, bu hadisədə SSRİ rəhbərliyi ilə yanaşı, 

respublika rəhbərliyinin də böyük günahı olduğu göstərilmiş və onların adları açıq göstərilərək məsuliyyətə cəlb 

edilmələri tələb olunmuşdu.  

1991-ci il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan MR-in ictimai-siyasi həyatında onun müqəddəratını həll 

edəcək mühüm hadisələr baş verdi. Sentyabrın 3-də keçirilən və tariximizdə özünəməxsus yer tutan Naxçıvan 
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MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçildi. Bu, 

Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisə idi.  

1991-ci ilin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda hakimiyyət böhranının dərinləşməsi demək olar ki, 

son həddə çatmışdı. Etibarını itirmiş Azərbaycan Kommunist Partiyası artıq səlahiyyətlərini də itirməkdə idi. 

Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi də Muxtar Respublika Ali Məclisinin sessiyalarının keçirilməsində maraqlı 

olmurdu. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da sözün əsl mənasında, elan olunmamuş 

fövqəladə şərait yaranmışdı. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli fövqəladə sessiyasının 

çağırılması ölkədə, o cümlədən regionda yaranmış çətin və mürəkkəb vəziyyətin tələblərindən irəli gəlmişdi.  

Sessiyanın gündəliyinə geniş mənada həmin tarixi mərhələnin aktual məsələləri daxil edilmişdi. 

Fövqəladə sessiya ölkədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsinə münasibət bildirməli 

idi. Eyni zamanda, gündəliyə daxil edilmiş Azərbaycan Kommunist Partiyası təşkilatının fəaliyyətini davam 

etdirib-etdirməməsi məsələsi də cəsarətli münasibət tələb edirdi. Gündəlikdə nəzərdə tutulan məsələlərin hamısı 

fövqəladə zamanın meydana çıxardığı aktual problemlər idi və Azərbaycan üçün taleyüklü məsələlər hesab 

edilirdi. Bu problemlərin həllinə təsir göstərmək Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik prosesinin 

dərinləşdirilməsinə və sürətləndirilməsinə xidmət edirdi. Ancaq həmin məsələlərin müsbət həlli Naxçıvan MR 

Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında bu ali hakimiyyət orqanının sədri seçiləcək şəxsin siyasi iradəsindən, 

cəsarəti və uzaqgörənliyindən çox asılı idi. Buna görə, Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli 

sessiyasının həll edəcəyi ən əsas vəzifə təşkilati məsələ idi.  

Həmin gün Ali Məclisin binası qarşısına toplanmış minlərlə insan Heydər Əliyevin Ali Məclisin sədri 

seçilməsini tələb edirdi. Lakin sessiyanın keçirilməsinə qədərki mərhələdə Azərbaycan Respublikası Ali 

Sovetinin deputatı, MR Ali Məclisinin üzvü kimi ölkədə, o cümlədən regionda gedən ictimai-siyasi proseslərdə 

öz sözünü deyən, cəmiyyət həyatının demokratikləşdirilməsinə ciddi təsir göstərən, xüsusən özünü bütövlükdə 

dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə həsr edən Heydər Əliyev heç bir rəsmi dövlət vəzifəsi daşımaq 

niyyətində olmadığını bildirmişdi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli sessiyasının 

iclasında da o, dörd dəfə çıxış edərək namizədliyini irəli sürənlərə minnətdarlıq duyğularını ifadə etməklə 

yanaşı, böyük təkidlə bu məsələnin səsə qoyulmamasını xahiş etmişdi. Lakin xalqın və Naxçıvan MR Ali 

Məclisi deputatlarının təkidi ilə Heydər Əliyev ölkə və region üçün fövqəladə şəraitdə və fövqəladə olaraq 

çağırılması zəruri sayılmış sessiyada bu ali dövlət qurumunun rəhbəri seçilməsinə razılıq verdi. 

3 sentyabr 1991-ci il tarixdə, öz işinə başlayan sessiyanın iclasları 4 sentyabr, 5-6 və 7 sentyabrda 5 gün 

ərzində davam etdirildi, ölkə səviyyəsində və region üçün əhəmiyyətli olan məsələlər geniş müzakirə edilərək 

müvafiq qərarlar qəbul olundu. Gündəlikdə duran məsələlərə uyğun olaraq Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyası 

yaranmış tarixi şəraitdə alternativsiz namizəd irəli sürüldüyünü, hələlik ölkədə çoxpartiyalı sistemin 

formalaşmadığını, Kommunist Partiyasının süquta uğradığını, seçki komissiyası və məntəqələri üzvlərinin 

sifarişlə təyin olunduğunu nəzərə almaqla Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin seçilməsi üçün 8 sentyabr 

1991-ci il tarixə təyin edilmiş seçkilərin Naxçıvan MR ərazisində keçirilməsinin dayandırılmasına dair qərar 

qəbul etdi. Eyni zamanda, 3 sentyabr 1991-ci il sessiyasında "Azərbaycan Kommunist Partiyasının və onun 

strukturlarının fəaliyyətinə münasibət haqqında” məsələ müzakirə edilərək Azərbaycan Respublikasının Ali 

Sovetindən xahiş olundu ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası, Siyasi Büro, Mərkəzi Komitə dağıdıldığı üçün 

respublikada da bu siyasi-təşkilati qurumların fəaliyyəti dayandırılsın. Bunlar Azərbaycanda müstəqil 

dövlətçiliyin bərqərar olmasına xidmət edən tarixi qərarlar idi.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü 

tədbirlər sayəsində sovet ordusu hissələri MR ərazisindən çıxarıldı. Ulu öndərin ən böyük xidmətlərindən biri 

Naxçıvanı Ermənistanın işğalından xilas etməsi idi. Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevin Türkiyə və İrana 

səfərləri, apardığı danışıqlar regionda blokada şəraitinin yaratdığı böhranın aradan qaldırılması, iqtisadi 

problemlərin və enerji məsələlərinin həllində əhəmiyyətli rol oynadı. Heydər Əliyev Naxçıvan MR-in rəhbəri 

olduğu dövrdə muxtar respublikada elmin, təhsilin, mədəniyyətin, siyasi maarifçiliyin ictimai faktora 

çevrilməsi, inkişaf etdirilməsi məsələlərinə ciddi əhəmiyyət verilmiş, bu sahələrdə yaddaqalan tədbirlər həyata 

keçirilmişdi.  

Heydər Əliyevin 1991-ci ilin sentyabrında Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilməsi 

Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi uğrunda gedən prosesə ciddi təsir göstərdi, istiqlal mücadiləsini doğru 

istiqamətə yönəltdi. Bu, xalqın böyük arzusu və tələbi ilə dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin böyük 
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siyasətə yenidən qayıdışının həlledici mərhələsi idi. Qarşıda isə ulu öndəri daha çətin, eyni zamanda, şərəfli bir 

missiya gözləyirdi... 

 

Azərbaycan. - 2018.- 2 sentyabr. - № 195. - S. 1,4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik və dayanıqlı inkişaf yolundadır 

 
Həkim Hacı Cəfər Quliyev, 

Şöhrət ordenli, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər birliyinın üzvü,  

SSR-in əlaçı səhiyyə işçisi,  

SSR-in aparıcı yüksək dərəcəli cərrahı 

 

"Azərbaycanın qədim zəngin tarixi, mədəniyyəti və çox əsrli dövlətçilik ənənələrinə malik olan 

Naxçıvan diyarı mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə gərgin işi elm, mədəniyyət, ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli töhvələr 

vermişdir. Naxçıvanların fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvanda quruculuq prosesi gedir". 

 

Heydər Əliyev 

 

Əminliklə söyləyə bilərik ki, bu gün Azərbaycan inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən 

kompleks islahatlar, geniş quruculuq işləri və yaradılan güclü iqtisadiyyat ölkəmizin əsas göstəricisidir. Bu 

barədə regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının dördüncü ilinin 

yekunlarına həsr olunan konfransda ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: "Ölkəmiz bütün sahələrdə 

böyük uğura imza atmışdır. Bütün beynəlxalq mötəbər qurumların reytinqində Azərbaycan qabaqcıl yerdədir. 

Bu gün inkişaf parametrlərinə və vətəndaşlar həmrəyliyinə görə Azərbaycan dünyada nümunəvi ölkələrdən 

biridir". 

Qeyd etməliyik ki, bu möhtəşəm uğurların arxasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin düşünülmüş siyasəti, gərgin və yorulmaz fəaliyyəti xalq-iqtidar birliyi dayanır. Regionların sosial-

iqtisadi inkişafı ilə bağli mərhələli proqramların qəbul və icra olunması hər bir bölgənin tarazlı inkişafını təmin 

edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün parametrləri üzrə diqqəti cəlb edir. Naxçıvan diyarı həmişə ölkəmiz 

üçün strateji əhəmiyyətli bir bölgə olub. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasətində də bu amil həmişə üstün yer 

tutub. Bəlkə də bu mənada müdrik insan, unudulmaz dahi rəhbər, siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində bu 

diyarın möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərib. 

Bununla belə, ötən əsrin 80-ci illərin ikinci yarısından başlanan siyasi hadisələr Azərbaycanın, eləcə də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatına və sosial-mədəni həyatına ağır zərbələr vurdu. 

Muxtar respublikada ümumi məhsulun həcmi 1990-ci ildə 1985-ci illə müqayisədə 92,6 faiz olmuşdu. 

Ermənistan tərəfindən nəqliyyat və iqtisadi blokadaya alınması Naxçıvan iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. 

Azərbaycan dəmir yolunun Qarçevan-Mehri hissəsinin işləməməsi, avtomobil yollarının bağlanması, Bakı və 

Azərbaycan rayonları, eləcə də ittifaq respublikaları ilə əlaqələrin kəsilməsinə idarə, müəssisə, tikinti 

təşkilatlarının fəalliyyətinin dayanmasına səbəb olmuşdu. 1989-cu ilin birinci yarsında tək istehsal müəssisələri 

1,1 milyon rubl az məhsul istehsal etmiş, tikinti təşkilatları 1,5 milyon rubl dəyərində məhsul ala bilmişdi. 

Dəmir yolu nəqliyyatında vəziyyətin gərginləşməsi Naxçıvan MSSR-in iqtisadiyyatına ağır zərbə 

vurmaqla yanaşı, əhalinin mənəvi-psixoloji vəziyyətinə təsir edir, onsuz da ağır olan ictimai-siyasi vəziyyətin 

daha da ağırlaşmasına səbəb olurdu. 

Xalqımızın yenilməz oğlu, Ulu öndər Heydər Əliyev 1990-ci il iyulun 22-də Naxçıvana gəlməsi ilə xalqı 

yaşamaq və Naxçıvanı xilas etmək ümidlərini artırdı. Naxçıvanlılar ümummilli lider Heydər Əliyevin gəlişini 

çox böyük sevinc və coşqu ilə qarşıladılar. Qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvana qayıdışı ilə muxtar 

respublikanı və bütün Azərbaycanı real təhlükədən xilas etdi. 

Ümümilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, o illərdə, xüsusən 1990-1991-ci illərdə Naxçıvanda 

xalq hərəkatı çox güclü idi. Müstəqillik yolunda mübarizə aparan adamlar Naxçıvan əhalisinin, demək olar ki, 

əksəriyyətini təşkil edirdi. 

"Naxçıvanın müstəqilliyi, milli azadlıq əhval-ruhiyyəsi bütün Azərbaycana təsir edirdi. Məhz bunların 

nəticəsində Naxçıvan çox ciddi addımlar atır və nəhayət, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 

əldə edilməsində öz xidmətlərini göstərirdi". Həmin illərdə Heydər Əliyevin Naxçıvanda xalqın mübarizəsini 
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azadlığa, müstəqillik qazanmasına, dövlətçilik ənənələrinin bərpa, inkişaf etdirilməsinə yönəldilən fəaliyyəti 

olduqca mühüm rol oynamışdır. 

Heydər Əliyevin tam yekdilliklə Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanlarına üzv 

seçilməsi müstəqillik tariximizə doğru daha bir uğurlu addım atıldı. Naxçıvan MSSR Ali sovetin ilk sessiyasına 

Ulu öndərin sədrlik etməsi bir sıra tarixi qərarların qəbul ediləsi ilə nəticələndi. Ali Sovetin 1990-cı il noyabrın 

17-21-dəki sessiyasının qəbul etdiyi siyasi əhəmiyyətli qərarları müstəqililk tariximizə qızıl hərflərlə yazıldı. 

Naxçıvan MSSR Ali sovetin birinci sessiyası "Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi haqqında", Naxçıvan 

MR Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında, Naxçıvan Muxtar respublikasının dövlət rəmzləri haqqında", 

1990-cı ilin yanvar ayındakı Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında" və başqa məsələlərlə bağlı 

tarixi qərarlər qəbul etdi. Sessiyada Naxçıvan MSSR adından "Sovet", "Sossialist" sözlərinin çıxarılması, 

Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli dövlət bayrağının bərpa edilməsi, onun Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə demokratik dəyişikliklər həyata keçirilirdi. Sovet 

Birliyinin yaşadığı bir dövrdə muxtar respublika Ali Sovetinin sessiyasına belə qərarların qəbul edilməsi böyük 

cəsarət və uzaqgörənlik tələb edirdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-ci ilin sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məcəlləsinin sədri seçilməsi Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyası əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisə 

idi. 

Böyuk dövlət xadimi Heydər Əliyev Ali Məclisin sədri olduqdan sonra Naxçıvan MR Azərbaycanın 

ictimai-siyasi həyatında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Muxtar respublikada həyata keçirilən 

tədbirlər, demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyini 

möhkəmləndirmək yolunda məqsədyönlü fəaliyyət sahələri idi. 

Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarılmasına, sərhəd 

kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsiziliyinin təmin edilməsinə, əhalinin ərzaqla təmin edilməsinə, 

sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə, Naxçıvanda rus qoşunlarının 

çıxarılmasına, yaradılmasına, qanunsuz silah dəstələrinin ləğv edilməsinə, Naxçıvanın muxtariyyət statusunin 

ləvğinə çalışan quvvələrin qarşısının alınmasına və digər vacib məsələnin həll edilməsinə yönəlmişdir. Qarşıya 

qoyulan bütün məsələlər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, casərət və qətiyyəti sayəsində həll edildi, Naxçıvan 

qorundu, onun düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 

naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı reallığa çevriləndə o, 1990-

1992-ci illərdə düşmən təcavüzündən və fəlakətlər girdabından xilas etdiyi Naxçıvanı özünün dövlətçilik 

məktəbinin yeni nəsil nümayəndəsinə etibar etdi. 

1995-ci ilin son ayında Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Məclisinin sədri seçilməsi 

ilə Naxçıvanda yeni siyasi şərait yarandı, gələcək uğurlu ınkişafın əsası qoyuldu və qısa zamanda bu öz 

nəticələrini verməyə başladı. 

Çünki Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün problerini aydın görür və onun həlli 

yollarını bilirdi. Qısa müddət ərzində muxtar respublikanın bütün sahələrində əsl canlanma müşahidə olunmağa 

başlandı. 

Quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət aldı. Həm paytaxtın, həm də bütövlükdə muxtar respublikanın 

bütün yaşayış məntəqələrinin yeni inkişaf konsepsiyasına uyğun qurulmasının zəruri əsasları təsis edildi. 

Muxtar respublika sənayesinin əsas hissəsini təşkil edən emal sənayəsində çörəkbişirmə, şəkər, su, spirtli 

içkilər, siqaret, pivə, plastik qapı və pəncərə, plastik su boruları, hörgü və döşəmə üçün kərpic, üzlük daş 

sement, gips lövhələr, ahəng məsaməli beton, karbon qazı, metaləritmə və onlarca digər istehsal sahələri 

yaradılmışdır. 

Mövcud resurslardan səmərəli istifadə etməklə əsas məqsəd proqramlarının uğurlu icrası yüksək 

texnologiyalar əsasında mebel, maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, yüngül və yeyinti sənayesi, 

kənd təsərrüfatlı təyinatlı yüzlərlə istehsal və xidmət sahəsinin təşkilinə şərait yaratmışdır. 

2010-cu ildə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq minik avtomobillərinin istehsalını həyata keçirən 

"Naxçıvan Avtomobil Zavodu" MMC fəaliyyətə başlamışdır. İllik istehsal gücü 5000 min ədəd avtomobil olan 

zavodda 12 modeldə avtomobil istehsal olunur. Daha 2 modeldə avtomobil buxarlanmasına hazırlıq işləri 

görülür. 
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Fəaliyyətə başladığı dövrdən 1 yanvar 2016-cı il tarıxədək 4598 avtomobil istehsal olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sənaye müəssisələrinin yaradılmasına 

və inkişafına xüsusi fikir vermilmişdir. Yaradılan sənayə müəssisələri daxili bazar üçün məhsul istehsal etməklə 

yanaşı, ixracyönlü məhsulların istehsalını da gücləndirmişdir. 

Xüsusi ilə son illərdə qurulan "Gəmiqaya" Şirkətlər Qrupuna aid müəssisələr, Naxçıvan avtomobil 

zavodu, "Badamlı" mineral sular zavodu, "Cahan Holding" Kommersiya Şirkətlər İttifaqının müəssisələri, 

Kərpic zavodu, Mebel fabriki, "Dizayn" MMC-nın müəssisələri, "Şərab-2 Yeddilər Aqrar Sənaye Kompleksi" 

MMC, "Sirab" mineral zavodu, sement zavodu ən yüksək standartlar səviyyəsində məhsul istehsal edirlər. 

Azərbaycan Respublikası yaranmış sabitlik, iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər muxtar 

respublikada 1995-ci ildən başlayaraq tikinti-quraşdırma və abadlıq sahəsində əsaslı işlər görməyə şərait 

yaratmışdır. 

Muxtar respublikada yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, həmin yaşayış yerlərində səmərəli 

idarəetmənin və əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksədilməsi istiqamətində ötən dövr ərzində 4 

qəsəbə və 125 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti-quruculuq və abadlıq işləri ildən-ilə genişlənir. Yüksək zövqlə, 

peşəkarlıqla Şərq və Qərb memarlıq elementlərindən ustalıqla və yerli-yerinə də istifadə etməklə tikilən binalar, 

təmir olunan və yenidən qurulan inzibati və sosial obyektlər, salınan gülkarlıq, yaradılan səliqə-səhman böyük 

quruculuq və abadlıq işlərinin yüksək səviyyədə görüldüyünü təsdiq edir. Bütün bu işlərə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov diqqət və həssaslıqla yanaşır, hər bir tikinti, quruculuq və 

abadlıq işlərinin ən yüksək səviyyədə aparılmasına nəzarət və rəhbərlik edir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1999-cu ildə Naxçıvana səfər edərkən burada göstərilən işlərdən, həyata 

keçirilən tədbirlərdən razı qaldığını bildirmiş, bu işlərin aparılmasında təşkilatı və rəhbər rolunu oynayan Vasif 

Talıbovun işini xüsusi vurğulayaraq demişdir: "Mən məmnuniyyətlə demək istərdim ki, son dörd il içərisində 

(1995-1999-cu illər) Naxçıvanda işlər lazımlı səviyyədə gedir. 

Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun çox xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o, çox gənc idi. 

Daxilən dörd il müddətində o sübut etdi ki, Vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı 

olmayaraq böyuk işlər görə bilər..." 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik yubileyində ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışında 

Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvanın sürətlə inkişaf etməsini və inamla irəliləməsini fərəh hissi ilə qeyd 

etdi: "Mən çox sevinirəm ki, Naxçıvanda quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Blokada şəraitində yaşayan 

Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvan yaşayır, güclənir və irəliyə doğru inamla addımlayır. 

Fürsətdən istifadə edərək mən Naxçıvan rəhbərliyinə və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbova görülən bütün işlərə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm". 

Bir anlıq xəyalımda o günlərə qayıtdım: 

...Mən Vasif müəllimi, onun keçdiyi şərəfli həyat yolunu, böyük insani xüsusiyyətlərini, alicənablığını, 

işgüzarlığını, tanınmış ictimai-siyasi xadım olmasının əvəzsiz rəhbərliyini, vətənpərvərliyini, qayğıkeşliyini, 

torpaq, el sevərliyini fəaliyyətində həyata keçirdiyi yenilikləri, dünya görünüşünun Ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin sədaqətli davamçısı olmasını öz qocaman həkim qələmimlə yazmaqda çətinlik çəkmirəm. Özlüyümdə 

fikirləşirəm ki, Vasif Talıbov son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında inqilab yaradıb. 

Vasif muəllim gözəl ailə başçısıdır, həyat yoldaşı Sevil xanım xarici dil müəlliməsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ucqar kəndlərə geniş yollar çəkilib, məktəblər tikilib. Ordubadın ucqar 

kəndlərindən biri olan mənim dünyaya gəldiyim Üstüpü kəndində çox gözəl asfalt yol çəkilib, çayın üzərində 8 

yerdən körpülər salınıb, məktəb, klub və bələdiyyə binası tikilib. Son vaxtlar mən gedə bilməmişəm. Bu il mart 

ayının 7-8-də Naxçıvana getməli oldum. 

Təyyarədən düşən kimi vətənin təmiz ab-havasını dərdim. Bir bacıoğludan xahiş etdim ki, məni 10 

dəqiqəlik Naxçıvanı gəzdirsin. 

Xudaya, gözlərimə inana bimədim. Naxçıvanı kitablarda oxuduğum Şvetsariyaya bənzətdim. Fikirləşdim 

ki, behişti axtaran Naxçıvana gəlsin. Vətənin bu abadlığı məni sevindirdi. 

Neçə illərdi gedə bilmədiyim, 38 ildən çox, doğma kəndim Üstüpüdə tikdiyim evin yarımçıq qaldığını 

fikirləşirəm. 

Dahi şairimiz, dünya miqyaslı böyük söz sənətinin nümayəndəsi Məmməd Araz yazırdı: 
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Yaman bizi düzdə qoydu bu düzlük... 

Çox hörmətli Vasif müəllim! 

Məlumdur ki, hər bir bəşər övladı öz xeyirxahlığı, nəcib əməlləri ilə həyatda iz qoyur. 

Siz lap çoxdan bu işə nail olmusunuz. Sizin Ulu öndərimiz mərhum Heydər Əliyev Azərbaycanımızda 

rəhbərlik etdiyi vaxtdan bəlkə də öncə doğma Naxçıvanımıza, onun ətraf rayonlarına və kəndlərinə ərməğan 

etdiyiniz abadlıq və quruculuq işlərindən doğan gözəlliklər, vaxtı-vaxtında iş ahəngdarlığı və nəhayət insanların 

könlünü oxşayan, onu daima yaşadan adınız Azərbaycanımızın hər yerində hörmətlə çəkilməkdədir. 

Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edən tanınmış ictimai-siyasi xadim Vasif Yusif oğlu 

Talıbovu bacarıqlı, qayğıkeş insan kimi tanıyıram. O ağır günlərində mən Naxçıvanda olarkən, cəbhəçilərlə 

söhbət zamanı bərk əsəbləşdim. Bunu görən bir oğlan badamlı süzüb mənə verdi: "Cəfər hakim, için, sərindi, 

əsəbləşməyin". Deyirlər siz xalq adamısınız. Bir saatdan sonra yük təyyarəsində Bakıya qayıtmalıydım. 

Dostlarımla görüşəndə soruşdum ki, mənə su verən oğlan kim idi? Ondan halallıq almaq istəyirəm. Yaxın 

dostum Yunis Əliyev dedi ki: "Cəfər həkim, o oğlan Vasif Talıbovdur". Bizim tanışlığımız belə başladı: 

Hörmətli Vasif müəllim! Bildirim ki, Böyük M.Araz xəstə olarkən ondan gizli, özü bilmədən üç dəfə öz 

qanımdan ona köçürtmüşəm. 35 ildən çox onun yaxın dilbiləni və həkimi olmuşam. Otuz beş il (35) Sumqayıt 

Təcili Tibbi yardım xəstəxanasının Cərrahiyyə şöbəsinin müdüri işləmişəm və öz təknəmin halal duz-çörəyini 

dadaraq ömrün qurub çağını yaşamada olan Həci Cəfərəm. 

Təmənnasız Həkim cərrah. 

...Yəgin ki, bir vaxtlar az da olsa haqqımda eşitmisiniz. Bu il doğma kəndim Üstüpüdə yeni məktəb 

binasının açılışı olub. Bunun hamısı sizin rəhbərliyiniz və göstərişlərinizlə həyata keçirilib. 

O qədər şad oldum ki, bütün ürək ağrılarım keçib getdi. 

Bir anlığa uşaq vaxtı oxuduğum məktəb binası yadıma düşdü. Əynimdə yamaqlı paltar, ayaqlarımda rezin 

çarıq, bir anlıq gözlərim önünə gəldi. Muəllimlərlə bir partada oturub şirin, bir qədər də kövrək xatirələrə 

daldım, inanın ki, sevincimin, sizə olan sevgimin həddi-hüdudu yox idi. Sağ olun. Allah sizləri və sizın ailə 

üzvlərinizi, sizi istəyənləri qorusun. 

Siz cavan, ancaq boyük ürək sahibisiniz. 

Mənim bu sevincimə qoşulan, Bakıda yaşayıb-yaradan bütün naxçıvanlıların qəlbindən keçir və məni 

tanıyan tanımayan insanlar telefonla sizə dualar, mənə göz aydınlığı verirlər. 

Hörmətli Vasif müəllim! 

Bir ağsaqqal kimi sizdən son olaraq bir xahişim var. 

Kəndimizdə üç kəndin, yəni Üstüpü, Çənnəb və Məzrəni əhatə edən xeyir-şər evinin tikilməsi daha 

məqsədəuyğun olardı. İstərdik ki, qışın qar-çovğununda bu kəndlərin camaatı xeyrində, şərində əziyyət 

çəkməsin. 

Əgər məsləhət bilsəniz, kəndimizin köhnə kənd sovetliyi binasının yerində camaat öz hesabına o binanın 

tikintisinə başlayardı. 

Bu Siz tərəfdən bizim üçün daha bir böyük yaxşılıq olardı. Biz də hər an duaçınız olardıq. 

Üstüpü kəndi sizə həmişə doğma olaraq qalacaq (onsuz da bizlə doğma qan qohumluğunuz var). 

Vasif müəllim, mən şair deyiləm, ancaq uzun illərdir ki, Azərbaycanımızın xalq şairi Məmməd Arazla 

ata-baba dostluğumuzu yaşatmışıq. 

Ürəyimdən axan bu misralar özümdən asılı olmayaraq ağ vərəqə süzülüb: 

Xeyirə Açılsın 

 

Aşılmaz sədləri keçib gəlmisən, 

Məqsədin, məramın hamıya bəlli 

Ədalət haqq yolun seçib gəlmisən, 

Bu da bizə ümid, böyük təsəlli. 

 

Tükənmək bilməyir gücün, taqətin, 

Hər anın, hər günün, bəmbəyaz, aydın. 

Vətən məhəbbətin, xalq məhəbbətin, 

Dönməz əqidənlə aləmə yaydın. 
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Dolaşır dillərdə söhbətin sözün, 

Bağlı bir rəhbərsən imana, dinə. 

Ulu öndərini axtarır gözün, 

Yenilik gəzirsən Vətən naminə. 

 

Torpaq, yurd kəlməsi daim dilində, 

Nurlu gecələrin səhərlərin var, 

Gərgin zəhmətiniz müqabilində, 

Şirin xoş müjdəli zəfərlərin var. 

 

Seymur bir qolundur, Rza bir qolun, 

Tanrı kaş həmişə sizə yar olsun, 

Sevil xanım nurlu məhəbbət yolun, 

Minarə anamız bəxtiyar olsun. 

 

Xoş ənbər qoxusun arzun, niyyətin, 

Xeyirə açılsın bütün səfərin, 

Əldə etdiyi hər qalibiyyətin, 

Döyünən qəlbidir Hacı Cəfərin. 

 

Ədalət. - 2018.- 14 avqust. - № 142. - S. 8-9. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşıllıqların genişləndirilməsinə böyük diqqət göstərilir 

 

Hafizə Əliyeva, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin redaktoru, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti 

 

Ana təbiətdə ekoloji durumu tarazlayan yaşıllıq təkcə göz oxşamır, qəlbə, ruha rahatlıq gətirmir, eyni 

zamanda, canlı varlığın ən vacib və önəmli şərtlərindən biri olan oksigen bolluğunu tənzimləyir. Bundan başqa, 

uzunömürlülüyün tənzimlənməsində də yaşıllıq bir vasitədir. Məhəmməd Peyğəmbər (s) buyurub: “Qiyamət 

qopmağa başlasa belə, əgər ağac əkə biləcək qədər vaxtınız olsa, mütləq əkin”. 

Onu da qeyd edək ki, yaşıllıqların daha sistemli, daha münasib şəkildə yerləşdirilməsində insan amili 

mühüm rol oynayır. İllərdir ki, muxtar respublikamızda vüsət alan yaşıllaşdırma siyasətinə xidmət edən 

insanların əməyi ilə bu diyar əsl cənnətə cevrilib. İndi yurd yerimizin hansı tərəfinə baxsan, bu gözəllik səni 

məftun edir. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bölgəmizdə həyata keçirilən bu tədbirlər çərçivəsində yol 

kənarlarının yaşıllaşdırılması əsas yer tutur. Ona görə ki, məsələn, bir avtomobilin mühərrikindən xaric olunan 

karbon qazı təxminən 28 nəfərin yaşaması üçün lazım olan miqdarda oksigeni məhv edir. Bu mənada yol 

kənarlarında ağacların əkilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Çünki avtomobillərdən çıxan karbon qazı bax, elə bu 

yol kənarlarında əkilən ağaclar tərəfindən udulur və atmosferin çirklənməsinin qarşısı alınır. Digər tərəfdən, 

ağaclardan yaradılan yaşıl tuneldə avtomobil idarə etmək sürücü üçün rahat, münasib olduğu kimi, həm də 

sərnişinlərə yorucu təsir bağışlamır, yaşıllığın özündən bir rahatlıq bəxş olunur. Elə yol kənarlarındakı səkilərdə 

baş-başa verən ağacların kölgəsi ilə getmək piyadalara da xoş təsir bağışlayır.  

Bu gün ekoloji durum dünyanı narahat edən qlobal məsələlərdən biridir. Məlumdur ki, elmin, texnikanın 

inkişafı eyni zamanda, təbiətin məhvinə yönəlir, ekoloji tarazlığı pozur. Bu problemin qarşısının alınmasında isə 

ağac əkini, yaşıllıqlar yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Qürurverici faktdır ki, ölkəmizdə yaşıllaşdırma 

tədbirlərinin əsası Naxçıvanda qoyulub. Akademik Həsən Əliyev deyib: “Bəlkə də toya, yasa və digər 

mərasimlərə yubanmaq olar. Təbiətə münasibətdə yubanmaq isə yaşamağa yubanmaqdır”. 1993-cü ildən 

başlayaraq muxtar respublikada həyata keçirilən yaşıllaşdırma siyasəti nəticəsində bu gün diyarımızın 14 

faizdən çoxunu yaşıllıq təşkil etməsi də bu amilə xidmətin göstəricisidir. 

Bu gün müxtəlif ərazilərdə, təpələrdə, çay vadilərində, ümumiyyətlə, əkinəyararsız torpaqlarda terras 

üsulu ilə həyata keçirilən yaşıllaşdırma siyasəti bir daha sübut edir ki, el-oba sevgisi, gələcəyə qayğı boz çölləri 

də gülüstana çevirər. Necə ki, 2004-cü ildən başlayaraq, əsası Uzunoba gölünün ətrafındakı yamacda qoyulan 

terras üsulu bu gün bir şox qumsal təpələri əhatə edib. Burada vacib bir məqama diqqət yetirək: terras üsulu ilə 

salınan yaşıllıq digər tərəfdən rütubət toplayıcısı rolunu oynayır və düzənliklərə suyun paylanmasını 

tənzimləyir. Eyni zamanda, dağlıq yerlərdə torpaq sürüşməsi və dağ uçqunlarının qarşısını alır, bitkiləri, torpağı, 

su hövzələrini, yolları, yaşayış məntəqələrini təbii amillərin zərərli təsirindən qoruyur.  

Bölgəmizdə həyata keçirilən yaşıllaşdırma aksiyasında uzunömürlü ağaclara üstünlük verilməsi də 

təqdirolunası haldır. Digər tərəfdən, son illər meyvə bağlarının salınmasına da maraq xeyli artıb ki, bu da 

meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsində, bolluq yaradılmasında mühüm rol oynayır. Elə yaradılan bu bolluğun 

nəticəsidir ki, hər il bağlardan tonlarla məhsul yığılıb hərbi hissələrin əsgərlərinə göndərilir. Bu da xalqla ordu 

birliyinin bir nümunəsi kimi hər kəsə xoş təsir bağışlayır. 

Yaşıllığın salınması, meyvəçiliyin inkişaf etdirilməsi cari ilin yaz aylarında da davam etdirilib. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Mehdi Abdullayev bildirdi ki, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2016-2020-

ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 

“2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” nın icrası ilə 

əlaqədar olaraq, cari ilin birinci yarımilində ümumilikdə, 223 hektar sahədə meşəsalma, meşəbərpa işləri 

aparılıb, yeni meyvə bağları salınıb. Yaşıllaşdırma tədbirlərində ümumilikdə 222 min 450 ədəd meşə və meyvə 

tingi, həmişəyaşıl ağaclar, bəzək və gül kolları əkilib. 2018-ci ilin Naxçıvanın “Gənclər şəhəri” seçilməsi ilə 

bağlı olaraq 7 hektarlıq “Gənclər bağı” salınıb. 
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Təbii ki, yaşıllıq salmaq işin bir tərəfidirsə, onu böyütmək, ərsəyə gətirmək, qulluq göstərmək işin qalan 

tərəfidir. Görülən işlər içərisində vacib bir məqamı--yaşıllıqların becərilməsində mütərəqqi suvarma şəbəkəsinə 

üstünlük verilməsini də vurğulamaq lazımdır. Çünki bu suvarma üsulu ilk olaraq Naxçıvandan başlanıb. 

Bu da bir həqiqətdir ki, salınan yaşıllıq diyarımızın ümumi görünüşünü gözəlləşdirməklə yanaşı, digər 

tərəfdən zibilliklərin də məhvidir, sağlamlığa göstərilən böyük qayğıdır. Bunun mahiyyətini dərk edən hər bir 

sakin indi ürəklə iməciliyə çıxır. Bu ənənənin mənəviyyat borcu olduğunu tam mənası ilə dərk edən insanların 

əməyi ilə günbəgün muxtar respublikanın ərazisinin ecazkarlığı artır. Bunu təkcə təbiətin qoynunda gəzməyə 

çıxan, ağacların kölgəsində dincələn yerli sakinlərimiz qiymətləndirmir, həmçinin xarici qonaqlar da ürəklə 

vurğulayırlar. Türkiyə Respublikasından gəlmiş turist Nevraz Gülüm bildirdi ki, ilk dəfədir Naxçıvanda oluram. 

Bir çox yerlərlə tanış olmuşam. Çox gözəldi. Naxçıvanın yaşıllığı da həqiqi mənada heyranedicidir. İsti yay 

günlərində ağaclara qulluq edən insanları gördükcə inandım ki, burda təmizlik, insanların sağlamlığına qayğı ön 

plandadır. 

Təbiətə sevgini bu gündən gələcəyə aparmaq hər kəsin borcudur. Elə Naxçıvan şəhərindən başlayaraq 

ucqar kəndlərə qədər uzanıb gedən yaşıllıqlar da bu borcun tərkib hissəsidir. Günəşin yandırıcı şüalarından 

daldalanıb yaşıllıqların altı ilə addımlayan insanların simasından bu ecazkar mənzərələri yaradanlara 

minnətdarlıq ifadəsinin duyulması isə daha gözəldir.  

 

Xalq qəzeti.-2018.-8 avqust.-№175.-S.4. 
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Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin inkişafına böyük qayğı göstərilir 

 

Hafizə Əliyeva, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin redaktoru, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti 

 

Muxtar respublikada xalça sənətinin tarixi olduqca qədimdir. I Kültəpə, Naxçıvantəpə və digər 

arxeoloji abidələrdən tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri naxçıvanlıların xalçaçılıq sənəti ilə neolit 

dövründən etibarən məşğul olduğunu özündə əks etdirir. Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi qədim xalçaları, 

palaz, kilim, cecim və zililəri ilə məşhurdur. Bu məktəbin nümunələri ən qədim tarixi dövrlərin yadigarı 

kimi bu gün də qorunub yaşadılır. Bu dəyərli incilərin qorunub yaşadılması və gələcək nəsillərə 

çatdırılmasında 3429 eksponatı qoruyub yaşadan, ekspozisiyası gündən-günə zənginləşdirilən Naxçıvan 

Dövlət Xalça Muzeyinin özünəməxsus rolu vardır.  

  

Muzeyin 2013-cü ildə üç dildə internet saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual ziyarət etməyə, 

ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan 

yaradıb. Həmçinin son illər nəfıs tərtibatlı “Naxçıvan xalçaçıları”, “Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik”, 

“Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət (XVIII–XX əsrin əvvəlləri)” kitab və monoqrafıyalarının ərsəyə 

gəlməsi “Azərbaycan xalçaları: Naxçıvan qrupu” jurnalı və “Azərbaycan xalçaları” jurnallarında Naxçıvan 

xalçaçılıq sənəti ilə bağlı nəşr olunmuş məqalələr Naxçıvanda xalçaçılıq məktəbinin inkişafına dəyərli 

töhfələrdir. 

Naxçıvan xalçaçılıq sənətinin qorunub yaşadılması, gələcək nəsillərə ərməğan edilməsi ilə yanaşı, onun 

inkişafı və daha geniş arealda tanıdılması məqsədilə ardıcıl təbirlər görülür. Naxıvanda xalçaçılığın inkişafı ilə 

bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 fevral tarixli “Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı 

emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” sərəncamı da 

bu tədbirlərin davamlılığını təmin edir. Sərəncama əsasən Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının 

tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlərin icrasına başlanılıb. Hazırda Naxçıvan 

şəhərində xalça istehsalı emalatxanası və regional yun və boyaq bitkilərinin tədarükü mərkəzi üçün binaların 

tikintisi aparılır. 

Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq olunan “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 

2018–2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” da Naxçıvanda xalçaçılığın inkişafına hesablanmış mühüm dövlət 

sənədidir. Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar olaraq bu günə qədər Naxçıvanın 69 kəndindən 254 xalçaçı 

haqqında məlumatlar toplanılıb. Bu barədə iyulun 18-də Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində keçirilən tədbirdə 

məlumat verən “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri Vidadi Muradov deyib: “Aparılan 

tədqiqatlardan sonra belə qənaətə gəlinib ki, Naxçıvan tarixən Azərbaycanın əsas xalçaçılıq mərkəzlərindən biri 

olub, burada özünəməxsus, orijinal xalçalar toxunub”.  

Tədqiqatların nəticəsi kimi, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində “Naxçıvan xalçaçıları”, “Naxçıvan 

xalçaçılığı: ənənə və müasirlik” kitabları, 6 dildə “Azərbaycan xalçaları – Naxçıvan qrupu” broşürü nəşr olunub, 

“Naxçıvan xalçaları” sənədli filmi hazırlanıb. Bu nəşrlər müxtəlif ölkələrin 103 universitet, kitabxana və 

muzeylərinə göndərilib, dünyanın nüfuzlu kitabxanalarının elektron bazalarına yerləşdirilib. İngilis dilində olan 

kitablar Nyu-Yorkda, rus dilindəki nəşrlər isə Moskvada çap edilib. 

“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dünyanın nüfuzlu muzeylərində, şəxsi kolleksiyalarda, eləcə də 

ölkəmizdə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan Naxçıvan xalçalarının aşkara çıxarılması istiqamətində də axtarışlar 

aparır. 

 Naxçıvanda xalçaçılığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər çərçivəsində 

“Naxçıvan Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin xalq yaradıcılığı emalatxanasında xalça 

toxunmasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 

“Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq!” adlı sosialyönümlü haqqı ödənilən ictimai işin təşkil edilməsi kimi 

tədbirlər xalçaçılıq ənənəsinin qorunub yaşadılmasına və gənc xalçaçılar nəslinin yetişməsinə stimul yaradır. 
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Sədərək rayonunda xalçatoxuma müəssisəsinin, Naxçıvan Qızlar Liseyində “Tikiş, toxuculuq və xalçaçılıq” 

dərnəyinin açılması, eləcə də, Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təsviri 

incəsənət ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin ənənələrinin öyrədilməsi də bu 

qədim sənətin yaşadılmasına göstərilən böyük qayğının ifadəsidir. 

Bütün bunlarla yanaşı, Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində “Azərxalça”nın təşkil etdiyi tədris-

hazırlıq kursuna başlanması da böyük əhəmiyyətə malikdir. Kurs hanalarla, avadanlıqlarla, xammalla, eyni 

zamanda xalçaçılıq sənətinə dair müvafiq ədəbiyyatlarla, dərsliklərlə, elektron çeşnilərlə təmin edilib. 

Bu gün qürurla deyə bilərik ki, bizim elin dürlü-dürlü xalçaları var. Hərəsi də öz naxışı, öz gözəlliyi, 

özünəməxsus ornamentləri ilə muzeyə gələnlərin diqqətini çəkir. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin 

ekspozisiyasının hər ötən il daha da genişlənməsi bura turistlərin marağını da artırır. İstər yeni xalça 

nümunələrinin təqdim edilməsi, istərsə də tarixin müxtəlif dövrlərinə aid aşkarlanmış qədim xalçaçılıq 

nümunələrinin aşkara çıxarılması sayəsində buna nail olunur. İyulun 18-də 26 illik erməni işğalından azad 

edilən Şərur rayonunun Günnüt kəndinə məxsus 6 xalça da artıq burada nümayiş etdirilən milli xalça 

nümunələri sırasındadır. 19-cu əsrin sonlarına və 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olan bu xalçaların üzərində qədim 

oğuz türklərinə məxsus naxışlar öz əksini tapıb. Bu xalçalar bir daha onu sübut edib ki, günnütlülər öz qədim 

adət-ənənələrindən uzaq düşməyiblər. Günnüt kəndinə məxsus zəngin mədəni irsi, xüsusilə də xalçaçılıq 

sənətini qoruyub saxladılar. 

Tanınmış filoloq, professor Kamil Vəliyevsə yazır ki, xalça keçmişdən gələcəyə göndərilmiş rəngli 

məktublardır. Onu yazanda bütün yaşlar və bütün zamanlar üçün yazıblar. Bir sözlə, xalça incəsənətdir, elmdir, 

dünyagörüşü və həyat tərzidir. Xalça həm də yazı sənətidir, mədəniyyət daşıyan böyük bir dəvə karvanıdır. 

Çünki işarələrin, naxışların, butaların, boyaların dilində söz və cümlə görəndə mətn aramaq, əhvalat axtarmaq, 

genetik kodun romanını oxumaq arzusunu boğa bilmirsən. Xalçalarımızı qorumaq, hifz etmək və gələcəyə 

daşımaq, həmçinin bu dəyərli ənənəni davam etdirmək istiqamətində görülən işləri sadəcə alqışlamayaq, həm də 

bu işlərə hamımız öz töhfəmizi verməyə çalışaq. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-3 avqust.-№171.-S.5. 
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Naxçıvan islam mədəniyyətinə və bəşəri dəyərlərə töhfələr verir 

 

Zümrüd Bayramova 

 

Qədim və zəngin tarixə malik Azərbaycan çoxəsrlik dövründə mədəniyyət və incəsənət nümunələri 

ilə dünyanın diqqətini üzərində cəmləşdirmişdir. Azərbaycanın elə bir bölgəsi və ərazisi yoxdur ki, 

oradakı abidələr ölkəmizin tarixindən xəbər verməsin. Qədimliyi ilə tarix yazan Naxçıvan maddi 

mədəniyyət abidələri ilə seçilir və minilliklərdən soraq verir. Naxçıvan həyatının canlı salnamələri tarixi 

abidələrin daş yaddaşına həkk olunub. 

 

Gəmiqaya, Fərhad Evi, Əshabi-Kəhf, Yusif ibn Küseyr Türbəsi, Möminə Xatun Türbəsi, Gülüstan 

Türbəsi, Xanəgah Türbəsi, Qazançi körpüsü, Naxçivan Cümə məscidi, Qeysəriyyə, Şərq hamamı, Naxçivan 

buzxanası və digərləri bu diyarın ifadəsidir. Qeyd edim ki, ümumilikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

1162 tarixi-mədəniyyət abidəsi mövcuddur. Bunlardan 58 abidə dünya əhəmiyyətli, 455 abidə ölkə, 649-u isə 

yerli əhəmiyyətlidir. “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi, Gəmiqaya rəsmləri, 

“Naxçıvanqala”, “Nuh” Türbəsi, “Qarabağlar”, “Möminə xatın” türbələri, Əlincəqala və digər abidələrin xüsusi 

bir özəlliyi ondadır ki, bu tarixi irs nümunələri həm maddi-mənəvi baxımdan, həm də dini inanc baxımından 

müqəddəs dəyərlərlə bağlıdır. Məhz bu amillər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət 

nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabr ayında Bakı şəhərində keçirilmiş altıncı konfransında 2018-ci il üçün 

Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunmasını şərtləndirir. Həmin qərar Azərbaycanın bu qədim 

diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. 

Müasir dünyada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dini-mənəvi dəyərlərimizin 

yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirdiyi və dünyaya dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi modelini təqdim 

etdiyi zamanda Naxçıvanın islam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi tarixi hadisədir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, həmin qərar sivilizasiyalararası dialoqa mühüm 

töhfələr verən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür: 

“Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri kimi Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində islam 

mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub-yaşadılmasında özünəməxsus rol oynamışdır”. 

Naxçıvan mədəniyyəti, tarixi Azərbaycan xalqının qədim sivilizasiyasının beşiklərindən biri olduğunu 

nümayiş etdirir. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri kimi Naxçıvan bütün böyük keçmişi 

ərzində islam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub-yaşadılmasında özünəməxsus rol 

oynamışdır. Bu torpaqda dünya əhəmiyyətli abidələrin olması öz-özlüyündə Naxçıvanın qədim tarixinin 

göstəricisidir. Belə ki, özünün adı, ecazkar gözəlliyi ilə seçilən Gəmiqaya Azərbaycanın qədim mədəniyyət və 

incəsənət xəzinəsinə qızıl fond kimi daxil edilib. Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri Qədim Naxçıvanın tunc və ilk 

dəmir dövrü əhalisinin bədii təfəkkürünü, estetik baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli 

tarixi mənbələrdir. Min illər boyu Naxçıvan əhalisinin iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 

Gəmiqaya yaylaqlarının ərazisi bir növ müqəddəsləşmiş, hətta burada təbii məbədlər meydana gəlmişdir. Adı 

Nuh əfsanəsi ilə bağlıdır. Yalçın, şiş qayalı, zirvəsi daim qarla, ağ buludlarla örtülü olan bu dağ uzaqdan mavi 

səma fonunda nəhəng gəmiyə bənzəyir. Burada e. ə. 4-1-ci minilliklərə aid qayaüstü rəsmlər-piktoqramlar var. 

Gəmiqaya təsvirlərinin və oradakı qədim yurd yerlərinin azı 5-6 min il yaşı var. Tədqiqatlar nəticəsində orada 

yaşamış əhalinin həyat tərzini və mədəni inkişaf yollarını izləmək mümkündür. Gəmiqaya rəsmləri 1968-ci 

ildən öyrənilir. Tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvanın qədim memarlığı üçün səciyyəvi olan dairəvi planlı yurd 

yerləri və qayaüstü təsvirlər aşkara çıxarılmışdır. Bu qədim təsviri sənət əsərlərinin böyük əksəriyyətini heyvan 

rəsmləri-keçi, öküz, maral, it, bəbir, canavar və s. təşkil edir. Heyvan rəsmləri bir qayda olaraq, tək-tək, qoşa və 

sürü halında təsvir olunmuşdur. Aşkar olunmuş rəsmlər arasında ovçuların ox və kamanla, kəməndlə və s. ilə 

silahlandığı ov və rəqs səhnələri diqqəti cəlb edir. Gəmiqayada çox maraqlı piktoqrafik səciyyəli rəmzi işarələr-

dairələr, dördbucaqlı, üçbucaqlı, çərxi-fələk nişanı və s. həkk olunmuşdur. Bu cür işarələr Naxçıvanda 

Kültəpənin e.ə. 2-ci minilliyə aid orta Tunc dövrü təbəqəsindən əldə edilmiş gil lövhə üzərində, boyalı qablar 

üzərində də cızılmışdır. Gəmiqaya petroqliflərinin analoji abidələrlə müqayisəli Azərbaycanın qədim əhalisinin 
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mənəvi mədəniyyəti və incəsənəti haqqında elmi nəticələr söyləməyə imkan verir və onların Qədim Azərbaycan 

təsviri sənətinin Naxçıvan mədəniyyətinə aid olduğunu göstərir. 

Naxçıvan şəhərində tarix-memarlıq abidəsi olan Möminə Xatun Türbəsi Azərbaycan milli memarlığının 

möhtəşəm abidəsi kimi tarixdə əksini tapıb. Şərq memarlığı incilərindən biri olaraq 1186-cı ildə Naxçıvan 

şəhərinin qərb hissəsində tikilib. Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldəgizin arvadı Möminə Xatunun 

qəbri üzərində məqbərə yaradılmasına qərar vermiş, onun tikintisini oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan hicri 

582-ci ilin Məhərrəm ayında (aprel, 1186) başa çatdırmışdır. Elin yaddaşında “Atabəy Günbəzi” adı ilə 

qalmışdır. Abidənin baş tağında kufi xətti ilə bu sözlər yazılmışdır: “Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, 

əsər qalır yadigar”. 

Bəzi tədqiqatçılara görə, sərdabədə Atabəylər dövlətinin başçısı Şəmsəddin Eldəgiz, onun arvadı Möminə 

Xatun və oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan dəfn olunmuşdur. Sərdabədə dəfn olunanların məzarlarının baş 

daşları vaxtilə oğurlanıb aparılmışdır. 2003-cü ildə Sərbadədə qiymətli daşdan nəfis şəkildə əsaslı bərpa işləri 

aparılmışdır. Sərdabə orijinal quruluşlu olub, zəngin tərtibata malikdir. 

Kompozisiyaya, yetkinliyə, ayrıntılarının incə, zərif işlənməsinə və memarlıq həllinə görə türbə orta 

əsrlər memarlıq sənətinin şah əsərlərindən sayılır. Məşhur incəsənət tarixçisi, SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının 

həqiqi üzvü M.V. Alpatov türbə haqqında yazır: “XII əsr Azərbaycan ustalarının Naxçıvanda yaratdığı Möminə 

Xatun Türbəsi nadir gözəllik və zəriflik abidəsidir. Möminə Xatun Türbəsi Şərqin ən gözəl klassik əsərləri-

Firdovsinin “Şahnamə”si və Nizaminin “Leyli və Məcnun”u kimi əbədidir”. Alpatovun fikrincə, o dövrün Orta 

Avropa memarlığında da belə gözəl abidəyə rast gəlmək olmur. Abidə əzəmətli memarlıq zənginliyi ilə yanaşı, 

Azərbaycanın qədim tarixini, möhtəşəm dövlətçiliyini, yüksək səviyyəli mədəniyyətini, böyük memarlıq 

məktəbinə malik olduğunu göstərir. 

Naxçıvan şəhərində XVIII əsrə aid tarixi-memarlıq abidəsi olan Xan Sarayı Şərq memarlıq üslubunda 

tikilmişdir. Abidə XX əsrin əvvəllərinə qədər Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olmuşdur. Sarayı XVIII əsrin 

sonunda axırıncı Naxçıvan xanı Ehsan xanın atası Kəlbəli xan Kəngərli tikdirmişdir. Xan Sarayı 1998-ci ilin 

aprelindən Naxçıvan Xalça Muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Muzey 8 zaldan ibarətdir. Bunlardan biri Naxçıvan 

xanlarına həsr olunmuşdur. Yaradıldığı vaxt muzeydə 359 eksponat qeydə alındığı halda, hazırda onların sayı 

2000-dən artıqdır. Burada, demək olar, bütün xalça növlərinin və xalça məmulatlarının (məfrəş, heybə, xurcun, 

çuval, örkən və s.) nümunələri nümayiş etdirilir. Muzeydə Gəncə-Qazax, Quba-Şirvan, Qarabağ, Təbriz-

Naxçıvan xalçaçılıq məktəblərinə XVIII-XIX əsrlərə aid xalça nümunələri saxlanılır. Çeşnilərinə görə “Qollu 

çiçi”, “Pirəbədil”, “Alpan”, “Qədim əfşan”, “Ovçuluq”, “Zili”, “Köhnə buta”, “Naxçıvan”, “Qasımuşağı” və s. 

xalçalarla yanaşı, süjetli xalçalar - Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin portreti toxunmuş 

xalça (xalq rəssamı K. Əliyev), “Leyli və Məcnun”, “Qarabağ mənzərəsi”, “Boz qurdlar”, “Gəncə gözəli” və s. 

əhəmiyyətli yer tutur. Muzeydə məişət əşyaları - misgərlik nümunələri, saxsı və çini qablar, qədim kişi və qadın 

milli geyimləri də nümayiş etdirilir. 

Naxçıvanın bu və ya digər maddi-mədəniyyət nümunələri onun zəngin və qədim tarixindən dəyərli 

məlumatları təqdim edir. 

 

Səs.-2018.-25 iyul.-№138.-S.6. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi artıma inamla davam edir 

 

Cavadxan QASIMOV, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası cari ilin ötən dövrünü çox mühüm sosial- iqtisadi göstəricilərlə geridə 

qoydu. Nəzərdə tutulan tədbirlərin və qarşıya qoyulan məqsədlərin ən gerçək ifadəsi olan uğurlar muxtar 

respublikanın davam edən islahatlar fonundakı görüntüsünü təşkil etməkdədir. Əvvəlki illərdə və dövrlərdə 

olduğu kimi, 2018-ci ilin ötən altı ayının sosial-iqtisadi xronikasında da qətiyyətli iqtisadi siyasətin ən 

möhtəşəm nəticələri özünə yer almışdır. İstehsal amillərinin qorunması, səmərəli istifadəsi, inkişafı və 

məhsuldarlığı makroiqtisadi siyasətin getdikcə artan əhəmiyyət göstəricilərinə çevrilmiş və bu, muxtar 

respublikada güclü təminat qabiliyyətinə malik iqtisadiyyat yaratmışdır. İqtisadi və hüquqi tənzimləmələr bütün 

sahələrin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmiş, bununla da müvafiq sahələr üzrə potensial çoxşaxəlilik əsasında 

təşəkkül tapmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının uzaq gələcək üzrə müəyyən etdiyi hədəflər və seçdiyi prioritetlərin 

gerçəkləşməsində onun regional iqtisadi siyasətinin də mühüm təsiri vardır. Mütərəqqi potensial əsasında nail 

olunan bu tədbirlərdə muxtar respublikanın da tarixən özünü təsdiq edən rolu milli iqtisadiyyat sahəsindəki 

addımlara daha da qətiyyətlilik gətirmişdir. Nəticədə isə bunlar cari ilin ötən dövrü ərzində etibarlı və 

müqavimətli göstəriciyə çevrilmişdir. Fikrimizi müvafiq dövr üzrə muxtar respublikada istehsal edilən Ümumi 

Daxili Məhsulun həcmi də sübut etməkdədir. Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında əsas makroiqtisadi 

göstəricinin həcmi 1 milyard 246 milyon 624 min manatdan artıq olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq 

dövrünün göstəricisindən 1,4 faiz çoxdur. Təbii ki, bu potensial cari dövr üçün güclü dayaqlar təşkil etməklə 

qarşıdakı mərhələlərdə ardıcıl perspektivlərə qapılar açacaqdır. 

Qeyd edək ki, bu göstərici muxtar respublikanın mövcud coğrafi-iqtisadi şəraiti üçün, onun sosiallaşma 

məqsədlərinin gerçəkliyi naminə çox zəruridir. Çünki uzun illərdir ki, bu əziz torpaq bədnam ermənilərin çirkin 

təcavüzü nəticəsində blokada vəziyyətində qalmaqdadır. Ancaq, buna baxmayaraq, düzgün yol, müdrik 

idarəetmə və möhkəm təcrübə muxtar respublikanın bu neqativ halın təsirlərini sıfıra bərabər etməyə qadir 

olmuş və davamlı, eyni zamanda perspektivli uğurlar əldə edilməkdədir. Təbii ki, bu isə imkan vermişdir ki, 

əhalinin sosial maraqlarının dolğun ifadə oluna bildiyi iqtisadi potensial formalaşsın. Tərəddüd etmədən qeyd 

edə bilərik ki, muxtar respublikada bu məqsədlər tamamilə reallığa çevrilmişdir. Elə bunun nəticəsidir ki, cari 

ilin ötən dövründə burada ÜDM-in hər nəfərə düşən həcmi 2748 manatdan çox təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki 

ilin eyni dövrünün göstəricisindən 2,3 faiz artıqdır. Buradan da göründüyü kimi, muxtar respublikada hər bir 

sakinin maraq və mənafeyini ifadə edə bilən iqtisadiyyat formalaşmış və bu, makroiqtisadi proseslərin ən 

səmərəli nəticələrini özündə yaşatmaqdadır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi inkişafın üstün cəhətləri çoxistiqamətlidir. Burada spesifik 

xüsusiyyətlərə malik olan hal kimi iqtisadiyyatın sahə strukturunun əlaqəliliyə və ardıcıllığa söykənməsini 

göstərə bilərik ki, bu da özünü bir-birini əvəz edən illərin əsas makroiqtisadi göstəricilərini təşkil etməkdədir. 

Bütün bölgələrin, kəndlərin, qəsəbələrin və hətta şəhərlərin iqtisadi-istehsal münasibətlərinin inkişafına verdiyi 

töhfələr burada iqtisadiyyatın  aparıcı sahələrinin yüksək artım tempi ilə təşəkkül tapmasına imkanlar açmışdır. 

Bunu muxtar respublikada real sektorun inkişafı da sübut etməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatının prioritetlərinə 

hesablanan bu potensial özünün pozitiv nəticələri ilə seçilməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə 

bilərik ki, Ümumi Daxili Məhsulun tərkibində ilk yeri 30,1 faizlə sənaye tutmuşdur ki, bu da muxtar respublika 

iqtisadiyyatının sənaye əhəmiyyətliliyinin yüksəldilməsi məqsədləri üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Digər 

tərəfdən, bu amil muxtar respublikada sənayeləşmə siyasətinin səmərəliliyini göstərməklə yaradılacaq Sənaye 

Parklarının fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması məsələlərində güclü baza olacağını göstərməkdədir. 

İqtisadiyyatın aktual problemlərin həllindəki rolunun yüksəldilməsi onun artan tələbatlar qarşısındakı 

gücünü də artırmışdır ki, bu da maddi istehsalın həcminin pozitiv dinamikası ilə ifadə oluna bilər. Belə ki, bu 

sahənin ÜDM-dəki payı 57,6 faiz təşkil etmişdir ki, bu da sosiallaşma sahəsindəki proseslərin səmərəliliyini 

daha artırmışdır. Müasir müstəqilliyin gənc yaşlarında olan ölkə iqtisadiyyatında bu təşkilatlanmanın mövcud 

olması yaxın və uzaq gələcək üçün yüksək və artan göstəricidir. 
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İqtisadi artım güclü müqavimət, dayanıqlı potensial və sarsılmaz dayaqlar deməkdir. Bunlar təmin 

edilərsə, makroiqtisadi göstəricilərin strukturu da uzaq gələcək üzrə perspektivlilik vəd edər və bu, gerçək olar. 

Bu mənada muxtar respublikada 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında sənaye məhsulu üzrə artım 2017-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,4 faiz təşkil etmişdir. Bu, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin həcmində 2,1 

faiz, kənd təsərrüfatı məhsulun istehsalında 3,6 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınmasında 1,8 faiz, 

informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmində 2,6 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidmətində 2 faiz təşkil 

etmişdir. Bu göstəricilər muxtar respublikanın uzun illərə xas olan tarixi-iqtisadi inkişaf yolunun ən gerçək 

ifadəsidir. 

Heç şübhəsiz ki, muxtar respublika iqtisadiyyatı istehsal anlayışının ardıcıllığı, fasiləsizliyi, təminatlılığı, 

bununla da yüksək sosial mahiyyəti ilə fərqlənməkdədir. Mövcud iqtisadi potensial onu göstərir ki, burada 

bütün rayonlar və hətta bütün kəndlərdə istehsal infrastrukturu ciddi şəkildə təşkilatlanmış və özünün 

mezoiqtisadi əhəmiyyətliliyi ilə daha da strateji mahiyyət kəsb etməkdədir. Təbii ki, burada xammal 

mənbələrinin əlçatanlığı, onun emal proseslərindəki çevik iştirakı, bununla da istehsal mexanizmlərinin səfərbər 

edilməsi məsələlərinin dolğunluğu mühüm təsirə malikdir. Belə olan vəziyyətdə isə istehsal, bölgü, mübadilə və 

istehlak arasındakı qırılmazlıq təmin edilməklə, sosial-iqtisadi inkişafın güclü bazası yaradılmışdır. Qeyd edək 

ki, bütün bu proseslərin vəhdəti iqtisadiyyatın əsas və aparıcı sahəsi olan sənayenin daha mütərəqqi inkişafına 

stimul verməkdədir. Aparılan islahatlar, göstərilən diqqət və qayğı iqtisadiyyatın sənaye əhəmiyyətinin 

artmasında daha böyük göstəricilərlə ifadə edilməkdədir. 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında 536 milyon 780 

min manat dəyərində sənaye məhsulunun istehsal olunması məhz bu sahədə ardıcıl tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin nəticəsidir. Onu da qeyd edək ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 1,4 faiz artıqdır. 

İstehsal olunan sənaye məhsullarının 95,9 faizi malların, 4,1 faizi isə xidmətlərin üzərinə düşməkdədir. Xüsusi 

mülkiyyətin iqtisadi idarəetmə sahəsindəki üstünlüyü özünü bu istiqamətdə də göstərməkdədir. Belə ki, istehsal 

olunan sənaye məhsulunda özəl bölmənin payı 95,8 faiz təşkil etməkdədir. Milli iqtisadiyyatın əsas 

perspektivləri baxımından yanaşdıqda görünür ki, əsas prioritetlərdən olan ixracyönlü məhsulların istehsalı 

sahəsində dinamik artım tempi diqqətdə saxlanılmış və müvafiq dövrdə 150 milyon 851 min 800 ABŞ dolları 

həcmində sənaye məhsulu ixrac edilmişdir. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası malik olduğu iqtisadi güclə tikinti sahəsindəki layihələrini 

qətiyyətlə reallaşdırmaqdadır. Əhalinin sosial problemlərinin həllini, ucqar dağ kəndlərində istehsal 

imkanlarının genişləndirilməsini, kiçik və orta sahibkarlıq təşəbbüslərinin stimullaşdırılmasını. hədəfləyən 

tədbirlər muxtar respublikada tikinti və quraşdırma işləri sahəsindəki proseslərin düzgün təşkili və idarə 

olunmasını daha da sürətləndirmişdir. Cari ilin ötən dövrü ərzində bütün maliyyə mənbələrindən muxtar 

respublikada əsas kapitala yönəldilən vəsaitlərin həcmi 547 milyon 885 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 

əvvəlki ilin müvafiq dövrünün göstəricini 2,1 faiz üstələmişdir. Ən müasir, ən mütərəqqi ideyalarla əldə edilən 

bu göstəricinin 95,2 faizi, daha doğrusu, 521 milyon 610 manatı tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür. 

Muxtar respublikada əhalinin sosial dayaqlarının möhkəmlənməsini, etibarlı ərzaq təhlükəsizliyinin 

təminatındakı rolunu, bununla da iqtisadiyyatın dayanıqlığının artırılmasını təmin edən sahə kənd təsərrüfatıdır. 

Bu sahə muxtar respublikanın ərazi xüsusiyyətlərinə və əhali məskunlaşmasına görə də aktualdır. Buna görə də 

davamlı inkişaf üzrə iqtisadi və hüquqi tənzimləmələr bu sahənin səmərəliliyini daha da artırmış və tələbata 

uyğun məhsul istehsalı sahəsində tam ixtisaslaşmışdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar 

respublikada 128 milyon 162 min 100 manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Yuxarıda 

göstərilən amillər kənd təsərrüfatının həm də strateji məşğulluq imkanlarına malik olduğunu ifadə edir. Bu 

sahənin perspektivləri ixracyönlü məhsul istehsalının daha da stimullaşmasını sürətləndirmişdir. Torpaqdan 

təyinatı üzrə istifadə edilməsi, istehsalçıların zəruri texnika və avadanlıqlarla təmin edilmələri, maliyyə 

resurslarına çıxış imkanlarının asanlaşdırılması məsələləri aqrar sektorun dövlətin iqtisadi siyasətindəki rolunu 

artırmaqdadır. Təbii ki, bu isə kənd təsərrüfatı məhsullarının tələbata uyğunluğunu təmin etməklə yanaşı, həm 

də ixrac edilməsi imkanlarını daha da genişləndirmişdir. Belə ki, bəhs edilən dövrdə muxtar respublikadan 40 

milyon 187 min 300 ABŞ dolları həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edilmişdir. 

İstehsalın müasir dövrdə ən yüksək mahiyyəti kreativ ideya və təşəbbüslərə söykənən sahibkarlıq 

fəaliyyətilə ifadə edilməkdədir. Bu, iqtisadi potensialın, regional tarazlığın, eləcə də sosial dayanıqlığın təminat 

göstəriciləridir. Hazırda muxtar respublikada milli iqtisadi inkişafı hədəfləyən tədbirlərin ardıcıllığı sahibkarlıq 

təşəbbüslərinin dəstəkləndiyini də göstərməkdədir. Nəticədə isə yerli məhsulların istehsalı daha da artmışdır ki, 
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bu da daxili bazarın qorunması və yad təsirlərdən mühafizəsi sahəsində mühüm amil hesab edilə bilər. Qeyd 

edək ki, sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 382 növdə məhsul 

istehsal olunur. Bu məhsulların 126 növü ərzaq, 256 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 108-i ərzaq, 242-si qeyri-

ərzaq olmaqla, 350 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Təhlillər göstərir ki, ərzaq məhsullarının 86 faizə yaxını, qeyri-ərzaq məhsullarının 94 faizdən artığı, ümumi 

məhsul növlərinin isə 92 faizə yaxını tamamilə yerli imkanlar hesabına istehsal edilməkdədir. 

Aydındır ki, ardıcıl olaraq həyata keçirilən tədbirlər bir tərəfdən muxtar respublika iqtisadiyyatının 

sosialyönümlülüyünü artırmaqla yanaşı, digər tərəfdən də onun perspektivliyini yüksəltməkdədir. İstehsal 

anlayışının mövcudluğu bütün t ərəflərilə yanaşı, həm də bu proseslərə cəlb edilən əmək ehtiyatlarının 

mövcudluğunu ifadə etməkdədir. Daha doğrusu, iqtisadiyyatda məşğul olanların mənafeyini göstərməkdədir. 

Qeyd edək ki, istinad edilən dövrdə muxtar respublikada 1364 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 1341-i və ya 

98,3 faizi daimi iş yerlərinin payına düşməkdədir. Davamlı xarakter alan bu artım işsizliyin on minim səviyyədə 

saxlanılması üçün güclü təminatdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası coğrafi yerləşməsindən səmərəli istifadə edərək, xarici iqtisadi əlaqələrini 

inkişaf etdirməkdədir. Bu, həm iqtisadi potensialın artmasına, həm ümumilikdə, ölkənin iqtisadi maraqlarının 

qorunmasına istiqamətlənib, həm də mövcud blokadanın məhdudlaşdırıcı təsirlərini təsirsiz məhdudlaşdırma ilə 

əvəzləməkdədir. Təbii ki, bütün hallarda xarici ticarət dövriyyəsinin inkişafı üçün zəruri mexanizmlər 

yaradılmışdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsi 

212 milyon 318 min 800 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Əsas hədəflərə doğru uğur hesab edilməklə, xarici ticarət 

dövriyyəsinin 191 milyon 39 min 100 ABŞ dolları ixracın, 21 milyon 279 min 700 ABŞ dollarını idxalın təşkil 

etdiyini qeyd edə bilərik. Göründüyü kimi, ixracyönümlü məhsulların istehsalı daim öz aktuallığını saxlamış və 

ixrac idxalı üstələmişdir. Nəticədə 169 milyon 759 min 400 ABŞ dolları dəyərində müsbət saldo yaranmışdır ki, 

bu da nəzərdə tutulan məqsədlərin gerçəkləşdiyini göstərməkdədir. 

Təbii ki, hədəflər böyükdür. Həm cari dövrlər üzrə fəaliyyət, həm də qarşıdakı dövrlər üzrə perspektivlər 

muxtar respublika iqtisadiyyatında sistemi tədbirlər həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Yaradılan güclü 

infrastruktur və əlverişli şərait muxtar respublikada yeni və get-gedə daha da aktuallaşan turizm sektorunun 

inkişafını təmin etmişdir. Əgər 1995-ci ildə muxtar respublikamıza 38,6 min turist gəlmişdisə, artıq bu sahədəki 

proseslərin məhsuldar nizamlanmasının nəticəsidir ki, ötən 2017-ci ilin sonuna müvafiq göstəricinin 413 min 

357 turist təşkil etdiyini görməkdəyik. Yəni 11 dəfəyə yaxın artım qeydə alınmışdır. Cari ilin ötən dövründə də 

muxtar respublika ərazisində turizm zonalarının inkişafı tədbirləri bu sahədəki göstəricilərin də artan miqyasını 

təmin etmişdir. Belə ki, 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikamıza ölkəmizin digər 

bölgələrindən və xarici ölkələrdən ümumilikdə 195 min 886 turist gəlmişdir ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq 

dövründəki göstəricidən çoxdur. Hesablama aparanda aydın olur ki, təkcə cari ilin altı ayı ərzində muxtar 

respublikamıza gələn turistlərin sayı 1995-ci il üzrə olan göstəricidən 5 dəfədən çox olmuşdur. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir müstəqilliyin 27-ci ilində daha güclü və daha etibarlı 

iqtisadiyyata malik olmaqla, hədəflədiyi inkişaf səviyyəsini təmin etməkdədir. Əzmkarlıq, məhsuldarlıq, 

qətiyyətlilik, etibarlılıq, təminatlılıq və pozitiv meyarlar sosial-iqtisadi inkişafa daha möhtəşəm dəyər 

qatmaqdadır. Bunlar ötən dövrün nəticələrinin ilin sonuna qədər daha perspektivli olacağını göstərməkdədir. 

Muxtar respublikada cari ilin ilk həftələrindən ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni- hüquqi və digər sahələr 

üzrə əldə edilən nailiyyətlər hər birimiz üçün böyük qürur verici oldu. Belə ki, ötən mərhələlərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası üçün tarixi və əlamətdar tədbirlərlə zəngin olmuşdur. Belə ki, bir çox uğurlarla yanaşı: 

-2017-ci ilin nəticələrinə görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası “Caspian Energy International Media 

Group”un tərtib etdiyi Azərbaycanın iqtisadi regionlarının illik investisiya reytinqinin lider oldu; 

-Naxçıvan Gənclər Paytaxtı oldu; 

-Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü tədbirləri keçirildi; 

-Cümhuriyyətimizin yaradılmasının 100-cü ildönümü tədbirləri qeyd olundu; 

-Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olundu. İyun ayının 20-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 

Teatrında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi ilə bağlı açılış tədbiri 

keçirildi və s. 

Hazırda da bu məqsədlər çərçivəsində davam edən uğurlar muxtar respublikanın dəyişən və inkişaf edən 

mənzərəsini formalaşdırmışdır. 
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Naxçıvanda ordu quruculuğu ən yüksək standartlara uyğun aparılır 

 
Azad Cabbarov, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının gənclər və idman naziri, 

Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər Əliyev adına  

Gənclər Birliyinin sədr 

 

Bəşər tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, xalqların yaranması və müəyyən cəmiyyətə malik olması, 

əslində qanunauyğunluq tendensiyasıdır. Qarşılıqlı təsir, əlaqələrin dərinləşdirilməsi, mədəniyyətlərinin 

formalaşması bu tendensiyanı şərtləndirən əsas amillərdir.  İlk sivilizasiyaların meydana gəlməsi onlarda 

özünəməxsus adət-ənənələrin də yaranmasına səbəb oldu – inkişaf səviyyəsi yüksəldi, öz mülkiyyətləri, mədəni 

toplumları formalaşdı. 

Dövlətin gücü xalqın birliyindədir-xalq bir olarsa, onun birliyindən qüdrətli dövlət yaranar. O dövlətin 

formalaşması, möhkəmlənməsi və qorunması üçün isə mütləq ordu lazımdır. Ordunu formalaşdıran amil isə 

yenə də xalqdır. Tarix boyu xalqın içindən çıxan igid oğul və qızlarımızın səyi ilə qurulan ordu  Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda düşmənlərə qarşı mübarizə aparıb, öz döyüş bacarığı ilə tarixin səhifələrinə adlarını 

yazıblar. Tarix sübut edib ki, döyüş ruhu bu xalqın qanında həmişə olub və olacaqdır. 

Sovetlər birliyinin dağılması ərəfəsində bir çox xalqlar öz müstəqilliklərinin və ərazi bütövlüklərinin 

bərpası üçün mübarizə aparırdılar. Keçmiş SSRİ-nin işğalçı hakimiyyəti bu mübarizədə Azərbaycanın 

müstəqillik əldə etməsi ilə barışmırdı. Bu məqamda Qafqazda köklü tarixləri olmayan, öz məqsədləri üçün daha 

güclü xalqların köləsi, qulu kimi xidmət etməyi “şərəf” bilən erməni terrorçuları silahlanaraq ölkəmizə qarşı 

məkrli işğalçılıq siyasəti yeritməyə başladılar. 

1990-cı illərin əvvəlində hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyü kreslo davası etdiyi bir zamanda 

Azərbaycan elan olunmamış bir müharibə ocağına çevrildi. Nəticədə torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan və 

onun havadarları  tərəfindən işğala məruz qaldı. 20 mindən çox oğul və qızımız şəhidlik zirvəsinə yüksəldi, bir 

milyondan çox soydaşımız isə öz torpaqlarından didərgin salındı. 

Gərgin siyasi məqamda, xalqımızın “ölüm, ya olum” dilemması ilə üz-üzə dayandığı vaxtda daha səriştəli 

və praqmatik bir liderə ehtiyac var idi. Bu səriştəli lider həm  işğala son qoymalı, həm də  xalqı, milləti öz arxası 

ilə aparmağı, milli ideologiyanı yaratmağı bacarmalı idi. Bu lider isə həmin vaxt  Naxçıvanda xalqı öz ətrafına 

toplayaraq dövlət səviyyəsində yaratdığı ordu ilə həm ermənilərin hücumlarının qarşısını alır, həm də blokadada 

olan muxtar respublikanı yaşadırdı. Bu lider  ulu öndər Heydər Əliyev idi. 

Artıq Azərbaycan insanı AXC-Müsavat cütlüyünün deyil, öz liderinin arxasınca getməyə qərar vermişdi. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyası hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışı nəticəsində ölkədə sistemli idarəetmə 

yaradıldı və vətəndaş qarşıdurmasına son qoyuldu. Silahlı birləşmələr ləğv edilərək vahid komandanlıq altında 

birləşən Silahlı Qüvvələr yaradıldı. Nəticədə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ardıcıl qələbələr qazanıldı. 

Nəhayət ki,  vahid milli ordumuz formalaşmağa başladı. Ordu quruculuğuna sağlam bir nəfəs gəldi, şəxsi 

heyətdə canlanma, həmçinin yeni-yeni hərbi hissələrin formalaşdırılması başladı. Artıq ölkədə yeni ideologiya – 

Heydər Əliyev ideologiyası yarandı. Bu, özünü ön cəbhədə də göstərdi. Bu ideologiya ətrafında sıx birləşən  

əsgərlərimiz tankların üzərində “Heydər Əliyev uğrunda” yazılı bayraqlar asaraq düşmənə sarsıdıcı zərbələr 

vurdular. Azərbaycan Ordusu erməni silahlı birləşmələrinin respublikanın içərilərinə doğru irəliləməsini 

dayandırdı, hətta əks-hücuma keçdi. 1994-cü il yanvarın 5-də aparılan uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Füzuli 

rayonunda strateji əhəmiyyətli Horadiz qəsəbəsi, 22 kənd işğaldan azad edildi. Həmçinin düşmən ordumuzun 

Kəlbəcər-Ağdərə, Goranboy-Tərtər istiqamətlərində əks-hücumlarına tab gətirməyərək ağır itkilər verdi və geri 

çəkilməyə məcbur oldu. Horadiz əməliyyatı Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandan  Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi altında 1994-cü ildə keçirdiyi ən uğurlu əməliyyat kimi yaddaşlara həkk olundu və düşmən bu 

əməliyyatdan sonra atəşkəs imzalamaq məcburiyyətində qaldı. 

Yeni müstəqillik əldə edən ölkəmizdə Ulu Öndərin apardığı islahatlar bütün sahələri əhatə edirdi. Ən 

əsası ölkənin müdafiə sektorunun inkişafı və gücləndirilməsi  məsələsi idi. Ulu Öndər hər zaman əsgərlərlə 

görüşündə deyirdi: “Azərbaycanın hər bir vətəndaşı mənim üçün əzizdir, amma Azərbaycan əsgəri, zabiti mənə 

hər bir vətəndaşdan daha əzizdir, daha yaxındır”. 
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Bəli, bu gün Ümummilli Liderimizin bizə miras qoyduğu güclü ordumuz var və Azərbaycan xalqı bu 

əzəmətli orduya hər zaman inanıb, inanır və inanacaqdır. Ordumuz 2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecə 

düşmənə ağır zərbə endirərək Goranboy və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı 

yüksəklikləri, eləcə də Seysulanı düşmən tapdağından azad etdi. Aprel döyüşləri xalqla ordunun birliyini daha 

da möhkəmləndirdi, yeniyetmələrin, gənclərin vətənpərvərlik duyğularını kükrətdi, hər fərdi əsgərləşdirdi.  Bu 

zəfər müstəqil ordumuzun şanlı gücündən xəbər verirdi. 

Bu gün Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan muxtar respublikamızda aparılan ordu quruculuğu Dövlət 

Proqramının bir hissəsi kimi davam etdirildiyindən müasir tələblərə cavab verir, hərtərəfli qayğı və diqqətlə 

əhatə olunur. Ordunun dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, sülh və əmin-amanlığın əsas təminatçısı 

olduğunu vurğulayan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin dediyi kimi: “Ordunun qüdrəti və 

döyüş qabiliyyətinin yüksək olması yalnız güclü texniki təminatla ölçülmür. O ordu güclüdür ki, onun 

sıralarında vətənpərvər gənclər xidmət edir. Ümummilli Liderimiz deyirdi ki, “Ordunun qüdrətini, onun döyüş 

qabiliyyətini, qələbə iradəsini təşkil edən döyüşçülərin vətənpərvərlik hissidir”. Bu gün Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı hərbi hissələrdə olan birlik, vətənpərvərlik və yüksək döyüş əhvali-ruhiyyəsi torpaqlarımızın 

etibarlı müdafiəsinə və toxunulmazlığına tam təminat verir”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 18 dekabr tarixli Fərmanına 

əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi, Silahlı Qüvvələrin hissə 

və bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması, bir mərkəzdən idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 5-ci 

Ordu Korpusunun əsasında Əlahiddə Ümumqoşun Ordu yaradıldı. Yaradılan güclü, əzəmətli ordumuz bu ilin  

may ayında Şərur rayonunun Günnüt kəndi və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəklikləri 

keçirdiyi əməliyyat nəticəsində öz nəzarətinə keçirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində ermənilər tərəfindən zəbt 

edilmiş 11 min hektar torpağın azad edilməsi, həm də ordumuzun mövqelərini xeyli möhkəmləndirdi. Günnüt, 

Ağbulaq yaşayış məntəqələri ətrafındakı yüksəkliklər, “Qızılqaya” dağı  və “Qaraqaya” dağlarında yeni 

mövqelər ələ keçirildi, Dərələyəz mahalının Arpa kəndində və Mehridərə vadisində düşmənin fəaliyyəti nəzarət 

altına götürüldü. 

Ordumuzun bu uğurunun əsası 2000-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun  

Buzqov kəndinin erməni daşnakları tərəfindən təhlükə yaradan yüksəkliklərinin  ordumuzun şücaəti nəticəsində 

düşmən nəzarətindən geri alınması ilə qoyulmuşdu.  Bu uğurlu əməliyyatın davamı kimi Günnüt əməliyyatı 

düşməni Naxçıvana iddiaları ilə  bağlı bir daha düşünməyə vadar etdi. 

Bu gün ölkənin bütün regionlarında olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ordu quruculuğu 

ən yüksək standartlara uyğun aparılır. Müdafiə qabiliyyəti güclü bir ordu kimi düşmənin kabusuna çevrilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Günnüt kəndindəki hərbi hissədə əsgər və 

zabitlərlə görüşündə ordumuzun  döyüş hazırlığına yüksək qiymət verərək demişdir: “Azərbaycan Ordusunun 

uzun illərdən sonra tarixi torpaqlarımıza nəzarət etməsi mühüm nailiyyətdir. Bu, həm torpaqlarımızın işğaldan 

azad olunması, həm də kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlardan istifadə etməyə imkan yaranması deməkdir. 

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, ordu quruculuğu sahəsində görülən işlər torpaqlarımızın işğaldan 

azad olunmasına yönəldilmişdir. Azərbaycan dövləti torpaqlarımızın sülh yolu ilə azad olunmasının tərəfdarıdır. 

Lakin aprel döyüşləri bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan həm sülh, həm də müharibə yolu ilə torpaqlarını azad 

etməyə qadirdir. Aprel döyüşləri Azərbaycan Ordusunun hərbi qüdrətini göstərdisə, Naxçıvan əməliyyatı 

Azərbaycan Ordusunun nə qədər böyük manevr qabiliyyətinə malik olduğunu təsdiq etdi.” 

Bəli, 100 illik tarixə malik olan Azərbaycan Ordusunun Günnüt əməliyyatı Qarabağ zəfərinin 

xəbərçisidir. Güclü ordu quruculuğu, milli ordumuzun möhkəmlənməsi müasir Azərbaycanı xarakterizə edən 

əsas amildir. 

Azərbaycan əsgərinin dediyi kimi: 

Qanım üç rəngli bayraqda var olsun, 

Vətənim Azərbaycan sağ olsun! 

 

İki sahil. - 2018.- 7 iyul. - № 126. - S. 9. 
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Günnüt qələbəsi sərhəd kəndlərinin inkişafına və müdafiəsinə yeni güc verib 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Tarixi Günnüt qələbəsi Azərbaycanın hərbi qüdrətini göstərməklə yanaşı, həm də onun istənilən an 

torpaqlarını düşmən tapdağından azad etməyə hazır olduğunu sübut etdi. 

 Milli Ordumuzun şücaəti, Qarabağ sevgisi ilə döyünən ürəyi, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmə hədəfləri 

onun bu istiqamətdəki əzmini daha da artırdı. Qazanılan qələbə Lələtəpədə özünü təsdiq etdi. Lələtəpədə qələbə 

çiçəkləri əkildi. Bu yaxınlarda Günnütdən gələn yeni zəfər müjdələri şadlığımızı daha da artırdı. Uca Allahın 

izni ilə Lələtəpədə əkilən çiçəklər Günnütdə suvarıldı, Qarabağda açacaq. Yeni zəfərin müəllifi isə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası oldu. Bütün sahələrdə olduğu kimi, hərbi sahədəki üstünlükləri ilə də tarix yazan muxtar 

respublikamız ölkəmizə baş ucalığı gətirməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasının genişmiqyaslı milli iqtisadi quruculuq proseslərinə inamla davam etməsi 

onun bütün regionlar üzrə yüksək perspektivlərə malik olmasını daha da stimullaşdırmışdır. 2003-cü ildən 

hüquqi əsasları yaradılan, 2004-cü ildən isə səmərəli icrasına başlanılan regionların sosial-iqtisadi inkişafına 

dair Dövlət Proqramları ölkənin bütün regionlarında güclü istehsal potensialının yaradılmasına stimul verdi. Bu 

isə makroiqtisadi zəmində böyük təminat potensialı formalaşdırdı. Məhz bu mənada ölkənin regional siyasətinin 

çox mühüm hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir müstəqillik illərinin 

iftixarla dolu 22 ilindən artıq bir dövründə milli iqtisadi inkişafa ciddi töhfə verməkdədir. İqtisadi islahatların 

beşiyi kimi bazar münasibətlərinin ən təkmil mexanizmlərini səfərbər edən muxtar respublika iqtisadi 

idarəetmənin çevik istiqamətlərini müəyyən edə bilmiş və bu, milli iqtisadi inkişafa təkan olmaqla sosial-

iqtisadi inkişafın çox mühüm göstəricilərinə çevrilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin uzaq gələcək üzrə müəyyən etdiyi prioritetlərinə uyğun olaraq, 

özünün şəhər, rayon, qəsəbə, kəndlərində genişmiqyaslı quruculuq və abadlaşdırma tədbirlərindən ibarət 

möhtəşəm inkişaf mənzərəsini yaratmaqdadır. Bu, öz pozitiv meyilləri ilə bir tərəfdən güclü infrastruktur 

təminatını ifadə edirsə, digər tərəfdən, davamlı istehsal prosesinin təminatı üçün əsaslar yaradır. Bunu 

infrastrukturun istehsal forması ilə yanaşı, onun sosial sahələrdəki perspektivləri ilə də xarakterizə edə bilərik. 

Cəmiyyət üzvlərinin artan tələbatlarının ödənilməsindən, insanların sağlamlığının qorunmasından, təhsil 

səviyyəsinin yüksəldilməsindən, dünyagörüşünün inkişafından və bu qəbildən olan digər üstünlüklərin əldə 

edilməsindən ibarət sosiallaşma siyasətinin səmərəli təşkili və idarə olunması muxtar respublikanın keçdiyimiz 

inkişaf mərhələlərində özünü göstərməkdədir. Təbii ki, bu potensial bütün bölgələrin müasir sosial-iqtisadi 

inkişafını daha da sürətləndirməkdədir. 

Belə bölgələrdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik 

perspektivlər ortaya qoyan Babək rayonu və onun kəndləridir. Ölkəmizdə və muxtar respublikamızda davam 

edən islahatlar fonunda həyata keçirilən tədbirlər Babək rayonunun və onun kəndlərinin də simasını dəyişmiş və 

bu, sözün həqiqi mənasında inkişaf üçün baza təşkil etmişdir. Rayonun bütün ərazilərində, o cümlədən, aşağı və 

yuxarı Buzqov kəndlərinin timsalında bunu görə bilərik. Müxtəlif vaxtlarda ölkə başçısının muxtar 

respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair fərman və sərəncamlarının səmərəli icrasından 

öz payını alan bu kəndlər sakinlərin qürur yerinə çevrilmişdir. 

Mənbələrə diqqət edəndə aydın olur ki, Dərələyəz silsiləsinin yamacında yerləşən bu kəndin keçmiş adı 

Buzqov olmuşdur. Müəyyən zaman müddətindən sonra bu kənddən yaranmış yeni bir kənd Aşağı Buzqov kimi 

adlandırılmış, bu yaşayış məntəqəsinin adı isə Yuxarı Buzqov kimi qalmışdır. Bu kəndin təmiz havası, insanlara 

sağlamlıq bəxş edən gözəl təbiəti, suyu, torpağı çox böyük dəyərləri özündə yaşatmaqdadır. Araşdırmalar 

göstərir ki, kəndin adı da elə ərazidən keçən çayın adına uyğun olaraq, daha doğrusu, Buzqov çayının sahilində 

yerləşdiyi üçün Buzqov adlanmaqdadır. 

Buzqov bir qəhrəmanlıq rəmzidir. Tarixi düşmənlərimiz bədnam ermənilərin torpaqlarımıza təcavüzü 

nəticəsində bu kənd hücumlara məruz qalmış, lakin mərdliklə, qəhrəmanlıqla özünü təsdiq etmişdir. Məlumdur 

ki, Yuxarı Buzqov rayonun ən ucqar dağ və sərhəd kəndidir. Bu səbəbdən də düşmən təmas xətti mövqeyindən 

çirkin məqsədlər üçün istifadə edərək ötən əsrin 90-cı illərində kəndə ağır günlər yaşatmışdır. Nəticədə isə kənd 
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faktiki olaraq düşmən işğalı ilə üz-üzə qalmışdı. Kəndin müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə Azərbaycan Milli 

Qəhrəmanı Mirəsgər Seyidov şəhid olmuşdur. Bu gün ulu öndərin xilaskarlıq və inkişaf ideyaları ilə muxtar 

respublikada əldə olunan siyasi sabitlik bu kəndlərin də tərəqqiyə olan yolu açılmışdır. 

2009-cu ildə keçirilmiş əhalinin siyahıya alınması zamanı yuxarı Buzqov kəndinin 170 nəfərlik əhalisi 

olduğu məlum olmuşdur. Ölkənin və muxtar respublikanın yeni prioritetlərinə uyğun perspektivlərə malik olan 

kənd yeniləşən və güclənən potensialı ilə, eləcə də ölkənin mikroiqtisadi proseslərinin tənzimlənməsində 

mühüm əhəmiyyətə malik olan ərazi kimi daha da önəm daşımaqdadır. Məlumdur ki, milli iqtisadi quruculuq 

proseslərində daha da aktuallaşan məsələlərdən birini də turizmin inkişafı sahəsindəki perspektivlər təşkil 

etməkdədir. Bu sahədə istər ölkəmizin, istərsə də muxtar respublikamızın kifayət qədər təkmil olan hüquqi və 

iqtisadi tənzimləmə aktları mövcuddur. 2016-cı ildə ölkə başçısı tərəfindən təsdiq edilən strateji yol 

xəritələrində də yer alan ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin inkişafına dair prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi 

bu sahədə həm də regionların mövcud potensialının önəmli dərəcədə artmasına səbəb olmaqdadır. Digər 

tərəfdən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin Sədri tərəfindən tarix və mədəniyyət abidələrinin, 

eləcə də turizm üçün əlverişli məkanların bərpa edilməsini özündə əks etdirən fərman və sərəncamların 

imzalanması bu sahədəki proseslərin səmərəliliyini daha da artırmışdır. Xüsusilə, 2018-2022-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi turzim sahəsində 

keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanmasının göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. Məhz bu mənada çoxməqsədli 

turizm üçün zəruri infrastrukturun yaradılması muxtar respublikada, onun bütün ərazilərində, o cümlədən, 

Babək rayonunun Yuxarı və Aşağı Buzqov kəndlərində artıq öz nəticələrini verməkdədir. Artıq kənd turizminin, 

eləcə də yaşıl, hətta müalicə, yay və qış turizm məqsədli səfərlərin edilməsi ənənə halını almış, sakin və 

qonaqlar isə bunu yüksək dəyərləndirməkdədirlər. Buraya səfər edən turistlərdən Hüseynov Şahin, Hacıyev 

Sərvər, Hacıyeva Gözəl və digərləri yay mövsümündə istirahətlərinin səmərəli təşkili üçün gəliblər. Onlar 

kəndin mövcud inkişaf səviyyəsini yüksək qiymətləndirir, nəzərdə tutulan hədəflərin təminatı üçün zəruri 

infrastrukturun yaradıldığını ifadə edirlər. Səfalı yerləri, təmiz havası buranın önəmini daha da artırmaqdadır. 

Əlverişli kommunal təminatlara malik olan Yuxarı Buzaqov kəndi həm də daimi işığı, fasiləsiz qazı ilə sakinlərə 

rahatlıq bəxş edir. Digər tərəfdən, kəndin geniş və abad avtomobil yoluna malik olması onun rayon mərkəzi və 

Naxçıvan şəhərilə olan əlaqəsini daha da rəvanlaşdırmaqdadır. 

Elimiz, obamız bütün zamanlarda elmə, təhsilə və yüksək mədəni keyfiyyətlərə sahib olmuş, onu milli və 

mənəvi dəyərlərin tərkib hissəsi kimi qoruyub saxlamışdır. Bu mənada, muxtar respublikanın blokada 

vəziyyətində olmasına baxmayaraq, Yuxarı Buzqov kəndinin böyük quruculuq mərkəzinə çevrilməsi tam gücü 

ilə diqqətdə saxlanılmış, bundan sağlam gəncliyin formalaşmasında, etibarlı təhsilin verilməsində və elmin 

sirlərinin öyrənilməsində məharətlə istifadə olunmaqdadır. Bununla yanaşı, əhalinin yüksək səviyyəli 

kommunal təminatlarla əhatə olunması dövlətimizin gündəlik qayğısına aid edilməkdədir. Bütün bunların ən 

gerçək ifadəsi olaraq, bu dağ kəndində 56 şagird yerlik məktəb binasının tikilməsi, yolların abadlaşdırılması, 

kənd və xidmət mərkəzlərinin inşa olunması mövcud potensiala daha da güc qatacaqdır. 

Babək rayonunda tikinti və quruculuq ünvanlarının sayı artmaqdadır. Bu, bir tərəfdən dövlətin iqtisadi 

potensialının ən gerçək göstəricisidirsə, digər tərəfdən onun müəyyən edilən hədəflərə böyük uğurlarla 

çatdığının ifadəsidir. Məhz belə bir şəraitdə rayonun Yuxarı Buzqov kəndi ilə yanaşı, həm də onun Aşağı 

Buzqov kəndinin də bu potensialdan yararlanması diqqətimizi çəkməkdədir və bu, davamlı hal almaqdadır. 

2009-cu il əhali siyahıya alınmasının nəticələrinə görə əhalisinin sayı 1024 nəfər olan Aşağı Buzqov kəndi də 

düşmənə göz dağı olan inkişafı ilə sərhəddə məğrur dayanmaqdadır. Hər daşında, hər qarış torpağında qüdrətli 

Azərbaycan dövlətinin uzunəsrlik tarixini yaşadan Aşağı Buzqov kəndi sanki bütün ehtiyatlarını, resurslarını və 

potensialını ölkəmizin  və muxtar respublikamızın davamlı inkişafı üçün səfərbər etməkdədir. Yuxarı Buzqov 

kəndi ilə birlikdə muxtar respublikanın ölkənin milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki iştirakının səmərəliliyini 

daha da artıran Aşağı Buzqov kəndi yaşıl turizmin perspektivliyinə töhfə verməkdədir. Kəndin təbiəti, yaradılan 

ən müasir infrastruktur turizmin davamlı inkişafı üçün zəruri olan amilləri əlçatan etməkdədir. Aşağı Buzqov 

kəndi də özünün cəlbediciliyi, iqtisadi fəaliyyət üçün səmərəliliyi ilə turist məmnunluğuna səbəb olmaqdadır. 

İnkişafın davamlılığı üçün stimul olan bu hallar turistlərin istər tək, istərsə də ailəvi olmaqla, istirahət üçün 

seçimlərində bu ərazilərə üstünlük verməsinə zəminlər açmaqdadır. Turistlərdən Zeynalov Şahvələd, 

Məmmədov Qadir ailələri ilə birgə Aşağı Buzqova gəlməklə vaxtlarına dəyər qatmışlar. Buradakı şəraiti yüksək 

qiymətləndirən turistlər kəndin bu sahədəki perspektivlərinin ümidverici olduğunu qeyd etmişlər. 
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Yuxarı Buzqov kəndində olduğu kimi, Aşağı Buzqov kəndində də təhsil sektorunun inkişafı yüksək 

göstəricilərlə ifadə edilməkdədir. Burada kənd məktəbinin yenidən qurularaq 3 mərtəbəyə çatdırılması nəzərdə 

tutulmuşdur. 154 şagird yerlik olacaq məktəbdə 11 sinif otağı, 2 elektron lövhə, idman zalı, müxtəlif 

laboratoriyalar yaradılacaq. Əhaliyə dövlət qayğısının ən yüksək ifadəsi olaraq, həmçinin, kənd və xidmət 

mərkəzlərinin inşa olunması da öz həllini tapmaqdadır. 

Qeyd olunanlar kənd zəhmətkeşlərinin, qədirbilən insanların daha məhsuldar fəaliyyətinə stimul 

verməkdədir. Onların istehsal etdikləri məhsullar və təbii qidalar bərəkətli süfrələrin bəzəyinə çevrilmişdir. 

Kənddə təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi ailə təsərrüfatlarının, kiçik və orta sahibkarlıq üçün 

münbit şəraitə zəmin yaratmaqdadır. Elə bunun nəticəsidir ki, arıçılıq inkişaf etmiş, istehsal edilən bal, cəviz, 

bar verən digər meyvə ağaclarının mövcudluğu Naxçıvan məhsullarının və brendinin şöhrətini daha da 

artırmaqdadır. Bu kənddə də rahat yol, surətli internet, kommunal təminatlar anlayışları artıq özünə kök salmış 

və bu, özünü sosial obyektlərin mövcudluğunda, eləcə də, işığın və qazın fasiləsizliyində göstərməkdədir. Bütün 

bunlar təbii ki, ölkəmizin malik olduğu ən mühüm nailiyyətin-siyasi sabitliyin, iqtisadi əminəmanlığın və sosial 

dayanıqlığın nəticəsidir. 

Ölkəmizdə dövlət quruculuğu və bu sahədəki idarəetmənin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində də 

islahatların davam etdirilməsi müvafiq sahələr üzrə ən səmərəli və məhsuldar proseslərin əsaslarını qoymuşdur. 

Bunun tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 30 sentyabr 2003-cü il tarixli 500-IIQ 

saylı Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişikliklər 

edilməsi haqqında qanununa əsasən Mərkəzi Aşağı Buzqov kəndi olan Buzqov kənd inzibati ərazi dairəsi 

mərkəzinin adına uyğun olaraq Aşağı Buzqov kənd inzibati ərazi dairəsi kimi təsdiq edilmişdir. 

Beləliklə, Babək rayonu da kəndlərinin iqtisadi perspektivləri ilə muxtar respublikanın qətiyyətli 

addımlarına təkan olmaqdadır. Həqiqətən Günnüt qələbəsindən ruhlanan hər bir sərhəd kəndində olduğu kimi, 

Yuxarı və Aşağı Buzqov kəndlərində də həyata keçirilən genişmiqyaslı inkişaf tədbirləri dosta sevinc, düşmənə 

kədər olmaqla hər birimiz üçün qürurvericidir. Hazırkı inkişaf səviyyəsindən geriyə baxdıqda tam əmin oluruq 

ki, artıq 90-cı illər geridə qalıb və burada Azərbaycan əsgəri böyük qəhrəmanlıqla keşik çəkir. Buna əmin olan 

insanlar da həm firəvan yaşayır, həm öz torpağında rahat işləyir, həm də gələn qonaq-qaranı yaxşı qarşılayırlar. 

Qədirbilən buzqovlular bu dəyərlərlə daha da zənginləşməkdədir. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 4 iyul. - № 117. - S. 4. 
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Naxçıvan - İslam mədəniyyətinin paytaxtı 
 

İsa Həbibbəyli, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, 

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

Naxçıvan dünyanın ən qədim, ilkin sivilizasiya mərkəzlərindən biridir. Naxçıvanda “sivilizasiyanın 

sübh çağı” olan Paleolit dövrünə aid Qazma və Daşqala kimi ilk insan düşərgələrinin olması qədim 

diyarın insanlığın ilkin beşiklərindən biri olduğunu nümayiş etdirir.  

 

Xüsusən, Qazma mağarası Mustye dövrünə aid olub, Qafqazda neandertal insanın ən son dayanacağı kimi 

qəbul edilir. Qədimliyinə və xarakterinə görə Qazma mağarası məşhur Azıx mağaraları ilə müqayisə oluna bilər.  

Həzrəti Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlı olan çoxsaylı yer adlarının mövcudluğu faktı da Naxçıvanın 

sivilizasiya daşıyıcısı olan məkan olmasını bir daha təsdiqləyir. Naxçıvan ərazisindəki Gəmiqaya, Qapıcıq, Baca 

bulağı, Nəbi yurdu, Qaranquş yaylağı, Xəzər obası, Peyğəmbərayağı yaşayış yeri, məşhur Haçadağ, Nəsirvaz, 

Nəhəcir (Nuhəcir), Nehrəm (Nuhram), Nürgüt kimi kəndlərin adları və bu toponimlərlə səsləşən əsatirlər diyarın 

həqiqətən də qədim Nuhçıxan, yəni, Nuh peyğəmbərin gəmisinin gəlib çatdığı yer olduğunu nümayiş etdirir. 

Fikrimizcə, Naxçıvanqala ilə sağ tərəfdən Qızlar bulağı, sol tərəfdən isə Tumbul kəndi arasındakı ərazi 

Nuhdaban adlı ilkin şəhərin salındığı yerdir.  

Nuhdaban - Naxçıvandakı sivilizasiya damğasıdır. Nuh peyğəmbərin Dünya tufanından sonra dabanını 

yerə basıb, oturaq həyata başladığı bu yerdə saldığı Nuhdaban yaşayış yeri Naxçıvan protoşəhərinin babasıdır.  

Nuhdaban - Azərbaycanın Troyasıdır.  

Nuhdaban - Duzdağ bəşəriyyətin babası Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlı olan qədim sivilizasiyanı yaşadan 

tarixin silinməz izləridir.  

Nuh peyğəmbərin məzarının burada yerləşməsi Naxçıvanın bəşər sivilizasiyasının baş kəndi olduğunu 

göstərir.  

Naxçıvan şəhərinin adı da Dünya tufanı hadisəsi ilə bağlı olub, Nuhçıxan mənasını ifadə edir. 

Nuhçıxan - Nuh peyğəmbərin gəmisinin nəhayət, quruya çıxması mənası ilə bərabər, həm də nuhçuların, 

yəni, bəşəriyyətin xilaskarı olan peyğəmbərin tərəfdarlarının yaşadığı yer mənasını da bildirir. 

Son illərdə Avropa alimlərinin toplayıb elmi dövriyyəyə daxil etdikləri Nuh peyğəmbərin çağırışlarında 

“bütlərin qarşısında baş əyməyin” qadağan edilməsi və “Allahın adına hörmətlə yanaşmağın” xüsusi hökmlər 

kimi ifadə olunması notları Naxçıvanın bütpərəstlikdən təkallahlılığa keçidin əsas mərkəzlərindən biri 

olduğunu, tanrıçılıq təliminin burada geniş yayıldığını sübut edir.  

Gəmiqayadakı əlləri səmaya doğru ucaldılmış insan şəkilləri Tanrıya itaət edən ilk insanların ibadətini əks 

etdirir. Naxçıvandakı məşhur Əshabi-Kəhf ziyarətgahı təkallahlılığın ən qüdrətli carçısı olan Nuh peyğəmbərin 

və onun tərəfdarlarının qədim ibadət yeridir.  

Təkallahlılıq - tanrıçılıq inancı islama keçid üçün əsas körpü funksiyasını daşımışdır. Ona görə də 

tanrıçılığın ən mötəbər abidələrindən olan məşhur Əshabi-Kəhf ziyarətgahı dərhal təkallahlılığa əsaslanan islam 

dini ibadətgahına çevrilmişdir. Adına müqəddəs “Qurani-Kərim”də məxsusi bir surə həkk olunması “Əshabi-

Kəhf”in islam məbədgahı kimi qəbul olunmasında mühüm rol oynamışdır.  

Ərəb xilafətinin ərazi və idarəçilik iddialarına qarşı mübarizə aparan xürrəmilər hərəkatının Naxçıvanı da 

əhatə etməsi burada yeni ibadətgahların bir qədər gec salınmasına təsir göstərmişdir. Ona görə də Naxçıvanda 

qədim totemlərlə bağlı olan pirlər və ziyarətgahlar, xüsusən də Əshabi-Kəf kimi təkallahlılıq mərkəzi ilkin 

funksiyasını dəyişərək uzun bir əsas islam ibadət yerləri missiyasını həyata keçirmişdir. Deməli, Naxçıvan türk-

müsəlman dünyasında tanrıçılıqdan İslama keçidin əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. 

Naxçıvan qədim türk tayfalarının yaşadığı ərazilərdən biridir. Bizim eranın ikinci əsrində Naxçıvan 

ərazilərinə gəlmiş hunlar bu ərazilərin daimi sakinləri olan yerli prototürk mənşəli tayfalarla birləşmişdilər. 

Hunların gəlişini özündə əks etdirən Əbrə-hun-us (Əbrəqunus), Qara-hun (Qarxun) yer adlarının Naxçıvanda 

daimi yaşayış məskənlərinə çevrilməsi də həmin gəlmə və yerli türk tayfa birləşmələrinin həmrəyliyi ilə 
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əlaqədar baş vermişdir. Az sonra bu tayfa birliklərinin əsasında oğuz qəbilələri formalaşmış və Naxçıvan İç 

oğuzun əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında Naxçıvanla bağlı olan 50-dən çox toponim burada Qalın Oğuz Eli 

hakimiyyətinin qüvvətli olduğunu göstərir. Oğuzların dini dünyagörüşündəki tanrıçılıq və İslam amilləri bu 

tayfaların Naxçıvan ərazilərindəki tanrıçılıqdan İslama qədərki inanclar sisteminin yaşadığını nümayiş etdirir. 

Qorqud Atanın və digər oğuz başbilənlərinin Məhəmməd peyğəmbərlə görüşmələrinə dair olan məlumatlar və 

“Kitabi-Dədə Qorqud” boylarındakı müsəlmanlığa aid ifadələr və bəzi ayinlər Azərbaycanda, xüsusən də 

Naxçıvanda oğuz tayfalarının tədricən islamı qəbul etdiyini nəzərə çarpdırır. Beləliklə, türk sivilizasiyası ilə 

İslam dini təliminin sintezi hadisəsi baş vermiş, bu isə öz növbəsində regionda böyük Renessans hadisəsinin 

formalaşması ilə nəticələnmişdir. XI-XII əsrlərin türk-müsəlman Renessansı Avropadan əvvəl baş tutmuş 

mükəmməl intibah hadisəsidir. 

Azərbaycan intibahının yaratdığı şah əsərlərdə - məsələn, Əcəmi Naxçıvaninin yaratdığı XII əsr məşhur 

Mömünəxatun məqbərəsinin memarlıq həllində İslam dini əlamətləri ilə türk düşüncəsinin vəhdətdə ifadə 

olunması bu sənət əsərinə möhtəşəmlik gətirmişdir. Belə ki, Mömünəxatun məqbərəsinin üz səthində kufi xətlə 

“Qurani-Kərim”dəki “Yasin” surəsinin həkk olunması, baş tağında isə ərəb əlifbası ilə “Biz gedirik ancaq qalır 

ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar” kimi müdrik sözlərin yazılması mədəniyyətdəki türk-islam sintezinin 

ifadəsidir. Bundan başqa, Mömünəxatun məqbərəsinin daxilindəki medalyonların qədim türk damğalarını, 

içərisindəki yazıların isə İslam tarixi adlarını əks etdirməsi də artıq XII əsrdə İslam sivilizasiyasının yeni tipli 

milli mədəniyyət yaratdığını sübut edir. Dövrün təhsil sistemində də İslam dini ilə yanaşı, dünyəvi elmlərin də 

öyrədilməsi təmin edilmişdir.  

Naxçıvanda XII əsrdə məşhur memar Əcəmi Naxçıvaninin inşa etdiyi möhtəşəm məscidin nəzdində 

fəaliyyət göstərmiş Ali mədrəsədə dini elmlərlə yanaşı, dünyəvi fənlər: həndəsə, tarix, riyaziyyat, əl kimya, 

məntiq də tədris olunmuşdur. Beləliklə, Naxçıvan həm də İslam maarifçiliyinin yüksək elmi səviyyədə təşkil 

olunduğu mühüm mərkəzlərdən biridir. Qədim dövrdə və orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış Naxçıvandan çıxan 

alimlərin demək olar ki, hamısı İslam dinini şərh edən qiymətli əsərlər, tarixi-fəlsəfi traktatlar yazmışlar.  

Nizami Gəncəvinin müasiri və dostu olmuş Əbubəkr ibn Xosrovun (XII əsr) “Munisnamə” əsərində 

qafiyəli nəsr nümunəsi olan şeirlərlə bərabər, dini hədislər və rəvayətlərlə toplanılmışdır. Əslən Naxçıvandan 

olan Nəsirəddin Tusinin (1201-1274) yaratdığı Marağa Rəsədxanasında dini elmlərlə dünyəvi elmlər, xüsusən 

təbiət elmləri və dəqiq elmlər birlikdə öyrənilmiş, hər iki istiqamətdə qiymətli əsərlər yaradılmışdır. 

Mədrəsələrdə dərslik kimi istifadə olunan “Əxlaq-Nasiri” əsərində ibrətamiz dini hekayələr öz əksini tapdığı 

kimi, “Zic-Elxani” (“Elxani cədvəlləri”), “Üstürlab” (“Astrologiya”) kitablarında dəqiq və dünyəvi elmlərə dair 

problemlərdən yüksək elmi səviyyədə bəhs olunmuşdur. Nəsirəddin Tusinin “elm ölkəsinin şahı” adlandırılması 

onun bütün Şərqdə elmdə böyük şöhrət qazandığını göstərir.  

XIII əsrdə yaşayıb-yaratmış Həsən ibn Ömər Naxçıvani islam dünyagörüşü haqqında yazdığı əsərlərinə 

görə dünyada “Allahın fikrinə vaqif olan”, “şeyxlər sülaləsinin sonuncusu” olan məşhur alim kimi qəbul 

edilmişdir. Baba Nemətullah Naxçıvaninin “Qurani-Kərim”ə yazdığı şərhlər bütün müsəlman dünyasında 

mükəmməl dini traktatlar olaraq yüksək qiymətləndirilmişdir. Əlaəddin Əbu Abdulla Naxçıvani “Qurani-

Kərim”in məşhur bəlağətçisi və adlı-sanlı islam hüququ mütəxəssisi kimi tanınmışdır. XVI əsrin tanınmış elm 

adamlarından olan Xacə Ətiq Ordubadi Məşhəddə məsul dini vəzifə daşımış, Şahruq mədrəsəsində dini fənləri 

tədris etmişdir. XVII əsrdə İbrahim ibn Zeynəddin Naxçıvani fiqh - şəriət elmləri üzrə dövrünün tanınmış 

alimlərindən biri olmuşdur.  

Naxçıvan ərazisində XVII-XVIII əsrlərdə müxtəlif yerlərdə yaranmış müsəlman epiqrafik abidələri 

burada İslam mədəniyyətinin artıq geniş yayıldığını müşahidə etməyə imkan verir. Həmin kitabələrdə dini 

yazılarla yanaşı, bəzi tarixi məlumatların da əks etdirilməsi epiqrafik abidələrin mənbələrə çevrilməsini 

şərtləndirmişdir.  

Bütün bunlar Naxçıvan ərazisində İslam dininin fanatizm təzahürlərindən uzaq, pak və gerçək şəkildə, 

həm də elm və mədəniyyət səviyyəsində yaşadılmasını təmin etmişdir. Fikrimizcə, tanrıçılığın ən qədim 

mərkəzlərindən biri olması, tanrıçılıqdan islama keçidin özünəməxsusluğu və nəhayət, İslam maarifçiliyinə və 

elminə verdiyi böyük töhfələr Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi üçün əsas amillər hesab 

edilə bilər. Naxçıvan bəşəriyyətə bəxş etdiyi elmi-mənəvi sərvətlərlə türk-islam mədəniyyətinin əsas 

mərkəzlərindən biri kimi qəbul olunur. 
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Məlum olduğu kimi, Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən “Açıq səma altında muzey”də Azərbaycan 

tarixinin ən müxtəlif dövrlərini əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələri qorunub saxlanılır və təbliğ olunur. 

Lakin fikrimizcə, Naxçıvan diyarı başdan-başa dünyanın ən möhtəşəm memarlıq muzeyidir. Ərazi etibarilə 

kiçik olmasına baxmayaraq, dünya səviyyəli, ölkə və yerli əhəmiyyət kəsb edən abidələrin sayına, səviyyəsinə, 

özünəməxsusluğuna görə, Naxçıvan diyarı ilə müqayisə edilə biləcək regionlar yer kürəsində çox deyildir.  

Böyük memar Əcəmi Naxçıvaninin yaratdığı Naxçıvan şəhərindəki XII əsrə aid Mömünəxatun məqbərəsi 

Azərbaycanın Tac Mahalıdır. Məşhur rus sənətşünas akademiki M.Alpatov Mömünəxatun abidəsini Nizami 

Gəncəvinin “Xəmsə”si ilə müqayisə etmişdir. Mömünəxatun abidəsi Azərbaycan memarlığının daş 

“Xəmsə”sidir. Əcəmi Naxçıvani sadəcə memar deyildir, Şərq memarlıq məktəbinin banisidir. Əcəmi Naxçıvani 

Azərbaycan memarlığının Leonardo da Vinçisidir. Fikrimizcə, Naxçıvandakı Mömünəxatun məqbərəsi, Yusif 

Küseyir, Gülüstan və Qarabağlar türbələri UNESCO-nun dünya mədəni irs siyahılarında yer tutmağa və 

beynəlxalq turizm obyektləri kimi təbliğ edilməyə layiqdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında”kı 2 iyun 2016-cı 

il tarixli sərəncamında da “sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verən”, “tarixən Yaxın və Orta Şərqin 

əzəmətli şəhərlərindən biri” olmuş Naxçıvanın “bütün böyük keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik 

nailiyyətlərinin layiqincə qorunub saxlanılmasında özünəməxsus rol oynadığı” xüsusi olaraq diqqət mərkəzinə 

çəkilmişdir. Möhtərəm Prezidentin mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan sərəncamındakı həmin fikirlər həm də 

Naxçıvanda əsrlər boyu formalaşdırılıb inkişaf etdirilmiş böyük mədəniyyətə dövlət səviyyəsində verilmiş 

yüksək qiymətin ifadəsi kimi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda türk sivilizasiyası ilə İslam dini dünyagörüşünün sintezi xüsusi bir hadisəni 

- intibahı yaratmışdır. XII əsr Azərbaycan intibahı türk-islam renessansı hadisəsidir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü 

tədbirlər yeni tarixi epoxada ölkəmizdə müasir intibah səviyyəsinin yaradılmasına tam təminat verir. Əslində 

XXI əsrdə ölkəmizdə dövlət səviyyəsində həyata keçirilən silsilə İslam həmrəyliyi tədbirləri Azərbaycan 

miqyasında milli-mənəvi dəyərlər və mədəniyyətlərlə İslam dininin yenidən, fərqli bir səviyyədə çarpazlanması 

prosesinin getdiyini göstərir. Regionlarda müstəqilliyin başlanğıc illərində məscidlərin tikilməsi dalğasının 

tədricən məktəblərin və mədəniyyət ocaqlarının inşa edilməsi hərəkatına çevrilməsi, nəticədə hər iki istiqamətin 

inkişaf etdirilməsi milli intibaha doğru açılan yolların əsas əlamətlərini özündə cəmləşdirir. Bura müstəqillik 

illərində xüsusilə güclənən folklorşünaslıq, etnoqrafiya, epiqrafika, numizmatika, xalq sənəti sahələri ilə yanaşı, 

multikulturalizm, dinlərarası dialoq və tolerantlıq, habelə islamşünaslığın da elmi əsaslarla inkişaf etdirildiyini 

də əlavə etsək, cəmiyyətdə elm, ədəbiyyat və mədəniyyət hadisəsi kimi intibah proseslərinin inkişaf etməkdə 

olduğunu müşahidə edə bilərik. Üstəgəl, ölkəmizdə tranzit əlaqələrinin geniş şəbəkəsinin yaradılması: Bakı-

Tbilisi-Qars, “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” magistrallarının dövriyyəyə daxil olması intibah proseslərinə ciddi 

təkan verir. Tranzit əlaqələri iqtisadi inkişafla mədəni inkişaf arasında körpü funksiyasını həyata keçirir.  

Aşkar müşahidə olunur ki, Azərbaycanın ayrılmaz üzvi tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında müasir dövrdə milli-mənəvi dəyərlərin sürətli inkişafı ilə İslam dini dünyagörüşünün yenidən 

çuğlaşması və elmin, məktəbin, universitetlərin fəaliyyətinin genişləndirilməsi yeni intibah proseslərini 

doğurmuşdur.  

Naxçıvanın Sədərək-Dilucundan Türkiyəyə və oradan da Avropaya, Culfa və Şahtaxtıdan İrana və Şərqə 

açılan qapıları buradakı mənəvi-mədəni inkişafın zənginləşdirilməsinə münasib meydan açır. Naxçıvan-Təbriz-

Məşhəd qatarının və İstanbul-Naxçıvan-Gəncə, Moskva-Naxçıvan aviareyslərinin davamlı fəaliyyəti də 

mədəniyyətlərin inteqrasiyasını sürətləndirən amillərdəndir. Klassik intibahdakı antik mədəniyyətə qayıdışı yeni 

tarixi epoxada milli-mənəvi dəyərlərə dönüş prosesləri əvəz edir. 70 illik sovet rejiminin uzun müddət arxa 

plana keçirdiyi milli-mənəvi dəyərlərin ölkənin antik sərvəti kimi dirçəldilməsi prosesinin Naxçıvanda geniş 

miqyas alması yeni intibahda ölkə faktorunu daha da qüvvətləndirir.  

İslam mədəniyyətinin paytaxtı miqyasında 2018-ci ildə Naxçıvanda keçirilmiş elmi-mədəni tədbirlər, 

bərpa olunan və inşa edilən məscidlər və mədəni-tarixi abidələr, keçirilən elmi konfranslar, çap olunan əsərlər, 

təşkil olunacaq şənliklər çox fərqli və əhəmiyyətli bir dirçəlişin göstəriciləridir. Bu genişmiqyaslı prosesin adı 

intibahdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də bu ilin may ayında Naxçıvan səfəri zamanı 

regionda milli intibaha aparan hərtərəfli inkişaf proseslərinin getdiyini qiymətləndirərək demişdir: 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

478 

 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə çox sürətlə inkişaf edən respublikadır. 

Son 15 il ərzində muxtar respublikanın ümumi daxili məhsulu on dəfəyə yaxın artıbdır. Bu, məncə, dünyada 

rekord göstəricidir. ...Sosial məsələlərin həlli, tikilən xəstəxanalar, məktəblər, Olimpiya mərkəzləri, mədəniyyət 

ocaqları... əlbəttə ki, respublikanın potensialını artırır. ...Naxçıvan dəmir yolu ilə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 

birləşəcək və beləliklə, blokadadan, mühasirədən canını qurtaracaqdır. ...Naxçıvan “İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı” kimi şərəfli adı daşıyır. ...Bilirəm ki, bu gözəl hadisə ilə bağlı ...çoxlu qonaqlar gələcəklər, bir daha 

görəcəklər ki, dünyada belə gözəl məkan var. Gözəl təbiəti, iqlimi, havası, mənzərəsi, binaları və ən önəmlisi isə 

gözəl insanları olan məkan var. Bu məkanın adı Naxçıvandır”. 

Müstəqillik dövründə Naxçıvanın keçdiyi çətin, məsuliyyətli və şərəfli yol hərtərəfli müasir inkişafın 

parlaq bir nümunəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun yorulmaz 

fəaliyyəti və böyük əzmi ilə əsaslı şəkildə yenidən qurulan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci ildə 

Azərbaycanın iqtisadi rayonları arasında birincilik qazanması bu diyarda baş vermiş böyük inkişafın geniş 

miqyasını təsəvvür etməyə imkan yaradır.  

Muxtar respublika hazırda Azərbaycanın tərkibində bütün yönləri ilə inkişaf etmiş ictimai-siyasi, iqtisadi-

mədəni və elmi mərkəzi kimi nümunə göstərir. Son günlərdə Azərbaycan Əlahiddə Ordusu Naxçıvan 

birləşmələrinin Şərur rayonunun Danzik kəndi ərazisindəki Qızılqaya yüksəkliyini fəth edərək orada böyük 

həcmdə torpaqlarımızı işğaldan azad etməsi Naxçıvandakı müasir inkişafın doğurduğu dərin milli iftixar 

duyğusunu bir daha qüvvətləndirmişdir. 

Əlbəttə, Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi möhtərəm Prezidentimizin uzaqgörən 

siyasətinin parlaq bir hadisəsidir. Bu, ölkəmizin bu diyarının sürətli inkişafına təkan verməklə yanaşı, həm də 

Naxçıvanı dünyaya tanıtmaq, blokadanı bir daha qırmaq, böyük yüksəliş üçün yeni qapılar açmaq məqsədlərinin 

həyata keçirilməsinə xidmət edən müdrik bir siyasətdir. Heç şübhə yoxdur ki, Naxçıvanda İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı tədbirlərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi həmin istiqamətlərin hər biri üzrə yeni 

inkişafa böyük stimul verəcəkdir. Bu, universitetlər, muzeylər, abidələr, gözəlliklər və zəngin təbii sərvətlər 

diyarı olan Naxçıvana dünyanın hər tərəfindən tələbə və turist axınlarının genişləndirilməsinə, burada iqtisadi və 

mədəni əlaqələrin sürətlənməsinə özünün real töhfələrini verəcəkdir. Hazırda İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

olmağın real təntənəsini yaşayan Naxçıvan, ümumiyyətlə, hərtərəfli inkişafa malik böyük mədəniyyət paytaxtı 

kimi dünyanın diqqətini cəlb edəcəkdir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Milli qurtuluşun bəxş etdiyi iqtisadi inkişaf 
 

15 iyun özünün çox yüksək mahiyyəti ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəyinə 

çevrilmişdir. 

 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Adından da göründüyü kimi, müasir xilaskarlıq tarixinin başlanğıcı olaraq 25 il əvvəl Naxçıvan Muxtar 

Respublikasından bu həyati əhəmiyyətli gün başlandı. Bir tərəfdən tarixi düşmənlərimiz ermənilərin 

torpaqlarımıza təcavüzü, bir tərəfdən daxili siyasi sabitliyin olmaması, digər tərəfdən isə sosial və iqtisadi 

sahələr də daxil olmaqla, ölkənin hərtərəfli inkişafını məhdudlaşdıran hadisələrin cərəyan etməsi bir an öncə 

çıxış yollarının tapılmasını tələb edirdi. Mövcud vəziyyət ürək ağrısı, ruh düşkünlüyü, ümidsizlik yaratmaqla 

insanların sabaha olan inamlarını da qırmışdır. Bir sözlə, gedən neqativ proseslər ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi 

və digər sahələrdə Azərbaycan Respublikasının milli maraqları üçün təhdid yaratmaqda idi. Dövlət 

idarəçiliyinin heç bir tənzimləyici mexanizmlərinin olmaması ölkədə xaos, nizamsızlıq, qarışıqlıq toxumlarının 

səpilməsi üçün şərait yaratmaqda idi. 

Belə bir vaxtda təcrübəli, müdrik, qayğıkeş, canı və gözü qədər vətənini sevə biləcək rəhbərə, 

humanistliyə önəm verən ağsaqqala hava və su qədər zəruri ehtiyac var idi. Həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası böyük siyasətçi, uzaqgörən lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında daxili və xarici təhlükələrdən 

qorunmaqla ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və digər sahələr üzrə sabitliyini bərqərar etmiş, onu möhkəmlətmiş və 

bütün sahələr üzrə inkişafın təməllərini qoymuşdur. Talenin muxtar respublika əhalisinin üzünə gülməsinin ən 

gerçək ifadəsi idi ki, 1991-1993-cü illərdə burada ulu öndərin təşəbbüsü ilə nəinki, daxili və xarici sahələrdəki 

istənməz hallar aradan qaldırıldı, hətta Onun dünyamiqyaslı nüfuzu nəticəsində qonşu ölkələrlə münasibətlər 

bərqərar edildi ki, bu da ümumilikdə ölkəmizin yeni iqtisadi və siyasi şərait üçün perspektivlər açmaqda idi. 

Bu vəziyyətdə qədirbilən xalqımız dahi rəhbərin ölkə rəhbərliyinə yenidən Qayıdışını tələb edir, bu isə 

ancaq tarixi Qurtuluş demək idi. Bununla da müasir dövrün ən qürurverici tarixi kimi 15 iyun 1993-cü ildə 

böyük Heydər Əliyev xalqının və ürəyinin səsinə səs verdi. Mövcud fəlakətdən ölkəsini və xalqını xilas etmək 

üçün xilaskarlıq missiyasını və məsuliyyətini üzərinə götürdü. Ən çətin anlar idi. Dünyanın siyasi xəritəsindən 

silinmə təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya gələn Azərbaycan elə dünyanın gözü qarşısında çox ciddi sınaqlara məruz 

qalmışdır. Ancaq dahi Heydər Əliyevin böyük dövlətçilik təcrübəsi, müdrik idarəetmə bacarığı, aparıcı dövlətlər 

və onların başçıları arasındakı güclü nüfuzu bütövlükdə dünyanın yanaşma və baxışlarına, ölkəmizə olan 

münasibətlərinə dəyişiklik gətirdi. Yadlaşan, düşmənləşən, uzaqlaşan müasibətlər doğmalaşdı, dostlaşdı və 

yaxınlaşdı. 

Artıq hadisələrin gedişi Azərbaycanın xeyrinə dəyişirdi. Ölkəmiz 1994-cü ilin may ayının 12-də təcrübəli 

rəhbərinin sayəsində torpaqlarında baş alıb gedən erməni təcavüzünə son qoyaraq müharibəni atəşkəslə əvəz 

etməyi bacardı. Bununla da analar oğul dərdindən, bacılar qardaş harayından xilas oldu, evlərə gələn şəhid 

xəbərləri vətənə xidməti borcunu bitirən övladların təxrisi müjdəsi ilə əvəzləndi. Bu, böyük Heydər Əliyevin elə 

böyük xilaskarlıq missiyasının təsdiqi idi. Atəşkəsin bərqərar olması imkan verdi ki, ölkədə tam siyasi sabitlik 

yaradılsın, güclü Milli Ordu formalaşaraq daha da təkmilləşsin, hərbi məğlubiyyət və özünü müdafiə hərbi və 

informasiya hücumu və bu sahədəki qələbələri ilə daha da zənginləşsin. 

Qeyd edək ki, ölkəmizdə Milli Qurtuluşla başlanan proseslər bu günlərə qədər şərti olaraq ayıracağımız 

bir neçə mərhələni təşkil etməkdədir: 

- sabitlik. İlk olaraq, ulu öndərin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə tarixi qayıdışı ilə təmin edilən sağlam 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-hüquqi və digər sahələrdəki mühit; 

- inkişaf. Müasir iqtisadi şəraitə xas olan qanunlar əsasında islahatların başlanması, iqtisadiyyatın sahə 

strukturunun bu fonda təşkilatlanması və yeni idarəetməyə doğru inamlı addımların atılması; 

- inteqrasiya. Dünyanın yeni çağırışlarına və ölkənin zaman keçdikcə qazandığı inkişaf səviyyəsinə uyğun 

olaraq, beynəlxalq təşkilatlarla etibarlı əməkdaşlıqların yaradılması və dünya miqyasında nüfuzlu mövqeyə 

sahib olması və s. 
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Təbii ki, bütün bu proseslər Azərbaycan Respublikasının müasir dövrdə fəth etdiyi yüksək zirvələrin 

başlanğıcını qoymuş oldu: 

- ardıcıl uğurlara, yüksək perspektivlərə malik olan layihələrə start verildi ki, bu da ölkənin müasir milli 

iqtisadi quruculuq proseslərinin əsaslarını yaratmış oldu; 

- neft sektorundan səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun güclü dayaqları yaradıldı; 

- regionların sosial-iqtisadi inkişafında tənzimləyici mexanizmlərin rolu və əhəmiyyəti yüksəldildi. Bu, 

istehsalın daha daha çox regional mahiyyətinin üstünlük təşkil etməsinə imkanlar açdı; 

- daxili təlabatın yerli məhsullar hesabına ödənilməsi sahəsində yüksək səmərəliliyə malik həm 

infrastruktur, həm də investisiya siyasətinin əsasları qoyuldu; 

- bu isə milli iqtisadi inkişafda regionların çəkisinin daha da artmasına gətirib çıxardı və s. 

Tərəddüd etmədən qeyd edə bilərik ki, bu gün Milli Qurtuluş bütün regionlarda, o cümlədən, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında davamlı sosial-iqtisadi inkişafın möhkəm təməllərini yaratmışdır. İqtisadiyyat inkişaf 

etdikcə makroiqtisadi potensial daha da artmış, aparıcı sahələrin bir-birinə güc qatan əlaqəli inkişafı təmin 

edilmişdir. Bu sahələr üzrə müxtəlif illərdə təsdiq və qəbul edilən çoxsaylı hüquqi aktlar iqtisadiyyatın 

sosiallaşma meyllərinin də artmasına stimul vermiş, bu istiqamətdəki prosesləri daha da sürətləndirmişdir. Ötən 

illərin nəticələri muxtar respublikanın güclü sosial-iqtisadi potensiala malik olmasını göstərməkdədir. 

 

Müxtəlif illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi makroiqtisadi göstəricilər haqqında məlumat 

(min manat) 

 

 
 

Keçən müddət ərzində muxtar respublikada sağlam iqtisadi mühitin formalaşması, onun davamlılığının 

təmin edilməsi sosial-iqtisadi sahədə dinamik artımı daha da möhkəmləndirmişdir. Bu, tarixi qurtuluşun milli 

iqtisadi inkişaf üçün yaratdığı çox mühüm şərait nəticəsində mümkün olmuş və xüsusən də, 1995-2017-ci illər 

arasındakı 22 illik dövrün uğurlu nəticələridir. Təhlillər göstərir ki, ötən dövr ərzində əsas makroiqtisadi 

göstəricilərin artımı muxtar respublikanın milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki rolunu əhəmiyyətli dərəcədə 

artırmışdır.  

 

Müxtəlif illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi makroiqtisadi göstəricilərin artım dinamikası 

(dəfə) 
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İqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafı onun mövcud potensialının uzunmüddətli perspektivlər üzrə baza kimi 

formalaşdırılmasına imkanlar vermişdir. 2004-cü ildən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

Proqramlarının təsdiq edilməsi iqtisadiyyata müqavimət gücünü artırmaq sahəsində yeni güc qatmış, bu 

proseslər 2016-cı ildə ölkədə milli iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi ilə 

daha da sürətlənmişdir. Yaranmış əlverişli sosial-iqtisadi mühit bu tənzimləmələr əsasında uzaq gələcək üçün 

hədəf və prioritetlər istiqamətində qətiyyətlə addımlama imkanları açmışdır. Artıq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ənənəvi sahələrlə yanaşı, prioritetlər üzrə də olduqca əhəmiyyətli potensial formalaşmış və bu, 

özünün artım göstəricilərilə daha da əlamətdar olmaqdadır. 

2018-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının qeyd edilən uğurları fonunda həm də "İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı" kimi qürurumuz daha da artacaqdır. Bu böyük ada layiq görülməsində muxtar 

respublikanın İslam dəyərlərinə hörmətlə yanaşması mühüm rola malikdir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın 

tolerant ölkə kimi tanınmasında, region ölkələrinin dini yanaşmalarının düzgün əlaqələndirilməsində, İslamın 

xoşməram və dostluq tərənnüm edən din olması sahəsindəki mövqeyində və digər üstünlüklərində muxtar 

respublikada həyata keçirilən tədbirlər böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Artıq bu münasibətlə keçiriləcək 

tədbirlərə hazırlıq işləri aparılmaqdadır. Muxtar respublikamıza gələcək qonaqlar burada tarixi, mədəni, dini, 

coğrafi, turizm, sosial, iqtisadi və digər sahələr üzrə inkişafla yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcək və 

muxtar respublikanın istehsal imkanlarından yararlanacaq, məhsullarından istifadə edəcəklər. Artıq iyunun 20-

də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

seçilməsi ilə bağlı açılış tədbiri keçiriləcəkdir. 

Aydındır ki, 2009-cu ilin oktyabr ayında Bakı şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin 

mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 

elan olunmasına dair qərar qəbul edilmişdir. Nəzərə alsaq ki, həmin mötəbər qurumun 60-a yaxın üzvü var, 

onda muxtar respublikamız bu tədbirlər çərçivəsində mərkəz halına gələcək və onlar arasında birlik və 

həmrəylik tellərinin daha da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Təbii ki, bu, öz möhtəşəmliyi ilə seçilməklə muxtar respublikanın bütün sahələr üzrə, xüsusən də xarici 

iqtisadi ticarət sahəsində, ixrac potensialının artırılması sahəsindəki imkanlarını daha da artıracaq. İş adamları, 

istehsalçılar və digər ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində əməkdaşlıqlar üçün münbit zəmin yaranacaq və 

uzunmüddətli dövrlər üçün xarakterik olacaq. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial dayanıqlığın və iqtisadi potensialın artırılması məqsədləri 

ölkənin milli iqtisadiyyat üzrə hədəflərinə istiqamətlənməklə, onun çoxşaxəliliyinin təmin edilməsinə təkan 

olmaqdadır. Bütün kəndlərdə istehsalın səmərəliliyinə və fasiləsizliyinə xidmət edəcək infrastrukturun 

yaradılması və əhatə  dairəsinin genişləndirilməsi daxili təlabatın məhz yerli istehsal hesabına ödənilməsi 

imkanlarını da artırmışdır. Bu isə muxtar respublika və ölkə iqtisadiyyatında mühüm hədəf kimi götürülən 

idxalın məhdudlaşdırılmasına öz töhfəsini verməkdədir. Təbii ki, bütün bunlar muxtar resublikada xarici ticarət 

potensialının artmasında hərəkətverici amil olmuşdur. Belə ki, ötən ilin bu sahə ilə bağlı nəticələrinə diqqət 

edəndə xarici ticarət dövriyyəsinin 459 milyon 888 min 800 ABŞ dolları təşkil etdiyini görürük ki, bu da 2007-

ci ildəki göstəricini 5 dəfə üstələmişdir. 

Həmin potensial muxtar respublika iqtisadiyyatında artıq keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanmasını da 

təmin etmiş və bu, xarici ticarət əməliyyatlarındakı məqsədləri reallığa çevirmişdir. Xarici ticarət dövriyyəsinin 

423 milyon 320 min ABŞ dollarının, yaxud 92 faizinin ixracın, 36 milyon 568 min 800 ABŞ dollarının, yaxud 8 
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faizinin isə idxalın təşkil etməsi fikrimizi təsdiqləyir. İqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə təşkilatlanmanın təmin 

edilməsi isə onun aparıcı sahələrində istehsal olunan məhsulların ixrac imkanlarını artırmışdır. Nəticədə isə 

ümumi ixracın 76 faizi sənayenin, 24 faizi isə kənd təsərrüfatı məhsullarının payına düşmüşdür. Dinamik artım 

bütün sahələr kimi bu sahədə də özünü göstərmiş və 2007-ci illə müqayisədə 2017-ci ildə ixracın həcminin 18,5 

dəfə artmaqla, idxalın həcminin 47,2 faiz azalmasına səbəb olmuşdur. Bu sahədəki uğurların ifadəsi olaraq 

2009-cu ildən Xarici Ticarət əməliyyatlarında müsbət saldo özünü göstərməkdədir.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2009-2017-ci illər üzrə Xarici Ticarət Dövriyyəsinin strukturu (min 

ABŞ dolları) 

 

 
 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası şanlı Milli Qurtuluş tariximizin 25-ci ilində çox mühüm sosial-

iqtisadi inkişaf yolu keçmişdir. Əldə edilən nailiyyətlər, yaradılan güclü potensial bir tərəfdən iqtisadi 

müqavimət gücünü ifadə etməklə, əhalinin firəvan yaşayışını təmin edirsə, digər tərəfdən uzaq gələcək üzrə 

baza formalaşdırmaqdadır. Bu uğurlar Cümhuriyyətimizin yaradılmasının 100-cü ilində, İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı ilə bağlı tədbirlər fonunda, ümummilli liderin anadan olmasının 95-ci ilində, Milli Qurtuluş tarixinin 

25-ci ildönümündə və bir çox uğurların müşayiəti ilə çox böyük qürur doğurmaqdadır. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 13 iyun. - № 106. - S. 6. 
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Naxçıvan şəhərinin islam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsini şərtləndirən amillər 

 
Hacıfəxrəddin Səfərli, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, 

AMEA-nın müxbir üzvü, professor 

 

Bütün müsəlman dünyasını əhatə edən İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı layihəsi çox geniş miqyaslı və 

əhatəli bir layihədir. İslami dəyərlərə və mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfələrlə əlaqədar hər il islam 

ölkələri şəhərlərindən birinin paytaxt seçilməsi ənənəsi  çox da qədim tarixə malik deyildir. 

Bu məsələ ilə əlaqədar qərar İslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO-nun) təklifi 

ilə 2001-ci ilin sonlarında Qətərin paytaxtı Doha şəhərində islam ölkələri mədəniyyət nazirlərinin III 

konfransında qəbul olunmuşdur. İlk dəfə olaraq belə bir şəhər 2005-ci ildə İslam dünyasının mərkəzi sayılan 

Məkkə şəhəri olmuş, 2009-cu ildə isə bu hüquq Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə verilmişdir. Şübhəsiz ki, 

fəaliyyətə başlamasından 4 il sonra dünyanın inkişaf etmiş islam ölkələrinin böyük şəhərlərinin deyil, 

müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi 

ölkəmizdə islami dəyərlərə və mədəniyyətlərarası dialoqa verilən töhfələrlə əlaqədardır. 

Məlumdur ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabr 

ayında Bakı şəhərində keçirilən VI konfransında Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

elan olunmuşdur. Əlbəttə, bu qərar heç də təsadüfən, birdən-birə verilməmişdir. Sözsüz ki, Naxçıvan şəhərinə 

belə bir statusun verilməsini şərtləndirən bir sıra amillər olmuşdur. Bütün bu amilləri, bu qərarın hansı səbəbdən 

verilməsini aydınlaşdırmaq üçün İslam mədəniyyətinin yaranmasına, Naxçıvan şəhərinin keçdiyi tarixi inkişaf 

yoluna, ərazidəki tarix-mədəniyyət abidələrinə, onların qorunması, bərpası, tədqiqi və təbliği vəziyyətinə nəzər 

yetirmək lazımdır.   

VII əsrin əvvəllərində tarix səhnəsinə çıxan İslam dini qısa müddət ərzində bir sıra ölkələrdə yayıldı, 

nəticədə Xilafət adlı yeni bir dövlət yarandı. Xilafətin yaranması ilə onun tərkibinə daxil olan müxtəlif xalqların 

mədəniyyətlərini özündə birləşdirən islam mədəniyyəti formalaşdı. VII yüzilliyin ortalarından etibarən 

Azərbaycan əhalisi də islam dinini qəbul etdi və islamlaşdı. Beləliklə, Azərbaycan çox geniş əraziləri əhatə edən  

Xilafətin tərkibinə daxil oldu. Bununla əlaqədar xalqımızın həmin vaxtadək minilliklər boyu əldə etdiyi bütün 

elmi-mədəni nailiyyətlər də xilafətin yaranması ilə formalaşan və dünya mədəniyyəti tarixində dərin iz buraxan 

ümumislam mədəniyyəti xəzinəsinə daxil oldu və onun tərkib hissəsinə çevrildi. Bundan sonra Azərbaycanda 

əldə olunan mədəni-elmi nailiyyətlər həm də islami mahiyyət kəsb etdi. 

Xilafətin tərkibində olduğu müddətdə Yaxın və Orta Şərqin inkişaf etmiş mədəniyyət mərkəzləri ilə 

yaradılan və tədricən inkişaf etdirilən qarşılıqlı əlaqələr və münasibətlər Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına 

çox müsbət təsir göstərdi. Ona görə də orta əsr Azərbaycanının ictimai-siyasi və mədəni həyatında baş verən 

bütün hadisələrdə və dəyişikliklərdə, əldə olunan nailiyyətlərdə islam ideologiyasının təsiri vardır. Buna görə də 

bütövlükdə orta əsr Azərbaycan mədəniyyətini, o cümlədən elmini, təhsilini, ədəbiyyatını, memarlığını, 

incəsənətini və s. islam dinindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. 

2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin paytaxtı seçilən Naxçıvan şəhəri çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

Son tədqiqatlara görə əsası bir yaşayış məskəni kimi 8000 il bundan əvvəl qoyulan Naxçıvan təxminən 5 min il 

bundan əvvəl şəhər kimi formalaşmışdır. Naxçıvan şəhəri, bütövlükdə Naxçıvan ərazisi bir sıra mədəniyyətlərin, 

o cümlədən Eneolit, Boyalı qablar və Kür-Araz mədəniyyətlərinin yarandığı və ətraf yerlərə yayıldığı bir 

mərkəzə çevrilmişdir. İlk orta əsrlər dövründə Naxçıvan şəhəri mühüm bir inzibati-siyasi mərkəz kimi də 

diqqəti cəlb edirdi. Ərəblərin buraya gəlişindən sonra da şəhər bu üstünlüyünü saxlamış, bu səbəbdən də ərəblər 

ətraf əraziləri idarə etmək üçün Naxçıvan şəhərini özləri üçün hərbi-inzibati mərkəz seçmişdilər. 

Naxçıvan şəhəri, həmçinin  bütün Naxçıvan ərazisi islamlaşmadan sonra, xüsusilə islamın intibah 

dövründə Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında mühüm rol oynadı, ticarət-iqtisadi cəhətdən xeyli 

inkişaf etdi. Hətta şəhər X-XI əsrlərdə Naxçıvanşahlıq adlı kiçik feodal dövlətinin, az sonra - 1136-cı ildə tarix 

səhnəsinə çıxan Azərbaycan Atabəyləri dövləti kimi nəhəng bir dövlətin paytaxtına çevrildi. Şəhər Azərbaycan 

memarlığının mərkəzlərindən birinə çevrildi. Naxçıvan Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Naxçıvani kimi dahi bir memar bəxş etdi.  Burada Azərbaycan memarlığının ən möhtəşəm qollarından olan 
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Naxçıvan məktəbi formalaşdı. Şəhərdə və bütün Naxçıvan bölgəsində çoxlu sayda gözəl və möhtəşəm memarlıq 

abidələri, o cümlədən türbələr, məscidlər, xanəgahlar, mədrəsələr, hamamlar, buzxanalar, mülki binalar və bu 

qəbildən olan digər abidələr inşa olundu.  Naxçıvan şəhərində Yusif Küseyr oğlu, Möminə Xatın, Came 

məscidi, Dövlətxana və s. bu kimi möhtəşəm memarlıq nümunələri meydana gəldi. Naxçıvan şəhəri yüksək 

inkişaf səviyyəsinə çatdı. Buna görə də gözəlliyinə və ehtişamına görə orta əsr müəllifləri onu obrazlı şəkildə 

“Nəqşi-Cahan” (“Dünyanın bəzəyi”) adlandırırdılar. 

Bölgənin müxtəlif yerlərində Gülüstan türbəsi, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Ziyaül-Mülk körpüsü, 

Darkənd günbəzi, Əlincəçay xanəgahı, Qeysəriyyə, imamzadələr kimi möhtəşəm memarlıq nümunələri 

yaradıldı. Beləliklə, orta əsrlər zamanı sənətkarlarımız tərəfindən Naxçıvanda memarlıq sahəsində çox zəngin 

bir mədəni irs yaradıldı. Ancaq Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən 

olan Naxçıvanda da yaranmış bu irsə keçən yüzillikdə biganə və ögey münasibət bəslənilmiş, hətta şəxsiyyətə 

pərəstiş illərində onların bir qismi qəsdən dağıdılmışdır. 

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən, xüsusilə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımızın uzun əsrlərdən bəri yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə, mədəni irsə 

dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı artırıldı, onların bərpası, tədqiqi və təbliği sahəsində məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirilməyə başladı. Bu baxımdan Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

da çox böyük işlər görülmüşdür. Bu işlər içərisində ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun 6 dekabr 2005-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən Naxçıvan bölgəsindəki tarix-

mədəniyyət abidələrinin qeydə alınaraq pasportlaşdırılmasını qeyd etmək lazımdır. Böyük bir qismi 

Azərbaycanda islamın qəbul edilməsindən sonrakı vaxtlara aid olan bu abidələrin çoxu yarandıqları vaxtdan 

keçən müddət ərzində təbii qüvvələrin təsirindən güclü şəkildə aşınmış, zəmanəmizədək yarımdağılmış 

vəziyyətdə gəlib çatmışdır. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı 

ilə çoxlu sayda müxtəlif təyinatlı tarix-mədəniyyət abidəsi bərpa olunaraq əvvəlki görkəminə salınmış, onlara 

yeni həyat verilmiş, tədqiqi və təbliği sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu abidələrin 

əksəriyyəti məscidlər, imamzadələr, xanəgahlar, türbələr və s. islamla sıx əlaqədar olan abidələrdir. Bu 

istiqamətdə işlər indi də sistemli şəkildə uğurla  davam etdirilir. Qeyd etmək kifayətdir ki, təkcə 2016-cı ildə Ali 

Məclis Sədrinin imzaladığı Sərəncamlar əsasında Azərbaycan xalqının məğlubedilməzlik rəmzi olan, Culfa 

rayonundakı Əlincəqalada və XII əsr Azərbaycan memarlığının təkrarolunmaz nümunələrindən sayılan 

Gülüstan türbəsində yüksək səviyyədə bərpa işləri aparılmışdır. Ali Məclis Sədrinin 4 iyul 2016-cı il tarixdə 

imzaladığı Sərəncama əsasən Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki XII-XIV yüzilliklərə aid Türbə 

Kompleksində bərpa işləri aparılmaqdadır. 2016-2018-ci illərdə Şərur rayonunun Xanlıqlar (Parçı) kəndindəki 

imamzadə, Naxçıvan şəhərindəki İmamzadə kompleksi və Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki İmamzadə 

bərpa olunmuşdur. Hazırda Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki hamamda bərpa işləri tamamlanmaq üzrədir. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması, bərpası, 

tədqiqi və təbliği çox yüksək səviyyədə həll olunmuşdur. Son illərdə muxtar respublikada bir sıra yaşayış 

məskənlərində möhtəşəm islam memarlığı abidələri, xüsusilə məscidlər, o cümlədən Babək rayonunun Nehrəm 

kəndində möhtəşəm məscid tikilərək əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Hazırda Naxçıvan şəhərinin cənub 

tərəfində “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin və Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin 

yaxınlığında, eyni zamanda 2000 nəfərin ibadət etməsi mümkün olan məscid inşa olunmaqdadır. Bütün bunlar 

isə dünyanın müxtəlif yerlərindən, o cümlədən müsəlman ölkələrindən muxtar respublikaya gələn alimlərin, 

turistlərin, dövlət nümayəndələrinin və başqa insanların diqqətindən yayınmır. 

Ancaq bütün bunlar Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı olması üçün kifayət etməzdi. Əgər 

Naxçıvanda müasir infrastruktur yaradılmasaydı o paytaxt ola bilməzdi. Çünki İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

seçilən ölkələrə dünyanın 50-dən artıq ölkəsindən müxtəlif təbəqəyə mənsub çoxlu qonaqlar gəlir. Həmin 

qonaqların yerləşdirilməsi üçün müasir tələblərə cavab verən, dünya standartlarına uyğun otellərin, başqa məişət 

obyektlərinin olması çox vacibdir. Məlumdur ki, İslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının 

(İSESKO) təklifi ilə İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 2004-cü il 

dekabrın 15-17-də Əlcəzairdə keçirilmiş IV konfransında təsdiqlənmiş “İslam mədəniyyətinin paytaxtları” 

proqramına əsasən hər hansı bir şəhərin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması üçün həmin şəhər bir sıra 

keyfiyyətlərə malik  olmalıdır. Belə ki, həmin paytaxt ölkə və region səviyyəsində mühüm tarixi keçmişə, islam 

və bəşər mədəniyyətində elm, incəsənət, ədəbiyyat sahəsində töhfələrə, elmi tədqiqat, arxeoloji təhsil 
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mərkəzlərinə, fərdi və kollektiv şəkildə mədəni tədbirlər təşkil edən mədəni qurumlara malik olmalıdır. 

Naxçıvan şəhəri isə bütün bu tələblərə cavab verir. Fikrimizcə, şəhərin İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

seçilməsində son illərdə şəhərdə keçirilən yüksək səviyyəli beynəlxalq tədbirlərin, dövlət başçılarının 

görüşlərinin yüksək səviyyədə təşkil olunması, bu sahədə qazanılan təcrübə də öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Şübhəsiz ki, belə bir mühüm, şərəfli və məsuliyyətli qərar heç də birdən-birə, göydəndüşmə şəkildə qəbul 

edilməmişdir. Bu qərarın qəbul olunmasında Naxçıvan şəhərində, bütövlükdə muxtar respublikada iyirmi ildən 

bəri aparılan məqsədyönlü işlər, xüsusilə geniş miqyaslı abadlıq və quruculuq işləri, milli və mənəvi dəyərlərə 

hörmət və ehtiram, yüksək dövlət qayğısı sayəsində onların qorunması, inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan, eyni 

zamanda İslam mədəniyyətinə mənsub abidələrin bərpası, qorunub saxlanması, bu işlərin yüksək səviyyədə 

təbliği, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması xüsusi rol oynamışdır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar öyrənilmiş, sonra 

qərar verilmişdir. Fikrimizcə, bu qərarın qəbul edilməsində Naxçıvana gələn əcnəbi qonaqların, xüsusilə 

müsəlman ölkələrindən gələn dövlət xadimlərinin, turistlərin, ümumiyyətlə, şəhərimizin qonaqlarının 

Naxçıvanda aparılan işləri yerindəcə görməsi, tanış olması və qiymətləndirməsi də öz bəhrəsini vermişdir. 

Məhz bütün bunlara görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu 

ilin oktyabr ayında Bakı şəhərində keçirilən VI konfransında Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı 

Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar qərar qəbul 

edilməsi çox təbii görünür. Tam əminliklə demək olar ki, öz qədimliyi və müasirliyi ilə İslam mədəniyyəti 

paytaxtları üçün tələb olunan qayda və prinsiplərə cavab verən, dini, milli və etnik tolerantlıq ənənələri ilə 

seçilən, həmçinin artıq bir sıra beynəlxalq miqyaslı möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi edən və bu sahədə böyük 

təcrübə qazanan Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi orada keçirilməsi nəzərdə 

tutulan tədbirlərin yüksək səviyyədə gerçəkləşməsinə nail olacaqdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin dediyi kimi “bu gözəl hadisə ilə bağlı təntənəli tədbirlər keçiriləcəkdir, çoxlu qonaqlar 

gələcəklər, bir daha görəcəklər ki, dünyada belə gözəl məkan var. Gözəl təbiəti, iqlimi, havası, mənzərəsi, 

binaları və ən önəmlisi, gözəl insanları olan gözəl məkan var - bu məkanın adı Naxçıvandır”. 

 

İki sahil. - 2018.- 6 iyun. - № 107. - S. 16. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı: Cümhuriyyətimizin 100-cü ilində daha güclü, 

daha etibarlı 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Bu günlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100-cü ili tamam olur. Bu bir əsrlik tarix hər 

birimiz üçün qürurverici olmaqla, müstəqil Azərbaycan dövlətinin çox möhtəşəm inkişaf göstəricilərilə daha da 

zənginləşməkdədir. Müasir dünyanın hazırkı odlu-alovlu, müharibə və terror təhdidlərilə daha da sıxıntılı 

dövründə sabitlik adası kimi görünən Azərbaycan Respublikası beynəlxalq əhəmiyyəti artan təşəbbüslərin 

müəllifi kimi uğurlarının əhatəsini daha da genişləndirməkdədir. 

Azərbaycan Respublikası milli iqtisadi quruculuq proseslərini inamla davam etdirməkdədir. Sosial 

münasibətlərin, ədalətin, rifahın hərəkətverici qüvvəsi olan bu proseslər istehsalın regional və milli mahiyyətini 

düzgün əlaqələndirməyi bacarmış və bu, makroiqtisadi zəmində çox böyük potensial təmin etmişdir. Nəticədə 

isə cəmiyyətin artan təlabatlarının qarşılanmasında etibarlı dayaqlar formalaşmışdır. Əldə edilən uğurlar fərdi və 

ictimai maraqların üstün tutulmasında, vətəndaş və xalq mənafeyinin qorunmasında, region və ölkə 

iqtisadiyyatının təminat gücünü artırılmasında yeni inkişaf mərhələlərinin açılmasını təmin etmişdir. 

Əsasları xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin müdrik ideyaları ilə müəyyən edilən müasir 

iqtisadi siyasət ölkəmizin, eləcə də onun hər bir regionunun sürətli inkişaf dinamikası üçün güclü baza 

formalaşdırmış və ötən illərin iftixarından ibarət sosial-iqtisadi intibahın möhtəşəmlik salnaməsini yaratmışdır. 

Təbii ki, bununla da ölkəmizin milli iqtisadi inkişaf təminatındakı potensialı regionların istehsal çəkisinin 

artırılmasına imkanlar açmaqda, iqtisadi güc və sosial dayanıqlılıq məqsədlərinin hər zaman aktual olmasına 

zəmin yaratmaqdadır. 

Bütün sahələrdə olduğu kimi, milli iqtisadi quruculuq proseslərində də hər zaman söz sahibi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin müasir inkişaf tarixinin ən parlaq səhifələrini yazmaqdadır. Ali 

Məclisinin Sədri tərəfindən böyük uzaqgörənliklə həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın məhsuldar idarə 

olunmasına təkan verməkdədir. Təbiidir ki, bunlar muxtar respublika iqtisadiyyatında yüksək artım 

dinamikasını təmin etməklə, cümhuriyyətimizin 100-cü ilinə ən böyük töhfədir. Xüsusən, güclü idarəetmə 

təcrübəsi əsasında qəbul edilən və uğurlarla icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

Proqramları muxtar respublikanın da mövcud potensialına yeni güc qatmışdır. Nəticədə isə, hədəflənən 

səmərəlilik həmin Proqramların icrasının elə birinci mərhələsindən özünü göstərməkdədir. Beləki, 

müqayisəmizi son on illik müddətin inkişaf göstəriciləri əsasında aparsaq görərik ki, muxtar respublikada əsas 

makroiqtisadi göstəricilərin artım dinamikası aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Daha çox milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki fəal iştirakı ilə müasir iqtisadi şəraitin aktual 

məsələlərini diqqətdə saxlayan muxtar respublikada sakinlərin yaşayış səviyyəsi, onların məşğulluğu və icra 

olunan sosial proqramlarda təmsil olunması diqqətdə saxlanılmışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, əhali 

məşğulluğunun təmin olunması daima prioritet olmuş, təkcə 2007-ci ildən 1 yanvar 2018-ci ilədək muxtar 

respublikada 46 min 717 yeni iş yeri açılmışdır. Bu sahədəki proseslərin uzunmüddətliliyi və 

arasıkəsilməzliyinə önəm verilərək həmin göstəricinin də 84,7 faizinin daimi iş yerlərindən ibarət olunması 

təmin edilmişdir. 

Ötən 2017-ci il tarixə qovuşmaqla, ölkəmizin və onun regionlarının həyatında yüksək sosial-iqtisadi 

inkişaf göstəriciləri ilə yadda qaldı. Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, makroiqtisadi hədəflərə istiqamətlənən 

tədbirlər öz səmərəli nəticələrini versin və bu, qarşıdakı dövrlər (illər) üçün də davamlı inkişaf üçün başlanğıc 

olsun. Bu mənada qeyd edə bilərik ki, ötən ildə də muxtar respublika iqtisadiyyatı üçün pozitiv nəticələr əldə 

edilmiş və strateji məqsədlər üçün olduqca səmərəli olmuşdur. Diqqət edərkən aydın olur ki, 2017-ci ildə əsas 

makroiqtisadi göstərici olan Ümum Daxili Məhsulun (ÜDM) həcmi 2016-cı ilin müvafiq göstəricisindən 1,5 

faiz çox olmaqla, 2 milyard 701 milyon manatdan artıq təşkil etmişdir. Təbii ki, bu da milli iqtisadiyyat 

quruculuğu proseslərini daha da sürətləndirmişdir. Bu göstəricinin 2014-cü (2 milyard 391 milyon manat) və 

2016-cı (2 milyard 582 milyon 361 min 400 manat) illər üzrə təşəkkülü isə onun yaxın bir neçə ildən sonra 3 

milyard manatı ötəcəyini deməyə əsas verir. 
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Makroiqtisadi proseslərin düzgün istiqamətləndirilməsinin, regional siyasətin səmərəli təşkilinin, sosial 

dayanıqlığın gücləndirilməsinin ifadəsi olan bu nəticələr keçid etdiyimiz 2018-ci ildə də öz pozitivliyi ilə davam 

etməkdədir. Belə ki, cari ilin yanvar-aprel aylarında muxtar respublikada 711 milyon 398 min 700 manatlıq 

ÜDM istehsal edilmişdir ki, bu da qətiyyətli idarəetmə və stimullaşdırıcı amillər hesabına mümkün olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni inkişaf mərhələsi başlatdığı sahələrdən biri də 2009-cu ildən 

müsbət saldo ilə yaradıcı təşəbbüslərə yol açan Xarici Ticarət Dövriyyəsinin həcminin artması ilə ifadə oluna 

bilər. Bu, onu göstərir ki, muxtar respublikada iqtisadi resurslar düzgün idarə edilir, onun perspektivliyi və 

məhsuldarlığı daim diqqətdədir, həmçinin bu, makro və meqaiqtisadi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Həm də 

blokada vəziyyətinin neqativ təsirlərini sıfıra endirən bu amillər ölkənin uzaqgələcək üzrə müəyyən etdiyi 

hədəflərə ciddi təkan verməkdədir. 

Göründüyü kimi, muxtar respublikada 2009-2017-ci illər ərzində Xarici Ticarət Dövriyyəsinin həcmi 2 

dəfədən çox artmışdır. Bu dinamika ixrac əməliyyatlarında 4 dəfəyə yaxın olmuşdur. İstinad edilən dövrdə 

səmərəlilik göstərcisi olaraq idxalın həcmi isə 3 dəfə azalmışdır. Daxili təlabatın ödənilməsində yerli 

məhsulların istehsalının dəstəklənməsi öz növbəsində ixracyönümlü məhsul istehsalını stimullaşdırmışdır. Təbii 

ki, əsas məqsəd idxalın məhdudlaşdırılması ilə müşayiət edilməklə, ixrac səviyyəsinin artması və nəticə etibarı 

ilə müsbət saldonun yaradılmasından ibarətdir. Bəhs edilən dövrdə müsbət saldo 85 dəfədən çox artmışdır. 

2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında da muxtar respublika bu sahə üzrə artım dinamikasını davam etdirmiş 

və 108 milyon 711 min 600 ABŞ dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi formalaşmışdır. Müəyyən edilən 

hədəflər üstün tutularaq idxalın məhdudlaşdırılması, bununla da ixracın həm stimullaşdırılması, həm də bu 

sahədəki təşəbbüslərin dəstəklənməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Nəticədə isə 98 milyon 117 min 200 ABŞ dolları 

həcmində ixrac əməliyyatları aparılmışdır. İdxalın həcmi isə 10 milyon 594 min 400 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Təbii ki, bütün bunlar milli iqtisadi prioritetlərə hesablanmaqla, muxtar respublikanın uğurlu xarici ticarət 

perspektivlərini daha da artırmaqdadır. Elə məhz bəhs edilən dövrdə 87 milyon 522 min 800 ABŞ dolları 

dəyərində müsbət saldonun yaradılması da fikrimizi təsdiq etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün bu uğurlarla bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan Respublikası: 

 

- doğru hədəf və prioritetlər müəyyən etməkdədir və bu sahədə qətiyyətlidir; 

- regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində böyük təcrübəyə malikdir; 

- gerçəkləşdirdiyi Dövlət Proqramları, Strategiyalar, Konsepsiyalar və digər hüquqi-iqtisadi tənzimləmə 

vasitələri artıq öz səmərəli nəticələrini verməkdədir; 

- 2019-2023-cü illəri əhatə edəcək növbəti beşillik Dövlət Proqramına zəmin yaranır və orada daha yeni, 

daha mütərəqqi məqsədlər yer alacaqdır; 

- cümhuriyyətimizin 100-cü ilində uzaq gələcək üçün güclü potensiala və davamlı perspektivlərə malik 

hədəflər müəyyən etməkdədir və s. 

Beləliklə, bu uğurlar Cümhuriyyətimizin 100-cü ilində daha güclü və daha etibarlı iqtisadiyyat quran 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını ölkəmizin milli iqtisadi inkişafı üçün olduqca güvənilir etmişdir. Təbii ki, 

ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın gələcək inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikanın 

həmişəyaşar inkişaf mənzərəsinə çevrilməkdədir. Sosial-iqtisadi inkişafın ən müasir mənzərəsini formalaşdıran 

bu qəhrəman diyar çox uğurlara imza atacaq. 

 

Səs. - 2018.- 31 may. - № 103. - S. 8. 
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Heydər Əliyev ideyaları Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafının təminatçısıdır 

 
Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Məlum olduğu kimi müasir güclü Azərbaycan dövləti məhz Heydər Əliyev siyasətinin, uzaqgörənliyinin 

və ideyalarının ən gerçək nəticəsidir. Məhz Onun həmişəyaşar ideyaları ayrılıqda hər bir vətəndaşın, bütövlükdə 

isə böyük bir xalqın maraqlarını və mənafeyini ifadə edir. 

Özünün müdrik və uzaqgörən fəaliyyəti ilə dövlət quruculuğunun ən üstün mexanizmlərini formalaşdıran 

dahi rəhbər çox böyük xalq və millət sevgisi qazandı. Həmin sevgi ilə tənəzzüldən tərəqqiyə, böhrandan 

inkişafa, yox olmadan var olmağa doğru olan yolda qətiyyətli addımlar atdı. Eyni zamanda, iqtisadi quruculuq 

proseslərinin düzgün istiqamətləndirilməsinə diqqət göstərməklə, onun daha çox regional və milli mahiyyətinin 

yüksək olmasına təminat yaratdı. 

Bu bir həqiqətdir ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi inkişaf 

proseslərindəki uğurlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəruri yeri və rolu vardır. Hələ ötən əsrin 90-cı 

illərinin əvvəllərində müasir iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğun olaraq, muxtar respublikadan iqtisadi islahatların 

başladılması və bazar münasibətlərinə xas olan idarəetmənin təşkili yeni təsərrüfatçılıq üçün sağlam mühitin 

yaranmasına səbəb oldu. Bu isə istehsal və istehlak münasibətlərinin, eləcə də bu sahədəki davranışların ən 

səmərəli təşkilinə imkanlar açdı. Hüquqi və iqtisadi əsasları təmin edilən yeni təsərrüfat formalarının təsisatı 

həmin dövrlərdə muxtar respublikada keçid dövrünü etibarlı inkişaf mərhələsi olaraq təşkilatlandırdı. 

Məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu tədbirlər muxtar respublikanın ölkənin 

milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki rolunu daha da sürətləndirdi. Əldə edilən iqtisadi güc keçid etdiyimiz 

iqtisadi sistemin də fundamental məsələlərinin həllinə yönəldi, bu sahədəki problemlərin aradan qaldırılmasında 

mühüm vasitə oldu. 

Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlanan islahatlar müstəqil dövlətin 

milli iqtisadiyyatı üçün əsaslandırılmış proqram oldu. Onu sonrakı mərhələlərdə özünü göstərə biləcək sosial 

bəla və sıxıntılardan qorudu. Aydındır ki, milli iqtisadiyyatlar üçün sosial bəla kimi çıxış edən mühüm 

amillərdən biri işsizlikdir. Məhz milli liderin qurduğu milli iqtisadiyyat işsizliklə mübarizədə sarsılmaz 

müqavimət gücünə malik oldu. 

Artıq keçən müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında müdrik ideyalara sadiq qalaraq həyata 

keçirilən tədbirlər bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün stimul mənbəyinə çevrildi. Buna görə 

də Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər makroiqtisadi proseslərin həmin sosial bəlaya 

qarşı dayanıqlılıq gücünün artırılmasından ibarət olub, rifahın və firavanlığın təmin edilməsində qətiyyətli 

addımlara çevrildi. Bu sahədə muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan sərəncamlarla 30 

may 2007-ci il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramının (2007-2010-cu illər), 18 dekabr 2013-cü ildə 2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı, 11 yanvar 2016-cı il tarixli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun 

artırılması üzrə Dövlət Proqramı” və digər hüquqi-normativ aktlar təsdiq edildi. Təbii ki, bütün bunlar muxtar 

respublikada məşğulluq imkanlarının artırılması, nəticə etibarı ilə isə işsizliyin məhdudlaşdırılması sahəsində 

strateji mərhələnin əsaslarını yaratmış oldu. 

Bu tənzimləmələr müasir iqtisadi şəraitin ən ciddi problemlərinin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş, 

dövlətin sosial-iqtisadi prioritetlərinin dolğun ifadəsi olan, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması 

məqsədlərini özündə əks etdirən, bununla da sağlam milli iqtisadiyyata yönəldilmiş tədbirlərin məcmusudur. Bu 

mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasının məşğulluq potensialının artırılması istiqamətində modern inkişaf 

yolunu seçməsi və sosial dayanıqlılığın təmin edilməsinə doğru inamla irəliləməsi ciddi nəticələri ilə xarakterizə 

edilməlidir. Aşağıdakı şəklə diqqət edərkən görünür ki, işsiz vətəndaşların münasib işlə təmin edilmələri 

sahəsində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində artıq 2006-cı ildən etibarən işsizlərin sayında 

azalma özünü göstərməkdədir: 
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Şəkildən görünür ki, işsizlərin sayındakı azalma muxtar respublikanın sosial siyasətinin strateji 

hədəflərini təşkil etmiş və bu sahədə güclü iradə nümayiş etdirilmişdir. Digər tərəfdən, Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin elə məhz Naxçıvandan başlatdığı müasir islahatlara sadiq qalaraq yeni dövrdə də onun innovativ 

proseslərin ardıcıllığı naminə davam etdirilməsi sosial dayanıqlılığın ən bariz göstəricisinə çevrilmiş və bu, 

özünü digər sahələrlə yanaşı, işsizlərin sayındakı minimum səviyyənin təminatında göstərmişdir. Ölkənin milli 

iqtisadiyyat üzrə perspektivlərini nəzərə almaqla düzgün istiqamətləndirilməsinin, sosial-iqtisadi inkişafın 

dinamikliyinin təmin edilməsi məqsədilə qəbul edilən qərarların, qanunların, layihələrin, Sərəncam və 

fərmanların, Dövlət proqramlarının, konsepsiyaların, strategiyaların, yol xəritələrinin və digər hüquqi 

tənzimləmə vasitələrinin muxtar respublikada düzgün və qətiyyətli icra mexanizmlərinin mövcudluğu 

sözügedən sahədə möhkəm dayaqlar formalaşdırmışdır. Bütün bunların da nəticəsində iqtisadiyyat bazar 

münasibətlərinə xas qanun və tələblər əsasında daha da möhkəmlənmiş, sosialyönümlülük mexanizmləri özünə 

kök salmış, xüsusi mülkiyyət əsasında iqtisadi-istehsal münasibətləri daha da təkmilləşmişdir. 

Dövlətin sosial siyasətinin səmərəlilik göstəricisi olan məşğulluq iqtisadi fəal əhalinin sayında öz 

ifadəsini tapmaqdadır. 

Bütün bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarından bəhrələnməklə 

əldə etdiyi böyük sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin, sadəcə, bir hissəsidir. Qeyd edə bilərik ki, bunlar, eyni 

zamanda, hazırkı dövrdə Azərbaycan dövlətinin uzaq gələcək üzrə müəyyən etdiyi prioritetlər üçün strateji 

bazadır. Təbii ki, bu isə muxtar respublikada makroiqtisadi inkişaf üçün hərəkətverici qüvvəyə çevrilmiş və 

iqtisadiyyatın sahə strukturunun təşkilatlanmasına stimul vermişdir. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində inamla addımlamaqdadır. Əldə 

etdiyi bütün uğurlar Ulu öndərin görmək istədiyi inkişaf səviyyəsinə doğru yönəlmişdir. 2004-cü ildən ölkədə 

uğurla icra olunan regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramlarının da yaratdığı əlverişli 

imkanlar nəticəsində bu sahədə daha da güclü potensial formalaşmışdır. Aşağıdakı şəklin məlumatlarını təhlil 

edərkən aydın olur ki, bu məqsədlər istiqamətində qətiyyətli addım atan muxtar respublikada 1995-2017-ci 

illərdə: 

1. əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsul istehsalı 62 dəfə; 

2. sənaye məhsulunun həcmi 106 dəfə; 

3. əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 330 dəfəyə yaxın; 

4. kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 12 dəfə; 

5. informasiya və rabitə xidmətləri 118 dəfədən çox; 

6. pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 46 dəfəyə yaxın; 

7. əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər 62 dəfəyə yaxın artmışdır. 

Bunu aşağıdakı şəklin məlumatları da ifadə etməkdədir: 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ümummilli liderimizin anadan olmasının 95-ci ilində də böyük 

uğurlarına, güclənən sosial dayaqlarına, iqtisadi artımlarına davam etməkdədir. Bu göstəricilər ölkəmizdə 

iqtisadiyyatın çoxşaxəliliyinə və dinamik inkişafına stimul verməklə, onun perspektivliliyini daha da 

artırmaqdadır. 
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Qürur doğuran yüksəliş 
 

Naxçıvan sürətli inkişaf yolundadır 

 

Rəşad Cəfərli 

 

Minilliklərə söykənən tarixə və dövlətçilik ənənələrinə, zəngin mədəni dəyərlərə malik olan Azərbaycan 

keşməkeşli və şərəfli inkişaf yolu keçib. Bu yolda Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə layiqli töhfələr vermiş hər 

bir yurdumuz kimi, Naxçıvanın da öz yeri var. Bu qədim Azərbaycan diyarı ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi və 

mədəni həyatında hər zaman əhəmiyyətli rol oynayıb. 

 

14-cü səfər 

 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ağır günlərini yaşayan, blokada şəraitində olan Naxçıvan məhz 

Heydər Əliyevin sayəsində bütün təhlükələrdən xilas oldu, düşmən qarşısında mətanətlə dayandı. Vaxtilə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi həm də Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin bərpası 

istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxardı. Çünki ilk dəfə olaraq məhz ulu öndərin qətiyyəti və 

prinsipiallığı sayəsində müstəqil respublikamızın üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi 

dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi, 31 dekabr tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi 

rəsmiləşdirilməsi, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması bu qədim diyarın müstəqilliyimizə və 

dövlətçiliyimizə layiqli töhfəsidir. 

Ulu öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində isə Naxçıvan davamlı inkişaf və əmin-

amanlıq yolu ilə inamla addımladı. Muxtar respublikanın inkişafının 2003-cü ildən sonrakı dövrü isə ulu öndər 

Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin yaradıcı gücünün əyani ifadəsidir. Bu dövrdə Prezident İlham Əliyevin 

xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da 

dinamik inkişaf yolu keçib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarının icrası paytaxt 

Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, rayonların və ucqar dağ kəndlərinin də inkişafına səbəb olub. Ölkə rəhbərinin diqqət 

və qayğısının nəticəsidir ki, son 10 ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalı 10 dəfə artıb. 

Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri respublikamızın bu bölgəsinin yüksəlişinin 

dinamik, davamlı və nümunəvi olmasından xəbər verdi. Qeyd edək ki, bu, Prezident İlham Əliyevin dövlət 

başçısı kimi Naxçıvana sayca 14-cü səfəri idi. İlk səfər isə 14 il əvvəl, 2004-cü ilin may ayında olmuşdu. Bu 

müddətdə Prezidentin hər səfəri Naxçıvanın yüksəlişindən xəbər verməklə yanaşı, həm də həmin bölgənin 

inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyub. 

 

Aparılan işlər yüksək qiymətə layiqdir 

 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində öz qədimliyini və 

tarixiliyini qorumaqla bu gün də sürətlə inkişaf edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsaslı dəyişikliklər baş 

verib, sənaye məhsulunun həcmi 34,4 dəfə, əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 15,9 dəfə, o cümlədən 

tikinti-quraşdırma işləri 15,2 dəfə artıb. Yaradılan yüzlərlə istehsal müəssisəsində 72 mindən çox yeni iş yeri 

açılıb.  

Naxçıvan şəhərinin özündə və rayon mərkəzlərində, demək olar ki, bütün kəndlərdə genişmiqyaslı 

abadlıq-quruculuq işləri görülüb, müasir avadanlıqla təchiz edilmiş idman kompleksləri, təhsil və səhiyyə 

müəssisələri, mədəniyyət və turizm obyektləri inşa edilib. Xüsusən muxtar respublikanın bütün kəndlərində yeni 

məktəblər, xəstəxanalar, idman qurğuları və inzibati binalar inşa olunub. Hər yerdə istirahət bağları və parklar 

salınıb. Naxçıvanda irimiqyaslı digər infrastruktur layihələri də yerinə yetirilib. Belə ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında artıq on ildən çoxdur ki, qazlaşdırma 100 faiz təmin edilib. Son illərdə 8 elektrik stansiyası 

tikilib. Hazırda tikilməkdə olan 36 meqavat gücündə Ordubad Su Elektrik Stansiyası işə düşəndən sonra muxtar 

respublika öz enerji tələbatının 100 faizini bərpa olunan enerji hesabına təmin edəcək. 
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Naxçıvanın yol infrastrukturu da son illər həm inkişaf edib, həm də genişlənib. Naxçıvandan Sədərək, 

Şahbuz və Culfa istiqamətlərinə gedən, eləcə də Naxçıvan şəhərinin özündə, rayon mərkəzləri və kəndlərdə 

yollar müasir səviyyədə təmir olunaraq yenidən qurulub. Bu gün də bölgədə avtomobil yollarının tikintisi və 

yenidən qurulması istiqamətində ardıcıl məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Hazırda respublikanın, o 

cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat-yol infrastrukturunun yenidən qurulması və 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı mühüm layihələr uğurla icra olunur. 

Son səfəri zamanı Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun yeni binasının açılışında ictimaiyyətin 

nümayəndələri ilə görüşən Prezident İlham Əliyev muxtar respublikada görülən işlərin çox yüksək qiymətə 

layiq olduğunu bildirib: “Bu yaxınlarda ulu öndərin 95 illiyinə həsr edilmiş təntənəli mərasimdə çıxış edərkən o 

cümlədən onun Naxçıvan dövrü haqqında söz açmışdım. Bildirmişdim ki, Heydər Əliyev siyasəti bu gün də 

Azərbaycanda yaşayır, davam edir, əbədi yaşamalıdır və yaşayacaqdır. Biz bu siyasətin gözəl nəticələrini 

ölkəmizin hər bir yerində görürük, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Bir daha demək istəyirəm ki, 

burada aparılan işlər çox yüksək qiymətə layiqdir, çox böyük zəhmət, çox böyük məhəbbət tələb edir. Görürəm 

ki, bütün işlər böyük məhəbbətlə, böyük zövqlə görülür ki, insanlar üçün yaxşı şərait yaradılsın, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası bundan sonra da uğurla inkişaf etsin”. 

Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində “Şərur şəhər və ətraf 

kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsinin birinci 

mərhələsinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun yeni binasının, Naxçıvan Şəhər Təmizləyici Qurğular 

Kompleksinin, Naxçıvan şəhər Qaraxanbəyli inzibati ərazi dairəsində 480 şagird yerlik 6 saylı tam orta 

məktəbin binasının açılışında iştirak edib. Bütün bunlar bir daha Naxçıvanda infrasturktur layihələrin sürətlə 

həyata keçirilməsindən xəbər verir. 

 

Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu böyük qüvvəyə malikdir 

 

Səfər zamanı dövlət başçısı Dövlət Sərhəd Xidmətinin Naxçıvan şəhər Qaraçuq ərazi dairəsində 

Əmiraslan Əliyev adına Sərhəd Dəstəsində və Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun “N” saylı hərbi hissəsində 

yaradılan şəraitlə də tanış oldu. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda diqqəti çəkən məsələlərdən biri də Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusunun son illərdə maddi-texniki bazasının əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsidir.  

Qeyd edək ki, Naxçıvanın etibarlı müdafiəsinin təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 

Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə 1991-1993-cü illərdə Naxçıvanda müdafiə və hərbi quruculuq sahəsində həyata 

keçirilmiş tədbirlər bölgənin düşmən əlinə keçməsinin qarşısını aldı, sabitliyin və əmin-amanlığın möhkəm əsası 

yarandı. 1993-cü ildən sonra Heydər Əliyevin başladığı yeni ordu quruculuğu muxtar respublikanın müdafiəsini 

daha da gücləndirdi. Bu gün isə ulu öndərin Naxçıvana diqqət və qayğısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

əzmlə davam etdirilir. Bu diqqət və qayğı digər sahələrin inkişafı ilə yanaşı, Naxçıvandakı hərbi birləşmələrin 

döyüş qabiliyyətinin daha da artırılmasında özünü göstərir.  

Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Naxçıvanda yerləşdirilmiş müasir silahlar, o cümlədən 

uzaqmənzilli raketlər düşmənin istənilən hərbi hədəfini məhv edə bilər: “Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələləri ilə 

bağlı çox böyük işlər görülüb. Siz burada düşmənlə üz-üzə yaşayırsınız, yaradırsınız. Əlbəttə ki, ilk növbədə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının uğurlu inkişafı üçün təhlükəsizlik tədbirləri ön planda və prioritet məsələ 

olmalıdır. Biz bunu belə də qəbul edirik. Naxçıvanın hərbi potensialının gücləndirilməsində böyük işlər görülüb. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkib hissəsi olan Naxçıvan ordusu ən müasir silahlar, texnika ilə təchiz 

edilmişdir. Biz son illər ərzində Azərbaycan Ordusunu böyük dərəcədə gücləndirə bilmişik. Alınan müasir 

texnikanın, demək olar ki, bütün növləri, yaxud da ki, əksər növləri Naxçıvana göndərilir. Naxçıvanın coğrafi 

yerləşməsinə, relyefinə uyğun şəkildə bütün müasir texnikalar göndərilir. Bu gün Naxçıvan ordusu böyük 

qüvvəyə malikdir və düşmənin istənilən təxribatının qarşısını ala bilər və eyni zamanda, uğurlu əks-hücum 

əməliyyatı keçirə bilər. Naxçıvanda yerləşdirilmiş müasir silahlar, o cümlədən uzaqmənzilli raketlər düşmənin 

istənilən hərbi hədəfini məhv edə bilər. Yəni təhlükəsizlik məsələləri tam təmin olunub. Bu məsələ daim diqqət 

mərkəzindədir”. 

Azərbaycanın digər regionlarında olduğu kimi, Naxçıvanda da həyatın bütün sahələrindəki irəliləyişlər 

davamlıdır. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana bu günlərdə etdiyi səfər bunu bir daha təsdiq etdi. Dövlət 
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başçısının açılışında iştirak etdiyi infrastuktur obyektləri göstərdi ki, qədim Azərbaycan yurdu olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikası blokada vəziyyətində olmasına baxmayaraq sürətli inkişaf və yüksəliş yolundadır. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 22 may. - № 114. - S. 1,7. 
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Azərbaycanın qədim dövlətlərinin tarixində Naxçıvanın yeri 
 

İsmayıl Hacıyev, 

(АМЕА Naxçıvan Bölməsi) 

 

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, qədim dövlətlər, Etiuni, Puluadi, Manna, Midiya, Atropatena 

 

Ən qədim insanların yaşadığı ərazilərdən, dünya sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan diyarı 

Azərbaycanın qədim dövlətləri ilə müəyyən münasibətlərdə olmuş, onlarla qarşılıqlı fəaliyyətini yarada bilmiş, 

bir sıra dövrlərdə bu dövlətlərin təsiri altında, sonra isə siyasi asılılığında olmuşdur. Bunlar arasında Etiuni, 

Puluadi ölkələrini, Manna, Midiya və Atropatena dövlətlərini xüsusi olaraq qeyd edə bilərik. 

Manna dövləti qüdrətli vaxtlarında geniş ərazilərə malik olmuşdur. “Asılı vilayətlər də daxil olmaqla 

Manna dövləti Urmiyadan cənubda və şimalda yerləşən əraziləri, Qızılüzən çayı hövzəsinin xeyli hissəsini və 

ondan cənubda yerləşən bölgələri əhatə edirdi” [8, s.166]. Mannanı irsi hakimiyyətə malik olan çar idarə edirdi. 

Dövlət inzibati cəhətdən çarın təyin etdiyi canişinlər tərəfindən idarə olunan əyalətlərə bölünürdü. Çarın 

sərəncamında ordu var idi. Manna dövləti yüksək inkişaf mərhələsinə e.ə. VIII əsrin sonlarında nail olmuşdu. 

Bütün bunları nəzərə alan S. Qaşqay haqlı olaraq göstərir ki, Manna e.ə. I minilliyin birinci yarısında Ön 

Asiyanın qabaqcıl dövlətləri ilə eyni səviyyədə dururdu [6, s.3]. 

Naxçıvanın bu dövr siyasi tarixi tarixşünaslıqda kifayət qədər aydın əksini tapmamışdır. Dövrün 

tədqiqatçılarından olan R. Məlikov yazır ki, “E.ə. IX-VIII əsrlərdə Cənubi Qafqazda məskunlaşmış müxtəlif 

siyasi və etnik birliklər Etiuni (Etiuhi) adlı dövlət qurumunun tərkibində birləşmişlər. Bəzi tədqiqatçıların 

fikrincə, Etiuni Cənubi Qafqazın böyük hissəsini əhatə edən iri bir qurum olmuşdur. Bu alimlər etiunilərin adını 

bu ərazilərə cənubdan köçən kutilərlə bağlayır və etiuniləri sonrakı utilərin əcdadları hesab edirlər” [10, s.55]. 

Müəllifə görə, Naxçıvan bu dövrdə Etiuninin tərkibində olmuşdur. Sonrakı abzasda urartuluların hücumundan 

bəhs olunaraq qeyd edilir ki, “Urartu çarı I Argişti (e.ə.786-764) də Etiuni ölkəsinə yürüşlər etmişdir. Çar II 

Sarduri (e.ə.764-735) isə Puluadi ölkəsində 21 qalanı, 45 şəhəri və “çar şəhəri olan Libliuni”ni ələ keçirmişdir. 

S. Qaşqay Urartu mənbələrinə əsaslanaraq Puluadi ölkəsinin bir hissəsini Naxçıvan ərazisində lokalizə edir” [8, 

s.166]. Burada vacib bir məqam diqqəti cəlb edir: I Argişti yuxanda müəllifin qeyd etdiyi kimi tərkibində 

Naxçıvanın olduğu Etiuniyə, onu hakimiyyətdə əvəz edən II Sarduri isə Puluadi ölkəsinin bir hissəsini əhatə 

edən Naxçıvan ərazisinə hücum edir. 

S. Qaşqay isə qismən fərqli fikir irəli sürür. Problemin mühüm əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun 

fikirlərini olduğu kimi təqdim etmək lazım gəlir. S. Qaşqay yazır ki, “Urartulular Cənubi Qafqaz vilayətlərinə, 

eləcə də Naxçıvan ərazisinə və Urmiya gölünün şimal ərazilərinə mütəmadi yürüşlər edirdi. Urartu çarları 

İşpuini və onun oğlu Menuanın (e.ə.820-810-cu illər) birgə hakimiyyətləri dövründə urartulular şimaldan basqın 

etmiş, Uiteruni, Luşa, Katarza və Etiuni(ni) ölkəsinin çoxsaylı hökmdarlarına qarşı mübarizə aparmışdır. Etiuni 

adı altında Cənubi Qafqazda Göyçə gölü ətrafında yaşayan müxtəlif siyasi və etnik birliklər çıxış edirdilər. 

İşpuini və Menuanın rəhbərliyi altında Urartu ordusunun şimal-şərq istiqamətində yürüş etdiyini Culfa 

rayonunun İlanlıdağ qayalarında aşkar edilmiş mixi yazı da təsdiq edir: [səh.4-5] “İlahi Haldinin əzəməti ilə 

İşpuini Sardurinin oğlu (və) Menua İşpuinin oğlu Arsinie şəhərinin ölkəsini zəbt etdilər, İş [... şəhərinin] 

ölkəsini, Arsikua şəhərinin ölkəsini, Ayaniani şəhərinin ölkəsini zəbt etdilər, dağıtdılar. Puluadi ölkəsində onlar 

ilahi Haldiyə lövhə ucaltdılar (və) əmr verdilər: Puluadi ölkəsində ilahi Haldiyə öküz və qoyun, Haldinin 

arvadına inək (qurban) kəsilsin” [7, s.56-57]. Mixi mətndə adı çəkilən Arsinie Culfa rayonunun Ərəzin kəndi ilə 

lokalizə edilir [9, s.123]. Naxçıvanın ərazisinin isə Puluadi vilayətinə daxil olduğu bildirilir: “Urartu 

mənbələrinə görə Naxçıvan ərazisini qədimdə (kursiv mənimdir.-İ.H.) Araz çayının cənub qolu Əhər çayına 

qədər çatan Puluadi vilayətinə daxil etmək olar. Puluadi ölkəsinin adı, tədqiqatçıların fikrinə görə, Yaxın Şərqdə 

yayılmış dillərin demək olar ki, hamısında “polad” sözü kimi qalmışdır” [7, s.57]. Buradan aydın olur ki, 

Naxçıvan ərazisinin bir hissəsi qədim zamanlardan urartuluların hücum istiqamətlərində mühüm yer tutan 

Puluadi ölkəsinə daxil olmuşdur. Müqayisələr nəticəsində belə bir fikrə gəlmək olar ki, Naxçıvan həmin dövrdə 

daha geniş əraziyə malik olmuş, onun şimal hissəsi Etiuni, cənub hissəsi isə Puluadi ölkəsinə daxil olmuşdur. 
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Ən vacib suallardan biri qeyd edilən dövrdə Naxçıvanın statusu məsələsi ilə bağlıdır. Bu suala həmin 

dövrə dair Naxçıvanda aşkar edilmiş arxeoloji abidələr cavab verir. Bu dövrün ən mühüm arxeoloji 

abidələrindən biri Oğlanqaladır. Oğlanqalanın müdafiə istehkamı, şəhər-dövlət və paytaxt olması haqqında 

mülahizələr vardır [11, s.86-92; 16, s.12-15]. Hər bir halda siyasi nöqteyi-nəzərdən Naxçıvanın dövlətçilik 

baxımından mühüm statusa malik olması aydın olur. 

Araşdırılan dövrə dair digər vacib bir məsələ Mannanın Naxçıvanla münasibətləridir. S. Qaşqaya görə 

Naxçıvan və Manna ərazisində aşkar edilmiş arxeoloji materiallar əsasında izlənilən sıx mədəni əlaqələr 

müəyyən dövrlərdə Mannanın sərhədlərinin Arazdan şimala uzandığını və özünün gücləndiyi dövrlərdə onun 

kifayət qədər geniş əraziyə malik olduğunu söyləməyə imkan verir [6, s.69]. Tədqiqatçı bu problemə sonrakı 

araşdırmalarında bir daha qayıtmış və həmin müddəanı inkişaf etdirmişdir. S. Qaşqay 1979-cu ildə nəşr edilən 

məqaləsində yazırdı ki, Naxçıvan diyarının e.ə. II minilliyin sonları I minilliyin əvvəllərinə aid maddi 

mədəniyyəti olduqca özünəməxsus olub, həm Sovet Azərbaycanının (hazırda Azərbaycan Respublikası. - İ.H.) 

digər rayonlarının maddi mədəniyyətindən, həmçinin Gürcüstan və Ermənistanın ona müasir olan 

mədəniyyətindən fərqlənir. Tədqiqatın sonunda belə bir nəticə hasil edilir ki, Naxçıvan diyarının vilayətləri e.ə. 

I minilliyin əvvəllərində güclənən Manna çarlığının təsiri altında və zaman-zaman siyasi asılılığında olmuşdur. 

Göründüyü kimi, Naxçıvanın Manna dövlətinin tərkibinə daxil olması haqqında fikir irəli sürülsə də onun 

xronologiyası barədə konkret bir mülahizə söylənmir. R. Məlikov da Naxçıvanın Manna tərkibinə daxil 

olmasını təsdiq edərək yazır: “Güman ki, bu dövrdə (e.ə. IX-VIII əsrlərdə.-İ.H.) Etiuninin tərkibində olan 

Naxçıvan ərazisi bəzən Mannaya qatılmışdır” [10, s.55]. Buradan da aydın olmur ki, Naxçıvan ərazisi “bəzən”, 

yəni nə vaxt Mannaya qatılmışdır? 

Tarixi faktların təhlili belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki, Naxçıvanın Manna dövlətinin tərkibinə 

daxil edilməsi e.ə. VIII əsrin sonları - VII əsrin əvvəllərinə aid oluna bilər, çünki bu dövrdən sonra kimmerlər və 

skiflərin Azərbaycana yürüşləri başlayır və yeni tarixi situasiya yaranır. Mannanın tərkibində olduğu dövrdə 

əvvəllərdəki kimi Naxçıvanın şəhər-dövlət statusunu saxladığını ehtimal etmək olar. 

Belə bir şəraitdə kimmerlər və skiflərin bölgədə mühüm siyasi qüvvəyə çevrilməsi və Skif çarlığının 

meydana gəlməsi ilə vəziyyət dəyişdi. Dövrün tədqiqatçısının yazdığı kimi faktiki məlumatlar sübut edir ki, e.ə. 

VII əsrin ikinci yarısının Skif çarlığı Ön Asiya Şərqində mühüm faktor oldu [13, s.4-14]. 

Herodotun məlumatına görə e.ə. VIII əsrin sonlarında “skiflər tərəfindən sıxışdırılan köçəri kimmerlərin 

sayagəlməz orduları Ön Asiyaya soxulmuşlar. Kimmerlər hələ Cənubi Qafqaz torpaqlarında urartulularla 

toqquşaraq iki böyük axına bölünmüşlər. Birinci axın cənub-qərbə, Kappadokiyaya yönəlmiş, ikinci axın isə 

cənuba, Manna vilayətlərinə və Madanın [səh.5-6] şimal-qərb hissəsinə üz tutmuşdu” [4, s.231]. Kimmerlərin 

adı ilk dəfə Aşşur mənbələrində Manna ilə əlaqədar olaraq e.ə. VIII əsrin son rübündə, skiflər (saklar) isə 

işkuzai (aşkuzai) adı ilə e.ə. 674-cü ilə aid olan mənbədə çəkilir [10, s.56]. Təxminən e.ə. VII əsrin 70-ci 

illərində Azərbaycan ərazisində Skif çarlığı meydana gəlir. 

Bəhs edilən dövrdə Naxçıvanın siyasi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi mühüm vəzifələrdəndir. 

Azərbaycan ərazisində Skif çarlığına dair əsas tədqiqatların müəllifinin [13, s.4-14] qeyd etdiyinə görə çarlıq 

Kür çayının orta axan ilə Urmiya gölü ətrafındakı Manna ərazisi arasındakı vilayətlərdə yerləşirdi [4, s.236]. 

Azərbaycan tarixi atlasında da həmin ərazi Skif şahlığı kimi göstərilmişdir [2, s.12]. Naxçıvan da bu əraziyə 

daxil edilmişdir. Bu məsələdən bəhs edən R. Məlikovun fikrinə görə “Naxçıvan da bu şahlığın (Skif şahlığının. - 

İ.H.) tərkibində, yaxud nüfuz dairəsində olmuşdur” [10, s.56]. S. Qaşqay isə yazır ki, “Araz çayının hər iki 

sahilini əhatə edən maddi mədəniyyət, skiflərin (skiflərin.-İ.H.) Manna çarlığının şimal sərhədlərində və 

Naxçıvan ərazisində hətta çox qısa müddət də olsa olmalarını əks etdirmir” [7, s.59]. 

Azərbaycan ərazisində Skif çarlığının coğrafiyası ilə birlikdə, Naxçıvanda az da olsa tapılmış skif tipli 

tapıntıların (Meydantəpə (Babək rayonu Nəzərabad kəndi) və Şahtaxtından əldə edilmiş iki tunc ox ucluğu) 

Naxçıvanın Skif çarlığına daxil olması ehtimalını daha əsaslı hesab etməyə imkan verir. 

Beləliklə, nəzərdən keçirilən məsələlər bəzi elmi nəticələr çıxarmağa imkan verir: 1) Naxçıvanın ərazisi 

ilk vaxtlar yalnız cənubdan, Urartu və Assuriya vasitəsi ilə hücumlara məruz qalırdısa, skiflərin hücumu ilə 

şimaldan təhlükə artdı və Naxçıvanın Skif çarlığı ərazisinə daxil edilməsi ilə Azərbaycanın şimal torpaqları ilə 

əlaqələri genişləndi. 2) Nəzərdən keçirilən dövrdə Naxçıvanın Azərbaycanın cənub torpaqları ilə əlaqələri 

barəsində bəhs olunduğu halda (S. Qaşqayın məqalələri), onun şimal torpaqları ilə əlaqələrinin də araşdırılması 

zərurətini irəli sürür. 
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Ön Asiyada güclü Midiya dövlətinin (e.ə. 673-e.ə.550-ci illər) meydana gəlməsi Azərbaycan 

dövlətçiliyinə də mühüm təsir göstərdi. 

Midiyaşünaslıqdan bəhs edilərkən ənənəvi olaraq, sovet tarixşünaslığına məxsus iki monoqrafiya - İ.M. 

Dyakonov və İqrar Əliyevin eyni adlı Midiya tarixi kitablarına müraciət edilir [12; 20]. Son zamanlar isə bu 

sahədə dünya tarixşünaslığında yeni ciddi araşdırmalar nəşr edilmişdir [23, s.202-209]. Onların içərisində İ.N. 

Medvedskayanın tədqiqatları xüsusi yer tutur. O, 2007-ci ildə Midiya çarlığının tarixinə dair doktorluq 

dissertasiyası müdafiə etmiş, 2010-cu ildə isə eyni adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür [24]. 

Medvedskayanın tədqiqatlarında Midiya dövlətinin tarixi coğrafiyası, Midiyanın yüksəlişinin vaxtı və səbəbləri, 

Midiya ekspansiyası faktı və hüdudları, Midiya sülaləsinin xronologiyası və s. məsələlər araşdırılmışdır. Bizim 

üçün isə başlıca problem Midiya dövründə Azərbaycan dövlətçiliyi, xüsusilə də burada Naxçıvanın yeri 

məsələsidir. 

Midiya dövlətinin yaranmasında Azərbaycanın Manna dövlətinin və onun əhalisi də iştirak etmişdir. Bu 

fakt Azərbaycanın dövlətçilik tarixi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Manna dövləti daha qüdrətli Assuriyaya 

qarşı mübarizədə madalılarla müttəfiq olmaqla və onların qələbəsində iştirak etməklə, öz dövlətçiliyini müəyyən 

müddətə qoruya bilmişdi. Kaştaritinin rəhbərliyi ilə assuriyalılara qarşı üsyan Herodota görə e.ə. 678-ci ildə, 

yaxud e.ə. 678 və 675-ci illər arasında baş vermişdir. Bu üsyan zamanı madalıların əsas müttəfiqlərindən biri 

kimmerlər və skiflərlə, eyni zamanda, mannalılar olmuşdur. Məhz bu üsyandan sonra Midiya dövləti meydana 

gəlmişdir [12, s.225, 227]. Sonrakı tarixi şəraitdə Midiya dövlətinin həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti 

nəticəsində Manna dövləti süqut etmiş, onun ərazisi Midiya dövlətinin tərkibinə daxil edilmişdir. İ. Dyakonov 

yazırdı ki, Midiya, Midiya çarlığının özü üç köhnə çarlıqdan-Midiya (mərkəzi və şərqi Midiya), Manna və Skif 

çarlığından ibarət idi [20]. Bu dövrdə Naxçıvanın siyasi statusu məsələsi diqqəti cəlb edir. Tarixşünaslıqda bu 

məsələyə münasibətdə müxtəlif yanaşmalar vardır. Yeddicildlik Azərbaycan tarixinin birinci cildində yazılır ki, 

“Mada dövlətinin sərhədləri şərqdə Orta Asiyadan qərbdə Halis çayınadək uzanırdı. Dövlətin şimal 

sərhədlərinin bir qismi [səh.6-7] Kolxidanın yaxınlığından keçirdi. Şübhəsizdir ki, Şimali Azərbaycanın bəzi 

bölgələri də Mada dövlətinin tərkibinə daxil idi (seçmə müəllifindir. - İ.H.)” [4, s.246]. Göründüyü kimi, burada 

Şimali Azərbaycanın bəzi bölgələrindən bəhs edilir, lakin konkret ərazi müəyyənləşdirilmir. İ. Dyakonov 

Naxçıvanın adını çəkməsə də Midiyanın şimal sərhədlərinin təsvirindən və tərtib etdiyi xəritədən Naxçıvanın bu 

dövlətin tərkibinə daxil olduğu aydın olur [20]. Azərbaycan arxeoloqu Vəli Əliyev “Naxçıvan - Azərbaycanın 

tarixi diyarıdır” adlı kitabında “Midiyalılar Naxçıvanda” adlı başlıq ayırmışdır [5, s.35-36]. O, İ.M. Dyakonova 

istinadən bildirir ki, “Naxçıvan qədim Midiya quldar dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdur” [5, s.35]. 

Midiya dövləti tərkibində Naxçıvanın vəziyyətini müəyyən etmək üçün bu dövlətin siyasi sisteminə nəzər 

salmaq lazımdır. Bu barədə Herodot yazırdı ki, midiyalıların hökmranlığı zamanında bir xalq başqa xalq 

üzərində, midiyalılar isə hamı, ilk növbədə onlara yaxın olanlar, sonuncular öz qonşuları, qonşular isə onlarla 

həmsərhəd olan xalq üzərində ağalıq edirdi [22, s.134]. Bu siyasi sistemdə Naxçıvanın özünəməxsus yer 

tutmasını düşünmək olar. Bu ilk əvvəl Naxçıvanın siyasi coğrafiyası ilə bağlı idi. Midiya dövlətinin sərhədlərini 

nəzərdən keçirərkən aydın olur ki, Naxçıvan onun şimal hüdudunu təşkil edir və ya burada yerləşirdi. Sərhəddə 

və ya onun hüdudlarında yerləşən siyasi qurumlar isə daha çox geniş hüquqlara malik olması ilə diqqəti cəlb 

edir. Bu mühakiməyə əsaslanaraq Naxçıvanın Midiya imperiyası sistemində müstəqil fəaliyyət göstərdiyini 

qəbul etmək olar. Vəli Əliyev də bu məsələyə diqqəti cəlb edərək yazır ki, “qədim Naxçıvan mədəniyyəti öz 

zənginliyinə və yüksək inkişaf səviyyəsinə görə Midiya mədəniyyəti ilə eyniyyət təşkil edir. Bu cəhət 

Naxçıvanın m.ə. II-I minilliklərə aid dulusçuluq, metalişləmə kimi mühüm sənət növlərində, təsviri sənətində, 

xüsusilə boyalı qablar mədəniyyətində özünü daha aydın göstərir. Naxçıvanın Şahtaxtı, I Kültəpə, II Kültəpə, 

Nəhəcir, Qarabağlar, Şortəpə, Yaycı, Kərki, Plovtəpə və b. abidələrinin incə naxışlı boyalı qabları Midiyanın 

mühüm mədəniyyət mərkəzləri Govurtəpə, Sialk və Təpə Giyanın qədim dulusçuluq sənəti nümunələri ilə eyni 

səviyyədədir. Midiyanın qədim mədəniyyət mərkəzləri ilə Urmiyanın və Naxçıvanın əsas mədəniyyət ocaqları 

arasında sıx əlaqə olmuşdur... Naxçıvanın qədim maddi mədəniyyət abidələrinin tədqiqi göstərir ki, bu qədim 

diyar öz iqtisadi-mədəni inkişafında müstəqil olmuşdur” [5, s.35]. 

Naxçıvan ərazisində Midiya tayfalarının məskunlaşması haqqında məlumatlar da bəzi mühüm tarixi 

mühakimələr irəli sürməyə imkan vermişdir. Üçcildlik Naxçıvan tarixinin birinci cildində bu problemə xüsusi 

yer ayrılaraq qeyd edilmişdir ki, “Herodotun “Tarix” əsərinin elə birinci kitabında Midiya tayfalarının buslar, 

partagenlər, struxatlar, arizantlar, budilər və maqlar olduğu göstərilir. Bu tayfaların Midiyanın qüdrətli əyaləti 
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olan Naxçıvan ərazisində məskunlaşma tarixi bu dövlətin yaranma tarixindən qabağa, e.ə. II minilliyin sonları 

minilliyin əvvəllərinə təsadüf edir” [11, s.127]. Onomastik materiallara əsaslanaraq bildirilir ki, “Naxçıvan 

bölgələrində bus tayfaları - Buzqov, Şahbuz, Bəsri, Ərmus, Bist, Bazur; maqlar - Ağmanqan, Maxta, Muğancıq, 

Məngik, Ayrımanq; partagenlər - Partav, Purtak, Bardak; arizantlar isə - Ərəzin, Ərzincan Arzini, Arzanda kimi 

53 məntəqə-etnooykonim adında öz adlarını əbədiləşdirmişdir. Bu oykonimlər həm aktiv fondda, həm də arxiv 

sənədlərində qeydə alınmaqdadır” [11, s.127]. 

Midiyanın idarə edilməsində din xadimlərinin, kahinlərin mühüm rolunu və Avesta təliminin yayıldığını 

nəzərə alsaq, Naxçıvanda da oxşar modelin olduğunu söyləyə bilərik. Bu sonralar Naxçıvanın Atropatena 

dövləti ilə bağlı olmasını təmin edən şərtlərdən olmuşdur. 

Midiya dövlətinin çox da möhkəm olmayan siyasi sistemi onun süqutunun başlanğıcını qoydu. Midiya 

dövlətinin süqutuna dair baxışlar Naxçıvanın bu və sonrakı dövrdə siyasi mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi üçün 

də vacibdir. Bəzi tədqiqatçılar bu hadisəni sadəcə çevriliş, sülalənin dəyişməsi kimi qiymətləndirir. Bu qeyddən 

sonra İqrar Əliyev yazır ki, farslar tərəfindən Midiyanın tutulması sözün hərfi mənasında sülalənin dəyişməsi 

olmayıb, işğal idi, ona görə ki, bu hadisələr nəticəsində midiyalılar [səh.7-8] dövlət müstəqilliyini itirərək 

farsların hakimiyyəti altına düşdü [12, s.225]. Midiyadan fərqli olaraq, yeni yaranan Əhəmənilər dövləti daha 

uzun müddət, e.ə. 550-330-cu illərdə mövcud olmuşdur. 

Əhəməni dövlətinin tarixinin mənbələri və tarixşünaslıq məsələləri Rauf Məlikovun monoqrafiyasında 

araşdırılmışdır [25, s.7-40]. Lakin mənbələr və tarixi əsərlər, bilavasitə, etnik tarix kontekstində tədqiq 

edildiyindən dövlətçilik məsələlərinə geniş yer verilməmişdir. Bu baxımdan rus dilli ədəbiyyat içərisində M.A. 

Dandamayevin tədqiqatlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır [17]. Bu tədqiqatlarda isə Naxçıvandan bəhs edilmir. 

Qeyd edilən problemə Vəli Əliyevin adı çəkilən kitabında münasibətə rast gəlirik. Əhəməni dövründə 

Naxçıvanın siyasi vəziyyəti barədə də bəhs edən Vəli Əliyev yazır ki, “M. ə. 550-ci ildə Midiya dövləti 

tənəzzülə uğramışdır. Bu dövrdən etibarən Midiya torpaqları ilə birlikdə Naxçıvan da Əhəməni fars dövlətinin 

tərkibinə daxil olmuşdur. Əsir edilmiş Midiya hökmdarı Astiyaqın ailəsi, yaxın adamları, əyanları, nökərləri, 

qulam və kənizləri, eləcə də on mindən çox midiyalı Naxçıvana sürgün edilmiş, əksəriyyəti Araz çayının 

sahilindəki kəndlərdə yerləşdirilmişdir. Xram, Culfa, Xoşkunik şəhərlərində və Əjdanaxandan başlamış 

Naxçıvana qədər hər yerdə bu əsirlərə təsadüf edilirdi. Astiyaqın oğlu əsir edilərək Şərur adlı yerə 

göndərilmişdir” [5, s.35]. Oğlanqala Midiya dövründə də Naxçıvanın əsas şəhərlərindən olmuşdur [5, s.35]. 

Əhəmənilər dövləti yarandıqdan az bir müddət sonra, e.ə. 522-ci ildə maq Qaumatanın başçılığı ilə üsyan 

baş verdi. Üsyanın əsas məqsədi Midiya dövlətinin bərpa edilməsi idi. Qaumatanın üsyanı yatırıldıqdan sonra 

baş verən ən güclü üsyanlardan biri də Cənubi Azərbaycanda Çissantaxmanın başçılığı ilə olmuşdur. Bu barədə 

I Daranın Bisitundakı yazısında bəhs edilir. Həmin yazıdan aydın olur ki, saqartalı Çissantaxma Daraya qarşı 

çıxaraq, xalqa deyirmiş ki, mən Saqartada çaram, Uvaxşatra (Kiaksar. - İ.H.) nəslindənəm. Dara bundan sonra 

fars və mada qoşunlarını onun üzərinə göndərir. Qoşun başçısı madalı Tahmaspadan təyin edilir. O, qiyamçı 

qoşunu məğlubiyyətə uğradır, Çissantaxma tutulur və Daraya gətirilir. Dara tərəfindən onun burnu, qulağı 

kəsilir və gözü çıxarılır. Onu qolları bağlı Daranın qapısında saxlayırlar ki, bütün xalq görsün, sonra isə onu 

payaya keçirirlər [27, s.64-65]. Çissantaxmaya tətbiq edilən cəzanın ağırlığı və onların icrasında Daranın 

özünün iştirakı təsdiq edir ki, bu üsyan geniş miqyasa malik olmuş və Daram daha çox qəzəbləndirmişdir. 

I Dara (e.ə. 522-486) tərəfindən bu üsyanlar qəti şəkildə yatırıldıqdan sonra, inzibati, vergi, maliyyə, 

hərbi islahatlar keçirildi. İnzibati islahatlar nəticəsində imperiyanın ərazisi iyirmi satraplığa bölündü. 

Azərbaycanın tarixi torpaqları X, XI və XIV satraplıqlara daxil edilmişdir. İ.M. Dyakonov satraplıqların 

cədvəlini tərtib etmiş, burada satraplıqlarla, eyni zamanda, bacın gümüş talantla miqdarını, kimin dövründə işğal 

edilməsini və s. məlumatları ümumiləşdirmişdir [20, s.344-346]. Belə güman etmək olar ki, Naxçıvan da bu 

dövrdə siyasi vəziyyətinin dəyişməsindən razı qala bilməzdi. Naxçıvanın ərazisinin konkret olaraq hansı 

satraplığa daxil edilməsi bildirilmir, lakin satraplıqların ərazisinin ümumi təsvirindən aydın olur ki, о XI 

satraplığın ərazisinə (cədvəldə müasir Azərbaycan SSR (hazırda Azərbaycan Respublikası.-İ.H.) ərazisinin 

cənub hissəsi və cənubi Xəzərsahili (?) kimi qeyd olunur) daxil edilmişdir [20, s.345]. XI satraplıq 200 gümüş 

talant (talant -30 kq. idi) bac verirdi. Naxçıvan bu satraplığa daxil olduğuna görə bacın müəyyən miqdarı onun 

üzərinə düşürdü. 

Naxçıvanın Əhəmənilər dövründəki siyasi-təsərrüfat vəziyyəti barədə arxeoloji materiallar müəyyən 

təəssürat yaratmağa imkan verir. Bəzi fikirlərə görə Əhəmənilər dövründə Naxçıvan və Kiran şəhərləri 
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sənətkarlıq mərkəzləri kimi tanınmış, Yaxın Şərqlə Cənubi Qafqaz arasındakı ticarət əlaqələrində mühüm rol 

oynamışdır. Naxçıvanda mədəniyyətin inkişafına dair faktlar da qeyd edilir və bildirilir ki, “Əlincəçay 

vadisindəki Zoğalı abidəsindən antik dövrü sütun altlıqları ilə birlikdə aşkar olunmuş iki tunc qrifon Əhəməni 

mədəniyyəti abidələri ilə səsləşir. Nadir və gözəl incəsənət əsərləri olan bu qrifonlar ictimai və yaxud dini 

mərkəzə [səh.8-9] başçılıq edən səltənət sahibinə məxsus taxtın hissəsi hesab edilir. Əzəmətli zoomorfık 

obrazların (qartal, şir, qatır-at və s.) vəhdətindən ibarət olan bu qrifonlar hakimiyyət, qüvvət, böyük səltənət, 

var-dövlət qoruyucusu simvoludur” [5, s.37]. 

Oğlanqalaya aid materiallar da Naxçıvanın Əhəməni dövründə siyasi və mədəniyyət tarixinə dair fikirlər 

irəli sürməyə imkan verir. Qazıntılar nəticəsində əldə edilmiş materiallar “e.ə.400-250-ci illərdə Oğlanqaladakı 

iç qalanın yenidən məskunlaşdırıldığını, III Dövr memarlarının saray binasını bərpa etmək istədiyini göstərir” 

[11, s.92]. Lakin bu bərpa işləri yarımçıq qalmışdır. Belə bir versiya irəli sürülür ki, “layihənin yarımçıq 

qalmasının səbəbi ya III Daranın ölümü və Əhəməni imperiyasının dağılması, ya da Makedoniyalı İsgəndərin 

imperiyasının süqutu ilə bağlı olmuşdur. İkincisi, bu, 4-cü əsrin sonunda imperiyanın dağılmasından sonrakı 

qarışıq onilliklərdə burada Midiya-Atropatena dövlətinin yaranması ilə bağlı ola bilər. Oğlanqala sitadelinin 

çoxsaylı özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bu binanın tikintisini ikinci dövrə aid etmək olar” [11, 

s.94]. Faktların təhlili tamamilə fərqli bir versiya irəli sürülməsinə imkan verir. Layihənin xarakteri (binaların 

çoxsaylı və kiçik həcmli olması, divarların daha az möhtəşəm olması və s.) və xronologiyasının müqayisəsi belə 

bir fikir söyləməyə əsas verir ki, həmin vaxtlarda Naxçıvanın siyasi həyatında müəyyən dəyişikliklər baş 

vermişdir. Onun əsas mahiyyəti Əhəməni dövlətinin zəifləməsi şəraitində Naxçıvanın mərkəzi hakimiyyətin 

asılılığından çıxmaq idi. Ona görə də sarayın tikintisində Əhəməni dövrünə aid müəyyən əlamətlər saxlansa da, 

yerli xüsusiyyətlər güclənməyə başlanmışdır. Makedoniyalı İsgəndərin (e.ə. 336-323-cü illər) zərbələri altında 

Əhəməni dövlətinin süqutu ilə bu proses genişlənmiş, Atropatena dövləti zamanı da davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan ərazisində bu dövrə aid küp qəbirlərə və daş qutulara rast gəlinir. Naxçıvanın dövrün siyasi 

hadisələrində iştirakını təsdiq edən faktlardan biri də onun Makedoniyalı İsgəndərin imperiyası ilə əlaqələridir. 

Arxeoloji tədqiqatlar ilə “Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı Əliabad kəndi ərazisindəki küp qəbirlərin birində 

Makedoniyalı İsgəndərin adına kəsilmiş gümüş sikkələrin aşkar olunması Naxçıvanın bu imperiya ilə 

əlaqələrinin olduğundan xəbər verir” [11, s.92]. Beləliklə, mövcud faktlardan və onlara dair mühakimələrdən 

çıxış edərək, Naxçıvanın Əhəmənilərin son dövründə müstəqil olmaq uğrunda mübarizəsini və Makedoniyalı 

İsgəndərin imperiyası ilə əlaqələrini qeyd edə bilərik. 

Azərbaycanın cənubunda dövlətçilik ənənələrinin e.ə. III minillikdən genişlənməsi və Naxçıvanın cənub 

ərazidəki siyasi qurumlarla siyasi münasibətləri və əlaqələri onu burada cərəyan edən hadisələrlə sıx 

əlaqələndirmişdir. Bunun nəticəsi idi ki, Atropatena dövləti meydana gəldikdə Naxçıvan onun tərkibində 

qalmışdır. 

E.ə. IV əsrdə Azərbaycanın tarixi torpaqlarında baş verən siyasi proseslər nəticəsində onun şimalındakı 

ərazidə Albaniya, cənubunda isə Atropatena dövləti meydana gəldi. Albaniya dövlətindən fərqli olaraq, 

Atropatena dövlətinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı elə də geniş deyil. Bu sahədəki tədqiqatlar içərisində 

İqrar Əliyevin rus dilində nəşr edilmiş “Atropatena tarixinin oçerki” və Abdulla Fazilinin “Atropatena” 

(haqqında) kitablarını qeyd etmək olar. Birinci kitab xronoloji cəhətdən e.ə. IV-e. I əsrlərini, ikinci kitab isə e.ə. 

IV-e. VII əsrlərini əhatə edir [1; 14]. İqrar Əliyevin monoqrafiyası tarixşünaslıqda ətraflı təhlil edilmiş və 

müsbət qiymətləndirilmişdir [19; 26, s.34-37]. F. Əliyeva antik Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr etdiyi 

kitabında Midiya Atropatenası və Qafqaz Albaniyasının mədəniyyətini birlikdə araşdırmışdır [15]. Atropatena 

tarixinə yeddi cildlik Azərbaycan tarixində də xeyli yer ayrılmışdır. Əsasən İqrar Əliyevin müəllifi olduğu 

həmin hissələrdə Atropatena tarixi ümumiləşdirilmiş şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. Naxçıvanın Atropatena 

dövrü tarixi üçcildlik Naxçıvan tarixinin birinci cildində ümumiləşdirilmişdir. Bu hissə əsas etibarı ilə arxeoloji 

materiallar üzrə yazılmışdır [11, s.92-95]. 

Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra dünya tarixində ellinizm adlanan dövr başlayır. Bu dövr 

xronoloji cəhətdən e. 30-cu illərinədək davam edir. Naxçıvanın Atropatena dövrü tarixinin, eyni zamanda, 

ellinizm kontekstində nəzərdən keçirilməsi onun ellin dövrü dövlətləri sistemində mövqeyi kimi vacib problemi 

ortaya çıxarır. [səh.9-10] 

Atropatena dövlətinin meydana gəlməsi Əhəməni satrapı Atropatın adı ilə bağlıdır. Tədqiqatçılar yazır ki, 

nəinki Cənubi Azərbaycan, eləcə də Şimali Azərbaycanın xeyli hissəsi Atropata tabe idi [14, s.52]. Atropat e.ə. 
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331-ci ildə Makedoniyalı İsgəndərin Əhəməni hökmdarı III Daraya qarşı Qavqamel döyüşündə iştirak etmişdir. 

Döyüş III Daranın məğlubiyyəti ilə başa çatmış, Əhəmənilər dövləti dağılmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, 

məharətli dövlət xadimi olan Atropat Makedoniyalı İsgəndər ilə münasibətləri qaydaya sala bilmiş, yenidən 

satrap təyin edilmişdir. Atropatena dövlətinin meydana gəlməsi, siyasi tarixi və s. məsələlər barəsində Strabon 

məlumat verir. Onun yazdığına görə, Midiya iki hissəyə ayrılır. Bir hissəsini Böyük Midiya adlandırırlar ki, baş 

şəhəri Midiya dövlətinin paytaxtı olmuş böyük şəhər Ekbatandır... ikinci hissə - Atropat Midiyasıdır. O öz adını 

sərkərdə Atropatdan alıb, hansı ki, bu ölkənin, Böyük Midiya kimi makedoniyalılara tabe olunmasına yol 

vermədi. Doğrudan da, təntənə ilə çar elan edilən Atropat öz hökmü ilə bu ölkəni müstəqil elan etdi və indi də 

varislik onun ailəsində qalır... Bu ölkə Ermənistan və Matiandan şərqdə, Böyük Mitianadan qərbdə və hər iki 

ölkədən şimalda yerləşir; o cənubdan Matianaya və Hirkan dənizin çuxurunun yanındakı vilayətlərə qonşudur 

[3, s.23-24]. 

Yeni yaranan dövlət ilk vaxtlar Mada adlandırılsa da, sonralar banisinin adı ilə Atropatena adlandırılmağa 

başlandı. Bəzi versiyalara görə Azərbaycan sözü də mənşə etibarı ilə Atropatenaya gedib çıxır [4, s.267-268]. 

Atropatena dövləti ellin dövlətləri sistemində mühüm yer tuturdu. Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən 

sonra yaranan dövlətlərdən biri Selevkilər dövləti (e.ə. 312-64-cü illər, Roma tərəfindən dağıdılmışdır) idi. 

Selevkilər dövləti sonralar parçalanmış, onun tərkibindən Parfiya (e.ə. 250-e.224-cü ili, Sasanilər tərəfindən 

dağıdılmışdır) və Yunan-Baktriya dövləti (e.ə. 250- e.ə. 125-ci illər) ayrılmışdır. Az bir müddət ərzində 

parfiyalılar mövqelərini xeyli möhkəmləndirməyə nail olmuş, asılı ölkələrdə Parfiya Arşakilərinin kiçik qolları 

hakimiyyətə gəlmişdir. Bu zaman dövrün siyasi hadisələrində əsas faktorlardan biri də Roma imperiyası idi. 

Atropatena dövləti siyasi sisteminə görə monarxiya idi. Burada e.ə. IV-e.ə. I əsrin əvvəllərində dövlətin 

banisi Atropatdan sonra, Atropatilər sülaləsindən olan Artabazan, Mitridad (Mehradad), Dara (Daryuş), I 

Aryabarzan və I Artavazd hökmranlıq etmişdir. Sonra Arşakilərin kiçik qolu hakimiyyətə gəlmiş, Vanon, III 

Artaban, IV Artaban (Küdarz), Küdarz Horavda, Vanon, II Pakor, II, III, IV Valagez, V Artaban və V Valagez 

hökmranlıq etmişdir [1, s. 144]. Atropatenanın dövlət həyatında mühüm rola malik olan ordusu var idi. 

Strabonun yazdığına görə, bu ölkə hərbi qüvvə baxımından kifayət qədər böyükdür, belə ki, o Apollonidin 

dediyinə görə, (döyüşə), 10 000 atlı və 40 000 piyada çıxara bilir [3, s.24]. Atropatena inkişaf etmiş pul 

dövriyyəsinə malik idi [14, s. 15]. 

Atropatena tarixinin e.ə. I əsrin əvvəllərinədək olan tarixi haqqında məlumatlar azdır, lakin Atropat 

dövründən sonra dövlətin həyatına dair mənbələrin məlumatının nisbətən genişləndiyi e.ə. I əsrin ikinci yarısı - 

e.30-cu illərinə aid tarixi hadisələr, xüsusilə xarici siyasi həyata dair faktlar onun bölgədə ciddi rola malik 

olduğunu göstərir. Bu dövrün əsas məzmununu Parfiya və şərqə nüfuzu getdikcə möhkəmlənən Roma arasında 

mübarizə təşkil edirdi. Atropatena Antoninin məşhur “Parfiya ekspedisiyası” zamanı (e.ə. 38-ci il) Parfiya ilə bir 

cəbhədə çıxış etmiş, müttəfiqlər qalib gəlmişdilər [14, s.90-97]. Bu qələbə müttəfiqləri daha da birləşdirmək 

əvəzinə, tezliklə onlar arasında düşmənçiliyə səbəb oldu. Parfiya Atropatenanın ərazisini ələ keçirmək fikrinə 

düşdü. Vəziyyəti belə görən Atropatena hökmdarı Artavazd Roma ilə yaxınlaşmağa başlayır. Hadisələrin 

sonrakı gedişi dramatizmi və siyasi dinamikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Atropatena hökmdarı nəhayət, romalıların 

köməkliyi ilə Ermənistanda hakimiyyətə (e.ə. I əsr) nail ola bilir. Ermənistanın Atropatenaya qarşı çıxması 

Roma-Atropatena qüvvələri tərəfindən yatırılmışdı. Lakin Romada baş verən siyasi hadisələr nəticəsində onların 

mövqeyinin zəifləməsi, Atropatenaya da mənfi təsir göstərir. Eramızın 20-ci illərində Atropatilərin mövqeyinin 

zəifləməsi o dərəcəyə çatır ki, [səh.10-11] bu sülalənin hakimiyyətinə son qoyulur. Hakimiyyət Parfiya 

Arşakilərinin kiçik qoluna keçir [14, s.103-104]. Yeni sülalə sasanilərədək (e.ə. III əsr) Atropatenanı idarə edir. 

Naxçıvandan əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələrinin Atropatena dövlətinin ərazisindən əldə edilən 

müvafiq nümunələrlə müqayisəsi təsdiq edir ki, Naxçıvan bu dövlətin tərkibində olmuşdur. V. Əliyev yazır ki, 

“Əhəmənilər monarxiyası Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən süquta yetirildikdən (m.ə. IV əsrdə) sonra, 

Naxçıvan yeni əmələ gələn Atropaten (Kiçik Midiya) dövlətinin tərkibində qaldı. Naxçıvan ərazisi m.ə. III-I 

əsrlərdə Atropaten dövlətinin tərkibində olmuşdur” [5, s.37]. Naxçıvan tarixinin birinci cildində qeyd edilir ki, 

“Oğlanqala şəhərindən əldə edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələri Atropatena dövləti üçün xarakterik olmaqla 

Naxçıvanın Atropatenanın tərkib hissəsi olduğunu təsdiq edir” [11, s.95]. 

Atropatena dövründə Naxçıvan bölgəsi də, digər bölgələr kimi dövlətin həyatında mühüm rol oynamış, 

lakin Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraiti və siyasi nüfuzu dövlət həyatında xüsusi önəm daşımışdır. Bu məsələyə 

diqqəti cəlb edən tədqiqatçı qeyd edir ki, “Azərbaycan xalqının qədim təşəkkül tarixində Atropatena dövrü çox 
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mühüm bir mərhələ olmuşdur. Naxçıvan bu dövlətin əsas əyalətlərindən, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri 

olmuşdur. Azərbaycanın iki mühüm iqtisadi regionu-Urmiya ilə Naxçıvanın yaxınlığı, əlaqələri daha da 

möhkəmlənmişdir... Naxçıvan və Qazaka (Atropatenanın paytaxtı. - İ.H.) şəhərləri Makedoniyalı İsgəndərə tabe 

olan Yaxın Şərq şəhərləri ilə geniş iqtisadi-mədəni əlaqə yaratmışdılar” [5, s.37]. 

Naxçıvan Atropatena dövlətinin siyasi tarixinin ən mühüm hadisələrində də fəal iştirak etmişdir. 

Oğlanqaladan eramızın əvvəllərinə aid əldə edilmiş tapıntılar romalıların yuxarıda təsvir etdiyimiz yürüşləri 

zamanı Naxçıvanın bu prosesdəki yerini müəyyən etməyə imkan verir. Oğlanqalanın II dövrünə aid yerli adama 

məxsus iki qulplu küp qəbirdə aşkar edilmiş tapıntılar bu fikri təsdiq edir. Bu tapıntılar Naxçıvanın Atropatena 

dövlətinin siyasi-iqtisadi həyatındakı rolunu aydın şəkildə ifadə edir. Arxeoloji qazıntılar zamanı qəbirdən dörd 

gümüş sikkə tapılmışdır. Sikkələrin üz tərəfində imperator Avqustun portreti var idi. Ətrafında “CAESAR 

AVGVSTS DİVİ F PATER PATRİAE” sözləri verilmişdir. Sikkənin arxa tərəfində isə öndən arxasında nizələr 

olan qalxana söykənmiş vəziyyətdə Sezar Qayus və Lusiusun təsvirləri vardır. Onun ətrafında isə “VGVSTİ F 

COS DESİG PRİNC İVVENT, CL CAESARES” yazılmışdır. Tədqiqatçının fikrinə görə, “sikkələrin üçü 

numizmatik araşdırmalardan yaxşı məlumdur və ehtimal ki, e.ə. 2-ci il və bizim eranın 12-ci ilində kəsilmişdir. 

Digər hissələr isə daha kiçik diapazona malik olub e.ə. 2-ci il, bizim eranın 4-cü ili ilə tarixlənir” [11, s.95]. 

Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində aşkar olunan küp qəbirdən tapılmış Arşaki (Parfiya) hökmdarı I Qotarza 

aid mis sikkə və Naxçıvan yaxınlığındakı Urud (Arşaki hökmdarı Orodun adını əks etdirir) toponimi isə Parfiya 

ilə olan əlaqələri əks etdirir [11, s.95]. 

Naxçıvanın Atropatenanın digər bölgələrindən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarət idi ki, o eyni 

zamanda Azərbaycanın şimalında baş verən hadisələrin də təsirinə məruz qalır, şimaldan olan hücumların 

qarşısında dayanmaqla, dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə köməklik göstərirdi. Azərbaycan tarixindən məlumdur 

ki, “Albaniyanın və bitişik vilayətlərin ərazisinə şimaldan köçəri ünsürlərin girməsi eramızın hüdudunda və ilk 

orta əsrlərdə xüsusilə güclənirdi. Yazılı qaynaqlar və arxeoloji məlumatlar bu zaman Albaniya ərazisinə sarmat-

massaget-alan tayfalarının soxulduğunu sübut edir. I əsrin son sülsündə Mingəçevir zonasında yeni qəbir tipləri 

və dəfn adətləri meydana gəlir. Burada ölüləri küplərdə dəfn etmək adəti qalmaqla bərabər, katakomba 

qəbirlərə, deformasiya olunmuş kəllələrə təsadüf olunur ki, bu da alanlara xas olan etnik əlamətlərdir” [4, 

s.430]. Naxçıvanda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bu tayfaların Naxçıvana da hücumunu təsdiq edən 

materiallar aşkar edilmişdir. Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi yaxınlığındakı daş qutu qəbirlər sarmat-alan 

yürüşləri ilə bağlanır. Bu fikir Biçənək (Şahbuz) və Göynük (Babək) kəndlərindən aşkar edilmiş tapıntılara da 

aid edilir. Sarmat-alanlar içərisində peçeneq və digər tayfalar da olmuşdur. [səh.11-12] Toponimik tədqiqatlar 

Biçənək kəndinin adının peçeneqlərlə əlaqəli olduğunu bildirir [11, s.95-96]. 

Beləliklə, aydın olur ki, Naxçıvan Azərbaycanın qədim dövlətlərinin tərkibində olmuş, müəyyən 

vaxtlarda onlarla münasibət və əlaqə qura bilmişdir. Naxçıvan eyni zamanda Azərbaycanın dövlətçilik tarixində 

xüsusi mərhələ olan Atropatena dövlətinin həyatında da mühüm yer tutmuş, onun tarixinin bütün dövrlərini 

özündə əks etdirmiş, bu dövlət üçün həm cənubdan, həm də şimaldan olan yadelli hücumların qarşısının 

alınmasında fəal iştirak etmiş, onun xarici iqtisadi əlaqələrində, mədəniyyətinin inkişafında vacib rola malik 

olmuşdur. 
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About the attitude and relations of ancient states of Azerbaijan with Nakhchivan 

 

Ismayil Hajiyev 

 

Summary 

 

Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, ancient states, Etuini, Puluadi, Manna, Midia, Atropaten 

 

In the article the author investigates the attitude between ancient states of Azerbaijan and Nakhchivan. Some 

investigators have different thoughts about the relations between ancient and Nakhchivan. So R.Malikov's and S.Gashgay's 

exist various thoughts about the territory and position of Nakhchivan in Manna state's period which don't complete each 

other. But during the investigation of some sources it is clear that during that period Nakhchivan had a widely territories. 

The North part of Nakhchivan was entered Etuini, the South part of it was entered in Puluadi countries. At the beginning of 

the I century B.C. the provinces of Nakhchivan country' were under the influence of Manna and then these territories were 

under political depending of that state. 

The problems of the place of Nakhchivan during Midia period were researched in the investigation and it was 

determined that some territories of North Azerbaijan also Nakhchivan was under the reign of Midia and some Midia tribes 

were inhabited in Nakhchivan territories. In different period Nakhchivan was also under the reign of Atropaten. 

Nakhchivan got an important place in the life of Atropaten state and took an active part in defending the lands of this 

country from foreign invaders. 

 

Место Нахчывана в истории древних Азербайджанских государств 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

501 

 

Резюме 

 

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, древние государства, Этиуни, Пулуади, Манна, Мидия, 

Атропатена 

 

В статье исследуются взаимоотношения между Нахчываном и древними государствами Азербайджана. В 

вопросе о взаимоотношениях между Нахчываном и древними государствами Азербайджана мнения многих 

исследователей расходятся. Так, Р. Меликов и С. Кашкай имеют разногласия относительно территории и 

положения Нахчывана в период государства Манны. Но, сравнивая разные источники, становится ясно, что 

Нахчыван на тот период обладал более обширной территорией, северная часть его входила в состав Этиуни, а 

южная в состав Пулуади. Что касается Манны, области Нахчыванского края в I тысячелетии до н.э. были под её 

влиянием, а позднее - в политической зависимости от неё. 

В статье также исследовано место Нахчывана в период государства Мидии и выявлено, что некоторые 

области Северного Азербайджана, а также Нахчыван входили в её состав, некоторые мидийский племена жили на 

территории Нахчывана. Также Нахчыван в некоторые исторические периоды входил в состав государства 

Атропатена. Нахчыван занимал важное место в жизни государства Атропатена, активно участвовал в борьбе 

против иноземных нашествий. 

AMEA. Xəbərlər (İctimai elmlər seriyası). - 2018. - №2. - S.4-13. 
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Türk-islam mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan və XI əsr şairimiz Qətran Təbrizi 

 

Ramiz Qasımov, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı,  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin Paytaxtı seçilib.  

Bu gün iftixarla demək olar ki, türk-islam mədəniyyətinin mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan islam 

mədəniyyəti tarixinə Osmanlı sultanı və türk-islam müdrikliyinin təmsilçisi Mövlana Cəlaləddin Ruminin şəxsi 

həkimi olmuş təbiblər-təbibi Kəmaləddin Naxçıvani, Şərq dilçilik məktəbinin nəhəng nümayəndələrindən olan 

Hinduşah və Məhəmməd Naxçıvaniləri, elm və ərkanda iz qoymuş görkəmli alim və ədiblər olan Fəzlullah 

Nəimi və Baba Nemətullah Naxçıvanini, türk dilində yazmağı qürur bilən, ana dilini yorulmadan təbliğ edən 

Bayrək Quşçuoğlunu və daha nə qədər dünyaya səs salmış əzəmətli şəxsiyyətləri bəxş etmişdir. Bu da xüsusi 

maraq doğuran haldır ki, bəşər mədəniyyəti tarixində qiymətli incilər təşkil edən abidələr, o cümlədən, bütün 

müqəddəs kitabların haqqında xüsusi qüdsiyyətlə bəhs etdiyi Əshabü-Kəhf ziyarətgahı, ilkin sivilizasiya və 

mədəniyyət ünvanı, açıq səma altında muzeylərdən biri olan Gəmiqaya, tarixin əyilməzlik və alınmazlıq 

simvoluna çevrilən Əlincəqala, dünya memarlığının nadir incilərindən olan və böyük Azərbaycan Atabəylər 

dövlətinin yadigarı, qadına, anaya ehtiramdan yaranan Mömünə xatın türbəsi, orta əsrlər şəhər mədəniyyətinin 

möhtəşəm ünvanı və şahidi olan təkrarsız memarlıq incisi Qarabağlar Türbə Kompleksi, Gülüstan türbəsi və 

daha nə qədər memarlıq inciləri bəşəriyyətin ilkin yaşayış məskənlərindən biri, türk-islam mədəniyyətinin baş 

yurdu olan Naxçıvanı nişan verir. 

Akademik İsa Həbibbəyli yazır: "Ən müxtəlif tarixi dövrlərdə Naxçıvanda yaşayıb-yaratmış ...şairlər, 

alimlər, mütəfəkkirlər, siyasətşünaslar, memarlar, el sənətkarları Naxçıvanda mövcud olmuş dövlət tipli 

qurumların formalaşdırdığı ictimai, ədəbi-mədəni mühitdə yetişib formalaşmışlar. Bütün bunların sayəsində 

qədim və orta əsrlərdə Naxçıvanda ictimai fikir, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, maarifçilik geniş şəkildə intişar 

tapmışdır". Bu baxımdan Naxçıvanda ictimai fikrin, ədəbi-estetik düşüncənin inkişafına böyük töhfələri olan 

görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də Azərbaycan xalqının böyük oğlu, böyük İntibah şairi, alim Qətran Təbrizidir 

(1012-1088). 

Məşhur alim və şair Qətran Təbrizinin adı XI əsr Naxçıvanın ən görkəmli nümayəndələri sırasında çəkilir 

və bu dövrdəki mövcud ədəbi inkişafa da işıq tutur. Onun Naxçıvan şahı Əbu Düləfi ilə yaxın və sıx 

münasibətlərdə olması, Naxçıvanda müəyyən müddətlərdə yaşaması faktı burdakı ədəbi inkişafa da öz 

töhfələrini verdiyini deməyə imkan verir. Akademik Nailə Vəlixanlı Naxçıvanşahlıq haqqında bəhs edərkən 

yazır ki, "Əbu  Düləfin adı çox uzun, təqribən, 77 il müddətinə tarixi qaynaqların səhifələrindən çıxır və yalnız 

XI əsrin 60-cı illərinin ortalarına yaxın öz mədhiyyələri ilə məşhur olan Qətran Təbrizinin və Tusdan olan Əli 

Əsədinin əsərlərində görünür". Bu mənada Qətran Təbrizinin Naxçıvanşahlıq sarayı ilə yaxından əlaqədə 

olması, müəyyən müddətlərdə Naxçıvanda yaşayıb-yaratması və əsərlərində Naxçıvanı və Naxçıvan şahını 

mədh etməsi onun Naxçıvan ədəbi mühiti ilə əlaqələrinə də tam aydınlıq gətirir.  

XI əsrin geniş şöhrətə malik şairi və görkəmli alimlərindən biri olan Qətran Əbu Mənsur Təbrizi 

haqqındakı materiallardan məlum olur ki, o, gənc yaşlarında Gəncəyə gəlmiş, Şəddadi əmirlərinin sarayında 

şöhrət qazanmış, eləcə də bir müddət Naxçıvanda Əbu Düləf Deyraninin sarayında yaşamış və Naxçıvanla bağlı 

sənətkar olmuşdur. Şair haqqında ən sanballı tədqiqatçılardan biri olan Qulamhüseyn Beqdeli də yazır ki: 

"Qətran Təbrizi ... Azərbaycan şəhərləri olan Təbrizdə, Gəncədə, Naxçıvanda yaşayıb yaratmışdır". Hətta bu da 

qeyd edilir ki, "Qətran Naxçıvanda yaşayıb-yaratdığı vaxt Şəmsül-məali Qabus ibn-Voşmgirin oğlu olan 

İsgəndərlə görüşüb, olsun ki, onun haqqında mədhiyyədə də yazmışdır". Şairin haqqında bəhs edən görkəmli 

şərqşünas alim Y.E.Bertels də məlumat verərək yazır ki, Azərbaycan şairi Qətran Təbrizi Naxçıvan hökmdarı 

Əbu Düləf Deyraninin sarayında yaşayıb-yaratmışdır. Bertels, həmçinin, Q.Təbrizinin Naxçıvana etdiyi ikinci 

səfərindən, orada Şəddadilər sülaləsindən olan Əmir Fəzlunla görüşməsindən də danışmışdır. Bu barədə geniş 

tədqiqat aparan alimlər Rauf Məmmədov, Nailə Vəlixanlı və başqaları bir sıra məxəzlərə əsaslanaraq Qətran 

Təbrizinin Naxçıvanda yaşadığını bildirmişlər.  

Bu mənada Rauf Məmmədov "Naxçıvan şəhərinin tarixinə dair oçerk" adlı əsərində Qətran Təbrizinin 

elm və şeir himayəçisi olan Naxçıvan şahı Əbu Düləfin sarayı ilə əlaqələrini təsdiq edərək yazır: "Əbu Düləf 
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haqqında Qətran Təbrizinin əsərlərində, Əsədi Tusinin "Gərşasbnamə"sində və Nizami Gəncəvinin "Yeddi 

gözəl" əsərində məlumat vardır". Naxçıvanın həmin dövrdə ictimai-siyasi mərkəz olmaqdan başqa şeir-sənət 

mərkəzi olmasına da diqqət çəkən alim yazır ki: "Tarixi məxəzlərdən məlum olur ki, XI əsrin 60-cı illərində, 

Naxçıvanşahlıq dövründə Yaxın Şərqin bir sıra ölkələrindən Naxçıvana çoxlu şair, alim və mütəfəkkir 

toplaşmışdı. Bu, hər şeydən əvvəl, şəhərin Naxçıvanşahların - Əbu Düləfilərin mərkəzinə çevrilməsilə əlaqədar 

idi. ...Görkəmli Azərbaycan şairi Qətran əbu Mənsur Təbrizi XI əsrin 60-cı illərində Naxçıvan sarayı ilə sıx 

əlaqə saxlamış və bir müddət Naxçıvanda yaşamışdır... Bütün bu faktlar belə bir fikir yaradır ki, Naxçıvan 

hakimi Əbu Düləf Deyrani, yəqin ki, elm və mədəniyyət xadimlərinə xüsusi rəğbət bəsləmiş və onları saray 

ətrafında toplamışdı. Bu haqda Əsədi Tusinin poemasında xüsusi qeyd belə vardır". Bu fakt "Azərbaycan 

tarixi"ndə də təsdiq olunur: "Saray ədəbiyyatının geniş intişar tapdığı bu dövrdə Qətran Təbrizi də əvvəlcə 

Gəncədə, Şəddadilər sarayında, sonra isə Naxçıvanda, Naxçıvanşah Əbu Düləfin sarayında yaşamışdır". Habelə 

"Naxçıvan tarixi" üçcildliyində də ayrıca bəhs keçərək qeyd edilir ki: "Əbu Düləf Deyraninin özünün şair 

olması da, yaradıcı adamlara göstərilən diqqət və hörmət də onların Naxçıvana gəlməsinə təsir etmişdi". 

Lakin bununla belə çoxcildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi"nin 2-ci cildində filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru Xəlil Hüseynlinin Qətran Təbrizidən bəhs edən geniş oçerkində görkəmli şərqşünas alim Bertelsin 

böyük şair Qətran Təbrizinin Naxçıvanda yaşaması fikri ilə bağlı mübahisə açılaraq yazılır: "...alimin (Bertelsin 

- R.Q.) Qətranın Şəddadilər, Rəvvadilər sarayı ilə yanaşı, Naxçıvandakı Deyranilər sarayında da yaşamasını 

söyləməsi mübahisəlidir. Qətran Naxçıvanda hakimiyyət sürən Deyran hökmdarı Əbu Düləfin mədhinə bir neçə 

qəsidə yazsa da, dəfələrlə orada bir neçə günlüyə qonaq olsa da, Naxçıvana bir neçə qəsidə yazsa da, Naxçıvan 

şairin yaşayış yeri olmamışdır. Qətran Deyrani Əbu Düləfə yazdığı bütün qəsidələrində başqa hökmdarların 

yanında yaşadığını söyləmişdir".  

Elə burdaca xatırlatmaq yerinə düşər ki, Qətran Təbrizinin bilavasitə Naxçıvan şahı Əbu Düləfin adına 

yazdığı və ona həsr etdiyi üç mədhiyyəsi onun divanında yer alır. Həmin qəsidələr, eləcə də tədqiqatçı alim 

X.Hüseynlinin Qətran Təbrizinin Deyran hökmdarı Əbu Düləfin mədhinə bir neçə qəsidə yazmağı, dəfələrlə 

orada bir neçə günlüyə qonaq olmağı və Naxçıvana bir neçə şeir yazmağı haqqındakı fikirləri şairin Naxçıvan 

şahı Əbu Düləflə yaxın münasibətlərini, hətta Naxçıvanda Naxçıvanşah Əbu Düləfin sarayında yaşaması faktını 

bir daha əsaslandırır.  

Bu mənada Naxçıvan sarayı, demək ki, sarayın timsalında Naxçıvan ictimai-siyasi, ədəbi və mədəni 

mühiti ilə istər yaxından, istərsə də uzaqdan əlaqəli olan bu görkəmli, ustad şairin ədəbi istedadı və 

yaradıcılığının əhəmiyyətli yeri mübahisəsiz qəbul edilməlidir. Mənbələr və faktlar da təsdiq edir ki, şair Qətran 

Təbrizi hansı müddətə olursa-olsun, Naxçıvanda olmuş, Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatı ilə də yaxından bağlı 

olmuş, Naxçıvanın gözəlləri və gözəlliklərini öz poetik ustalığı ilə vəsf və tərənnüm etmiş, özünün peşəkar 

yaradıcılığı ilə Naxçıvan ədəbi mühitində tanınaraq xüsusi ədəbi mövqeyə malik olmuşdur. Ədəbi mövqeyi, 

şeiriyyət dəsti-xətti həm köhnə, həm də yeni nəsil yaradıcı ədiblər üçün nümunə, meyar, əsas olan Qətran 

Təbrizinin şeiriyyət ruhu ola bilməzdi ki, mövcud ədəbi mühit simaları tərəfindən qəbul edilməsin və ondan 

nümunə götürülməsin. Artıq bu da müxtəlif alimlər tərəfindən qeyd edilib ki, Qətran Təbrizinin yaradıcılığında 

öz gözəlliyi, qəlbə yaxınlığı, cəlbediciliyi ilə diqqəti cəlb edən, şairin aşiq könlünü alan gözəllər şairin yaşadığı, 

yaxından müşahidə etdiyi Təbriz, Gəncə, eləcə də Naxçıvan gözəlləridir. Demək ki, Qətran Təbrizi istedadlı şair 

kimi Naxçıvanda da olduğu, yaşadığı müddətcə müşahidə etdiyi gözəllikləri əsərlərində əks etdirmiş və müxtəlif 

əsərlərində adını çəkdiyi gözəl yer-yurdlardan biri kimi Naxçıvan onun fəaliyyəti və ədəbi irsində mühüm yer 

tutmuşdur.  

Bütün bunlar göstərir ki, böyük türk-islam mədəniyyəti intibahının paytaxtlarından biri olan Naxçıvan 

qədim dövrlərdən zəngin ədəbi mühitə və ədəbi-mədəni inkişafa malik olmuşdur. Naxçıvanda dövlət və dövlət 

tipli qurumların mövcud olması regionda digər sahələrlə bərabər ədəbi mühitin də inkişafına vəsilə olmuşdur. 

Bu da maraq doğurur ki, o dövrün görkəmli söz ustadlarından olan, Azərbaycan İntibah mədəniyyətinin 

görkəmli nümayəndəsi Qətran Təbrizi Naxçıvanda müəyyən müddətə yaşamaqla və Naxçıvanşahlıq sarayı ilə 

sıx əlaqə saxlamaqla Naxçıvana və Naxçıvan şahı Əbu Düləfə yazdıqları əsərlərlə Naxçıvan ədəbi mühitində 

özünə mühüm mövqe qazanmış, Naxçıvanda ədəbi mühitin inkişafına öz töhfələrini vermişdir. 
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Naxçıvan inkişafa görə yenə də liderdir 
 

Prezidentin qayğısı muxtar respublikanın hərtərəfli yüksəlişinin əsas zəminidir 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

 “...Yadımdadır, 1990-cı illərin əvvəllərində atamın yanına gələrkən qaranlıq içində yaşayırdıq, biz 

özümüzü şam işığı ilə təmin edirdik. Ulu öndər Heydər Əliyev iş kabinetində neft lampasının işığında işləyirdi. 

Yəni biz o günləri yaxşı xatırlayırıq”.  

Mayın 16-da Prezident kimi 14-cü dəfə Naxçıvana səfər edən cənab İlham Əliyev Müəllimlər 

İnstitutunun yeni binasının açılışında çox da uzaq olmayan zaman kəsiyini xatırlayaraq muxtar respublikanın 

keçmişi ilə bugünü arasında müqayisə apardı. Təxminən 26-27 il öncə Naxçıvanın yaşadığı çətin və ağrılı 

günlərlə bugünkü durumunu dəyərləndirən dövlət başçısının fikirləri hər kəsi qürurlandırdı. Çünki bir zamanlar 

şam, lampa işığına möhtac olan Naxçıvanda bu gün istehsal edilən elektrik enerjisi nəinki özünə bəs edəcək 

qədərdir, hətta ixracına da imkanı çatır. 

 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan ağır illərdən şərəflə çıxa bilib 

 

Muxtar respublikanın uğurlu inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər sovet dövründə də daim 

Naxçıvana böyük diqqət göstərib. Prezident səfərində vurğuladı ki, 1990-cı illərin əvvəllərində ulu öndər çox 

ağır şəraitdə Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtara bilib: “Biz hamımız o illəri yaxşı xatırlayırıq, bilirik ki, bizim 

mənfur düşmənlərimizin niyyəti, eyni zamanda, Naxçıvanı da işğal etməkdən ibarət idi. Naxçıvana qarşı onlar 

silahlı hücumlar təşkil edirdilər. Ancaq naxçıvanlılar ulu öndərin ətrafında sıx birləşərək düşmənə layiqli cavab 

verib onları yerinə oturtmuşlar. O illərdə Naxçıvan üçün və ümumiyyətlə Azərbaycan üçün həlledici məsələlər 

öz həllini tapmışdır. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvan o ağır illərdən şərəflə çıxa bilmişdir”. 

 

Naxçıvanda Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendum keçirilməyib 

 

Tarixə bir daha ekuskurs edən İlham Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə edilməsi prosesində 

Naxçıvanın çox böyük rolunun olduğunu söylədi. Bildirdi ki, məhz o illərdə ulu öndər Heydər Əliyev 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağını Naxçıvanda rəsmi bayraq kimi təsdiq edib və Azərbaycan Ali 

Soveti qarşısında bu bayrağın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırılıb. Ancaq o vaxt 

Azərbaycan rəhbərliyi buna imkan verməyib: “O vaxt Naxçıvan “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikası” adlanırdı və ulu öndərin təklifi ilə bu addan “sovet sosialist” sözləri çıxarıldı. Bu, sovet dövründə 

baş vermişdir. Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendum Naxçıvanda keçirilmədi. Bütün bu işlər böyük 

cəsarət tələb edirdi. Bütün bu işlər onu göstərirdi ki, ulu öndər həmişə müstəqillik arzuları ilə yaşayırdı. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin təmin edilməsində ulu öndərin və naxçıvanlıların çox böyük rolu vardır”. 

 

Dünya miqyasında rekord göstərici 

 

Naxçıvanın son illərdəki uğurlarından söz açan İlham Əliyev qeyd etdi ki, muxtar respublika bütün 

iqtisadi göstəricilərinə görə çox sürətlə inkişaf edir. Son 15 il ərzində respublikanın ümumi daxili məhsulu on 

dəfəyə yaxın artıb. Bu, həqiqətən dünya miqyasında rekord göstəricidir.  

Həqiqətən bu gün Naxçıvanda böyük quruculuq, yaşıllaşdırma işləri aparılır. Muxtar respublikanın uğurlu 

inkişafı hər bir Azərbaycan vətəndaşının istəyinə bağlı olan məsələdir. Çünki Naxçıvan tarixi diyarımız, qədim 

Azərbaycan torpağıdır. Burada yerləşən abidələr Azərbaycanın zəngin tarixini və xalqın istedadını göstərir. 

Bununla yanaşı, Naxçıvan strateji yerdə yerləşir və ölkəmizin təhlükəsizliyi, inkişafı üçün xüsusi rol oynayır. 

 

Naxçıvana 14-cü səfər 
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Ulu öndərin siyasi xəttinə sadiq qalaraq bütün sahələrdə, o cümlədən Naxçıvana qayğı, diqqət 

məsələlərində o yolu davam etdirən İlham Əliyev Prezident kimi ilk dəfə Naxçıvana səfərini də xatırladı: “Bu 

səfər mənim Prezident kimi Naxçıvana sayca 14-cü səfərimdir. Prezident kimi ilk dəfə Naxçıvana düz 14 il 

bundan əvvəl - 2004-cü ilin may ayında gəlmişdim. Bu 14 il ərzində Naxçıvanda gedən işləri daim diqqətdə 

saxlamışam və respublikanın uğurlu inkişafı üçün nə lazımdırsa, biz onu da edirik”. 

Prezident vurğuladı ki, bu illər ərzində ilk növbədə Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı çox 

böyük işlər görülüb. Muxtar respublika düşmənlə üz-üzə dayandığı üçün, əlbəttə ki, ilk növbədə uğurlu inkişaf 

üçün təhlükəsizlik tədbirləri ön planda və prioritet məsələ olmalıdır. Bu səbəbdən də Naxçıvanın hərbi 

potensialının gücləndirilməsində böyük işlər görülüb. 

 

Müasir raketlər düşmənin istənilən hərbi hədəfini məhv edə bilər 

 

Dövlət başçısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bugünkü gücü və ordumuzun malik olduğu müasir hərbi 

texnikalar barədə də məlumat verdi. Eyni zamanda qeyd etdi ki, son illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan Ordusu ən müasir silahlar, texnika ilə təchiz edilib.  

Alınan müasir texnikanın demək olar ki, bütün növləri, yaxud da ki, əksər növləri Naxçıvana göndərilir: 

“Bu gün Naxçıvan Ordusu böyük qüvvəyə malikdir və düşmənin istənilən təxribatının qarşısını ala bilər, eyni 

zamanda uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirə bilər. Naxçıvanda yerləşdirilmiş müasir silahlar, o cümlədən 

uzaqmənzilli raketlər düşmənin istənilən hərbi hədəfini məhv edə bilər. Yəni təhlükəsizlik məsələləri tam təmin 

olunub. Bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir”. 

 

Tezliklə Naxçıvanda elə bir hadisə yaşanacaq ki... 

 

Prezident həmçinin bildirdi ki, bu gün elektrik enerjisi ilə bağlı bütün problemləri həll olunan Naxçıvanda 

son illər 8 elektrik stansiyası tikilib. Hazırda tikilməkdə olan 36 meqavat gücündə Ordubad Su Elektrik 

Stansiyası işə düşəndən sonra muxtar respublika öz enerji tələbatının 100 faizini bərpa olunan enerji hesabına 

təmin edəcək.  

Bu, dünya miqyasında bəlkə də yeganə belə bir hal olacaq: “Bu gün Naxçıvan elektrik enerjisini ixrac edə 

bilər. Şadam ki, o cümlədən günəş elektrik stansiyası tikilib, su elektrik stansiyaları tikilir və Naxçıvanın artan 

sənaye potensialını təmin edəcək güclü elektrik təsərrüfatı yaradılır. Naxçıvanın əhalisi artır, sənaye istehsalı 

bundan sonra da artacaq. Ona görə bu məsələyə biz daim diqqət göstərməliyik”. 

 

Bütün yeni infrastruktur Naxçıvanın güclü potensialını təmin edir 

 

Prezident bildirdi ki, Naxçıvanın qazlaşdırılması ilə bağlı məsələlər öz həllini tapıb, qazlaşdırma 100 faiz 

təmin edilib, içməli su layihələri uğurla icra edilir və yeni avtomobil yolları salınır. Əlbəttə ki, bütün bunlar 

Naxçıvanın uğurla, sürətlə inkişaf etməsinə real zəmin yaradır. Dövlət başçısının söylədiyi kimi, yəni bütün bu 

infrastruktur artıq Naxçıvanın güclü potensialını təmin edir.  

Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafına da böyük diqqət göstərilir. Sənaye müəssisələri 

yaradılır, ixrac imkanları artır, kənd təsərrüfatı uğurla inkişaf edir. Naxçıvan özünü taxılla təmin edir. Qəbul 

edilmiş son qərarlar kənd təsərrüfatının inkişafına daha da böyük təkan verəcək. 

 

“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi Naxçıvanı blokadadan çıxaracaq 

 

Azərbaycanın hazırda “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin yaradılması ilə ciddi məşğul olduğunu da 

diqqətə çatdıran İlham Əliyev bildirdi ki, ölkə ərazisində bu layihə ilə bağlı bütün işlər görülüb. Gələcək üç il 

ərzində layihənin tam istifadəyə verilməsi gözlənilir: “Planımız bundan ibarətdir. Belə olan halda Naxçıvan 

dəmir yolu ilə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşəcək və beləliklə, blokadadan, mühasirədən canını 

qurtaracaqdır”. 

Yəni bu mühüm işlərin görülməsi Naxçıvanın çox böyük potensialının olduğunu bir daha təsdiqləyir. 

Həqiqətən də dövlət başçısının qayğısı ilə burada görülən işlər yüksək qiymətə layiqdir. 
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55 milyon manatlıq yeni dövlət dəstəyi 

 

Dövlət başçısı Naxçıvana səfəri çərçivəsində 4 yeni obyektin açılışında iştirak etdi. Eyni zamanda Dövlət 

Sərhəd Xidmətinin Naxçıvan şəhər Qaraçuq ərazi dairəsindəki sərhəd dəstəsində və Əlahiddə Ümumqoşun 

Ordusunun “N” saylı hərbi hissəsində yaradılan şəraitlə tanış olub.  

Səfərdən sonra Prezident Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində meliorativ tədbirlərin həyata 

keçirilməsi (5 milyon manat), sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi (10 milyon manat), Ordubad Su Elektrik 

Stansiyasının (10 milyon manat) və Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun tikintisi (30 milyon manat) ilə 

bağlı əlavə tədbirlərin davam etdirilməsi üçün 4 sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamlarda nəzərdə tutulan işlərin 

yerinə yetirilməsi üçün ümumilikdə 55 milyon manat vəsait ayrılıb. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 18 may. - № 111. - S. 1,5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: ilk rübün uğurları və ilin sonuna güclü baza 

 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Artıq 2018-ci ilin birinci rübü geridə qaldı. Möhkəm iqtisadi baza ilə keyfiyyətcə yeni mərhələni başladan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası güclü sosial perpsektivlər formalaşdırmaqdadır. Uzun illərdir blokada 

vəziyyətində olmasına baxmayaraq, məqsədyönlü, qətiyyətli və düşünülmüş, bununla da uzaq gələcək üçün 

nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi muxtar respublikanın sürətlə dəyişən və inkişaf edən sosial-

iqtisadi inkişaf potensialını yaratmışdır. Makroiqtisadi siyasət vətəndaşların maraq və mənafelərini ifadə edə 

bilmiş, bu isə dövlətin milli iqtisadi inkişafına öz töhfələrini vermişdir.  

Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası qeyd olunan amillər əsasında öz iqtisadi siyasətini müəyyən edərək, 

davamlı sosiallaşma məqsədlərini üstün tutmuş və buna tam olaraq nail olmuşdur. Bütün bunların nəticəsi 

olaraq, istər ötən 2017-ci il üzrə, istərsə də hazırkı 2018-ci ilin geridə qalan dövrü ərzində muxtar respublika 

iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə yüksək təşkilatlanma dövrünü yaşamaqla, yaradıcı ideyalar əsasında inkişaf 

etmiş və indi də buna davam etməkdədir. Fikrimizi 2018-ci ilin yanvar-mart aylarında istehsal olunan ümumi 

daxili məhsulun həcmi də sübut etməkdədir. Belə ki, bəhs edilən dövrdə əsas makroiqtisadi göstəricinin həcmi 

524 milyon 186 min manatdan artıq olmuşdur. Bu, muxtar respublikada çoxşaxəli və çoxsahəli iqtisadi inkişafın 

ən dolğun ifadəsi və ən gerçək mənzərəsidir. 

Təbii ki, iqtisadiyyatın sosiallaşması bütün tərəfləri ilə yanaşı, həm də insan amili ilə əlaqəli olub, 

vətəndaşla, sakinlə dövlət arasındakı bağlılığı özündə əks etdirir. Onun şəxsi və ictimai maraqlarının ifadə 

olunduğu, qorunduğu və təmin edildiyi iqtisadiyyat olaraq özünü göstərir. Maddi və qeyri-maddi istehsalın 

mövcudluğunun və davamlılığının yalnız insan amili üzərində qurulduğunu təmin edir. Bu mənada Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında iqtisadi artımın sakinlərin yaşam tərzinə, rifah halının daha da yaxşılaşmasına, bununla 

da milli iqtisadiyyata, daha doğrusu, millətə xas olan iqtisadiyyata hədəfləndiyini görə bilirik. Təsadüfi deyildir 

ki, ÜDM-in hər bir nəfərə düşən həcmi məhz bu məqsədlər çərçivəsində reallaşaraq əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 2,9 faiz artmış və 1156 manatdan artıq olmuşdur.  

Qeyd etdiyimiz kimi, muxtar respublika iqtisadiyyatı çoxşaxəli perspektivlərə söykənməklə, dövlətin bu 

sahə üzrə siyasətinə səmərəlilik gətirməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasını ölkənin qüruruna çevirəcək bu 

potensial həm də onun regional siyasətinin səmərəliliyinə güclü töhfədir. Bunu muxtar respublika 

iqtisadiyyatının sahə strukturu üzrə dinamik artım göstəriciləri də sübut edir. Diqqət edəndə aydın olur ki, 

ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 31,5 faizlik payla sənaye sahəsi tutmuş və bu, eyni zamanda 

insanların sosial-iqtisadi münasibətlərin çox zəruri daşıyıcıları olmasına zəmin yaratmışdır. Həm də bu, bir 

tərəfdən özünü səmərəli məşğulluq siyasətinin nəticəsi və hərəkətverici qüvvəsi kimi təqdim edirsə, digər 

tərəfdən artan təlabatların ödənilməsində mühüm amilə çevrilməkdədir. Təbii ki, hər iki halda milli iqtisadi 

inkişafın sürətləndirici meyarı olaraq çox ciddi təsirə malikdir. Əhalinin zəruri istehlak malları ilə təmin 

olunması da burada özünü göstərməkdədir ki, bu da ÜDM-in tərkibində maddi istehsalın payının 54,1 faiz təşkil 

etməsilə daha da yüksək mahiyyət kəsb etməkdədir. Çox yaxşı haldır ki, muxtar respublikada bu tendensiya 

artım dinamikası ilə davam etməkdədir. Belə ki, ötən 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 

yanvar-mart aylarında sənaye məhsulu 1,5 faiz, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2,7 faiz çoxalmışdır. Bu artım 

kənd təsərrüfatı məhsullarında 3 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınmasında 1,8 faiz, informasiya və rabitə 

xidmətlərində 1,6 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidmətində isə 1,9 faiz təşkil etmişdir.  

İqtisadiyyatın istehsal potensialının artırılmasında, bu sahədəki fasiləsizliyin təmin edilməsində, onun 

sahə strukturunda ardıcıl əlaqələndirmənin mümkünlüyündə, makroiqtisadi zəmində xammal-emal-istehsal 

həlqəsinin gücləndirilməsində və bu sahələr üzrə imkanların əlçatanlığında sənayenin müstəsna əhəmiyyəti 

vardır. İqtisadi təşkilatlanmanın dayanıqlı bazası olan sənaye Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında 

aparıcı sahəni təşkil edir. Əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-in strukturunda ilk yerdə təşəkkül tapan 

sənaye yerli istehsala əsaslanan istehlak münasibətlərinin inkişafında güclü təsirə malikdir. Fiziki və hüquqi 

şəxslərin fəaliyyətini stimullaşdıran, eyni zamanda onların səmərəli fəaliyyəti ilə məhsuldarlığı artan sahə kimi 

sənayenin sosial-iqtisadi əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Artıq cari ilin yanvar-mart aylarında muxtar 
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respublikada 241 milyon 42 min manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin 

müvafiq dövründəki göstəricini 1,5 faiz üstələmişdir. Şübhəsiz ki, bu amil yüksək perspektivliyə malik olan 

muxtar respublika iqtisadiyyatının gələcək uğurlarının da xəbərçisi kimi çıxış etməkdədir.  

Sənaye sahəsi dövlətin bu sahə üzrə diqqət və qayğısı ilə potensialını daha da artırmaqdadır. Milli iqtisadi 

hədəflərə daha çevik xidmət edə bilən bu sahə muxtar respublikada istehsal sahəsi ilə yanaşı xidmətlərin 

göstərilməsi istiqamətində də pozitiv mənzərə sərgiləməkdədir. Bunu çox güclü sosial və iqtisadi təminat 

bazasına çevrilən sənaye məhsulu istehsalının sahəvi təşəkkülündə də görə bilərik. Belə ki, bu sahə üzrə istehsal 

olunan məhsulun 96,6 faizi malların, 3,4 faizi isə xidmətlərin payına düşmüş, bu isə iqtisadiyyatın sosiallaşması 

sahəsində mühüm göstəriciyə çevrilmişdir. Davam edən islahatlar, müasir iqtisadi şəraitin aktuallığını artıran 

tələbləri və ölkənin hazırkı inkişaf səviyyəsinə xas olan mərhələ iqtisadiyyatda kreativliyə söykənən düşüncəyə, 

ideyaya, təşəbbüsə ciddi ehtiyac yaratmaqdadır. Bu isə, şübhəsiz ki, iqtisadiyyatın özəl sektora aid çəkisinin 

daha da artmasına səbəb olmaqdadır. Dövlət sektorunda 11 milyon 97 min 500 manatlıq, qeyri-dövlət 

sektorunda isə 229 milyon 944 min 500 manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye 

məhsulunun 95,4 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. Bu isə təbii ki, iqtisadi idarəetmənin yeni mütərəqqi 

formalarının təşəkkül tapdığı sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli təşkilində və məhsuldarlığında olduqca mühüm 

təsirə malikdir. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının çoxşaxəliliyinin təminatı onun infrastruktur quruculuğu sahəsindəki 

uğurları ilə daha da güclənməkdədir. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında regional siyasətin aktuallıq kəsb etdiyi 

hazırkı vaxtda muxtar respublikanın bu sahə üzrə uğurlu tədbirləri infrastruktur potensialı ilə yanaşı, həm də 

investisiya qoyuluşu sahəsindəki məqsədyönlülüyünü göstərməkdədir. Əlamətdar hallardan biri də ondan 

ibarətdir ki, muxtar respublikada vüsət alan həmin məsələlər tikinti-quruculuq tədbirlərinə stimul verməklə, 

onun bütün şəhər, rayon, qəsəbə və kəndlərini əhatə etməkdədir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, cari ilin birinci 

rübündə də muxtar respublikada infrastruktur quruculuğu tədbirləri iqtisadi inkişafın əsas təminedici 

meyarlarından birini təşkil etmiş və istinad edilən dövrlərdə bu tədbirlər çərçivəsində bütün maliyyə 

mənbələrindən əsas kapitala 197 milyon 240 min manat vəsait yönəldilmişdir. 2017-ci ilin eyni dövrü ilə 

müqayisədə 2,7 faiz çox olan bu göstərici muxtar respublikada ən ucqar kəndlərin belə, görüntüsünə müasirlik 

gətirmişdir. İstehsal və sosial təyinatlı müəssisələrin, eləcə də infrastrukturların tikilməsi və yaradılması da daxil 

olmaqla, investisiya qoyuluşlarının 184 milyon 850 min manatı və ya 93,7 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin 

payına düşmüşdür. Yüksək perspektivliyə söykənən bu proseslər muxtar respublikanın hər qarış torpağında 

özünü göstərməkdədir. Qeyd edək ki, iqtisadi inkişafın və sosial dayanıqlığın hərəkətverici qüvvəsi olan bu 

tədbirlər nəticəsində cari ilin birinci rübündə muxtar respublikada 55 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, yenidən 

qurulmuş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Hazırda da davam etdirilən tikinti-quraşdırma tədbirləri nəticəsində 

daha 116 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri işləri müəyyən edilən 

hədəflər baxımından olduca əhəmiyyətliliyi ilə seçilməkdədir. 

Yaradılan infrastruktur əhaliyə xidmət edir. Bütün sahələr üzrə təşəkkül tapan bu potensial muxtar 

respublikanın dinamik inkişaf perspektivlərini artırmaqdadır. Abadlaşan kəndlər iqtisadi göstəricilərin daha da 

pozitivliyini təmin etmiş, əhalinin səmərəli fəaliyyəti üçün stimul mənbəyinə çevrilmişdir. Bu isə nəticə etibarilə 

kənd yerlərində yaşayan insanların məhsul istehsalı sahəsindəki fəaliyyətinə önəm qazandırmaqdadır. 

İstehsalçıların zəruri avadanlıq, texnika və vasitələrlə təminatının yaxşılaşdırılması, bu sahədə dövlətin 

stimullaşdırıcı dəstəyinin gücləndirilməsinin ən gerçək ifadəsi olmaq etibarilə təmin edilməkdədir.  

2005-ci ildən daha da sürətlənən bu proseslər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

tərəfindən yaradılan Naxçıvan Aqrolizinq ASC xətti ilə gətirilən müxtəlif adda texnika ilə daha da məhsuldar 

olmaqdadır. Keçən 13 illik dövrdə daha da təşkilatlanan ASC Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar siyasətin 

səmərəli təşkilində, onun bütün rayonları və onların kəndlərini əhatə etməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyətə 

malik olmuş, bunun isə öz nəticəsini kəndli əməyinin məhsuldarlığında göstərməsini təmin etmişdir. Həmin 

müddət ərzində cəmi 2220 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq alınaraq muxtar 

respublikaya gətirilmişdir. Texnikaların 166-sı təkcə 2018-ci ilin yanvar-mart aylarının payına düşmüşdür. Çox 

zəruri dövlət qayğısının nəticəsi olaraq 2018-ci ilin ilk rübündə 73 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı 

texnikası və texnoloji avadanlıq lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmiş, 26 ədədi nağd yolu ilə 

satılmışdır. İstehsalçılara göstərilən diqqət həm də bəhs olunan dövr ərzində onlara 5082,5 ton mineral gübrənin 

verilməsi ilə daha da güclənmişdir. 
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Məqsədyönlülüyə söykənən bu tədbirlər iqtisadi və hüquqi mexanizmlərin vəhdətini təşkil etməklə, 

muxtar respublikada kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul istehsalının çoxnövlülük üzrə artırılmasına xidmət 

etməkdədir. Birinci mərhələdə 2012-2015-ci illəri, ikinci mərhələdə isə 2016-2020-ci illəri əhatə edən 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası 

aqrar sektoru həm də dövlətin məşğulluq siyasətinə töhfə verən strateji sahə olaraq formalaşdırmaqdadır. Eyni 

zamanda bu, muxtar respublikanın milli iqtisadi quruculuq proseslərindəki iştirakına çeviklik gətirməklə onu 

daha da sürətləndirmişdir. Bu, həm də kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafına hərəkətverici təsir etməklə yanaşı, 

eyni zamanda onun məskunlaşma sahəsindəki proseslərinə stimul verməkdədir. Digər tərəfdən, təbii ki, ən 

mühüm məsələlərdən biri əhalinin meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına təmin 

edilməsindən ibarətdir. Məhz bu mənada istehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsi, istehsal olunmuş məhsulların 

uzun müddət saxlanılması məqsədilə zəruri infrastrukturun yaradılması daim diqqət mərkəzində olmuş və 

həyata keçirilmişdir. Adıçəkilən Dövlət Proqramının səmərəli icrasının nəticəsi olaraq, muxtar respublikada 

üzümçülüyün inkişafı əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə etbarlı təminatına hesablanmışdır. Bu məqsədlə 

2015-ci ildən Babək rayonunun Nehrəm kəndində üzümçülük təsərrüfatının yaradılmasına başlanılıb. Qeyd 

edək ki, ərazidə yerli sortlarla yanaşı, İtaliya, Fransa, Türkiyə və Özbəkistan mənşəli 10 məhsuldar üzüm sortu 

da əkilib. 150 hektar ərazini əhatə edən təsərrüfatda, ümumilikdə, 326 mindən artıq üzüm tingi əkilmişdir. 

Burada dövlət dəstəyinin gerçək ifadəsi olaraq, məhsulun uzun müddət saxlanılması məqsədilə tutumu 2500 ton 

olan soyuducu anbarın yaradılmasına da başlanılmışdır. Heç şübhəsiz ki, bunlar həm də muxtar respublikada 

kəndli təsərrüfatlarının səmərəli fəaliyyətinin təşkili və idarə olunmasında çox zəruri amildir. Eyni zamanda bu, 

kiçik və orta sahibkarlığın təşkilatlanmasına təkan olmaqla, aqrar sektorda məşğulluq probleminin həllində yeni 

mərhələnin əsaslarını da yaratmaqdadır.  

Yaradılmış sağlam iqtisadi fəaliyyət mühiti muxtar respublika iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatının 

çəkisinin də artmasına imkanlar açmışdır. Nəticədə isə aqrar sektor milli iqtisadi inkişafa öz əsaslı töhfələrini 

verməklə, müəyyən edilən hədəflərə birbaşa xidmət etməkdədir. Təsadüfi deyildir ki, 2018-ci ilin ilk rübündə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi bir il öncəyə nisbətən 3 faiz artmaqla, 27 milyon 510 min 200 

manat təşkil etmişdir. 

İstər ölkə iqtisadiyyatında, istərsə də ona bütün sahələr üzrə dəstək olan muxtar respublikada ən mühüm 

prioritetlərdən birini idxalın məhdudlaşdırılması ixracyönlü məhsul istehsalının həcminin artırılmasından 

ibarətdir. Məhz muxtar respublika iqtisadiyyatı üçün ən mühüm amil olaraq onu qeyd edə bilərik ki, ixrac 

məhsullarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsində iqtisadiyyatın sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin də 

çəkisi artmış və istinad etdiyimiz dövrdə 41 milyon 230 min 700 ABŞ dolları dəyərində sənaye, 12 milyon 86 

min 600 ABŞ dolları dəyərində isə kənd təsərrüfatı, o cümlədən meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Təbii ki, bu isə muxtar respublika iqtisadiyyatının həm də mezoiqtisadi əhəmiyyətinin çox yüksək olduğunu 

qeyd etməyə əsas verən məqamlardır. Ümumi mənada isə bütün bunlar muxtar respublikanın xarici iqtisadi 

münasibətlərin inkişafına verdiyi təkanın və bu sahənin perspektivliyi üçün həyata keçirdiyi tədbirlərin 

qətiyyətə söykənən nəticəsidir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz amillər cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar 

respublikanın xarici ticarət dövriyyəsinin davamlılığı və keyfiyyətliliyinə stimul vermiş, nəticədə isə 61 milyon 

359 min 400 ABŞ dolları dəyərində xarici ticarət dövriyyəsi formalaşmışdır. Xüsusilə həm də coğrafi 

mövqeyindən səmərəli istifadə edən muxtar respublika ümumilikdə ölkənin etibarlı qonşuluq və tərəfdaşlıq 

siyasətinin səmərəliliyinə münbit zəmin yaratmaqdadır. Xarici ticarət dövriyyəsinin 53 milyon 317 min 300 

ABŞ dollarını ixracın, 8 milyon 42 min 100 ABŞ dollarını isə idxalın təşkil etməsi fikirlərimizi təsdiqləyir. 

Sevindirici hal isə ondan ibarətdir ki, ixrac əməliyyatlarının idxalı üstələməsi müsbət saldonun yaranmasına 

imkanlar açmışdır. Qeyd edək ki, həmin göstərici müvafiq dövr üzrə 45 milyon 275 min 200 ABŞ dolları 

dəyərində təşəkkül tapmışdır.  

Məntiqi olaraq belə qənaətə gələ bilərik ki, ixracın stimullaşdırılması, nəticə etibarilə yerli istehsal 

sahələrinin inkişafının ən mühüm göstəricisidir. Bu isə daxili bazarı xarici amillərin təsirindən qorumaqla süni 

qiymət artımının qarşısını alan, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsinə zəmin açan, insanlarda sosial 

məmnunluq yaradan zəruri amildir. Qürurverici haldır ki, artıq bu gün muxtar respublikada 376 növdə məhsul 

istehsal olunur. Həmin məhsulların 126 növü ərzaq, 250 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. Qeyd edək ki, 108-i 

ərzaq, 236-sı qeyri-ərzaq olmaqla, 344 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir. Yəni təhlillər göstərir ki, yerli imkanlar hesabına ödənilən ümumi məhsulların 
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çəkisi artıq 92 faizə yaxın təşkil etməkdədir. Bu göstərici ərzaq məhsulları üzrə 86 faiz, qeyri-ərzaq məhsulları 

üzrə isə 95 faiz olaraq təşəkkül tapmışdır.  

Təbii ki, bu göstəricilər həm də özü ilə məşğulluq potensialını daşımaqdadır. Bu o deməkdir ki, istehsal 

həcminin artması istehsalçıların, daha doğrusu, məşğul olanların sayının da artmasını ifadə edir. Təsadüfi 

deyildir ki, cari ilin ilk rübündə muxtar respublikada 593 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 582-si və ya 

98,1 faizi daimi iş yerləridir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası innovativ təşəbbüslərə söykənən fəaliyyətlə milli iqtisadiyyat üçün çox 

zəruri olan mərhələnin də əsaslarını yaratmaqdadır. Turizm infrastrukturunun gücləndirilməsi, bu sahə üzrə 

hüquqi və iqtisadi mexanizmlərin səmərəli istifadəsi, təşkilati struktur işlərin çevikliyinin təmin edilməsi muxtar 

respublikada məhsuldar turizm mühitinin formalaşmasına xidmət etməkdədir. Bunun hərəkətverici qüvvəsi 

olaraq cari ilin 31 yanvar tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “2018-2022-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsini qeyd edə 

bilərik. Təmin edilmiş sağlam iqtisadi şərait bütün sahələrlə yanaşı, turizm sahəsində də özünü göstərmiş və cari 

ilin ilk rübündə muxtar respublikamıza istər ölkəmizin digər bölgələrindən və istərsə də xarici ölkələrdən 

ümumilikdə 99 min 248 turist gəlmişdir ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən çoxdur. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası 2018-ci ilin ilk rübünü yüksək sosial-iqtisadi nəticələrlə geridə 

qoydu. Bunlar cari ilin ötən dövrü üzrə pozitiv göstəricilər olmaqla, həm də ilin sonuna qədər makoriqtisadi 

uğurların əhatəsinin genişlənəcəyini də ifadə edir. 

 

Palitra. - 2018.- 3 may. - № 79. - S. 12.; 4 may. - № 80. - S. 12. 
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Ermənilərin Naxçıvanlılara qarşı soyqırımı (1918-1920) 

 

Dilqəm Quliyev, 

professor 

 

Ermənilərin XX əsrin əvvəllərində bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da azərbaycanlılara 

qarşı qanlı cinayətlər törətmiş və orada yaşayan əhalinin soyqırımını təşkil etmişlər. Rus və ingilis 

hökumətlərinə arxalanan ermənilər Naxçıvan ərazisində başdan-başa azərbaycanlılara qarşı elan olunmamış 

müharibə aparmış, böyük insan təlafatına və dağıntılara səbəb olmuşlar. Öz qeyri-insani hərəkətlərilə İrəvandan 

da yardım alan Naxçıvan erməniləri işi o yerə çatdırmışdılar ki, hətta Naxçıvan şəhərinin özündə belə, aylarla və 

illərlə cinayətlər davam etmiş və şəhər dəfələrlə top atəşinə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın bütün 

ərazisində Sədərəkdən tutmuş Əylisə - Ordubada qədər  ermənilər bütün cəbhələrdən hücuma keçmiş, minlərlə 

azərbaycanlını öldürmüş, yüzlərlə kəndi dağıtmış, əkin yerlərini, tarlaları sıradan çıxarmışlar. 

Bu hadisələr, Andranikin Naxçıvana hücumu güclənmiş və o, Naxçıvanda daha çox vəhşiliklər 

törətmişdir. Belə ki, Naxçıvanda yaşayan ermənilər Andranikin hücumundan daha da vəhşiləşmiş, hətta uşaqları 

və qadınları belə öldürməkdən çəkinməmişlər. 

Beləliklə, ermənilər 1918-1920-ci illərdə Naxçıvana da təcavüz etmiş, qırğınlar törətmişlər. 10 minlərlə 

insan tələfatı, kütləvi talan və dağıntılar olmuşdur. 

Hadisələrin bilavasitə şahidi olmuş Mirzə Bağır Əliyevin əlyazması - gündəlik şəkilində qələmə almış 

olduğu «Qanlı günlərimiz. Naxçıvanda erməni-müsəlman müharibəsi» adlı əsərində həmin dəhşətli hadisələrdən 

geniş şəkildə bəhs olunur. 

3500 yaşlı qədim Naxçıvan torpağı tarix boyu qüdrətli sərkərdələr, görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri 

beşiyi kimi tanınıb. Böyük mütəfəkkir Nəsrəddin Tusi, yaratdığı qiymətli tarixi abidələrlə bütün Şərq dünyasını 

lərzəyə gətirmiş memar Əbubəkir Əcəmi, dünya dramaturgiyasında Şekspirlə yanaşı dayanan Hüseyn Cavid, 

məşhur «Molla Nəsrəddin» jurnalının banisi Cəlil Məmmədquluzadə, nəhəng romanla müəllifi Məmməd Səid 

Ordubadi kimi onlarca sənət korifeyi məhz bu torpağın ana qolları üstə pərvəriş tapmış, dünya mədəniyyəti 

xəzinəsini öz qiymətli əsərləri ilə zənginləşdirmişlər. 

Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik, ənənələrinə malik olan 

Naxçıvan diyarı mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və 

sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmışdır. Azərbaycan atabəyləri - Eldəgizlər dövlətinin paytaxtı 

olmuş Naxçıvan şəhəri əsası Əcəmi Naxçıvani tərəfindən qoyulmuş memarlıq məktəbi ilə bütün Şərqdə 

məşhurlaşmışdır. 

Naxçıvan uzun illər gərgin siyasi mübarizə meydanı olmuşdur. XVI əsrdə Səfəvilər dövlətinin Osmanlı 

Türkiyəsinə qarşı apardığı uzun sürən müharibələrdə Naxçıvan gah Osmanlıların, gah da Səfəvilərin əlinə 

keçmişdir. 1747-ci ildə İranda Nadir şah dövlətinin süqutundan sonra Naxçıvandakı Kəngərli tayfasının başçısı 

Heydərqulu xan özünü Naxçıvan xalqının müstəqil hakimi elan etdi. Beləliklə də Naxçıvan XVIII əsrin 

ortalarında Azərbaycan ərazisində yaranmış 18 xanlıqdan biri oldu. XVIII əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində 

Naxçıvan xanı Abbasqulu xan elan edildi. 

XVIII əsrin sonları - XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ərazisi Rusiya ilə İran arasında toqquşmalar 

meydanına çevrildi. Baş vermiş müharibələrdən sonra bağlanmış Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay (1828-ci 

il) müqavilələri nəticəsində Azərbaycanın tarixi torpaqları parçalanaraq Rusiya və İran arasında bölüşdürüldü. I 

Nikolayın fərmanı ilə Naxçıvan və İrəvan xanlıqları ləğv edildi. 

1918-1920-ci illərdə ermənilər Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında olduğu kimi Naxçıvanda da 

soyqırımı törətmişdilər. Həmin dövrü əks etdirən tarixi mənbələr və arxiv sənədlərindən aşağıdakılar məlum 

olur. 

1918-ci il yanvarın 17-də Naxçıvanın Əznəburd kəndində sakinlərdən 22 nəfəri qətlə yetirmişdilər. 

31 mart 1918-ci ildə Naxçıvan qəzasının Qaraxanbəyli kəndində yaşayan ermənilər azərbaycanlılara atəş 

açmışlar. Bu vuruşmada 25 nəfər müsəlman tələf olmuş və onların meyitlərini döyüş meydanından belə çıxara 

bilməmişlər. Andranikin ilk təcavüzü ilə Naxçıvan qəzasının Araz çayı kənarında yerləşən Yaycı və Aşağı Aza 
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kəndlərində, Bəyaziddə 84, Şərurda 76, Vedibasarda 118, Dərələyəzdə 74 kənd yerlə yeksan edilmiş, 

yandırılmış və əhalinin çoxu məhv edilmiş, malları talan edilmişdi. 

Lakin Ermənistanla bağlanan saziş kağız üzərində qaldı. Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi 

iddialarından əl çəkmədi. Əhalinin 61,5 faizi, başqa məlumata görə 67 faizi azərbaycanlılar olan Naxçıvanı 

Ermənistan Respublikası özününkü sayırdı. Azərbaycan Respublikası elan edilən zaman İrəvan quberniyasına 

daxil olan Naxçıvan dərhal Azərbaycanla birləşməyi qərara aldı. Lakin o zamankı şəraitdə bu birləşmənin qeyri-

mümkünlüyünü nəzərə və Ermənistana tabe olmamaq üçün Naxçıvan 1918-ci ilin noyabrında Araz Respublikası 

adı altında özünün müstəqilliyini elan Ermənistan dəfələrlə Naxçıvana basqın edib onu qılıncla təslim etməyə 

çalışdı, lakin çoxlu qurbanlara baxmayaraq naxçıvanlılar əyilmədilər, təslim olmadılar. Naxçıvanlıların dəyanəti 

və Azərbaycan hökumətinin səyləri nəticə etibarilə, Ermənistanın Naxçıvana yiyələnmək niyyətlərini puça 

çıxartdı. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

bölgəsinin erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzündən müdafiəsində Türkiyənin görkəmli hərbi və dövlət xadimi, 

Atatürkün yaxın silahdaşlarından biri Kazım Qarabəkir Paşa mühüm xidmətlər göstərmişdir. Həmin ərazilərin 

müdafiəsi Osmanlı ordusunun onun komandanlıq etdiyi I Qafqaz korpusuna həvalə olunmuşdu. Kazım 

Qarabəkir Paşanın qərargahı 1918-ci il avqustun 7- də Naxçıvan şəhərində qurulmuşdu. Naxçıvanı türk 

dünyasına açılan «Şərq qapısı» adlandıran Kazım Qarabəkir Paşanın komandanlıq etdiyi türk qoşun hissələri 

Naxçıvan mahalını erməni silahlı dəstələrinin Zəngəzur və s. yerlərdən etdikləri hücumlardan qətiyyətlə qoruya 

bilmişdi. 

Mudros barışığının (1918) Osmanlı ordu hissələrinin Qafqazdan, o cümlədən Azərbaycandan çəkilməsini 

nəzərdə tutan 11-ci maddəsinə əsasən, Kazım Qarabəkir Paşa da Naxçıvanı tərk etmişdir. Kazım Qarabəkir Paşa 

Türkiyənin istiqlal savaşında (1918-23) fəal iştirak etmiş şərq cəbhəsinin komandanı kimi bir sıra əzəli türk 

torpaqlarının geri qaytarılması, daşnakların sülh bağlamağa məcbur edilməsi sahəsində əvəzsiz xidmətlərinə 

görə «İstiqlal» medalına layiq görülmüşdür. 

1920-21-ci illərdə Azərbaycanda baş verən hadisələrlə daim yaxından maraqlanan Kazım Qarabəkir Paşa 

Qars konfransında (26.9 - 13.10.1921) onun ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması üçün olduqca səmərəli 

diplomatik fəaliyyət göstərmişdi. Onun da imzaladığı Qars müqaviləsinin (1921) 5-ci maddəsinə və 3-cü 

əlavəsinə əsasən, Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi kimi təşkil edilməsi 

dövlətlərarası səviyyədə razılaşdırıldı. 

1918-ci ildə Naxçıvanın digər bölgələrində törədilən qanlı cinayətlərin tüstüsü Sədərəyə də gəlib çıxdı. 

Ermənilər «Böyük Ermənistan» yaratmaq niyyəti ilə Sədərək torpaqlarına da sahib olmaq istəmişlər. Bunun 

üçün ermənilər geniş miqyasda tədbirlər işləyib hazırlamışlar. Lakin bu heç zaman baş tutmamışdır. 

Çünki, sədərəklilərin arasında onların hiyləsini hər an puça çıxarmış Tatoğlu Həbib, Dayı Süleyman, Dəli 

Həbib, Ələkbər Sadıqov, Qafar Əliyev kimi ölümdən qorxmayan oğullar olub. 

Bu qədim torpaq hərb tariximizə də dəyərli töhfələr bəxş edib. Onlardan biri də Naxçıvanın axırıncı xanı, 

Araz-Türk Respublikasının rəhbəri Cəfərqulu xanın oğlu, adı paytaxtımızdakı hərbi litseydə əbədiləşdirilmiş 

məşhur sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskinin böyük qardaşı, 1917-1920-ci illərdə Naxçıvanda erməni-müsəlman 

qırğınının tüğyan etdiyi bir dövrdə, yerli əhalini vahid bir bayraq altında birləşdirib ermənilərə qarşı mübarizəyə 

səfərbər edən, xalqımızın dəyanətli oğlu, general - mayor Kalbalı xandır. 

O zaman Azərbaycanın bu qədim guşəsinə sahiblik iddiası ilə qovulan erməni quldur dəstələri üç 

istiqamətdən - Şərur, Ordubad və Şahbuz tərəfdən Naxçıvanın mərkəzinə doğru irəliləyirdilər. Onlar çapıb-

taladıqları kəndlərə od vurub yandırır, heç kəsə rəhm etmədən bütün əhalini ucdantutma qılıncdan keçirir, 

körpələri diri-diri yanan tonqallara atır, ağsaqqal və ağbirçəklərin gözü önündə cavan qızların namusuna təcavüz 

edir, qaynar samovarı lüt-üryan soyundurduqları kişilərin kürəyinə bağlayır, uşaqları ayaqyalın qızmar közün 

üstündə gəzməyə məcbur edirdilər. Bu iblislər sürüsünün ağlasığmaz vəhşiliyindən xəbər tutan Kalbalı xan 

minlərlə gənci silahlandırıb, doğma torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda mübarizəyə səfərbər etdi. 

Əlbəttə, o dövrdə əhalinin xeyli hissəsi silahdan istifadə qaydalarını bilmirdi. Mirzə Cəlilin «Molla 

Nəsrəddin» jurnalında qeyd etdiyi kimi, ermənilər ötən əsrin əvvəllərində rus qorodovoyuna pul uzadıb 

«Qospodin, vozmi denqi, davay rujyo», - deyə bizə qarşı mübarizə məqsədilə silah toplayanda bizim 

azərbaycanlılar küçələrdə it boğuşdurur, xoruz döyüşdürürdülər. Anlamırdılar ki, «Böyük Ermənistan» xülyası 

ilə qovrulan bu mənfur millətin silahlanması gələcəkdə müqəddəs torpaqlarımızın əldən getməsi ilə nəticələnə 
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bilər. Elə buna görə də Kalbalı xan yerli əhalidən böyük dəstələr düzəldib hərbi təlim keçir, ömrü boyu əlləri 

quşatandan başqa heç nəyə öyrənməmiş gənclərə silahdan istifadə qaydalarını öyrədirdi. Qısa bir zaman 

çərçivəsində hərbi texnikanın sirlərinə mükəmməl yiyələnən əhali Kalbalı xanın rəhbərliyi altında erməni hərbi 

birləşmələrinə sarsıdıcı zərbələr endirib, onları Naxçıvan sərhədlərindən geri oturtdu. 

1919-cu ilin may-iyun aylarında polkovnik Doluxanovun başçılığı altında hərəkət edən çoxsaylı erməni 

hərbi birləşmələri artıq Şərur mahalının Sədərək və Dəmirçi kəndlərini işğala məruz qoymuş və həmin kəndlərin 

özünümüdafiə dəstələri sayca onlardan qat-qat sox olan vəhşi erməni quldurlarının ağır təzyiqi altında geri 

çəkilmək məcburiyyətində qalmışdılar. Yalnız general Kalbalı xan köməyə gəldikdən sonra ağır itkilərə məruz 

qalan ermənilər işğal etdikləri həmin əraziləri qoyub qaçmaqla canlarını qurtara bildilər. Kalbalı xanın dəstəsi 

Ordubad-Culfa istiqamətində kəndləri dağıda-dağıda Naxçıvan şəhərinə doğru addımlayan vəhşi Andronikin 

təpədən- dırnağadək silahlanmış güclü ordusuna elə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir ki, onlar nəinki geri çəkilmək 

məcburiyyətində qalmış, hətta Naxçıvan torpaqlarını birdəfəlik tərk edib Zəngəzura, oradan isə Qarabağa 

istiqamət almışdılar. 

1919-cu ilin yanvarında ingilis müdaxiləçilərinin, həmin ilin iyununda isə ABŞ qoşunlarının Naxçıvana 

daxil olması vəziyyəti xeyli gərginləşdirdi. Daşnak qruplaşmaları ilə gizli sövdələşməyə girən ingilislər bu 

qədim Azərbaycan torpağını Ermənistana birləşdirmək üçün bütün cinayətkar aksiyalardan istifadə etsələr də, 

heç bir nəticəsi olmadı. Kalbalı xanın ətrafında polad sıralarla birləşən Naxçıvan əhalisinin öz and 

mərasimlərində söylədikləri üsyankar fikirlər ingilisləri susmaq məcburiyyətində qoydu. Naxçıvanlılar 

deyirdilər: «Biz tikə-tikə doğranıb, alovlar içərisində yanıb kül olsaq belə, öz ata-baba torpağımız Naxçıvanı 

Azərbaycandan ayrılmağa qoymarıq». Naxçıvanlılar istər Amerikanın muxtar vilayətdəki qubernatoru, 

polkovnik Devin, istərsə də ABŞ-ın Naxçıvanda erməni daşnakı Varşanyanın rəhbərliyi altında yaratdıqları 

oyuncaq hökuməti elə qoz qabığına soxmuşdular ki, onlar nəinki öz vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməyə 

cəsarət etmir, hətta qorxudan öz iqamətgahlarından bayıra belə çıxa bilmirdilər. Naxçıvan mahalında hakimiyyət 

faktiki olaraq Kalbalı xanın əlində idi. O, artıq Araz-Türk Respublikasında ərkanı-hərb, yəni hərbi nazir 

vəzifəsində idi. O, mütəmadi olaraq, üç tərəfdən Ermənistanla sərhəddə yerləşən və hər an erməni daşnaklarının 

vəhşi hücumlarına məruz qala biləcək Naxçıvanın müdafiə məsələləri ilə maraqlanır, əhalinin hər an döyüşə 

hazır vəziyyətdə olması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görür, bütün bunlarla bərabər, xalqın iqtisadi 

problemlərini də yaddan çıxarmır, əhalini haqq və ədaləti qorumağa, dar ayaqda bir-birlərinə kömək əli 

uzatmağa, torpağın hər qarışından, əkin suyunun hər damlasından səmərəli istifadə etməyə səsləyir, onsuz da 

ağır iqtisadi böhran şəraitində yaşayan əhalinin şəraitini heç olmasa, müəyyən qədər yaxşılaşdırmaq üçün 

Naxçıvan mahalının nəhəng sərvət sahibləri ilə danışıqlar aparır, onları imkansız ailələrə dayaq olmağa çağırır, 

hər ay bazarlarda satılan malların qiymətini tənzimləyir, həmin qiymətlərin artırılmaması üçün ciddi tədbirlər 

görürdü. 

Günlərin birində Naxçıvanda döyüşən ordu əsgərləri və əhali arasında çörəkdən zəhərlənib ölənlər oldu. 

Bundan xəbər tutan Kalbalı xan çörəkbişirmə sexində ciddi yoxlanış aparılması barədə sərəncam verdi. Əhali və 

əsgərlər üç gün çörəksiz qalsalar da, yoxlamalar nəticəsiz qalmadı. Heç demə, həmin gün növbədə özlərini 

azərbaycanlı kimi qələmə verən üç erməni xəmirin içərisinə zəhər qatıbmış. Kalbalı xanın əmri ilə həmin 

xəyanətkarlar şəhərin mərkəzində, əhalinin gözləri qarşısında edam edildi. 

Naxçıvanski Hüseyn xan Kalbalı xan oğlu (28.6.1863, Naxçıvan-1919, Petroqrad) - hərbi xadim. 

General-leytenant (1915). Kalbalı xan Naxçıvanskinin oğlu, Ehsan xan Kəngərlinin nəvəsidir. 

Kalbalı xan tacirlərə belə bir ultimatum vermişdi: «Gecələr heç kəs dükanlarını bağlamasın, gedin, rahat 

yatın. Əgər həmin dükanlardan bir şey itsə, yaxud oğurlansa, cavabdehliyi şəxsən mən özüm daşıyacağam. Biz 

insanıq və bir-birimizə inam üstə köklənməliyik». 

Sıra ilə dayanmış, qapıları taybatay açıq olan 1015 mağazanın keşiyini hər gecə bir nəfər silahlı əsgər 

çəkirdi. O dövrün canlı şahidləri olan ağbirçəklər və ağsaqqallar nəql edirlər ki, Kalbalı xan Naxçıvanda olduğu 

dövrdə dükanların qapıları qıfıl üzü görmədi, bir oğurluq hadisəsi qeydə alınmadı, təmizlik və büllurluq 

Naxçıvan əhalisinin əsl həyat meyarına çevrildi. 

Erməni işğalçılarına bir neçə dəfə sarsıdıcı zərbələr endirib onları öz yerlərində oturmağa məcbur etdiyinə 

və Naxçıvan mahalının müdafiə qüdrətini artırdığına görə bu görkəmli sərkərdə Türkiyə hökumətinin ən ali 

ordeni ilə təltif olundu və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin fər-manı ilə ona general-mayor hərbi 

rütbəsi verildi: Naxçıvanski İsmayıl xan Ehsan oğlu (5.1.1819, Naxçıvan Ş.-1918 orada) - hərbi xadim. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

514 

 

General-leytenant. Sonuncu Naxçıvan xanı Ehsan xan Kəngərlinin oğlu Kalbalı xan Naxçıvanskinin qardaşıdır. 

Ordudan general-leytenant rütbəsi ilə tərxis olunan Naxçıvanski vətənində abadlıq işləri ilə məşğul olmuş, 

Naxçıvana su çəkdirmiş, kəhrizlər qazdırmış və tarixi abidə kimi bugünədək qorunan günbəzli hamam 

tikdirmişdir. X.B. Natavanın qızı Xanbikə xanımı oğlu Əman xana alıb, Qarabağ xanlığı ilə qohum olmuşdur. 

Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda Cəmşid Naxçıvanski də inamla vuruşmuşdur. 1920-ci ilin martında 

Cəmşid Naxçıvanskinin Qafqazda (Şuşada) yerləşən alayı daşnaklara və daxili düşmənlərə qarşı döyüş 

əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdir. 28 aprel (1920) bolşevik çevrilişindən sonra N. Nərimanov Şuşaya, 

Cəmşid Naxçıvanskiyə dərhal Bakıya qayıtmaq, milli ordu hissələrinin təşkilinə başlamaq haqqında teleqram 

göndərmişdir. O, Bakıda yaradılmış Azərbaycan Birləşmiş Komanda Məktəbinin rəisi, 1921-ci ilin dekabrında 

isə Azərbaycanın ilk milli atıcı diviziyasının komandiri təyin olunmuş, yüksək ixtisaslı hərbi kadr hazırlığımda 

mühüm rol oynamışdır. 

1920-ci il iyunun 20-də, yəni bolşeviklərin XI ordu hissələri Naxçıvanı almamışdan bir neçə gün əvvəl, 

Rusiya kimi güclü bir dövlətlə mübarizə aparmağın heç bir nəticə verməyəcəyini dərk edən Kalbalı xan doğma 

torpağı tərk edib, İrana keçmək məcburiyyətində qalır. 

O, atası Cəfərqulu xanı və əmisi Rəhim xanı da özü ilə aparmaq istəyir. Lakin onlar: «Narahat olma, biz 

ruslarla həmişə yaxın əlaqədə olmuşuq, neçə-neçə rus diplomatı evimizdə çörək kəsib, onlardan bizə heç bir 

xətər toxunmaz», - deyə doğma ocağı başsız qoyub getməkdən imtina etmişlər. Həqiqətən də bu ailə təkcə 

Azərbaycanda yox, Rusiyanın yuxarı dairələrində də böyük nüfuz sahibi idi. Rus ordusunun generalları arasında 

Cəfərqulu xanın və Rəhim xanın oğulları da var idi. Məşhur rus yazıçısı Qriboyedov İrana səfir təyin olunarkən, 

Peterburqdan birbaşa Naxçıvana gəlmiş və bir ay Rəhim xanın və onun qızı, şairə Qönçəbəyimin qonağı 

olmuşdu. 

Hətta mürtəce qruplar tərəfindən İranda qətlə yetirilən Qriboyedovun nəşi Tehrandan Culfaya 

gətirilərkən, «O, vaxtilə mənim qonağım olub, evimdə çörək kəsib, mən onu unuda bilmərəm», - deyən Rəhim 

xanın əmri ilə hərbçilər 30 kilometrlik yol qət edib Qriboyedovun tabutunu Culfadan Naxçıvanadək payi - 

piyada, çiyinləri üstə gətirmiş, ilk yas mərasimi də Cəfərqulu xan və Rəhim xan nəslinin iştirakı ilə Naxçıvan 

çayının yaxınlığında, indiki dəmir körpünün yanında, açıq səma altında keçirilmiş, sonra isə mərhumun 

tabutunu böyük ehtiramla yola salmışlar. 

Lakin, bolşeviklərin Naxçıvanda qurduqları İnqilab Komitəsi «keçmişin qalığı» adlandırdığı Cəfərqulu 

xanı, Rəhim xanı və onun oğlu İskəndər xanı bir neçə aydan sonra Naxçıvandan sürgün edir. 

Qısa bir müddətdə İranın rəsmi dairələri arasında böyük hörmət qazanan Kalbalı xan çox keçmir ki, 

Ərdəbilə vali, az sonra isə Təbrizə komendant təyin olunur. Onun hərbi sahədəki zəngin təcrübəsini, ən çətin 

məqamlarda ölkəni müdaxiləçilərin hücumlarından xilas etmək üçün ağıllı yollar düşünüb tapmaq qüdrətinə 

malik olduğunu görən Rza şah Pəhləvi onu İran ordusunda yüksək vəzifəyə qaldırır. Lakin bu, bəzi ordu 

rəhbərləri arasında böyük narahatlığa səbəb olur. Onlar Rza şahla gizli danışıqlara girib onu başa salırlar ki, 

Kalbalı xan adi şəxsiyyət deyil. O, açıq fikirli, cəsarətli bir insandır. Cənubi Azərbaycanda böyük nüfuz 

sahibidir. Onu nəzarətdən kənarda saxlamaq xalqın onun ətrafında birləşməsi və mövcud hakimiyyətə qarşı 

milli azadlıq hərəkatının başlanması ilə nəticələnə bilər. Buna görə də İran rəhbərliyi Kalbalı xanı aradan 

götürməyi qərara alır. Hətta Rza şah Pəhləvinin özü onun gizli surətdə qətlə yetirilməsi barədə hökm yazır və 

1934-cü ildə Türkiyə sərhəddi yaxınlığındakı Avaçıq mahalında kürdlərə qarşı gərgin döyüşlər zamanı bu 

görkəmli hərbi xadim şahın adamları tərəfindən xaincəsinə öldürülür. 

Ermənistana güzəşt edilən İrəvan quberniyasının ərazisi 7.913.17 kv.km təşkil edirdi. Edilən güzəştdən 

sonra ermənilər Azərbaycanın Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq Qarabağ ərazilərinin Ermənistana birləşdirilməsini 

iddiası ilə çıxış etdilər. Lakin, 1918-1920-ci illərdə İrəvan quberniyasından başqa əraziləri ələ keçirə bilməyən 

ermənilər, 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edildikdən sonra bolşeviklərin 

himayəsi ilə yeni ərazilər əldə etməyə nail oldular. Sovet Rusiyası hökuməti Gürcüstan və Ermənistan 

missiyaları ilə ərazi məsələlərini Azərbaycan SSR hökumətindən gizli aparırdı. Ən dəhşətlisi isə o idi ki, 

Azərbaycan nümayəndə heyəti belə danışıqlara cəlb edilərkən onları ya ermənilər, ya da gürcülər təmsil 

edirdilər. Azərbaycanlılar isə nə ermənilərin, nə də ki, gürcülərin nümayəndə heyətlərinin tərkibinə daxil 

edilmirdilər. 1920-ci il avqustun 10-da İrəvan şəhərində Sovet Rusiyası ilə Ermənistan arasında müqavilə 

imzalanarkən, bir sıra diplomatik sənədlərin də sübut etdiyi kimi, burada Azərbaycanın milli-dövlət 

mənafelərinə ciddi qəsdlər edilərək, Zəngəzur və Naxçıvanın Ermənistana verilməsi planlaşdırılmışdı. Bu 
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zaman Sovet Rusiyası hökuməti S. Orconikidzenin belə bir iddiasından çıxış edirdi ki, «... məlum siyasi şəraitdə 

Ermənistan bizə lazımi ola bilər. İrəvandakı danışıqlar tərəfləri gələcək sülh müqaviləsini tanımağa məcbur edən 

protokolun imzalanması ilə qurtarır ki, həmin sazişlə də Ermənistan Qarabağdan imtina etməli, ancaq Zəngəzur 

və Naxçıvanı almalı idi. Əslində Azərbaycanın tarixi torpaqlarının Ermənistana verilməsi planı Leninin razılığı 

ilə Stalin tərəfindən hazırlanmışdı. Çünki sonrakı illərdə bu torpaqların hissə-hissə zəbt olunması və bu 

ərazilərdə yaşayan əhalinin deportasiyası da Stalin tərəfindən həyata keçirilmişdi. 

1920-ci il noyabrın 4-də Stalin, Orconikidze, Qabrielyan, Leqran, Ə. Qarayev və başqalarının iştirakı ilə 

keçirilən iclasda Rusiya ilə Ermənistan arasındakı müqavilənin şərtlərinə toxunularkən, Stalinin fikri əsasında 

belə bir qərar qəbul edilmişdi: «Naxçıvan və Zəngəzurun Ermənistana verilməsi haqqında təklif olunan maddə 

nə siyasi, nə də strateji cəhətdən sərfəli deyildir və yalnız son halda baş tuta biləni. 

İclasda həmçinin Siyasi Büronun Naxçıvan və Zəngəzura aid fikrinin əsaslandırılmasını hazırlamaq N. 

Nərimanova həvalə olunmuş, habelə Stalinin bu məsələ ilə RK/b/P MK ilə danışıqlar aparmasınadək 

Ermənistana təqdim edilən müqavilə barədə qəti qərar çıxarmamaq razılaşdırılmışdı. Bu qərarın özü də bir daha 

göstərir ki, Azərbaycan torpaq-ları hərraca qoyulmuşdu. V.İ. Lenindən sonra SSRİ dövlətinə rəhbərlik edən İ.V. 

Stalin bu hərracın təşkilatçısı kimi, «Mən Azərbaycanın müstəqilliyi tərəfdarı deyiləm» - deyə Azərbaycana öz 

düşmən mövqeyini bildirmişdi. 

Həmin qərarın «B» bəndində yazılırdı: «Sovet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında heç bir sərhəd 

mövcud deyildir». Qərarın «Q» bəndində Zəngəzur və Naxçıvanın Ermənistana verilməsi, «d» bəndində isə 

Qarabağın dağlıq hissəsinə öz müqəddaratını təyin etmək hüququ verildiyi göstərilirdi. 

Zəngəzurun ermənilərə verilməsi, əslində isə sadəcə, Sovet Rusiyasının təzyiqi ilə «bağışlanması» 

istiqamətində daha bir ciddi addım 1920-ci il dekabrın 1-də atıldı. Həmin gün Bakı Sovetinin Ermənistanda 

Sovet hakimiyyətinin qurulması münasibətilə keçirilən, təntənəli «tarixi» iclasında N. Nərimanov bəyanatla 

çıxış etdi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, N. Nərimanovun bəyanatı Ermənistanda yaxın və uzaq gələcəkdə 

Dağlıq Qarabağla əlaqədar məsələ qaldırmaq məqsədilə, İrəvanda ermənicə nəşr olunan «Kommunist» qəzetinin 

1920-ci il 7 dekabr tarixli nömrəsində saxtalaşdırılmış məzmun dərc edilmişdi. Sonralar N. Nərimanov özü 

bəyanatda elan edilən faktların saxtalaşdırılmasına etiraz etmişdi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın 

torpaqlarının Ermənistana bağışlanmasını həyata keçirən İ.V. Stalin Bakı Sovetinin 1920-ci il dekabrın 1-də 

qəbul etdiyi qərara münasibətini belə demişdir: «Dekabrın 1-də Sovet Azərbaycanı mübahisəli vilayətlərdən 

könüllü olaraq əl çəkir və Zəngəzur, Naxçıvan və Dağlıq Qarabağın Sovet Ermənistanına verilməsini elan edir». 

Göründüyü kimi, əgər XI Qızıl Ordunu Azərbaycanı işğal etmək üçün A. Mikoyan dəvət etmişdisə, ondan sonra 

onun torpaqlarını siyasi hərraca qoyan İ.V. Stalin olmuşdur. 1920-ci il dekabrın 2-də İ. Stalinin «Azərbaycanın 

fatehi» adlandırdığı S. Orconikidze V.İ. Leninə və İ. Stalinə Bakı Sovetində qəbul edilən qərarın məzmununu 

çatdırmışdı. Zəngəzur və Naxçıvanın Ermənistana verilməsi elan edilən kimi həyata keçirilmədi. N. Nərimanov 

ZSFSR İttifaq Sovetinin sədrlərindən biri olarkən, Leninə yazdığı məktubda «Azərbaycan tamamilə 

mübahisəsiz ərazilərini Ermənistana güzəştə gedir və düzəlməsi mümkün olmayan həlledici səhvdir» - deyə 

etiraf etmişdi. 

Ermənilər Zəngəzurun ələ keçirilməsini asanlaşdırmaq və sürətləndirmək məqsədilə qəzanın onlar 

tərəfindən tutulan sahələrində möhkəmlənərək, bölgənin digər hissələrində - Aşağı Zəngəzurda Kürdüstan 

yaradılması «ideya»sını irəli sürmüşdülər. Əslində əsas məqsəd Rusiyanın Azərbaycanda yenidən 

möhkəmlənməsini təmin etməkdən, bu niyyətlə də Azərbaycanın parçalanması da daim təzyiq altında 

saxlanılmasından, Zəngəzurun tədricən, hissə-hissə Ermənistana verilməsinə nail olmaqdan ibarət idi. 

Zəngəzurun və digər ərazilərin itirilməsi o zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin 1920-ci il 1 dekabr tarixli 

bəyanatı ilə verdiyi vədə öz sərvətlərinin qapılarının Ermənistanın üzünə geniş açmasına dərhal əməl etməsi, 

hələ müharibəyə və daşnakların ərazi iddialarına son qoyulmasının, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdikləri vəhşiliklər qurtarmamış, «qonşu və dost xalqa» hərtərəfli yardım göstərilməsindən ibarətdir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi rəsmən elan olunsa da, qəzanın onun 

idarəçiliyinə keçməsi dərhal baş vermədi. Belə ki, 1921-ci il yanvarın 12-də Azərbaycan KP MK Siyasi və 

Təşkilat Bürolarının iclasında Zəngəzurun müsəlman hissəsinin inzibati cəhətdən təşkili haqqında qərar çıxardı. 

Nəhayət uzun müzakirələrdən sonra Zəngəzur qəzasının köhnə inzibati sərhədlərdə saxlanması qərara alındı. 

Zəngəzurla bağlı qeyri-müəyyənlik 1927-ci ilə qədər davam etdi. 
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Zəngəzurun azərbaycanlı əhalisini sıxışdırmaqda davam edən ermənilər bununla kifayətlənməyərək, 

sonralar bir sıra ərazilərin də ələ keçirilməsinə nail oldular. Belə ki, Zaqafqaziya MİK Rəyasət Heyətinin 1927-

ci il 1 yanvar tarixli iclasında Mehri-Cəbrayıl qəzasında 24 kəndin, 1927-ci il 20 iyun tarixli iclasında isə 

Zəngəzur-Kürdüstan qəzasının 1.065 desyatin ərazisinin bu və ya digər qəzalara aid edilməsi məsələləri 

müzakirə edildi. Yenə də bu qanunverici hakimiyyət orqanının 1929-cu il fevralın 18-də M. Sxakayanın 

sədrliyi, Azərbaycan nümayəndələrindən isə D. Bünyadzadə, M. Bağırov və S. Yaqubovun iştirakı ilə keçirilən 

iclasda Mehridə erməni rayonu yaratmaq adı altında Zəngilan rayonunun üç kəndi - Nüvədi, Eməzir və Tuğut 

Ermənistana verildi. 

1938-1939-cu illərdə Eməzir kənd kollektiv təsərrüfatı Nüvədi kəndi, Tuğut kəndi isə ermənilər yaşayan 

Astazurla birləşdirildi, hər iki kəndin doğma yerlərindən Nüvədi, Əldərə və Astazura kəndlərinə köçürüldü. 

Beləliklə, Zəngəzurun cənub-qərb hissəsindəki torpaqların da ermənilərə «bağışlanması» və burada Mehri 

rayonunun təşkili ilə Azərbaycan özünün tərkib hissəsi olan Naxçıvandan ayn salındı, bu bölgə ilə əlaqə 

çətinləşdi. Zəngəzurun bir hissəsinin ermənilərin əlinə keçməsi ilə Şimali Azərbaycan parça-parça edildi, onunla 

Türkiyə arasında əlaqə pozuldu, torpaqlarımızın sonrakı işğalı üçün yeni zəmin yaradıldı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qars müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş sərhədlərinə gəldikdə isə, həmin 

müqavilədə Naxçıvan ərazilərinin qarantı kimi çıxış edən Türkiyə dövlətinin razılığı olmadan Zaqafqaziya 

Sovetləri MİK Rəyasət Heyətinin 1929-cu il 18 fevral tarixli qərarı ilə bölgənin 657 kv.km sahəsi Ermənistana 

verildi. Bu orqanın 1938-ci il 5 mart tarixli iclasının qərarına əsasən isə Şərurun Sədərək və Kərki kəndləri 

ətrafındakı müəyyən ərazilər Ermənistana keçdi. 

 

Təhsil problemləri.-2018.-24-30 aprel.-№31-32.-S.2-4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: istehsal potensialı və perspektivlər 

 

Cavadxan Qasımov 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

E-mail: cavadxan.yusifoglu@mail.ru 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının nəzəri məsələlərinə diqqət 

yetirilmiş, onun elmi əsaslandırılması aparılmış, addımların günün tələblərinə uyğun atılması vurğulanmışdır. 

Göstərilmişdir ki, son iyirmi iki ildə burada məqsədyönlü iqtisadi siyasətin yeridilməsi ümumilikdə, milli 

iqtisadi potensialın daha da gücləndirilməsinə səbəb olmuşdur. Əldə olunan nəticələr statistik göstəricilər 

əsasında tərtib edilmiş cədvəllərlə təhlil edilmiş və region üçün səmərəli strateji faydalılığı açıqlanmışdır. 

 

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, milli iqtisadi potensial, məşğulluq səviyyəsi, ümumi daxili məhsulun 

həcmi, bazar iqtisadiyyatı, bazar münasibətlər. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin etibarlı qonşuluq siyasətinin tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyətə 

malik region kimi dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına da töhfə verməkdədir. Buna görə də: 

− coğrafi mövqeyinə görə əlaqələndirici xüsusiyyətlərinə; 

− iqtisadi təşəbbüskarlığına görə artan miqyasda təmin edilən qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinə; 

− ictimai-siyasi sabitliyinə görə ölkənin milli maraqlarının qorunmasına; 

− sosial dayanıqlığına görə əhalinin firavan və təhlükəsiz yaşayışına; 

− idarəetmənin təşkilinə görə stimullaşdırıcı xüsusiyyətlərin çevikliyinə təkan olan muxtar respublika 

ölkənin makroiqtisadi nailiyyətlərinin və siyasi yüksəlişinin ən sadiq təminatçısına çevrilmişdir. Dünyanın 60-a 

yaxın ölkəsi ilə ticarət əlaqələri olan muxtar respublika ölkənin strateji məqsədlərinə qətiyyətlə xidmət 

etməkdədir. Özünün iqtisadi faydalılığı ilə makroiqtisadi proseslərə stimul verən Naxçıvan Muxtar Respublikası 

iyirmi iki il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının: 

− müqavimət gücünün artırılmasında; 

− istehsal əhəmiyyətliliyinin çoxaldılmasında; 

− ixrac potensialının gücləndirilməsində; 

− çoxşaxəliliyinin təmin edilməsində; 

− regional siyasətinin səmərəliliyində; 

− inteqrasiya qabiliyyətinin inkişafında; 

− güclü infrastrukturun təşkilində; 

− səmərəli məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində; 

− nəticə etibarı ilə inkişafın uzaq gələcək üçün təşkilatlanmasında inamla yol qət etmişdir. 

Bu proseslərin vəhdətindən yaranan təminatla Naxçıvan Muxtar Respublikası əsas makroiqtisadi 

hədəflərin tərkib hissəsi kimi qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına [səh.265-266] təkan olacaq sahələrin 

tənzimlənməsinə nail olmuşdur. Burada həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində: 

− iqtisadiyyatın sahə strukturu müasir təminat qabiliyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş; 

− əmtəələr yüksək istehlak dəyəri əsasında istehsal olunmuş; 

− ərazinin ixtisaslaşdırılmasına uyğun olaraq məhsuldar qüvvələrdən istifadə sahəsində səmərəliliyin 

artırılmasına əlverişli imkanlar açmış; 

− əmək məhsuldarlığının stimullaşdırıcı amilləri öz növbəsində məhsuldarlığa səbəb olmuş; 

− məhz bu potensialla da ölkənin hədəf və prioritetlərinə birbaşa xidmət etməkdədir və s. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişafında yeni səhifələr açmaqdadır. 

Tələbata uyğun məhsul istehsalı, yerli istehsal potensialının gücləndirilməsi, daxili bazarın qorunması, bazar və 

iqtisadi tarazlıqların yaradılmasından ibarət sosial məmnunluğun bərqərar edilməsi muxtar respublikada daim 

diqqətdə saxlanılmaqdadır. Bunun da nəticəsində sakinlərin həm alıcılıq qabiliyyətləri yüksəlmiş, həm də zəruri 

istehlak vasitələrinə əlçatımlılıq təmin edilmişdir. Bunu aşağıdakı şəkil də göstərir: 

mailto:cavadxan.yusifoglu@mail.ru
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Şəkil 1 

Müxtəlif illər üzrə pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin və əhaliyə göstərilən 

pullu xidmətlərin ümumi həcmi (min manat) 

 
Şəkil statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən işlənmişdir. 

 

Milli iqtisadiyyata doğru düşünülmüş addımların atılması muxtar respublikada səmərəli ticarət mühitinin 

yaradılmasına və bu sahədə keyfiyyətli xidmət təminatına şərait yaratmışdır. Nəticə isə, sağlam iqtisadi inkişafa 

doğru və sosial dayanıqlığa istiqamətlənmiş proseslərin düzgünlüyünü bəyan etməkdədir. Azad rəqabətin, 

sərbəst sahibkarlığın stimullaşdırıcı amillərini özündə əks etdirən bu amillər muxtar respublikanın hazırkı 

sosiallaşan iqtisadiyyatına güclü təkan olmaqdadır. Bu, özünü hər bir nəfərə düşən pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsinin və pullu xidmətlərin həcmində də göstərməkdədir. Aşağıdakı şəklə diqqət edək: [səh.266-267] 

 

Şəkil 2 

Hər bir nəfərə düşən pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin və 

pullu xidmətlərin həcmi (manat) 

 
Şəkil statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən işlənmişdir. 
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Ümummilli lider böyük Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlatdığı müasir iqtisadi 

siyasət burada özünün sosiallaşan çəkisi ilə yanaşı, həm də ümumxalq maraq və mənafeyini ifadə etmə 

sahəsində qətiyyətli yol qət etdi, bununla da dünyəvi mahiyyət daşıdı. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası 

özünün təbii, iqtisadi və coğrafi potensialından səmərəli istifadə etməklə, ölkənin milli və iqtisadi maraqlarına 

xidmət etməkdədir. Təbii ki, bütün bunlar muxtar respublikada xarici ticarətin də səmərəliliyi və potensialının 

artırılması baxımından da olduqca əlverişlidir. Əlbəttə ki, xarici ticarətin inkişafı ümumilikdə ölkənin etibarlı 

qonşuluq və strateji tərəfdaşlıq məqsədlərinə böyük töhfədir. Bu mənada qeyd edə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası artıq sözügedən sahə üzrə kifayət qədər təşkilatlanmış, güclü təcrübə əsasında makroiqtisadi 

inkişafa təkan verməkdədir. 

 

Şəkil 3 

Xarici ticarət dövriyyəsi, o cümlədən, idxal və ixrac əməliyyatları 

(min ABŞ dolları) 

 
Şəkil statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən işlənmişdir. [səh.267-268] 

 

Xarici ticarət dövriyyəsinin inkişafı, bu sahədəki əməliyyatların yüksələn xətt üzrə davamlılığı, ölkələrin 

makroiqtisadi siyasətinin də səmərəliliyini göstərməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu sahədəki 

nailiyyətləri də diqqəti cəlb etməkdədir. Belə ki, ölkəmizin prioritetlərindən olan idxalın məhdudlaşdırılması, 

bunun da əsasında ixracın şaxələndirilməsi məsələləri ciddi əhəmiyyət daşımaqdadır. Elə bunların nəticəsidir ki, 

artıq 2009-cu ildən ticarət əməliyyatlarında müsbət saldo yaranmışdır. 

 

Şəkil 4 

Xarici ticarət dövriyyəsində yaranan müsbət saldonun artım dinamikası 

(min ABŞ dolları) 

 
Şəkil statistik məlumatlar əsasında müəllif tərəfindən işlənmişdir. 

 

Qeyd edək ki, cari ilin on ayı ərzində də bu göstəricilər dinamik artım vəziyyəti ilə seçilmişdir. Belə ki, 

muxtar respublikada yaradılmış sağlam sosial-iqtisadi inkişaf mühiti xarici ticarət dövriyyəsinin 
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stimullaşmasına səbəb olmuş və nəticədə 360 milyon 203 min 800 ABŞ dolları dəyərində xarici ticarət 

dövriyyəsi qeydə alınmışdır. İxracın həcmi son bir il ərzində 1,2 faiz artaraq 329 milyon 709 min 800 ABŞ 

dolları, idxalın həcmi 8,1 faiz azalaraq 30 milyon 494 min ABŞ dolları olmuş, 299 milyon 215 min 800 ABŞ 

dolları dəyərində müsbət saldo yaranmışdır (2). 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-cu ildən müsbət saldo əldə etməsi o deməkdir ki: 

− ən əvvəl, xammala olan tələbat burada təmin edilir, yerli istehsal öz əhatəsini və təminat qabiliyyətini 

durmadan artırır; 

− makroiqtisadi potensial ölkənin hədəfləri baxımından idxalın məhdudlaşdırılmasını sürətləndirir və 

ixrac isə stimullaşdırılmaqla yüksək dinamika alır; 

− iqtisadi-ticarət əlaqələri sahəsindəki proseslərin düzgün təşkili və idarəolunmasında icra edilən vəzifələr 

səmərəlidir və s. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında “Made in Azerbaijan” brendinin yaradılması və xarici bazarlarda 

təşviqinin həyata keçirilməsindən ibarət tədbirlər öz sosial-iqtisadi və hətta beynəlxalq əhəmiyyətini 

yüksəltməkdədir. Qeyd edək ki, bu sahədəki proseslərin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən “Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 

18 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncam imzalanmışdır. Həmin hüquqi akta əsasən müvafiq sahə üzrə qarşıya 

qoyulan vəzifələrdən biri məhz “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqindən ibarətdir. 

Bunun davamı olaraq dövlət başçısının “Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan malların vahid 

məlumat bazasının yaradılması haqqında” 21 sentyabr 2016-cı ildə [səh.268-269] imzalanmış sərəncamı 

əsasında İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin nəzdində 

Azexport.az saytı fəaliyyətə başlamışdır. Təşkilatçılığın yüksək səviyyədə çevikliyini təmin edən bu portal 

dünyanın ən populyar elektron ticarət və reallaşdırma şəbəkələri ilə inteqrasiya olunmaqla, Azərbaycan 

mallarının bütün dünyadakı reklamı və tanıdılmasını həyata keçirməkdədir. Tez-tez yenilənən və ölkəmizin 

qeyri-neft sahəsinə aid məhsulların ixracı məqsədlərini həyata keçirən bu sayt istifadəyə rahatlığı, əlçatanlığı, 

təhlükəsizliyi və sürətli imkanları ilə “Made in Azerbaijan” brendini alıcılara daha yaxından təqdim edir. 

“Made in Azerbaijan” brendi dünyada şöhrət qazanır deyən ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 2016-cı 

ilin oktyabr ayının 5-də “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və 

marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı 

xarici ölkələrdə sertifikat və patentlər almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən 

xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin 

tənzimlənməsi Qaydası” təsdiq edilməsi haqqında imzaladığı Fərman bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin 

strateji mahiyyətini daha da yüksəltmişdir. Eyni zamanda bunlar ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafında yeni 

səhifələrin açılmasına istiqamətlənib. Bununla bağlı ölkə başçısının 2017-ci ilin 17 aprel tarixində Yevlax, 3 

avqust tarixində Balakən, Zaqatala və Qax, 2 sentyabr tarixində isə Lənkəran rayonlarına etdiyi səfərlər və 

keçirdiyi müşavirələr qeyd edilən məqsədlər istiqamətində güclü təkanverici qüvvəyə çevrildi [1, s. 175]. 

Bu məsələlər ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında regional mahiyyətinin yüksəldilməsi ilə daha da önəm 

qazanmaqdadır ki, burada da Naxçıvan Muxtar Respublikasının rolu, təsiri və mövqeyi özünü təsdiq 

etməkdədir. Ali Məclis Sədrinin hər il sahibkarlarla keçirdiyi görüşlər, onların dövlət dəstəyi ilə, məhsul 

istehsalında və xidmətlərin göstərilməsində stimullaşdırıcı mexanizmlərlə əhatə edilməsi, istehsala və ixraca 

yönəlmiş yeni ideyaların, təşəbbüslərin dəstəklənməsi məsələləri daima öz aktuallığı ilə mövcud olmaqdadır. 

Qeyd edilən sahə üzrə ciddi tədbirlərin davamı olaraq, 2016-cı il oktyabrın 31-də “Naxçıvan Məhsulları” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üçün inşa olunmuş istehsal sahələri və anbarın istifadəyə verilməsi 

münasibətilə keçirilən tədbirdə bu məsələnin əhəmiyyətinə diqqət çəkən Ali Məclisin Sədri zəruri vəzifə olaraq 

muxtar respublikada istehsal olunan məhsulların məhz Naxçıvan brendi ilə xarici bazarlara çıxarılması və 

tanıdılmasından ibarət olduğunu bildirib. Bundan əlavə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 

2017-ci il may ayının 5-dən 6-dək Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Respublikasında səfərdə olması sözügedən 

sahə üzrə tədbirləri daha da sürətləndirmişdir. Tərəflərin Naxçıvanla birbaşa çarter reysləri, regionda aparıcı tur 

operatorları və turist axınının artımı məsələlərini müzakirə etməsi yeni perspektivlərin açılmasına səmərəli 

imkanlar yaratmışdır. Burada həm də kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli mühitin olduğu qeyd 

edilmişdir [1, s. 176]. 
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Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının istehsalı olan məhsulların xarici bazarları çıxış imkanlarının daha 

da genişlənməsi özünü mühüm yüksəliş mərhələsinə gəlib çatmışdır. Diqqət edəndə görünür ki, muxtar 

respublika mineral suların ixracı sahəsində, xüsusən də “Sirab” və “Badamlı”dan ibarət Naxçıvan brendini 

dünyaya təqdim etməkdədir. Əgər “Sirab” mineral suyu Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, İran kimi ölkələrə ixrac 

edilirsə, “Badamlı” mineral suyu MDB məkanına, Dubaya, Səudiyyə Ərəbistanının hüdudlarına daxil ola 

bilirsə, deməli, muxtar respublika öz təbii sərvətlərinin qiymətləndirilməsində, [səh.269-270] ixracında və 

ondan əhalisinin rifahı naminə səmərəli istifadə edilməsində artıq güclü təcrübəyə malikdir. 

Digər tərəfdən, muxtar respublikanın sənaye potensialının daha da artırılmasında, bu sahədəki ixrac 

potensialının daha da stimullaşdırılmasında sement istehsalının yüksələn əhəmiyyətindən bəhs etmək yerinə 

düşər. 2011-ci ildən fəaliyyət göstərən Naxçıvan Sement Zavodu gündəlik 1300 ton məhsul istehsal etmə 

gücünə malik olmaqla, müasir texnologiyalarla tam əhatə edilmişdir. Təmin edilmiş istehsal potensialı sementin 

həm ölkəmizin müxtəlif regionlarına, həm də Türkiyəyə və Gürcüstana göndərilməsinə imkanlar açmışdır. Bu 

sənaye müəssisəsində 18 əsas istehsal bölməsi vardır. Bunları qeyd etməkdə əsas məqsədimiz muxtar 

respublikanın müvafiq sahə üzrə yetərli xammal bazasına malik olmasını göstərməkdir. 

Bir halda ki, əsas xammal olan əhəngdaşı, mergel və köməkçi xammallar - dəmirli gil Kəngərli 

rayonunun Çalxanqala, kvars Şərur rayonunun Gümüşlü, gips isə Babək rayonunun Nehrəm kəndləri 

yaxınlığındakı yataqlardan çıxarılır, deməli, muxtar respublika sement istehsalı sahəsində də tələbata uyğun 

istehsal potensialını formalaşdıra bilmiş və bu sahədə də Naxçıvan brendi beynəlxalq miqyasda öz yerini 

tutmuşdur [1, s. 177]. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının prioritetlərinə qətiyyətlə xidmət 

etməkdədir. Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin əsaslarını dolğun ifadə etməyi bacaran bu keyfiyyətlər uzaq 

gələcək üçün daha güclü potensial vəd etməkdədir. 
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В статье отводится внимание теоретическим вопросам социально-экономического развития 

Нахчыванской Автономной Республики, дается его теоретическое обоснование, подчеркивается, что 

шаги предпринимаются в соответствии с требованиями времени. Показано, что целенаправленная 

экономическая политика, проводимая в последние 22 года, стала причиной роста начионального 

экономического потенциала. Результаты получены на основе статистических показателей, исследованы 

таблицы и выявлена рациональная стратегическая эффективность для региона. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, национальный экономический потенциал, 

степень занятости, объем валового внутреннего продукта, рыночная экономика, рыночные отношения. 
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In the paper attention is given to theoretical issues of socio-economic development of Nakhchivan 

Autonomous Republic, it’s theoretical foundation is given; it is emphasized that steps are taken in accordance 

with the requirements of the time. It is shown that targeted economic policies pursued in the last 22 years 

became the reason of growth of national economic potential. The results are obtained on the basis of statistical 

indicators; tables are studied and rational strategic effectiveness for the region is revealed. 
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“Şərqi-Rus” qəzeti və Naxçıvan ədəbi mühiti 

 
Əbülfəz Quliyev, 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları mətbuata olan ehtiyacın artdığını görərək 

ana dilində qəzet və ya jurnallar çıxarmaq üçün dəfələrlə hökumət dairələrinə müraciət etdilər. Lakin  çar 

hökuməti Azərbaycan mətbuatının da inkişafına mane olurdu. Ona görə də Azərbaycan əhalisi Yaxın Şərq 

ölkələrində çıxan mətbuat orqanlarını mütaliə edirdi. 

Lakin çar hökuməti müsəlman vətəndaşların yad təsirlərin altında qalmasına da göz yuma bilməzdi, ona 

görə də  bu sahədə bəzi güzəştlərə getmək məcburiyyətində qaldı. Belə bir dözülməz şəraitdə çarizmin irəli 

sürdüyü maneələri aşmaq cəhdi böyük XX əsrin ilk illərində maarifçimiz M.Şahtaxtlıya nəsib oldu. O, Parisdən 

qayıdaraq 1902-ci il aprelin 2-də Rusiyanın Mətbuat işləri üzrə baş idarəsinə xahişnamə ilə müraciət etdi. 

Böyük çətinliklərlə qəzetin Tiflisdə nəşrinə icazə ala bildi. Böyük maarif fədaisi burada “Məhəmməd ağa 

Şahtaxtinski mətbəəsi” adlı bir mətbəə təşkil etdi. Əsrin əvvəllərində xalqın milli-mənəvi inkişafı uğrunda 

hərəkat başlamışdı. Bu gəlişmələrdən ruhlanan böyük ədib yazırdı: “Güman edirəm ki, bütün müsəlman 

ziyalıları, həmçinin ümumiyyətlə, zəhmətkeş, tərəqqiyə can atan kiçik xalqımızın inkişafının insanpərvər 

dostları məni müdafiə edəcək və bu işin mədəni əhəmiyyətini layiqincə anlaya biləcəklər”. 

1903-cü il martın 30-da xalqımızın mədəniyyəti tarixində, mətbuatımızın tarixində əlamətdar bir hadisə 

baş verdi: həmin gün ziyalılarımızın çoxdan bəri həsrətlə gözlədikləri əsrin ilk milli mətbuat nümunəsi meydana 

çıxdı. “Şərqi-Rus” qəzetinin ilk nömrəsinin işıq üzü görməsi xəbəri  böyük əks-səda verdi. 

“Şərqi-Rus” qəzeti çarizmin istismarı şəraitində dövrün mütərəqqi ziyalılarını öz ətrafına toplayaraq  

zülm altında əzilən xalqların xoşbəxt həyat arzularının tərcümanına çevrildi. “Şərqi-Rus” 1905-ci il yanvarın 15-

dək nəşr olunmuşdur.  M.Şahtaxtlı Peterburqa getməsi ilə əlaqədar 1904-cü ilin 23 noyabrından inanıb etibar 

etdiyi C.Məmmədquluzadəni öz yerinə müvəqqəti redaktor təyin etmiş, görkəmli ədibimiz  qəzet bağlanana 

qədər bu vəzifəni icra etmişdir. 

Bu qəzetin mədəniyyət və ədəbiyyatımız tarixində çox böyük xidmətləri olmuşdur. Belə ki, 

M.Ə.Rəsulzadənin xalqa müraciəti,Ömər Faiq Nemanzadənin ilk alovlu publisistik əsərləri, F.Köçərlinin ədəbi 

əsərləri, C.Məmmədquluzadənin ilk mətbu əsəri “Poçt qutusu” hekayəsi bu qəzetdə  nəşr olunmuşdu. 

M.S.Ordubadinin, M.Ələkbər Sabirin,Abdulla Surun,Əliqulu Qəmküsarın ilk mətbu əsərləri yenə bu qəzetdə 

işıq üzü görmüşdü. C.Məmmədquluzadənin bir jurnalist kimi yetişməsində “Şərqi-Rus” ilk yaradıcılıq məktəbi 

rolunu oynamışdır. “Xatiratım”da o, bu hadisəyə belə qiymət verir: “Möhtərəm ədibimiz M.Şahtaxtlı  öz 

qəzetinin idarəsinə cəlb etməklə məni qəzet dünyasına daxil etdi” . 

“Şərqi-Rus” iki ildən az bir müddət çap olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan ictimai fikir tarixində, milli 

mətbuatımızın tarixində böyük bir hadisə idi. Böyük naşir “Şərqi-Rus”un fəaliyyəti ilə XX əsr Azərbaycan milli 

mətbuatına yol açdı. Eyni zamanda “Molla Nəsrəddin” jurnalının baş məşqinə çevrildi . 

O zaman Azərbaycanda mətbuat işində çalışan olduğu üçün M.Şahtaxtlı əvvəl həftədə üç dəfə ,sonra 

həftədə beş gün nəşr olunan qəzet üçün ədəbi işçi ,mətbəə işçisi problemi ilə üzləşmişdi.Bu iş üçün o,öz 

həmyerlilərinin gücündən istifadə etməyə üstünlük verirdi. Qəzet öz səhifələrində Naxçıvan hadisələrinə geniş 

yer verdiyi kimi,ədəbi mühitə də qayğı göstərir,nəzm və nəsr yazanları həvəsləndirirdi Təsadüfi deyildir 

ki,yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi böyük satira ustası C.Məmmədquluzadənin mətbuat dünyasına gətirən yol 

“Şəri-Rus”dan başlayırdı.O,Mirzə Cəlildən əlavə digər  Naxçıvan ziyalıları ilə məktublaşır,əlaqə saxlayır,onları 

qəzetin redaksiyasına cəlb etmək istəyirdi. Bu baxımdan,o dövrün görkəmli Naxçıvan ziyalılarından 

M.T.Sidqini,Qurbanəli Şərifzadəni də xüsusilə qeyd etmək olar.. 

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı publisistika, jurnalistik fəaliyyətlə də məşğul olan M.T.Sidqi Baxçasarayda 

nəşr olunan “Tərcüman”, Kəlkəttədə nəşr olunan “Həblülmətin”, Qahirədə nəşr olunan “Sürəyya”, Bakıda nəşr 

olunan “Kaspi” qəzetləri ilə yaxından əlaqə saxlamış, həmin mətbuat orqanlarında çıxış etmiş, əsl mənada 

qəzetçi kimi tanınmışdı .  Ona görə də ana dilində “Şərqi-Rus” qəzetinin nəşri xəbəri böyük maarif xadimini 

ürəkdən sevindirmişdi. Qəzetin nəşrə başlamasından əvvəl Şahtaxtılı ona rəsmi məktub yazmış, redaksiyada 

daimi işləmək üçün Tiflisə dəvət etmişdi. M.Sidqi qəzetin nə vaxt işıq üzü görəcəyini, bunun milli tərəqqi 
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yolunda mühüm bir hadisə olacağını “Şərqi-Rus”un redaktoruna yazdığı məktubda önəmlə vurğulayırdı: “Az 

müddətdən sonra “Şərqi-Rus” qəzeti millətin gənclərinin qaranlıq ürəklərində nur saçacaq və bilik və mərifət 

çırağı cəhalət çölündən səadət-xoşbəxtlik sarayına aparacaqdır. Sizin adınız da tarixdə əbədi olaraq həkk 

olunacaqdır”. 

Görkəmli publisist milli dildə, ana dilində qəzetin nəşri xəbərini böyük sevinclə qarşıladığını bəyan 

edərək göstərirdi ki, həqiqətən bu xoş xəbər bütün elm və mədəniyyət xadimlərinə, xüsusilə bu vilayətin bütün 

elm sahiblərinə yeni bir ruh və sevinc bəxş etmişdir. İnsana elə gəlirdi ki, guya Şərqdə yeni günəş doğdu və 

ulduzlar parladı. 

 

M.Sidqi əziz dostunun Tiflisə qəzet redakiyasında işləməyə dəvətini ailə vəziyyəti ilə əlaqədar qəbul 

etməmiş, ancaq Naxçıvanda yaşayıb qəzetin abunə işlərinə kömək etmiş, qəzetdə sanballı məqalələrlə iştirak 

etmişdir. Bunu Sidqinin M.Şahtaxtılıya yazdığı məktublarda da müşahidə edirik. 

“Şərqi-Rus”un nəşri bu maarif fədaisini çox sevindirmişdi. O, redaktoru bu münasibətlə ürəkdən təbrik 

etmiş, bundan sonra Azərbaycan dilində milli qəzetin nəşrinin millətin alim və ədibləri ilə avam və cahilləri 

arasında vasitə olub nəşri-maarifə davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdi.Maarifçi ədibin  qəzetdə nəşr 

nəşr etdirdiyi bir neçə məqalə,xüsusilə “Təəssüf,yenə  də təəssüf” və “Qazetə,yaxud qəzet nədir” məqalələri 

diqqəti cəlb edir. Sonuncu məqalə xüsusilə diqqətəlayiqdir. Xalqın maariflənməsi işində mətbuatın mühüm 

əhəmiyyət daşıdığını yaxşı başa düşən müəllif bu məqalədə yazırdı ki, bütün dünya qəzetin əhəmiyyətini və 

mahiyyətini dərk etdiyi halda, İran və Qafqaz müsəlmanlarının əksəriyyəti hələ də onu şeytan əməli sayır: 

“Xülasə, uzun bir mərəkə...və illa yerdə qalan əhalinin hamısı qəzetədən rugərdan olub və bəlkə qazet 

kəlməsindən tənəffür edirlər. Bu günə müsəlmanlar arasında ərəbi olsun, farsi olsun, türki olsun, adına ki, qazet 

dedin iş tamamdır. Ondan sonra hər nə desən məhəlli-etina və layiqi-təvəccöh deyildir” (33, s. 164). 

Böyük təəsüf hissilə qeyd etməliyik ki, dövrünün açıqfikirli maarif fədaisi, görkəmli pedaqoq və publisist 

Məhəmməd Tağı Sidqi cəmi 49 il ömür sürmüşdür. Sidqinin qəflətən vəfat etməsi bütün ziyalıları yasa boğduğu 

kimi “Şərqi-Rus”un əməkdaşlarını da dərindən kədərləndirmişdi. Təsədüfi deyildir ki, burada Sidqinin ölümü 

ilə əlaqədar bir sıra yazılar, vida məqalələri çap olunmuşdu. Bunlar arasında Sidqinin “qardaşım”-deyə müraciət 

etdiyi böyük satira ustası Cəlil Məmmədquluzadənin qəzetin 30 yanvar 1904-cü ildə çap olunmuş məqaləsi 

xüsusilə diqqəti cəlb edir. Müəllif “Getdi cahandan həzrəti-Sidqi” adlandırdığı bu məqalədə böyük maarif 

fədaisinin Ordubadda, eləcə də Naxçıvan şəhərində təhsilin, yeni tədris üsulunun, üsuli-cədid məktəblərinin 

yayılması üçün, xalq arasında qəbul edilməsi üçün göstərdiyi fədakarlıqları ürək yanğısı ilə təsvir edir: 

“Naxçıvan şəhərində haman məktəbi həzrəti-Sidqi təsis edən zaman belə qaydalı müsəlman mədrəsəsi nəinki 

İrəvanda, bəlkə Qafqazın böyük müsəlman şəhərlərinin çoxunda yox idi. Həzrəti Sidqinin getməyinə etdiyimiz 

ah-naləmizin əsl səbəbi budur” . 

Böyük satira ustası Sidqinin Ordubaddakı fəaliyyəti üzərində geniş şəkildə dayanır, onun Naxçıvan 

ziyalılarının israrlı dəvətini qəbul etməsindən bəhs edərək yazırdı: “Allah şahiddir ki, Sidqinin vətənimizə varid 

olmaqlığı şəhərimizin mədəniyyət və maarif tarixi üçün bir mühüm fəqərə oldu” (65). 

C.Məmmədquluzadə yazır ki, mərhum nəşri-maarif və təməddün, dini-islama rəvac vermək, insaniyyət 

aləminə məhəbbət yolunda çalışırdı. Maarifin inkişafı baxımından M.Sidqinin dövrü ilə ondan on il əvvəl 

arasında yer ilə göy qədər fərq var idi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, o zaman Ordubadda yaşamış tarixi romanlar ustası M.S.Ordubadi də qiymətli 

dostunun, əqidə yoldaşının vəfatından çox kədərlənmişdi. “Şərqi-Rus”da nəşr etdirdiyi bir şeirdə qüdrətli ədib 

Sidqi ilə dostluğunu dilə gətirir,  böyük təəssüf və kədər hissilə Sidqinin vəfatının ümümxalq matəminə 

çevrildiyini göstərir: 

 

Çıxıbdır  şəhərdən dişarə, cəmaat izdihamla, 

Könül bir ləhzə fikr et, gör nə qeyrətli camaatdır. 

Qılıb pişvaz nəşin xalq o  dəm və möhnəta guyan 

Görən söylərdi bilqət yəqin ruzi-qiyamətdir 

(34, s. 40). 
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Sidqinin yaxın dostlarından Əsəd ağa Kəngərlinin də bu ağır itki barədə qəzetdə məqaləsi çap olunmuşdu. 

“Sidqi mərhumun tərcümeyi-halı” başlığı ilə çap olunan həmin məqalədə müxbir dəfn mərasiminin ümuxalq 

matəminə çevrildiyini, dövlət adamlarının, ziyalıların, məktəb şagirdlərinin, xalq kütlələrinin bu izdihamda  fəal 

iştirak etdiyini təsirli bir dillə belə təsvir edir: “Cənazənin qabağınca “Məktəbi-tərbiyyə” şagirdləri 120-dən 

ziyadə barmaq boyda balalar əllərində siparə nəhayət xunavər və məlaləngiz sövt ilə kəlami-şərif oxuyaraq 

növhə edəndə məktəb balaları və camaat səs-səsə verib şövqlə ağlayıb məscidə bir şur, qülqülə saldılar 

indiyədək bir kəsin vəfatı əhaliyə belə təsir etməmişdi. İştə belə bir  vücudi-alimiqdarı biz qeyb etdik. Əgərçi 

özü bu aləmdən getdi, lakin mərifət və qeyrət toxumunu insaniyyət bağında əkib səmərəsi ələddavam 

yetişməkdədir və asari-ədəbiyyəsi ilə cərideyi-aləm səhifəsində adını səbt edib özünə bir mənəvi heykəl ucaltdı . 

“Şərqi-Rus”un ədəbiyyat aləminə təqdim etdiyi istedadlı gənclərdən biri də görkəmli tarixi roman ustası 

M.S.Ordubadi olmuşdur.Şair Hacağa Fəqir Ordubadinin ailəsində yetişmiş Məmməd Səid uşaqlıqdan poeziya 

həvəskarı idi.M.Sidqinin yetirməsi olan Məmməd Səidin təbrik mövzusunda ilk mətbu şeiri də  “Şərqi-Rus”da 

işıq üzü görmüşdü.”Ədəbiyyat” rubrikası ilə verilən həmin şeir  qəzetdə Məhəmməd Hacıağazadə, təxəllüs Səid 

Ordubadi imzası ilə nəşr olunmuşdur.Ordubadi sonralar elə bu təxəllüslə məşhurlaşmışdı. 

 

Gözüm,dur,xabi-qəflətdən çıxıb gün aşkar oldu 

Behəmdullah şəbi -yelda gedib nisfü-nahar oldu 

 

mətləli qəzəli ilə başlayan bu şeirdən sonra müəllifin  elə həmin ilin son nömrələrindən birində “Xabi-

qəflət” adlanan geniş həcmli bir əsəri nəşr olundu.Qeyd etmək lazımdır  ki, şairin “Şərqi-Rus” qəzeti ilə 

əməkdaşlığı onun yaradıcılığına  müsbət təsir göstərmişdi. Səid bu illərdə mütaliəyə böyük həvəs göstərir, 

özünün göstərdiyi kimi, şeirə və yazıçılığa marağı gündən-günə artırdı, 1904-cü ildə “Qəflət” əsərini yazıb 

bitirmişdi. 

Şeirdəki xabi-qəflətdən qurtuluşa çağırış sədaları, “etməz tərəqqi elmsiz millət” nidası M.Səidin  artıq 

tədricən yeni əsrin şeir ənənələri üstündə kökləndiyini nümayiş etdirir. Az sonra müəllif qəzetdə çap etdirdiyi 

həmin şeiri genişləndirmiş, poemaya çevirmiş və bu əsər 1906-cı ildə “Qəflət” adı ilə Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlının C.Məmmədquluzadəyə  satdığı “Qeyrət” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. 

Naxçıvanın tanınmış ziyalılarından Əyyub ağa Kəngərlinski də “Şərqi-Rus” qəzeti ilə əməkdaşlıq edirdi. 

Səbur təxəllüsü ilə şeirlər yazan Ə.Kəngərlinski qəzetə  şeiri ilə yanaşı göndərdiyi təbriknaməsində bildirirdi: 

“Müddətlərcə intizarını çəkdiyimiz “Şərqi-Rus” qəzetəsi şükr olsun ki, mətbuat aləminə qədəm qoydu və bu 

səadətli gündə bizim ana dilimizdə və milli lisanımızda nəşr olunan ruznaməyə həsrət olan gözlərimiz onun 

mütaliəsi ilə işıqlandı. Şad ol gözüm həmişə ki, şad eylədin məni! Ümidvarəm ki inşəallahi-təala bu qəzetə 

illərcə davam edib  bizim əfkarımızın vüsətinə və türk qövmünün maarif və mədəniyyətinə və bəlkə ümum 

müsəlmanların tərəqqi və tərbiyətinə xeyir vasitəsi və mənfəət rəhnüması olacaqdır” . 

Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi şair-dramturq Hüseyn Cavid də XX 

əsrin ilk qəzetinin nəşrini alqışlayanlardan biri olmuşdur. Qəzetin nəşr olunduğu illərdə Cənubi Azərbaycanda-

Urmiyədə müvəqqəti yaşayan görkəmli sənətkar Tiflisdən uzaqlarda olmasına baxmayaraq, qəzetin ən fəal 

oxucularından biri idi və bu mətbuat orqanında üç publisistik məqalə ilə çıxış etrmişdir. Qəzetin 23.01.1904-cü 

il tarixdə çap olunan nömrəsində şairin “Ürmiyədən məktub” adlı bir yazısı çap olunmuşdur. M.T.Sidqinin 

vəfatı ilə əlaqədar qələmə alınmış bu yazıda şair ustadı, ona əlifbanı öyrədən, elm yolunu göstərən, Gülçin 

təxəllüsünü verən əziz müəlliminin vəfatından dərindən kədərləndiyini qəzet vasitəsilə oxuculara çatdırmağa 

çalışır. Sidqinin bir maarif xadimi kimi islam dünyasında bir işıq olduğunu qeyd edir və “filhəqiqə o günə 

ərbabi-kəmal və əshabi-məqal şəxslərə Qafqaz toprağı bu az zamanda çətin pərvəriş vermiş olur”- deyə yazırdı. 

Cavid əfəndinin “Naxçıvandan təbsirə” başlığı altında başqa bir publisistik məqaləsi qəzetin 

27.VIII.1904-cü il tarixli nömrəsində dərc olunmuşdur. Müəllif əvvəlki məqaləsindəki fikirləri burada davam 

etdirir, islam tarixinə nəzər salır. Son dövrlərdə elmi və texniki inkişaf sahəsində Avropanın Şərqdən xeyli irəli 

getdiyini göstərir. Bu inkişaf oxumaq və maarif sayəsində həyata keçirilmişdir deyə yazır. Bu sahədə gənclərə 

dil öyrənməyin vacibliyini tövsiyyə edir. Hər kəs birinci, ana dilinə vaqif olmalıdır, ondan sonra dövlətin dili 

olan rus dilinə üstünlük verməlidir. Bisavad mollaların minbərdən nəql etdiyi zəif rəvayətlərin adamda istehza 

doğurduğunu qeyd edir. 
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Görkəmli satirik şair və jurnalist Əliqulu Qəmküsar məşhur Molla Nəsrəddinçilərdən biri kimi tanınır. 

Amma onun ilk mətbu əsərləri hələ 1903-cü ildə XX əsrin ilk azərbaycandilli mətbuat orqanında-”Şərqi-Rus”da 

işıq üzü görmüşdü. 

Naxçıvanda yaşadığı dövrdə o, “Şərqi-Rus” qəzeti ilə sıx əlaqə saxlayırdı. Yaşadığı bölgədə rast gəldiyi 

hadisələri, təsadüf etdiyi problemləri qəzetdə işıqlandırırdı. Onun “Culfadan” sərlövhəli publisist yazılarında 

qəflət yuxusu, cəhalət, mövhumat, fanatizm qətiyyətlə tənqid olunurdu. “Şərqi-Rus”un təsirilə artıq qəflət 

əleyhinə mübarizə kütləvi və kəskin xarakter almış, qələm əhlinin mənəvi borcuna çevrilmişdi. Ə.Qəmküsarın 

“Culfadan” adlı silsilə publisistik məqalələrinin birində epiqraf kimi verilmiş “Dinəndə yandı dilim, 

dinməyəndə dil yandı; nə dərdi gizlədə bildim, nə aşikar elədim”  beyti təkcə bir müəllifin deyil, bütövlükdə 

qəzetin, ziyalıların ədəbi mövqeyini ifadə edirdi . 

Həmin məqaləsində o yazır: “Həmin dekabrın 14-cü gecəsi bir dəstə zəvvar etibati-  Aliyədən qayıdıb 

biletsiz olduqları cəhətinə gecədən iki saat gedəndə (Ərəs) çayından gizlin keçdikləri zaman sərhəd 

qarovullarına düçar olub ikisi suda qərq və qalan 8 nəfəri də atları ilə giriftar olmuşlar. Əgərçi bu vücudu- 

mübarəklərin  yollarda çəkdikləri zəhmət və əziyyətlərdən başqa bu axırıncı mərhələdə bu minval ilə xar və zəlil 

olub gözlərinin qabağında atlarınının satılmasının təfsili özgələrə şayani- ibrətdir. Əmma çün bu ruznamə içrə 

ümum müsəlmanın nəfinə çox danışıqlar olub  kimsəyə təsir bağışlayıb bağışlamamağı da hənüz müəyyən deyil. 

Mən dəxi  istəmirəm  həmiyyət və qeyrət sahiblərinin dərdlərini artıram. Bu cür vaqiələr azından ildə 20 dəfə 

ittifaq düşür. Əgər ruhani alimlərimiz bu bibəsirət və nadan tayfanın Məşhədi- müqəddəs ziyarətinin savabından 

qabaq hifzi- bədən və hifzi- namus qaydalarını düşünsələr bu fəlakətli  hallar, bir sürü oğul-uşağı qanlı göz 

yaşlarına buraxan bu ağır müsibətlər meydana gəlməz”. 

Ə.Qəmküsar qəzetdə nəşr olunmuş digər publisistik yazılarında da cəhalət və mövhumatı tənqid edir, 

mədəni tərəqqinin yayılması üçün qələmi ilə xalqa xidmət göstərirdi. 

“Şərqi-Rus” və onun naşiri böyük maarif fədaisi M.Şahtaxtlının ədəbi-elmi yaradıcılığı, publisistik irsi 

sovet dövrü ədəbiyyatşünaslığında demək olar ki,öz layiqli qiymətini almamışdır.Mən deyərdim ki,M.Şahtaxtlı 

irsinə ən doğru qiyməti Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri vermişdir.Belə ki,Ali Məclis Sədrinin 27 fevral 2006-cı il 

sərəncamı ilə böyük maarif fədaisinin anadan olmasının 160 illiyi qeyd olunmuş,Naxçıvan şəhərindəki kitab 

evinə adı verilmiş,adına küçə verilmiş,anadan olduğu Şahtaxtı kəndində Şahtaxtinskilərin ev muzeyi təşkil 

olunmuşdur.Bu sərəncamın işığında gərkəmli ədibin seçilmiş əsərləri ilk dəfə nəşr olunmuş, elmi irsi milli 

müstəqilliyimizin verdiyi imkanlar səviyyəsində tədqiq edilmişdir. 

 

İki sahil.- 2018.- 7 aprel.- № 66.- S.25. 
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Muxtariyyət, mədəniyyət və gənclər paytaxtı – Naxçıvan 

 

Mehriban Sultan 

 

Tarixin yaşıdı, bəşəriyyətin beşiyi Naxçıvan Nuh Peyğəmbərin ayaq basdığı müqəddəs torpaqdır. Əzəli 

və əbədi Azərbaycan torpağı, Gəmiqaya daş kitabəli, Böyük İpək Yolunun önəmli məntəqəsi bu ulu diyar 

Naxçıvan şəhərinin timsalında şəhərsalma mədəniyyəti ilə də tarixə öz qədimlik möhürünü vurub. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tövsiyəsi ilə 2017-ci ilin iyul ayından etibarən 

Naxçıvan şəhəri ərazisindəki qədim yaşayış yerində aparılan arxeoloji tədqiqatlar, arxeoloji ekspedisiyanın rəisi, 

AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevin buradan tapılan, eramızdan əvvəl V minilliyin əvvəllərinə və birinci 

yarısına aid edilən maddi-mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsi nəticəsində gəldiyi elmi qənaət bir daha sübut 

edir ki, Naxçıvan şəhərində məskunlaşma 8 minillik tarixə malikdir. Naxçıvan şəhəri yaşı qədər də keşməkeşli, 

ağır sınaqlar və mübarizələr dolu tarix yaşayıb, dəfələrlə dağıdılsa da, sarsılmayıb, məhv olmayıb. 

Qədim dövrlərdən etibarən hərbi-strateji əhəmiyyət kəsb edən bu şəhər X əsrin sonundan XI əsrin 60-cı 

illərinə kimi Naxçıvanşahlığının, XII əsrdə Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olub. 

Naxçıvan əhalisi şərəfli mübarizə tarixini Əlincə qalasında Əmir Teymurun qoşunlarına 14 il müqavimət 

göstərərək yazmışdır. Bu qədim şəhər 1747-1828-ci illərdə Naxçıvan xanlığının, 1918-ci ilin noyabrından 1919-

cu ilin mart ayının əvvəllərinə qədər fəaliyyət göstərmiş Araz-Türk Respublikasının paytaxtı kimi siyasi-tarixi 

proseslərin mərkəzi, işğal və əsarət əleyhinə mübarizələrin beşiyi, milli təşkilatlanma və həmrəylik nüvəsi kimi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Naxçıvan şəhərinin çoxəsrlik taleyində çətin sınaqlardan keçərək gərgin hərbi-

siyasi və diplomatik mübarizələr nəticəsində əldə olunan, bir əsrə yaxın mühüm mərhələni təşkil edən 

muxtariyyət tarixinin xüsusi yeri vardır. 

1920-ci il aprelin 28-də Bakıda, iyulun 28-də Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin elan edilməsi və 

Azərbaycan SSR-in yaradılması, tarixi ədalətsizlik nəticəsində Zəngəzurun Azərbaycandan alınaraq 

Ermənistana verilməsi və Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düşməsi, Ermənistan SSR-in Naxçıvanı özünə ilhaq 

etmək cəhdləri Naxçıvanın muxtariyyəti məsələsini gündəliyə gətirdi. 1920-ci il dekabrın 28-də Ermənistan 

SSR Hərbi İnqilab Komitəsinin bəyannamə ilə çıxış edərək Naxçıvanın müstəqilliyini tanıdığını elan etməsi 

Naxçıvanda yerli əhali tərəfindən böyük narazılıqla qarşılandı. Əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanın tərkibində 

müstəqil Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasını tələb etdi. 1921-ci ilin yanvar ayında 

Naxçıvanda onun Azərbaycan SSR tərkibinə daxil olması barədə rəy sorğusu keçirildi. Rəy sorğusu nəticəsində 

respublika əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının Azərbaycan SSR tərkibində qalmasına tərəfdar 

çıxdı. Naxçıvan əhalisinin böyük əksəriyyətinin bir neçə illik inadlı mübarizəsi və rəy sorğusunun nəticəsi 

Naxçıvanın ərazi statusunu dəqiqləşdirdi. Rusiya Naxçıvanın öz müqəddəratını həll etmək hüququnu tanımaq 

məcburiyyətində qaldı. 1921-ci il martın 16-da RK(b)P MK Siyasi Bürosu Behbud ağa Şahtaxtinskinin təklifini 

bəyənərək Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Sovet Respublikasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. 

Həmin gün imzalanan Türkiyə-Rusiya müqaviləsi ilə də Naxçıvana muxtar ərazi statusu verildi və bu, 1921-ci il 

oktyabrın 13-də imzalanan Qars müqaviləsi ilə bir daha təsdiq edildi. Beləliklə, RSFSR hökumətinin, 

ingilislərin və amerikalıların ermənipərəst mövqeyinə, erməni daşnaklarının ciddi cəhdlərinə və silahlı 

müdaxilələrinə baxmayaraq, Naxçıvan əhalisinin qətiyyəti, dönməz iradəsi, Türkiyə hökumətinin obyektiv 

mövqeyi və Behbud ağa Şahtaxtinski kimi siyasi xadimlərin diplomatik səyləri nəticəsində Naxçıvan 

Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. 1923-cü il dekabrın 31-də Azərbaycan SSR MİK Naxçıvan diyarının 

Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında qəti qərar qəbul etdi. Beləliklə, 1924-cü il 9 

fevralda Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası təşkil edildi, Naxçıvan şəhəri isə əhalinin iradə və 

qətiyyətinin, ölkənin ərazi bütövlüyünün rəmzi olaraq muxtar respublikanın paytaxtı kimi bərqərar oldu. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın siyasi tarixində baş verən bu mühüm əhəmiyyətli 

hadisəni belə qiymətləndirirdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca 

mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyətdir”. 

Müstəqillik illərində Naxçıvanın ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti sayəsində qorunub saxlanılan 

muxtariyyətinin 75, 80, 85, 90 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində, təntənəli şəkildə qeyd olunub. Bu isə onun 
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ifadəsidir ki, illərdir, blokadada olan, mühüm hərbi-siyasi və iqtisadi-strateji əhəmiyyətə malik bu region, onun 

muxtariyyətinin qorunub saxlanması Azərbaycan dövlətinin daim diqqət mərkəzindədir. 

Naxçıvan şəhəri muxtariyyət tarixinin sovet hakimiyyəti illəri mərhələsində milli şüurda oyanışın 

yarandığı, milli müstəqillik ideyalarının ilk rüşeymlərinin yetişdiyi paytaxt olub. XX əsrin sonlarında geniş 

vüsət alan milli müstəqillik hərəkatı zamanı isə bu şəhər gələcək müstəqilliyimizin bərqərar olmasında 

əhəmiyyətli siyasi-tarixi rol oynayacaq mütərəqqi ideyalar məkanına çevrildi. 

Həmin dövrdə, ümummilli liderin Azərbaycan üçün çox ağır, mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə – 1990-cı 

ilin iyul ayında Naxçıvana gəlməsi, buradan yenidən böyük siyasətə qayıtması ilə Naxçıvan şəhəri ölkənin 

siyasi paytaxtına, xalqımızın və müstəqil dövlətimizin gələcək müqəddəratının həll olunduğu baş qərargaha 

çevrildi. Ulu öndər 30 sentyabr 1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə yekdilliklə Azərbaycan SSR-in və Naxçıvan 

MSSR-in deputatı seçildi. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin ulu öndərin sədrliyi ilə 

keçirilən ilk sessiyasında, ümumən, Azərbaycanın gələcəyi üçün son dərəcə böyük əhəmiyyətə malik olan 

taleyüklü qərarlar qəbul edildi. Sessiyada Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet 

Sosialist” sözləri çıxarıldı, Naxçıvan MSSR Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

adlandırıldı. Milli istiqlal rəmzi olan üçrəngli bayrağımız ilk dəfə bu sessiyanın tarixi qərarı ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul edildi, həmin bayrağın Azərbaycan Respublikasının rəsmi 

dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırıldı və digər mühüm 

siyasi qərarlar qəbul edildi. Naxçıvan Sovet İttifaqının saxlanması məqsədilə keçirilən qeyri-qanuni 

referendumda iştirak etməkdən imtina etməklə də qətiyyətli siyasi mövqe bildirdi. Bu gün yarım milyondan 

artıq siyasi həmfikri öz ətrafında toplayan, böyük siyasi nüfuza malik, 25 il ərzində liderliyi qoruyub saxlayan 

Yeni Azərbaycan Partiyasının təməli Naxçıvan şəhərində qoyuldu. Bir sözlə, Naxçıvan xalqımızın demokratiya 

və müstəqillik uğrunda mübarizəsinin mərkəzinə çevrildi. Görkəmli dövlət xadiminin Azərbaycanda yenidən 

siyasi hakimiyyətə qayıdışı digər regionlar kimi, Naxçıvanın da yeni inkişaf, tərəqqi mərhələsinin təməlini 

qoydu. 

1995-ci ildən etibarən qətiyyət və uğurla davam etdirilən milli dövlətçilik siyasətinin işığında Naxçıvan 

öz inkişaf və intibah dövrünü yaşamağa başladı. Sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqi, ordu quruculuğu, elm, təhsil, 

səhiyyə və idmanın inkişafı, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi, işsizliyin aradan qaldırılması 

istiqamətində görülən işlər, əhalinin sosial-rifah halının yaxşılaşması insanlarda böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. 

Ali Məclisin sədrinə məxsus yüksək tələbkarlıq, prinsipiallıq, əzmkarlıq, əqidə bütövlüyü, siyasi mövqedə 

qətiyyətlilik, ən başlıcası isə vətənpərvərlik kimi ali iradi keyfiyyətlər nəticəsində son iyirmi iki ildə muxtar 

respublikada bütün sahələr üzrə misli görünməmiş uğurlar əldə edilib. Naxçıvan şəhəri isə muxtar respublika 

paytaxtı kimi bütün bu uğurların mərkəzində dayanır. 

Bu uğurların əsasını idarəetmədə vətənpərvərlik və milli təəssübkeşlik hissləri, ümummilli liderimizin 

böyük Azərbaycançılıq ideologiyasına sədaqət, tarixi köklərə, milli-mənəvi və dini dəyərlərə bağlılıq təşkil edir. 

Müasirlik, dünyəvi inkişafla yanaşı, keçmişə, tarixi-mənəvi irsə ehtiramın yüksək nümunəsi kimi son 22 ildə 

muxtar respublikada 70-ə yaxın tarix və mədəniyyət abidəsinin əsaslı təmir və bərpa edilməsini, 1200-dən çox 

abidənin qeydə alınaraq pasportlaşdırılmasını qeyd etmək kifayətdir. Milliliklə bəşəriliyin harmoniyası, 

uzunmüddətli blokada şəraitində misli görünməmiş inkişaf muxtar respublikaya beynəlxalq nüfuz 

qazandırmaqla dünyanın diqqətini paytaxt Naxçıvana yönəldib. Məhz bu unikal inkişafın, qeyri-adi 

özünəməxsusluğun nəticəsi olaraq Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilib. 

Tarixin ən ağır sınaqlarında Azərbaycan xalqı ali islami dəyərləri, inancını qoruyub saxlaması, milli 

elementlərlə zənginləşdirməsi ilə İslam dünyasında böyük nüfuz qazanmışdır. Bu, 2009-cu ildə ölkəmizin 

paytaxtı Bakının, 2018-ci il üçün isə Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsini şərtləndirən 

başlıca amildir. 

Naxçıvan şəhəri məhz tarixiliyi, zəngin mədəniyyəti və müasir inkişaf dinamikası ilə İslam Konfransı 

Təşkilatının üzvü olan ölkələrin şəhərləri sırasından bu statusa layiq görülüb. Bu seçimin əsas səbəbi 

Naxçıvanın bütün Şərq dünyasında qədim dövlətçilik ənənələrinə malik, İslam əxlaq və etiqadını, fəlsəfəsini 

yaşadan bir şəhərə, İslam dünyasının mədəniyyət zənginliyinin rəmzinə çevrilməsidir. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin çoxəsrlik tarixi, zəngin türk-islam mədəniyyəti nümunələri ilə seçilən Naxçıvan haqqında 

dediyi kimi: “Naxçıvan Azərbaycan xalqının qədim tarixini əks etdirən müqəddəs bir torpaqdır. Naxçıvan 

Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır”. 
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Naxçıvan şəhəri qədim və zəngin tarixi keçmişə, İslam və bəşər mədəniyyətinə elm, incəsənət, ədəbiyyat 

sahəsində bəxş etdiyi töhfələrin, beynəlxalq əhəmiyyətli elmi-siyasi, mədəni-kütləvi tədbirlərin yüksək səviyyəli 

təşkilatçılığı ilə bu statusu qazanıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il 

üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında 2016-

cı il 2 iyun tarixdə imzaladığı Sərəncamda deyilir: “Bakı şəhərində 2009-cu ilin oktyabr ayında İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il 

üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar 

sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi 

irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri kimi Naxçıvan 

bütün böyük keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında 

özünəməxsus rol oynamışdır”. 

Sərəncama əsasən yaradılan Təşkilat Komitəsinin 25 noyabr 2016-cı ildə keçirilən ilk iclasında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri cənab Vasif Talıbov demişdir: “Azərbaycanın 5 

min illik tarixə malik qədim şəhəri olan Naxçıvan İslam mədəniyyəti nümunələri ilə zəngindir və bəşər 

sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişdir. Qeyd olunanlar, eləcə də 2009-cu ildə Bakı şəhərinin İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə bağlı qazanılan təcrübə 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərində tədbirlərin 

yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə əminlik yaradır”. 

Muxtar respublikamız ziyarətgahların, dini-mədəni abidələrin bərpasının diqqət mərkəzində saxlanılması 

ilə də İslam dünyasına unikal örnəkdir. Bu gün adı müqəddəs “Qurani-Kərim”də çəkilən Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı da daxil olmaqla, muxtar respublikada 210 məscid, 26 dini ziyarətgah vardır. Son 22 ildə Naxçıvan 

şəhərində, rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış məntəqələrində yeni məscidlər tikilib, mövcud məscidlər təmir 

olunub, abadlaşdırılıb. Naxçıvanda regionun ən böyük ibadət yeri – 2500 nəfərin eyni vaxtda namaz qıla 

biləcəyi məscid inşa edilməkdədir. 

Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına əsasən “İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı Naxçıvan – 2018” loqotip və rəsmi internet səhifəsi hazırlanıb, digər mühüm tədbirlər görülüb. 

Naxçıvanda son iyirmi ildən artıq bir dövrdə beynəlxalq tədbirlərin təşkili sahəsində qazanılan ənənə İslam 

Konfransı Təşkilatının tərkibinə daxil olan 52 ölkə nümayəndələrinin təmsil ediləcəyi tədbirlərin İslam 

mədəniyyəti tarixinə yazılacaq səviyyədə təşkil olunacağına əminlik yaradır. Bu, muxtar respublikada 

formalaşan böyük mədəniyyətin, onun zəngin turizm potensialının təkcə İslam ölkələrində deyil, həm də 

dünyada təbliği üçün də geniş imkanlar açacaq. Heç şübhəsiz ki, həyata keçiriləcək tədbirlər sayəsində muxtar 

respublikamız, uzun illərdir ki, blokadada olmasına baxmayaraq, həm yüksək sürətlə inkişaf edən, həm də milli 

mədəniyyətimizin, dini dəyərlərimizin qorunub yaşadıldığı, dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bənzərsiz töhfələr 

verən bir diyar kimi İslam mədəniyyəti tarixində mühüm iz qoyacaq. Eyni zamanda, bu, qədim Şərq memarlıq 

ənənələri ilə müasir Avropa arxitektura üslubunun çulğalaşıb qovuşduğu, dünyanın ən müasir, inkişaf etmiş 

şəhərlərindən olan Naxçıvanın təbliğinə də mühüm töhfələr verəcək. 

Bütün bunlar tükənməz enerji və qurub-yaratmaq əzminin, uzaq gələcəyə hesablanmış fəaliyyətin bəhrəsi 

olmaqla yanaşı, həm də sabahı düşünərək gələcəyimiz olan, sağlam və intellektual, vətənpərvər gənc nəslin 

yetişdirilməsinə xidmət edir. Cəmiyyətimizin inkişafına təkan verən başlıca amil, dövlətimizin prioritet 

istiqamətlərindən biri olan gənclər siyasəti bu gün muxtar respublikamızda uğurla həyata keçirilir. Gənclərin 

potensialından səmərəli istifadə olunması, onların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, hərbi-vətənpərvərlik 

tərbiyəsinin gücləndirilməsi və sağlam həyat tərzinin təbliği ümdə vəzifəyə çevrilib. Gənclərin sosial-iqtisadi, 

ictimai-mədəni həyatda fəal iştirakı, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, intellektual və yaradıcılıq potensiallarının 

inkişafı məqsədilə dövlət proqramlarının qəbul olunması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması haqqında” və “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun yaradılması haqqında” fərmanları, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının “Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi muxtar respublikada 

gənclərə göstərilən diqqət və qayğının bariz ifadəsidir. Naxçıvan şəhərində Gənclər Mərkəzinin istifadəyə 

verilməsi, elm, təhsil ocaqlarının, mədəniyyət mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi, olimpiya-idman 

komplekslərinin, beynəlxalq və ölkə səviyyəli idman yarışlarının, digər mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsi, 

əyləncə və istirahət məqsədilə yaradılmış müasir infrastruktur bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardır. 
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Naxçıvan şəhərində hazırda gənclərimizin təhsil aldığı 3 ali, 3 orta ixtisas, 17 tam orta təhsil müəssisəsi, 13 

muzey, 3 teatr, 1 kinoteatr, 7 mədəniyyət evi, 7 konfrans-təlim zalı, 9 mehmanxana, idman kompleksi, Gənclər 

Mərkəzi, “Gənclik” Mərkəzi, sərgi salonu fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin diqqət və qayğısı ilə gənclər bu gün milli 

dəyərlərimizə sədaqət ruhunda tərbiyə olunur, dövlət idarəçiliyində aparıcı, novator qüvvə kimi formalaşır, 

cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə inteqrasiya olunur, elm, təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi 

və digər sahələrdə irəli çəkilir, ən müxtəlif sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə edirlər. Ən əsası isə muxtar 

respublika gəncləri dövlətçilik ənənələrini daim uca tutur, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət 

ruhunda böyüyürlər. 

“Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramına uyğun olaraq onlayn səsverməyə əsasən 

ölkəmizin 23 şəhər və rayonu arasından Naxçıvan şəhərinin Gənclər Paytaxtı seçilməsi ümummilli lider Heydər 

Əliyevin dövlət gənclər siyasətinin muxtar respublikada uğurlu davamının bəhrəsidir. Naxçıvan gəncləri illər 

öncə doğma yurdun ərazi bütövlüyü uğrunda səngərlərdə çiyin-çiyinə döyüşdüyü, ümummilli liderin ətrafında 

sıx birləşərək xalq-rəhbər birliyinin ideal nümunəsinə çevrildiyi kimi virtual həmrəyliyin də unikal nümunəsini 

göstərdi. Bu, illərlə informasiya blokadasında qalan muxtar respublika gəncliyinin informasiya mübadiləsi, 

müasir texnologiyanın və elektron resursların imkanlarından istifadə bacarığını, başlıcası isə ali məqsədlər 

uğrunda hər an birləşərək istənilən uğuru qazanmağa qadir olduğunu bir daha sübut etdi. Bu, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk milli hərbi hissənin 

yaradılmasının 25-ci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda müasir döyüş silah və texnikası arxasında 

igidlik və cəsurluqla dayanan Naxçıvan gəncinin uğurudur. Bu, Naxçıvan Dövlət Universitetinə Azərbaycan 

Respublikası ali məktəblərinin çox-kriteriyalı, beynəlxalq standartlara uyğun reytinq cədvəlində iki dəfə ardarda 

birinci yer qazandıran, muxtar respublikanı 2017-ci ilin nəticələrinə görə investisiya reytinqində qalib edən 

tələbə, alim, ziyalı, iqtisadçı Naxçıvan gənclərinin uğurudur. Bu, muxtar respublikamızın 2017-ci ildə dünya 

çempionatlarında 5, Avropa çempionatlarında 1, beynəlxalq turnirlərdə 89, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 1, 

Asiya çempionatlarında 2, Avrasiya çempionatlarında 13, Azərbaycan birinciliklərində 129 medal olmaqla, 

ümumilikdə, 240 medal qazanmış muxtar respublikanın gənc idmançılarının uğurudur. Bundan əlavə, 

səsvermənin ölkəmizin rayon və şəhərləri arasında sağlam rəqabət zəminində, obyektiv və şəffaf keçirildiyini də 

nəzərə alsaq, bu seçim, ümumilikdə, Azərbaycan ictimaiyyətinin Naxçıvanda aparılan məqsədyönlü siyasətə, 

inkişaf və tərəqqiyə verdiyi qiymətdir. 

2018-ci il ərzində ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən Naxçıvana gələcək insanlar burada gənclərə yaradılan 

şəraitin şahidi olacaqlar. Naxçıvanın Gənclər Paytaxtı seçilməsi Naxçıvan gəncliyinin ictimai-siyasi həyatın 

bütün sferalarında aktiv fəaliyyət göstərməsi, öz innovativ potensialını, intellekt və istedadını ortaya qoyması 

üçün geniş imkan yaradır. 

Bəli, son iki onillikdə misligörünməmiş şəkildə dəyişən, gözəlləşən, sözün əsl mənasında, cahanın 

nəqşinə çevrilən Naxçıvan bu gün əfsanəvi bir tarix yaşayır. 

Bu gün Naxçıvan şəhəri eyni ildə qoşa titul daşımağın sevinc və fəxarətini, eyni zamanda, məsuliyyətini 

yaşayır. Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin və gənclərin paytaxtı olması həm də keçmişlə gələcək arasında 

sağlam körpü, nəsillərarası qırılmaz mənəvi bağlar deməkdir. Sağlam milli-mənəvi və dini dəyərlər, dövlətçilik 

və vətənpərvərlik ideyaları əsasında yetişən gəncliyin firavan gələcəkdən xəbər verməsi deməkdir. Hər iki status 

qoca Şərqin qapısı olan Naxçıvanın qədim tarixinin, özünəməxsus mənəvi dəyərlərinin, füsunkar təbiətinin, 

müasir inkişaf tarixinin tanıdılması, müasir şəhərsalma mədəniyyəti və memarlıq üslubuna malik olan muxtar 

respublikanın turizm potensialının nümayişi baxımından gənclərə yeni imkanlar yaradır. Hər birimiz bu 

məsuliyyəti mənəvi vətəndaşlıq borcu kimi dərk edərək üzərimizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməliyik. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik və dayanıqlı inkişaf yolundadır 
 

İsmayıl Hacıyev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

Əminliklə söyləyə bilərik ki, bu gün Azərbaycan inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır, böyük uğurlara imza 

atır. Həyata keçirilən kompleks islahatlar, geniş quruculuq işləri və yaradılan güclü iqtisadiyyat ölkəmizin əsas 

göstəriciləridir. Bu barədə regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının 

dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev bəhs edərək demişdir: 

“Ölkəmiz bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atmışdır. Bütün beynəlxalq mötəbər qurumların reytinqlərində 

Azərbaycan qabaqcıl yerlərdədir. Bu gün inkişaf parametrlərinə və vətəndaş həmrəyliyinə görə Azərbaycan 

dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir”. 

Qeyd etməliyik ki, bu möhtəşəm uğurların arxasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin düşünülmüş siyasəti, gərgin və yorulmaz fəaliyyəti, xalq-iqtidar birliyi dayanır. Regionların sosial-

iqtisadi inkişafı ilə bağlı mərhələli proqramların qəbul və icra olunması hər bir bölgənin tarazlı inkişafını təmin 

edib. Bölgələrin inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün parametrlər üzrə diqqəti cəlb edir. Naxçıvan 

diyarı ölkəmiz üçün həmişə strateji əhəmiyyətli bir bölgə olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin düşünülmüş 

və uzaqgörən siyasətində də bu amil həmişə üstün yer tutub. Bəlkə də bu mənada müdrik insan, unudulmaz dahi 

rəhbər, siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində bu diyarın möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi diqqət və 

qayğı göstərib. 

Bununla belə, ötən əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısından başlanan siyasi hadisələr Azərbaycanın, eləcə də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatına və sosial-mədəni həyatına ağır zərbələr vurdu. Azərbaycan 

SSR-in sosial-iqtisadi həyatında baş verən geriləmələr Naxçıvanda da özünü göstərdi. 80-ci illərin sonu, 90-cı 

illərin əvvəllərində muxtar respublikanın iqtisadiyyatı böhran vəziyyətinə düşdü. Muxtar respublikanın əsas 

sahələrinin inkişaf sürəti kəskin surətdə azaldı. 1989-1991-ci illərdə sənaye istehsalı 26,6 faiz, kənd 

təsərrüfatında məcmu məhsul 25,5 faiz, heyvandarlıqda isə 34 faiz azalmışdı. Nəticədə istehsal olunan milli 

gəlirin həcmi təqribən beş dəfə aşağı düşmüşdü. Muxtar respublikada ümumi məhsulun həcmi 1990-cı ildə 

1985-ci illə müqayisədə 92,6 faiz olmuşdu. Muxtar respublikanın Ermənistan tərəfdən nəqliyyat və iqtisadi 

blokadaya alınması Naxçıvan iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. Azərbaycan dəmir yolunun Qarçevan-Mehri 

hissəsinin işləməməsi, avtomobil yollarının bağlanması, Bakı və Azərbaycan rayonları, eləcə də ittifaq 

respublikaları ilə əlaqələrin kəsilməsinə, idarə, müəssisə, tikinti təşkilatlarının fəaliyyətinin dayanmasına səbəb 

olmuşdu. 1989-cu ilin birinci yarısında tək istehsal müəssisələri 1,1 milyon rubl az məhsul istehsal etmiş, tikinti 

təşkilatları 1,5 milyon rubl dəyərində məhsul ala bilməmişdi. 

Dəmir yolu nəqliyyatında vəziyyətin gərginləşməsi Naxçıvan MSSR-in iqtisadiyyatına ağır zərbə 

vurmaqla yanaşı, əhalinin mənəvi-psixoloji vəziyyətinə də təsir edir, onsuz da ağır olan ictimai-siyasi vəziyyətin 

daha da ağırlaşmasına səbəb olurdu. 

Xalqımızın yenilməz oğlu, ulu öndər Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvana gəlməsi ilə xalqın 

yaşamaq və Naxçıvanı xilas etmək ümidlərini artırdı. Naxçıvanlılar ümummilli lider Heydər Əliyevin gəlişini 

çox böyük sevinc və coşqu ilə qarşıladılar. Qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvana qayıdışı ilə muxtar 

respublikanı və bütün Azərbaycanı real təhlükədən xilas etdi. 

Dünya şöhrətli siyasətçinin Naxçıvanda olması və yaşaması Naxçıvan Muxtar Respublikasını Dağlıq 

Qarabağın aqibətinə düşməsinə imkan vermədi. Heydər Əliyev müdrikliyi, xalqa inamı, Heydər Əliyev – xalq 

birliyi Naxçıvanı xilas etdi. 

Azərbaycanın, o cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MSSR-in ərazi bütövlüyünün 

pozulması, ermənilərin muxtar respublika ərazisinə silahlı hücum etməsi, ölkə rəhbərlərinin tədbir görməməsi 

və Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması Naxçıvanda xalq hərəkatının artmasına səbəb oldu. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, o illərdə, xüsusən 1990-1991-ci illərdə Naxçıvanda xalq hərəkatı çox 

güclü idi. Müstəqillik yolunda mübarizə aparan adamlar Naxçıvan əhalisinin, demək olar ki, əksəriyyətini təşkil 

edirdi. “Naxçıvanın müstəqillik, milli-azadlıq əhval-ruhiyyəsi bütün Azərbaycana təsir edirdi. Məhz bunların 

nəticəsində Naxçıvan çox ciddi addımlar atır və nəhayət, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 
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əldə edilməsində öz xidmətlərini göstərirdi”. Bu illərdə Heydər Əliyevin Naxçıvanda xalqın mübarizəsini 

azadlığa, müstəqillik qazanılmasına, dövlətçilik ənənələrinin bərpa və inkişaf etdirilməsinə yönəldilən fəaliyyəti 

olduqca mühüm rol oynamışdı. 

Heydər Əliyevin tam yekdilliklə Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanlarına üzv 

seçilməsi ilə müstəqillik tariximizə doğru daha bir uğurlu addım atıldı. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin ilk 

sessiyasına ulu öndərin sədrlik etməsi bir sıra tarixi qərarların qəbul edilməsi ilə nəticələndi. Ali Sovetin 1990-cı 

il noyabrın 17-21-dəki sessiyasının qəbul etdiyi siyasi əhəmiyyətli qərarlar müstəqillik tariximizə qızıl hərflərlə 

yazıldı. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyası “Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi haqqında”, 

“Naxçıvan MR Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri 

haqqında”, “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” və başqa 

məsələlərlə bağlı tarixi qərarlar qəbul etdi. Sessiyada Naxçıvan MSSR adından “Sovet”, “Sosialist” sözlərinin 

çıxarılması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli dövlət bayrağının bərpa edilməsi, onun Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi ilə demokratik dəyişikliklər həyata keçirildi. 

Sovetlər Birliyinin yaşadığı bir dövrdə muxtar respublika Ali Sovetinin sessiyasında belə qərarların qəbul 

edilməsi böyük cəsarət və uzaqgörənlik tələb edirdi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

1991-ci il 14 yanvar, 7 mart, 14 mart, 26 avqust tarixli sessiyalarında da cəsarətli və tarixi əhəmiyyətli 

qərarlar qəbul edildi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

seçilməsi Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə malik olan tarixi hadisə idi. 

Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev Ali Məclisin sədri olduqdan sonra Naxçıvan MR Azərbaycanın 

ictimai-siyasi həyatında mühüm və əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Muxtar respublikada həyata keçirilən 

tədbirlər, demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyini 

möhkəmləndirmək yolunda məqsədyönlü fəaliyyət sahələri idi. 

Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarılmasına, sərhəd 

kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, əhalinin ərzaqla təmin edilməsinə, 

sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə, Naxçıvandan rus qoşunlarının 

çıxarılması və Milli Ordunun formalaşdırılmasına, Naxçıvanın blokadadan çıxarılmasına və beynəlxalq 

əlaqələrin yaradılmasına, qanunsuz silahlı dəstələrin ləğv edilməsinə, Naxçıvanın muxtariyyət statusunun 

ləğvinə çalışan qüvvələrin fəaliyyətlərinin qarşısının alınmasına və digər vacib məsələlərin həll edilməsinə 

yönəlmişdi. Qarşıya qoyulan bütün məsələlər Heydər Əliyev uzaqgörənliyi, cəsarət və qətiyyəti sayəsində həll 

edildi, Naxçıvan qorundu, onun düşmən əlinə keçməsinə imkan verilmədi. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin qeyd 

etdiyi kimi, naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevinin müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı zərurəti reallığa çevriləndə o, 

1990-1992-ci illərdə düşmən təcavüzündən və fəlakətlər girdabından xilas etdiyi Naxçıvanı özünün dövlətçilik 

məktəbinin yeni nəsil nümayəndəsinə etibar etdi. Və məhz bundan sonra Azərbaycanın xilası və inkişafı 

missiyasını həyata keçirməyə başlayan ümummilli liderin bilavasitə rəhbərliyi altında müstəqilliyin verdiyi real 

imkanların ümummilli mənafelər naminə səfərbər və istifadə edilməsi kimi mühüm tarixi mərhələ başlandı. 

Azərbaycan Respublikası öz yoluna–dövlətçiliyin təkamülünün, sosial-iqtisadi inkişafın, elmi-mədəni tərəqqinin 

Heydər Əliyev yoluna qədəm qoydu. 

1995-ci ilin son ayında Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilməsi ilə 

Naxçıvanda yeni siyasi şərait yarandı, gələcək uğurlu inkişafın əsası qoyuldu və qısa zamanda bu, öz 

nəticələrini verməyə başladı. Çünki, Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikasının problemlərini aydın görür 

və onun həlli yollarını bilirdi. Qısa müddət ərzində muxtar respublikanın həyatının bütün sahələrində əsl 

canlanma müşahidə olunmağa başlandı. Quruculuq və abadlıq işləri geniş vüsət aldı. Həm paytaxtın, həm də 

bütövlükdə, muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrinin yeni inkişaf konsepsiyasına uyğun qurulmasının 

zəruri əsasları təsis edildi. 

Müstəqillik illəri, xüsusilə 1995-2017-ci illər sosial-iqtisadi inkişaf baxımından Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. 

Blokadada olmasına baxmayaraq, muxtar respublikanın daxili imkanlarından və ehtiyat mənbələrindən 

səmərəli istifadə olunmuş, 1995-ci ildən başlanan sabitləşmə, dönüş və inkişaf konsepsiyası iqtisadi və sosial 

müstəvidə yüksələn xətlə davam etdirilmiş, iqtisadiyyatda müsbət meyillər daha da möhkəmləndirilmişdir. 
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Muxtar respublikada inkişafın təmin olunmasında regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul 

edilmiş dövlət proqramlarının uğurlu icrası mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət proqramları sahibkarlıq 

fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılmasında, irimiqyaslı infrastruktur 

layihələrin həyata keçirilməsində, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasında yeni imkanlar yaratmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ötən müddətdə həyata keçirilmiş iqtisadi islahatlar qısa dövr ərzində 

makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olunmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermişdir. 

İqtisadi və sosial sahədə bütün makroiqtisadi göstəricilərin yüksəlişi təmin edilmiş, ümumi daxili 

məhsulun həcmi 1991-ci ilə nisbətən 137 dəfə artaraq, 2701 milyon manatdan çox olmuşdur. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında prioritet sahə kimi qəbul edilən sənaye aparıcı rola malikdir. Sənaye 

sahəsində həyata keçirilən islahatların başlıca məqsədi mövcud sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və 

yenidən qurulmasından, təbii ehtiyatlardan və əmək resurslarından istifadə əsasında yeni müəssisələrin 

yaradılmasından, sənaye məhsullarının artan istehsalının təşkilindən, sənayenin dayanıqlı və davamlı inkişafını 

təmin etməkdən ibarət olmuşdur. 

Sənayenin əsas inkişaf istiqamətlərini dövlət mülkiyyətində olan sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin 

bərpa edilməsi, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü istehsal sahələrinin yaradılması, səmərəli kredit 

mexanizminin qurulması, muxtar respublika əhalisinin tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi təşkil 

etmişdir. 

Muxtar respublika sənayesinin əsas hissəsini təşkil edən emal sənayesində çörəkbişirmə, şəkər, mineral 

su, spirtli içkilər, siqaret, pivə, plastik qapı və pəncərə, plastik su boruları, hörgü və döşəmə üçün kərpic, üzlük 

daş, sement, gips, gips lövhələr, əhəng, məsaməli beton, karbon qazı, metaləritmə və onlarca digər istehsal 

sahələri yaradılmışdır. 

Mövcud resurslardan səmərəli istifadə etməklə hədəflərə yönələn məqsədli dövlət proqramlarının uğurlu 

icrası yüksək texnologiyalar əsasında mebel, maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, yüngül və 

yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatlı təyinatlı 858 istehsal və xidmət sahəsinin yaradılmasına şərait yaratmışdır. 

Muxtar respublikada 90-cı illərin ortalarında 56, sonunda 163, 2000-2005-ci illər ərzində 229 sənaye 

müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. 2005-ci ildə sənaye məhsulunun həcmi 41,2 milyon manat olmuşdur. 2006-cı 

ildə 44 istehsal müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. 2007-ci ildə 32, 2008-ci ildə isə 37 sənaye müəssisəsi məhsul 

istehsal etməyə başlamışdı. Nəticədə 164,5 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdu. Əgər 1996-cı 

ilin əvvəlində muxtar respublikada 56 sənaye müəssisəsi mövcud idisə, 2010-cu ildə bu müəssisələrin sayı 423-

ə çatmışdı. Burada çalışan işçilərin sayı 12855 nəfər olmuşdur. 

2010-cu ildə muxtar respublikada ilk dəfə olaraq minik avtomobillərinin istehsalını həyata keçirən 

“Naxçıvan Avtomobil Zavodu” MMC fəaliyyətə başlamışdır. İllik istehsal gücü 5000 ədəd avtomobil olan 

zavodda 12 modeldə avtomobil istehsal olunur. Daha 2 modeldə avtomobil buraxılmasına hazırlıq işləri görülür. 

Fəaliyyətə başladığı dövrdən 1 yanvar 2016-cı il tarixədək 4598 avtomobil istehsal olunmuşdur. 

2003-cü illə müqayisədə 2013-cü ildə sənaye məhsulunun həcmi 49 dəfə artmışdır. 2013-cü ildə sənaye 

29 faizlik payla ÜDM-in tərkibində ilk yerə sahib olmuş, istehsalın həcmi 863 milyon manata çatmışdır. Bir il 

sonra isə 892 milyon manatlıq sənaye məhsulları istehsal edilmişdir. 2015-ci ildə isə 917 milyon manatlıq 

sənaye məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricidən 100,4 dəfə çoxdur. 

2015-ci ildə sənaye müəssisələrinin sayı 439-a, orada işləyənlərin sayı 15752-ə çatmışdır. Sənayenin 

modernləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin 2013-cü il 6 iyun tarixli 

fərmanı ilə “Sənaye parkları haqqında Əsasnamə” təsdiq olunmuşdur. 

Müasir texnologiyalara əsaslanan yeni sənaye müəssisələrinin işə salınması daxili tələbatı yüksək 

keyfiyyətli məhsullarla təchiz etməklə yanaşı, onların ixrac potensialını da artırmışdır. Bu istiqamətdə görülən 

işlərin nəticəsidir ki, 2015-ci ildə 316797 min ABŞ dollarından artıq həcmdə sənaye məhsulu ixrac olunmuşdur. 

2014-cü ildə ölkəmizdə “Sənaye ili” elan edilmişdir. Bundan sonra “Azərbaycan Respublikasında 

sənayenin inkişafına dair 2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı” qəbul olunmuş, sənayenin modernləşdirilməsi və 

strukturunun təkmilləşdirilməsi, yüksək əlavə dəyər yaradan qabiliyyətli, elmtutumlu və innovativ istehsalın 

genişləndirilməsi yeni istehsal sahələri ilə bağlı ixtisaslı kadrların hazırlanması üçün tədbirlər görülmüşdür. 

“Sənaye ili” çərçivəsində 200-dək, o cümlədən 40-dan çox orta və iri müəssisə açılmışdır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayeləşmənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar sənaye müəssisələrinin 

yaradılmasına və inkişafına xüsusi fikir verilmişdir. Yaradılan sənaye müəssisələri daxili bazar üçün məhsul 

istehsal etməklə yanaşı, ixracyönümlü məhsulların istehsalını da gücləndirmişdir. 

Xüsusilə son illərdə qurulan “Gəmiqaya” Şirkətlər Qrupuna aid müəssisələr, Naxçıvan avtomobil zavodu, 

“Badamlı” mineral sular zavodu, “Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının müəssisələri, Kərpic 

zavodu, Mebel fabriki, “Dizayn” MMC-nin müəssisələri, “Şərab-2 Yeddilər Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC, 

“Sirab” mineral sular zavodu, metallurgiya zavodu, sement zavodu ən yüksək standartlar səviyyəsində məhsul 

istehsal edirlər. 

Azərbaycan Respublikasında yaranmış sabitlik, iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər muxtar 

respublikada 1995-ci ildən başlayaraq tikinti-quraşdırma və abadlıq sahəsində də əsaslı işlər görməyə şərait 

yaratmışdır. 

Muxtar respublikanın uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsində 

investisiyaların cəlbi xüsusi rol oynayır. 2015-ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci 

ildəki göstəricini 312 dəfə üstələyərək, 951196 min manatdan çox olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, 1996-cı ildən 2016-cı ilin yanvarınadək muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə 

6696470 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 

1996-2017-ci illərdə muxtar respublikada 278 inzibati bina, mənzil təsərrüfatı üzrə 48 obyekt, 56 nasos 

stansiyası, 292 subartezian quyusu, 100 körpü, 198 elm və təhsil müəssisəsi, 258 mədəniyyət müəssisəsi, 197 

səhiyyə müəssisəsi, 25 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər 

çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 480 fərdi ev, 820 istehsal və xidmət obyekti və 

digər obyektlər tikilmiş, 258 inzibati bina, mənzil təsərrüfatı üzrə 637 obyekt, 114 nasos stansiyası, 111 

subartezian quyusu, 62 körpü, 158 elm və təhsil müəssisəsi, 163 mədəniyyət müəssisəsi, 56 səhiyyə müəssisəsi, 

14 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün və şəhid ailələri üçün 21 fərdi ev və digər obyektlər yenidən 

qurulmuşdur. 

Muxtar respublikada yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, həmin yaşayış yerlərində səmərəli 

idarəetmənin və əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində ötən dövr ərzində 4 

qəsəbə və 125 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti-quruculuq və abadlıq işləri ildən-ilə genişlənir. Yüksək zövqlə, 

peşəkarlıqla, Şərq və Qərb memarlıq elementlərindən ustalıqla və yerli-yerində istifadə etməklə tikilən binalar, 

təmir olunan və yenidən qurulan inzibati və sosial obyektlər, salınan gülkarlıqlar, yaradılan səliqə-sahman 

böyük quruculuq və abadlıq işlərinin yüksək səviyyədə görüldüyünü təsdiq edir. Bütün bu işlərə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov diqqət və həssaslıqla yanaşır, hər bir tikinti, quruculuq 

və abadlıq işlərinin ən yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə aparılmasına nəzarət və rəhbərlik edir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1999-cu ildə Naxçıvana səfər edərkən burada görülən işlərdən, həyata 

keçirilən tədbirlərdən razı qaldığını bildirmiş, bu işlərin aparılmasında təşkilati və rəhbər rolu oynayan Vasif 

Talıbovun işini xüsusi vurğulayaraq demişdir: “Mən məmnuniyyətlə demək istərdim ki, son dörd il içərisində 

(1995-1999-cu illər) Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun 

çox xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o, çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşdim ki, gəncliyinə görə bəlkə də 

ağır, çətin olar. Ancaq bu dörd il müddətində o, sübut etdi ki, Vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam 

yaşından asılı olmayaraq, böyük işlər də görə bilər...” 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik yubileyində ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışında 

Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvanın sürətlə inkişaf etməsini və inamla irəliləməsini fərəh hissi ilə qeyd 

etdi: “Mən çox sevinirəm ki, Naxçıvanda gözəl quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Blokada şəraitində yaşayan, 

Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvan yaşayır, güclənir və irəliyə doğru inamla addımlayır. 

Fürsətdən istifadə edərək mən Naxçıvan rəhbərliyinə və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbova görülən bütün işlərə görə öz dərin minnətdarılğımı bildirirəm”. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik yubileyində ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxışında 

Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvanın sürətlə inkişaf etməsini və inamla irəliləməsini fərəh hissi ilə 

qeyd etdi: “Mən çox sevinirəm ki, Naxçıvanda gözəl quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Blokada şəraitində 

yaşayan, Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvan yaşayır, güclənir və irəliyə doğru inamla 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

535 

 

addımlayır. Fürsətdən istifadə edərək mən Naxçıvan rəhbərliyinə və şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova görülən bütün işlərə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm”. 

 

Son illərdə yeni və müasir bir Naxçıvan qurulmuş, quruculuq və abadlıq işləri muxtar respublikanın 

paytaxtı ilə yanaşı, ən ucqar kəndlərini də əhatə etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti-quruculuq və abadlıq işləri sənaye sahəsindən sonra inkişaf 

proqramının əhəmiyyətini əks etdirən mühüm göstəricilərdən biridir. 2000-2005-ci illər muxtar respublikanın 

tikinti həyatında bənzərsiz binaların, sosial və ictimai obyektlərin, elm, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin 

tikilməsi, yenidən qurulması və təmiri kimi xarakterizə edilir. 2006-2010-cu illərdə isə muxtar respublika böyük 

tikinti meydanına çevrilmişdir. Belə ki, 2006-cı ildə 757 obyekt, 2007-ci ildə isə 669 müxtəlif xarakterli 

obyektlər tikilib, yaxud əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib. 1996-2010-cu illərdə 52 kənd, 

3 qəsəbə mərkəzi tikilmişdir. Muxtar respublikada kənd və xidmət mərkəzlərinin tikintisinə diqqət artırılmış, 

2011-ci ildə 15, 2012-ci ildə 14, 2013-cü ildə 20, 2014-cü ildə 8, 2015-ci ildə 9 kənd mərkəzi tikilmişdir. 2011-

2015-ci illərdə 64 xidmət mərkəzi kənd və qəsəbə sakinlərinin ixtiyarına verilmişdir. 

Son illərdə muxtar respublikada aparılan tikinti, quruculuq və abadlıq işləri nəticəsində Naxçıvan şəhəri, 

rayon mərkəzləri, qəsəbə və kəndlər göz oxşayır, Şərq və Qərb memarlıq elementlərini özündə birləşdirən sosial 

obyektlər, inzibati binalar, yaşayış evləri diyara gözəllik verir, bu işi görənlərin əməyi yüksək qiymətləndirilir. 

Heydər Əliyev Sarayı, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı, “Duzdağ” və “Təbriz” mehmanxanaları, 

Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi, Doğum evi, Respublika Xəstəxanası, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

beynəlxalq əlaqələr və xarici dillər fakültəsinin yerləşdiyi korpus, Universitet Konservatoriyası, Elektron 

kitabxana,  Tələbə evi, “Naxçıvan” Universitet şəhərciyi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu üçün yeni tədris 

korpusu, Hüseyn Cavid türbəsi, Nuh peyğəmbərin türbəsi və yüzlərlə göz oxşayan sosial obyektlər, inzibati 

binalar, memarlıq abidələri tikilmiş, yüksək peşəkarlıqla təmir və bərpa edilmişdir. Xan sarayı, Zaviyyə mədrəsə 

binası, Came məscidi, İmamzadə kompleksi, Buzxana, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi, 

Xanəgah Abidəsi Kompleksi, Gülüstan türbəsi, Möminə Xatın və Yusif Küseyir oğlu türbələri, Xanlıqlar 

İmamzadəsi və onlarca tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa olunmuş, 1200-dən artıq abidə qeydə alınmış, 

pasportlaşdırılmış və onlar üzərində tədqiqatlar aparılır. Bu gün Naxçıvanda tarixi-memarlıq abidələrində Şərq 

elementləri ilə müasirlik qovuşur, bu elementlər isə şəhərə xüsusi yaraşıq verir, onu daha da gözəlləşdirir. 

Muxtar respublika əhalisinin rahatlığına və yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət edən kommunal-

məişət sistemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi içməli su və 

kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması xüsusilə diqqətdə saxlanılmaqdadır. Ötən dövr ərzində muxtar 

respublikada mövcud kaptajlar, içməli su xətləri bərpa olunmuş, yeni kaptajlar tikilmiş və içməli su xətləri 

çəkilmişdir. Bu işlərin davamı kimi 2015-ci ildə Naxçıvan şəhərdaxili su və kanalizasiya şəbəkəsi istifadəyə 

verilmişdir. Culfa və Şahbuz şəhərlərinin, Babək qəsəbəsinin, 

eləcə də ətraf kəndlərin içməli su və kanalizasiya şəbəkəsində işlər tamamlanmışdır. 2017-ci ilin yanvar 

ayının 11-də Naxçıvana gələn Prezident İlham Əliyev Culfa və Şahbuz rayonlarında qurulan bu sistemlərin 

açılışında iştirak etmişdir. 2003-cü ildə yaradılan Kəhrizlər İdarəsi muxtar respublikada 296 kəhrizi təmir etmiş 

və əhalinin istifadəsinə vermişdir. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında kənd təsərrüfatı hər zaman öncül mövqeyini qorumuş, əhalinin ərzaq 

məhsullarına, emal müəssisələrinin isə xammala olan tələbatının ödənilməsindəki rolu, həmçinin əhali 

məşğulluğunun təmin olunmasındakı əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu sahənin inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlanılmışdır. 

Torpaq islahatlarının ilk dəfə ölkə üzrə Naxçıvanda həyata keçirilməsi, torpağın şəxsi mülkiyyətə 

verilməsi, kolxoz və sovxozların əmlakının özəlləşdirilməsi, burada digər sahələrlə müqayisədə kənd 

təsərrüfatında islahatların daha sürətlə aparılmasına imkan yaratmışdır. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün əkin sahələrinin strukturunda dəyişikliklər 

edilmiş, əkin sahələri artırılmışdır. Belə ki, 1991-ci illə müqayisədə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 25,1 

min hektardan 61,4 min hektara, başqa sözlə 2,4 dəfə artsa da, məhsuldarlığın artırılması hesabına 2015-ci ildə 

ümumi məhsulun həcmi 13885900 manatdan 402992 min manata çatmış və ya 29 dəfə artmışdır. 
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Ümumilikdə 1991-ci illə müqayisədə taxıl istehsalı 3,5 dəfə artaraq 106,3 min tona, kartof istehsalı 112,5 

dəfə artaraq 45 min tona, meyvə və giləmeyvə istehsalı 27,7 dəfə artaraq 66,5 min tona, tərəvəz məhsulları 

istehsalı 17,8 dəfə artaraq 82 min tona, bostan məhsulları istehsalı 34,5 dəfə artaraq 38 min tona çatmışdır. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri də heyvandarlıqdır. Daxili bazarda məhsul 

bolluğunun yaradılmasında, əhalinin keyfiyyətli heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının dolğun şəkildə 

ödənilməsində bu sahənin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi aydındır. Muxtar respublikanın bütün təsərrüfat 

kateqoriyalarında heyvanların baş sayının artırılması, onların cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi 

əhəmiyyət verilmişdir. 1996-cı ildə qaramalın sayı 55,5 min baş, qoyun və keçilərin sayı 278,8 min baş olduğu 

halda, 2017-ci ildə bunlar müvafiq olaraq 109,4 min baş və 662,8 min baş olmuşdur. 

Maldarlığın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə muxtar respublikaya 1937 baş, o cümlədən 89 baş 

“Şvis”, 535 baş “Simmental” və 1313 baş “Holştin-friz” cinsindən olan damazlıq boğaz düyələr gətirilərək 

lizinq yolu ilə sahibkarlara verilmişdir. 

Ötən 25 il ərzində quşçuluq, balıqçılıq, arıçılıq və b. sahələr də inkişaf etdirilmişdir. Dövlət maliyyə 

dəstəyi ilə 254 heyvandarlıq, 84 ətlik və yumurtalıq istiqamətində quşçuluq, 104 arıçılıq, 15 balıqçılıq təsərrüfatı 

yaradılmışdır. 1996-cı ilə nisbətən 2017-ci ildə quşların sayı 6,7 dəfə artaraq 153345 başa çatdırılmışdır. Muxtar 

respublikada arı ailələrinin sayı 71066-ya çatmış, 1424 ton bal istehsal olunmuşdur. 

Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq yerli istehsalın əhatə dairəsi genişləndirilmiş, 

daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılmışdır. 2015-ci ildə muxtar respublikada 453364,5 manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci illə müqayisədə 11,4 dəfə çoxdur. 

Kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı ixracın da həcminə müsbət təsir göstərmiş və təkcə 2015-ci ildə muxtar 

respublikadan 97 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətlənməsində nəqliyyat və rabitə sahələrinin də xüsusi 

yeri vardır. Araz çayı boyunca Bakı-Yerevan dəmir yolu Naxçıvan Muxtar Respublikasında 190 kilometrdən 

artıqdır. Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində vaxtilə Ümumittifaq şəbəkəsinə daxil olan, muxtar 

respublikanı Azərbaycanla bağlayan dəmir yolu xətti 1992-ci il aprelin 24-də tamamilə kəsilmişdir. Avtomobil 

yolları ilə də əlaqə pozulmuşdur. Həmin vaxtdan Naxçıvan Azərbaycandan təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada 

şəraitində yaşayır. Lakin buna baxmayaraq, muxtar respublikada dəmir yolu infrastrukturu qorunub saxlanılır və 

inkişaf etdirilir. 

Muxtar respublika ərazisi daxilində dəmir yolu ilə yüklərin daşınması həyata keçirilməklə bərabər İran 

İslam Respublikası ilə Culfa dəmir yolu vasitəsilə iqtisadi əlaqələr davam etdirilir, yükdaşıma əməliyyatları 

həyata keçirilir. 2016-cı ilin sonunda isə Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhəd sərnişin qatarı istifadəyə verildi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2011-ci il 16 mart tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu nəqliyyat sisteminin 2011-2015-ci illər üzrə İnkişaf Proqramı” 

dəmir yolu nəqliyyatının inkişafına təkan vermişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində hava nəqliyyatı xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvanda ilk hava limanı 1974-cü ildə tikilmişdi. O dövrdə hava limanı 1800 metrlik 

uçuş-enmə zolağına malik idi. 

1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində çalışan ulu öndər hava 

limanının uçuş-enmə zolağının yenidən qurulması təşəbbüsünü irəli sürmüşdü. Bu iş qısa müddətdə həyata 

keçirilmiş, uzunluğu 3300 metr olan uçuş-enmə zolağı istifadəyə verilmişdir. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illiyinə həsr edilmiş təntənəli iclasda 

demişdir: “Artıq Naxçıvanın bütün beynəlxalq standartlara cavab verən hava limanı vardır. Deməliyəm ki, bu 

hava limanı çox yüksək səviyyədə tikilmişdir. Mən dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam və təbii ki, hava 

limanlarını görmüşəm. Ona görə də deyə bilərəm ki, Naxçıvan hava limanı çox yüksək səviyyədədir və bəlkə də 

Avropada bir çox hava limanlarından daha keyfiyyətli və gözəldir”. 

Muxtar respublikada hava nəqliyyatının inkişafı istiqamətində yeni aerovağzal kompleksi tikilib 

istifadəyə verilmiş, Naxçıvan hava limanı beynəlxalq status qazanmışdır. Hava limanında yeni inzibati bina, 

əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə “Şərq Terminalı”, “Qərb 

Terminalı” istifadəyə verilmişdir. 

Muxtar respublikada avtomobil yollarının salınması, körpülərin tikilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli tədbirlər 

həyata keçirilmişdir. 1995-ci ildə cəmi 16 kilometr asfalt yol çəkilmişdirsə, 2010-cu ildə bu 198,6 kilometrə 
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çatmışdır. Naxçıvan-Sədərək, Naxçıvan-Culfa, Naxçıvan-Batabat avtomobil yolları ən yüksək səviyyədə 

qurulmuşdur. Naxçıvan şəhərətrafı dairəvi yolu, Çeşməbasar-Boyəhməd yolu (57,6 kilometr), Təzəkənd-

Çalxanqala-Qıvraq yolu (39,2 km), Hacıvar-Vayxır-Sirab yolu (25,6 km), Şəkərəbad-Nehrəm-Araz yolu (13,2 

km) öz rahatlığı ilə diqqəti cəlb edir. 2014-cü ildə 73 kilometr, 2015-ci ildə 82 kilometr, 2016-cı ildə 62 

kilometr, 2017-ci ildə isə 70,5 km yol salınmışdır. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvanda 1 beynəlxalq hava limanı, 5 avtovağzal kompleksi, 50 körpü, 791 kilometr 

uzunluğunda yeni avtomobil yolları çəkilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə sisteminin rolu da xeyli artmışdır. 1995-2017-ci illərdə muxtar 

respublikada rabitənin inkişafı yüksək xətlə getmişdir. 1998-ci ildə Cənubi Koreyanın “DEU Telekom” şirkəti 

ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən muxtar respublikada yaşayış məntəqələri telefonlaşdırılmış və abonentlər 

birbaşa beynəlxalq telefon rabitə sisteminə çıxma imkanı əldə etmişlər. Telekomunikasiya sistemində aparılan 

yenidəqurma işləri nəticəsində 35 mindən çox elektron tipli xətt və nömrə, eyni zamanda mobil telefon şəbəkəsi 

istifadəyə verilmişdir. Muxtar respublika üzrə fərdi kompüterlərin sayı 303 minə çatmış, internetdən istifadə 

edənlərin sayı 353 mindən çox olmuşdur. Naxçıvanın özünün müstəqil “Naxtel” mobil rabitə sistemi 

mövcuddur və bunun vasitəsilə muxtar respublika ərazisinin 92 faizi simsiz internetlə təmin olunur. Muxtar 

respublikada aktiv-istifadə olunan mobil telefonların sayı hazırda 460 min ədəddən çoxdur. Muxtar respublikada 

4-cü nəsil şəbəkə sistemi istehlakçıların istifadəsinə verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafında energetika sisteminin özünəməxsus yeri vardır. 

1991-1992-ci illərdə yaranmış çətin şəraitə baxmayaraq, blokadada olan muxtar respublikanı elektrik enerjisi ilə 

təchiz etmək məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Türkiyədən 154 kilovatlıq və İrandan 132 

kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətləri çəkildi. Əhalini elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün 

kompleks tədbirlər həyata keçirildi. 2006-cı ilin dekabrında ümumi gücü 87 meqavat olan Naxçıvan Modul 

Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində ümumi gücü 4,5 meqavat olan SES və 2010-cu ilin 

oktyabr ayında Ordubad rayonu ərazisində – Gilançay üzərində gücü 22 meqavat olan Biləv SES istifadəyə 

verildi. Ümumi gücü 50 meqavat olan Qaz-Turbin ES-nin təbii qazla iş rejiminə keçirilməsindən sonra istismara 

verilməsi də bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir. Arpaçay üzərində iki SES tikilmişdir. 

20,5 meqavat gücündə olan Arpaçay SES 2013-cü ilin sentyabrında istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Arpaçay SES-in açılışında çıxış edərək demişdir: “Hər bir ölkə 

üçün elektrik enerjisi strateji sahə hesab edilir. Bu gün dünya ölkələrində ərzaq və enerji təhlükəsizliyi təmin 

olunan ölkələrin iqtisadiyyatı isə sabit və davamlı inkişaf edir. Azərbaycan Respublikasında da ərzaq və enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu sahələrin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar respublikada 

yeni elektrik stansiyaları tikilir, əhalinin və iqtisadiyyatın enerjiyə olan tələbatı etibarlı şəkildə ödənilir. Artıq 

Naxçıvan elektrik enerjisi idxal edən muxtar respublikadan elektrik enerjisi ixrac edən muxtar respublikaya 

çevrilmişdir. Enerji təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bundan sonra da 

davam etdiriləcəkdir”. 

2012-ci ildə Arpaçayın aşağı qolu üzərində 1,4 meqavat gücə malik su elektrik stansiyası da istismara 

verilmişdir. 

1991-ci ilədək muxtar respublikada cəmi bir elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə fəaliyyət göstərirdisə, 

ötən müddət ərzində bu sahədə aparılan məqsədyönlü islahatlar nəticəsində enerji istehsalı müəssisələrinin sayı 

8-ə, ümumi gücü 237,4 meqavata çatdırılmışdır. 

2017-ci il yanvarın 11-də Naxçıvana səfərə gələn ölkə Prezidenti İlham Əliyev Ordubad Su Elektrik 

Stansiyasının təməlqoyma mərasimində iştirak edib. İnşa ediləcək SES-in gücü 36 meqavat olacaq. Derivasiya 

tipli stansiya Araz çayı üzərində yerləşəcək. Stansiyada hər birinin gücü 12 meqavat olan 3 aqreqat 

quraşdıralacaq. 

Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 22 meqavat gücündə Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmişdir. 

Təkcə 2015-ci ildə 446 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir ki, bu da 1991-ci ildəki müvafiq 

göstəricidən 4,8 dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikaya Ermənistan ərazisi vasitəsilə 1991-ci ildə qaz verilməsi dayandırıldıqdan sonra 

əhalinin qazla təmin edilməsində problemlər yaranmışdı. Muxtar respublikanı vəziyyətdən çıxarmaq üçün 1992-

ci il avqustun 24-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev İran İslam Respublikasında səfərdə 
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olarkən Prezident Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani ilə görüşmüş, muxtar respublikanın qaz tələbatını təmin etmək 

barədə söhbətlər aparmış və razılıq əldə etmişdi. İran tərəfi Xoy-Culfa qaz kəmərinin tikintisini öz üzərinə 

götürmüşdü. Kəmərin çəkilişi bir qədər yubandığından İran İR Naxçıvan MR-ə ayda 100 ton maye qaz 

göndərirdi. 1998-ci ildə maye qazla qazlaşdırılmış mənzillərin sayı 46274-ə çatdırıldı. İlham Əliyevin bilavasitə 

himayə və qayğısı nəticəsində 2005-ci ildə İrandan mübadilə yolu ilə Naxçıvan MR-ə təbii qaz kəməri 

istifadəyə verildi. Qısa müddət ərzində Culfa-Naxçıvan yüksək təzyiqli, Naxçıvan-Cəhri orta təzyiqli magistral, 

Naxçıvan şəhər orta təzyiqli dairəvi qaz kəmərinin çəkilişi başa çatdırıldı. 

2005-ci il dekabrın 20-də İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejadın başçılığı ilə nümayəndə heyəti 

Naxçıvana gəldi. Dekabrın 20-də hər iki ölkənin prezidentləri Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran ərazisi ilə 

təbii qazın verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak etdilər. 

Qısa müddət ərzində Naxçıvan qazlaşdırıldı, Culfa-Ordubad və Şahbuz-Sədərək ötürücü qaz kəmərinin 

təmiri və bərpası tamamlandı. 2005-ci ildə 6770 mənzilə və 195 fərdi evə qaz çəkildi. 2011-ci ilin əvvəlinədək 

220 yaşayış məntəqəsində 78157 mənzil qazlaşdırılmış, abunəçilərə pulsuz olaraq mətbəx sobaları verilmiş, qaz 

sayğacları quraşdırılmışdır. 2011-ci ilin sonunda isə ən ucqar dağ kəndləri də əhatə olunmaqla muxtar 

respublikanın bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırıldı, 83633 əhali abonenti və bütün təsərrüfat subyektləri mavi 

yanacaqla təmin olundu. 

Muxtar respublikada ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülmüş, 16541 

hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 10 milyona yaxın ağac və bəzək kolları əkilmişdir. 

Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 14 faizini yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ildə isə bu göstərici 0,6 

faiz həddində olmuşdur. 

Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin rəhbərliyi ilə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər əhalinin sosial 

problemlərinin həllinə kömək etmişdir. Əhalinin işlə təminatı sahəsində əməli addımlar atılmağa başlanılmış, 

sənaye müəssisələrinin bərpası sayəsində minlərlə yeni iş yerləri açılmışdır. Əhalinin pul gəlirləri, işçilərin orta 

aylıq əməkhaqqı və müavinətlər durmadan artmışdır. 2015-ci ildə orta aylıq əməkhaqqının məbləği 399,5 

manata çatmışdır. 1995-ci ildə bu göstərici 15,9 manat səviyyəsində idi. 1996-2017-ci illərdə muxtar 

respublikada 85861 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 59090-ı və ya 68,8 faizi daimi iş yerləridir. 

Muxtar respublika sakinlərinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, içməli su ilə təchizatı 

məsələsinə də xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Bu illərdə muxtar respublikanın əhalisi 75 min nəfər artmışdır. 

Hazırda Naxçıvan MR-in əhalisi 452,6 min nəfərdir. 

Muxtar respublika əhalisinin sosial müdafiəsi və təminatına çəkilən xərclər 57,2 dəfə artmışdır. Əhalinin 

gəlirləri 9,5 dəfə, əməkhaqqı 9,5 dəfə yüksəlmişdir. Əhalinin banklardakı əmanətlərinin həcmi də artmışdır. 

2017-ci ilin əvvəlinə muxtar respublikanın ərazisində fəaliyyət göstərən bank strukturlarında 8571,8 min manat 

həcmində əhali əmanəti mövcud olmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 26,6 faiz çoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının, onun şəhər, qəsəbə və kəndlərinin böyük əksəriyyətinin su sistemi 

tamamilə yenidən qurulmuş, əsaslı təmir işləri görülmüşdür. Şərur-Naxçıvan su kəməri bərpa edilmiş, Naxçıvan 

şəhərinə yeni su xətti çəkilmiş, Ordubad şəhərinin su xətti bərpa edilmişdir. 1993-2001-ci illərdə rayonlarda 32 

su nasos stansiyası tikilmiş, çoxlu sayda subartezian quyuları qazılmışdır. Əhalinin içməli və suvarma suyuna 

tələbatını ödəmək üçün son illərdə 148 nasos stansiyası qurulmuş, 331 subartezian quyusu qazılmışdır. 2000-

2005-ci illərdə Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli və Şahbuz rayonunun 18 kəndinə su xətləri çəkilmiş, 

kəhrizlər bərpa edilmişdir. 2009-cu il ərzində 14 nasos stansiyası, 22 subartezian quyusu və 22 kəhriz istifadəyə 

verilmişdir. Naxçıvan şəhərində su anbarı və sutəmizləyici qurğular kompleksi istifadəyə verilmiş, 2015-ci ilin 

əvvəlində Naxçıvan şəhərində 214 kilometr məsafədə kanalizasiya və 224,4 kilometr məsafədə içməli su xətləri 

çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, 542 kilometr məsafədə içməli su və 331 kilometr məsafədə kanalizasiya xətləri 

çəkilmişdir. 

Muxtar respublikada pensiyaçı və müharibə əlillərinin, şəhid və aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinə 

diqqət xeyli artırılmışdır. 2000-ci ildə muxtar respublikada 52254 pensiyaçı var idi. Onlar hər cür diqqət və 

qayğı ilə əhatə olunmuş, aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlara da qayğı göstərilmişdir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2009-cu ildə də müharibə və hərbi əlillərdən, veteranlardan 50 nəfərinə avtomobil, 

152 nəfərə isə müxtəlif sanatoriya və pansionatlara göndəriş verilmişdir. 2009-cu ildə ailələrə 3447 min 

manatdan artıq ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. Ünvanlı dövlət sosial yardımı alanların sayı ümumi 

əhalinin 2,7 faizini təşkil etmişdir. 
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Müstəqillik  illərində muxtar respublikada bütün sahələr öz dinamik yüksəlişi ilə diqqəti cəlb edir. Belə 

sahələrdən biri də səhiyyə sistemidir. Səhiyyə sisteminin yenidən qurulmasını, əhalinin sağlamlığının daha yaxşı 

təşkilini,  bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini və kadr potensialının hazırlanmasını özündə əks etdirən 

dövlət proqramları muxtar respublikada uğurla həyata keçirilir. Səhiyyənin inkişafı, insanların sağlamlığının 

qorunması ilk növbədə müasir tələblərə cavab verən, lazımi maddi-texniki imkanları və ixtisaslı həkimləri olan 

səhiyyə müəssisələrinin olmasıdır. 

Muxtar respublikada bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər görülmüş, müasir tibb mərkəzləri, xəstəxanalar, 

ambulatoriyalar, dispanserlər, feldşer-mama məntəqələri və digər xarakterli səhiyyə müəssisələri tikilmiş, yaxud 

yenidən qurulmuş və təmir olunmuşdur.  1995-2017-ci illərdə muxtar respublikada 232 səhiyyə obyekti 

tikilərək, yaxud yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Bu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzi, Doğum Mərkəzi, Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi, Onkoloji Mərkəz, Əlillərin Bərpa 

Mərkəzi, Uşaq Bərpa Mərkəzi, Kardioloji Mərkəz, Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi, Şərur, Babək, Ordubad, 

Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayon mərkəzi xəstəxanaları, Ə.Əliyev adına Naxçıvan MR Mərkəzi Uşaq 

Xəstəxanası, Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan şəhər poliklinikası və ümumilikdə, 180 səhiyyə 

obyektinin tikintisi, 52 səhiyyə obyektinin isə yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan səhiyyəsinin intensiv inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunan 1995-2017-ci illərdə istifadəyə 

verilən səhiyyə müəssisələri bütün yaşayış məntəqələrini əhatə etmişdir. Ölkədə ilk dəfə olaraq pullu tibbi 

xidmətin məhz muxtar respublikada ləğv edilməsi, əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində həyata 

keçirilən mühüm islahatlar öz faydasını verməkdədir. 2018-ci ilin əvvəlindən Sədərək rayonunda tibbi sığorta 

tətbiq olunmuşdur. 

Muxtar respublikanın tibb xidməti müəssisələrində 792 həkim, 2981 tibb işçisi çalışır. Əhalinin hər on 

min nəfərinə 104 xəstəxana çarpayısı, 20 həkim, 85 orta tibb işçisi düşür. Xəstəxana çarpayılarının 24,8 faizi 

kəndlərdə, 75, 2 faizi şəhər və rayon mərkəzlərindədir. Ümumiyyətlə, muxtar respublikada səhiyyə sisteminin 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bu sahədə aparılan islahatlar əhalinin sağlamlığının etibarlı 

qorunmasına şərait yaratmışdır. 

Xalqların və dövlətlərin sürətli inkişaf yolu təhsildən keçir. Təsadüfi deyildir ki, hələ vaxtı ilə ulu öndər 

Heydər Əliyev cəmiyyət həyatında təhsilin rolunu yüksək qiymətləndirərək demişdir ki, təhsil millətin 

gələcəyidir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini müəyyən edən prioritet sahə” kimi 

yüksək dəyər vermişdir. Təhsilə, onun inkişafına xüsusi əhəmiyyət verən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbov demişdir: “Təhsil elə səviyyədə olmalıdır ki, o, insanlara yeni texnologiyaları 

çevik mənimsəmək, əmək bazarında və şəxsi həyatda layiqli yer tutmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə və 

cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı yaratsın”. 

1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq ümumtəhsil sahəsində müəyyən dəyişikliklər baş verdi, liseylər, 

gimnaziyalar, kolleclər yaradıldı. 

Muxtar respublikada təhsilin məzmunca yeniləşdirilməsi və keyfiyyətə nail olunması, təhsil 

müəssisələrinin maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi, təhsil sahəsində müxtəlif proqramların 

həyata keçirilməsi istiqamətində fəal iş aparılmışdır. Nəticədə respublikada zəngin biliyə, hərtərəfli intellektual 

səviyyəyə malik, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam gənclər yetişir. 

Müstəqillik illərində çoxsaylı məktəb, uşaq bağçası tikilmiş, onların maddi-texniki bazası 

möhkəmləndirilmişdir. 1995-2017-ci illərdə muxtar respublikada 40182 şagird yerlik 129 ümumtəhsil məktəbi 

tikilmiş, 34024 şagird yerlik 52 ümumtəhsil məktəbi, eləcə də 19 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 23 uşaq 

musiqi məktəbi, 3 orta ixtisas təhsil müəssisəsi yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 

Bu gün nəinki Naxçıvan şəhərində, hətta ən ucqar dağ və sərhəd kəndlərində də müasir tədris 

avadanlıqları, sürətli internetə çıxışı olan kompüterlər, elektron lövhələr, zəngin fonda malik kitabxanalar və 

idman zalları ilə təmin olunmuş məktəb binaları tikilib istifadəyə verilir. 2016-cı ildə 3414 şagird yerlik 12 

məktəb binası istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, 380 yerlik Şərur şəhər fizika-riyaziyyat təmayüllü liseyin, 

Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecin, Ordubad texniki peşə və sürücülük məktəbinin və Naxçıvan şəhərindəki 640 

şagird yerlik 3 nömrəli tam orta məktəbin binaları da yenidən qurularaq gənc nəslin istifadəsinə verilmişdir. 

2017-ci ildə yeni tikilmiş məktəblərin sayı 10-a çatmışdır. 

Təhsildə keyfiyyət dəyişiklikləri hər il artmaqda davam edir. Bunlar ali məktəblərə qəbulda və bu zaman 

yüksək bal toplayan abituriyentlərin sayında özünü göstərir. 2004-2005-ci tədris ilində 5409 nəfər məzun olmuş, 
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bunlardan 3074-ü ali məktəblərə sənəd vermiş, 1024-ü qəbul olmuşdur (33,3 faizi). 2016-cı ildə 1737-si ali, 

567-si orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi adını qazanmışdır. Ali məktəblərə qəbul olunan məzunlardan 338-i 

imtahanlarda 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Yüksək nəticə əldə edərək tələbə adını qazananlardan 4-ü 

Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsi qurulmuşdur. 2001-2013-cü illərdə 2260 yerlik 11 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsi tikilmişdir. Son illər 17 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey, Naxçıvan Tibb Kolleci, Naxçıvan Musiqi Kolleci 

və Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci fəaliyyət göstərir. Ötən dövrdə hərbi liseyi bitirən 2161 kursantdan 2027-si 

ali hərbi məktəblərə qəbul olmuşdur. Liseyin məzunlarından 1000-ə yaxını Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrində zabit kimi xidmət edir. Hazırda liseydə 657 kursant təhsil alır. Orta ixtisas məktəblərində isə 1642 

tələbə, 218 müəllim təhsil-tədris prosesinə cəlb olunmuşdur. 

Son 25 ildə muxtar respublikada ali təhsil müəssisələrinin həyatında da ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. 

1967-ci ildən filial kimi yaranan, 1972-ci ildən müstəqil ali təhsil müəssisəsinə, 1990-cı ildən universitetə 

çevrilən Naxçıvan Dövlət Universiteti 2002-ci ildən yüksək özünüidarəetmə, muxtariyyət statusu qazanmışdır. 

Hazırda universitetin 12 fakültəsində 58 ixtisas üzrə 5 mindən artıq bakalavr, magistr və doktorant təhsil alır. Bu 

ali təhsil ocağında 12 ölkədən 300-dən çox tələbə təhsil prosesinə cəlb olunmuşdur. Universitetdə elmi-pedaqoji 

fəaliyyətini davam etdirən 407 müəllimdən 2-si AMEA-nın həqiqi üzvü, 8-i AMEA-nın müxbir üzvü, 35-i 

elmlər doktoru, professor, 186-sı fəlsəfə doktoru, dosentdir. 

Naxçıvan Universiteti 1994-cü ildən Bakı Özəl Ali Kollecinin Naxçıvan filialı kimi fəaliyyətə başlamış, 

1999-cu ildən müstəqil ali təhsil müəssisəsinə çevrilmişdir. 2015-ci ildən isə  Naxçıvan Universiteti kimi 

fəaliyyət göstərir. Universitetdə 15 ixtisas üzrə bakalavr, 4 ixtisas üzrə magistr hazırlanır. Burada 80 professor-

müəllim heyəti çalışır. İndiyədək universiteti 3245 nəfər bitirmişdir. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2000-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun filialı kimi təsis 

edilmiş, 2003-cü ildən müstəqil ali məktəbə çevrilmişdir. Müəllimlər İnstitutunda 5 ixtisas üzrə 1067 nəfər 

tələbə təhsil alır, onların təlim-tərbiyəsi ilə 85 nəfər professor-müəllim heyəti məşğul olur. İnstitut üçün yeni 

tədris korpusu tikilmişdir. 

Ümumiyyətlə, 3 ali təhsil müəssisəsində 66 ixtisas üzrə 7420 tələbə təhsil alır ki, onların təlim-tərbiyəsi 

ilə 562 professor-müəllim heyəti məşğul olur. Hazırda muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrində 100-ə yaxın ixtisas üzrə kadr hazırlanır. Bu gün muxtar respublikanın bütün pillədən olan təhsil 

müəssisələrində 58 minə yaxın uşaq, şagird, tələbə və kursant, 10 minə yaxın müəllim vardır. 

XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında ölkə iqtisadiyyatında baş verən müsbət irəliləyişlər elm sahəsində də 

mühüm dəyişikliklərin baş verməsinə səbəb oldu. Azərbaycan milli elminə həmişə hamilik etmiş ümummilli 

lider Heydər Əliyev respublika rəhbərliyinə qayıdandan sonra elmə dövlət qayğısı artdı. Bu dövrdə muxtar 

respublikada Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzi, Naxçıvan Kompleks Zona Təcrübə Stansiyası, Naxçıvan “Araz” 

Elm İstehsalat Birliyi, Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Stansiyası, Elm və Texnika Mərkəzi, Şamaxı 

Astrofizika Rəsədxanasının Batabat stansiyası fəaliyyət göstərir və onlar fundamental elmin müxtəlif sahələri 

üzrə tədqiqatlar aparır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1996-cı 

ilin iyulunda “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumunun keçirilməsi Naxçıvanda elmi 

mühitin inkişafına əsaslı təsir göstərdi. Sonrakı illərdə də beynəlxalq səviyyəli simpozium və konfranslar 

keçirildi. “Naxçıvanda ilk məktəbin yaranması və maarifçilik hərəkatının inkişafı” (1997), “Uluslararası Dədə 

Qorqud simpoziumu” (1998), “Yaxın tariximizdə Naxçıvan və Qars” (1999), “Naxçıvan Muxtar Respublikanın 

təbii ehtiyatları və onlardan istifadənin səmərəli yolları” (2001) və başqa tədbirlər elmi fəaliyyəti xeyli 

canlandırdı. 

Ali Məclis sədrinin təşəbbüsü və ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2002-ci ildə AMEA 

Naxçıvan Bölməsi yaradıldı. Artıq bundan sonra elmin vahid elmi mərkəzdən əlaqələndirilməsi, elmi kadrların 

hazırlanması, Naxçıvanın hərtərəfli öyrənilməsi istiqamətində şərait yaradıldı. AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

təşəbbüsü və ali təhsil müəssisələrinin fəal iştirakı ilə “Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf 

perspektivləri” (2006), “Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər” (2007), “Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və 

Naxçıvan” (2009), “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” (2011), “Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” 

(2012), “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir” (2014), “Naxçıvanda Dədə Qorqud” (2015), “Naxçıvan 
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qalaları: tarixdə və günümüzdə” (2016), “Naxçıvan türk-İslam abidələri” (2017) kimi beynəlxalq tədbirlər elmin 

müxtəlif problemlərinə həsr edilmiş, elmi əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. 

Elmin inkişafı bilavasitə yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlıq səviyyəsindən, onların elmi 

fəaliyyətindən asılıdır. 1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində dörd ixtisas üzrə Dissertasiya Şurasının 

fəaliyyəti yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. 1998-2010-cu illərdə 

bu şurada 104 nəfər namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2006-cı ildə AMEA Naxçıvan 

Bölməsinin nəzdində 3 ixtisas üzrə Dissertasiya Şurası yaradılmış, 2013-cü ildə isə bu şuraya namizədlik və 

doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsini təşkil etmək səlahiyyəti verilmişdir. 2006-2017-ci illərdə şurada 106 

nəfər, o cümlədən 8 nəfər elmlər doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir. 2015-ci ildə həm AMEA Naxçıvan 

Bölməsində, həm də Naxçıvan Dövlət Universitetində yeni dissertasiya şuraları yaradılmışdır. 

1998-2017-ci illərdə muxtar respublikada yaşayan tədqiqatçılardan 40 nəfər doktorluq, 172 nəfər isə 

namizədlik dissertasiyaları müdafiə etmişlər. AMEA-ya 2003, 2007, 2014 və 2017-ci illərdə keçirilən seçkilərdə 

Naxçıvandan olan elm adamlarından 3-ü akademik, 13-ü müxbir üzv seçilmişdir. 

1995-2017-ci illərdə tədqiqatçıların 318 monoqrafiyası, 862 kitabı, 360-dan çox dərslik, dərs və tədris 

vəsaiti, 1994 məqalə və tezisi nəşr edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclisin “Naxçıvan”, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”, NDU, Naxçıvan Universiteti və NMİ-nin “Elmi əsərlər” jurnalları 

nəşr edilir. Naxçıvanlı tədqiqatçıların yaxından iştirakı ilə “Naxçıvan ensiklopediyası” (2 cilddə), “Naxçıvan 

abidələri” ensiklopediyası (iki dildə), “Naxçıvan: tarixi və abidələri” (iki dildə), “Naxçıvanın tarixi atlası”, 

“Dədə-Qorqud yurdu Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlası”, “Naxçıvan folklor antologiyası” (3 cilddə), 

“Naxçıvan tarixi” (3 cilddə), “Naxçıvan teatrının salnaməsi” (1883-2008-ci illər), Naxçıvan Muxtar 

Respublikası flora və faunasının “Qırmızı kitab”ları (2 cilddə), “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ampeloqrafiyası”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

dərman bitkiləri”, “Naxçıvan arxeologiyası” və başqaları elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. 

İnkişaf səviyyəsinə görə muxtar respublikanın heç bir dövrünü 1995-2016-cı illərlə müqayisə etmək 

olmaz. Bu, mədəni-maarif müəssisələrinin inkişafına da aiddir. 

Kitabxanaların fəaliyyəti, onların maddi-texniki bazası xeyli artmışdır. 1970-ci ildə 1286 min kitab və 

jurnal fondu olan 232 kütləvi kitabxana var idisə, 2000-ci ildə bu, 2399 min nüsxə kitab və jurnal fondu olan 

295-ə çatmış və ya 28,4 faiz və 1,9 dəfə artmışdır. 

Muxtar respublikanın bölgələrində inşa olunan 100-dən çox kənd mərkəzlərində kitabxanalar üçün 

nümunəvi şərait yaradılmışdır. 2009-cu ildə inşa olunmuş kənd mərkəzlərində 11 kitabxana, 11 mədəniyyət evi 

və klub əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Kitabxanalar içərisində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan MR Kitabxanası 

fəaliyyəti ilə diqqəti həmişə cəlb etmişdir. Kitabxanada 4 bölmə və 10 şöbə vardır. Kitabxanada 290 minə qədər 

kitab saxlanılır. Yeni elektron kitabxanalar yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada 265 klub, 272 mədəniyyət obyekti tikilmiş və ya təmir olunmuşdur. Burada 30 

muzeydə 110 minə qədər maddi-mədəniyyət nümunələri nümayiş olunur. 3 dövlət teatrı və 4 xalq teatrı, 1 

dövlət filarmoniyası, 1 uşaq dövlət filarmoniyası, Aşıqlar Birliyi fəaliyyət göstərir. 

Naxçıvan ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələri ikinci həyatlarını yaşayırlar. Naxçıvan MR Ali 

Məclisi sədrinin sərəncamından irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq muxtar respublika ərazisində aşkar edilmiş 

tarix və mədəniyyət abidələri qeydə alınmış və pasportlaşdırılmışdır. 60-dan çox tarix və mədəniyyət abidəsi 

bərpa edilmişdir. Naxçıvanqala, Əlincə qala bərpa edilmiş, orada tarix-mədəniyyət muzeyləri yaradılmışdır. 

Naxçıvan diyarı zəngin ədəbi ənənələrə malikdir. Azərbaycan yazıçılarının böyük bir dəstəsi Naxçıvanda 

yaşayıb yaradır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Naxçıvan şöbəsinin yaradılması, “Şərq qapısı” qəzetinin nəşri, 

yerli radio və televiziya verilişləri Naxçıvanda ədəbi mühitin canlanmasına ciddi təkan vermişdir. 

Müstəqillik illərində Naxçıvan ədəbi mühiti xeyli canlanmış, təcrübəli şair və yazıçı, tənqidçilərlə yanaşı, 

gənc ədəbi qüvvələr də ədəbiyyata gəlmiş, öz sözü və qələmi ilə yaradıcılıq qabiliyyətlərini göstərmişlər. 

Son illərdə mətbuat və incəsənət sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Muxtar respublikada 

“Şərq qapısı” və rayon qəzetləri çıxır. “Əcəmi” NPB, AMEA Naxçıvan Bölməsinin və ali təhsil müəssisələrinin 

nəşriyyatları yaradılmışdır. Musiqi və rəssamlıq sahəsində əldə edilmiş müvəffəqiyyətlər diqqəti cəlb edir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verən dəyişiklikləri ölkə rəhbəri  yüksək 

qiymətləndirərək demişdir: “Çox şadam ki, Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir, böyük quruculuq, abadlıq 

işləri aparılır. Son illər ərzində Naxçıvan böyük inkişaf yolu keçmişdir... Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvan 
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Muxtar Respublikasının çiçəklənmə dövrüdür. Çünki bütün istiqamətlər üzrə işlər uğurla gedir və gözəl 

nəticələr var”. 

2017-ci il ölkəmizin tarixində olduğu kimi, muxtar respublikamızın həyatında da uğurlu bir il kimi yadda 

qalmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri olduğu “Caspian European Club” 

ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən Azərbaycan Respublikası 

regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası ən yüksək ümumi 

bal toplayaraq investisiya reytinqində lider olmuşdur. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

aparılan iqtisadi siyasət, görülən işlər, irəli sürülən təşəbbüslər sayəsində respublikamız çox böyük uğurlar əldə 

etmişdir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-13 mart.-№56.-S. 7.;14 mart.-№57.-S. 7.;15 mart.-№ 58.-S.7. 
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İlk türkün ana vətəni və Naxçıvan 

 

Əkrəm Hüseynzadə 

 

Hələ islamiyyətdən əvvəl yeri-göyü bütün varlıqları yaradan bir “Tək Tanrı” olduğuna inanan türk 

milləti milyonlarca məzlum insanları qul edib, onları məhv edən özlərini Allah elan edən Nəmrud, 

Şəddad, Firon, Dağyanus kimi zalım hökmdarlara qarşı mübarizə aparmış, insanlara səadət azadlıq 

firavan həyat yaratmışlar. 

 

“Gəmiqaya”da həkk edilmiş günəş və ortasında dünyanın dörd cəhətini göstərən xətlər türk dövlətinin 

simvolunu (gerbini) əks etdirir. 

Əsrlər keçdi, ulu türkün nəslindən olan Qara xanın barıgahında bir övlad dünyaya gəldi. Adını Oğuz 

qoydular. Rəvayətlərə görə, ruhunda tək Tanrı inamı olan Oğuz anası tək Tanrı inamını qəbul etməyincə onun 

südünü əmməmişdir. Oğuz tez bir zamanda el arasında bir qəhrəman kimi sevildi. Xalq arasında heç yenilməz 

Tanrı qəhrəmanı ifadə edən Alp Ər Tunqa deyə adlanırdı. “Ajun bəyi” Yəni dünya hökmdarı deyə adlandırıldı. 

O, geniş yayılmış türk xanlıqlarını, bəyliklərini bir araya toplayaraq böyük Oğuz türk dövləti yaratdı, Tanrının 

iradəsi ilə böyük türk xaqanı oldu. Oğuz Kağan böyük türk millətinin babası kimi şərəfləndi. Adına 

“Oğuznamə”lər, dastanlar yazıldı, əfsanələr yaradıldı. Peyğəmbərimiz  (s.ə.s) hədislərinin birisində 

buyurmuşdur. Cənab Allah buyurur: “Mənim Türk adını verdiyim bir ordum var. Zalımlara qarşı mübarizəni 

onlara tapşırmışam.” Lazım olduqda onları zalımların üzərinə saldıraram. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) hədislərində 

yenə deyilir. “Siz türklərə toxunmadıqca onlar sizə toxunmazlar”. “Türk dilini öyrənin, onların hökmranlığı, 

səltənəti uzun sürəcəkdir”. 

Türk milləti tək Tanrıya inanmış, Tanrının onlara göstərdiyi yolları əmrləri sədaqətlə yerinə yetirmişlər. 

Məhz buna görə də türk tutduğu əsiri, müharibə dövründə tutduğu yerlərdə, dinc əhaliyə toxunmaz, qocaları, 

qadınları, uşaqları öldürməzlər. Türk milləti bütün dinlərə, dillərə hörmət etmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq 

erməni daşnakları bu həqiqətə göz yumaraq türk millətinə qarşı yalanlar, böhtanlar yağdırmaqla özlərinin 

xəyanət və cinayətlərini ört-basdır etməyə çalışırlar. Qədim türk- oğuz yurdu olan Naxçıvanda da köçüb gəlmiş 

ermənilərə həmişə hörmət edilmişdir. 

Naxçıvan müqəddəs bir şəhərdir. Burada “Əshabi-Kəhf” oldu dünyaca tanınmış ziyarətgah vardır ki, adı 

Quran-i Kərimdə zikr olunur. Bu məkan haqqında xeyli əfsanələr, rəvayətlər yaranmışdır. Əsrlər boyu 

ziyarətgah olmuş Nuh peyğəmbərin məzarı da Naxçıvan yaxınlığındakı “Köhnə qala”dadır. Bu müqəddəs 

məkan haqqında da mənbələrdə çoxlu qeydlər vardır. Bir rəvayətdə deyilir ki, Nuhun gəmisi Naxçıvanın 

Ordubad qəzasında dəniz səthindən 3907 m yüksəklikdə olan “Gəmiqaya” dağının ən yüksək zirvəsi olan 

“Qapıcıq”da (Qafucud)da torpağa oturmuşdur. Cənab Allah mərhəmət etmiş, gəmidəki insanlar amansız tufan 

təhlükəsindən xilas olmuşlar. Bu barədə Quran-i Kərimdə deyilir: 

“Biz Nuhu və onunla birlikdə olanları (tufan bəlasından) qurtardıq və bu hadisəni aləmlərə (sonrakı 

nəsillərə) bir ibrət etdik”. 

Sular çəkildikcə Nuh ailəsi ilə bərabər gəmidəki insanlar Gəmiqaya dağının geniş sahələrində məskun 

olmuşlar. İndi buradakı uçmuş ev qalıqları, məzarlıqlar, buradakı qayalıqlardakı çəkilmiş şəkillər insan, heyvan 

rəsimləri, piktroqrafik rəsmlər onların burada uzun müddət yaşadıqlarını göstərir. Sular tam çəkildikdən sonra 

Nuh ailəsi ilə birlikdə ətrafı qalın hasarlar ilə hasarlanmış (indi köhnə qala) qədim yaşayış yerində məskən 

salmışdır. Qalan tayfalar Ordubad və Əlincə mahalına çəkilib orada yaşamışlar. 

Qeyd edək ki, naxçıvanlılar öz ulu əcdadlarının “Gəmiqaya”da məskunlaşmaları tarixini unutmamışlar, 

hər il yazın ilk günlərində Novruz bayramında, müqəddəs günlərdə “Gəmiqaya”ya gedib ulu əcdadlarının 

məzarlarını ziyarət edib qurban kəsib ehsan verər, ziyafətlər təşkil edərdilər. Burada Nuh peyğəmbərin anası, 

xatunu, qızı, və Ham, Sam, Yafəs adlı oğulları yaşamışlar. Nuhun anası Mərənd şəhərində vəfat etmiş və 

oradakı Mandakarna “Nuhun anasının məzarı”  mənasını ifadə edən türbədə dəfn edilmişdir. [Mərənd şəhəri 

məhz Nuhun anasının adınadır]. Xatunu əlincə mahalında Əlincə dağının ətəyində dəfn edilmişdir. Qızı 

Naxçıvanda şəhər kənarındakı qadınlar, qızlar üçün mötəbər ziyarətgah olan “Ana abidəsinin yanında” dəfn 

edilmişdir, üzərində gözəl bir türbə yüksələn bu abidə birinci cahan müharibəsində -1914-cü ildə əsgər 
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yataqxanası tikilərkən sökülüb dağıdılmışdır. Nuh oğlu Hamı Hindistana, Samı isə Ərəbistana göndərmiş ən çox 

sevdiyi oğlu Yafəsi də ömrünün sonuna qədər Naxçıvanda (Nuhtabanda) saxlamışdır. Yafəs Nuhtaban 

yaxınlığında “Əshabu-Kəhf”ə gedən yolda Yafəs adlı şəhər inşa etdirmişdir. Buraya Əfsus Afasos, Əfəs və 

Yafəs adları verilir. Səyyahlar bu şəhərin xarabalarını öz xatirələrində qeyd etmişlər. 

Nuhun həyatının son zamanlarında oğlu Yafəs atasına deyir ki, Səndən sonra bu ölkəni düşmənlərdən 

qorumaq üçün mənə bir hikmət  ver. Bir neçə gündən sonra Nuh peyğəmbər yazmaq üçün bir daş lövhələr 

üstündə “Türk” sözünü yazaraq Yafəsə vermişdir. Yafəs bu hikmətin sirrini soruşduqda atası demişdir. Bu adı 

Tanrı özü mənə təlqin etdi və dedi ki, mən Yafəsə bir oğul verəcəyəm, adını da mən verirəm O, Türk olacaq. 

Türk yalnız sənin ölkəni deyil, bütün dünyanı zülmdən, əsarətdən xilas edəcək, dünyanı cəhalət və nadanlıqdan 

xilas edəcək, insanlığa səadət yolunu göstərəcək və dünyanı işıqlardıracaq. Zaman keçdikcə Yafəsin birinci oğlu 

dünyaya gəldi. Gözəllik, igidlik mənalarını ifadə edən türk adını qoydular. Nuhtabanda  “Naxçıvan”da artıq bu 

dünyanı işıqlandıran günəş doğdu. Birinci türk Azərbaycan torpağında-Naxçıvanda doğuldu. 

İlk türkün Naxçıvanda doğuşunu təsdiq və təsbit edən Naxçıvanda çoxlu abidələr, qalalar, kitabələr, 

folklor nümunələri vardır. Türkün birinci oğlunun adı mənbələrin qeydinə görə Əlincə xan olmuşdur. Məşhur 

Əlincə qalası və 

Əlincə dağı türkün birinci oğlunun adını daşıyır. Naxçıvan şəhəri ilə “Əshabi-Kəhf” arasında Yafəsin inşa 

etdirdiyi Yafəs şəhərinin xarabaları səyyahların nəzərindən qaçmamışdır. 

“Dədə Qorqud” dastanında Qazan xan düşmənlə vuruşduğu zaman köməyə gələn oğuz bəylərinin “Ağam 

çal gəldim” səsləri ilə həmahəng “Çal xan” gəldim səsindən yaranmış “Çalxanqala”, “Gəmiqaya”, “İlanlı dağ”, 

“Fərhad evi” də bu qəbildəndir. 

Nuhun vəfatından sonra Nuhtabanda - Naxçıvanda (Köhnə qalada) bu mərasimləri davam etdirmişlər. 

Nuh Peyğəmbər yaşadığı Köhnə qala “Nuhdaban” və ya “Nuhtaban” (İşıqsaçan) adlanmışdır. Mərasim Nuh 

Peyğəmbərin “Türk” adı yazdığı daş (Əlincə qalasında mühafizə olunurdu). Hər il Əlincədən Nuhtabana 

gətirilib, Nuhun məzarı üzərinə qoyulması ilə başlanardı. 

Mərasimin keçirilməsi haqqındakı təfsilatdan öncə mərasimə verilən adları nəzərdən keçirək. Bu 

mərasimə Nuhdaban mərasimi adı verilirdi. “Daban” sözü, məskən, məkan mənasında işlənən türkcə bir sözdür. 

Köhnə qala Nuhun ilk məskəni olduğundan bu mərasimə Nuhdaban demişlər. Nuhutaban deyilməsi “Taban” 

sözü işıqlı, işıq saçan deməkdir. Bu isə Nuhun məzarına işarədir. Mərasimə Həzaranpir deyilməsi daha 

əlamətdardır. Həzar farsca min (1000) deməkdir. Həzaran minlər mənasında işlənir. Həzaran yəni 1000 

“yaşlıların” 1000 “yaşlısı” mənasını ifadə edir. “Pir” Qoca, mürşid, rəhbər və Peyğəmbər mənalarına malikdir. 

Həzaranpir yəni 1000 yaşlıların 1000 yaşlısı qocası Nuh Peyğəmbər nəzərdə tutulur. 

Quran-i Kərimdə Allah buyurur: “Biz Nuhu öz tayfasına Peyğəmbər göndərdik. Nuh onların arasında 

1000 ildən əlli-əskik, (950) il yaşadı, qaldı” 

Quran-i Kərim, Əl Ən Kəbut surəsi 29 ayə 14. 

Xalq arasında işlənən Həzaranpir, yəni 1000 yaşlıların, 1000 yaşlısı qocası sözü Quran-i Kərimin bu 

aiyəsindən qaynaqlandığına heç şübhə yoxdur. 

Bəli, mart ayının ilk günləri Nuhtabanda min yaşlıların min yaşlı Peyğəmbəri mərasimini keçirmək üçün 

Naxçıvan diyarının və Naxçıvan şəhər məscidinin baş ruhanisi qazi Əbdül Kərim ağa Qazızadənin başçılığı ilə 

din xadimlərindən şəhərin mötəbər şəxslərindən xan bəylərdən, müəllim və  ziyalılardan ibarət bir milli dini 

heyət mərasimdən bir gün əvvəl faytonlar və atlarla Əlincə qalası ətəyindəki Nəiminin türbəsi yanındakı 

məsciddə mühafizə olunan Nuh Peyğəmbərin üstündə “türk” adını yazdığı daşı Nuhtabana gətirməyə gedərdilər. 

Qeyd edək ki, bu hikmətli daş türkün birinci oğlu Nuh Peyğəmbərin nəticəsi Əlincə xanın Əlincədəki 

iqamətgahında onun buradakı xəzinəsində saxlanmışdır. Əlincə xandan sonra gələn türk xaqanlarının atabəyləri 

sarayları xəzinəsi orada olmuşdur. Onlar da bu tarixi daşı qoruyub saxlamışlar. İslamiyyət dövründə Əlincə 

qalası ətəyindəki məsciddə məscidin ruhani heyətinin mühafizəsinə verilmişdir. Xatırladaq ki, bu daş 1917-ci ilə 

qədər orada olmuşdur. 

Sonra xalq oyunları, aşıqların deyişməsi, camaatın “Yallı” rəqsi oynaması, qurbanlar kəsilər, ehsanlar 

verilər və s. ziyafətlər təşkil edərdilər. Qeyd edim ki, bu ziyafətə Şölən deyərdilər. Halal Tanrı nemətlərindən 

hazırlanmış və Pir Mürşid Peyğəmbər xaqan tərəfindən verilən ziyafətə şölən deyərdilər. 
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Keçmişdə Naxçıvanda Bektaşilərin zaviyyəsində (məclisində) məclisə gələnlərə şölən-ziyafət verərdilər. 

Yeməkdən öncə türkcə şeirlə mürşidin başçılığı ilə “Süfrə başı” duasını söyləyərdilər və duanın son beytini 

mürşid özü tək söylərdi. O belə idi: Sevgi sayqı əsasında qurulmuşdur yapımız. 

Tanrı vermiş halal nemət süfrəmizə,  yiyənlərə nur bəxş edər, 

Əppəyimiz aşımız. 

Naxçıvanda olan hürufilərin xanəgahında və pir xamuşilərin (pirqəmiş) təkkəsində də bu ənənə icra 

olunardı. 

Uzun zaman keçsə də Nuhdaban mərasimi unudulmadı.  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun imzaladığı Sərəncama əsasən, Nuhun məzarının və ilk türkün anıt xatirə 

məzarının bərpa edilməsinə böyük diqqət və qayğı göstərildi. Nuhun məzarı görkəmli rəssam Bəhruz 

Kəngərlinin (1892-1922) çəkdiyi “Nuhun məzarı” şəkli əsasında bərpa edildi. 

Adını Tanrı vermiş millət ölməz. Türklük ölməz. Bu gün dünyada hörmət, şərəf və ləyaqəti ilə tanınan 

Mustafa Kamal Atatürkün yaratmış olduğu Böyük Türkiyə Cümhuriyyəti başda olmaqla 7 müstəqil dövləti və 

bir neçə Muxtar Türk Respublikası və vilayətləri vardır. O 7 müstəqil dövlətlərdən birisi də müstəqil 

Azərbaycan Respublikasıdır. Türk-islam dünyasının düşmənləri zaman-zaman türk millətini parçalayaraq onları 

əzmək, yox etmək üçün müxtəlif adlarla bir-birindən ayırmağa cəhd göstərmişlər. Fəqət onlar bu mənfur 

niyyətlərinə nail ola bilməmişlər. Türk milləti hər zaman ruhən bir olmuş, milli və mənəvi varlıqlarını, 

birliklərini qorumuşlar. Bu sahədə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri həmişə möhkəm və sarsılmaz olmuşdur. 

 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

İki sahil.-2018.-28 fevral.-№39.-S.20. 
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Naxçıvan “Azərbaycanın gənclər paytaxtı”dır 

 

Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin ideya-siyasi kursunun uğurla davam etdirilməsi nəticə etibarilə qədim 

Naxçıvanı inkişafa qovuşdurmuşdur. Beşminillik şəhər mədəniyyəti olan Naxçıvan bu gün həm də müasirliyi 

ilə öyünür. Keçmişini qorumaqla gələcəyə doğru inamla addımlayır. Məlum olduğu kimi, İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabrında Bakı şəhərində keçirilmiş VI 

konfransında qəbul edilmiş qərarla Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olunmuşdur. Muxtar respublika sakinləri 2018-ci ili yüksək əhvalla, İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi 

qarşıladı. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 2017-ci ilin nəticələrinə görə investisiya reytinqində ilk yeri tutub. Təbii 

ki, bu da muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərini xarakterizə edən mühüm faktorlardandır. 

Bütün bunların ardınca Naxçıvanın ölkəmizin gənclər paytaxtı seçilməsi muxtar respublikanın tarixində yaşanan 

daha bir əlamətdar hadisə oldu. Məlum olduğu kimi, Naxçıvan “www.genclerpaytaxti.az” saytında keçirilmiş 

onlayn səsvermənin qalibi olub. Artıq İslam mədəniyyətinin paytaxtı həm də gənclər paytaxtıdır. 2012-ci ildən 

həyata keçirilən layihədə hər il ölkənin bir rayon və ya şəhərinin gənclər paytaxtı elan edilməsi nəzərdə tutulub. 

Gənclər paytaxtının elan edilməsi yerlərdə gənclərlə işin daha da canlandırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. 

İl ərzində həmin şəhər (rayon) gənclərin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatda fəal iştirakını 

təmin edir, onların intellektual və yaradıcılıq potensialının artırılması, yeni ideya və layihələrinin həyata 

keçirilməsinə dəstək verir. Naxçıvanın “Azərbaycanın gənclər paytaxtı” seçilməsinə yalnız muxtar respublika 

sakinləri deyil, digər bölgələrdən olan sakinlər, ələlxüsus da gənclər dəstək verib. Səbəb aydındır: Naxçıvanın 

bu statusu daşımağa daha çox haqqı var. 

Naxçıvan MR gənclər və idman naziri Azad Cabbarov 2018-ci ilin Naxçıvan üçün uğurlu bir il olduğunu 

qeyd etdi: “Naxçıvan əvvəlcə “İslam mədəniyyətinin paytaxtı”, ardınca da “Azərbaycanın gənclər paytaxtı” 

oldu. Gənclər Naxçıvanı ölkənin gənclər paytaxtı seçməklə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında öz sözlərini 

demiş oldular. Əminəm ki, bundan sonra da naxçıvanlı gənclər ümumən ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında öz 

fəallıqları ilə seçiləcəklər. 

Fevralın 2-də Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə “Buta Palas”da keçirilən təntənəli mərasimə 10 

nəfərlik heyətlə qatılmışdıq. Bu mərasimdə gənclər paytaxtının rəmzi açarı təqdim olundu və biz onu Naxçıvana 

gətirdik. Yaşanan həmin anın təəssüratlarını bölüşmək olduqca çətindir. Belə düşünürəm ki, onun qalibiyyəti 

yalnız səsvermə hesabına olmadı, Naxçıvanın buna haqqı vardı və qazandı. Biz bunu gözləyirdik, ona görə ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan gənclər siyasəti buna əsas verirdi. Hamımıza məlumdur ki, 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı nəticəsində gənclər siyasəti ən yüksək 

səviyyədə həyata keçirilir və ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun aşılanması gənclərimizin 

bugünkü mövqelərini ortaya qoyur. 

Naxçıvanda həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti, yaradılan yüksək şərait, son illər naxçıvanlı gənclərin 

beynəlxalq arenalarda qazandıqları uğurlar, Azərbaycanı layiqincə təmsil etmələri sübut edirdi ki, Naxçıvan bu 

adı almağa layiqdir. İlk səsvermə başlayan gündən sona qədər Naxçıvan səsvermədə öz liderliyini qorudu və 

qalib oldu. Naxçıvanda bu gün 3 ali təhsil, 3 orta ixtisas məktəbinin olması gənclər kontingentinin çoxluğunu 

önə çıxarır. Gənclər üçün yaradılan müasir infrastruktur da əsas şərtlərdən biridir. Digər bölgələrimizdən də 

Naxçıvana səs verənlər çox oldu. Düşünürəm ki, gənclər yenidən kəşf etmək üçün Naxçıvana səs verdilər”. 

Gənclərlə bağlı müxtəlif tədbirlər ilboyu keçiriləcək. Ali Məclis sədrinin tövsiyə və tapşırığına əsasən 

Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər Fondu, YAP Naxçıvan Muxtar Respublikası təşkilatı və Heydər Əliyev 

adına Gənclər Birliyinin birgə iş planı tərtib olunub. Bu planda gənclər sferasını əhatə edən 37 maddə var. 

Nəzərdə tutulan tədbirlər sırasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi irsinin gənclərə aşılanması, 

intellektual oyunların keçirilməsi, hərbi xidmətdən tərxis olunmuş gənclərlə işi gücləndirmək və onları peşə 

ixtisasına yönəltmək, internetdən gəncləri səmərəli istifadəyə təşviq etmək kimi məsələlər yer alır. Digər 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

547 

 

tərəfdən, intellektual oyunlar olimpiadasının və Gənclər Forumunun bu il Naxçıvanda keçirilməsi də 

planlaşdırılmışdır. Sırf gənclər sahəsini əhatə etdiyi üçün birgə tədbirlər planına uyğun olaraq gənclərlə işin 

gücləndirilməsi, onların düzgün maarifləndirilməsi, intellektual səviyyələrinin yüksəldilməsi diqqət mərkəzində 

olacaqdır. 

Bununla yanaşı, Naxçıvanın gənclər paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar burada həm ölkə, həm beynəlxalq 

səviyyəli tədbirlər keçiriləcək. Həyata keçiriləcək ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər çərçivəsində 

naxçıvanlı gənclərin fəaliyyət dairəsi daha da genişlənəcək. Bu tədbirlər Naxçıvandan və ölkəmizin müxtəlif 

bölgələrindən olan gənclər arasında sıx dostluq əlaqələrinin qurulmasında körpü rolunu oynayacaq. Həmçinin 

ölkəmizin müxtəlif bölgələrindən bura gələcək gənclər təşkilatları Naxçıvanda gənclər üçün yaradılan şəraitlə 

tanış olacaq, Naxçıvanın tanıdılmasına və turizm potensialının təbliğinə öz töhfələrini verəcəklər. 

Ali Məclisin sədri yanında toplantıda Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev də 

Naxçıvanın gənclər paytaxtı olması ilə əlaqədar sevincini bölüşdü: “2018-ci ili hər kəs Naxçıvan şəhərini islam 

mədəniyyətinin paytaxtı olaraq qarşılamışdı. Yəni 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərində keçiriləcək tədbirlərin ilk 

istiqaməti bəlli idi, daha çox bu istiqamətdəki tədbirlərə üstünlük veriləcəkdi. Amma xoş bir hal oldu ki, bir 

neçə gün bundan əvvəlki internet səsverməsi ilə Naxçıvan şəhəri, eyni zamanda, Azərbaycanın gənclər paytaxtı 

seçildi. Yəni bir ildə şəhərimizin həm İslam mədəniyyətinin paytaxtı, həm gənclər paytaxtı statusunu daşıması 

artıq gənclər sahəsində həyata keçiriləcək tədbirlərin yeni müstəviyə daşınmasına təkan vermiş olacaq. 

Gənclər Fondunun icraçı direktoru Məmməd Babayev il ərzində fond tərəfindən reallaşdırılacaq tədbirlər 

barədə də məlumat verdi. Dedi ki, hazırlanmış tədbirlər planı gənclərin intellektual inkişafı, onların asudə 

vaxtının səmərəli təşkili və bu istiqamətdə digər tədbirlərin keçirilməsi məqsədinə xidmət edir. Bununla yanaşı, 

Naxçıvanın 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar Gənclər Fondu ənənəvi yaradıclıq 

müsabiqəsi keçirəcəkdir. Bu istiqamətdə iki yaradıclıq müsabiqəsinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

Eyni zamanda, muxtar respublikanın turizm potensialının təbliğ olunması ilə bağlı mütəmadi tədbirlər 

keçirilir. Buna uyğun olaraq “Naxçıvanı tanıyaq” devizi altında gənclərin muxtar respublikanın tarix, təbiət 

abidələrinə ekskursiyalarının təşkil olunması nəzərdə tutulub. Keçiriləcək tədbirlərdə gənclərin intellektual 

inkişaf məsələsi əsas prioritet istiqamətdir. Çünki intellektual inkişaf gənclərdə düzgün dünyagörüşünün 

formalaşmasına da dəstək verir və bu məqsədlə də il ərzində müxtəlif intellektual yarışların keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. 

Bildiyimiz kimi, muxtar respublikada digər ölkələrdən olan əcnəbi tələbələr də təhsil alırlar. Onlar 

arasında da intellektual oyunların keçirilməsi və əcnəbi tələbələrin muxtar respublikanın turizm potensiallı 

ərazilərinə, tarixi abidələrə ekskursiyalarının təşkil olunması nəzərdə tutulur. Burada məqsəd Naxçıvanın xarici 

ölkələrdə daha yaxşı tanıdılması və muxtar respublikanın ali təhsil müəssisələrinə digər əcnəbilərin də cəlb 

olunmasıdır. Keçirilən tədbirlərdə gənclərin potensialından düzgün istifadə olunması qarşıda duran əsas 

vəzifələrdəndir. Muxtar respublikanın tanıdılması ilə bağlı Naxçıvan Televiziyası tərəfindən müxtəlif 

videoçarxlar hazırlanır. Bu videoçarxların sosial şəbəkələr vasitəsilə, internet resurslarından düzgün istifadə 

etməklə geniş kütlə arasında yayımlanması da həyata keçirəcəyimiz tədbirlər sırasında yer alacaq. Bununla 

yanaşı, Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları və orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdləri arasında yazı, 

eləcə də rəsm müsabiqələri keçiriləcək. Dövlət Dram Teatrının repertuarındakı tamaşalardan istifadə etməklə 

gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi istiqamətində muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində müxtəlif 

tamaşaların göstərilməsi, gənclərin hərbi hissələrə səfərlərinin təşkili, onların əsgər və zabitlərlə görüşlərinin 

keçirilməsi və bir sıra digər tədbirlər də reallaşdırılacaq layihələr sırasındadır. 

 “Biz yaratdığımız, qurduğumuz müstəqil Azərbaycan dövlətini gənclərə tapşırırıq. Bizim işimizi gənclər 

davam etdirməlidir” – Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu fikirləri Azərbaycan gəncliyinə göstərilən 

etimadın təzahürüdür. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun da qeyd etdiyi kimi, bu gün bizim 

qarşımızda bir vəzifə durur: mənəviyyatca təmiz, intellektli və vətənpərvər gənclər yetişdirmək. Gənclərin bir 

yolu var. Bu yol ölkə Prezidenti tərəfindən uğurla davam etdirilən Heydər Əliyev yoludur. Hər bir gənc 

yaradılan yüksək şəraitdən və göstərilən dövlət qayğısından bəhrələnərək, Vətəni və xalqı üçün layiqli vətəndaş 

olmağa çalışmalı, üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməli və ona göstərilən etimadı doğrultmalıdır.” 

İnanırıq ki, bu il İslam mədəniyyətinin paytaxtı olan Naxçıvan “Azərbaycanın gənclər paytaxtı” kimi də 

öz üzərinə düşən misiyyanı layiqincə yerinə yetirəcəkdir. Yaradılan şərait onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvan 
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bu adı uğurla daşıyacaq. İl ərzində həyata keçirilən tədbirlər gənclərin fəaliyyət imkanlarını daha da 

genişləndirəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-20 fevral.-№39.-S.4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial dayaqlarını gücləndirir 

 

Cavadxan Qasimov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə davamlı 

inkişafı hədəfləyən Naxçıvan Muxtar Respublikası ötən dövrlərin sosial-iqtisadi xronikasına yeni-yeni 

nailiyyətlər qazandırır. Malik olduğu və zaman keçdikcə daha da artan iqtisadi potensial onun milli iqtisadi 

inkişafdakı rolunu daha da gücləndirməkdədir. Bu isə yüksək iqtisadi idarəetmə və davamlı sosial qayğı ilə 

əhatələnən muxtar respublikanın qarşıya qoyduğu məqsədlərinə çevik şəkildə çatmasına təkan verir. 

Ölkəmizin qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsindən ibarət makroiqtisadi tədbirlərinə diqqət edəndə 

aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün çoxşaxəli iqtisadiyyat quruculuğu proseslərində onun: 

- regional siyasətinin səmərəliliyinə xidmət edir və istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin inkişafında 

müvafiq amil üzrə təşkilatlanmaya üstünlük verir; 

- infrastruktur siyasətinin yüksək potensiallı təminatı ilə stimullaşdırıcı amillərin işləkliyinə və 

çevikliyinə şərait yaradır; 

- məskunlaşma siyasətinin dinamikliyi və onun kreativ təşkili sahəsindəki ideyaların dəstəklənməsinə 

önəm verməkdədir; 

- məşğulluq siyasətinin səmərəli təşkili və idarə olunmasındakı təşəbbüslərin məhsuldarlığına və 

perspektivliyinə şərait yaradır; 

- bununla da, belə makroiqtisadi nailiyyətlərlə sosial siyasətin dayanıqlığını və uzunmüddətlilik 

imkanlarını artırır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və yüksək 

xalq sevgisi ilə başladığı sosial-iqtisadi islahatlarını davam etdirməkdə və 2003-cü ildən regional inkişaf 

proqramların səmərəli icrası ilə onu daha da zənginləşdirməkdədir. Təbii ki, bu, onun uzaq gələcək üzrə hədəf 

və prioritetlərinin də faydalılığını artırır. Artıq muxtar respublika ölkənin iqtisadi gücünün artırılması, onun 

bütün regionlar üzrə əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, mikro və makro səviyyələrdəki proseslərin düzgün 

əlaqələndirilməsindəki əhəmiyyəti ilə seçilməkdədir. Bunu son illərin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf 

dinamikası üzrə göstəricilər də təsdiq  edir. 

 

Muxtar Respublikada müxtəlif illər üzrə ÜDM-in istehsal həcmi (min manat) 

 
Təhlillər göstərir ki, ötən 2017-ci ilin nəticələrinə əsasən, istehsal olunan ÜDM-in həcmi 2014-cü ilin 

müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 1,2 dəfəyə yaxın artmışdır. Bu, muxtar respublikanın milli 

iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə müəyyən edilən vəzifələrin səmərəli icrasındakı qətiyyətliliyini göstərir. Eyni 

müqayisəni 2017 və 2015-ci, eləcə də 2017 və 2016-cı illərin inkişaf nəticələri üzrə aparanda aydın olur ki, hər 

iki dövr üzrə artımın vəziyyəti necədir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı inkişaf yolundadır. Əsas məqsəd iqtisadiyyatın təminat 

qabiliyyətinin artırılmasından, onun cəmiyyət və əhali üçün faydalılığının yüksəldilməsindən, daha doğrusu, 

sosialyönümlülüyünün gücləndirilməsindən ibarətdir. Məhz bu məqsədlə, həyata keçirilən tədbirlər mahiyyət 

etibarı ilə nəzərdə tutulan hədəflərə xidmət etmiş və hər bir insanın gündəlik yaşam tərzinin, onun 

firavanlığının, fəaliyyətindəki stimulların və məhsuldarlığın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Aşağıdakı 

şəkil qeyd etdiklərimizi özündə birləşdirməklə, muxtar respublikada hər bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmini ifadə 

etməkdədir. 

  

Müxtəlif illər ərzində hər bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmi (manat) 

 
Təsdiq edilərək qəbul olunan və səmərəli icra mexanzimi ilə təşkilatlanan hüquqi və iqtisadi 

tənzimləmələr muxtar respublikanın mövcud iqtisadi imkanlarını daha da artırmış və yeni perspektivlər 

açmışdır. Xüsusən, muxtar respublikada iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə sosiallaşma meyillərinin 

gücləndirilməsi onun əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşdırılması sahəsindəki önəmini artırmaqdadır. Qeyd 

edilən proseslərin məntiqi əsası olaraq, iqtisadiyyatın hüquqi və iqtisadi tənzimlənməsi, sosial mahiyyətinin 

yüksəldilməsi məqsədilə 2005, 2008, 2012, 2013, 2016-cı illərdə çoxistiqamətli fəaliyyət planlarından ibarət 

normativ aktlar qəbul edildi ki, bunlar da muxtar respublikanın iqtisadiyyat quruculuğu proseslərində: 

- ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı; 

- məhsul istehsalının stimullaşdırılması; 

- islahatların davam etdirilməsi; 

- sənayeləşmə proseslərinin sürətləndirilməsi; 

- milli iqtisadiyyat üzrə hədəf və prioritetlər əsas götürülməklə, göstərilən sahələrdə maddi-texniki 

təchizat sahəsində operativ və çevik mexanizmlərə şərait yaratmış oldu. Dövlətlə əhali arasındakı qırılmaz 

bağlılığın gerçək tərənnümünə çevrilən bu məsələlər məntiqi davamlılığı və humanistlik ənənəsi ilə iqtisadi 

siyasətə yeni görkəm qazandırmaqdadır. Bununla yanaşı, yeni iş yerlərinin açılmasına, eləcə də əhalinin 

sosial müdafiəsinə dövlət qayğısının gücləndirilməsi onların alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasında öz əksini 

tapmaqdadır. Bu isə təbii ki, əhalinin gəlirlərində özünü göstərməkdədir. 

  

Əhalinin gəlirləri (min manat) 
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Bu göstəricilər muxtar respublikanın son iyirmi iki ildə keçdiyi böyük inkişaf yolunun təsdiqidir. 

Əhalinin gündəlik yaşam tərzinin daha da yaxşılaşdırılması, dövlətin sosial siyasətində bu sahənin çəkisinin 

yüksək olması, istehsal və istehlak mədəniyyətinin, bununla yanaşı, istehsalçı və istehlakçı davranışının ən 

təkmil səviyyəsini təmin etmişdir. Qeyd edək ki, bu, müvafiq dövrlər üzrə hər nəfərə düşən gəlirlərin həcminin 

artmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Bu, bir həqiqətdir ki, muxtar respublikada hər kəs artıq bu göstəricilərin yaratdığı səmərəli mühit 

nəticəsində işləməyə, fəaliyyət göstərməyə, sosial-iqtisadi inkişafın ən fəal iştirakçısı olmağa özündə stimul hiss 

edir. 

Dünyanın günü-gündən daha da kəskinləşən hadisələri fonunda ölkəmizin və onun regionlarının hazırkı 

inkişaf səviyyəsini çox yüksək dəyərləndirmək lazımdır. Müharibə təhdidlərinin, terror hadisələrinin, siyasi 

nizamsızlıqları, sosial bəlaların və iqtisadi böhranların getdikcə çoxaldığı müasir dövr ənənəvi 

təşkilatlanmaların və qüvvələr nisbətini dəyişikliyə uğratmaqdadır. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan 

Respublikasının bir sabitlik adası olaraq milli iqtisadi inkişafı naminə ardıcıl gerçəkləşdirdiyi layihələrin və 

dünyadakı proseslərə sülh gətirəcək təşəbbüslərlə çıxış etməsinin onun düzgün və qətiyyətli addımlarının 

nəticəsi olmaq etibarı ilə yüksək əhəmiyyəti vardır. 

Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası da ümumilikdə ölkənin regional iqtisadi siyasətinin və beynəlxalq 

iqtisadi münasibətlərin səmərəliliyi baxımından çox zəruri vəzifələr yerinə yetirməkdədir. Bu missiya 

ümumilikdə makroiqtisadi inkişafın və xarici iqtisadi əlaqələrin perspektivliyinə də hərəkətverici təsir 

etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi artıq milli iqtisadi 

prioritetlərə aid edilməklə dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmiş və bu sahədə strateji 

addımlar atılmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir iqtisadi şəraitə və hazırkı inkişaf səviyyəsinə uyğun 

olaraq, muxtar respublikada bu istiqamətdə nəzərdə tutulan tədbirlərin səmərəli həyata keçirilməsi iqtisadi, 

siyasi, diplomatik və ticarət əlaqələrinin vacibliyi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu sahədə qonşu 

ölkələrlə, o cümlədən, Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığın çox böyük önəmi 

vardır. Bu mənada həmin ölkələrin iqtisadi maraqlarına və sosial-iqtisadi inkişaf potensialına xidmət edəcək 

layihələrin gerçəkləşdirilməsinin önəmi də yüksək olacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə 

Cümhuriyyəti arasında yaradılacaq xüsusi iqtisadi zonaların strateji zərurətini vurğulamaq lazımdır. Elə bu 

məqsədlərin reallaşdırılması istiqamətindəki tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq, 2017-ci ilin yanvar ayında 

Türkiyənin İqtisadiyyat Nazirliyinin İxracat İdarəsi rəisinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olması, 

oktyabr ayında isə Türkiyənin İqdır şəhərində Türkiyə – Azərbaycan biznes-forumunun keçirilməsinin bəhs 

olunan sahədə böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan (o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası) və Türkiyə 

respublikalarının iqtisadiyyat nazirlərinin birgə iştirakı ilə reallaşan bu görüşdə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət 

perspektivlərinə dair müzakirələr aparılmışdır. Bu sahədəki proseslərin tənzimlənməsi üçün iki ölkənin müvafiq 

strukturlarının qəbul etdikləri bir sıra tənzimləmə tədbirləri də qüvvəyə minmişdir. Məlumdur ki, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş qərarla Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal 
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edilən və ya istehsal potensialı olan 43 adda məhsulun (bunlardan 13-ü kənd təsərrüfatı, 30-u sənaye məhsulu 

olmaqla) Türkiyənin bütün ərazisinə idxal rüsumu ödənmədən, güzəştli şərtlərlə daxil olmasına razılıq verilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Sözügedən qərar Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan illik təqribən 100 

milyon ABŞ dolları məbləğində məhsulların Türkiyəyə rüsum ödəmədən ixrac edilməsinə imkan yaradacaq. Bu 

isə şübhəsiz ki, muxtar respublikanın ixracın şaxələndirilməsi sahəsindəki hədəflərinin çevik gerçəkləşməsinə 

xidmət edəcəkdir. 

Təbii ki, bu, həm də öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin fəal 

tənzimləyicisi kimi rolunun və əhəmiyyətinin artırılmasında muxtar respublikanın mövcud imkanlarını 

genişləndirəcəkdir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində muxtar respublika: 

- yerli məhsulların istehsalında daxili bazarın təminatına cavab verəcək səviyyənin və məhsuldarlığın 

əlçatanlığına imkanlar açmış, bu isə həm bazar, həm də iqtisadi tarazlığa zəmin yaratmışdır. Digər tərəfdən, 

bu, hətta kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafını, xüsusən də ictimai istehsalın həcminin artırılmasındakı 

əhəmiyyətini gücləndirəcəkdir; 

- ixracın stimullaşdırılması və idxalın məhdudlaşdırılması məqsədlərinin reallaşmasında, bununla da 

milli iqtisadiyyatın hədəf və prioritetlərinə xas olan iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inişafında mühüm amil olan 

müsbət saldonun təmin edilməsində təsiredici mərhələni daha da təkmilləşdirmiş oldu; 

- ölkənin makroiqtisadi maraqlarının ifadə edilməsinə çevik yanaşma ortaya qoymaqla, iqtisadiyyatın 

müqavimət gücünə malik təşkilatlanmasını sürətləndirməkdədir; 

Bununla yanaşı, 17-18 dekabr 2017-ci il tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 

İran İslam Respublikasına etdiyi rəsmi səfər bu sahədəki potensiala yeni təkan olacaqdır. Eyni zamanda, bu, 

ümumilikdə, ölkələrimiz arasındakı iqtisadi, ticarət, humanitar, enerji və digər sahələrdəki əlaqələrin inkişafı 

perspektivlərini daha da artıracaqdır. Təbii ki, bunlar bir daha muxtar respublikanın milli iqtisadiyyata doğru 

olan yolda qətiyyətli addımlarını göstərməkdədir. 

Göründüyü kimi, yaxın gələcəkdə muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığı və 

dayanıqlığının təminatı istiqamətində yüksək perspektivlərə söykənən tədbirlər həyata keçirilməkdədir və bu, 

təbii ki, əhalinin firavan yaşayışının, istehsal imkanlarının və məhsuldar fəaliyyətinin daha da səmərəliliyinə 

xidmət etməkdədir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-11 fevral.-№32.-S.4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: inkişafın 94-cü ili 

 

Cavadxan Qasımov 

 

Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 94 ili tamam olur. Coğrafi mövqeyi, 

təbii-iqtisadi şəraiti ilə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik olan 

doğma diyar həm də ictimai-siyasi sabitlikdəki nailiyyətləri ilə ölkənin milli dövlətçilik tarixinin qürurverici 

səhifələrini təşkil etməkdədir. Keçən müddət ərzində muxtar respublikanın qazandığı iqtisadi inkişaf və sosial 

dayanıqlıq dövlətin strateji məqsədlərini ifadə edə bilmiş və xüsusən də 1970-1980-ci illərdə davamlı inkişaf 

dövrünü yaşamışdır. Ümummilli lider, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin birinci 

mərhələsində əldə olunan nailiyyətlər müasir intibahın və tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmişdir. 

Ölkələrin iqtisadi gücünün artmasında, artan təlabatların məqsədyönlü idarə olunmasında, etibarlı 

qarşılanmasında, istehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsində, bir sözlə, milli iqtisadiyyat quruculuğu 

proseslərində hərəkətverici qüvvə kimi insan amilinin üstün tutulması muxtar respublikanın keçdiyi tarixi 

inkişaf proseslərinin ən gerçək ifadəsi kimi əhəmiyyət daşımaqdadır. Yaradıldığı 1924-cü ildə əhalisinin sayı 90 

min nəfər olan muxtar respublika 1970 və 1980-ci qızıl illərdə müvafiq göstərici üzrə 2,3 və 2,8 dəfə artım əldə 

etmişdir. Məhz bu dövrdən etibarən əhali problemlərinin öyrənilməsi, ona elmi cəhətdən yanaşmanın təmin 

olunması və sosial-iqtisadi inkişafda bu anlayışdan məhsuldar qüvvə, insan potensialı, çevik istehsalçı və 

iştirakçı olaraq istifadə edilməsi intensiv hal almışdır.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sayı (min nəfər) 

 

 
 

Eyni zamanda, dövlətin demoqrafik siyasətinin də səmərəliliyini də ifadə edən bu göstəricilərin artım 

dinamikası əvvəlki illərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə 

bilərik ki, əgər əhalinin sayı 1940-cı ildə 1924-cü illə (129,3 min nəfər) müqayisədə 1,4 dəfə artmışdırsa, bu 

artım 1970-1980-ci illərdə 1940-cı ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1,6, və ya 1,9 dəfədən artıq təşkil 

etmişdir. 

İqtisadiyyatın regional mahiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər muxtar 

respublikada səmərəli məskunlaşma şəbəkəsinin və onunla bağlı siyasətin əsaslarını da müəyyən etmiş olurdu. 

Bu mənada istinad etdiyimiz müqayisəni şəhər və ya kənd yerlərində yaşayan əhalinin sayındakı dinamika ilə də 

apara bilərik. Bu zaman aydın olur ki, 1924-cü ildə şəhər yerlərində 11 min, kənd yerlərində isə 79 min nəfər 

yaşamışdır. Göründüyü kimi, faydalı sosial siyasətin nəticəsində 1970 və ya 1980-ci illərdə şəhər yerlərində 

1924-cü illə müqayisədə 4,6 və ya 6 dəfə artım qeydə alınmışdır. Müvafiq olaraq bu tendensiya kənd yerləri 

üzrə göstəricilərlə müqayisədə 2 və ya 2,3 dəfədən çox olmaqla təşəkkül tapmışdır.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhər və kənd əhalisinin sayı (min nəfər) 

 

http://www.elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=DMNEW&P21DBN=DMNEW&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Qas%C4%B1mov%2C%20Cavadxan
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Xalqımızın dahi oğlu, ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasında səmərəli iqtisadiyyatın 

və sosial ədalətin bərqərar edilməsindən ibarət dövlət siyasətinin təminatçısı olmaqla, istər keçmiş İttifaq 

dövründə, istərsə də hazırkı müstəqillik illərində yüksək perspektivlərə yol açan tədbirlər həyata keçirmişdir. 

Məhz həmin ideyalar muxtar respublikada müasir bazar münasibətləri şəraitində də əhalinin sayı üzrə artım 

dinamikasının yüksələn xəttini təmin etmişdir. Onun 1991-1993-cü illərdə muxtar respublikamıza rəhbərlik 

etdiyi dövrlərdə həyata keçirilən islahatlar milli iqtisadiyyat quruculuğu proseslərində təmin edilən möhkəm 

bazaya çevrildi və bu, özünü iqtisadiyyatın sahə strukturundakı səmərəli fəaliyyətin təşkilində də göstərdi. Bu 

dövrdə əhalinin sayındakı artım da dinamik olaraq davam etməklə özünü pozitiv istiqamətdə ifadə etməkdə idi. 

Artıq 1993-cü ildə bəhs edilən göstəricilər ciddi uğurlarla müşayiət edilirdi.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  

1924-1993-cü illərdə əhalinin artımı haqqında məlumat (min nəfər) 

 

 
 

İstinad edilən illər əsasında hesablamalar apararkən aydın olur ki, müqayisə predmetinə aid olan 

göstəricilərdə artım əhalinin sayı üzrə 3,6 dəfədən artıq, şəhər əhalisinin sayı üzrə 8,6 dəfədən artıq, kənd 

əhalisinin sayı üzrə isə 3 dəfəyə yaxın olmuşdur. 

1995-ci ildən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında böyük Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalaraq 

həyata keçirilən məqsədyönlü və müdrik siyasət bazar münasibətlərinə xas olan qanunlar əsasında idarə olunan 

iqtisadiyyatda yeni inkişaf səhifələri açmışdır. Bu dövrdən etibarən muxtar respublika: 

- müəyyən edilən hədəflərə doğru qətiyyətlə irəliləyən milli iqtisadiyyat üçün təkanverici qüvvəyə 

çevrilmiş, onun regional siyasətinin səmərəliliyini artırmış və istehsal münasibətlərinin inkişafını 

sürətləndirmişdir; 

- insan amilinin, onun intellektual biliyinin artmasında, savadlanmasında, mədəni və müasir düşüncə 

keyfiyyətlərinin məcmusundan ibarət potensial qüvvə olaraq formalaşmasında himayədar olmuşdur; 

- məhsuldar qüvvələrin inkişafında, onlardan faydalı istifadədə, məskunlaşma siyasətinin səmərəliliyində 

və dövlətin demoqrafiq tarazlığın qorunmasındakı tədbirlərinin davamlılığında əhəmiyyətli rol oynamışdır və s. 

Ölkəmizdə davam etdirilən islahatlar milli iqtisadiyyat üçün hədəflənən perspektivlərin də əhatəsini 

genişləndirməkdədir. Qəbul edilən qərarlar və digər tənzimləyici vasitələr bu sahədəki proseslərin daha da çevik 

təşkilinə şərait yaratmaqdadır. İstər iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə, istərsə də regional inkişaf üzrə təmin 

edilən səmərəli mühit muxtar respublikada bəhs edilən göstəricilər üzrə sağlam iqtisadi dinamikaya stimul 

vermişdir. Nəticədə isə yenicə keçid etdiyimiz 2018-ci ilin əvvəlinə olan statistik məlumatlara əsasən muxtar 

respublikada əhalinin sayı 452,8 min nəfər təşkil etmişdir. Bu göstərici şəhər yerlərində yaşayanların sayında 

133,6 min nəfər, kənd yerlərində yaşayanların sayında isə 319,2 min nəfər olmuşdur. 1924-cü ilin müvafiq 
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göstəriciləri ilə müqayisəli hesablamalar apararkən aydın olur ki, dinamik artım birincilər üzrə 5 dəfədən çox, 

ikincilər üzrə 12 dəfədən artıq, üçüncülər üzrə isə 4 dəfədən çox olmuşdur.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında  

1924-2018-ci illərdə əhalinin artımı haqqında məlumat (dəfə) 

 

 
 

 

Bu gün muxtar respublikamız güclü təcrübəyə söykənən idarəetmə əsasında iqtisadi inkişafını davam 

etdirməkdədir. Burada həyata keçirilən tədbirlərin fonunda ölkənin sosial dayanıqlığı, iqtisadi prioritetləri daima 

üstün tutulmaqdadır. Təbii ki, bütün bunlar hələ keçmiş İttifaq dövründə milli lider tərəfindən müəyyən edilən 

və formalaşdırılan baza əsasında mümkün olmuşdur. Bu baxımdan yeni istehsal sahələrinin yaradılması, ən 

müxtəlif sahələrdə əhalinin gündəlik təlabat mallarına olan ehtiyaclarının qarşılanması fonunda milli iqtisadi 

inkişafa şərait yaradacaq amillərin geniş əhatədə formalaşması Onun gündəlik diqqətində idi. Buna görə də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının çoxşaxəli iqtisadiyyatının formalaşdırılmasına ciddi və qətiyyətli diqqət 

ayırmışdır. Bütün bunlar isə heç şübhəsiz, iqtisadiyyatın yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə müşayiət 

olunmaqla, məhz 1970-ci və 1980-ci illərin ən mühüm töhfələrindən biri kimi ötən 94 ilin inkişaf xronikasında 

çox zəruri nailiyyətdir. Göstərilən illərdə kənd əhalisinin fəaliyyətində böyük stimul yaranaraq məhsuldarlığı 

artırmış və həmin illər üzrə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının strukturunda müvafiq olaraq 23,3 

min ton - 62,1 min ton üzüm, 22,5 min ton-27,0 min ton taxıl, 6,1 min ton-7,2 min ton meyvə və gilə meyvə 

(birlikdə), 37,0 milyon ədəd-98,5 milyon ədəd mineral su, 65 (onlarda uşaqların sayı 2531 nəfər)-66 (onlarda 

uşaqların sayı 2629 nəfər) daimi məktəbəqədər uşaq müəssisələri, 210 ümumtəhsil məktəbləri (dərs ilinin 

əvvəlinə) (36, s. 10), 53,1 min nəfər-65,4 min nəfər şagird, 3-4 orta ixtisas təhsil müəssisəsi (dərs ilinin 

əvvəlinə), 1,1 min nəfər-1,8 min nəfər tələbə, 232-244 kitabxana, 166-229 klub müəssisəsi, 2-4 muzey və s. yer 

almışdır. 

1970-1980-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhsuldar qüvvələrin inkişafı sahəsində dövlət 

siyasətinin tərkib hissəsi olaraq makroiqtisadi inkişafa stimul verən amillər kimi istehsal təyinatlı obyektlərin 

tikilməsi və istifadəyə verilməsi müstəsna əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bunları energetika, tikinti materialları 

sənayesi, yüngül sənaye, yeyinti sənayesi, unüyütmə və yarma sənayesi, poliqrafiya sənayesi, nəqliyyat və s. 

sahələrdə görə bilərik. Həmin dövrlərdə muxtar respublikanın iqtisadi potensialına güc qatan sahələr kimi 1971-

ci ildə "Araz" Su Elektrik Stansiyası, 1972-ci ildə İstilik elektrik stansiyası, 1973-cü ildə dəmir-beton 

məmulatları zavodu, 1973-cü ildə "Ordubad" üzümçülük sovxozunda ilkin şərab zavodu, üzüm emalı, 1973-cü 

ildə "Sədərək" üzümçülük sovxozunda ilkin şərab zavodu, üzüm emalı, 1974-cü ildə Yumurta istiqamətli 

quşçuluq fabriki, 1974-cü ildə "Nax.MR-in 40 illiyi" adına üzümçülük sovxozunda ilkin şərab zavodu, üzüm 

emalı, 1975-ci ildə Babək rayon tikinti materialları kombinatı, kərpic, 1976-cı ildə Mətbəə, ottisk, 1977-ci ildə 

"Naxçıvan" üzümçülük sovxozunda ilkin şərab zavodu, üzüm emalı, 1977-ci ildə dəmir-beton məmulatları 

zavodu, yığma dəmir-beton məmulatları, 1978-ci ildə Naxçıvan qum-çınqıl karxanası, 1979-cu ildə Şüşə tarası 

zavodu, butulka, 1979-cu ildə Dəyirman kombinatı, taxıl emalı və s. kimi obyektləri qeyd edə bilərik. 

Böyük təcrübə əsasında müəyyən edilən inkişaf xətti muxtar respublikanı uğurdan uğura doğru inamla 

aparmaqdadır. Yuxarıda qeyd edilən amillər təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti üçün səmərəli mühit yaratmış və 

bununla da iqtisadiyyat yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Artıq burada 2010-cu ildən iqtisadi fəal 
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əhalinin sayı ilə (235,5 min nəfər) iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı arasında bərabərlik təmin edilmiş və bu, 

əhali məşğulluğunun etibarlı təminatında mühüm göstərici kimi qeyd edilməlidir. Təbii ki, bu, milli iqtisadi 

məqsədlər çərçivəsində olmaqla, işsizliyin minimum səviyyədə saxlanılmasında ciddi təsirə malikdir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadi inkişafı üçün zəruri 

olan vəzifələrin yerinə yetirilməsində qətiyyətli yol qət etməkdədir. Bu isə makroiqtisadi proseslərin məhsuldar 

nəticələri üçün əlverişli zəmin yaratmaqdadır. 

 

525-ci qəzet.-2018.-9 fevral.-№26.-S.4. 
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Qədim və həmişəcavan NAXÇIVAN 
 

İsa HƏBİBBƏYLİ, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ölkəmizin tarixində və müasir inkişafında möhkəm 

yer tutan əsas mərkəzlərdən biridir. Bu diyar Azərbaycanda insanların ilkin məskunlaşma zamanından 

protoazərbaycanlıların formalaşdıqları, türk-oğuz qəbilə-tayfa birliklərinin yaranmasına qədərki ən qədim 

dövrlərdən etibarən həmişə ulu əcdadlarımızın məskənlərindən biri olmuşdur. Bir sıra dünya hadisələri və 

regional proseslər Naxçıvanın ilkin sivilizasiyaların əsas mərkəzlərindən biri olduğunu sübut edir.  

Bəşəri əhəmiyyət daşıyan Dünya tufanı hadisəsi və Nuh peyğəmbərin əfsanəvi səfərinin bu diyarda 

çoxsaylı izlərinin yaşaması Naxçıvan torpağı üzərində tarixin möhürləridir. Dünya tufanından sonrakı 

hadisələrlə bağlı olan Gəmiqaya, Qapıcıq, Nəbi yurdu (Nuh - Nəbi yurdu), Qaranquş yaylağı, Xəzər obası, 

Haçadağ, Nuhdaban yaşayış yeri, Nəhəcir, Nehrəm və sair kimi onlarla toponimlər Naxçıvanın bəşəriyyətin 

ilkin sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olmasını göstərən etibarlı vəsiqələridir.  

Nuhdaban - indiki Naxçıvan şəhərinin tarixi-mifoloji varisidir. Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki 

məzarı və türbəsi qədim Nuhdabandan qalmış mavzoleydir.  

Naxçıvan sözünün mənası da Nuhçıxan deməkdir. Nuhçıxan - həzrəti Nuh peyğəmbərin əfsanəvi 

gəmisinin Dünya tufanından sonra gəlib çatdığı yer deməkdir.  

Yeni Naxçıvan Nuh peyğəmbərin gəmisinin ilk dayanacağıdır.  

Nuhdaban - bəşəriyyətin babası Nuh peyğəmbərin Dünya tufanından sonra ayağını yerə basıb, ilk yaşayış 

məskəni saldığı yerin adıdır.  

Naxçıvan şəhəri qədim Nuhdabanın üzərində salınmışdır. Ən qədim zamanlarda bu ərazilərdə yaşamış 

Naxçı tayfaları da əslində, Nuhçu qəbiləsinin adı ilə bağlıdır. Bütün bunlar Naxçıvan sözünün Nuhçıxan anlayışı 

ilə üzvi surətdə əlaqədar olduğunu təsdiqləyir. Hətta Novruz bayramındakı Novruz sözü də Nuh-ruz, Noy-ruz, 

Noyruz-Novruz şəklində inkişaf edərək formalaşmışdır. Rəvayətə görə, həzrəti Nuh peyğəmbərin əfsanəvi 

gəmisi Dünya tufanından sonra gecə ilə gündüzün taraz olduğu gündə quru torpağa çatmış və bununla da 

insanlığın yeni həyatı başlamışdır. Və ən qədim zamanlardan indiyədək yer kürəsinin müxtəlif yerlərində həmin 

sivilizasiya aktı Novruz bayramı hadisəsi kimi qeyd olunmaqdadır. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarı qədim tarixə malikdir. Məşhur Gəmiqaya 

rəsmləri, Əshabi-Kəhf ziyarətgahı və Qazma mağarası Naxçıvan diyarının Qafqazda ilk insan məskənlərindən 

biri olduğunu sübuta çatdırır. Qazma mağarasından, Duzdağ nekropolundan tapılmış arxeoloji materiallar 

Naxçıvanda hələ daş dövründən etibarən ilkin yaşayış məskənlərinin salındığını qəti surətdə isbat edir. Rəvayətə 

görə, Duzdağ yataqları da ilk dəfə Nuh peyğəmbər tərəfindən aşkar edilmişdir.  

Beləliklə, Nuhdaban - Duzdağ qədim sivilizasiyanın sübutu olan tarixi ərazilərdir. Dünya üzrə protoşəhər 

mədəniyyətinin əsasında ibtidai sənaye addımlarının dayandığını nəzərə alsaq, Nuhdaban - Duzdağ ilkin 

məskunlaşmanın Naxçıvan şəhərinə çevrilmə prosesini aydın surətdə təsəvvür edə bilərik. Bu isə öz növbəsində 

Naxçıvan ilkin şəhərinin ən azı 5 min illik tarixə malik olduğunu deməyə əsas verir. Naxçıvan ərazilərində 

aparılan arxeoloji qazıntılar da Naxçıvan protoşəhərinin dünyanın ən qədim şəhərsalma nöqtələrindən biri 

olduğunu təsdiq edir.  

Haqqında müqəddəs “Qurani-Kərim”də ayrıca bir surə səviyyəsində bəhs edilən məşhur Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı da bu qədim ərazilərdə yerləşib, Tanrıya sitayiş edənlərin ilkin ibadət yeridir. Gəmiqaya rəsmləri və 

Əshabi-Kəhf ziyarətgahı Naxçıvanın təkallahlığın, türk tenqriçilik dini sitayiş təliminin ən qədim 

məskənlərindən biri olduğunu göstərir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında işlədilib, Naxçıvan ərazisində bu 

günə qədər yaşayan Qaraçuq, Qaracaçoban mərzi, Qazançı, Qazangöl, Salaxana, Şəruk (Şərur), Altuntaxt, 

Dərəşam, Əlincə, Buğa çeşməsi, Səkrək (Sədərək) və sair kimi çoxsaylı toponimlər də bu diyarın ən qədim turk-

oğuz damğalarıdır. Burada qədim türk sivilizasiyası ilə İslam dini dünyagörüşü qaynayıb-qarışmış və bu 

möhtəşəm sintez Naxçıvanı həm də müsəlman intibahının əsas mərkəzlərindən birinə çevirmişdir.  

Bu mənada Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi tamamilə təbii olub, 
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regionda gedən çoxəsrlik tarixi-mədəni proseslərin reallıqları ilə tam səsləşir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi haqqındakı 

2 iyun 2016-cı il tarixli sərəncamında haqlı olaraq deyildiyi kimi “tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli 

şəhərlərindən biri kimi Naxçıvan bütün keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin 

layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus rol oynamışdır”. Bütün dövrlərdə, o cümlədən hazırkı 

mərhələdə də Naxçıvanda milli-mənəvi dəyərlərin ağırlığı ilə Şərq-müsəlman amillərinin sintezi qorunub 

saxlanılır, inkişaf etdirilib möhkəmləndirilir. 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixində də Naxçıvanın xüsusi yeri vardır. Naxçıvan şəhəri XI-XII əsrlərdə 

Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. Səfəvilər dövlətinin mühüm bir hissəsini təşkil etmiş Naxçıvan 

Bəylərbəyliyi ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında mühüm rol oynamışdır. Sonralar Naxçıvan 

xanlığı Azərbaycan xanlıqları arasında xüsusi əhəmiyyətə malik dövlət kimi ölkənin parçalanmaqdan xilas olub 

bütövləşməsinə doğru ciddi səylər göstərmişdir. Son illərdə tapılmış Naxçıvan xanlığının bayrağında bu regiona 

xas olan Əcəmi memarlığı əlamətləri ilə ümumi xarakterli rəmzlərin ifadə olunması da burada ümumölkə 

maraqlarına uyğun aparılmış siyasətin mahiyyətini aydın surətdə ifadə edir. 

XIX əsrdən etibarən Naxçıvan mahalında maarifçilik hərəkatı geniş yer tutmuşdur. XX əsrin əvvəllərində 

Araz-Türk Respublikası müstəqil dövlət qurumu kimi mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə Azərbaycanın böyük bir 

hissəsində ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi vəzifələrini uğurla həyata keçirmişdir. 1924-cü ildən 

fəaliyyət göstərmiş Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Şərqin qapısında inkişaf etmiş diyar kimi 

mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malik olmuşdur. Beynəxalq Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvanın 

muxtariyyat statusu qazanması Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir.  

Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqil Azərbaycan dövlətinin üzvi tərkib hissəsi olmaq 

etibarilə ölkənin cənub-qərb sərhədində alınmaz qalaya çevrilmişdir. 

Naxçıvan diyarı tarixən özünün görkəmli yetirmələri ilə böyük şöhrət qazanmışdır. Naxçıvan torpağının 

ölkəmizə bəxş etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyev dünyada böyük şöhrət qazanmış görkəmli dövlət xadimi 

kimi yeni Azərbaycanı yaratmış, dövlət müstəqilliyimizin banisi olmuş, böyük inkişafın mühüm təməllərinin 

əsasını qoymuşdur. 

Naxçıvan hərb tarixində qüdrətli sərkərdələr kimi tanınmış Ehsanxan Naxçıvanski, Hüseynxan 

Naxçıvanski, Cəfərquluxan və Cəmşidxan Naxçıvanskilərin vətənidir. Azərbaycanın elm və mədəniyyət 

tarixində də Naxçıvanın əhəmiyyətli yeri vardır. Belə ki, Naxçıvanda yaşayıb-yaratmış Şərq memarlıq 

məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin məşhur Möminəxatun məqbərəsi özünün sənət dəyərinə 

görə Nizami Gəncəvinin məşhur “Xəmsə”si ilə müqayisə olunur. Şərqdə ilk akademiyanı və rəsədxananı 

yaratmış Nəsirəddin Tusi, qüdrətli yazıçı və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadə, Azərbaycan realist 

rəssamlıq məktəbinin banisi Bəhruz Kəngərli, ilk tarixi romanların müəllifi Məmməd Səid Ordubadi, böyük 

maarifçi və ədib Məhəmməd Tağı Sidqi, romantizm ədəbi cərəyanının əsasını qoymuş Hüseyn Cavid, adlı-sanlı 

publisist Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentləri, görkəmli kimyaçı 

alim Yusif Məmmədəliyev, yarımkeçiricilər fizikası məktəbinin yaradıcısı Həsən Abdullayev, məşhur 

riyaziyyatçı Fəraməz Maqsudov, informatika-radiasiya üzrə qəbul olunmuş elm xadimi Mahmud Kərimov, 

akademik Məmməd Cəfər Cəfərov, professor Abbas Zamanov, xalq şairi Məmməd Araz, xalq yazıçısı Hüseyn 

İbrahimov və onlarla başqaları kimi elm, mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri Azərbaycan elminə, milli 

ədəbiyyat və incəsənətin, ictimai fikrin inkişafına yeni səhifələr yazmışlar. 

Kiçik əraziyə malik olan Naxçıvan təbii sərvətlərlə zəngin bir diyardır. Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvan 

diyarını “Azərbaycanın Uralı” adlandırırlar. Min illər boyunca mövcud olmuş Naxçıvandakı daş-duz 

yataqlarının böyük ehtiyatı mövcuddur. Diyarın mineral suları - Badamlı və Sirab dünyada məşhurdur. Vaxtilə 

Ordubad ipəyi və Şahtaxtı qovunu ümumdünya sərgilərində nümayiş etdirilmişdir. Bu torpaqdakı molibden 

filizi, gümüş, kükürd, mis yataqları diyarın təbii zənginliyini nümayiş etdirir. Naxçıvanın kişmişi üzüm sortları 

orta əsrlərdən etibarən dünya bazarlarında önəmli yer tutur. 

Naxçıvan - Azərbaycanın qədim və zəngin memarlıq abidələri diyarıdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında 1562 tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır. Bunlardan 55-i dünya əhəmiyyətli 

abidələrdir. Naxçıvan abidələri türk-müsəlman mədəniyyətinin bütün yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətlərini 

özündə yaşadır. Azərbaycan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Naxçıvaninin XII əsrdə yaratdığı məşhur 
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Mömünəxatun məqbərəsi Şərq memarlığının şah əsərlərindən biri, ölkə memarlıq sənətinin “Daş Xəmsəsi” kimi 

qiymətləndirilir. 

Ölkəmizdə milli maarif və mədəniyyətin əsas inkişaf mərkəzlərindən biri də Naxçıvan diyarıdır. Hələ 

1883-cü ildən fəaliyyət göstərən Naxçıvan teatrı Azərbaycan teatr mədəniyyətinə böyük töhfələr vermişdir. 

Naxçıvanda 1830-cu ildə ilk dünyəvi məktəb yaradılmışdır. Orta əsrlərdə isə Naxçıvanda ali mədrəsələr mövcud 

olmuş, universitet funksiyasını yerinə yetirmişdir. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əsas 

elm, təhsil, mədəniyyət və ictimai fikir mərkəzlərindən biridir. Fəaliyyətə başlamasının 50 illik yubileyini qeyd 

etmiş Naxçıvan Dövlət Universiteti nümunəvi kampusuna, nailiyyətlərinə və ərazisinin genişliyinə görə 

“Azərbaycanın Oksfordu” kimi tanınır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi fəaliyyət 

göstərdiyi 15 il ərzində ölkəmizin mühüm elmi mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir.  

Qüdrətli sənətkarlar olan Cəlil Məmmədquluzadənin, Hüseyn Cavidin, Məmməd Səid Ordubadinin ev 

muzeyləri, Ədəbiyyat və tarix muzeyləri Naxçıvanın mədəni həyatında mühüm yer tutur. Məşhur Batabat 

yaylağı, füsunkar Ordubad dağları, Arpaçay vadisi Naxçıvanın turizm baxımından da böyük imkanlara malik 

olduğunu göstərir. Naxçıvan şəhərindəki 5 ulduzlu “Təbriz” və “Duzdağ” hotelləri və digər mehmanxanalar 

xarici qonaqlara Avropa standartları səviyyəsində xidmət göstərmək imkanlarına malikdir. Bronxial astma və 

allergiya xəstəliklərini təbii üsullarla müalicə edən Duzdağ xəstəxanasının dünyada analoqu yoxdur. Naxçıvan 

Duz muzeyi dünyanın nadir muzeylərindən biridir. 

Azərbaycanda Dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizədə də Naxçıvan ön cəbhəni təmsil etmişdir.  

Ölkəmizin ayrı-ayrı yerlərinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədlərinə 1990-cı ilin yanvarında 

Ermənistan tərəfindən edilən hərbi müdaxilələrə və haqsız təcavüzə etiraz əlaməti olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Sovetinin Naxçıvanın SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq haqqında qərarı ilə qəti əks cavab 

vermişdir. Görkəmli dövlət xadimi, həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri olan 

Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasi iradəsinə əsaslanan Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi müstəqillik 

ərəfəsində SSRİ-ni saxlamaq haqqında referendumda iştirak etməkdən imtina etmişdir. Vətənpərvər nəsillər 

Naxçıvanın yaxın xarici ölkələrlə sərhədlərindəki tikanlı sərhəd dirəklərini dağıtmaqla milli azadlıq uğrunda 

mübarizəyə böyük təkan vermişdir. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 10 yanvar 1990-cı ildə “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisində SSRİ-nin dövlət sərhədləri haqqında Qanunun kobud şəkildə pozulması 

haqqında” qərar çıxarmalı olmuşdur.  

Naxçıvanda müstəqil dövlətçilik və ərazi bütövlüyü uğrunda milli azadlıq mübarizəsinə Azərbaycan 

xalqının böyük oğlu Heydər Əliyev rəhbərlik etmişdir.  

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin iradəsi ilə Naxçıvanda Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dövlət 

bayrağı kimi qəbul olunmuşdur. 

Respublikanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da özünün ən böyük inkişaf və 

yüksək mərhələsini müstəqillik dövründə qazanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün sahələr üzrə böyük 

sürətlə inkişaf edərək, sözün əsl mənasında, intibah mərhələsi səviyyəsinə yüksəlmişdir. Regionda müasir 

mənaye mərkəzləri yaradılmış, aqrar sektorun yüksək inkişafı təmin edilmişdir. Bu gün Naxçıvan ali məktəblər, 

universitet şəhərcikləri mərkəzi kimi tanınır. Naxçıvanın 2018-ci ilin Gənclər Paytaxtı seçilməsi burada insan 

resurslarının sürətli artımı ilə bərabər, həm də ölkəmizin yeni nəsillərinin inkişafına yaradılan geniş imkanları da 

nümayiş etdirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci ilin mühüm iqtisadi göstəricilərinə görə Azərbaycan 

Respublikasının regionları arasında birincilik qazanması burada illərdən bəri aparılan ardıcıl quruculuq 

proseslərinin qanunauyğun məntiqi nəticəsidir. 

Hazırda tamamilə yenidən qurulmuş Naxçıvan şəhəri haqlı olaraq Avropa şəhərləri ilə müqayisə olunur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa və Şahtaxtı gömrükxanası vasitəsilə İran İslam Respublikası, Sədərək 

gömrükxanası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti vasitəsilə əlaqələri regionun ticarət-iqtisadi əlaqələrinin 

genişləndirilməsinə münbit şərait yaradır. Yüksək Avropa standartlarına tam cavab verən Naxçıvan 

aeroportunda Bakıdan, İstanbuldan və Moskvadan qəbul edilən təyyarələr Muxtar Respublikanın əlaqələrinin 

daha da inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır. Yaxın illərdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin 

Naxçıvana qədər uzadılması ideyası da bu regionun Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpüyə çevriləcəyinə tam 

təminat verəcəkdir. Bu gün qədim və həmişəcavan Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərqin qapısında alınmaz 

qalaya çevrilmişdir.  
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Ərazi etibarilə kiçik Naxçıvan Ana vətən - Azərbaycana böyük başucalığı gətirməyin məsuliyyətini və 

şərəfini yaşayır. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tarixin ən məsuliyyətli 

mərhələsində Naxçıvan Muxtar Respublikasını erməni işğalından xilas etmiş, burada böyük inkişafın möhkəm 

təməllərini yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük diqqət və qayğısı 

sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında möhtəşəm layihələr həyata keçirilmiş, hərtərəfli inkişaf təmin 

olunmuşdur.  

Prezident İlham Əliyevin 2003-2017-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına etdiyi 23 tarixi səfərləri 

zaman açılmış 90-dan çox obyekt muxtar respublikanın taleyüklü məsələlərinin həllində mühüm rol oynayır. 

Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan genişmiqyaslı işlərə verdiyi 

yüksək qiymətdə ifadə olunduğu kimi “Naxçıvanda gözəl quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Blokada 

şəraitində yaşayan, Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvan yaşayır, güclənir, irəliyə doğru inamla 

addımlayır”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti, 

böyük quruculuq əzmi Azərbaycanın bu qədim diyarında hərtərəfli böyük inkişafın rekord nəticələrinə nail 

olmağa meydan açır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində ölkəmizin 

daha böyük inkişafına doğru məsuliyyətli və qətiyyətli yolunu uğurla davam etdirir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi qarşıdakı növbədənkənar seçkilərdə ölkəmizin, müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının yeni epoxasını yaradan və böyük gələcəyini müəyyən edən Prezidenti İlham 

Əliyevin yenidən ölkə rəhbəri vəzifəsinə seçilməsinə mütəşəkkil surətdə yekdilliklə səs verəcəklər. 

 

Azərbaycan.-2018.-9 fevral.-№ 30.-S.6. 
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Şərur rayonunun Ərəbyengicə kəndi müasir və abad yaşayış məntəqəsinə çevrilib 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev deyib: “Ulu öndər Heydər Əliyevin 

fəaliyyəti və siyasəti nəticəsində biz bugünkü Azərbaycanı, möhkəm təməl üzərində qurulmuş dövləti 

görürük. Bu gün dövlətimiz onun siyasəti əsasında uğurla inkişaf edir”. 

Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını da davamlı 

inkişaf yoluna çıxarıb, yaşayış məntəqələri müasirliyə qovuşub. Kəndlərin inkişafına göstərilən qayğı, tikilən 

yeni sosial obyektlər əhalinin rahat yaşayışını və bölgələrin tarazlı inkişafını təmin edib. 

 

Ərəbyengicə kəndində yeni məktəb binası istifadəyə verilib 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, fevralın 1-

də Ərəbyengicə kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib. 

Məlumat verilib ki, müasir layihə əsasında tikilən 3 mərtəbəli məktəb binasında lazımi tədris şəraiti 

yaradılıb. 208 şagird yerlik məktəbdə 2-si elektron lövhəli olmaqla 12 sinif otağı, kimya-biologiya və fizika 

laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinfi, 17 kompüterin quraşdırıldığı kompüter otağı, müəllimlər otağı, 2710 

kitab fonduna malik kitabxana və idman zalı vardır. Kitabxanada oxunması zəruri olan kitablardan ibarət guşə 

yaradılıb. 

Ali Məclisin Sədri kitabxanada, kompüter otağında, hərbi kabinədə, laboratoriyalarda, idman zalında və 

şahmat sinfində olub, birinci sinif şagirdlərinin dərs prosesi ilə maraqlanıb, elektron lövhəli sinifdə 209 təhsil 

müəssisəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyi arasında keçirilən distant dərsi izləyib. 

Hərbi kabinəyə baxış zamanı qeyd olunub ki, şagirdlərin hərb sənətinə marağı böyükdür. Ötən il bu 

məktəbi bitirən məzunlardan biri Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademiyasına qəbul olunub. Bu il isə iki şagird 

Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə sənəd verəcəkdir. 

Ali Məclisin Sədri elektron dərsliklərdən və internetdən səmərəli istifadənin əhəmiyyətini vurğulayıb, 

kitab mütaliəsinə marağın artırılması və idman dərslərinin keçirilməsinə diqqət yetirilməsi barədə tapşırıqlar 

verib. 

Sonra müəllimlər otağında məktəbin pedaqoji kollektivi ilə görüş olub. 

Ali Məclisin Sədri yeni məktəb binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə müəllimləri təbrik edərək 

deyib: Ərəbyengicə kənd tam orta məktəbi müasir tədrisin tələblərinə uyğun qurulub. Məktəb daim öz 

nailiyyətləri ilə fərqlənib. Ötən tədris ilində məktəbi bitirən hər iki məzun ali məktəblərə qəbul olmuş, onlardan 

biri 500-700 intervalında bal toplamışdır. Bu da məktəbdə tədrisin və təlim-tərbiyənin düzgün təşkil 

olunmasının nəticəsidir. 

Qazanılan nailiyyətlərə görə kollektivə təşəkkür edən Ali Məclisin Sədri deyib: Müasir məktəb binasının 

istifadəyə verilməsi uğurların daha da artmasına imkan verəcək, məktəbi bitirən hər bir gənc öz istəyinə uyğun 

peşə sahibi olacaqdır. Çünki məktəbdə bütün fənlər üzrə müəllimlər fəaliyyət göstərir, intizam var, tədris 

müəllim tələbkarlığı və şagird çalışqanlığı üzərində qurulub. Məqsəd ondan ibarətdir ki, gənclərimiz 

dövlətimizin yaratdığı bu şəraitdən istifadə edərək özlərinə düzgün həyat yolu seçsinlər, peşə öyrənsinlər. Bu 

gün ölkəmizdə orta, peşə, orta ixtisas və ali təhsil pillələri üzrə hərtərəfli tədris şəraiti vardır. Eyni zamanda 

dövlətimiz tərəfindən yaxşı oxuyan gənclərin xaricdə təhsil alması üçün də şərait yaradılmışdır. 

Ali Məclisin Sədri deyib: Ölkəmizdə məktəb işinə və müəllim peşəsinə yüksək qiymət verilir. Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, “Müəllim vəzifəsi ona görə şərəflidir ki, o, cəmiyyət üçün ən dəyərli, bilikli, 

zəkalı, tərbiyəli, vətənpərvər vətəndaşlar hazırlayır”. Bu gün ölkəmizin dəyərli, təhsilli, tərbiyəli və vətənpərvər 

gənclərə ehtiyacı vardır. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Müstəqil dövlətin ən qiymətli sərvəti onun 

vətəndaşlarıdır. Vətəndaş da o zaman qiymətli hesab olunur ki, o təhsilli, tərbiyəli və vətənpərvərdir. Bütün 

bunlar isə məktəbdə hazırlanır. Ona görə də kollektiv üzərinə düşən vəzifələri uğurla yerinə yetirməli, ölkəmiz 

üçün dəyərli vətəndaşlar hazırlamalıdır. 

Ali Məclisin Sədri məktəbin kollektivinə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 
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Gənc müəllim Sahabcan Səfərova deyib ki, müasir tədris avadanlıqları ilə təchiz olunmuş məktəb 

binasının istifadəyə verilməsi müəllim və şagirdlərin böyük sevincinə səbəb olub. Bu gün muxtar 

respublikamızda bütün sahələrdə uğurlar qazanılır. 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin 

iqtisadi regionlarının reytinq siyahısında lider olması bunu bir daha təsdiq edir. 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərinin 

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilməsi bizi qürurlandırır. Göstərilən diqqət və 

qayğının nəticəsidir ki, gənclərimiz müxtəlif sahələrdə uğurla fəaliyyət göstərirlər. Sahabcan Səfərova yaradılan 

şəraitə görə məktəbin kollektivi və gənclər adından minnətdarlıq edib, təhsilli və vətənpərvər gənclər 

yetişdirəcəklərinə söz verib. 

Ali Məclisin Sədri Naxçıvan şəhərinin ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilməsində aktiv iştirak edən bütün 

muxtar respublika gənclərinə təşəkkürünü bildirib və onları təbrik edib. 

Məktəb binasının həyətində də abadlıq işləri aparılıb, bufet və açıq idman qurğuları istifadəyə verilib. 

 

Ərəbyengicə kənd mərkəzinin açılışı olub 

 

Fevralın 1-də Ərəbyengicə kənd mərkəzi istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsdikdən sonra 

binada yerləşən təşkilatların fəaliyyəti ilə maraqlanıb. 

Bildirilib ki, kənd mərkəzində rabitə evi, polis sahə məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, Yeni 

Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, statistika otağı və 56 

yerlik zal yerləşir. Kitabxana fondunda 3117 kitab vardır. Burada elektron kataloq sistemi tərtib olunub, 

ədəbiyyatlar dövrləşməyə uyğun yığılıb, oxunması zəruri olan kitablardan ibarət guşə yaradılıb. 

Yeni Azərbaycan Partiyası Ərəbyengicə kənd ərazi ilk təşkilatının 131 üzvü vardır. Onlardan 29-u gənc, 

42-si isə qadındır. Rabitə evində 288 yerlik yeni nəsil ATS quraşdırılıb, poçt bölməsi fəaliyyətə başlayıb. Kəndə 

fiberoptik kabel xəttinin çəkilməsi internetə çıxış imkanlarını yaxşılaşdırıb. Hazırda kənddə 36 internet 

istifadəçisi vardır. 

Ali Məclisin Sədri kənddə əhalinin məşğuliyyəti və yaşayışı ilə maraqlanıb. Ərəbyengicə kənd inzibati 

ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Vüsal Kərimov məlumat verib ki, kənddə əkinçiliyin və heyvandarlığın inkişafına 

xüsusi diqqət yetirilir. Hər il sahələrdən bol taxıl, qarğıdalı və bostan-tərəvəz məhsulları yığılır. Yaradılan şərait 

ailə təsərrüfatlarının inkişafı üçün də geniş imkanlar açıb. 

Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə olunması, statistik qeydiyyatların dəqiq 

aparılması, bütün növ ödənişlərin poçt vasitəsilə həyata keçirilməsi barədə tapşırıqlar verib. 

Kənd mərkəzinin həyəti də abadlaşdırılıb, yaşıllıqlar salınıb. 

 

Ərəbyengicədə həkim ambulatoriyası fəaliyyətə başlayıb 

 

Ərəbyengicə kəndində yaradılan müasir səhiyyə infrastrukturu insan amilinə verilən dəyərin ifadəsidir. 

Görülən işlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikanın hər bir yaşayış məntəqəsində sakinlərə hərtərəfli 

tibbi xidmət göstərilir. 

Fevralın 1-də Ərəbyengicə kəndində həkim ambulatoriyası istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib, yaradılan 

şəraitlə maraqlanıb. 

Bildirilib ki, ambulatoriya 11 otaqdan - baş həkim, stomatoloq üçün kabinə, palata, doğuş, peyvənd, 

mama, qeydiyyat, səhiyyə maarifi mərkəzi, manipulyasiya, tibb bacısı otağı və aptekdən ibarətdir. Otaqlarda 

stomatoloji qurğu, doğuş masası, quruducu şkaf, mikroskop, peyvənd və təcili yardım çantaları, eləcə də digər 

tibbi avadanlıqlar qoyulub, fizioterapiya kabinəsi yaradılıb. Kabinəyə elektroterapiya və ultrasəslə müalicə 

aparatı, ultrayüksək tezlikli cərəyanla müalicə aparatı, parafin əritmə qazanı və SOLYUKS lampası qoyulub. 

İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar yaradılan səhiyyə maarifi mərkəzində maarifləndirici stendlər, 

müxtəlif məlumat kitabçaları, müayinə və müalicə protokolları qoyulub. Bildirilib ki, Şərur rayonunda icbari 

tibbi sığortanın tətbiqi zamanı bütün həkim ambulatoriyalarında bu cür mərkəzlərin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Ali Məclisin Sədri səhiyyə maarifi mərkəzində qəbul həkiminin fəaliyyəti üçün lazımi şəraitin 

yaradılması və tibbi avadanlıqların qoyulması barədə tapşırıqlar verib. 
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Xidmət mərkəzində 6 iş yeri yaradılıb 

 

Həmin gün Ərəbyengicə kəndində xidmət mərkəzi də istifadəyə verilib. 

Ali Məclisin Sədri mərkəzin açılışını etdikdən sonra burada yaradılan şəraitlə maraqlanıb. 

Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri, ərzaq və təsərrüfat malları 

mağazaları, dərzi və iki anbar yerləşir. Mərkəzdə 6 kənd sakini işlə təmin olunub. Ərzaq mağazasında ailə 

təsərrüfatı məhsullarından ibarət ayrıca satış bölməsi yaradılıb. Bərbər və qadın saç ustası peşə məktəbində 

oxuyaraq müvafiq sertifikat alıblar. Sonra sakinlərlə görüş olub. 

Ali Məclisin Sədri Ərəbyengicə kəndinin abad kəndlərin sırasına daxil olması münasibətilə sakinləri 

təbrik edərək deyib: Quruculuq işlərindən sonra Ərəbyengicə müasir Azərbaycan kəndinə çevrilmişdir. Bu gün 

kəndlərin abadlaşması rayonların, rayonların abadlaşması isə ölkəmizin abadlaşması və inkişafı deməkdir. 

Kəndlərdə görülən bu işlər insanların rahatlığının təmin olunmasına hesablanıb. Uşaqlar müasir məktəbdə təhsil 

alacaq, dövlət qurumları lazımi şəraiti olan binada fəaliyyət göstərəcək, sakinlərə hərtərəfli xidmət 

göstəriləcəkdir. Bütün bunlar ölkəmizin iqtisadi inkişafının göstəricisidir. Ölkəmiz inkişaf etdikcə bu inkişafdan 

onun hər bir kəndinə, şəhərinə pay düşür, yaşayış məntəqələrində quruculuq, abadlıq işləri aparılır. 

Ali Məclisin Sədri deyib: Ərəbyengicə muxtar respublikamızın məhsuldar torpaqlara və zəhmətkeş 

insanlara malik olan kəndidir. Kənddə əkinçilik, heyvandarlıq və maldarlıq inkişaf etdirilir. Bu gün kəndə 

dayanıqlı elektrik enerjisi və təbii qaz verilir, yaşıllıqların sahəsi artır. Suvarma suyuna olan tələbat tamamilə 

ödənilir. Sakinlər dövlətin yaratdığı şəraitdən səmərəli istifadə edərək təsərrüfatlarını genişləndirir, yeni evlər 

tikirlər, məskunlaşma artır. 

Ali Məclisin Sədri bundan sonra da kəndin imkanlarından səmərəli istifadə olunacağına əminliyini 

bildirib, sakinlərə firavan həyat arzulayıb. 

Kənd sakinləri adından minnətdarlıq edən Səfər Ramazanov deyib: Bu gün Ərəbyengicə kənd 

sakinlərinin istifadəsinə abad yaşayış məntəqəsi verilir. Aparılan quruculuq işlərindən sonra kəndimiz qəsəbə 

görkəmi alıb. Yollarımız abadlaşıb, asfalt örtüyü salınıb. Yeni məktəb binası, kənd mərkəzi, həkim 

ambulatoriyası və xidmət mərkəzi kəndimizin simasını tanınmaz dərəcədə dəyişib. Dayanıqlı elektrik və qaz 

təminatı, rabitə xidməti, sürətli internetə çıxış imkanları insanları qayğılardan azad edib. Ərəbyengicə kəndində 

sakinlərin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və heyvandarlıqdır. Kənd camaatı zəhmətkeş, torpağa bağlı insanlardır. 

Suyumuz bol, torpaqlarımız məhsuldardır. İstehsal etdiyimiz məhsulları yarmarkalarda rahat satırıq. Bir sözlə, 

kəndin bütün sosial problemləri öz həllini tapıb. Heç bir çətinliyimiz yoxdur. Bir məsələni də qeyd edim ki, 

quruculuq, abadlıq, inkişaf muxtar respublikanın hər bir yaşayış məntəqəsini əhatə edib. Naxçıvana gələn 

qonaqlar şəhərlərimizin, kəndlərimizin inkişafını görəndə öz təəccüblərini gizlədə bilmirlər. Bu isə bizi daha 

çox sevindirir, qurub yaratmaq əzmimizi artırır. Söz veririk ki, bundan sonra da yaradılan şəraitdən səmərəli 

istifadə edəcək, qurulanları qoruyub saxlayacağıq. 

 

X   X   X 

 

Ərəbyengicə kəndində yol infrastrukturu da tamamilə yenidən qurulub. Belə ki, 10,8 kilometr yola asfalt 

örtük salınıb, 6,7 kilometr yol isə hamarlanaraq qum-çınqıl qatı verilib. Yolun üzərində 25 su keçidi qoyulub, 

280 metrlik beton kanal çəkilib. Rabitə sistemi də müasirləşdirilib, 800 metr fiberoptik kabel xətti çəkilib, 9 

kilometrə yaxın rabitə xətləri təmir olunub. Kənddə 500 metrlik elektrik və 384 metrlik yeni qaz xətləri də 

çəkilib, mövcud elektrik və qaz xətlərində bərpa işləri aparılıb. 

 

Səs.-2018.-2 fevral.-№ 21.-S.4. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

564 

 

 

İslam mədəniyyətinin və gənclərin paytaxtı – Naxçıvan illərin zəhmətini bütün dünyaya  

təqdim edir 

 

Tural Səfərov 

 

Naxçıvan Azərbaycanın “Gənclər Paytaxtı” seçilib. Azərbaycanın bu qədim diyarı 2018-ci il üçün 

həm də “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı”dır. Gənclik müasirlik və yenilikdir. 2018-ci ildə Naxçıvanda 

qədimliklə müasirlik birləşir. İllərdir, həyata keçirilən tədbirlər məhz bu amala xidmət edib: Qədimliyi 

qorumaqla Naxçıvanı yeniləşdirmək, inkişaf etdirmək və müasirləşdirmək. Bu il Naxçıvan illərin 

zəhmətini bütün dünyaya təqdim edir. 

Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” elan olunmasına dair qərar 

sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi 

irsə yüksək qiymətin təzahürüdürsə, onun “Gənclər Paytaxtı” olması muxtar respublikada müasir, intellektli və 

savadlı gəncliyin yetişdirildiyinin göstəricisidir. 

Son 25 ildə muxtar respublikada təhsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər savadlı, dünyagörüşlü, 

vətənpərvər gəncliyin yetişdirilməsinə şərait yaradıb. Gənclərlə iş muxtar respublikada ciddi diqqət yetirilən 

sahələrdən birinə çevrilib. Ona görə ki, ölkəmizin gələcəyi gənclərdən asılıdır. Hələ 1996-cı ilin fevral ayında 

keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclərinin Birinci Forumunda bu sahədə görüləcək işlərin vacibliyinə 

diqqət çəkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov deyib: “Dövlət və ictimai 

təşkilatların yaxından köməyi olmadan gənclərin üzləşdikləri problemləri onların öz gücləri ilə aradan 

qaldıracaqlarını güman etmək yersizdir. Dövləti vəzifə ilə yanaşı, insanlıq borcunu da düşünmək lazımdır. 

Gəncliyin problemi hamımızın probleminə çevrilməli, sosial cəhətdən zəif olan bu təbəqəyə bacardığımız qədər 

kömək əlimizi uzatmalıyıq”. 

Müasir Naxçıvanın intibah tarixinin əsasının qoyulduğu 1995-ci ildən sonra bu sahədə həyata keçirilən 

ardıcıl tədbirlər artıq öz bəhrəsini verib. Vətənə xidmət amalı ilə yetişdirilən bu günün gəncləri nazirdir, komitə 

sədridir, deputatdır, fəlsəfə və elmlər doktorudur, Avropa və dünya çempionudur, mükəmməl kompüter 

mühəndisidir, uğurlu açıq ürək əməliyyatı aparan həkimdir. İndi yetişən gəncliyin vətənpərvərlik tərbiyəsi çox 

yüksək səviyyədədir. Bu gün Naxçıvanda hər bir gəncin qarşısında bir tarixi vəzifə qoyulub: Vətənin keşiyində 

duraraq ona xidmət etmək, bununla ölkəmizin inkişafına nail olmaq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da 

möhkəmləndirmək. 

Muxtar respublika rəhbərinin Vətən sevgisi, doğma torpağa bağlılığı, qətiyyət və iradəsi, böyük 

yaradıcılıq enerjisi hər kəsə nümunədir. Və bu nümunənin işığında böyük vətənpərvərlər ordusu, yaradıcı, 

qurucu gənclik yetişir. O gənclik ki gələcəkdə nəinki Naxçıvanı daha böyük tərəqqiyə qovuşdurmaq, onun zorla 

əlindən alınmış tarixi torpaqlarını belə bərpa etmək əzmindədir. 

Elə Naxçıvanın “Gənclər Paytaxtı” seçilməsində muxtar respublika gənclərinin əzmi, qalib olacaqlarına 

inanmaları mühüm rol oynayıb. İllərdir ki, o torpağı dim-dik ayaqda saxlayan orada yaşayan insanların inamıdır. 

Naxçıvan gəncləri bütün çətinlikləri aşacaqlarına, bütün yarışlardan qalib çıxacaqlarına, uğur qazanacaqlarına 

inanırlar. Çünki onlar məhz belə yetişdirilir. İnanın, naxçıvanlıların içində nəyəsə inam olmasa, o torpağı bir 

gün də qoruyub saxlamaq mümkün olmaz. Üç tərəfdən düşmən əhatəsində olan, illərdir, blokada şəraitində 

yaşayan Naxçıvan hər gün sürətlə inkişaf edir, naxçıvanlılar qurub-yaradırlar. Bilirsinizmi niyə. Ona görə ki, 

onlar gördükləri işin nəticəli olacağına inanırlar. Naxçıvanda yaşamayanlar bunu bilə bilməzlər. Naxçıvanlılar 

hətta bir gün Azərbaycan dövlətinin Zəngəzuru ermənilərdən geri alacağına, muxtar respublikanın blokadadan 

çıxacağına da inanırlar. Bu inamla naxçıvanlılar birləşməyi bacarırlar. Bunu bacardıqları üçün Naxçıvanı qoruya 

bilirlər. Naxçıvanın “Gənclər Paytaxtı” seçilməsi münasibətilə yazılan təbrik məqalələrini oxuyanda həmkarım 

və dostum Səməd Canbaxşiyevin yazısında bir məqam diqqətimi çəkdi. Bəli, biz də o fikirdəyik: “Lazım olan 

məqamda Naxçıvan uğrunda istənilən səviyyədə birləşmək nümunəsini bizə hələ 1990-cı illərdə ümummilli 

lider Heydər Əliyev göstərib. Bu gün isə bu ənənənin davamı gənclərə yaradılan şərait, göstərilən diqqət və 

qayğı ilə özünü büruzə verir”. 
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Teodor Ruzvelt deyirdi ki, harda olursunuz olun, əlinizdəkilərlə edə biləcəklərinizi edin. Naxçıvan 

gəncləri əlindən gələnləri deyil, gücü çatmayanları da etməyə çalışır. Çünki öz torpağına bağlıdır, vətənini, 

yurdunu dərin məhəbbətlə sevir. Bütün bunların nəticəsidir ki, Naxçıvan ölkəmizin “Gənclər Paytaxtı”dır. 

Sağlam rəqabətlə seçilən “Gənclər Paytaxtı” əlbətdə ki, simvolik məna daşıyır. Məqsəd ölkə gənclərini 

bir yerə tolamaq, bütün bölgələrimizi tanıtmaq və təbliğ etməkdir. Ötən il Balakən “Gənclər Paytaxtı” 

seçilmişdi. Orda xeyli tədbirlər keçirildi, Azərbaycanımızın bu bölgəsi tanıdıldı, təbliğ olundu. Bu il də 

Naxçıvan Azərbaycan gəncliyinə daha da yaxından tanıdılmaq fürsəti qazanıb. Ölkəmizin müxtəlif 

bölgələrindən Naxçıvana gedəcək gənclər orada məhz gənclərə yaradılan şəraitin şahidinə çevriləcək, muxtar 

respublika ilə tanış olacaqlar. Naxçıvan bu il həm gənclər, həm də İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi dünyada 

daha yaxşı tanıdılacaq. 

“Gənclər Paytaxtı” seçilməklə Naxçıvan həm də sapı özümüzdən olan baltalara yaxşı bir cavab və dərs 

verdi. Hə, “cənablar”. Bəs Naxçıvanda internet yox idi? Orada gəncləri internetdən istifadə etməyə 

qoymurdular? Nə oldu? Naxçıvanı “Gənclər Paytaxtı” Lənkəranın, Qubanın, Qusarın, Gəncənin gəncləri seçdi? 

Heç xəcalət çəkirsinizmi? Xəcalət çəkmək üçün gərək azda olsa adamın mənəviyyatı ola. 

O ki qaldı bu il keçiriləcək tədbirlərə, Naxçıvan bütün tədbirləri uğurla reallaşdıracaq. Çünki bunun üçün 

Naxçıvanda müasir şərait var. Son illər muxtar respublikada tikilib istifadəyə verilən universitet binaları, idaman 

kompleksləri, gənclik və əyləncə mərkəzləri “Gənclər Paytaxtı” ilində bütün tədbirlərin ən yüksək səviyyədə 

keçirilməsinə imkan verir. 

Qeyd edək ki, “Gənclər Paytaxtı” “Azərbaycan gəncliyi 2016-2020-ci illərdə” Dövlət Proqramına 

müvafiq olaraq müsabiqə yolu ilə seçilir. Dövlət Proqramının müvafiq bəndinə əsasən proqramın əhatə etdiyi 

dövrdə hər il ölkənin bir rayon və ya şəhərinin “Gənclər Paytaxtı” elan edilməsi nəzərdə tutulub. “Gənclər 

Paytaxtı”nın elan edilməsi yerlərdə gənclərlə işin daha da canlandırılması məqsədi daşıyır. 

Naxçıvan gənclərini bu adı qazanmaları münasibətilə təbrik edirik. 

 

İki sahil.-2018.-2 fevral.-№ 21.-S.13. 
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Naxçıvan şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi mühüm strateji missiya daşıyacaq... 

 

İradə Sarıyeva 

 

Həyat Məhərrəmova:“Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi İslam dünyasının 

Azərbaycana verdiyi böyük dəyərin nümunəsidir” 

Fariz Xəlilli: “Hesab edirəm ki, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

edilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir” 

  

Qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Azərbaycan bütün dövrlərdə dünyanın diqqətində olub. 

Müxtəlif mədəniyyətlərin, dünaygörüşlərin vəhdət təşkil etdiyi ölkəmizdə islam mədəniyyətinin xüsusi 

yeri var.  

Ölkəmizin istənilən yerində islam mədəniyyəti nümunələrini görə bilərik. Klassik Azərbaycan alimlərinin 

islamın bir elm kimi yayılmasında, tədris edilməsində, təbliğində rolu misilsizdir. 

Bildiyimiz kimi, 2018-ci il Naxçıvan şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilib. 

Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat 

Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı ildə verdiyi 

Sərəncam da təsdiq edir ki, bu olduqca vacib bir hadisədir. 

Qeyd edək ki, Bakı şəhərində 2009-cu ilin oktyabr ayında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin 

mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olunmasına dair qərar qəbul edilib. Məlumdur ki, sözügedən qərar sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr 

verən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. Bu barədə 

Prezidentin sərəncamında qeyd edilir. Daha sonra sənəddə o da vurğulanır ki, tarixən Yaxın və Orta Şərqin 

əzəmətli şəhərlərindən biri kimi Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik 

nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb. 

Qeyd edək ki, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə 

əlaqədar yaradılan təşkilat komitəsinin indiyə qədər bir neçə iclası keçirilib. Həmin iclaslardan birində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Təşkilat Komitəsinin sədri Vasif Talıbov çıxış edərək bu məsələnin 

illərdir gündəmdə olduğunu vurğulayıb: “...Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

edilməsi ilə bağlı toplaşmışıq. Artıq 15 ildir ki, “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” anlayışı gündəlikdədir. 

Bununla bağlı ilk rəsmi sənəd İslam Ölkələrinin Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESCO) təklifi ilə 

İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin 2001-ci ildə keçirilmiş üçüncü 

konfransında qəbul edilmişdir. İSESCO-nun qərarı ilə 2007-ci ilin noyabrında keçirilmiş beşinci konfransda 

Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəri 2009-cu il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmuşdur. 2009-cu ilin 

oktyabrında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin Bakı şəhərində keçirilən 

altıncı konfransında isə Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair 

qərar qəbul edilmişdir. Bu qərar əsaslıdır. Ona görə ki, Azərbaycanın 5 min illik tarixə malik qədim şəhəri olan 

Naxçıvan İslam mədəniyyəti nümunələri ilə zəngindir və bəşər sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişdir. Qeyd 

olunanlar, eləcə də 2009-cu ildə Bakı şəhərinin İslam mədəniyyəti paytaxtı elan olunması ilə bağlı qazanılan 

təcrübə 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərində tədbirlərin yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə əminlik yaradır”. 

Məlumatlara görə, Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar hazırlıq 

işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir. “İslam mədəniyyətinin paytaxtı Naxçıvan-2018” loqotipi hazırlanıb və 

rəsmi internet səhifəsi yaradılıb. Məlumatlara görə, Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmasını əks 

etdirən videoçarxlar, suvenirlər, zərf və poçt markaları da hazırlanır. 

Bildiyimiz kimi, Muxtar Respublika türk-islam mədəniyyət nümunələri, dini abidələrlə zəngindir. Bu 

abidələrin tanıdılması ilə bağlı onlardan bəzilərinin İSESCO-nun siyahısına salınması istiqamətində iş aparılır. 

Onu da vurğulayaq ki, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına 

həsr edilmiş poçt markası və zərf tədavülə buraxılıb. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin sifarişi ilə “Azərmarka” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən hazırlanan 100 

min marka və 100 min zərf muxtar respublikaya gətirilib və yanvar ayının 8-dən etibarən tədavülə buraxılıb. 
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Ölkədaxili və beynəlxalq poçt göndərişlərində istifadə olunması nəzərdə tutulan standart ölçülü poçt markasının 

üzərində “Naxçıvan islam mədəniyyətinin paytaxtı – 2018” loqosunun rəsmi həkk olunub. Markanın dəyəri 50 

qəpikdir. Üzərində “Naxçıvan islam mədəniyyətinin paytaxtı – 2018” loqosunun təsviri olan poçt zərfinin isə 

ölçüləri 220 x 112 millimetrdir. 

Bundan əlavə, içərisində 12 ədəd marka və 1 ədəd birinci gün zərfi olan və üzərində Haçadağın, 

“Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı – 2018” loqotipinin və “Gülüstan” türbəsinin əks olunduğu 100 ədəd 

hədiyyə bukleti hazırlanıb. 

Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsinin böyük əhəmiyyət 

daşıdığını deyən tarixçi Həyat Məhərrəmova bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu təsadüfi deyil. Onun dediyinə 

görə, Naxçıvan bütün göstəriciləri ilə İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməyə layiqdir: “Naxçıvan 

Azərbaycanın qədim ərazilərindən biridir. Burada türk-islam mədəniyyətinin minlərlə dəyəri mövcuddur. Bura 

həm abidələr, həm məscidlər, həm də Naxçıvan alimlərinin islamla bağlı fikirləri, kitabları aiddir. Naxçıvandakı 

qədim abidələrdə, daş kitabələrdə, məzarüstü yazılarda islam dünyagörüşünü əks etdirən saysız nümunələr var. 

Onu da vurğulayım ki, naxçıvanlılar islam dininə həmişə sadiq olublar. İslamın qorunmasında, pərvəriş 

tapmasında onların böyük əməyi var. Bu il Naxçıvanın islam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsinin böyük 

əhəmiyyəti var. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçirilən digər beynəlxalq tədbirlər kimi, islam mədəniyyəti ili 

də çox yüksək səviyyədə qeyd ediləcək. Çünki artıq uzun  illərdir bu tədbirin baş tutması üçün uğurlu işlər 

görülür. İl boyu Naxçıvan bütün İslam dünyasının diqqət mərkəzində olacaq. Bu həm mədəniyyətimizin, İslam 

dünyasına verdiyimiz dəyərin bariz nümunəsi, həm də islam həmrəyliyinə bir töhfə kimi xarakterizə edilməlidir. 

Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi İslam dünyasının Azərbaycana verdiyi böyük dəyərin 

nümunəsidir”. 

“MİRAS” Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri tarixçi Fariz Xəlilli də hesab edir 

ki, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi tam əsaslıdır. Alimin 

sözlərinə görə, Naxçıvan ərazisi Azərbaycanda islamın ilk və sürətlə yayıldığı bölgələrdən biri olub: “Naxçıvan 

Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindəndir. Daş dövründən başlayaraq bu ərazidə yaşayış mövcud olub. Tunc 

dövrü, ilk dəmir dövrü və eləcə də digər dövrlərin izləri Naxçıvanda yaşayır. Naxçıvan müxtəlif Azərbaycan 

dövlətlərinin sərhədləri çərçivəsində olub və tarixən burada böyük bir mədəniyyət formalaşıb. Azərbaycanda 

Naxçıvan islamı qəbul edən ilk bölgələrdən biridir. Zaman-zaman burada formalaşan mədəniyyət bu ərazinin 

mədəni imkanlarını artırıb. Naxçıvan ərazisində çoxsaylı maddi mədəniyyət abidəmiz var ki, orada islamın izləri 

əksini tapıb. Bu gün istər türbələrdə, istər məscidlərdə islamın qədim izləri yaşamaqdadır. Orada Səlcuq 

dövrünə aid abidələrin qalıqları var ki, islam izlərinə rast gəlinir. Atabəylər dövründə tikilən Mömünəxatun 

Türbəsində, Yusif ibn Küseyir abidəsində, eləcə də digər çoxsaylı maddi mədəniyyət qalıqlarında islama dair 

elementlər çoxdur. Bu da Naxçıvanın mədəni irs baxımından potensialını, imkanlarını göstərir. Yəni söhbət yer 

üstündə olan maddi mədəniyyət qalıqlarından gedir. Naxçıvan şəhəri və Naxçıvanətrafı ərazilər həm də mənəvi 

mədəniyyət ocaqları olublar. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda o dövrdə mövcud olan islam mədəniyyətinin, islam 

fəlsəfəsinin özəyini təşkil edən təsəvvüf, sufizm abidələri və sufizm alimləri Naxçıvanda yerləşib, burada 

fəaliyyət göstəriblər”. 

O qeyd etdi ki, Naxçıvan ərazisi orta əsrlərdən islamın intişar tapdığı, islam dininin tədris edildiyi, 

yayıldığı bir mərkəz olub. F.Xəlillinin sözlərinə görə, hətta bura dərs almaq, sufizmi öyrənmək üçün dünyanın 

müxtəlif ölkələrindən gənclər axın edib: “Fəzullah Nəimin Naxçıvanda Əlincə qalasının yaxınlığında xanəgahı 

var. Bura dünyanın bir çox yerlərindən müridlər gəlib toplaşıb, onlar burada təlim keçərək islamı, sufizmi 

öyrəniblər. Sonra da öyrəndiklərini dünyanın bir çox yerlərində yayıblar. Tanınmış alim, nəqşibəndi 

şeyxlərindən olan Nemətullah Naxçıvani ilk dəfə Qurani-Kərimi sufizm baxımından şərh edən, təfsir edən 

alimdir. O, XV əsrdə yaşayıb və Azərbaycanın ilk nəqşibəndi şeyxlərindən biridir. Yəni Naxçıvanın həm maddi 

mədəniyyətə, həm mənəvi, həm də yazılı mədəniyyətə verdiyi  töhfələr çox böyükdür. Bu bütün dövrlərdə belə 

olub. Bu baxımdan da Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsinin bütün  tarixi və 

mədəni əsasları var. Bu sahədə görüləcək işlərin əsasında həm maddi, həm mənəvi, həm də yazılı mədəniyyət 

dayanmalıdır. Hətta deyərdim ki, Nemətullah Naxçıvaninin də Qurani-Kərimin təfsiri ilə bağlı əsərini çap edib 

yaymaq lazımdır. Bir il müddətində keçiriləcək tədbirlərdə Naxçıvanın İslam dünyası üçün əhəmiyyəti daha da 

qabardılmalıdır. Hesab edirəm ki, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

edilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir”. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

568 

 

 

Bakı Xəbər.-2018.-26 yanvar.-№16.-S.13. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

569 

 

 

1990-cı ilin yanvar hadisələri: ermənilərin Naxçıvanı işğal etmək planı necə pozuldu? 

 

Rauf Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosunun rəhbəri 

 

20 Yanvar faciəsi ərəfəsində hiyləgər düşmən Naxçıvan Muxtar Respublikasını işğal planlarını 

həyata keçirməyə cəhd göstərirdi. Belə ki, 1989-cu il dekabrın 14-də ermənilər tərəfindən güclü atəşə 

tutulan Sədərək, Günnüt və Havuş kəndləri 1990-cı il yanvarın 19-da səhər saat 11 radələrindən etibarən 

daha intensiv hücumlara məruz qaldı. O vaxt ermənilər əsas qüvvələrini Sədərək istiqamətinə 

yönəltmişdi. Həmin gün Sədərək ilk dəfə top atəşinə tutuldu. Ermənilərin yanvarın 19-da ciddi cəhdlə 

bütün istiqamətlərdə muxtar respublikaya hücum etməsi isə onu göstərirdi ki, xain qonşularımız Bakıya 

qoşun yeridiləcəyindən və bununla da Naxçıvanın köməksiz qalacağından xəbərdar olublar. Bu isə SSRİ 

rəhbərliyinin çirkin planının tərkib hissəsi idi. 

 

Naxçıvanlılar qədim diyarın müdafiəsi uğrunda yumruq kimi birləşdilər 

 

Həmin ərəfədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Kərki kəndi SSRİ Müdafiə 

Nazirliyinin 7-ci ordusunun köməyi ilə ermənilər tərəfindən işğal olundu. Kərki və Sədərəyin müdafiəsi 

uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olanların sayı saatbasaat artırdı. Məhərrəm Seyidov, Etibar Əhmədov, 

Məhəmməd Məmmədov, Abbasəli Nəzərəliyev, İdris Məmmədov kimi igidlər ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına 

həlak oldular. Bütün bunlara baxmayaraq, ermənilər gözləmədikləri müqavimətə rast gəldilər və Sədərəyin 

müdafiə xəttini keçə bilmədilər. Naxçıvanlılar bir yumruq kimi birləşərək qədim diyarın müdafiəsində iştirak 

etdilər. Bu vəziyyət sovet rəhbərliyini də çaş-baş saldı. 

Həmin günlərdə silah-sursat az olsa da, naxçıvanlılar bir addım belə geri çəkilmək barədə düşünmürdülər. 

Qəhrəman sədərəklilərin kişisi də, qadını da, uşağı da, qocası da torpaq uğrunda ölməyə hazır idi. Hər kəsin 

ümumi fikri bu idi ki, sona qədər döyüşəcək, ölsək də, bir qarış torpağı düşmənə verməyəcəyik. Belə də oldu. 

Qeyd etdiyimiz kimi, yanvarın 18-dən 19-na keçən gecə baş verən döyüşlərdə ən böyük problem silah 

çatışmazlığı idi. Əhali müdafiə olunmaq üçün silaha böyük ehtiyac duyurdu. Əldə olan silah isə əsasən ov 

tüfəngləri idi. Sədərəklilər əllərinə balta alaraq düşmənə müqavimət göstərməyə hazırlaşırdılar. İlk köməyə 

Ordubad və Şərur rayonlarından 40 könüllü gəldi. Çox qısa zamanda muxtar respublikanın bütün bölgələrindən 

onlarla könüllü Sədərəyin müdafiəsinə qoşuldu. Naxçıvanlılar bir yumruq kimi birləşdilər. Həmin dövrün 

şahidlərinin sözlərinə görə, Qızıldaşda ermənilər 14 yerdə top qoymuşdular. Sədərək oradan güclü top atəşinə 

tutulurdu. Naxçıvanlılar isə 2 ədəd “TOZ-8”, 2 ədəd pulemyot, 4 ədəd ov silahı ilə ermənilərin qarşısını alırdı. 

 

Düşmən gülləsinə ilk tuş gələn sədərəkli iki azyaşlı – Malik və Elvin qardaşları oldu 

 

Şiddətli döyüşlərin getdiyi bir vaxtda rayon ərazisindəki Əyyub mağarası, Cin təndiri, Yetimlər, 

Həsənqulu bağı, Qaraağac, Qurdbaba, Nadirin düzü kimi ərazilər naxçıvanlıların səngərinə çevrilmişdi. Düşmən 

gülləsinə ilk tuş gələn sədərəkli iki qardaş – Malik və Elvin oldu. Onlar hələ məktəbə də getmirdilər. 

Naxçıvanlıların güc aldıqları yeganə qüvvə ulu öndər Heydər Əliyev idi. Doğma yurda qayıdan Ulu Öndərin 

döyüşlərin davam etdiyi illərdə dəfələrlə Sədərəyə gəlməsi, bölgə sakinlərinin yanında olması təkcə Sədərəyi 

deyil, bütün Naxçıvanı erməni işğalından qorudu. Naxçıvanlılar dahi şəxsiyyətin ətrafında sıx birləşdilər, 

düşmənə müqavimət göstərdilər. 

1990-cı ilin yanvar döyüşlərində Sədərəyin düşmənə ciddi müqavimət göstərməsinin əsas səbəbi əhalidə 

vətənpərvərlik hisslərinin, Vətənə bağlılığın yüksək olması idi. Bu hisslər könüllülərə güc, qüvvət verirdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvana gələndən sonra əhali artıq tam əmin idi ki, düşmən qalib gələ 

bilməyəcək. Çünki həmin vaxtdan sonra Naxçıvanda ordu quruculuğuna başlanıldı. Bu, naxçıvanlılara cəsarət 

verdi, səngərlərdə daha inamla dayandılar, düşmənə həddini bildirdilər. Bir sözlə, Sədərək məğlubedilməzlik 

simvoluna çevrildi. 
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Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq haqqında qərarı dünyanın diqqətini 

bu qədim diyara yönəltdi 

 

Yanvar hadisələri zamanı Naxçıvanda sovet ordusunun erməni hərbi birləşmələrinə dəstək verməsinə, 

SSRİ rəhbərliyinin təcavüzkar hərəkətlərə göz yummasına qarşı ciddi etiraz dalğası yarandı. 1990-cı il yanvarın 

19-da təkcə sovet rəhbərliyini deyil, bütün dünyanı təəccübləndirən növbəti hadisə baş verdi. Naxçıvan Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikası (MSSR) SSRİ-nin tərkibindən çıxdığını bildirərək, özünü müstəqil respublika elan 

etdi. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin qərarında qeyd olunurdu ki, bu qərar muxtar respublikanın ərazi bütövlüyü 

və vətəndaşlarının həyatı təhlükə qarşısında qaldığı və beynəlxalq hüquqi qüvvəsi olan Qars müqaviləsinin 

şərtləri kobud şəkildə pozulduğu üçün qəbul edilib. Qərarda Azərbaycanın ovaxtkı kommunist rəhbərliyinin 

Naxçıvana qarşı erməni təcavüzünə biganə qalması da buna səbəb kimi göstərilirdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 1998-ci il yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Komissiyasının iclasında çıxışı zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiya statusuna münasibət 

bildirərkən demişdi: “1990-cı il yanvarın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Naxçıvanın 

Sovetlər İttifaqının tərkibindən çıxması haqqında qərarı, mən hesab edirəm ki, tarixi bir əhəmiyyət kəsb edibdir. 

Doğrudur, Azərbaycanın Ali Soveti yanvarın 29-da bu qərarı ləğv edibdir. Amma bu, tarixdə qalan bir 

hadisədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının insanları və Ali Sovetdə təmsil olunan adamlar öz iradələrini ifadə 

ediblər. Nəyə görə? - Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizliyə görə. 

Naxçıvana Ermənistan tərəfindən hücumlar edilmişdi. O vaxt Kərki kəndi əldən getmişdi, başqa kəndlərə 

hücumlar edilmişdi. Hələ Ermənistanda, həm də Naxçıvanda olan sovet qoşunları da naxçıvanlıları müdafiə 

etməmişdilər – baxmayaraq ki, orada həddindən çox sovet qoşunları var idi. Ona görə də naxçıvanlıların başqa 

əlacı olmamışdı, qərar qəbul etmişdilər”. 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin qəbul etdiyi qərar o gecə və sonrakı günlərdə dünyanın nəzərlərini 

Moskvanın xalqımıza qarşı törətdiyi hərbi-siyasi cinayətlərə, ermənilərin Naxçıvana təcavüzünə yönəltdi. Ən 

əsası isə dağılmaz deyilən qüdrətli Sovet İttifaqının çöküşü də məhz yanvarın 19-da Naxçıvandan elan edilmiş 

oldu. 

Qanlı Yanvar qırğınından sonrakı dövr - 1990-cı ilin fevral-may ayları da blokada vəziyyətində olan 

Naxçıvanda çox gərgin keçdi. Biçənək, Şada, Gərməçataq, Sədərək, Havuş kəndləri erməni hücumlarına məruz 

qaldı. 1990-1993-cü illərdə ermənilərin 14 hücumu zamanı Sədərək 109 şəhid verdi... 

 

Düşmənə göz dağı olub Naxçıvan 

 

Vaxtilə şiddətli döyüşlərin getdiyi bir məkanda bu gün gözoxşayan bir qəsəbə - möhtəşəm Heydərabad 

qəsəbəsi ucaldılıb. Bir vaxtlar işğalçı Ermənistanın zəbt etmək istədiyi Azərbaycanın strateji məntəqəsi muxtar 

respublika rəhbərinin diqqət və qayğısı ilə sürətlə inkişaf etdirilərək düşmənə gözdağına çevrilib. 

Bu gün sədərəklilər evlərində rahat, təhlükəsiz bir şəraitdə yaşayır, muxtar respublikamızın inkişafına öz 

töhfələrini verirlər. Çünki ötən əsrin 90-cı illərində Naxçıvanın müdafiəsində öz sözünü demiş bu yurd yeri bu 

gün də igid, qəhrəman əsgərlərimiz tərəfindən göz bəbəyi kimi qorunur. Burada xidmətin günün tələbləri 

səviyyəsində təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb, maddi-texniki baza tələb olunan səviyyədə möhkəmləndirilib, 

həyata keçirilən kompleks tədbirlər hərbçilərin döyüş qabiliyyətinin və mənəvi-psixoloji səviyyəsinin 

yüksəlməsinə səbəb olub. Doğma Naxçıvanımızın keşiyində dayanan Əlahiddə Ümumqoşun Ordu bu gün 

istənilən hərbi vəzifəni yerinə yetirmək qüdrətindədir. 

Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dediyi kimi: “Ordu quruculuğu sahəsində 

aparılan islahatlar, Naxçıvanda Əlahiddə Ordunun yaradılması, bu ordunun ən müasir silah-sursat, texnika ilə 

təchiz edilməsi bizim dövlət siyasətimizdir. Naxçıvanın hərbi potensialı böyük dərəcədə möhkəmlənmişdir. 

Naxçıvan ordusu bu gün güclü ordudur. Naxçıvan ordusunun hərbi texnika ilə təminatı ən yüksək səviyyədə 

təşkil edilir. Bu da təbiidir, çünki Naxçıvan strateji yerdə yerləşir. Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır və belə 

olan halda Naxçıvanın döyüş potensialı ən yüksək səviyyədə olmalıdır”. 

Bu gün Sədərəkdə ötən əsrin 90-cı illərində baş verən hadisələrin yenidən təkrarlanması mümkün deyil. 

Çünki bu gün Naxçıvan əvvəlki kimi təklənmiş, unudulmuş Naxçıvan deyil. Bu gün Naxçıvan sürətlə inkişaf 

etmiş, vətənpərvərlik yanğısı ilə yenidən ucaldılmış, düşmənə göz dağına çevrilmiş qüdrətli Naxçıvandır. Bu 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

571 

 

gün erməni işğalçılarının başı üstündə asılan “Damokl qılıncı” adlandırılan Naxçıvan ordusu Ali Baş 

Komandanın bütün əmrlərini hər an layiqincə yerinə yetirməyə qadirdir. 

 

Səs.-2018.-20 yanvar.-№12.-S.8-9. 
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Naxçıvan: İldən-ilə inkişaf edib müasirləşən ulu diyar 

 

Bəxtiyar Əsgərov, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı Şəhərindəki Daimi  Nümayəndəliyinin rəhbəri 

 

Beynəlxalq ictimaiyyət öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan ötən dövr ərzində 

Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və sosial həyatında mühüm və əsaslı dəyişikliklərin şahidinə çevrilmişdir. 

Keçmiş SSRİ-nin tənəzzülü ilə yaranmış xaotik vəziyyət artıq geridə qalmışdır. Azərbaycanda sosial-

siyasi sabitlik hökm sürür və dinamik inkişaf sürətlə davam etdirilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi nəticəsində əldə edilən uğurların miqyası və əhatə dairəsi son illər 

daha da genişlənmişdir. Bu gün belə sürətli və dinamik inkişaf Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 

uğurla reallaşdırılır. Blokadanın törətdiyi çətinliklərə baxmayaraq, böyük quruculuq proqramları 

reallaşdırılan muxtar respublikada bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə edilir və dinamik inkişafın 

ardıcıl xarakter alması üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. 

 

Böyük şəxsiyyətlər yurdu – Naxçıvan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Qardaş 

Türkiyəyə açılan yeganə qapı olan bu qədim diyarda aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan maddi-

mədəniyyət nümunələri, duz mədənində aşkar edilmiş daş duz parçasının içərisində daşlaşmış balıq silueti, 

Gəmiqaya yazılı abidələri, dağ süxurlarının və torpaq qatlarının öyrənilməsi və digər tapıntılar bu məmləkətin 

ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu təsdiqləyir. Bu diyarda Azərbaycan xalqının zəngin tarixi, elmi 

və mədəni irsi formalaşmışdır. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə 

həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki çıxışında bununla bağlı demişdir ki, Naxçıvanda tarixi abidələr, dini 

abidələr, memarlıq abidələri, bütün toponimlər Azərbaycan xalqına məxsusdur və əsrlər boyu Azərbaycan xalqı 

bu gözəl diyarda yaşamış, yaratmışdır. Naxçıvan Atabəylər, Eldəgizlər dövlətinin paytaxtı da olmuşdur və 

həmin faktlar bu türk məskəninin zəngin dövlətçilik tarixinin olduğunu təsdiqləyir. Naxçıvan həm də 

Azərbaycana böyük mütəfəkkirlər, elm, incəsənət, mədəniyyət xadimləri, siyasi xadimlər, böyük sərkərdələr 

bəxş etməsilə tanınır. İsmayıl xan, Kalbalı xan, Hüseyn xan, Cəmşid Naxçıvanskilər kimi hərbi xadimlər bəxş 

edən bu diyar Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Bəhruz Kəngərli, Məmməd Səid Ordubadi, Məmməd 

Araz, İslam Səfərli kimi simaların da doğma yurdudur. 

Naxçıvan, eyni zamanda, böyük dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

vətənidir. Görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyev burada doğulub böyüməsindən əlavə, 1990-93-cü illərdə 

Naxçıvanda yaşayıb – fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycanın ümumi xilası və inkişafı barədə taleyüklü qərarları 

məhz burada qəbul etmişdi. 1990-cı ildə Naxçıvana qayıdan Heydər Əliyev burada naxçıvanlılarla birlikdə çox 

ağır və çətin şəraitdə yaşamış və işləmişdi. Ulu öndər həmin illərin mahiyyətini ayrıca vurğulayaraq, muxtar 

respublika sakinləri ilə görüşlərinin birində demişdir: “Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə gəlməyim, təhsil 

almağım mənim üçün əzizdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvanda quruculuq işlərinin 

görülməsindəki fəaliyyətim də mənim üçün əzizdir. Ancaq mənim üçün bunların hamısından əziz 1990-cı ildən 

1993-cü ilə qədər burada sizinlə bir yerdə yaşamağım, işləməyim olubdur”. 

Həmin illər Naxçıvan üçün çox çətin, muxtar respublikanın gələcəyi üçün həlledici bir dövr idi. Prezident 

İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik yubileyi münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdəki 

çıxışında bu məqama toxunaraq xatırlatmışdı ki, Heydər Əliyevin nüfuzu, beynəlxalq təcrübəsi, iradəsi həmin 

illər Naxçıvanı qorudu. “Heç kəs üçün sirr deyil ki, Ermənistanın təcavüzü Naxçıvana da istiqamətlənmişdi. 

Onların planlarında buranın da işğalı var idi. Ermənilər Naxçıvana hücumlar etmişdilər. Amma naxçıvanlılar 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında bütün bu hücumların qarşısını aldılar”, – deyən dövlət başçısı əlavə etmişdi 

ki, Naxçıvan yaşadı və burada sülh və əmin-amanlıq təmin olundu. 

Bu gün Naxçıvanın inkişafı dinamik xarakter almışdır. Çətin vəziyyətdə, blokada şəraitində yaşamasına 

baxmayaraq, muxtar respublikada hərtərəfli inkişaf bütün sahələri əhatə edir. Yola saldığımız 2017-ci il də 

sosial-iqtisadi inkişaf baxımından muxtar respublika üçün əlamətdar olmuşdur. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri 

Vasif Talıbov beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin yeddinci sessiyasındakı 
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məruzəsində demişdir ki, 2017-ci ildə də muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında inkişaf təmin olunmuş, 

sosial infrastruktur və əhalinin həyat səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. Ali Məclisin sədri tərəqqi və 

inkişafın davamlı xarakter almasının ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sadiqliyin və ölkə 

Prezidentinin blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikaya göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olduğunu 

xüsusilə vurğulamışdır. Onun sözlərinə görə, 2017-ci ilin nəticələri bundan əvvəlki dövrlərin göstəriciləri ilə 

müqayisədə xeyli artmış, daxili imkanlardan səmərəli istifadə hesabına yeni istehsal müəssisələrinin işə 

salınması iqtisadiyyatın çoxsahəli inkişafına, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, yeni sosial layihələrin 

həyata keçirilməsinə imkan yaratmışdır. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan inkişafda olan çoxsahəli sənaye və aqrar-sənaye respublikasıdır. Sənayedə yerli 

kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və faydalı qazıntı hasilatı xüsusi yer tutur. Elektronika, metal emalı, tikinti 

materialları və yüngül sənaye iqtisadiyyatın əsas sahələrindəndir. Kənd təsərrüfatı əsasən taxılçılıq, 

heyvandarlıq, tərəvəzçilik və bağçılıq sahəsində ixtisaslaşmışdır. Muxtar respublikada iqtisadi islahatlar ardıcıl 

həyata keçirilir. Torpaq islahatları başa çatdırılmış, azad sahibkarlığın, xüsusi mülkiyyətin və kiçik biznesin 

inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılmışdır. Muxtar respublikada əkinəyararlı torpaqların məhdud olması 

səbəbindən, kənd təsərrüfatının inkişafında intensiv amillərin roluna diqqət artırılmış, əl əməyini 

yüngülləşdirən, az vaxt ərzində daha çox iş görməyə imkan verən texnika və avadanlıqların gətirilməsi 2017-ci 

ildə də davam etdirilmişdir. 

Ali Məclis sədrinin sözlərinə görə, sahibkarlığın inkişafı, yeni istehsal müəssisələrinin istifadəyə 

verilməsi hesabına məşğulluq səviyyəsi artmış, yeni iş yerləri açılmışdır. İl ərzində muxtar respublika üzrə 1919 

yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 98 faizi daimi iş yerləridir. Səmərəli məşğulluğun və özünüməşğulluğun 

təmin edilməsində, işaxtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində 2016-cı il yanvarın 11-də qəbul 

olunmuş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə 

Dövlət Proqramı”nın icrası da mühüm rol oynamışdır. Bu və digər faktlar göstərir ki, Naxçıvanda iqtisadiyyatın 

səmərəli strukturunun formalaşdırılması məqsədilə elmi əsaslara söykənən idxal-ixrac siyasətinin həyata 

keçirilməsi nəticəsində istehsalyönümlü sahibkarlığın inkişafına, son məhsul istehsalının artırılmasına, daxili 

bazarın əsasən yerli istehsal məhsulları hesabına təmin edilməsinə, yerli xammal və materiallardan istifadə 

əsasında istehsal potensialının gücləndirilməsinə iqtisadi stimul yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada sahibkarlıq fəaliyyətinə həmişə böyük diqqət yetirilir. Yəni gücə güc qatanlara 

hərtərəfli dəstək verilir. Belə ki, 2017-ci ildə də Naxçıvanda sahibkarlıq fəaliyyəti dəstəklənmiş və əlverişli 

biznes mühitinin yaradılması sahəsində tədbirlər həyata keçirilmişdir. Məhz belə siyasətin yürüdülməsi ötən il 

də muxtar respublikanın istehsal potensialının güclənməsinə səbəb olmuşdur. Dövlət proqramlarının icrası da 

infrastrukturun yenilənməsinə, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, meliorativ tədbirlərin əhatə 

dairəsinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir. Nəticədə biznes mühiti üçün imkanlar yaxşılaşmış, 

sahibkarlıq subyektlərinin sayı artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvanda regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair 2004-2008-ci və 2009-2013-cü illəri əhatə edən iki Dövlət Proqramı yerinə yetirilmiş, hazırda isə 

2014-2018-ci illəri əhatə edən Dövlət Proqramı uğurla icra olunur. 

Ötən illər ərzində muxtar respublikanın inkişafını təmin etmək məqsədilə icrası uğurla başa çatan dövlət 

proqramları və hazırda icrası davam etdirilən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, həmçinin “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” ümumi tərəqqiyə təkan vermiş, yeni istehsal və 

xidmət sahələri fəaliyyətə başlamışdır. 

2017-ci ildə də muxtar respublikada kənd təsərrüfatı əsas məşğulluq sahəsi kimi öz aktuallığını qoruyub 

saxlamışdır. Kənd təsərrüfatının inkişafı bir tərəfdən ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsini, emal 

müəssisələrinin fəaliyyətini şərtləndirirsə, digər tərəfdən kənd əhalisinin məşğulluğunun yüksəldilməsi, 

gəlirlərinin artması, rifah halının yaxşılaşdırılması üçün yeni imkanlar yaradır. Ona görə də, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, cari ildə də aqrar sahədə çalışanlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. 

Son illər muxtar respublikada Naxçıvanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı çoxsaylı kitab nəşr edilmiş, bir-

birindən əhəmiyyətli beynəlxalq simpoziumlar və elmi konfranslar keçirilmiş, 1200-dən çox yerli, ölkə və 

dünya əhəmiyyətli tarixi abidə öyrənilərək pasportlaşdırılmışdır. Azərbaycan memarlığında özünəməxsus yeri 

olan bu abidələr tarixdə Naxçıvan memarlıq məktəbinin nümunələri kimi yaşayır. Bu gün Naxçıvanda dünya 
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memarlıq məktəbinin şah əsəri olan bu qiymətli tarixi tikililər qorunaraq və əsaslı bərpa olunaraq gələcək 

nəsillərə ötürülür. 

Bu tarixi tikililərdən biri də xalqımızın mübarizlik və vətənpərvərlik əzmini özündə əks etdirən, 

əyilməzlik simvoluna çevrilən Əlincə qalasıdır. Qalada bərpa işləri başa çatdırılmış və “Əlincəqala” Tarix-

Mədəniyyət Muzeyi yaradılmışdır. Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərində yeni istirahət parkı, 2 nömrəli təqaüdçülər 

klubu, Babək rayonunun Nehrəm kəndində Heydər parkı, Sədərək rayonunda mədəniyyət evi istifadəyə 

verilmişdir. Naxçıvan şəhərində yeni məscidin, Şahbuz rayonunda mədəniyyət evinin tikintisi, Naxçıvan 

şəhərində İmamzadə kompleksinin, Şərur rayonunun Yengicə kəndində Şərq hamamının, Babək rayonunun 

Nehrəm kəndində İmamzadə tarixi abidəsinin, Kəngərli rayonunda Qarabağlar türbə kompleksinin bərpası 

davam etdirilir. Bundan başqa, ötən ilin iyul ayında “Naxçıvan türk-islam mədəniyyəti abidələri: tariximizdə və 

günümüzdə” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans tariximizin və abidələrimizin daha geniş miqyasda 

öyrənilməsi və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. Göründüyü kimi, muxtar respublikada 

milli dəyərlərimizin yaşadılması, tarixi-dini obyektlərin bərpası, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması 

sahəsində də yüksək səviyyədə tədbirlər həyata keçirilir. 

Bundan başqa, gənc nəslin təhsil alması üçün yaradılan şərait nəticəsiz qalmamış, 2017-ci ilin qəbul 

imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərdən 1735-i ali, 629-u orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi adını 

qazanmışdır. Qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən 289 nəfər 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Yüksək nəticə 

əldə edərək tələbə adını qazananlardan 3-ü Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Bir sözlə, muxtar 

respublikada təhsil davamlı və müasir tələblər səviyyəsində inkişaf etdirilir. Yeni məktəb binalarının istifadəyə 

verilməsi, müasir təlim-tərbiyə şəraitinin yaradılması tədrisin keyfiyyətini yüksəltmişdir. Bu gün muxtar 

respublikada şagird və tələbələrin daha keyfiyyətli təhsil ala bilmələri üçün çox ciddi tədbirlər görülür. Həyata 

keçirilən bütün bu tədbirlər, əlbəttə ki, Azərbaycanda insan kapitalının daha da inkişaf etdirilməsi məqsədinə 

istiqamətlənib. 

Muxtar respublikada müsbət meyillərlə səciyyələnən sosial-iqtisadi, mədəni-humanitar fəallığın əsasında 

hər bir vətəndaşın maddi rifahının artırılması, iqtisadiyyatın dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin 

liberallaşdırılması, iqtisadi tərəqqinin əsas meyarlarından olan azad rəqabət, sahibkarlıq və investisiya mühitinin 

daha da yaxşılaşdırılması və iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı üçün aparılmış kompleks işlər dayanır. Belə ki, 

Naxçıvan ərazisində çox sayda tam orta məktəb binası istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində 

yaradılmış yüksək şərait nəticəsində ali təhsil ocağının tələbələrinin sayı ilbəil artır. Bu gün bu ali məktəb 80-

dən çox tanınmış dünya universiteti ilə tərəfdaşlıq etməklə yanaşı, bir sıra beynəlxalq layihələrdə də uğurla 

təmsil olunur. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycanda elektron sənəd 

dövriyyəsinə və elektron idarəetmə sisteminə malik yeganə universitetdir. 

Naxçıvanın çox böyük siyasi və strateji əhəmiyyəti vardır və bu baxımdan ordu quruculuğu xüsusi diqqət 

yetirilən sahələrdəndir. Son illər muxtar respublikanın hərbi təhlükəsizlik sistemini daha da gücləndirmək üçün 

tarixi əhəmiyyətə malik qərarlar qəbul olunmuş və lazımi addımlar atılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Naxçıvanın güclü olması Azərbaycanın güclü olması deməkdir. Bu 

gün muxtar respublika ərazisində yerləşən hərbi hissələrin maddi-texniki təminatı davamlı olaraq 

möhkəmləndirilir, ordumuz ən müasir silahlarla təchiz olunur, şəxsi heyətin döyüş qabiliyyəti, mənəvi-psixoloji 

hazırlığı artırılır. 2017-ci ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri də müstəqillik günündə Naxçıvanda ilk milli hərbi 

hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi parad olmuşdur. Həmin tədbir Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin muxtar respublikada yerləşən birləşmə və hissələrinin qüdrətinin daha bir nümayişi idi. 

Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun Yeni Təlim-Tədris Mərkəzinin istifadəyə verilməsi isə şəxsi heyətin hərbi 

biliklərinin artırılmasına, müasir texnologiyaların imkanlarından faydalanmaqla təlim hazırlıqlarının yüksək 

səviyyədə təşkilinə şərait yaradılmışdır. Bu gün əminliklə demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun strateji yüksəkliklərdə yerləşən hissə və bölmələri sərhədlərimizi etibarlı 

müdafiə edir və düşmənə layiqli cavab verməyə tam hazırdır. Naxçıvandakı ordu birliklərimizin yüksək döyüş 

qabiliyyətinə malik olduğunu Prezident İlham Əliyev belə qiymətləndirmişdir: “Naxçıvanın hərbi potensialı çox 

yüksək səviyyədədir. Naxçıvanın müdafiəsi üçün hər şey edilib və Naxçıvan özünü istənilən hücumlardan tam 

şəkildə müdafiə etməyə və eyni zamanda, istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadirdir”. 

Bir sözlə, böyük siyasi, iqtisadi və strateji əhəmiyyətə malik Naxçıvanda sosial, iqtisadi və mədəni 

uğurların miqyası ildən-ilə genişlənir. Şübhəsiz, bu nailiyyətlər nəticə etibarilə Azərbaycanın milli maraqlarının 
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təmin olunmasına xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, “Bizim siyasətimizin məqsədi ölkəmizi 

gücləndirməkdir, müstəqilliyimizi möhkəmləndirməkdir və dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır. Məqsəd ondan 

ibarətdir ki, vətəndaşımız daha da yaxşı yaşasın”. Bu mənada əminliklə demək olar ki, həyata keçirilən uğurlu 

sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının indən belə də möhtəşəm uğurlara imza 

atmasına imkan verəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-14 yanvar.-№9.-S.3. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: uğurlara könül açan diyar 
 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının müasir ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və digər 

sahələrin ardıcıl inkişafında həlledici mərhələlərin bazasını yaratmışdır. Ölkəmizdə hazırkı müstəqillik 

şəraitində də təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin, sosial dayanıqlığın daha da gücləndirilməsinin, regional 

siyasətin səmərəliliyinin təmin edilməsinin və digər amillərin məcmu halda təşəkkülündən ibarət proseslərin 

nizamlanmasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının çox zəruri rolu və əhəmiyyəti olmuşdur. Bu, 2017-ci ildə 

sosial-iqtisadi inkişafın yüksək təminatı ilə yadda qalan iqtisadiyyat quruculuğu prosesində özünü göstərmişdir. 

Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, uzaq gələcək üçün sosial-iqtisadi proseslərin düzgün 

tənzimlənməsi, sosialyönümlülüyün gücləndirilməsi, istehsal potensialının artırılması və digər məsələlər ötən 

ilin məhsuldar sosial-iqtisadi xronikasını təşkil etməkdədir. 

Sosial-iqtisadi inkişaf dinamikasına diqqət edəndə aydın olur ki, ötən il muxtar respublikanın milli 

iqtisadi inkişafdakı rolu baxımından olduqca əlamətdar olmuşdur. Əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümum 

Daxili Məhsulun strukturu qarşılıqlı yüksəliş dövrünə qədəm qoymuş, bununla da dayanıqlı və müqavimətli 

xarakter almışdır. Bunun da nəticəsində 2016-cı ilin müvafiq dövrü üzrə göstəricilərə diqqət edərkən aydın olur 

ki, ÜDM-nin həcmi 1,6, onun hər bir nəfərə düşən həcmi 3,7, sənaye məhsulunun həcmi 1,2, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı həcmi isə 4 faizdən çox artmışdır. 

Böyük sevgi, artan məhəbbət, yüksək vətənpərvərlik hissi ilə təmin edilən bu nailiyyətlər xalqımızın 

ümummilli lideri böyük Heydər Əliyev ideyalarına sadiqliyin ən gerçək təzahürüdür. Çünki əldə olunan hər bir 

inkişaf göstəricisi onun əsaslarını yaratdığı milli dövlətçilik siyasətinin tərkib hissəsidir və ona birbaşa olaraq 

xidmət etməkdədir. 

Bu mənada muxtar respublikanın ötən ildə təmin etdiyi yüksək makroiqtisadi uğurlara bir neçə 

istiqamətdə yanaşmaq olar. Belə ki, muxtar respublika artıq geridə qalan ilin nailiyyətləri əsasında: 

- çox güclü baza formalaşdırmış oldu. Yerli məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması, daxili bazarın 

bu məhsullar hesabına təmin edilməsi, alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi, məhsul çoxnövlülüyü əsasında 

seçim imkanlarının genişləndirilməsi, istehsalçı və istehlakçı mədəniyyətinin təminatı istiqamətində mühüm 

addımlar atılmış oldu. Bunun ardınca ərzaq təhülkəsizliyinin təminatındakı möhkəm və etibarlı təsisatların 

təşəkkülü, sənayeləşmə siyasətinin perspektivli davamlılığının təmin edilməsi kimi amillər əvvəlki 22 ildən artıq 

dövrün nailiyyətləri ilə daha da möhtəşəmlik qazandı; 

- yüksək perspektivə söykənən başlanğıc oldu. Hər kəsə aydın olan gerçəklikdir ki, muxtar respublika 

artıq iqtisadiyyatın ənənəvi sahələri ilə yanaşı, eyni zamanda, milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə də ölkə 

iqtisadiyyatının davamlı inkişafına öz töhfələrini verməkdədir. Belə bir vəziyyətdə makroiqtisadi səviyyədə 

xarici iqtisadi əlaqələrin ən çevik iştirakçısına çevrilməklə, həm də bu səhədəki proseslərin düzgün 

yönləndirilməsində ciddi yol qət etdi. Hələ 2017-ci ilin yanvar ayından daha da sürətlənən bu proseslər sonrakı 

dövrlərdə güclü perspektivlərin mövcud olduğu potensial yaratmış oldu. Qeyd edək ki, göstərilən ayda Türkiyə 

Cümhuriyyəti ilə gələcək perspektivləri müəyyənləşdirilən xarici iqtisadi əlaqələr Xüsusi İqtisadi Zonanın 

yaradılması təşəbbüslərini sürətləndirdi. Bunun ardınca may ayında Ali Məclis Sədrinin Gürcüstan 

Respublikasının Acarıstan Muxtar Respublikasına səfəri və Azərbaycanla Türkiyənin İqtisadiyyat Nazirlərinin 

(eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirinin) oktyabr ayında Türkiyə 

Cümhuriyyətinin İğdır şəhərində keçirilən biznesforumda iştirak etmələri, dekabr ayında Ali Məclis Sədrinin 

İran İslam Respublikasına səfəri muxtar respublikanın xarici ticarət potensialının məhsuldarlığını daha da 

artırmış oldu. Yəni 2017-ci il yenicə keçid etdiyimiz 2018-ci və uzaq gələcəyi hədəfləyən ondan sonrakı illər 

üzrə sözü gedən proseslərin təşkili və idarə olunmasında çevik başlanğıc dövrünü ifadə etməkdədir. 

Bütün bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının ötən illərdə keçdiyi davamlı və qətiyyətli sosial-iqtisadi 

inkişaf yolunu göstərməkdədir. Təbii ki, hər bir nailiyyət böyük ictimaiyyətin, xalqımızın və cəmiyyətimizin 

daim yüksək qiymətləndirdiyi ən mühüm gerçəklikdən ibarətdir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə bilərik 

ki, ötən günlərdə Caspian Energy International Media Group iqtisadi islahatların və sosial siyasətin nəticələrini 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

577 

 

əks etdirən Azərbaycanın iqtisadi regionlarının illik investisiya reytinqini hazırlayıb. Orada böyük Heydər 

Əliyev ideyalarından bəhərlənən ölkənin uğurla icra etdiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

Proqramlarına aid məqsəd və vəzifələrin əhəmiyyətinə istinad edilmişdir. Burada Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının formalaşdırdığı güclü infrastruktur potensialının əhəmiyyəti diqqətdə saxlanılmışdır. 

Qeyd edilənlər Azərbaycan Respublikasının təkcə regionda, Cənubi Qafqazda deyil, eyni zamanda, dünya 

miqyaslı nüfuz və mövqeyinin güclənməsində əlamətdar olmuşdur. Qeyd edək ki, müxtəlif vaxtlarda İsrailin, 

Yunanıstanın, Niderlandın, Belçika Krallığının, Türkiyənin, Rumıniyanın, İran İslam Respublikasının, 

Almaniyanın, Çin Xalq Respublikasının, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının və digər 

ölkələrin səfirlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərə gəlmələri, buradakı davamlı və perspektivli 

sosial-iqtisadi inkişafın yaxından şahidi olmaları, çox mühüm strateji sahələrlə yanaşı alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələrinə, həmçinin, innovasiya texnologiyalarının tətbiqinə və turizmin inkişafına göstərdiyi 

diqqətdən valeh olduqlarını bildirmələri də bunu bir daha sübut etməkdədir. 

Sözügedən media qrupunun bəyan etdiyi nəticələrlə tanış olarkən aydın olur ki, regionların 

qiymətləndirilməsində 18 parametr və 6 qrup üzrə təhlillər aparılmışdır. Bunlar: 

- sosial-demoqrafik göstərici, 

- sosial-iqtisadi vəziyyət, 

- işgüzar mühit, 

- infrastruktur, 

- rifahlıq, 

- kənd təsərrüfatı sahələrindən ibarət olmuşdur. 

Qeyd olunanlar muxtar respublikanın dünəni ilə bu gününün, eləcə də bu günü ilə sabahının 

səsləşməsində çox əlamətdar görünməkdədir. Muxtar respublikamızda  həyata keçirilən tədbirlər öz 

məqsədyönlülüyü ilə seçilərək, yuxarıda müəyyən edilmiş qruplar üzrə dolğun xidmət etmişdir. 

Son iyirmi iki ildə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər və tənzimləmələr burada sosial-iqtisadi 

proseslərin gedişində əhalinin iştirak və yararlanma səviyyəsini daha da fəallaşdırmışdır. Bu isə öz növbəsində 

demoqrafiq tarazlığın təmin edilməsində mühüm amilə çevrilmişdir. 2016-cı ilin statistik məlumatlarına görə 

muxtar respublikada kişilər üzrə doğulanlar (3390 nəfər) ölənlərdən (973 nəfər) 3,5 dəfə, qadınlar üzrə (müvafiq 

olaraq 3120-877) isə 3,6 dəfə çox olmuşdur. Təbii artım isə kişilər üzrə 2417, qadınlar üzrə isə 2243 nəfər təşkil 

etmişdir. 

Eyni müqayisəni şəhər və kənd yerləri üzrə aparsaq, onda müvafiq olaraq, kişilər üzrə şəhər yerlərində 

doğulanlar ölənlərlə (müvafiq olaraq, 955-350) müqayisədə 2,7 dəfə, kənd yerlərində (2435-623) 4 dəfəyə yaxın 

artmışdır. Təbii artım isə şəhər yerlərində 605 nəfər, kənd yerlərində isə 1812 nəfər olmuşdur. 

Müvafiq olaraq bu artım qadınlar üzrə şəhər yerlərində (880-295) 3 dəfəyə yaxın, kənd yerlərində isə 

(2240-582) 3,8 dəfə təşkil etmişdir. Burada təbii artım göstəricisi isə birincilər üzrə 585 nəfər olmuşdursa, 

ikincilər üzrə 1658 nəfər kimi qərarlaşmışdır. 

Fikrimizi muxtar respublikanın ümumi əhalisi üçün ifadə etsək görərik ki, doğulanlar (6510) ölənlərlə 

(1850) müqayisədə 3,5 dəfə çox olmuşdur. Burada təbii artım isə 4660 nəfər təşkil etmişdir. O cümlədən, 

ümumi şəkildə şəhər yerlərində doğulanlar (1835) ölənlərlə (645) müqayisədə 2,8 dəfə, kənd yerlərində isə 

(müvafiq olaraq, 4675-1205) 4 dəfə çox olmuşdur. Təbii artım isə birincilərdə 1190, ikincilərdə isə 3470 nəfər 

təşkil etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi xüsusiyyətlərinə görə aqrar bölgə olması, bununla yanaşı, 

mezoiqtisadi baxımdan iqtisadiyyatın sənaye əhəmiyyətinin yüksəldilməsi burada əhalinin məskunlaşma 

siyasətinin təşkili və idarə olunmasında məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini stimullaşdırmışdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, muxtar respublikada müəyyən olunan sağlam iqtisadi siyasət əhalinin artım 

dinamikasının sağlam təminatına qaranti vermişdir. Əhalinin illər üzrə artım göstəricilərinə diqqət edərkən bunu 

aydın şəkildə görmək mümkündür. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin artım vəziyyəti (ilin əvvəlinə, min nəfər) 
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Hazırda bu göstərici 452 min nəfərdən artıqdır. Müasir müstəqillik şəraitində muxtar respublikanın əldə 

etdiyi möhkəm sosial-iqtisadi dayanıqlılıq burada əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına, sosial 

məmnunluğunun yüksəlməsinə, bununla da ömür uzunluğunun artmasına səbəb olmuşdur. Aşağıdakı şəklə 

diqqət edəndə son iyirmi ilə aid müxtəlif illərdə muxtar respublika üzrə cins bölgüsündə doğulanda gözlənilən 

ömür uzunluğu haqqında məlumat verilmişdir:  

 

Müxtəlif illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında cins bölgüsündə doğulanda gözlənilən ömür 

uzunluğu (yaş sayı) 

 

 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyd edilən məsələlərin təşkili və idarə olunmasındakı proseslər 

nəticəsində ana ölümünün sayı 1996-cı ildə 1, 1997-ci ildə 2, 1998-ci ildə 1 və 2003-cü ildə 2 nəfər olmuş, 

1999, 2000, 2001, 2002-ci illərdə və 2004-cü ildən etibarən bu günlərə qədər sıfıra bərəbər olmuşdur. 

İqtisadiyyatın mövcud inkişaf potensialı muxtar respublikanın sosial-iqtisadi vəziyyətinin ardıcıl 

dinamikasını təmin etməkdədir. Ciddi və qətiyyətli addımlar səmərəli və perspektivli makroiqtisadi 

mexanizmlərin yaradılmasına yol açmaqdadır. 

Nəticədə isə milli iqtisadi inkişafın məcmu göstəricisi olan Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) strukturunda 

inkişaf dinamikası öz əksini tapmışdır. Bunu aşağıdakı şəkildən də görə bilərik: 

 

Müxtəlif illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ÜDM-nin həcmi (min manat) 
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Qeyd edək ki, hazırda da ÜDM-nin artım dinamikası pozitivdir və 2016-cı ilin müvafiq göstəricisini 

üstələyəcəkdir. Təhlillər göstərir ki, muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə həyata keçirilən 

hüquqi-iqtisadi tənzimləmə tədbirləri məhsuldar nəticələrin əldə edilməsinə imkanlar açmışdır. Belə ki, 

məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2016-cı ildə istehsal edilmiş ÜDM-nin həcmi 1995-ci illə müqayisədə 60 

dəfədən çox artmışdır. Güclü baza əsasında davam etdirilən iqtisadi siyasət sayəsində 2016-ci ildə istehsal 

edilmiş ÜDM, 2003-cü ilin müvafiq göstəricisindən 15 dəfədən artıq təşkil etmişdir. 

Ölkəmizdə iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində sosial mahiyyətin üstün tutulması, insan amilinin 

diqqətdə saxlanılması, onun bir potensial qüvvə kimi inkişafı məqsədlərinin strategiyası uğurla həyata 

keçirilməkdədir. Bu mənada bütün regionların, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin maddi 

vəziyyətinin və rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətindəki tədbirlər ilbəil gücləndirilməkdədir. Bunu 

muxtar respublikada hər bir nəfərə düşən ÜDM-nin həcmini ifadə edən aşağıdakı şəkildən də görə bilərik:  

 

Müxtəlif illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər bir nəfərə düşən ÜDM-nin həcmi (manat) 

 

 
 

Hesablamalar apararkən aydın olur ki, muxtar respublikada əhali problemlərinin öyrənilməsi, səmərəlilik 

yollarının axtarılması, aradan qaldırılması və bir potensial kimi ictimai istehsala cəlb edilməsi məsələləri daim 

diqqətdə saxlanılmış və bunun da yaratdığı imkanlar 1995-2016-cı illər üzrə hər nəfərə düşən ÜDM-nin 

həcmində 44 dəfəlik artım təmin edilmişdir. Eynilə, bu mənzərə 2003-2016-cı illər üzrə 13 dəfə, 1995-2003-cü 

illər üzrə isə 3,4 dəfə təşkil etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında səmərəli tənzimləmə siyasətinin və məhsuldar fəaliyyət mühitinin 

yaradılması həm də işgüzar mühitin təminat mexanizminin yaradılmasında hərəkətverici təsirə malik olmuşdur. 

Bu isə özünü iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən, təbii ki, bütün faydalı proseslərin fonunda olmaqla, 

həm də yaradıcı ideyalarla, yüksək təşkilatçılıq keyfiyyətləri ilə və təcrübəli iqtisadi idarəetmə qabiliyyəti ilə 

formalaşan sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili və idarə olunmasında göstərməkdədir. Həyata keçirilən tədbirlərin 

perspektivliyinin və məqsədyönlülüyünün təmin edilməsi məqsədilə 2017-ci ilin son günlərinə qədər 

sahibkarlara 8 milyon 664 min manatdan çox kreditlər verilmişdir ki, bu da muxtar respublika iqtisadiyyatının 

təminat qabiliyyətliliyinin artırılmasına ciddi təsir göstərmişdir. Müvafiq dövr üzrə maliyyə dəstəyi sayəsində 

stimullaşdırıcı amillərin yaratdığı əlverişli mühit nəticəsində 60 yeni istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə 

başlamış, daha 36 hüquqi və 2015 fiziki şəxs dövlət qeydiyyatına alınması təmin edilmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafında çox qətiyyətli rolunu ortaya qoyan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında müasir güclü infrastruktur potensialı formalaşdırmışdır. Ən ucqar dağ kəndləri belə əhatə edən 

bu proseslər davamlı istehsal qabiliyyətinə malik olması ilə fərqlənməkdədir. Həmin ərazilərdə mövcud 

potensialın aşkar edilməsi mikro, mezo səviyyələrdə iqtisadi inkişafı təmin edə bilmiş, bu isə təbii ki, 

makroiqtisadi səviyyədəki proseslərin səmərəliliyini artırmışdır. Fikrimizi rəqəmlərin dili ilə ifadə etsək, aydın 

olar ki, ötən ilin hətta son günlərinə qədər bütün maliyyə mənbələri hesabına kapital qoyuluşlarının həcmi 

artaraq 916 milyon 390 min manat təşkil etmişdir. Müasir tikinti və arxitektura ənənəsini qorumaqla, 

reallaşdırılan məqsədlər çərçivəsində investisiya qoyuluşlarının 92 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma işlərinin 

payına düşmüşdür. 
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30 dekabr 2017-ci il tarixdə keçirilən beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

yeddinci sessiyasında Muxtar Dövlətin başçısı demişdir: 2017-ci ilin nəticələri bundan əvvəlki dövrlərin 

göstəriciləri ilə müqayisədə xeyli artmışdır. Daxili imkanlardan səmərəli istifadə hesabına yeni istehsal 

müəssisələrinin işə salınması iqtisadiyyatın çoxsahəli inkişafına, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, yeni 

sosial layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaratmışdır. 

 

525-ci qəzet.-2018.-9 yanvar.-№ 3.-S.4. 
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Naxçıvan İslam həmrəyliyinin güclənməsinə əvəzsiz töhfələr verəcək 
 

Rauf Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosunun rəhbəri 

 

Görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizdə insan hüquq və 

azadlıqlarının təmin edilməsində, dinlərarası dialoqun inkişafında, milli və dini dəyərlərin qorunmasında 

misilsiz xidmətlər göstərib. Ulu Öndər İslam dininin mahiyyəti, onun mütərəqqi, qüdrətli bir din olduğu 

və Azərbaycan xalqının həyatında mühüm rol oynadığını həmişə xüsusi vurğulayıb. Dahi şəxsiyyətin milli 

və dini-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və onların təbliği istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü 

dövlət siyasəti bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 

etdirilir. 

Multikulturalizmin, tolerantlığın mövcud olduğu ölkəmizdə bu gün təkcə islami dəyərlər təbliğ olunmur, 

həm də İslam həmrəyliyinin təmin edilməsi istiqamətində tarixi addımlar atılır. Artıq başa çatmaqda olan 2017-

ci ilin ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi İli” olması da bunun məntiqi davamıdır. Bu, mühüm tarixi əhəmiyyət 

daşımaqla bərabər, zamanın böyük probleminə çevrilmiş İslam ölkələri arasında ziddiyyətlərin aradan 

qaldırılmasına, həmrəyliyin formalaşdırılmasına yönələn mühüm təşəbbüsdür. Dünyada çoxmədəniyyətlilik – 

multikulturalizm ətrafında geniş fikir mübadiləsinin getdiyi, bəzilərinin bunu öz mədəniyyətləri üçün təhlükə 

hesab edərək etinasız yanaşdığı bir dövrdə dövlətimizin başçısının elan etdiyi Multikulturalizm və İslam 

Həmrəyliyi illəri Azərbaycan dövlətinin dünyada gedən proseslərə dəyərli töhfəsidir. Multikulturalizm 

ümumbəşəri sərvət, İslam həmrəyliyi isə onun ayrılmaz parçasıdır. İslam həmrəyliyi təkcə İslam ölkələri üçün 

deyil, bütün dünya, dinlərarası münasibətlərin yüksəlişi üçün gözəl imkan kimi dəyərləndirilir. 

Dekabrın 6-da “İslam Həmrəyliyi İli” çərçivəsində Naxçıvanda “Ümummilli lider Heydər Əliyev dini 

həmrəyliyin yaradıcısıdır” mövzusunda keçirilən konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov deyib: “Bu gün ölkəmizdə müsəlmanların, xristianların və yəhudilərin bərpa edilərək 

yenidən istifadəyə verilən məscidlərdə, kilsələrdə və sinaqoqlarda azad şəkildə ibadət etmələri, dini və ya 

məzhəb ayrı-seçkiliyinin aradan qaldırılması ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında mühüm 

tarixi missiyasıdır. Bu missiya hazırda ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Yaşadığımız dünyanın bir tərəfində 

insanlar dini və milli dözümsüzlükdən, digər tərəfində isə təriqətlərarası qarşıdurma və terrorizmdən əziyyət 

çəkirlərsə, Azərbaycanda dinlər arasında qarşılıqlı hörmət, mehriban münasibətlər və birlik hökm sürür. İndi 

Azərbaycan yalnız iqtisadi göstəriciləri ilə deyil, həm də dini dözümlülük və tolerantlıq sahəsində qazandığı 

nailiyyətlərlə dünyada tanınır və nümunə göstərilir. Reallıq ondan ibarətdir ki, dövlətimiz dini həmrəyliyə təkcə 

hüquq yox, həm də mənəvi dəyər prizmasından yanaşır, ölkəmiz dinlərarası beynəlxalq dialoqa öz töhfəsini 

verir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin də dediyi kimi: “Azərbaycanda bütün dinlərin 

nümayəndələrinin hamısının arasında yüksək səviyyədə birlik mövcuddur. Biz sülh şəraitində yaşayırıq və heç 

zaman ayrı-seçkilik etmirik. Budur, irəli getməyin yolu”. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aparıcı dini icmaların rəhbərlərinin və ölkə ictimaiyyətinin tanınmış 

nümayəndələrinin, nüfuzlu elm, siyasət, din xadimlərinin iştirak etdiyi həmin konfrans böyük sosial-siyasi, elmi 

və beynəlxalq əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Bəşəriyyətin ikinci atası hesab edilən Nuh Peyğəmbərin vətəni 

olan və bu gün ümumbəşəri dəyərlərin carçısına çevrilən Naxçıvanda “Ümummilli lider Heydər Əliyev dini 

həmrəyliyin yaradıcısıdır” mövzusunda konfransın keçirilməsi həm də iki mühüm istiqamət baxımından 

əhəmiyyətlidir. Birincisi, Azərbaycanın tarixi dövlətçilik ənənələrinin yaşadıldığı qədim diyar müstəqil 

dövlətimizin qurucusu və memarı ulu öndərimiz Heydər Əliyevin doğulub boya-başa çatdığı, böyük siyasətə 

ikinci dəfə məhz buradan qayıtdığı bir məkandır. İkincisi, tarixən İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən 

biri sayılan, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda, müsəlman intibahının yaranmasında önəmli rol 

oynayan doğma yurdumuz 2018-ci ildə daha bir mühüm və qlobal əhəmiyyətli tarixi missiyanı yerinə yetirəcək, 

güclü potensiala malik İslam dünyasının bir il ərzində qlobal arenada mədəniyyət təmsilçisi kimi çıxış edəcək: 

muxtar respublikamızın paytaxtı İslam mədəniyyətinin paytaxtı olacaq. 

 

İslam mədəniyyəti: bəşər sivilizasiyasının ən ali mədəni sərvəti 
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Bəs nədir İslam mədəniyyəti və bu mədəniyyət ilinin keçirilməsinin mahiyyəti nədən ibarətdir? 

Bir sıra tədqiqatçılar tarixi prosesləri təhlil edərək vurğulayırlar ki, İslam dini Ərəbistan yarımadasında 

yaransa da, qısa bir zamanda Asiya, Afrika və Avropa qitələrində yerləşən ölkələrdə yayılmağa başlayıb və 

şübhəsiz, bu din yayıldığı ərazilərdə yerli xalqların yaratmış olduğu mədəniyyətlə qaynayıb-qarışıb. İslam 

həmin xalqların şüurunda kök atdıqca bu, onların yaratmış olduğu maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrində 

də öz əksini tapmağa başlayıb. İslamın gətirdiyi yeni adət və inanclarla qədim dünya mədəniyyətinin bir ölçü 

daxilində qaynayıbqovuşmasından İslam mədəniyyəti formalaşıb. 

Bəşəriyyətin ikinci yaradılış yeri hesab edilən və sivilizasiyanın beşiyi olan qədim diyarımızın da bu 

məsələdə xüsusi rolu olub. Əsrlərboyu çox böyük inkişaf yolu keçən Naxçıvan şəhəri hələ eramızın 

əvvəllərindən mühüm iqtisadi-mədəni və inzibati mərkəz kimi tanınıb, tarixdə iz qoyan bir sıra əhəmiyyətli 

dövlətlərin dayaq məntəqəsi, paytaxtı olub. Naxçıvan şəhəri Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Böyük İpək Yolunun 

üzərində yerləşir. Qədim diyar ilə Kiçik Asiya, Orta Şərq və Zaqafqaziya ölkələri arasında əlaqələr xüsusilə sıx 

olub. Naxçıvanda hələ İslam dini yayılmamışdan əvvəl böyük mədəniyyət formalaşıb, elm, ədəbiyyat inkişaf 

edib. Bu inkişaf İslam dininin qəbulundan sonra yeni müstəviyə qədəm qoyub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu barədə deyib: “Naxçıvan ən qədim 

dövrdən başlayaraq türk mədəniyyətini günümüzə qədər gətirib çıxarmışdır. Neolit, Eneolit, Kür-Araz və Boyalı 

qablar mədəniyyətinin nadir inciləri, beş min il bundan əvvəl yaradılan ilkin şəhər mədəniyyəti, insan 

düşüncəsinin ilk yazılı ifadəsi olan Gəmiqaya abidələri, milli varlığımızın ifadəsinə çevrilən “Kitabi-Dədə 

Qorqud” dastanı Naxçıvanda İslam dini qəbul olunana qədərki mədəniyyətin nümunələridir... 653-cü ildən sonra 

isə bu mədəniyyət İslam mədəniyyəti ilə vəhdətdə inkişaf etmişdir...” 

Mədəniyyətlərin məkanlar üzərində dəyişməsi, təbii ki, böyük bir tarixi dövrü əhatə edib. Hələ Qərbdə 

Kopernik, Qaliley, Bruno kimi böyük alimlərin kəşfləri xristian dini mənsublarının elm və mədəniyyətə 

cahilcəsinə yanaşmaları nəticəsində təzyiqlərə məruz qalırdısa, İslam Şərqində elmi-tədris müəssisələri açılır və 

burada alimlər üçün hər bir şərait yaradılırdı. İslam dini Azərbaycanda yayıldıqdan sonra Naxçıvanda İslam 

dünyasının üzünə açılan böyük bir elm, mədəniyyət xəzinəsindən bütün dünya faydalanıb. Bu xəzinə İslam 

mədəniyyətinin formalaşmasında lokomotiv rolunu oynayıb. Qədim diyar şairləri, elm xadimləri, filosofları, 

mütəfəkkirləri, sənətçiləri və məşhur mədəniyyət nümunələri ilə həmin mədəniyyətin inkişafına əsaslı töhfələr 

veriblər. 

Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”i təsəvvüf üslubunda şərh edən ilk alim kimi tarixə düşən Baba 

Nemətullah Naxçıvani İslam dünyasına şan və şöhrət gətirib, bu dinin elmi baxımdan öyrənilməsinə əvəzsiz 

töhfələr bəxş edib. Qədim diyarın digər bir elm xadimi, “Şərqin böyük dahisi” adlandırılan, bu gün də Avropada 

əsərləri hərtərəfli tədqiq olunan Nəsirəddin Tusi elmin müxtəlif sahələri ilə dərindən maraqlanıb, astronomiya, 

riyaziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq və elmin digər sahələrinə həsr olunmuş əsərlər yazıb. Memar 

Əcəmi Naxçıvani özünün əsrlərə şahidlik edən şah əsərləri ilə İslam dünyasında memarlığın inkişafında inqilabi 

yeniliklərə imza atıb. Onun Möminə xatın, Yusif Küseyir oğlu türbələri kimi ölməz sənət abidələri bu gün tarixə 

güzgü tutur. Naxçıvanın yetişdirdiyi belə elm, mədəniyyət, siyasət dahilərinin sayı onlarladır... 

Məhz bütün bunların nəticəsidir ki, İslam mədəniyyəti Avropaya güclü təsir edirdi. Doğrudur, qərbli 

müəlliflər İslam mədəniyyətinin Avropanın mədəni həyatına göstərdiyi təsiri yalnız XIX əsrdən sonra etiraf 

etməyə başlayıblar. Zaman-zaman onların mövqelərini ortaya çıxaracaq fikirləri də olub. Bu sırada dünyada 

məşhur şərqşünas alim kimi tanınan Qustav Le Bonun fikirlərini xatırlamaq yerinə düşər. O deyib: “Tarixdən 

müsəlmanları silsək, renessansımız əsrlərcə geri qalmış olar”. 

Müasir qloballaşma dövründə isə mədəniyyətlərarası dialoq, mədəni inteqrasiya daha irəli gedərək nəinki 

bir-birini tanıma, eyni zamanda, dünya siyasətində söz sahibi olma baxımından böyük rola malikdir. Hazırda bu 

məqsədlə keçirilən tədbirləri daha sistemli təşkil etmək və xalqlar arasında əlaqələri mədəniyyət vasitəsilə 

inkişaf etdirmək məqsədilə “Avropa mədəniyyətinin paytaxtı”, “Ərəb mədəniyyətinin paytaxtı”, “Amerika 

mədəniyyətinin paytaxtı” və “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” kimi layihələr reallaşdırılır. Həmin layihələr 

UNESCO tərəfindən müdafiə olunur, hətta mədəniyyət paytaxtı statusu alan şəhərlərin abidələri, bəzi hallarda 

şəhərin müəyyən hissəsi UNESCO tərəfindən Dünyanın Mədəni İrs Siyahısına daxil edilir. Adıçəkilən 

konfransda isə belə bir fikir səsləndi ki, Naxçıvan şəhəri hətta Avropa mədəniyyətinin paytaxtı olmağa layiqdir. 
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Qədimliyin və müasirliyin harmoniyasında yenidən qurulan Naxçıvan:  

İslam sivilizasiyanın əsas məkanı 

 

Böyük coğrafi ərazini əhatə edən İslam dünyasında bu gün yüzlərlə şəhər mövcuddur. Bu şəhərlər 

arasında əhalisinin sayına, infrastrukturuna görə diqqəti cəlb edənləri də az deyil. Lakin həmin şəhərlərin 

əksəriyyəti “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” kimi şərəfli bir ada hələ də layiq görülməyiblər. Naxçıvan şəhəri 

isə tarixiliyi, zəngin mədəniyyəti və bütün istiqamətlər üzrə həyata keçirilən quruculuq işləri nəticəsində bu ada 

layiq görülüb. Həm də müstəqilliyimizin çox qısa bir tarixi dövründə. Bəs bunun əsas səbəbləri nələrdir? 

Tarixən İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri sayılan Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin 

paytaxtı seçilməsində bir sıra mühüm məqamlar əsaslı rol oynayıb. Həmin məqamların hər biri həm ayrılıqda, 

həm də ümumilikdə, əhəmiyyətli amillər kimi diqqəti cəlb edir və əslində, bir-birini tamamlayır. Naxçıvan 

möcüzəsi də məhz budur: səbəblər zənciri möcüzəvi sinerji yaradır və dahilər yurdunu İslam mədəniyyətinin 

mərkəzinə çevirir. 

İlkin tələb budur ki, həmin ada namizəd olan şəhərin region və öz ölkəsi səviyyəsində zəngin tarixi 

olmalı, elm, incəsənət və ədəbiyyatın inkişafına xüsusi töhfələr verməli, həm İslam, həm də bütövlükdə, dünya 

mədəniyyətində yeri olmalıdır. Eyni zamanda, bu ada layiq şəhərdə elmi və mədəni infrastruktur – elmi 

mərkəzlər, mədəni-kütləvi tədbirləri təşkil edən təsisatlar, mükəmməl təhsil qurumları fəaliyyət göstərməlidir. 

Şəhərdə qədimliklə müasirliyin birləşərək vəhdət təşkil etməsi də əsas şərtlər sırasındadır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi: “Naxçıvanın türk dünyasında çox 

böyük xüsusi yeri vardır. Naxçıvan çox böyük tarixə malik olan diyardır. Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti, tarixi, 

mədəniyyəti, tarixi abidələri bizim böyük dəyərimizdir, böyük sərvətimizdir”. 

Dövlətimizin başçısının qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın bu ayrılmaz tərkib hissəsi həm qədimliyinə, həm 

mədəni zənginliyinə, həm də yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu səbəbdən 

Naxçıvan hər zaman region ölkələrinin diqqət mərkəzində olub. İnsan cəmiyyətinin yenidən yaranış tarixini 

simvolizə edən Nuh Peyğəmbərin məzarüstü abidəsi, İslam Peyğəmbərinin övladlarının uyuduğu 

“İmamzadə”lər, adı müqəddəs “Qurani-Kərim”də çəkilən Əshabi-Kəhf mağarası, əsrarəngiz Duzdağ mağaraları, 

Möminə xatın türbəsi məhz beş minillik şəhər mədəniyyətinə malik bu qədim yurd yerinin köksündə nəfəs alır. 

Bu siyahıya ulu əcdadlarımızın yaşam fəlsəfəsini özündə əks etdirən Gəmiqaya abidələrini, dünya arxeologiya 

elminə mühüm töhfələr vermək qüdrətində olan Qazma, Oğlanqala, Gilançay, Kültəpə arxeoloji abidələrini, 

saysız-hesabsız təbiət möcüzələrini, Naxçıvanın Azərbaycan və Şərq elminə necə böyük istedadlı şəxsiyyətlər 

verdiyini də əlavə etsək, dünya xəritəsində həcmcə çox kiçik bir ərazidə böyük bir potensialın toplandığının 

şahidi olarıq. 

Etiraf edək ki, müxtəlif tarixi dövrlərdəki ictimai-siyasi şərait Naxçıvanın öz layiqli qiymətini almasına 

imkan verməyib. Yalnız Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik əldə etdikdən sonra, daha doğrusu, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra qədim diyarımızın yenidən öyrənilməsinə, tədqiq 

olunmasına başlanılıb. Son 22 il ərzində Naxçıvanda 300-dən artıq mədəniyyət və turizm obyekti inşa olunaraq 

və ya əsaslı təmir edilərək istifadəyə verilib. 2006-2017-ci illərdə muxtar respublikada aparılan araşdırmalar 

zamanı 1200-dən çox abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılıb. Həmin abidələrin böyük əksəriyyəti bərpa edilib. 

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 530-dan çox mədəniyyət, incəsənət və turizm müəssisəsi burada 

insanların mədəni istirahətinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. 1997-ci ilədək Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında cəmi 13 muzey fəaliyyət göstərirdisə, hazırda regionda bir rəsm qalereyası və 28 müxtəlif 

profilli muzey insanların xidmətindədir. Bu mədəniyyət ocaqlarında xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-

ənənələrini özündə əks etdirən 115 mindən çox eksponat toplanıb və bunların sayı hər keçən gün daha da 

artmaqdadır. 

Çoxsaylı tarixi abidələrin bərpası, müxtəlif ərazilərdə arxeoloji tədqiqatların aparılması, regionun tarixi, 

mədəniyyəti, milli dəyərləri ilə bağlı müxtəlif ədəbiyyatların nəşri Naxçıvan haqqında zəngin məlumatları 

ortaya çıxarmaqla bərabər, ildən-ilə bura axışan turistlərin də sayının artmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

“Mədəniyyəti inkişaf etdirmək milləti inkişaf etdirmək, xalqı sivilizasiyaya qovuşdurmaq, milli ruhu yaşatmaq 

deməkdir” fikrini öz fəaliyyətinin tərkib hissəsinə çevirmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun Naxçıvanın tarixi və mədəniyyətinin araşdırılması, öyrənilməsi və nəhayət, təbliğ edilməsi ilə 

bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərin də əsas məqsədi bu potensialı üzə çıxarmaq, təbliğ etməkdən ibarətdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

584 

 

 

2018-ci il Naxçıvanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq 

 

Qonaqpərvərliyi ilə seçilən muxtar respublika sakinləri 2018-ci ili səbirsizliklə gözləyirlər. Çünki İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatının tərkibinə daxil olan 52 ölkənin hər birinin nümayəndəsi rəsmi qaydada Naxçıvana 

gələcək. Mötəbər tədbirlərin keçirilməsi zamanı isə dünya mediasının diqqəti qədim diyara yönələcək. 

Mədəniyyət paytaxtlarına aid saytlarda, beynəlxalq informasiya agentliklərində şəhərimizin tarixi və mədəni irsi 

təbliğ ediləcək, keçirilən tədbirlər haqqında ətraflı məlumatlar veriləcək. Yəni, 2018-ci ildə Naxçıvan dünyanın 

informasiya məkanlarından biri olacaq. Bu, muxtar respublikada formalaşan böyük mədəniyyətin, onun zəngin 

turizm potensialının təkcə İslam ölkələrində deyil, həm də dünyada təbliği baxımından əvəzsiz imkanlar 

yaradacaq. Bundan başqa, həmin ölkələrdə Naxçıvan mədəniyyətini əks etdirən tədbirlərin təqdimatının 

keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bu da görüləcək işlərə əsaslı töhfə verəcək. 

Həyata keçiriləcək tədbirlər və digər mütərəqqi təşəbbüslər sayəsində muxtar respublikamız bütün 

dünyada həm 27 illik blokadaya baxmayaraq, yüksək sürətlə inkişaf edən, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 

böyük təcrübəyə malik olan bir diyar kimi, həm də qeyriadi istedadların doğulduğu və inkişaf etdiyi, milli 

dəyərlərin yaşadıldığı, dini həmrəyliyin təmin olunduğu, Azərbaycan xalqının böyük mədəniyyətinin ən qədim 

dövrlərdən bəri qorunub saxlanıldığı və zaman keçdikcə daha da zənginləşdirilərək dünya mədəniyyət 

xəzinəsinə bənzərsiz bir töhfə verən gözəl məkan kimi tanınacaq. Bu da həqiqətdir ki, İslamın mədəni 

göstəricilərindən biri də kitab mədəniyyətidir. Heç bir din haqqında bu qədər kitab yazılmayıb. İnanırıq ki, 

2018-ci ildən başlayaraq İslam dünyasında yazılacaq kitablarda Naxçıvanın adı daha çox qeyd olunacaq. 

Burada bir incə məqam da ondan ibarətdir ki, keçiriləcək tədbir sırf mədəni xarakter daşısa da, 

Naxçıvanın beynəlxalq müstəvidə siyasi çəkisini də ortaya qoyacaq. Məlum olduğu kimi, tarixin müxtəlif 

dövrlərində qədim diyarımıza bir sıra əsassız iddialar irəli sürülüb. Bu iddialar Naxçıvanın tarixinin, 

coğrafiyasının, mədəniyyətinin, ümumilikdə isə varlığının şübhə altına salınması məqsədi daşıyıb. Lakin indi 

Naxçıvan ötən əsrin əvvəlləri və sonunda böyük taleyin əsdirdiyi fırtınalarla üz-üzə qalan Naxçıvan deyil. Bu 

gün artıq Naxçıvanın dünyaya öz iddiaları və tələbləri var. Görülmüş və görüləcək işlər bu iddiaları daha açıq 

şəkildə ortaya qoyacaq. Zəngin baza, dinamik inkişaf və mütərəqqi ideyaların formalaşdırıldığı qədim 

Azərbaycan diyarı Naxçıvanın bəşər sivilizasiyasına deyəcək çox sözü var. 

 

İki sahil. - 2017.- 9 dekabr. - № 226. - S. 14. 
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Heyrət... Təəccüb... Məmnunluq... 

 

Naxçıvan düşüncələri 

 

Hüseynbala Mirələmov 

 

... Göyün yeddinci qatındayam. Buludların ənginliyində ətraf ağappaq görünür.  

Zülmətə bürünmüş dünyanın bir parçasında bu bəyazlığı seyr etmək qəlbinə qədər rahatladırsa, 

düşüncələrdəki saysız-hesabsız təəssüratları ipə-sapa düzmək, sanki gecənin zülmət rəngli qələmi ilə pənbə 

buludların sinəsinə yazdığı xəyali kəlmələrə əl yetirmək bir o qədər qayğılandırır adamı.  

Elə təyyarəyə də “bəyaz dünya”dan - məmləkətin başlanğıc nöqtəsindən, qoca Şərqin qapısından, illərdir 

blokada durumunda qalmasına baxmayaraq, intibahın, quruculuğun rəmzinə çevrilən vətən torpağından qədəm 

qoymuşam.  

Naxçıvandan qayıdıram... 

Artıq növbəti günün ilk dəqiqələridir. Zaman yeni bir sabaha doğru irəliləyir. Birgünlük Naxçıvan 

səfərimin qəlbimdəki isti təəssüratları isə o qədər möhtəşəmdir ki, xoş duyğular mənə təyyarənin rahat 

kreslosunda bir anlıq uyğuya dalmağa, mürgüyə təslim olmağa imkan vermir.  

Və təyyarə bələdçisindən kağız istəyirəm. Xahişimi yerinə yetirmək üçün gedir. O gələnə qədər səbrim 

təhəmmül etmir, kreslonun ön cibindən çıxardığım kiçik salfet kağızını qarşımdakı balaca masanın üzərində iki 

qatlayıb əbədi yol yoldaşım olan mürəkkəbli qələmlə ilk təəssüratlarımı yazıram:  

Heyrət... Təəccüb... Məmnunluq... 

 

*** 

 

Yaradıcı adam üçün səfərlər bir qida kimidir. Keçib getdiyin yollar düşüncələrinin sərhədlərini 

genişləndirir. Rastına çıxan, ömrünün cəmi bir neçə dəqiqəsindən ötüb keçən insanları da bəzən hansısa əsərin 

unudulmaz qəhrəmanına, xarakterlər və portretlər dünyasının bir sakininə çevirir.  

Yollardan gözlərinə köçən məskənlər, təbiət mənzərələri, evlər, yurdlar, ağaclar müəyyən bir bədii 

epizodun məkani həllini tapmağa kömək göstərir, qələm onları adama doğmalaşdırır.  

Hər səfər insana yaddaş dolusu təəssürat qazandırır, yazıb-yaratmaqdan ötrü yeni mövzular, ideyalar 

verir, ömrünün aylarını yazı masasının arxasında kağız-qələmlə baş-başa keçirməyə ilhamlandırır.  

Səfərləri həmişə xoşlamışam. Burada söhbət təkcə xarici səfərlərdən getmir. Vətənimizin hər guşəsini 

qarış-qarış gəzməyə can atıram. Rayonlarımıza dönə-dönə səyahətlər edirəm. Və təkrar-təkrar getdiyim bir 

rayonu hər dəfəsində sanki ilk dəfə görürəmmiş kimi yenidən öyrənirəm, getdiyim hər rayondan yeni 

təəssüratlar gətirməyə çalışıram.  

Əsas təəssüratlarımsa, yollardır, yolqırağı evlərdir, bu evlərdən yollara çıxan insanların çöhrələrindəki 

sevincdir, kədərdir, düşüncələrdir... Bu ifadələrlə o məkanları kitab kimi oxuyuram. Bölgənin həyatını hiss 

edirəm, insanların duyğularına işıq salmağa çalışıram... 

Yazıçılıq taleyi də elə bu olmalıdır... 

 

*** 

 

Naxçıvana sübh tezdən varmışdıq və əsrlər boyu Şərqə qapı açmış bu qədim məkanla ilk tanışlığımız 

şəhərin hava limanından başlanmışdı.  

İndiyə qədər dünyanın irili-xırdalı çox şəhərlərinin hava limanlarına güzarım düşüb. Yüksək səviyyədə 

olanlarını da görmüşəm, bərbadlarını da. Müşahidə və müqayisələrimsə belə bir ümumi qənaət formalaşdırıb ki, 

bir şəhərin hava limanı necədirsə, onun inkişaf durumu, sosial-iqtisadi əhvalı da aşağı-yuxarı oxşardır.  

Təyyarədən düşəndə bu torpaqların təmiz sübh havası ilə birgə Naxçıvan hava limanında gördüyüm xoş 

mənzərənin sevinci də köksümü doldurdu. Qarşımda gördüyüm - şəraitinə, infrastruktur imkanlarına, xidmət 

səviyyəsinə, müasir standartlara uyğunluğuna görə indiyə qədər dünyanın müxtəlif əyalət şəhərlərində müsafir 
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olduğum hava limanlarının ən yaxşılarından idi. Bir az mübaliğə kimi görünəcək bəlkə də, amma burada şahid 

olduğum mükəmməlliyi heç dünyanın bəzi adlı-sanlı böyük hava limanlarında da görə bilməmişdim.  

Naxçıvan təəssüratlarımın ilk təəccüblü anları burada başlandı və hiss etdim ki, bir günlük səfər boyunca 

belə anlar hələ çox olacaq.  

Əslində isə belə anlarla heç qarşılaşmadım deyə yaza bilərəm. Çünki “an”, “qarşılaşma” sözlərini adətən 

ötüb keçən, ötəri epizodlar haqqında deyirik. Naxçıvan səfərimdə isə heyrət hissi düşüncələrimi heç tərk etmədi. 

Müsbət mənada təəccübləndirən məqamların biri öz yerini başqasına verdi və bu hiss gün boyu dünyamda 

dolaşdı.  

Şəhərə doğru irəlilədikcə asfalt yolların rahatlığına, keyfiyyətinə, az məsrəflə əldə olunmuş böyük 

abadlığa, səliqə-sahmana, ən əsası isə məsuliyyətli işə heyran kəsildim, bu torpaqların üzərinə hopmuş hüzur 

dolu ovqata, mütəvazi əhvala məftun oldum.  

Bu şəhərə varid olandan sonra anlamağa başladım ki, niyə Naxçıvanda insanlar həyatı sevirlər, fərdləri 

sarsıntılara sürükləyən stresdən, depressiyadan uzaqdırlar, qəlbləri həyat eşqi ilə doludur. Çünki buralarda 

qəribə bir sakitlik, sabitlik, harmoniya, müsbət enerji var. 

Müasir dünyanın insanı ona görə stresə qapılır ki, həyatın getdikcə artan sürətinin dalınca çata bilmir. 

Bunu bütün böyük meqapolislərdə daha çox müşahidə etmək olar. Adamlar sanki harasa tələsirlər, elə bil 

zamanı qovub tutmağa çalışır hamı. Bir avtomobil işıqforda yerindən iki saniyə gec tərpənəndə siqnal səsləri 

əsəbləri çarmıxa çəkir, insanlar bir-birinə səbirsizlənirlər, həyatın ahəngi ilə adamların hərəkəti arasında 

ritmiklik itir elə bil.  

Böyük şəhərlərdə belə bir harmoniya, bəlkə, heç əzəldən olmayıb. Sovet dövründən üzü bəri, müxtəlif 

illərdə dünyanın çox ölkələrində, şəhərlərində olmuşam. Estetik gözəlliyi olan meqapolislər də görmüşəm, tarixi 

simasını yeni minilliyə qədər gətirib çıxarmış şəhərlər də. Amma o şəhərlərin də heç birində harmoniya 

görməmişəm. Ya həddən artıq sakitlik olub, amma ətrafda bir gözəllik gözə dəyməyib. Ya da göz dolusu 

gözəllik olub, amma maşınların səs-küyü, nizamsızlıq, xaotiklik bütün bu gözəlliyi bir anda məhv edib. 

Uzun illərdən bəri dünyanın fərqli şəhərlərində axtardığım bu harmoniyanı, nizamı, hüzuru, nəhayət, 

Naxçıvanda tapdım. İlk dəfə burada sakitliklə gözəlliyin, tarixlə müasirliyin, həyatın sürəti ilə insanların 

hərəkətinin qarşılıqlı vəhdətini gördüm. Burada bütün binalar, sadə amma sadə olduğu qədər də yüksək zövqlə 

üzlənib və göz önündə sözlə təsvirə gəlməz gözəl Naxçıvan mənzərələri açılır. Adicə yollarda maşınların 

ahəngdar, tələsmədən, siqnalsız hərəkəti, küçələrin ideal təmizliyi bu gözəlliyə rəng qatır. İnsanların simasında 

mehribanlıq, səmimiyyət, təbəssüm, rahatlıq görünür.  

İlk baxışda adama elə gəlir ki, Naxçıvanda heç varlı-kasıb fərqi yoxdur. Bütün insanlar bərabər imkanlara 

sahibdirlər. Hiss edirsən ki, burada dəyərlər tamam bambaşqadır. İnsanların üzündəki səmimiyyət, comərdlik, 

məmnunluq ifadəsini yaradan yüksək təminatlı həyat, zəngin imkanlar, dəbdəbəli həyat tərzi deyil.  

Bu ifadənin qaynağı könül xoşluğudur. Tanrının əta elədiyi ömrü könül xoşluğu içində yaşamağı, bir tikə 

halal ruzini mənəvi rahatlıq içində yeməyi bacarmaqdır.  

İnsanın ruhu dincəlir burada... 

 

*** 

 

Naxçıvanın yolları torpağın köksündə uzanıb gedir. Dağların qoynunda qıvrılır, düzənlərdən təpələrə tərəf 

yüksəlir, kəndlərin, şəhərlərin başına dolanır.  

Öyrənirəm ki, Naxçıvanın hətta ən ucqar kəndlərini belə muxtar respublikanın mərkəzi ilə rahat asfalt 

yollar bağlayır. Və təəccüblüsü bu deyil. Adamı heyrətə salan odur ki, bu yolların bircə kilometrinin də 

həndəvərini ağacsız görməzsən.  

Yolların hər iki tərəfi yaşıllıqdır. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın, demək olar ki, hər yanı ağacdır. Ən əsası da 

meyvə bağlarıdır. Naxçıvanın meyvələri lap əzəldən adla deyilib. Bu torpaqların göyçəsidir, əriyidir, limonudur, 

- bunların bəlkə heç dünyada tayı-bərabəri yoxdur. İnsan əlinin hünəri indi əriyindən gavalısına, almasından 

şaftalısına, heyvasından armuduna, alçasından gilasına qədər bar verən hər növ meyvə ağacları ilə buranı 

başdan-başa vitamin ümmanına çevirib.  

Ağac əkmək, yaşıllıq salmaq, torpağın üzərində bir ağacla, bir gül kolu ilə lap xırdaca bir yaşıllıq 

yaratmaq insanın savaba yazılan ən mübarək əməllərindəndir. Hər ağac onu əkib boya-başa çatdırmış insana 
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əbədi bir abidədir. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, hətta qiyamət anının çatdığını görsəniz və əlinizdə əkiləsi ağac 

qalmış olsa, yenə onu torpağa basdırıb ondan sonra məşhərə tələsin. Bu da müqəddəs inancımızın təlqini. 

Gileylənmək fikrində deyiləm, amma daha insana başqa nə deyilməlidir ki, ömründə heç olmasa bircə ağac 

əkmək, ya da susuzluqdan təşnə bir fidanın dibinə su tökmək həvəsinə düşsün. Yaxud kiminsə min bir əziyyətlə 

bitirib üstündə əsdiyi ağaca xətər yetirmək azarından özünü saxlasın. Ağacları vəhşi kimi sındırıb tökən 

övladına tərbiyə verib bu dilsiz-ağızsız yaşıl canlıları sevməyi öyrətsin.  

Naxçıvanda gördüyüm saysız-hesabsız ağaclarla insanların torpağa sevgisini duydum. Burada yaşayan 

insanların bu ərazinin hər qarışına doğma yurd yeri kimi, sanki öz həyətyanı sahələrinin bir hissəsi kimi 

yanaşdıqlarını hiss etdim.  

Bura başdan-başa yaşıl bir ormandır sanki. Baxdıqca baxıram və bir anlıq düşünürəm ki, kimsə qabalıq 

edib bu ağacların bir budağını sındırmaq fikrinə düşsə, bütün Naxçıvan üzərinə gələr.  

Çünki bu ağaclarda bütün Naxçıvan sakinlərinin əməyi var, sevgisi var. Bu qədər ağacı ancaq vətənə 

intəhasız məhəbbət, el birliyi bitirə bilər. Belə bir gözəlliyi təkcə inzibati qərarlarla yaratmaq mümkün deyil ki. 

Bunu edən sadə naxçıvanlılardır, bu təşəbbüsü irəli sürən və ona nəzarət edən məsul şəxslərdir, elini-obasını 

sevən və gələcəyini düşünən azərbaycanlılardır.  

Yol yoldaşlarımız deyir ki, bu yaşıllıqların, təbiət mənzərələrinin yaradılmasında Naxçıvanda xoş bir 

ənənəyə çevrilmiş həftəsonu iməciliklərinin böyük rolu olub. Olsun ki, beş günlük iş həftəsindən sonra şənbə 

səhəri də şirin yuxusuna haram qatıb ağac əkməyə, yaşıllıqlara qulluq etməyə getməkdən narazı qalanlar tapılıb. 

Amma axı insanın fərdi həyatından başqa bir ictimai həyatı və tarix qarşısında məsuliyyəti də var. İnsanın öz 

evinin divarları, həyətinin hasarları arasında keçirdiyi günlərdən, bu balaca çevrədə sərf elədiyi əməkdən tarixə 

heç nə qalmır. İnsan dünyadan köçməklə sadəcə yox olub gedir. 

Bu ağaclar, bu yaşıllıqlar, bu mənzərələr isə onların yaradılmasına lap kiçicik də olsa, əmək sərf etmiş hər 

kəsin tarixdəki əbədi nəcib nişanələridir. O ağaclar yaşadıqca insanlar da yaşayacaq, baharda o ağacların 

yaşıllaşması ilə insan da yenidən doğulacaq, o ağacların meyvəsi ilə əlinin bərəkətini, halal bəhrəsini gələcəyə 

yetirəcək. 

İndi yaşıllıqların salınması, camaatın istirahəti üçün parkların qurulması vətənin hər guşəsində izlənən xoş 

meyildir. Naxçıvanda gördüyüm meyvə ağaclarından sonra isə bunu etiraf etməliyəm, bu parkların ümumi 

görünüşü, yüksək zövqlə işlənmiş landşaft dizaynı adamda hər nə qədər məmnunluq yaratsa da, əkilmiş 

ağacların növü bir o qədər rəncidə edir. Nədənsə yeni parklarımızda hər tərəf dekorativ ağac və kollarla, bar 

verməyən əcnəbi ağaclarla, şamlarla “bəzədilir”. Əfsuslar olsun ki, heç bir parkda, yaşıllıq zolağında meyvə 

ağacı gözə dəymir. Ən ağrılısı odur ki, hətta dağ rayonlarımızda, hər qarışı bərəkət olan torpaqlarımızda da 

regionun ağız dadı olan möcüzəvi meyvə ağaclarındansa xaricin barsız ağaclarını bitiririk. Kölgəsiz ağacları 

becərir, onlara həyat veririk... Dünyanın ən lətif meyvələrinin vətəni olan məmləkətimizdə yaşıllıqlar salınarkən 

yerli məmurların öz nemətlərimizə belə ögey münasibətinin adı nədir? Yaxud, əgər məqsəd kölgəlik 

yaratmaqsa, bu yurdun minillərdən soraq gətirən xan çinarlarına, başı buludlara yüksələn qovaqlarına, 

qarağaclarına, palıdlarına, vələslərinə, cökələrinə nə gəlib ki, onların fidanlarını əkib-becərməkdənsə palmalar 

əkəsən?!  

Naxçıvanda bütün bunların əksini gördüm. Bir-iki yaşıllıq zolağının künc-bucaqlarındakı dekorativ 

kolları, küknar və sərv ağaclarını çıxmaq şərtilə Ordubaddan Sədərəyə, Şahbuzdan Culfaya, Şərurdan Babəkə və 

Kəngərliyə qədər bütün mərkəzi və kəndlərarası yolların ətrafı bar verən meyvə ağacları ilə, kölgəli ənənəvi 

ağaclarla, gül-çiçəklə dolu idi. Yolətrafı ağac zolaqları Naxçıvanın yaşıl magistralıdır.  

Avtomobilin pəncərəsindən ətrafdakı payız qızılgüllərinə tamaşa elədikcə Alla Puqaçovanın bizim uzaq 

gəncliyimizin himni olan məşhur mahnısı sanki gözlərim önündə oxunurdu: “Milyon-milyon al qızılgül 

Görürsən pəncərədən”. 

Baxdıqca bu yollarda payızın min bir rəngini görürdüm: qızılı payız, yaşıl payız, ağ payız. Və 

düşünürdüm ki, Tanrı Naxçıvana təbiətin ən yaxşılarını verib. İnsan əli isə bu gözəlliyi daha da rövnəqləndirib. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin ilk dövrlərindən maraqlı və son dərəcə faydalı bir təşəbbüs 

irəli sürüb. Müxtəlif rayon və şəhərlərin icra hakimiyyəti başçıları inkişaf etmiş xarici ölkələrin əsas şəhərlərinə 

səfər edir, bu ölkələrin şəhərçilik təcrübəsini öyrənirlər. Gördüklərini rəhbərlik etdikləri rayonda uğurla tətbiq 

edənləri də olur, gözləntiləri lazımi şəkildə yarıtmayanları da. Naxçıvandakı inkişaf mənzərələrini görüncə 

düşündüm ki, artıq özümüzdə də öyrəniləsi, tətbiq ediləsi nümunələr formalaşıb. Bir çox şeyləri xaricdən yox, 
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elə özümüzdən də öyrənə bilərik. Məsələn, niyə başqa bölgələrimizin icra hakimiyyəti başçıları Naxçıvanın 

rayonlarına səfər edib buralarda görülmüş işlərdən öyrənməsinlər?! Fikrimcə, bu rayonlardan əldə ediləcək 

təcrübə, tutaq ki, Fransanın hansısa şəhərindən əxz olunanlardan əsla geri qalmayacaq. 

 

*** 

 

Bir az da Naxçıvan sürücülərindən yazım. Muxtar respublikanın yollarında hərəkət qaydalarını pozmağı 

özünə rəva görən sürücü çətin tapıla. Burada sürücü nizam-intizamı ciddi şəkildə qorunur. Kəmərlərin 

bağlanması, sürət rejimi, işıqforda düzgün dayanma, maşını doğru yerdə parklama və digər bu kimi tələblərə 

ciddi əməl edilir. 

Bizi gəzdirən sürücüdən zarafatla soruşdum ki, deyəsən, burada yol hərəkəti qaydalarını heç pozan 

yoxdur. Nə əcəb hamı intizamla sürür? Onun söylədiklərindən belə anladım ki, Naxçıvanda belə məsələlər artıq 

cərimə, inzibati qadağalar mərhələsini çoxdan keçib. Burada qaydalara hamılıqla əməl etmək qanunvericiliyin 

tələbləri ilə yanaşı, artıq həm də ictimai borc məsələsidir və kimsə yollarda intizamsızlıq edib başqalarının haqlı 

ictimai qınağına tuş gəlməyi özünə sığışdırmır.  

“Olub ki, dəfələrlə Ali Məclis Sədrinin avtomobili ilə işıqforda yanaşı dayanmışam. Əgər onun özünün, 

övladlarının avtomobilləri də işıqforda dayanırsa, kəmər taxırlarsa, bu nümunəyə necə hörmətsiz yanaşaq, 

qaydaları necə pozaq?” deyə sürücü sözünə davam etdi.  

Bəli, ictimai əxlaq normaları və buna qarşı çıxanlara el qınağının formalaşması, insanların bir-birindən 

örnək götürməsi, gözəl nümunələrin hamıya görk olması Naxçıvanın sosial-mədəni həyatında nəzərə çarpan 

mühüm uğurlardandır.  

Burada cəmiyyət həyatının bir çox önəmli məsələlərinə, toplum üçün aktuallıq kəsb edən mühüm suallara 

mili-mənəvi ənənələrlə müasirliyin vəhdətindən doğan mükəmməl yanaşma var.  

 

*** 

 

Naxçıvana respublikamızda kifayət qədər tanınmış, nüfuzlu, əsil-nəcabətli bir dostumun yaxın 

qohumunun hüzr məclisində iştirak üçün getmişdik. Xeyir-şər məclislərimizdəki israfçılıq günümüzün bəlasıdır, 

bilirsiniz. Son illər bu məsələ dövlət qurumlarını da, əli qələmli ziyalıları da çox düşündürür. Bu sahədə nizam 

yaratmaqdan ötrü lazımi addımlar atılır. Mətbuatda ictimai müzakirələr aparılır. Bütün bunlar bəzi yerlərdə 

səmərə verir, bəzi yerlərdə hələ faydasız nəticələnir. Çünki bu da inzibati qərarlardan daha çox şəxsi 

nümunələrə bağlı bir məsələdir.  

Əslində, hamı hüzr məclislərində israfçılığa qarşıdır. Dünyadan köçmüş yaxınının kədərini unudub təziyə 

məclislərini öz aləmində guya urvatla yola verməkdən ötrü ət-yağ, düyü dalınca qaçmaq, yeddi gün, yeddi gecə 

qonaq-qara qarşısına çıxıb iş-gücündən qalmaq heç kimə uyğun deyil. Di gəl ki, uzun illər belə davam 

etdiyindən bir çoxları ətrafın rəyini nəzərə alaraq adətləri pozmağa özündə cürət tapmır.  

Naxçıvanda isə bu məsələnin artıq öz həllini tapdığını, hüzr məclislərində yalnız çay, limon və halva 

verilməsinin el adətinə çevrildiyini çoxdan eşitmişdim. Bu dəfə özüm də əyani şahid oldum.Və cəmiyyətin 

sayılıb-seçilən adamlarının yaratdığı şəxsi nümunələrin sadə insanlara necə güclü təsir göstərdiyini, nə qədər 

müsbət səmərə verdiyini gördüm.  

Haqqında bəhs etdiyim dostum da, qohum-qardaşları da yetərincə imkanlı adamlardır. İstəsəydilər, ehsan 

süfrəsini çox zəngin edə bilərdilər. Amma onlar da Naxçıvanda formalaşmış ənənələrə əməl etməyi özlərinə 

borc sanmışdılar. Süfrədə yalnız çay, limon və halva vardı. Məclisə gələnlər başsağlığı verib, çaylarını içib, 

mərhumun ruhuna dualar oxuyub gedirdilər. Nə mənasız israfçılıq vardı, nə də hüzr sahibinin izafi əziyyəti.  

Ən önəmlisi isə, Naxçıvanda bu məsələdə də varlı-kasıb fərqi duyulmur. İmkanı aşağı olan hüzr yiyəsi 

kasad ehsan süfrəsinə görə sıxılmır, lap imkanlısı isə aşıb-daşan süfrəsi ilə qürrələnə bilmir. Bu bərabərlik 

müqəddəs inancımızın da buyurduğu kimidir. Zatən dünyadan köçən hər kəs bütün maddi imkanlarını, sosial 

statuslarını bu fani aləmdə qoyub axirət dünyasına başqaları ilə bərabər şəkildə getmirmi? Elə isə təmtəraqlı 

ehsan süfrələri ilə məclisi başqalarının təziyələrindən fərqləndirməyə nə hacət? Bu məclislərin dünyadan 

köçmüşlərə zərrə qədər aidiyyəti yoxdur. Hüzr məclisləri hələ bu dünyada ömür sürüb cəmiyyətin ictimai 
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həyatını təşkil edən, birgəyaşayış normalarını müəyyənləşdirən diriləri mənəvi-əxlaqi cəhətdən 

tərbiyələndirmək, onları xoş əməllərə, nəcib davranışlara səsləmək üçündür.  

Bu niyyətə isə ancaq kamil nümunələrlə çatmaq olar ki, onu da Naxçıvanda gördüm...  

 

*** 

 

Bəzən mətbuat Naxçıvanda möhkəm nizam-intizamın olmasından, belə nümunələrin Ali Məclis Sədrinin 

qərarları əsasında yaradılmasından yazır. Açığını deyim ki, cəmiyyətdə yaxşı nümunələrin tez və kütləvi 

yayılmasından ötrü müəyyən müddət dəmir qaydaların tətbiqinə qarşı deyiləm. Fikrimcə, bu, demokratik 

prinsiplərin pozulması deyil, cəmiyyətə doğru olanları göstərmək, onu düzgün istiqamətlərə yönləndirməkdir. 

Əks halda, insan xislətidir, azca boş buraxsan, görəcəksən ki, cəmiyyətdə pis nümunələr populyarlaşmağa 

başlayıb. Əgər hansısa zaman müddətində toplumun davranışlarını inzibati qaydalarla yönləndirməyi bacarsan, 

müəyyən müddətdən sonra ictimai qaydalara uyğun yaşamaq insanlar üçün bir həyat tərzinə çevriləcək. Ağac 

əkməyin, yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyin, təmizliyi qorumağın, başqalarına hörmətlə yanaşmağın, 

növbədə digər insanlardan önə keçməməyin, kitaba-təhsilə, mütaliəyə meyil salmağın kənardan necə gözəl 

göründüyünü və nə qədər xoş örnəklər yaratdığını dərk edən insanlar qanunlarsız, qaydalarsız, qadağalarsız, 

inzibati məcburiyyətlərsiz də buna əməl edəcəklər.  

Bəlkə nə vaxtsa Naxçıvanda da müəyyən müddət qadağalar olub, sərt qaydalar, cərimələr tətbiq edilib, 

düzü, bilmirəm. Son müşahidələrimə söykənərək yalnız onu deyə bilərəm ki, mən burada insanların 

davranışlarını çərçivəyə salan hər hansı inzibati məhdudiyyətlərə şahid olmadım. Əvəzinə Ali Məclis Sədrinin 

hamı üçün faydalı təşəbbüslərinin kütləvi dəstəklə qarşılanıb, ictimai qaydalara çevrildiyini gördüm. Çünki bu 

təşəbbüslərin özü də bir nəfərin iradəsi, istəyi deyil, onların hər biri cəmiyyətdən gələn sosial sifarişlərə 

əsaslanır. Bu ictimai qaydaların heç biri hər hansı hüquqi aktla tənzimlənmir, amma hamı onlara əməl etməyi 

faydalı bilir. Çünki bu qaydalarda öz istəklərini görür.  

Naxçıvanda yenə kimsə təmtəraqlı ehsan məclisləri təşkil edə bilər. Onun işinə kimsə qarışmayacaq. 

Amma həmin adam belə etməklə elin adətinə qarşı çıxmış olacaq və belə bir davranış kənarda ikrah doğuracaq. 

Yaxud mənəvi-psixi cəhətdən sağlam, tərbiyəsi yerində olan bir insan avtomobilini başqalarının üzərinə niyə 

sürsün, tərtəmiz küçələri niyə zibilləsin, öz doğma şəhərinin, qəsəbəsinin gözəlləşməsinə xidmət edən 

tədbirlərdə iştirakdan niyə boyun qaçırsın ki?! 

Bunlar adi birgəyaşayış normalarıdır və heç bir məmur hökmü, inzibati məcburiyyət, dəmir intizam 

olmadan hər insan bu normalara əməl etməlidir.  

 

*** 

 

Ən məmnun təəssüratımsa Naxçıvanda görülən bütün bu işlərin maarif işığında aparılmasını görüb-

duymağım oldu.  

Naxçıvanın cəmi 30-40 şagirdi olan ucqar kəndlərində də məktəblər tikilir ki, məktəblilər qonşu kəndlərin 

yollarında əziyyət çəkməsinlər. Muxtar respublika məktəb sayının əhali sayına olan nisbətinə görə 

Azərbaycanda öncül mövqedədir. Adını unutduğum mütəfəkkirlərdən biri demiş ki, bir məktəb tikən bununla 

bir həbsxana bağlayır. Naxçıvanda tikilən məktəblər maarif işığını ətrafa yayan nur mənbəyidir. Bu çırağın 

işığında yeni elm-maarif pərvanələri - XXI əsrin Mirzə Cəlilləri, Bəhruz Kəngərliləri, Yusif Məmmədəliyevləri, 

İsa Həbibbəyliləri, Abbas Zamanovları yetişir.  

Naxçıvan şəhərində zəngin kitab evi yaradılıb. Bir müddət əvvəl isə Naxçıvan məktəblilərinin, 

ümumilikdə muxtar respublika sakinlərinin oxuması üçün tövsiyə edilən 30 kitablıq siyahı Azərbaycan 

ictimaiyyətində xoş təəccüb doğurdu. Elə bir ziyalı sözü ilə rastlaşmadım ki, bu tövsiyəni təqdir etməsin. 

Naxçıvanda baş verən dəyişiklikləri, inkişafı, abadlığı seyr etdikcə, anlayırdım ki, bu 30 kitablıq siyahı da 

insanların mənəvi dünyasının abadlığı, nizamı və inkişafın, tərəqqinin ardıcıllığı üçün düşünülmüş addımdır və 

yalnız inkişafa xidmət edir. 

Dünya tarixinin ən böyük nailiyyətləri dünən də kitabla başlanmışdı, bu gün də kitabla davam edir və 

gələcəkdə də məhz o cəmiyyətlər irəli gedəcək ki, bir əli kitabdan üzülməyib.  
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*** 

 

Azərbaycanın ən ucqar kəndində də gecə vaxtı yad bir qapını döysən, səni mehribanlıqla qarşılayacaqlar, 

qarşına bir stəkan çay, Allah verəndən bir qismət çörək qoyacaqlar. Evin ən hörmətli otağında, məxsusi qonaq 

üçün saxlanan qəttəzə yorğan-döşəkdən yer salacaqlar.  

Bu, milli dəyərimizdir. Və bu dəyər Azərbaycan xalqının olduğu hər yerdə eynidir. Lerikdə də, 

Gədəbəydə də, Qusarda da, Naxçıvanda da, hətta ölkə sərhədlərindən kənarda Azərbaycan ruhunu qoruyan 

milyonlarla soydaşımızın ev-ocağında da.  

Naxçıvan səfərimizdə deputat həmkarım, dostum akademik İsa Həbibbəylinin Dan yeri kəndindəki ata 

evində qonaq olduq. İsa müəllimgil 5 qardaşdırlar, hamısı da sadə və yaraşıqlı ev tikdirib. Bu, Naxçıvan 

insanlarının torpağa, yurda bağlılığına bir nümunədir. Diqqəti çəkən ən mühüm cəhət isə bu evlərin heç birinin 

arasında çəpərin, hasarın olmaması idi. Həyatda qardaşlar arasında çox hasarlar gördüm, mal-mülk üstündə çox 

qardaş davaları gördüm. İsa müəllim və qardaşları isə hasarları ixtisara salmaqla ata yurdunun ərazisini bir az da 

genişləndiriblər. Yer üzünün başdan-başa sərhədlərlə bölündüyü, kimlərinsə beş qarışlıq yeri belə çəpərləyib 

mənimsəməyə çalışdığı indiki dövrdə bu mənzərə məni çox mütəəssir etdi. 

İsa müəllimin yaşı səksəni keçmiş anası Qəndab xanımla görüşdük. Sinəsi söz boğçası olan əsl el 

ağbirçəyi, müdrik Ana abidəsi... Titulsuz akademik dedim bu anaya, sözündən-söhbətindən doymaq bilmədim.  

Bu qadın dünyanın hər üzünü görüb, cadar torpaq kimi qırış-qırış əlləri bu əllərin çəkdiyi ağır ömür 

yükündən, saysız-hesabsız əziyyətlərdən xəbər verir. Bu əziyyətin bəhrəsi isə akademik övladdır, dövlətin 

iqtisadi gücünə güc qatan sahibkar oğuldur, Prezident təqaüdçüsü olan nəvədir. Azərbaycan dövlətinə, 

xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik irsinə, bu irsi əzmlə davam etdirən 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü inkişaf siyasətinə sadiq törəmələrdir.  

Bu ailənin həyətində indiyə qədər heç yerdə görmədiyim qədər ağaclar gördüm. Müxtəlif cür meyvə 

ağaclarının sayı-hesabı bilinmirdi. Evlərin arxasında qatar-qatar düzülmüş qələmə ağaclar vardı, hamısını İsa 

müəllim atası, özü və qardaşları əkib. 

 

*** 

 

Yolumuz yenidən Naxçıvan hava limanına sarıdır.  

Avtomobilin pəncərəsindən gördüyüm heyrət dolu mənzərələri bir-bir gözlərimə köçürür, bir günlük səfər 

zamanı rastlaşıb kəlmə kəsdiyim insanları xatırlayıram. Naxçıvanda heç bir rəsmi şəxslə, hətta adi bir kənd icra 

nümayəndəsi statusu daşıyan məmurla da ünsiyyətimiz olmadı. Gördüklərim sürücülər, hüzr məclisində 

söhbətləşdiyimiz sadə insanlar idi. Bu insanların hər birində yüsək dövlətçilik təfəkkürü, milli ideallara sadiqlik, 

Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə böyük inam gördüm. Onların həyat eşqinə, səmimiyyətinə, halallığına 

vuruldum. Onların çoxu ötən əsrin 90-cı illərinin əzab-əziyyətli günlərini görüb gəlmiş, o məşəqqətləri iliklərinə 

qədər hiss eləmiş adamlardır.  

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyev 1990-cı ildə Moskvadan Naxçıvana 

qayıdanda bu qədim Azərbaycan yurdu tarixinin ağır günlərini yaşayırdı. Ovaxtkı hakimiyyət Naxçıvanı siyasi, 

Ermənistan isə iqtisadi blokadaya almışdı. Muxtar respublikanın yüzlərlə kəndi ermənilərin aramsız atəşinə 

məruz qalırdı. İnsanlar işğal qorxusu altında yaşayırdılar. Hər tərəfdən sıxılan Naxçıvana görkəmli dövlət 

xadimi Heydər Əliyev qayıdışı ilə, şəxsiyyətinin əzəməti ilə yeni ruh, qurtuluş əzmi gətirdi və bu bölgəni, sözün 

əsl mənasında, xilas etdi. Vətənin düşmən işğalından, Azərbaycanın bağrından qoparılma təhlükəsindən, sosial-

iqtisadi böhranın düyünlənmiş kələfindən ilk qurtulan hissəsi məhz Naxçıvan oldu.  

XIV əsrdə Mərkəzi, Qərbi və Şərqi Asiyadan qədim Rus torpaqlarına, Qafqazlardan Volqaətrafı bölgələrə 

qədər böyük bir imperiya qurmuş Əmir Teymurun qoşunları önündə Əlincə qalasındakı misilsiz şücaətləri ilə 

dirəniş göstərərək böyük bir qəhrəmanlıq salnaməsi yazmış naxçıvanlılar XX əsrin sonunda da Heydər Əliyevin 

ətrafında birləşərək haqsızlığın, ədalətsizliyin, şərin üzərinə yeridilər.  

Heydər Əliyevi qorumaqla ümumən Azərbaycanı qorumuş oldular.  

Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinin yaxınlığından keçərkən burada nizami addımlarla hərəkət edən 

əsgərlər gördüm. Avtomobili saxlatdırıb onlara baxdım, qəlbim qürur hissi ilə doldu. Vətənin bu müqəddəs 
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parçası inkişaf dinamikası qədər, nailiyyətləri qədər hərbi qüdrəti ilə də bu gün düşmənlərə göz dağıdır. 

Dövlətçilik irsimiz bu torpaqlarda şərəflə qorunaraq tarixin ucalıqlarına yüksəlir.  

Bu, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi Naxçıvandır! Bu, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin uğurları sayəsində tarixinin 

ən qüdrətli dönəmini yaşayan vətənin qutsal parçasında bu qüdrətin xoş mənzərəsidir.  

Bakıya qayıdandan sonra köməkçimdən Naxçıvanla bağlı statistika istədim. Xeyli rəqəmlər toplusu 

gətirdi. O göstəricilərin hamısı qürurverici idi, sadəcə oxucularımı rəqəmlərlə yormaq istəməzdim. Bu 

rəqəmlərin təhlilini aparmaq peşəkar iqtisadçıların işidir. Görülən işlərin, abadlıq tədbirlərinin, inşa edilən 

binaların, açılan yeni müəssisələrin ümumi cəmini yazıçı qələmi ilə sadəcə belə təsvir edim ki, indi Naxçıvanın 

bir çox kəndlərini görkəminə görə şəhərdən ayıra bilmirsən.  

Bu günlərdə Milli Məclisdəki büdcə müzakirələri zamanı Naxçıvanın da büdcəsi müzakirə olundu. 

Düşünürəm ki, Naxçıvana dotasiya imkan daxilində daha da artırılmalıdır. Çünki bu vəsaitlərin bir qəpiyi də 

boşuna xərclənmir, hamısı Azərbaycanın xeyrinə istifadə olunur. Dövlətimizin bu dəstəyi blokada şəraitində 

düşmənlə üz-üzə dayanmış Naxçıvanı daha da güclü edir, mətinləşdirir.  

 

*** 

 

Bu qeydləri yazarkən Naxçıvan adının mənasını yada salıram. Xalq etimologiyasına əsasən, Naxçıvan 

toponimi “Nuh yurdu”, Naxçıvan deməkdir. Rəvayətə görə, Nuh Peyğəmbərin gəmisi tufandan sonra bu əraziyə 

yan alıb. Bununla bağlı dünyanın bir sıra nüfuzlu mifologiya alimləri elmi dəlillər irəli sürürlər. Hətta Qərb 

mütəxəssislərinin çəkdikləri bir sənədli filmdə gəminin hərəkət marşrutunun Naxçıvan tərəfə gəlib çıxmasına 

özüm tamaşaçı kimi şahid olmuşam.  

Bu mənada Naxçıvan tufanların dağıdıb param-parça etdiyi bəşəriyyətin yenidən binə olunduğu yerdir. 

Məsələnin mifoloji tərəfini kənara qoysaq, bu qədim Azərbaycan torpağının indi də tarix üçün eyni əhəmiyyəti 

daşıdığını görərik. Naxçıvan bu gün də yenidən qurulan, inkişaf edən, yüksələn, nümunə yaradan, hər tərəfə 

hüzur, sevgi, səmimiyyət saçan önəmli bir dünyadır. 

Gələn il Naxçıvan şəhəri İslam Mədəniyyətinin paytaxtı olacaq. 

Dünya Nuh yurdunu özü üçün yenidən kəşf edəcək.  

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Naxçıvana qədər uzanması bu torpağa yeni nəfəs verəcək. 

İctimai fikir tariximizə dühalar bəxş etmiş bu müqəddəs vətən torpağı Azərbaycanın tərəqqisinin yenə 

önündə gedəcəkdir. 

Göyün yeddinci qatındayam. Buludların ənginliyində ətraf ağappaq görünür.  

Naxçıvana gedəndə düşünmürdüm ki, bir günlük səfərimi yazıya çevirərəm. O diyara, qeyd etdiyim kimi, 

hüzr məclisində iştirak üçün getmişdim. Belə məclislərdən evə dönəndə, adətən, insanlar bir-birinə “evinizə 

xeyir aparasınız” deyirlər. Mən də Naxçıvan səmasındakı pənbə buludlardan düşüncələrimə nur kimi ələnən 

işıqlı təəssüratlarla dogma Bakımıza qəlb dolusu xeyir gətirib onu dəyərli oxucularımla da paylaşmağa 

tələsirəm. 

Həyatınız hər zaman xeyirlərlə dolu olsun, əzizlərim!.. 

 

Azərbaycan.-2017.-5 dekabr.-№268.-S.1,4. 
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Qədim Kəngərlilər yurdu yeni inkişaf mərhələsində 

 

Məhəmməd Fərəcov, 

Naxçıvan Dövlət Radiosunun baş redaktoru 

 

Kəngərli Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən gənc rayondur. Bu rayonun  yaradılması, 

formalaşması, inkişaf və tərəqqisi ilk növbədə ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı məqsədyönlü 

uğurlu daxili siyasətin məntiqi nəticəsidir. Odur ki, bu rayonda Ulu Öndərimizə dərin hörmət və ehtiram 

var. Rayon mərkəzində dahi şəxsiyyətin əzəmətli abidəsi qoyulub, park salınıb, digər məqsədyönlü 

tədbirlər həyata keçirilib. Rayon mərkəzi olan Qıvraq qəsəbəsi xeyli böyüyüb, inkişaf edib. Bu qəsəbə 

özünün müasir görünüşü, yaşıllığı, abadlığı, yeni-yeni binaları ilə diqqət çəkir. 

 

Xüsusən də axşam saatlarında ətraf sahələrin cazibədarlığı, gur işıqları, təmizliyi bölgənin işıqlı 

sabahlarından, sürətli inkişafından xəbər verir. Tikilən, quruluan hər bir yeni obyekt isə yaxın bir neçə ilin 

quruculuq siyasətinin töhfələridir. Bu gün 6036 nəfər əhalisi olan Qıvraq qəsəbəsi göz oxşayır, müasir tipli 

binalar, bağ-bağçalar rahat, firavan yaşayışdan xəbər verir. Bu gün əhali fasiləsiz olaraq qaz, rabitə və elektrik 

enerjisi ilə təmin olunur. Təbii ki, belə bir gözəl, abad qəsəbədə yaşamaq, kənd yaşayış məntəqələrində ömür 

sürmək onun hər bir sakini üçün xoşdur. 

Fərəhlə söyləmək olar ki, əvvəlki illərlə müqayisədə 2017-ci ilin ötən 9 ayında rayonda daha yüksək 

nailiyyətlər qazanılıb, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata 

keçirilib. Ayrı-ayrı sahələrdə qazanılan statistik göstəricilər də bunu söyləməyə əsas verir. Belə ki, bu müddət 

ərzində rayonda 14 milyon 327 min manatlıq, yaxud 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,7 faizdən çox 

sənaye məhsulu istehsal olunub. 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı 

üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 32 milyon 672 min manat vəsait yönəldilib. Tikinti-quraşdırma 

işlərinə qoyulan inveestisiyanın həcmi bir il öncəyə nisbətən 0,5 faiz artataq 30 milyon 370 min manat təşkil 

edir. 

Kənd təsərrüfatı rayonun iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birini təşkil edir. Bu müddət ərzində 

rayonda 4688 hektar dənli və dənli-paxlalı bitkilərin əkin sahəsindən 13 min 77 ton məhsul yığılıb.  

Məhsuldarlıq orta hesabla 27,9 sentner olub. 2314 hektar buğda əkini sahəsindən 6517 ton taxıl yığılıb. Bu isə 

orta hesabla hər hektardan 28,2 sentner məhsul deməkdir. Torpaq mülkiyyətçiləri 2050 hektar arpa əkini 

sahəsindən 5617 ton məhsul toplayıb. 249 hektar dən üçün qarğıdalı əkilmiş sahənin 93,2 faizindən 1398 ton 

məhsul yığılıb. Günəbaxan əkilmiş sahələrdən isə 320 ton məhsul toplanılıb. Rayonda ikinci çörək hesab olunan 

kartof əkinlərinə də maraq böyükdür. Builki mövsümdə 234 hektar sahədən 3192 ton məhsul yığılıb. 

Məhsuldarlıq orta hesabla 136,4 faiz təşkil edib. 298 hektar tərəvəz əkinlərindən 3893 ton, 182 hektar bostan 

bitkiləri əkinlərindən isə 2304 ton məhsul toplanılıb. Bar verən meyvə bağlarından 4816 ton, üzüm bağlarından 

isə 490 ton məhsul yığılıb. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli çoxdur. 

13 illik bir tarixi olan Kəngərli rayonunda ötən illər ərzində geniş şəkildə quruculuq işləri aparılıb. Ötən 

müddətdə dövlət strukturları üçün 17 inzibati bina tikilərək istifadəyə verilib. Rayonun bütün yaşayış 

məntəqələrində kənd və xidmət mərkəzləri, yeni inzibati binalar, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqları tikilib, yol 

infrastuktrunda mühüm işlər görülüb. Bu baxımdan 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında görülən işlərin həcmi 

az deyil. 

Qıvraq qəsəbəsində 222 yerlik, zirzəmi qatı ilə birlikdə 4 mərtəbəli yeni uşaq bağçasının xidmətindən bu 

gün səmərəli şəkildə istifadə olunur. Burada ətraf sahələr abadlaşdırılıb, həmişəyaşıl dekorativ tinglər və gül 

kolları əkilib. Tarixi abidəmiz olan Qarabağlar türbə kompleksinin əsaslı təmiri də davam etdirilir. 

Kəngərli rayonunda təhsil quruculuğu istiqamətində aparılan işlər də sevindiricidir. Bekə ki, rayonun bir 

qəsəbə və 10 kənd yaşayış məntəqəsində yeni, müasir tipli maddi-texniki bazası güclü olan məktəblər tikilib 

istifadəyə verilib. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan 594 şagird yerlik 4 mərtəbəli akademik Zərifə xanım 

Əliyevanın adını daşıyan Şahtaxtı kənd tam orta məktəbinin binası quruculuq siyasətinin layiqli töhfələrindən 

biri kimi dəyərləndirilir. Təhsil ocağında akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirə muzeyi, 5-i elektron lövhəli 
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olmaqla 33 sinif otağı, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, 2 kompüter, 2 şahmat, 

müəllimlər və tibb otaqları, həmçinin kitabxana, idman zalı və bufet var. 

Prioritet sahə hesab edilən, bu vacib sahəyə göstərilən diqqət və qayğı pedaqoji kollektivlərin, müəllim və 

şagirdlərin yeni-yeni uğurlar qazanmasına zəmin yaradır. Bu baxımdan 2017-ci ildə əldə olunan nəticələr də 

sevindiricidir. Belə ki, bu il ümumtəhsil məktəbləri məzunlarından 182-si müxtəlif ali məktəblərə sənəd verib, 

onlardan 86-sı tələbə adına layiq görülüb. 18 məzun 500-700 intervalında bal toplayıb. Orta ixtisas məktəblərinə 

13 məzun daxil olub.  

Qıvraq qəsəbəsi rayon mərkəzləri  içərisində özünün  sürətli sosial-iqtisadi inkişafı ilə seçilir.  Son bir 

neçə ildə qəsəbədə bir-birindən əhəmiyyətli, sosial yönümlü obyektlər, yeni inzibati binalar tikilib istifadəyə 

verilib. Bu obyektlər sırasında  şahmat məktəbini, rayon təhsil şöbəsi üçün yeni inzibati binanı, ticarət mərkəzi 

və bazar kompleksini, əsaslı  şəkildə təmir edilmiş məişət evini, səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərən “Şahanə” 

mebel sexini və digər  obyektləri göstərmək olar. Hazırda Qıvraq qəsəbəsində 48 mənzilli, 5 mərtəbəli yaşayış 

binasında da tikinti işləri davam etdirilir. Bu bina istifadəyə verildikdən sonra bir çox gənc ailələrin sosial 

məişət şəraiti daha da yaxşılaşacaqdır. 

 Son illər Qıvraq qəsəbəsində və onun ətraf  sahələrində, yol kənarlarında 200 hektardan artıq yeni bağ, 

10 hektarda gülzarlıq salınıb. Ərazilərə mütəmadi  olaraq qulluq göstərilir, onların suvarılması, becərmə 

tədbirlərinin vaxtlı-vaxtında aparılması  təmin edilir. Müxtəlif sahələrə əkilən həmişəyaşıl dekorativ ağaclar ilin 

bütün fəsillərində qəsəbəyə bahar  görkəmi gətirir. Bu baxımdan Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət parkı 

sakinlərin asudə vaxtının mənalı təşkilinə imkan verir. Son illər rayonda əhaliyə göstərilən mədəniyyət 

xidmətinin səviyyəsi də xeyli yüksəldilib. İstifadəyə verilən rayon mədəniyyət evi, Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi,  

Heydər Əliyev mədəniyyət və istirahət parkı, həmçinin Şahtaxtinskilərin ev muzeyi bu baxımdan mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2011-ci ilin 2 sentyabr tarixli “Naxçıvan 

MR-nın Culfa və Kəngərli rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər 

haqqında” imzaladığı sərəncama əsasən  Kəngərli rayonunda uzunluğu 39,2 kilometr olan 12 min nəfər əhalinin 

yaşadığı 5 kəndi əhatə edən Naxçıvan-Sədərək magistralı - Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq dairəvi avtomobil yolu 

yenidən qurulub. Rayonun ən iri yaşayış məntəqəsi olan Qarabağlar da bu sərəncamdan bəhrələnən kəndlərdən 

biridir. 7282 nəfər əhalinin yaşadığı bu kənddə bir-birindən əhəmiyyətli sosial yönümlü obyektlər - kənd 

mərkəzi, həkim ambulatoriyası, müasir tipli məktəb binası tikilib istifadəyə verilib, yol infrastrukturu 

yeniləşdirilib. Bu payız günlərində kəndətrafı sahələrdə bir qaynarlıq var. Torpaq mülkiyyətçiləri payızlıq taxıl 

əkini həyata keçirir, gələcəyin bol məhsulu üçün əsaslı zəmin yaradırlar. Torpaqlardan səmərəli istifadə edən 

kənd sakinlərindən biri də Nurəddin Babayevdir.  O deyir ki, torpaq iş yeri, ruzi mənbəyidir. Uzun illərdir taxıl 

əkib-becərurəm, heyvandarlıq və quşçuluqla məşğul oluram. Onların yem bazasını da özüm təşkil edirəm, 

çəkdiyim zəhmətin də bəhrəsini görürəm. 

Bu iri yaşayış məntəqəsindən rahat, hamar yolla, bir az da yuxarı diklənirsən. Göz önündə yaraşıqlı 

yaşayış məntəqələri, Çalxanqala, Təzəkənd və Xıncab kəndləri canlanır. Payız bu yerlərə öz rəngini çəkib, 

meyvə bağları, qızılı, sarı rəngə bürünüb. Hər üç yaşayış məntəqəsində yeni, müasir tipli məktəb binaları, kənd 

və xidmət mərkəzləri, səhiyyə ocaqları tikilib istifadəyə verilib, yol infrastrukturu yeniləşdirilib. Bir vaxtlar bu 

yolları gedib-gəlmək çox çətin idi. Amma indi dağların qoynundan geniş hamar yollar çəkilib. Odur ki, sakinlər 

müxtəlif ünvanlara qısa müddətdə gedib-gələ bilir, istehsal etdikləri məhsulları bazar və yarmarkalara çıxarırlar. 

Bu yerlərdə quruculuq işləri də geniş vüsət alıb. Xıncab kəndi ərazisində “Cahan Tabaq” MMC tərəfindən yeni 

tütün yetişdirmə təsərrüfatı yaradılıb, təsərrüfatda şitil yetişdirmək üçün 2304 kvadratmetr sahəsi olan 5 

istixana, yeraltı su anbarı, 1350 kvadratmetr sahədə tütün qurutma yeri və 420 kvdratmetr sahəsi olan iki anbar 

yaradılıb, Türkiyə mənşəli müxtəlif texnika və texniki avadanlıqlar alınıb. Bu isə yeni iş yerlərinin açılmasına, 

dağlıq ərazidə əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə təkan verib. Belə ki, mövsüm ərzində 60 nəfər 

kənd sakini müxtəlif işlərə cəlb olunub, 72 ton yaş tütün, 11 tondan artıq isə quru tütün istehsal edilib. Növbəti 

ildə həm tütün əkini sahələri genişləndiriləcək, həm də istehsal xeyli artırılacaq. 

Xıncab kəndindən bir az da aşağılara endikcə ətraf sahələrdə, geniş ərazilərdə, münbit torpaqlarda taxıl 

əkinin keçirilməsinin suvarma tədbirlərinin aparılmasının şahidi olursan. Yaxın günlərdə rayonda yeni qapalı 

suvarma şəbəkəsi də istifadəyə verilib. Açılış mərasimində iştirak edən Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov deyib: “Qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması və yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə 
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qatılması vacib məsələdir. Çünki muxtar respublika əhalisinin sayı ilbəil artır, həyətyanı torpaq sahələrində 

evlər tikilir. Bu da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə 

qatılmasını zəruri edir. Qapalı suvarma şəbəkəsinin əhatə etdiyi ərazi uzun müddətdir əkilməyən münbit 

torpaqlardır. Su təminatından sonra bu ərazilərin əkilməsi muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafına öz 

töhfəsini verəcəkdir. Torpağa həyat vermək, onu əkin dövriyyəsinə qaytarmaq xeyirxah işdir. Eyni zamanda bu, 

insanlara həyat vermək deməkdir. Çünki bol məhsul istehsalı muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı ilə 

yanaşı, həm də əhalinin ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 

Qeyd edək ki, Böyükdüz kəndi yaxınlığında həmin ərazilərdə torpaq hamarlama işləri aparılıb, qapalı 

suvarma şəbəkəsi altında əkilən taxıllar suvarılıb, digər məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. Bu sahədə rayon 

su təsərrüfatı idarəsinin əməkdaşları da yaxından iştirak ediblər. 

Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan quruculuq siyasəti bu gün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlhamƏliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2014-2018-ci illəri əhatə edən 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq həyata 

keçirilən möqsədyönlü işlər isə hər bir sahədə inkişaf və tərəqqiyə gətirib çıxarıb. Qürurla söyləmək olar ki, 

Kəngərlilər yurdu olan bu rayon inkişaf yollarında işıqlı sabahlara doğru mətin addımlarla addımlayır. 

 

İki sahil. - 2017.- 2 dekabr. - № 221. - S. 20. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi xəttinin bəhrələri 
 

Ordubad rayonunun Üstüpü kəndində geniş quruculuq işləri aparılıb 
 

1992-ci il noyabrın 21-də ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda yaradılan Yeni 

Azərbaycan Partiyası ötən 25 ildə ölkəmizdə əsas hərəkətverici siyasi təşkilata çevrilib. Partiyanın proqramında 

nəzərdə tutulan tədbirlərin uğurlu icrası Azərbaycanı və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasını davamlı inkişaf 

yoluna çıxarıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının təməlində duran inkişaf, sabitlik və yüksək rifah prinsiplərinin 

muxtar respublikada əməli surətdə həyata keçirilməsi nəticəsində sosial-iqtisadi inkişaf təmin edilib, 

genişmiqyaslı quruculuq işlərinin əsası qoyulub, yaşayış məntəqələri yeni görkəm alıb, ən ucqar dağ 

kəndlərində belə müasir infrastruktur yaradılıb. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, noyabrın 

21-də - Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 25-ci ildönümündə Ordubad rayonunun Üstüpü kəndində 

yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib. 
 

Üstüpü kənd tam orta məktəbinin yeni binasının açılışı olub 
 
Noyabrın 21-də Üstüpü kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov məktəbin açılışını bildirən lenti kəsib. 
Bildirilib ki, 340 yerlik məktəb binası zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarətdir. Binada 2-si elektron 

lövhəli olmaqla 16 sinif otağı, fizika və kimya-biologiya laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinfi, kompüter 

otağı, müəllimlər otağı, psixoloq otağı, kitabxana və idman zalı vardır. Məktəbin kitabxana fondunda 1852-si 

dərslik və 3050-si bədii ədəbiyyat olmaqla 4900-dən çox kitab vardır. Kitabxanada oxunması zəruri olan 

kitablardan ibarət guşə yaradılıb. Kompüter otağında isə 19 kompüter quraşdırılıb və internetə qoşulub. 

Məktəbdə hərbi dərslərin tədrisi üçün bütün imkanlar yaradılıb. 
Məktəbdə tədrisin səviyyəsi ilə tanışlıq zamanı qeyd olundu ki, 2017-2018-ci tədris ilində Üstüpü kənd 

tam orta məktəbində birinci sinfə 14 şagird qəbul olunub. Məktəbəqədər hazırlıq qrupunda isə 13 şagird vardır. 
Məktəbəqədər hazırlıq qrupunun şagirdi, 5 yaşlı Bəkir Nəcəfli Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edərək 

dedi: “Hörmətli Sədr! Kəndimizə gəlişiniz biz uşaqları sevindirir. Çünki bizim üçün müasir məktəb binası 

istifadəyə verilir. Qürur duyuruq ki, gələcəkdə bu məktəbdə təhsil alacağıq. Söz veririk ki, müstəqil Azərbaycan 

üçün layiqli övladlar olacağıq. Yaşasın Müstəqil Azərbaycan!” 
Elektron lövhəli sinifdə muxtar respublikanın 220 təhsil müəssisəsi ilə Heydər Əliyev Muzeyi arasında 

“Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın qurucusudur” mövzusunda keçirilən distant dərs izlənilib. 
Ali Məclisin Sədri müəllimlərlə görüşüb, onları yeni məktəb binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə 

təbrik edərək deyib: Bu gün ölkəmizin həyatında əlamətdar gündür. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının 

yaradılmasının 25-ci ildönümü tamam olur. Eyni zamanda Üstüpü kəndinin həyatında da əlamətdar gündür. 

Aparılan geniş quruculuq işlərindən sonra kənddə məktəb binası, həkim ambulatoriyası, müasir yol, kənd və 

xidmət mərkəzləri istifadəyə verilir. 
Ali Məclisin Sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 25-ci ildönümü və yeni məktəb binasının 

istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib: Məktəb işi hər bir ölkə üçün ən vacib sahədir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tövsiyə edirdi ki, “Ölkənin təhsil sistemində orta məktəb xüsusi yer 

tutmalıdır”. Yeni məktəb binalarının tikilməsi, müasir tədris şəraitinin yaradılması bu gün qarşıda duran əsas 

vəzifədir. Üstüpü kənd tam orta məktəbi üçün də müasir tədris şəraiti yaradılıb. Bütün bunlar imkan verəcəkdir 

ki, məktəbi bitirən gənclər ölkəmizdə və dünyanın qabaqcıl universitetlərində ali təhsillərini davam etdirə 

bilsinlər. Müasir tədris imkanlarına malik məktəb binalarının istifadəyə verilməsi, müəllim tələbkarlığı və şagird 

çalışqanlığı təhsildə uğur qazanmağın başlıca şərtləridir. Ötən tədris ilində Üstüpü kənd tam orta məktəbini 

bitirən məzunlardan 4-ü ali məktəblərə, 2-si orta ixtisas məktəbinə, 1-i isə Heydər Əliyev adına Hərbi liseyə 

qəbul olunub. Bütün bunlar məktəbdə tədrisin düzgün təşkilinin nəticəsidir. Kollektiv yaradılan şəraitdən 

istifadə edərək nailiyyətləri daha da artırmalı, məktəbdə gələcəyimizin təminatçıları olan əsl vətəndaşlar 

yetişdirilməlidir. Məktəbi bitirən hər bir gənc özünə həyat yolu seçməli, bir peşə öyrənməlidir. Peşə sahibi olan 

gənc həyatda uğur qazanmaqla yanaşı, həm də ölkəsi üçün yararlı vətəndaş olur. 
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Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə görə məktəbin kollektivinə təşəkkür edib, onlara tədrisdə 

uğurlar arzulayıb. 
Məktəbin müəllimi Səmirə Əliyeva minnətdarlıq edərək deyib: Naxçıvanda təhsilə göstərilən diqqət 

bütün müəllimlər tərəfindən razılıqla qarşılanır. Bu tədris ilində Payız, Qarahəsənli, Ələkli və bu gün də Üstüpü 

kəndində müasir məktəb binasının istifadəyə verilməsi etibarlı gələcəyimizin təminatına hesablanıb. Həmçinin 

elektron lövhəli, kompüterlə təchiz olunan, ən müasir tədris şəraiti yaradılan məktəb binasının istifadəyə 

verilməsi kollektivdə bayram sevinci yaradıb. Müəllimlər bu qayğının müqabilində daha səylə çalışacaq, milli 

köklərə bağlı, geniş dünyagörüşlü, savadlı və vətənpərvər gənclərin yetişdirilməsində bilik və bacarıqlarını 

əsirgəməyəcəklər. 
Məzrə kəndindən olan uşaqların məktəbə rahat gəlişini təmin etmək üçün məktəbə yeni xidməti 

avtomobil təqdim olunub. 
Məktəb binasının həyətində açıq idman qurğuları istifadəyə verilib, yaşıllıqlar salınıb. 
 

Üstüpü kənd həkim ambulatoriyası istifadəyə verilib 
 
Muxtar respublikada əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin səviyyəsi yaxşılaşdırılır. Müasir tibb 

ocaqlarının istifadəyə verilməsi, xüsusilə kəndlərdə tikilən həkim ambulatoriyaları insanların hərtərəfli səhiyyə 

xidməti ilə təmin olunmasına imkan verir. 
Noyabrın 21-də Üstüpü Kənd Həkim ambulatoriyasının açılışı olub. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib, tibbi 

xidmətin təşkili ilə maraqlanıb. 
Məlumat verilib ki, ambulatoriyada 8 otaq - baş həkim, stomatoloq üçün kabinə, palata, doğuş, peyvənd, 

mama, qeydiyyat otağı və aptek yerləşir. Həkim ambulatoriyasında stomatoloji qurğu, doğuş masası, quruducu 

şkaf, mikroskop və digər tibbi avadanlıqlar qoyulub, fizioterapiya kabinəsi yaradılıb. Kabinədə elektroterapiya 

və ultrasəslə müalicə aparatı, ultrayüksək tezlikli cərəyanla müalicə aparatı, parafin əritmə qazanı və 

“SOLYUKS” lampası vardır. Müasir tibbi avadanlıqlar səhiyyə xidmətinin nümunəvi təşkilinə imkan 

verəcəkdir. 
Ali Məclisin Sədri kənddə tibbi xidmətin təşkili və insanların sağlamlığının qorunması sahəsində görülən 

işlərin əhəmiyyətini qeyd edib, ambulatoriyaların və feldşer-mama məntəqələrinin ixtisaslı kadrlarla təminatı, 

peyvəndlərin vaxtlı-vaxtında vurulması, hamilə qadınlara patronaj xidmətinin göstərilməsi, gigiyenik qaydalara 

əməl edilməsi və səhiyyə maarifi işinin təşkili ilə bağlı tapşırıqlar verib. 
 

Üstüpü Kənd Mərkəzinin açılışı olub 
 
Həmin gün Üstüpüdə yeni kənd mərkəzinin də açılışı olub. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsdikdən sonra 

binada yaradılan şəraitlə tanış olub. 
Bildirilib ki, 3 mərtəbəli kənd mərkəzində dövlət qurumlarının fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb, iş 

otaqları istifadəyə verilib. Binada rabitə evi, polis sahə məntəqəsi, kitabxana, baytarlıq məntəqəsi, Yeni 

Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, mədəniyyət evi, 

statistika otağı və 74 yerlik zal yerləşir. Kitabxanada 7462 kitab vardır. Onlardan 1405-i latın, 6057-si isə kiril 

əlifbası ilə çap olunmuş ədəbiyyatlardır. Fond yeni nəşrlər hesabına daim zənginləşdirilir. 
Yeni Azərbaycan Partiyası Üstüpü kənd ərazi ilk təşkilatının 158 üzvü vardır. Hazırda partiya üzvlərindən 

39-u gənc, 67-si isə qadınlardır. 
Rabitə evində quraşdırılan 384 yerlik ATS keyfiyyətli rabitə xidmətinin göstərilməsinə və sürətli 

internetdən istifadəyə imkan verir. Hazırda kənddə 317 telefon və 48 internet istifadəçisi vardır. Burada yeni 

poçt bölməsi də yaradılıb, dövri mətbuatın, internet və danışıq kartlarının satışı təşkil olunub, POS-terminal 

qoyulub, ödənişlərin qəbulu təmin edilib. 
 

Üstüpü və Düylün kəndlərində yeni xidmət obyektləri fəaliyyətə başlayıb 
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Üstüpü və Düylün kəndlərində əhalinin rahatlığının təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən 

kompleks tədbirlər çərçivəsində yeni xidmət mərkəzləri də tikilib. 
Məlumat verilib ki, xidmət mərkəzlərində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri, anbar, ərzaq və 

təsərrüfat malları mağazaları, dərzi yerləşir. Yeni mərkəzlərdə 10 nəfər işlə təmin olunub. 
Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzlərində ailə təsərrüfatlarında istehsal olunan müxtəlif məhsulların 

satışına üstünlük verilməsini tapşırıb. 
Xidmət mərkəzində işlə təmin olunan dərzi Mərdan Məmmədov sadə peşə adamları üçün yaradılan 

şəraitə görə minnətdarlıq edib. 
 

Düylün-Çənnəb-Üstüpü-Məzrə kənd avtomobil yolu istifadəyə verilib 
 
Muxtar respublikanın dağ kəndlərində müasir yol infrastrukturunun yaradılması yaşayış məntəqələrinin 

inkişafına mühüm töhfədir. İnsanların və nəqliyyat vasitələrinin rahat hərəkətinin təmin olunması həm də 

kəndlərin turizm potensialını xeyli artırıb. 
Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq noyabrın 21-də Düylün-Çənnəb-Üstüpü-Məzrə kənd 

avtomobil yolu əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilib. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yolun açılışını bildirən lenti kəsib, 

görülən tikinti işləri ilə maraqlanıb. 
Bildirilib ki, yenidən qurulan yolun uzunluğu 20 kilometrdir. Yol genişləndirilərək asfalt örtük salınıb. 

Yolun üzərində 217 su keçidi qoyulub, 701 metr istinad divarı tikilib, 8 körpü əsaslı təmir edilib, 1300 metr 

qoruyucu çəpər, 3512 metr beton kanal çəkilib. Bundan başqa Üstüpü kəndində 3500 metr yol hamarlanaraq 

qum-çınqıl qatı verilib, 2 su keçidi qoyulub, 267 metr sahilbərkitmə işləri aparılıb. Yolboyu yol-hərəkət 

nişanları quraşdırılıb, kəndlərdə piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün səkilər salınıb. 
Yolda görülən işlərlə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin Sədri kənd sakinləri ilə görüşüb. 
Ali Məclisin Sədri kənddə yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi və Üstüpünün abad kəndlərin 

sırasına qoşulması münasibətilə sakinləri təbrik edərək deyib: Bu gün ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlər bütün 

yaşayış məntəqələrinin, eləcə də kəndlərin simasını dəyişir, insanların yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırır. Hər bir 

yaşayış məntəqəsinin abadlaşması ümumilikdə ölkəmizin inkişafı deməkdir. Bütün bu tədbirlər ölkəmizdə 

uğurla həyata keçirilən Heydər Əliyev siyasi xəttinin bəhrələridir. Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis 

konfransının keçirilməsinin 25-ci ildönümüdür. Ötən dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin inkişafını 

təmin etmişdir. Üstüpü kəndində görülən quruculuq işləri, istifadəyə verilən yeni sosial obyektlər də bu 

inkişafın bir kəndin timsalında göstəricisidir. 
Ali Məclisin Sədri deyib: Bu gün Üstüpü kəndi tamamilə müasirləşmişdir. Kənddə müasir tədrisin 

tələblərinə uyğun məktəb binası, dövlət qurumlarının səmərəli fəaliyyəti üçün kənd mərkəzi, insanların 

tələbatını ödəyəcək həkim ambulatoriyası, xidmət mərkəzi qurulub, kənd sürətli internetlə təmin edilib. 20 

kilometrlik Üstüpü kənd avtomobil yolu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən 

Prezidentin Ehtiyat Fondundan ayrılmış 6,1 milyon manat vəsaitin hesabına çəkilib. 
Ali Məclisin Sədri kənddə tikinti işlərinin keyfiyyətlə aparıldığını bildirib, bu münasibətlə muxtar 

respublikada tikinti sahəsində çalışanlara təşəkkür edib. 
Qeyd olunub ki, kənddə yaradılan bu şərait insanların rahat yaşayışına xidmət edir. Vaxtilə kəndin yol 

problemləri vardı. İnsanlar mərkəzlə əlaqə saxlamaqda çətinliklər çəkirdi. Uşaqlar lazımi şəraiti olmayan 

məktəbdə təhsil alırdı. Xidmət sahələri səmərəli fəaliyyət göstərmirdi. Lakin bu gün qeyd olunan problemlərin 

hər biri həll olunub, kənddə yeni xidmət sahələri yaradılıb, iş yerləri açılıb. Sakinlər də yaradılan bu şəraitdən 

səmərəli istifadə edərək ölkəmizin inkişafına töhfə verməli, torpaqlar əkilməli, tikilənlər-qurulanlar qorunub 

saxlanılmalıdır. 
Ali Məclisin Sədri ölkəmizin siyasi və ictimai həyatında mühüm yeri olan Yeni Azərbaycan Partiyasının 

təsis edilməsinin 25-ci ildönümü və kənddə aparılan quruculuq işləri münasibətilə sakinləri təbrik edib. 
Kənd ağsaqqalı Məhəmməd Əsədov çıxış edərək deyib: Bu il aparılan quruculuq işləri Üstüpü kəndinə 

yenilik və inkişaf bəxş edib. Kəndə yol çəkilib, məktəb binası tikilib, sakinlərin rahat yaşaması üçün bütün 

tədbirlər görülüb. Üstüpü bu gün qəsəbəyə çevrilib. Kəndin siması kökündən dəyişilib. Sakinlər bu işlərlə fəxr 

edir. Məhəmməd Əsədov bütün kənd sakinləri adından minnətdarlıq edib. 
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Üstüpü kəndinin yetirməsi, ziyalı Yusif Babanlı minnətdarlıq edərək deyib: Üstüpü kəndində yeni sosial 

obyektlərin Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 25-ci ildönümündə istifadəyə verilməsi kəndin 

həyatında əlamətdar hadisədir. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin inkişafını təmin edib. Bu gün ölkə 

Prezidentinin rəhbərliyi altında Azərbaycanın nail olduğu inkişafın ən bariz nümunəsi müasir Naxçıvandır. Fəxr 

edirik ki, muxtar respublikada aparılan geniş quruculuq işləri, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində 

görülən işlər Üstüpü kəndini də əhatə edib. 
Ali Məclisin Sədri kənd sakinləri ilə xatirə şəkli çəkdirib. 
 

*** 
 
Üstüpü kəndində abadlıq işləri də görülüb, 1200 metr fiber-optik kabel, 2700 metr rabitə, 1770 

metr elektrik və 550 metrlik qaz xətti çəkilib, 9350 metr qaz xəttində təmir-bərpa işləri aparılıb. 

Həmçinin kənddə əhalinin içməli suya olan tələbatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 2000 metr müxtəlif 

diametrli içməli su xətti də çəkilib. 
 

İki sahil. - 2017.- 22 noyabr. - № 213. - S. 4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Dinamik sosial-iqtisadi inkişaf bütün sahələri əhatə edir 

 

Cavadxan Qasımov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına töhfələrini verən Naxçıvan Muxtar Respublikası gündən-günə öz 

potensialını artırmaqdadır. Sosial-iqtisadi inkişafı, hərbi qüdrəti, siyasi sabitliyi və digər keyfiyyətləri ilə 

diqqəti cəlb edən muxtar respublika iqtisadiyyatın sahə strukturunda balanslaşdırılmış, biri-biri ilə əlaqəli və 

bir-birinin inkişafına təkan olacaq intibahla iqtisadiyyatın diversifikasiyasına stimul vermişdir. 

 

İqtisadiyyatın yeni müstəvidə, müasir iqtisadi şəraitdə inkişaf etdirilməsi zərurəti, bazar münasibətlərinə 

xas olan idarəetmə mexanizmlərinin səmərəli təşkili və idarə olunması, bir-birini əvəz edən dövrlərin inkişaf 

qanunauyğunluqlarından irəli gələn islahatların ardıcıllığının və davamlılığının təmin edilməsi muxtar 

respublikanın əldə etdiyi ən mühüm nailiyyətlərdəndir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı və siyasi 

fəaliyyəti ilə bağlı olmaqla, Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlanan bu proseslər ötən əsrin 90-cı illərinin 

əvvəllərində, bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi və hətta siyasi təhdid və sıxıntılarından 

xilaskarlıq dövrünün də başlanğıcına çevrildi. 

18 oktyabr 2017-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərində ilk hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümü 

münasibətilə təşkil edilən təntənəli hərbi paradın keçirilməsi Milli Ordu quruculuğunda muxtar respublikanın 

malik olduğu güclü potensialı bir daha nümayiş etdirmiş oldu. Təbii ki, bu, Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyünün təmin edilməsində, milli maraqlarının qorunmasında, hərbi-müdafiə qabiliyyətinin artırılmasında, 

Silahlı Qüvvələrin daha da təşkilatlanmasında və bu sahə ilə bağlı olan digər nailiyyətlərin əldə edilməsində çox 

mühüm və tarixi hadisə idi. Eyni zamanda, bu, muxtar respublikada iqtisadi inkişafın gerçək ifadəsi olub, onun 

daha çox sosial, hərbi və milli müdafiəsinin təşkilinə hazır olduğunu göstərmiş oldu. Bütün bunlar bir daha 

sübut etdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası: 

- ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını addımbaaddım izləyir və özünün çoxsahəli tərəqqisi ilə ona töhfə 

verməkdədir; 

- iqtisadiyyatın ənənəvi sahələri ilə yanaşı, həm də yeni, eyni zamanda, prioritet seçilən istiqamətlər üzrə 

məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməkdədir; 

- uzaq gələcək üzrə səmərəli olacaq təşəbbüslərin dəstəklənməsində və həyata keçirilməsində çevik 

mövqe ortaya qoymaqdadır; 

- iqtisadi potensialının daha da yüksəldilməsində qətiyyətlidir və əsas məqsəd kimi sosial siyasətin həm 

səmərəliliyinin, həm də çəkisinin artırılmasında maraqlıdır; 

- milli maraqların ifadə edilə biləcəyi iqtisadiyyatın qurulmasında, formalaşmasında və inkişafında həyata 

keçirilən tədbirlərə təkanverici təsir etməkdədir və s. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkə iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində qəbul və icra edilən 

mexanizmlərin işləkliyinin təmin edilməsinə təkan verməkdədir. Kəndləri şəhərləri kimi abad, şəhərləri kəndləri 

qədər səfalı olan muxtar respublika bazar münasibətlərinin obyektiv inkişaf qanunları əsasında davamlı inkişaf 

edən iqtisadiyyat formalaşdırmışdır. Nəticədə isə: 

- fərdi istehsaldan ictimai istehsala qədər qırılmazlığın təmin edildiyi; 

- ictimai və özünüməşğulluq imkanlarının artdığı; 

- insanın potensial qüvvə kimi inkişafı ilə bağlı davamlı tənzimləmələrin həyata keçirildiyi; 

- iqtisadi-istehsal münasibətlərinin hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edən ixtisaslaşdırılmış kadr 

potensialının inkişaf etdirildiyi və bununla da, sosial məqsəd və vəzifələrin gerçəkləşdiyi muxtar dövlət olaraq 

hər birimizin qürur mənbəyinə çevrilməkdədir. 

“Yolumuz siyasi sabitliyə, sosial ədalətə və səmərəli iqtisadiyyata doğrudur”, – deyən ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalaraq, burada iqtisadi siyasətin səmərəliliyinin təmin edilməsi 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın sahə strukturunda keyfiyyət göstəricilərinin 

yüksəldilməsinə səbəb olmaqdadır. 
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Dövlət başçısı tərəfindən regionların sosial-iqtisadi inkişafı, yerli istehsal imkanlarının stimullaşdırılması, 

idxaldan asılılığın azaldılması, minimuma endirilməsi və məhdudlaşdırılması, ixracyönümlü məhsul istehsalının 

dəstəklənməsi, iqtisadiyyatın müqavimət gücünün artırılması və s. sahələrdə həyata keçirilən tənzimləyici 

tədbirlər muxtar respublikanın da müasir inkişaf dövrü ilə səsləşən mənzərəsini təqdim etməkdədir. 

İqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan kənd təsərrüfatının yüksək əməktutumlu sahəyə çevrilməsi, ucqar 

kəndlərdə infrastrukturun istehsal və sosial formalarının yaradılması və inkişafı, bəhs edilən ərazilərdə 

məskunlaşmanın stimullaşdırılması tədbirlərinin geniş vüsət alması əhali məşğulluğunun ən səmərəli təşkilinin 

ifadəsinə çevrilmişdir. 

Bununla yanaşı, sənayenin çoxşaxəli iqtisadiyyat quruculuğu proseslərindəki rolunun artırılması, 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə təsdiq edilən yol xəritələrinin inkişaf məqsədlərindən irəli gələn vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi, makroiqtisadi göstəricilərin yüksələn dinamikasının müəyyənləşdirilməsi, yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması (450-yə yaxın), xammal, emal və istehsal potensialının düzgün əlaqələndirilməsi ilə 

mezoiqtisadi səmərəliliyin təmin edilməsi muxtar respublikanın iqtisadi inkişafdakı rolunun artmasına təkan 

vermişdir. 

Bütün bunların fonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası ötən illərin ən qürurverici sosial-iqtisadi inkişaf 

xronikasını təqdim etməkdədir. Cəmiyyət üzvlərinin və böyük ictimaiyyətin yüksək rəğbətini özündə 

cəmləşdirən bu nailiyyətlər uzaq gələcək üçün nəzərdə tutulan məqsəd və vəzifələrin gerçəkləşdirilməsinə 

hesablanıb. Qeyd edək ki, dövlətin sosial-iqtisadi maraqlarının ifadə olunduğu bu proseslər iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrinə investisiya qoyuluşları ilə daha da əlamətdardır. Fikrimizi təsdiq etmək üçün son 10 il 

ərzində muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrə 7 milyard 154 milyon 193 min 400 manat həcmində 

investisiyanın yönəldilməsini qeyd edə bilərik. Bu istiqamətlər dövlətin öz vətəndaşına, onun fəaliyyətinə, 

fəaliyyətinin isə məhsuldar nəticələnməsinə yönəldilmiş diqqətinin ifadəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir iqtisadi şəraitdə müəyyən etdiyi hədəflər yeni dövr üçün ciddi 

aktuallıq kəsb edən məsələlərin səmərəli təşkilinə güclü dayaqlar yaratmaqdadır. Yerli istehsal potensialının 

daha da artırılması, əhalinin ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatının dolğun ödənilməsi, firəvanlıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətindəki tədbirlərin məqsdəyönlülüyünün təmin edilməsi burada gündəlik 

fəaliyyət sahəsinə çevrilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu məqsədlərin geçəkləşdirilməsi istiqamətində atılan 

addımlar son on ilin davamlı inkişafında əhəmiyyətli olmuşdur. Belə ki, 2007-ci ildən 1 yanvar 2017-ci il 

tarixədək investisiya qoyuluşlarının 6 milyard 345 milyon 844 min 600 manatını və ya 88,7 faizini tikinti-

quraşdırma işləri təşkil etmişdir. Ümumi investisiya qoyuluşunun 4 milyard 388 milyon 679 min 200 manatı və 

ya 61,3 faizi istehsal təyinatlı obyektlərin, 2 milyard 765 milyon 514 min 200 manatı və ya 38,7 faizi qeyri-

istehsal sahələrinin payına düşmüşdür. Təbii ki, bütün bunlar iqtisadiyyatın müasir iqtisadi şəraitdə sahələrarası 

əlaqələndirilməsində, risklərə qarşı qorunmasında, müqavimət gücünün artırılmasında və bütün keyfiyyətlərlə 

birlikdə diversifikasiya edilməsində mühüm amil olmuşdur. Əldə edilən uğurlar muxtar respublikada əsas 

makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsulun strukturunun təşəkkülünə şərait yaratmaq məqsədini 

daşımaqdadır. Bu məqsədlə yönəldilən investisiyaların qarşıdakı dövrlər üzrə yüksək perspektivliyi nəzərə 

alınmaqla, onun daha çox iqtisadiyyatın inkişaf məqsədlərindən ibarət hədəflərə xidmət etməsi nəzərdə 

tutulmaqdadır. Məhz bu prioritetlər əsas götürülməklə, son 10 il ərzində iqtisadiyyatın sahələri üzrə ümumi 

investisiya qoyuluşuna görə, sənaye sahəsi 30,1 faizlik payla birinci yeri tutmuşdur. İnvestisiya qoyuluşunun 4,6 

faizi kənd təsərrüfatı sahəsinin, 14,3 faizi ticarət və xidmət sahəsinin, 16,6 faizi mənzil tikintisinin, 9 faizi 

nəqliyyat sahəsinin, 24,6 faizi isə iqtisadiyyatın digər sahələrinin payına düşmüşdür. Bunlarla yanaşı, muxtar 

respublikada qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin tərkib hissəsi olaraq, informasiya və rabitə sahəsinin 

davamlı inkişafına diqqət göstərilmiş və son on ildə bu sahəyə ümumilikdə, 57 milyon 293 min 100 manat 

investisiya qoyulmuşdur. Qeyd edək ki, bu göstərici təkcə ötən 2016-cı ildə 11 milyon 432 min 200 manat təşkil 

etmişdir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında güclü potensial, etibarlı iqtisadiyyat, dayanıqlı sosial siyasət 

mövcuddur. İnkişaf, tərəqqi, intibah hər addımda özünü göstərməkdədir. Hətta ucqar dağ kəndlərində belə ən 

müasir infrastrukturun yaradılması, yüksək səviyyəli elmin, təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin və digər 

sahələrin çevik inkişafı burada social-iqtisadi inkişaf üçün mükəmməl baza formalaşdırmışdır. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-19 noyabr.-№255.-S.5. 
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Naxçıvan qazandığı uğurlarla iqtisadi inkişafa böyük töhfələr verir 
 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Dövlət inkişaf etdikcə, problemlərin öhdəsindən layiqincə gəldikcə, təmsil etdiyi,  iqtisadi 

qüdrətinin də artması kimi zəruri göstəriciləri özündə yaşadır, sabaha və gələcəyə möhtəşəm 

nailiyyətlərlə təqdim edir. 

Bu zaman onun milli iqtisadi potensialı ayrılıqda hər bir fərdi, ümumilikdə isə bütöv bir cəmiyyəti əhatə 

etməklə, yüksək tərəqqi səviyyəsində bərqərar olur. Təbii ki, əldə olunan nailiyyətlər müasir dövrün ən mötəbər 

göstəriciləri kimi özünü təsdiq etməklə, yeni bir model, strategiya kimi adını ucalara yüksəldir. 

Müasir mütəqillik illərində özünün iyirmi altı illik inkişaf tarixi ilə böyük qürur mənbəyinə çevrilən 

Azərbaycan çoxşaxəli iqtisadiyyatı ilə istər regionda, istərsə də dünya miqyasında nümunəyə çevrilmişdir. 

İqtisadi gücün çox olması bütünlükdə ölkənin hərtərəfli inkişafını təmin edəcək bütün sahələrin müqavimətlilik, 

dayanıqlılıq və perspektivlilik səviyyəsini də əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişdir. Dünyanın bir çox ölkələrində 

baş alıb gedən, hətta qitə və materikləri də öz təsirinə salan sosial böhranlar, iqtisadi və siyasi sıxıntılar, maddi 

və mənəvi çöküntülər qarşısında dayanıqlıq gücünün mövcudluğu ölkəmizi nəinki, həmin xoşagəlməz hallardan 

və acı gerçəkliklərdən qoruya bilir, hətta öz uğurlarını daha da artırır. Buna ən parlaq misal olaraq, ölkəmizin bu 

ilin sentyabr ayında "Yeni əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasını, 30 oktyabr tarixdə Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir 

Yolunun açılışının keçirilməsini, 1 noyabrda isə ölkə başçısının İran İslam Respublikasına işgüzar səfərə 

getməsi və orada Azərbaycan İran və Rusiya arasında neft-qaz yataqlarının işlənməsi, elektroenergetika 

sahəsində əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində yeni perspektivlərin müəyyən edilməsi sahəsində danışıqların 

aparılması, bununla da, ölkəmizin nəinki, regionda, hətta dünya səviyyəsində  inkişaf yolunda olduğunu 

isbatlamasını göstərə bilərik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunlar ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi müdrik siyasi 

xəttin ölkəmizə qazandırdığı uzunmüddətli, uzaq gələcəyə istiqamətlənən uğurların tərkib hissəsidir. 

Ölkəmizin son on iki ildə keçdiyi tarixi-iqtisadi inkişaf yolu onun regional iqtisadi siyasət baxımından 

mahiyyətini də yüksəltmiş, innovativ əhəmiyyət qazandırmışdır. Bu gün ölkənin bütün regionlarının davamlı, 

tarazlı və dayanıqlı inkişafına bir-birinin ardınca xidmət edən üç mərhələdə regional inkişaf dövlət proqramları 

fəaliyyət göstərməkdədir və artıq bu proses üçüncü beşilliyi əhatə etməkdədir. Aydın məsələdir ki, bununla 

ölkənin regional siyasətinin də uğurları daha qabarıq şəkildə görünür. Qeyd edə bilərik ki, artıq istənilən rayon, 

şəhər, qəsəbə və digər ərazilərin inkişafındakı fərq aradan qaldırılmış və sistemli inkişaf təmin edilmişdir. 

Bu bir həqiqətdir ki, ölkəmizin regional siyasətinin uğurlu istiqamətdə müəyyənləşdirilməsinin ən gerçək 

təsdiqi regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Fikrimizi əsaslandırmaq 

üçün hər zaman milli iqtisadi potensialın inkişafı və artmasında söz sahibi olan, strateji əhəmiyyət daşıyan, 

ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və maddi həyatında daima güclü mövqeyi ilə seçilən, ərazi 

baxımından ölkəmizin təhlükəsizlik simvoluna çevrilən Naxçıvan muxtar respublikasının makroiqtisadi 

göstəricilərindən söz açmaq yerinə düşər. Burada təməli qoyulan sağlam iqtisadi mühit özünü bütün sahələrdə 

göstərməklə ümumilikdə, ölkə iqtisadiyyatının potensial dayağına çevrilməkdədir. Rəqəmlərə müraciət edərkən 

görürük ki, 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan ümum 

daxili məhsul istehsalı 1 milyard 949 milyon manatdan artıq təşkil etmişdir. Dövlətin öz əhalisinə bitməz və 

tükənməz qayğısının nəticəsi onların iqtisadi nailiyyətlərdən yetərincə bəhrələnməsi ilə də ifadə olunur. Bu 

mənada istehsal edilmiş ÜDM-nin hər bir nəfərə düşən həcmi müvafiq dövrdə 4327,4 manata çatdığını göstərə 

bilərik. 

İnkişaf yollarında qətiyyətlə irəliləyən istənilən ölkənin konkret hədəfləri vardır. Həmin hədəflərə çatmaq 

müvafiq ölkənin iqtisadi güc və potensialının az və ya çoxluğundan yetərincə asılıdır. Bunun üçün iqtisadi 

siyasətin məqsədyönlülüyü, çevikliyi, düzgünlüyü, əhatəsində olduğu hadisələrə uyğunluq səviyyəsi, lazım 

gəldikdə ondan qorunmaq qabiliyyəti, lazım gəldikdə isə yararlanmaq bacarığı əsas şərtdir. Təbii ki, bütün 

bunlar həm də güclü idarəçilik mexanizmi əsasında mümkün ola bilər. Şübhəsiz ki, muxtar respublikanın 

hazırkı inkişaf səviyyəsinə diqqət edərkən görürük ki, ölkəmizdə Ümummilli Liderimizin müəyyən etdiyi 
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uğurlu siyasət bütün sahələrin müvəffəqiyyət göstəricisinə çevrilmiş və bu, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafındakı dərin izləri ilə müşayiət olunmaqdadır. Belə ki, iqtisadiyyat bir sahə və ya istiqamət üzrə deyil, 

çoxşaxəli, çoxsahəli və dinamik olaraq irəliyə doğru addımlamaqdadır. Bunu muxtar respublikada cari ilin beş 

ayının makroiqtisadi nəticələrini özündə əks etdirən ÜDM-nin strukturunda da görə bilərik. Belə ki, burada 

yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit və şərait nəticəsində iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin nəticələri sanki, 

məhsuldarlıq uğrunda yarışırlar. Ərazidə əhalinin əksər hissəsinin kənd yerlərində yaşamasına baxmayaraq 

burada iqtisadiyyatın sənaye əhəmiyyəti də daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və sözügedən sahə 

məhsullarının artım dinamikası yüksələn xətt üzrə davam etməkdədir. Təkcə cari ilin yanvar-sentyabr aylarında 

istehsal olunan sənaye məhsulları 781 milyon 430 min 500 manatlıq həcmlə ÜDM-nin tərkibində ilk yeri 

tutmaqdadır. 

Yüksək doğmalıqla, böyük sevgi ilə tikmək, qurmaq və yaratmaq Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

müasir standartların özünə kök salmasına, onun qədimliyi ilə müasirliyinin səsləşməsinə və gələcəyə çox güclü 

ərmağan buraxmasına səbəb olmuşdur. Dünyanın bu qarmaqarışıq vaxtlarında belə möhtəşəm infrastruktur 

layihələrinin, ən mühüm strateji tədbirlərin gerçəkləşdirilməsinə nail olan ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi 

Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün mütərəqqi uğurları ilə milli iqtisadi inkişafa əvəzsiz töhfələrini 

verməkdədir. Müəyyən edilən hədəflərə uyğun olaraq muxtar respublikada sənaye məhsullarının daxili tələbata 

uyğunlaşdırılması məsələləri əsas götürülmüşdür. Buna görə də sənaye məhsulu istehsalının 96 faizi malların, 4 

faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 35 milyon 488 min 800 manatlıq, qeyri-

dövlət sektorunda isə 745 milyon 941 min 700 manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye 

məhsulunun 95,5 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

Bununla yanaşı, ixracın stimullaşdırılması məqsədlərinin makroiqtisadi səmərəliliyə təsiri imkanları daha 

da aktuallaşmış və bu, cari dövrdə sənayedə istehsalın genişlənməsi əsasında ixracın da həcminə müsbət təsir 

göstərmiş, cari ilin yanvar-sentyabr aylarında 220 milyon 544 min 900 ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac 

olunmuşdur. 

Gözəllik ürəkdən qaynaqlanır. Ürək isə yaşatdığı hədsiz sevgi ilə daha da gözəl olur. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında hər addımda ustalıqla, incəliklə yaradılan bütün gözəlliklər bu gözəllikləri quranın geniş 

ürəyini, o ürəyə İlahi sevgi verən uca Yaradanın böyüklüyünü bir daha göstərir. Ən ucqar dağ kəndlərində belə 

bərqərar edilən sağlam və münbit iqtisadi şərait ərazinin sosial-iqtisadi və mədəni əhəmiyyətini daha da 

artırmaqdadır. Təbii ki, bütün bunlar gündəlik dövlət qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur. Burada həyata 

keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsində yeni istehsal və xidmət potensialının intensiv inkişafı, ən müasir və yeni 

infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsini görmək mümkündür. Qeyd edək ki, sadalanan nailiyyətlərin əldə 

olunması üçün görülən tədbirlər özünün məqsədyönlülüyü ilə seçilmiş və bunun üçün cari ilin yanvar-sentyabr 

ayları ərzində muxtar respublikada əsas kapitala 768 milyon 502 min 300 manat həcmində investisiya 

yönəldilmişdir. Bütün bunlar muxtar respublikada tikinti sahəsində də ən müasir tələblərə cavab verən 

infrastruktur potensialının formalaşmasına xidmət etmişdir. Göstərilən yüksək dövlət qayğısının nəticəsidir ki, 

cari ilin təkcə yanvar-may aylarında əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 711 milyon 140 min 500 manatı 

və ya 92,5 faizi tikintiquraşdırma işlərinin payına düşmüşdür. 

Məlumdur ki, ölkəmizdə və ona bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı öz aktuallığı ilə 

seçilməkdədir. İqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarət əsas götürülmüş 

hədəflərin gerçəkləşdirilməsinə nail olmaq üçün bu sahədə sistemli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Burada 

atılan hər bir addım əldə olunan yüksək səmərə, məhsuldarlıq deməkdir. Artıq yaradılmış sağlam iqtisadi mühit 

kəndliyə öz mülkiyyətində olan torpaqlarda işləməyə, məhsul istehsal etməyə böyük stimul vermişdir. Nəticədə 

isə kəndli əmindir ki, onu daim diqqət və qayğı ilə əhatə edən qüdrətli dövlət vardır. Təbii ki, bütün bunlar 

istifadəçiləri, kəndliləri daha əzmkarlıqla işləməyə, daha məhsuldar fəaliyyət göstərməyə sövq etməkdədir. 

Məqsədyönlü və faydalı tədbirlər nəticəsində 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada 334 

milyon 397 min 900 manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. 

Müasir dövr hərtərəfli, o cümlədən innovativ inkişafdan, yüksək sosiallaşmadan, mütərəqqi 

humanizmlərdən ibarət əlverişli mexanizmlərə söykənən və bununla da xalqın, bütün təbəqələrdən olan 

insanların maraqlarını, mənafelərini ifadə edə bilən iqtisadiyyatın qurulması və inkişafını tələb etməkdədir. 

Təbii ki, ölkələr inkişaf etdikcə öz əhalisinin gündəlik həyat səviyyəsi də yüksəlir, yaxşılaşır və daha da 

firəvanlaşır. Əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf və ictimai-siyasi 
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sabitlik siyasəti müasir müstəqillik dövrünün son iyirmi iki ilində ən möhtəşəm nailiyyətləri ilə müşayiət 

olunmaqdadır. Keçən müddətdə ölkəmizin sosial siyasətinin daha geniş əhatədə formalaşması şübhəsiz ki, 

özünü bütün regionlarda və hər bir insanın gündəlik həyatında göstərməkdədir. Bu mənada da Naxçıvan muxtar 

respublikası milli liderin siyasi ideyalarına sadiq qalaraq öz sözünü deməkdədir. Və təbii ki, öz sakininin 

yaşayışını, alıcılıq qabiliyyətini, gündəlik yaşam tərzini və uzunmüddətli firəvanlığını əsas tutmaqdadır. Bu isə 

özünü əhalinin gəlirlərində büruzə verir. Qeyd edək ki, istinad edilən dövrdə Muxtar Respublikada əhalinin 

gəlirləri 1 milyard 331 milyon 97 min 400 manat təşkil etmiş və onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 2954,7 

manat olmuşdur. 

Daimi xarakter alan uğurlu tədbirlərlə dolu səmərəli nəticələr insanların bu günə olan marağını, sabaha 

olan həvəsini və gələcəyə olan ümidini daha da artırmış və bu, özünü onun maddi rifah halının yüksəlməsində 

göstərmişdir. Yüksək siyasi və iqtisadi çeviklik ölkəmizin strateji əhəmiyyətli bölgəsi kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının təhlükəsizliyini daha da gücləndirmiş və burada yaşayan insanların  öz xalqına, öz dövlətinə 

sadiqliyini daha da artırmışdır. Yeridilən siyasətin yalnız insan amili üçün mahiyyət verildiyi muxtar 

respublikada 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında iqtisadiyyatda bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının 

məbləğinin 414,5 manat həcmində təşəkkül tapmasına səbəb olmuşdur. Cari ilin yanvar-sentyabr aylarında 

muxtar respublikada 1919 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 1876-sı və ya 97,8 faizi daimi iş yerləridir. 

Ölkəmiz daxili siyasətdə olduğu kimi, xarici siyasətdə də məqsədyönlülük prinsiplərini əsas tutaraq 

keyfiyyətli, uğurlu, səmərəli tədbirlərin altına imza atmaqdadır. Təbii ki, bu isə öz növbəsində ölkəmizin 

beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin güclənməsinə və xarici iqtisadi əlaqələrin daha da təkmilləşməsinə təkan 

verməkdədir. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qətiyyətlə davam etdirdiyi  müdrik siyasət ölkəmizin səsinə 

səs verən, bizimlə müttəfiq olan, etibarlı tərəfdaş olan ölkələrin də sayının artmasına səbəb olmuşdur. Şübhəsiz 

ki, bu isə siyasi sahədə olduğu kimi iqtisadi sahədə də böyük güvən, etibar və inam gətirməkdədir. Təbii ki, bu 

isə özünü ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin artmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu 

baxımdan nailiyyətlərlə zəngin bir statistika ortaya qoymaqdadır. Burada əldə olunan iqtisadi inkişaf xarici 

ticarət əlaqələrinin daha da genişlənməsində özünü göstərməkdədir. Belə ki, 2017-ci ilin yanvar-sentyabr 

aylarında muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 329 milyon 821 min 400 ABŞ dolları təşkil 

etmişdir. Güclü iqtisadi təşkilatlanma, artan istehsal potensialı və sistemli iqtisadi idarəetmə Naxçıvan MR-in 

ixrac potensialının da inkişafına təkan vermişdir. Nəticədə isə ixracın həcmi 306 milyon 27 min 300 ABŞ 

dollarından artıq olmuş, idxalın həcmi isə 23 milyon 794 min 100 ABŞ dolları təşkil etmişdir. Şübhəsiz ki, 

bütün bunlar təcrübəli idarəçilik zəminində mümkün olmuşdur. Xalq üçün, insan üçün, vətəndaş üçün atılan 

addımlar son nəticə olaraq yalnız mənfəət, gəlir əldə edilməsindən ibarətdir. Qeyd edək ki, bu mənada da xarici 

ticarət əməliyyatları istiqamətində əldə olunan uğurlar bu istiqamətdə 282 milyon 233 min 200 ABŞ dollarından 

artıq həcmdə müsbət saldonun yaranması ilə müşayiət olunmuşdur. 

2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici 

ölkələrdən ümumilikdə 332 min 753 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 2016-cı ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 3,9 faiz və ya 12 min 490 nəfər çoxdur. 

Beləliklə, muxtar respublikada keçdiyimiz sosial iqtisadi inkişaf yolunda olduğu kimi, cari ilin 9 ayında 

da yüksək perspektivə malik nailiyyətlər qazanılmaqdadır. Təbii ki, bunlar milli iqtisadi inkişafın ən dolğun 

təminatı üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Heç şübhəsiz ki, müəyyən edilən prioritetlər baxımından belə bir inkişaf 

mənzərəsi yaxın gələcəkdə muxtar respublikanın yeni, növbəti inkişaf səhifələrindən də xəbər verməkdədir. 

 

İki sahil. - 2017.- 9 noyabr. - № 205. - S. 30. 
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Şərur rayonunun Ələkli kəndi müasir yaşayış məntəqəsinə çevrilib 

 

Muxtar respublikanın kəndlərində müasir infrastrukturun yaradılması və yeni sosial obyektlərin 

istifadəyə verilməsi insan amilinə göstərilən dəyərin daha bir ifadəsidir. Aparılan quruculuq işləri kəndlərdə 

idarəetmənin səmərəli təşkilinə, gənc nəslin hərtərəfli təhsil almasına, məskunlaşmanın artmasına, 

sakinlərin isə rahat və firavan yaşayışına xidmət edir. Muxtar respublikanın ən böyük yaşayış məntəqəsi olan 

Şərur rayonuna da bu inkişaf və tərəqqidən pay düşüb. Son illər rayonun kəndlərində kompleks quruculuq 

işləri aparılıb. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən  bildirilib ki, noyabrın 6-da Şərur 

rayonunun Ələkli kəndində yeni sosial obyektlərin açılışı olub. 

  

Ələkli kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib 

  

Noyabrın 6-da Ələkli kənd tam orta məktəbinin yeni binasının açılışı olub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib. 

Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Kamal Cəfərov tədbirdə çıxış edərək deyib ki, muxtar 

respublikanın digər yaşayış məntəqələri kimi, Şərur rayonu da yeni inkişaf mərhələsinə yüksəlib. Kəndlərin 

abadlaşması, fərdi təsərrüfatların genişlənməsi və yeni iş yerlərinin açılması insanların rahat yaşayışına və 

məskunlaşmanın artmasına səbəb olub. Bu ilin ötən dövründə Şərur rayonunda 3 məktəb binası, 3 kənd mərkəzi, 

3 xidmət mərkəzi, rayon Mərkəzi Xəstəxanası tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Hazırda 

Ərəbyengicə kəndində tam orta məktəbin, həkim ambulatoriyasının, kənd və xidmət mərkəzinin tikintisi, 

Yengicə kəndində XVIII əsrə aid hamamın bərpası, Şərur şəhərində 60 mənzilli yaşayış binasının yenidən 

qurulması, eləcə də Şərur şəhərinin içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi davam etdirilir. 

Ələkli kənd tam orta məktəbinin direktoru İsrafil Quliyev deyib ki, geniş quruculuq işlərinin aparılması 

Ələkli kəndini müasir kəndlərin sırasına qoşub. Kənddə müasirtipli məktəb binasının istifadəyə verilməsi 

təhsilin inkişafına göstərilən qayğının davamıdır. İsrafil Quliyev yaradılan hərtərəfli tədris şəraitinə görə 

kollektiv adından minnətdarlıq edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış edərək deyib: 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tövsiyə edirdi ki, “Ölkəmizin gənclərini təhsilli etmək 

üçün müasir tələblərə cavab verən məktəb binalarının tikilməsi ilə məşğul olmalıyıq”. Müasir məktəb binasında 

tədrisin təşkili üçün lazımi şərait yaradılır, kitabxana, idman qurğuları, laboratoriyalar, fənn kabinələri istifadəyə 

verilir, yeni texnologiyalar və ən son tədris metodları tətbiq olunur. Bu gün istifadəyə verilən Ələkli kənd tam 

orta məktəbi də müasir tədrisin tələblərinə uyğun qurulub. 

Ali Məclisin sədri bu münasibətlə kollektivi təbrik edərək deyib: Məktəbdə elektron lövhələr, kompüter 

sinifləri, zəngin kitabxana, gənclərin sağlam böyüməsi üçün idman qurğuları və zalı istifadəyə verilmiş, təhsil 

ocağı bütün fənlər üzrə ixtisaslı müəllimlərlə təmin olunmuşdur. Ona görə də yaradılan şəraitdən səmərəli 

istifadə olunmalı, təhsilli gənclər yetişdirilməlidir. Orta məktəbi bitirən hər bir gənc özünə peşə seçməli, 

ölkəmiz üçün yararlı vətəndaş kimi yetişməlidir. Təhsilli, vətənpərvər və peşə sahibi olan gənclərin hazırlanması 

isə müəllimlərin qarşısında duran əsas vəzifədir. Məktəbin nailiyyətləri onu deməyə əsas verir ki, tədris düzgün 

qurulub. Yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə nailiyyətlərin daha da artmasına və Ələkli kənd tam orta 

məktəbinin muxtar respublikanın qabaqcıl məktəbləri sırasına qoşulmasına imkan verəcəkdir. 

Ali Məclisin sədri bir daha kollektivi təbrik edib, məktəb binasının tikilməsində əməyi olanlara təşəkkür 

edib.  

Üçmərtəbəli məktəb binası 234 şagird yerlikdir. Binada 3-ü elektron lövhəli olmaqla 12 sinif otağı, fizika 

və kimya-biologiya laboratoriyaları, hərbi kabinə, şahmat sinfi, kompüter otağı, müəllimlər otağı, psixoloq 

otağı, kitabxana və idman zalı var. 

Ali Məclisin sədri kitabxanada, sinif otaqlarında və fənn kabinələrində olub, tədrisin təşkili ilə 

maraqlanıb. 
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Məktəbin kitabxanasında 1030-u dərslik və 2160-ı bədii ədəbiyyat olmaqla 3190 kitab müəllim və 

şagirdlərin istifadəsinə verilib, oxunması zəruri olan kitablardan ibarət guşə yaradılıb. Kimya-biologiya və 

fizika laboratoriyaları tədris planına uyğun təcrübi avadanlıqlarla təmin olunub, dəqiq elmlər üzrə elektron 

dərslik bazası yaradılıb. Tədris prosesində yeni texnologiyaların tətbiqinə geniş yer verilib, 19 kompüter dəsti 

quraşdırılıb və internetə qoşulub. Elektron lövhəli sinifdə muxtar respublikanın 201 ümumtəhsil məktəbi ilə 

Hüseyn Cavidin ev muzeyi arasında keçirilən distant dərs izlənilib. 

Məktəbin müəllimləri ilə görüşən Ali Məclisin sədri onları təbrik edib, məktəbdə yaradılan müasir 

şəraitin tədrisin hərtərəfli təşkilinə imkan verəcəyini bildirib, kollektivə işlərində uğurlar arzulayıb. 

Gənc müəllim Sahil Əlizadə pedaqoji kollektiv adından minnətdarlıq edərək deyib: Bu gün muxtar 

respublikada gənclərə xüsusi qayğı göstərilir, onlar səhiyyə, mədəniyyət, təhsil, dövlət qulluğu və digər 

sahələrdə işlə təmin olunurlar. Mən də bu il keçirilən təhsil yarmarkasında iştirak edərək, Ələkli kənd tam orta 

məktəbinə təyinat almışam. Məktəbdə ingilis dili fənnini tədris edirəm. Fəaliyyətim üçün hər cür şərait 

yaradılıb. Müasir məktəb binasının istifadəyə verilməsi məsuliyyətimizi daha da artırır. Söz veririk ki, göstərilən 

etimadı doğruldacaq, gənclərin hərtərəfli təhsil alması üçün səylə çalışacağıq.  

Binanın həyətində də abadlıq işləri aparılıb, bufet və açıq idman qurğuları istifadəyə verilib. 

  

Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi yeni binada fəaliyyət göstərəcək 

  

Muxtar respublikada gənc nəslin təhsili ilə yanaşı, onların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılmasına, 

eləcə də asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir. Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin 

fəaliyyətinin təmin olunması və uşaq musiqi məktəbləri üçün müasir binaların istifadəyə verilməsi bu baxımdan 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Noyabrın 6-da Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib. 

Bildirilib ki, musiqi məktəbində 23 sinif otağı, direktor otağı, müəllimlər otağı, konsert zalı, musiqi 

alətlərinin təmiri otağı və kitabxana var. Kitabxana musiqi nəzəriyyəsinə aid tədris vəsaitləri və ədəbiyyatlarla 

təmin olunub. Müasir inventar və avadanlıqlarla təchiz edilmiş məktəbdə şagirdlərin istifadəsinə 5 pianino 

verilib. Musiqi məktəbində xalq çalğı alətləri, fortepiano və nəzəri fənlər şöbələri fəaliyyət göstərir, tar, 

kamança, fortepiano, qarmon, nağara və saz ixtisasları üzrə musiqiçi kadrlar hazırlanır. Həmçinin məktəbdə 

xalq çalğı alətləri, sazçalanlar və nağaraçalanlar ansamblları, xor kollektivi və uşaqlardan ibarət həvəskar yallı 

qrupu da yaradılıb. 

Ali Məclisin sədri kitabxananın musiqi nəzəriyyəsinə aid dərslik və ədəbiyyatlarla zənginləşdirilməsi 

barədə tapşırıqlar verib. 

Musiqi alətlərinin təmiri otağına baxış zamanı milli musiqi alətlərinin təmiri və hazırlanması ilə məşğul 

olan gənc sənətkar Rəşad Həsənli minnətdarlıq edərək deyib ki, o, milli musiqi alətlərinin hazırlanması üzrə 

kurs keçib. Bu sahəyə böyük marağı var. Yaradılan şərait daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə imkan verəcək. 

Ali Məclisin sədri hazırlanan milli musiqi alətlərinə baxıb, gənc sənətkarların fəaliyyəti üçün bundan 

sonra da lazımi şəraitin yaradılmasının vacibliyini bildirib.  

Sonra Ali Məclisin sədri musiqi məktəbinin müəllimləri ilə görüşüb, onları yeni binanın istifadəyə 

verilməsi münasibətilə təbrik edərək deyib: Bu gün Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində 3 şöbədə 6 ixtisas 

üzrə musiqi dərsləri keçirilir. Ətraf kəndlərdən olan gənclər də məktəbdə musiqi təhsili alır. Bu da gənclərin 

asudə vaxtının səmərəli təşkili, onların istedadının üzə çıxarılması və milli musiqimizin yaşadılması baxımından 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Yaradılan şərait imkan verəcəkdir ki, məktəbə daha çox gənclər cəlb olunsun, tədris 

olunan ixtisasların sayı artırılsın.  

Ali Məclisin sədri deyib: Musiqi duyumu olanlar, musiqi alətlərində ifa etməyi bacaranlar xüsusi istedada 

malik insanlardır. Bu istedadların üzə çıxarılması, qədim və zəngin musiqi ənənələrimizin davam etdirilməsi isə 

kollektivin qarşısında duran əsas vəzifələrdir. Müəllimlər milli musiqimizlə yanaşı, dünya musiqisini də gənc 

nəslə öyrətməlidirlər. Naxçıvan Musiqi Kollecində və Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsində 

müxtəlif ixtisasların fəaliyyət göstərməsi musiqi məktəbini bitirən gənclərin öz təhsillərini davam etdirməsinə 

imkan verəcəkdir. 

Ali Məclisin sədri qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasında kollektivə uğurlar arzulayıb.   
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Məktəbin müəllimi Aidə Əsgərova minnətdarlıq edərək deyib ki, muxtar respublikada bütün sahələrdə 

olduğu kimi, mədəniyyətin inkişafına da daim diqqət və qayğı göstərilir. Şəhər, qəsəbə və kəndlərdə müasir 

mədəniyyət ocaqlarının, o cümlədən musiqi məktəblərinin tikilib istifadəyə verilməsi bunun ən parlaq 

nümunəsidir. Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi üçün müasir binanın inşa olunması kollektivin sevincinə səbəb 

olub. Müəllimlər yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə etməklə üzərlərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə 

yerinə yetirəcəklər. 

Konsert zalında Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdləri maraqlı musiqi nömrələri təqdim ediblər. 

Ali Məclisin sədri musiqi nömrələrini izləyib, şagirdləri uğurlu çıxışlarına görə təbrik edib. 

  

Dövlət qurumları yeni kənd mərkəzində fəaliyyət göstərəcək 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Ələkli Kənd Mərkəzinin də açılışını 

edib, binada yaradılan şəraitlə tanış olub. 

Məlumat verilib ki, kənd mərkəzinin birinci mərtəbəsində kitabxana, rabitə evi, feldşer-mama məntəqəsi, 

polis sahə və baytarlıq məntəqələri yerləşir. Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati ərazi dairəsi 

üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, statistika otağı, mədəniyyət evi üçün otaqlar və 42 yerlik zal isə binanın ikinci 

mərtəbəsindədir. Əhalinin maariflənməsində və asudə vaxtın səmərəli təşkilində əvəzsiz rolu olan kənd 

kitabxanasında oxucular üçün lazımi şərait yaradılıb. Burada 7472 kitab var. 

Baytarlıq məntəqəsi üçün ayrılan iş otağında lazımi dərman preparatları qoyulub. Kənd mərkəzindəki 

rabitə evində poçt şöbəsinin fəaliyyəti təmin olunub, 512 yerlik yeni nəsil Avtomat Telefon Stansiyası 

quraşdırılıb. 

Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatının sədri Cavid Hüseynov yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq 

edib, bu şəraitin fəaliyyətlərini daha da genişləndirəcəyinə imkan verəcəyini bildirib. 

Ali Məclisin sədri kənddə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti ilə maraqlanıb. 

Bildirilib ki, feldşer-mama məntəqəsi lazımi tibbi avadanlıqlar və dərman vasitələri ilə təmin olunub. 

Tibb işçiləri kənddə peyvənd işinin vaxtlı-vaxtında aparılmasına və gigiyenik qaydalara əməl olunmasına ciddi 

diqqət yetirirlər. 

  

Ələkli kəndində yeni xidmət mərkəzi və mərasim evinin açılışı olub 

  

Noyabrın 6-da Ələkli kəndində yeni xidmət mərkəzi də istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov xidmət mərkəzinin açılışını bildirən 

lenti kəsib. 

Məlumat verilib ki, kəndlərdə bu cür xidmət obyektlərinin tikilib istifadəyə verilməsi mühüm əhəmiyyət 

daşıyır. Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, dərzi, ət satışı yeri, ərzaq və təsərrüfat malları 

mağazaları fəaliyyət göstərir. Mərkəzin istifadəyə verilməsi həm də kənddə yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb 

olub. Hazırda burada 6 nəfər daimi işlə təmin olunub. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sona Ali Məclisin sədri sakinlərlə görüşüb. 

Ali Məclisin sədri deyib: Kəndlərdə abadlıq-quruculuq işlərinin aparılması, yeni sosial obyektlərin 

istifadəyə verilməsi insanlarda ölkəmizin sabahına inam yaradır. Bu gün Ələkli kəndində geniş quruculuq 

işlərinin aparılması, yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi müstəqil Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. Ələkli kəndi müasir Azərbaycan kəndinin nümunəsidir. Kənddə yaradılan şərait sakinlərin rahat 

yaşayışına xidmət edir. Ona görə də sakinlər uzun illər ərzində formalaşmış təsərrüfat ənənələrini davam 

etdirməli, torpaqları əkməli, Ələkli kəndinin bugünkü müasir görkəmini qoruyub saxlamalıdırlar. 

Kənd sakini Vaqif Bayramov minnətdarlıq edərək deyib: Aparılan quruculuq işləri və yaradılan müasir 

infrastruktur Ələkli kəndinə qəsəbə görkəmi verib. Kəndin bütün sosial problemləri həll olunub. Artıq 

övladlarımız müasir məktəbdə təhsil alacaqlar. Kənd sakinləri əsasən əkinçiliklə məşğul olurlar. İstehsal 

etdiyimiz məhsulu bazar və yarmarkalarda rahat şəkildə satırıq. Bu da imkan verir ki, təsərrüfatlarımızı daha da 

genişləndirək. 

Həmin gün Ali Məclisin sədri kənddə tikilən yeni mərasim evinə də baxıb. 
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Kənd ağsaqqalı Arif Kazımov deyib: Bu gün Ələkli kəndinin həyatında əlamətdar gündür. Aparılan 

quruculuq işləri sakinlər tərəfindən minnətdarlıqla qarışlanır. Yeni mərasim evinin tikilməsi sakinlərin 

rahatlığını təmin etməklə yanaşı, həm də bizim dəyərlərimizə hörmətin bariz nümunəsidir. Bütün bunları 

görərkən bir daha əmin oluruq ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin arzuları reallığa çevrilib. 

Sonra iki zal və mətbəxdən ibarət olan mərasim evinə baxış olub. Binaya su, elektrik və qaz xətləri 

çəkilib, mətbəx zəruri inventarla təchiz edilib. 

  

Kənd yolu müasir tələblərə uyğun qurulub 

  

Noyabrın 6-da Ələkli kənd avtomobil yolu əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yolun açılışını bildirən lenti kəsib. 

Məlumat verilib ki, 5300 metrlik avtomobil yolunun hərəkət hissəsi genişləndirilərək asfalt örtük salınıb. 

Yolda tikinti işləri mühəndis-texniki tələblərə uyğun aparılıb, 125 su keçidi, 2 su ötürücü qoyulub, 2230 metr 

uzunluğunda beton kanal çəkilib. 

 

* * * 

 

Ələkli kəndində quruculuq işləri aparılarkən bir sıra abadlıq işləri də görülüb. Kənddə rabitə, elektrik, qaz 

və su xətləri yenilənib, 2310 metr fiberoptik kabel, 13 min 580 metr rabitə, 670 metr elektrik və 380 metr qaz 

xətti çəkilib, əhalinin içməli suya olan tələbatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 1 kilometrlik içməli su xətti 

bərpa olunub.  

 

Xalq qəzeti.-2017.-7 noyabr.-№245.-S.4. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

609 

 

 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövrdə Türkiyə ilə 

münasibətlərin qurulması 

 

Namiq Əhmədov 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin Naxçıvan dövru (1990-1993-cü illər) zamanca o qədər 

uzun çəkməsə də, ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi baxımdan müstəqillik uğrunda mübarizə tariximizin önəmli 

bir səhifəsidir. Üstündən illər keçməsinə baxmayaraq, bu dövr təkcə tarixçilərin və siyasətçilərin yox, eləcə də 

geniş ictimaiyyətin, ən önəmlisi isə gəncliyimizin öyrənəcəyi və ibrət götürəcəyi tarixdir. 

 

Təbii ki, ulu öndər Heydər Əliyev haqqında yazılan kitablarda, məqalə və tədqiqat işlərində bu dövrün 

yeni tariximizdə həlledici bir mərhələ kimi təqdim olunması deyilənləri bir daha sübut edir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun sözləri də bu reallıqlara əsaslanır: “1990-cı ilin iyul ayında 

ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi, burada siyasi fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanın 

ərazisini erməni işğalından, muxtariyyətini isə ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etmişdir. Həmin illərdə 

ümummilli liderimizin muxtar respublika parlamentində xüsusi bəyanatla çıxış etməsi, Türkiyə Respublikasına 

səfəri zamanı Moskva və Qars müqavilələrini yenidən gündəliyə gətirərək, dünya ictimaiyyətinin diqqətini 

Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətinə yönəltməsi Naxçıvanın muxtariyyət statusuna ikinci ömür vermişdir”. 

O dövrün tarixi səciyyəsini verən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 

köməkçisi, professor Əli Həsənov məqalələrinin birində yazır: “Naxçıvanın blokadaya salınmasına baxmayaraq 

və siyasi hakimiyyətin qərəzli münasibətinə fikir vermədən Heydər Əliyev muxtar respublikanın sosial-iqtisadi 

böhran vəziyyətindən çıxarılması üçün mühüm addımlar atırdı. Onun həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət 

nəticəsində Naxçıvanın ermənilər tərəfindən işğalının qarşısı alındı, əhali aclıqdan və qışın soyuğunda 

donmaqdan xilas edildi. Türkiyə Cümhuriyyəti tərəfindən Azərbaycanla Türkiyə arasında sərhəd keçidi 

yaratmaq məqsədilə Araz çayı üzərində körpü tikildi və 1992-ci il mayın 28-də onun rəsmi açılışı oldu”. 

Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanı problemlər mən-gənəsindən xilas etmək, muxtar respublikanın 

həyati tələbatlarını ödəmək, hər şeydən əvvəl, nəqliyyat və kommunikasiya sisteminin qurulmasından asılı idi. 

Bu məsələ qonşu Türkiyə və İran dövlətləri ilə yüksək münasibətlərin qurulmasına əsaslanırdı. Muxtar 

respublikaya rəhbərlik etdiyi 1 il 9 ay ərzində Heydər Əliyevin qonşu ölkələrlə qurduğu xarici əlaqələr bölgəni 

fəlakətdən xilas edən şərtlərdən biri oldu. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin Ali Məclisin sədri seçilməsi Naxçıvan – Türkiyə 

münasibətlərinin qurulmasına təkan verdi. Naxçıvan – Türkiyə arasında həmin ilin oktyabrında müvəqqəti 

körpü açıldı. Bu “Həyat qapısı” istifadəyə verildikdən sonra Türkiyə hökumət nümayəndələrinin, iş adamlarının, 

bu ölkənin qonşu vilayətlərinin nümayəndələrinin Naxçıvana səfərlərinin sayı çoxalmış, muxtar respublikaya 

edilən yardımların həcmində böyük artımlar olmuşdu. 1991-ci ilin 9 noyabırında Türkiyə “Qızıl ay”ının xətti ilə 

Naxçıvana 126 ton ərzaq gətirilmişdi. İqdır şəhərinin əhalisi və valiliyi isə noyabrın sonunda qida 

məhsullarından ibarət 19 yük maşını göndərmişdi. 

Naxçıvan – Türkiyə əlaqələrinin inkişafında digər təkanverici amil Heydər Əliyevin başçılığı ilə 

Naxçıvan nümayəndə heyətinin Türkiyəyə rəsmi səfəri oldu. 1992-ci ilin martında Türkiyənin Baş naziri 

Süleyman Dəmirəlin göndərdiyi şəxsi təyyarə ilə Heydər Əliyevin qardaş ölkəyə işgüzar səfəri çərçivəsində 

Prezident Turqut Özal və Baş nazir Süleyman Dəmirəllə görüşlər keçirildi, bütün sahələrdə əməkdaşlığın 

qurulması və inkişaf etdirilməsi yönündə sənədlər imzalandı. 13 maddədən ibarət olan bu sənəddə muxtar 

respublikaya maliyyə, iqtisadi, texniki dəstək verilməsi, muxtar respublikanın zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi 

üçün 100 milyon ABŞ dolları həcmində kreditin ayrılması, tərəflər arasında enerji layihələrinin qurulması, 

nəqliyyat strukturunun yaradılması təsdiqlənirdi. Eyni zamanda, qəbul edilmiş sənədlərə əsasən, bank işi, turizm 

və informasiya mübadiləsi sahəsində geniş əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, 100 nəfər tələbənin Türkiyəyə 

təhsil almağa göndərilməsi də əksini tapırdı. 

Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında və iqtisadi blokadanın yarılmasında 1992-ci il may ayının 

28-də Sədərək-Dilucu körpusünün açılışı mühüm addım idi. Körpünün rəsmi açılış mərasimində Türkiyənin Baş 

naziri Süleyman Dəmirəlin başçılığı ilə türkiyəli nazirlərdən, yüksək çinli məmurlardan və ziyalılardan ibarət 
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150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti iştirak etmişdi. Ölkələrimiz arasında mühüm hadisə kimi dəyərləndirilən 

bu körpü iki qardaş xalqın uzun illər bir-birinə qovuşmaq arzusunu gerçəkləşdirdiyindən xalq arasında “Ümid 

körpüsü”, “Həsrət körpüsü” adlandırılmışdı. 

Körpünün açılışı mərasimində həm bir siyasətçi, həm də blokada şəraitində yaşayan naxçıvanlıların əzablı 

həyat tərzini duyan və anlayan Heydər Əliyev “Araz çayının o sahilində, bu sahilində dost, qardaş kimi 

yaşamışıq. Ancaq 70 ildir ki, bir-birimizlə görüşmək üçün, əlaqə saxlamaq üçün həsrət çəkmişik. 70 il biz bu 

günü böyük həsrətlə gözləmişik. İndi isə bizim bu arzularımız, bizim bu diləklərimiz həyata keçibdir. Naxçıvan 

ilə, Azərbaycan ilə Türkiyəni bağlayan nəhəng bir körpü tikilibdir”, – deyərək sevincini gizlətməmişdir. 

Türk dünyasının coğrafi bütünlüyünü təmin edən bu körpünün açılışında Türkiyənin o zamankı Baş naziri 

Süleyman Dəmirəl də “Bu körpü, sadəcə, Türkiyə ilə Azərbaycanı deyil, dünyanı, iki ayrı dünyanı, Avropayla 

Asiyanı, Avropayla Qafqazları – hamısını bir-birinə bağlayacaqdır”, deyə olduqca yüksək bir dəyər vermişdi. 

Naxçıvanla Türkiyə arasında salınmış Sədərək – Dilucu körpüsünün istifadəyə verilməsi ilə blokadanın 

tədricən aradan qaldırılmasına, əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına, muxtar respublikanın dünyaya 

tanıdılmasına başlanmışdı. Eyni zamanda, bu, Türkiyənin şərq vilayətlərinin inkişafına təkan vermiş, nəqliyyat 

əlaqələrinin inkişafı və beynəlxalq daşımalar üçün yeni istiqamət müəyyənləşdirmişdir. 

Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin 1992-ci il iyulunda keçirilən iclasında körpünün 

açılışı tarixi hadisə kimi dəyərləndirilmiş, müvafiq qərarla Sədərək-Dilicu körpüsü Türkiyə Respublikası və 

Naxçıvan MR arasında rəsmi kecid qapısı elan edilmişdi. Bu gün də Türkiyə-Azərbaycan və Naxçıvan 

əlaqələrinin səviyyəsini, türk dünyasının birlik və bütövlük ideyalarının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 

görülən işlərin əhəmiyyətindən danışanlar Sədərək-Dilucu körpüsünə xüsusi önəm verirlər. Çünki bu körpü 

Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafının başlanğıcı olmuşdur. 

Heç şübhə yoxdur ki, bundan sonra da Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində, türk dünyasının həmrəyliyində 

Naxçıvanın xüsusi yerinin olması ən yeni tariximizin önəmli faktlarından olacaqdır. 2008-ci ildə Türkiyə Baş 

nazirinin Naxçıvana səfəri, 2009-cu ildə Türkiyə Prezidentinin Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə 

görüşündə iştirak üçün Naxçıvana gəlməsi qardaş ölkənin bu qədim diyara verdiyi önəmin ifadəsidir. 2010-cu 

ilin oktyabrında Azərbaycan-Türkiyə biznes forumunun Naxçıvanda keçirilməsi isə iqtisadi əlaqələrin inkişafı 

üçün yeni perspektivlər açmışdır. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü siyasi fəaliyyətində ölkəmizin Türkiyə ilə əlaqələrinin qurulmasında və 

yüksək temp ilə inkişafında iki şəxsiyyətin – Süleyman Dəmirəl-Heydər Əliyev münasibətlərinin böyük dostluq 

və qardaşlıq səviyyəsində olması da mühüm rol oynamışdı. Hətta uzun illər Heydər Əliyevin çox şirin bir tərzdə 

dediyi “Dostum, qardaşım Süleyman Dəmrəl” müraciəti də adamların dillərində əzbər olmaqla, həm də sevgi və 

güvənc duyğusu kimi səslənirdi. Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar dərin narahatlıq keçirən Türkiyə 

rəhbərliyinin təcavüzün dayandırılmasına verdiyi əməli dəstəyin bir hissəsi də şübhəsiz ki, bu doğmalıqdan 

qaynaqlanırdı. Hətta 1992-ci ilin mayında Naxçıvanın Sədərək rayonuna ermənilərin hücumu ilə əlaqədar 

Türkiyə hökuməti bəyanat qəbul etmiş, 1921-ci il Qars müqaviləsinin şərtlərinə əsasən, Naxçıvan MR-in 

muxtariyyətinin qarantı olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişdi. 

O zaman Heydər Əliyev Türkiyənin dövlət və hökumət rəhbərləri ilə əlaqə yaradaraq Qars müqaviləsində 

olan öhdəliklərin yenidən rəsmi şəkildə tanınmasına nail oldu və dünya ictimaiyyətinə təcavüzlə bağlı müraciət 

etdi. Xarici dövlətlərin ölkəmizdəki diplomatik missiyalarının, eləcə də xarici mətbuat orqanları 

nümayəndələrinin Naxçıvana səfərlərini qiymətləndirən Heydər Əliyev bununla bağlı deyirdi: “Mən şəxsən 

gündə bir neçə dəfə onlarla görüşmüşəm, vəziyyət haqqında məlumat vermişəm. Onlar da çox operativ hərəkət 

edərək məlumatları bütün dünya informasiya orqanlarına çatdırmış və bunun nəticəsində dünya ictimaiyyətində 

böyük bir ciddi rəy yaranmışdır”. Bunun nəticəsi idi ki, dünyanın 57 dövləti rəsmi şəkildə Ermənistanın 

Naxçıvana hərbi təcavüzünü pisləyən bəyanatlar vermişdi. Bu hadisədən iki ay sonra 1992-ci ilin iyulunda 

Türkiyəyə səfər edən Heydər Əliyevin dövlət rəhbərləri və ictimaiyyətlə görüşlərində də bu məsələ diqqətdə 

olmuşdu. Bu səfər çərçivəsində Naxçıvanda Türkiyə konsulluğunun açılması məsələsi həllini tapmış, 7 ay sonra 

1993-cü ilin 5 fevralında konsulluq fəaliyyətə başlamışdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasnın Türkiyənin qonşu və yaxın vilayətləri – Qars, İqdır, Ağrı, Ərzurum, 

Van ilə də birbaşa əlaqələrinin yaradılması Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətindən doğurdu. Belə bir fakt da 

var ki, İqdıra vilayət statusunun verilməsində (27 may 1992-ci il) Heydər Əliyevin xüsusi rolu olmuşdu. Hələ 

XX əsrin əvvəllərində müxtəlif səbəblərdən Türkiyəyə üz tutan soydaşlarımızın burada daha çox məskunlaşması 
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faktı ulu öndərin diqqətindən yayınmamışdı. Heydər Əliyev Türkiyə səfərlərində bu bölgələrdə olmağı 

unutmamış, eyni zamanda, həmin vilayətlərin nümayəndə heyətləri də dəfələrlə Naxçıvana səfərlər etmiş, ən 

müxtəlif kömək və dəstəkləri ilə Naxçıvana üz tutmuşdular. 1992-ci ilin avqustunda Heydər Əliyevin Türkiyəyə 

növbəti səfərində ərzaq yardımı barədə razılaşma olmuşdu. 1993-cü ilin aprelində yenə də Ali Məclis sədrinin 

müraciəti əsasında “Qızıl ay” cəmiyyəti Naxçıvana əlavə yardım gətirmişdi. 

Heydər Əliyevin Türkiyəyə sonrakı səfərləri zamanı da aparılan danışıqlar, imzalanmış sənədlər 

Naxçıvan – Türkiyə münasibətlərinin inkişafına təkan vermiş, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi 

problemlərinin həllində əvəzsiz rol oynamışdı. Əslində, Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü 

Türkiyə ilə əlaqələrin qurulmasına ciddi zərurət yaratdığı kimi, böyük siyasətçinin türk dünyasının 

problemlərinin həllinə də xüsusi önəm verdiyi məlumdur. Ulu öndər müstəqil Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçildikdən sonra bu məsələlərlə ardıcıl şəkildə məşğul olmuşdur. 

Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru Cavanşir Feyziyevin “Zamana sığmayan zəka” (“Xalq qəzeti”, 8 

may 2014-cü il) məqaləsində deyildiyi kimi, “Heydər Əliyev öz xalqının tarixi köklərinə bağlı olan elə bir 

şəxsiyyətdir ki, o, bütün siyasi fəaliyyəti ərzində türk dünyasının birliyinə, bütövləşməsinə və vahid güc 

mərkəzinə çevrilməsinə böyük inam bəsləmiş və bu prosesin də davamlı inkişafına çalışmışdır”. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-3 noyabr.-№242.-S.7. 
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Naxçıvanın Şərqə açılan qapısı –Culfa inkişaf yollarında 

 

Məhəmməd Fərəcov, 

Naxçıvan Dövlət Radiosunun baş redaktoru 

 

Qədim tarixi keçmişə malik olan doğma Naxçıvanımızın bu gün hansı tərəfinə yolun düşürsə, o 

yerdə müasirlik, yenilik görürsən. Bütün bunlar isə təsadüfi deyil. 2014-2018-ci illəri əhatə edən 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına müvafiq olaraq aparılan məqsədyönlü işlər 

diyarımızın bütün bölgələrinə inkişaf, tərəqqi gətirib. Naxçıvanın “Şərqə açılan qapısı” hesab edilən 

Culfa rayonunda da bütün bunları aydın görmək olar. Rayonun əsrarəngiz təbiəti, günü-gündən 

abadlaşan, müasirləşən yaşayış məntəqələri, rahat, hamar yolları ilk növbədə bu yerə ayaq basan hər bir 

kəsin gözünü oxşayır. Bu baxımdan Naxçıvanla Culfanı birləşdirən magistral yolun rahat, hamar olması 

uğurla həyata keçirilən quruculuq siyasətinin bəhrəsidir. Yol isə iqtisadiyyatdır, mədəniyyətdir. Elə məhz 

bunun nəticəsidir ki, bu bölgədə də yol tikintisi, körpü salınması həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Son illər Çeşməbasar-Boyəhməd kəndlərini birləşdirən magistral yol da yenidən qurulub, insanların 

müxtəlif ünvanlara gediş-gəlişi asanlaşıb. Bu istiqamətdə Qazançı, Teyvaz, Milax, Ərəfsə, Ləkətağ və 

Boyəhməd kəndlərində kompleks quruculuq işləri aparılıb, dağ kəndlərində, eləcə də sərhəd yaşayış 

məntəqələrində mühüm infrastruktur layihələri reallaşdırılıb. 

 

Naxçıvandan Culfa şəhərinə istiqamət alan geniş, hamar yolla irəlilədikcə göz önündə əsrarəngiz təbiət, 

abad yaşayış məntəqələri canlanır. Şəhərin girişində salınan Bayraq meydanı, burada əzəmətlə ucalan ay-

ulduzlu, üçrəngli bayrağımız, ətrafın yaşıl libası adamın qəlbini açır. Qarşı tərəfdə isə Culfa şəhəri özünün abad, 

müasir görünüşü ilə diqqət çəkir. Qürurla söyləmək olar ki, müstəqillik illərində bu qədim bölgə də sürətlə in-

kişaf edib, dəyişib. Həm rayon mərkəzi, həm də ayrı-ayrı kəndlər müasir görkəm alıb. Xüsusən də, 2017-ci ilin 

ötən 9 ayında həyata keçirilən quruculuq tədbirlərinin, görülən işlərin həcmi daha çoxdur. Qazanılan uğurlar, 

əldə edilən nəticələr statistik rəqəmlərdə də özünü aydın göstərir. Belə ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında 5 

milyon 197 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub. İqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün 

maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 21 milyon 685 min manat investisiya yönəldilib. 

Hazırda Culfa şəhərinin Mehdi Hüseynzadə küçəsindəki 50 mənzilli yaşayış binasında əsaslı şəkildə 

yenidənqurma işləri aparılır. Bu işlər başa çatdırıldıqdan sonra bina daha gözəl görkəm alacaq, ətrafı abadlaş-

dırılacaq. Sakinlərin rahat və firavan yaşayışı üçün bütün kommunal şərait yaradılacaq. Odur ki, qarşıdan gələn 

qış mövsümündə bina sakinləri elə bir ciddi problemlərlə üzləşməyəcəklər. Şəhərdəki mövcud ictimai binaların 

qış aylarında istiliklə təmin olunması üçün mövcud qazanxanalar da saz vəziyyətə gətirilib, bəzi binaların dam 

örtüyü yenilənib, ayrı-ayrı küçələrdə, xüsusən də Cəfər Cabbarlı və Mehdi Hüseynzadə küçələrində kanalizasiya 

xətləri, binaların giriş hissəsində qapılar yenilənib. 

Bundan əlavə Culfa şəhəri və ətraf kəndlərin içməli su təchizatı, həmçinin kanalizasiya sistemlərinin 

yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində Əlincəçay yatağında 2 min 88 metr müxtəlif diametrli borularla kaptaj 

və onu sel sularından qorumaq üçün uzunluğu 1500 metr olan selyönəldici bənd tikilib. Sutəmizləyici qurğu 

əhalini və sənaye sahəsini gün ərzində 24 saat ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təchiz edəcək. 

Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər sayəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsi də yüksəlib, yeni iş 

yerləri açılıb. Cari ilin 9 ayı ərzində 236 nəfər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işə düzəlib, sağlamlıq 

imkanları məhdud bir neçə qadınla müqavilə bağlanaraq haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib. İşlə təmin 

olunanların 68-i qadın, 102-si gənc, 12-si sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, 4-ü isə aztəminatlı ailələrin 

əməkqabiliyyətli üzvləridir. Keçirilmiş əmək yarmarkalarında 52 nəfər, həmçinin təhsil və səhiyyə işçiləri üçün 

yarmarkalarda 36 nəfər münasib işlə təmin olunub. 

Kənd təsərrüfatı Culfa rayonunun iqtisadiyyatında aparıcı sahələrdən birini təşkil edir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il 13 

yanvar tarixli sərəncamına uyğun olaraq, məhsul istehsalçılarına 50 faiz güzəştli şərtlərlə 589 min 600 manat 

dəyərində 1034 ton mineral gübrə satılıb və əkinçiliyin inkişafı üçün 22 min manat kredit verilib. 
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Aqrolizinq xətti ilə 14 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və aqreqatı gətirilərək 

sahibkarlara satılıb. Bütün bunların hamısı rayonda kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafında əsaslı rol 

oynayıb. Bölgədə ekoloji cəhətdən saf meyvə-tərəvəz məhsullarının yetişdirilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirilir. Ötən il fevral ayının 8-də qəbul olunan “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası məqsədilə bu ilin 

əvvəlindən bəri yaşıllıqların və meyvə bağlarının ümumi ərazisi xeyli genişləndirilib, 10 min ədəddən çox 

müxtəlif meyvə tingi əkilib. 

Culfa rayonunda kənd təsərrüfatı sektorunun inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu baxımdan 

strateji əhəmiyyət kəsb edən taxılçılığın inkişafı önə çəkilir. Bu isə təsadüfi deyil. Taxılçılıq kənd təsərrüfatının 

aparıcı sahələrindən biridir. Cari ilin ötən müddətində bu vacib sahə diqqət mərkəzində saxlanılıb: 4 min 831 

hektar buğda əkini sahəsindən 12 min 821 ton, 1217 hektar arpa əkini sahəsindən isə 3 min 52 ton məhsul 

tədarük olunub. Torpaq mülkiyyətçiləri gələcəyin bol məhsulu üçün bu payız günlərində əsaslı zəmin yaradır, 

taxıl əkinini aqrotexniki qaydalarda, optimal müddətlərdə həyata keçirirlər. İndiyə kimi 2 min hektara yaxın 

sahədə payız əkini üçün şum qaldırılmasına nail olunub. Rayonda ikinci çörək hesab etdiyimiz kartofçuluğa da 

maraq böyükdür. İndiyə kimi 275 hektar kartof əkilmiş sahədən 2 min 697 ton məhsul yığılıb. Məhsuldarlıq orta 

hesabla 80 sentnerdən yuxarı olub. 339 hektar tərəvəz bitkiləri əkilən sahədən isə 4 min 532 tondan artıq kartof 

yığılıb, ərazilərdə məhsul yığımı davam etdirilir. Bundan əlavə meyvə bağlarından 2 min 578 ton, həmçinin 

üzümlüklərdən 1709 ton məhsul toplanılıb ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli çoxdur. 

Cari ilin ötən aylarında heyvandarlığın və arıçılığın inkişafı da diqqətdə saxlanılıb. Mal-qarının baş sayı 

artırılıb, cins tərkibi yaxşılaşdırılıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində rayonda arı ailələrinin sayı 13 min 

710 başa çatdırılıb. Bu dövrdə 11 milyon 725 min manat heyvandarlıq, 23 milyon 635 min manat isə bitkiçilik 

məhsulları olmaqla bütövlükdə 35 milyon 361 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib. Bu isə ötən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4 faiz çoxdur. İstehsal edilən məhsullar yerli tələbatı ödəyir, bazar və 

yarmarkalara çıxarılır, istehsalçının maddi-rifah halını yüksəldir. 

Bu gün rayonun hər bir sakini iftixar hissi keçirir ki, bütün bu yaradılanlar, qurulanlar, abad guşələr 

uğurla həyata keçirilən quruculuq siyasətinin layiqli töhfələridir. Həyata keçirilən quruculuq tədbirləri sayəsində 

13 min 272 nəfər əhalisi olan Culfa şəhəri də xeyli böyüyüb, burada bir-birindən əhəmiyyətli sosialyönümlü 

obyektlər tikilib, yaşıllıqların ümumi ərazisi xeyli genişləndirilib, ictimai binalara yeni görkəm verilib, sakinlər 

üçün rahat kommunal-məişət şəraiti yaradılıb, digər tədbirlər həyata keçirilib. 

Qürurla söyləmək olar ki, muxtar respublikamızdakı sürətli inkişaf və tərəqqidən Culfa rayonuna da xeyli 

pay düşüb. Həm Culfa şəhərində, həm də ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrində müasir tipli məktəb binaları, kənd 

mərkəzləri, həkim ambulatoriyaları və digər sosial obyektlər tikilib istifadəyə verilib, yol infrastrukturu 

yenilənib, əhalinin rahat, firavan yaşayışı üçün tikinti, quruculuq, abadlıq işləri görülüb, yaşıllaşdırma tədbirləri 

həyata keçirilib. Culfa şəhər sakinləri, uzun illər mədəniyyət sahəsində çalışan təcrübəli mütəxəssislər Sədaqət 

Rəfiyeva və Əqidə Zeynalova bütün bunların hamısını qədim bölgənin müasirləşməsi, yeniləşməsi baxımından 

atılan uğurlu addımlar kimi dəyərləndirirlər. 

Heydər Əliyev prospekti Culfa şəhərinin baş meydanıdır. Son illər bu prospektdə yeni, müasir tipli onlar-

ca obyekt tikilib istifadəyə verilib. Prospektdəki Culfa şəhər musiqi məktəbinin yeni binası, mədəniyyət evi, 

uşaq bağçası, 2 və 3 nömrəli tam orta məktəblərin maddi-texniki bazası güclü olan təhsil müəssisələri və digər 

obyektlər quruculuq siyasətinin layiqli töhfələridir. Son illər həyata keçirilən quruculuq tədbirləri, yeni 

mədəniyyət ocaqlarının tikilib istifadəyə verilməsi bu vacib sahədə də əhaliyə göstərilən xidmətin səviyyəsini 

yüksəldib. Rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin əməkdaşı Nuray İsmayılova indi daha yaxşı işləmək, 

fəaliyyət göstərmək imkanlarının yarandığını nikbinliklə söyləyir. Deyir ki, mədəni-kütləvi tədbirlər daha 

maraqlı, rəngarəng keçirilir. Milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz yaşadılır, təbliğ olunur. Rayon mədəniyyət və 

turizm şöbəsinin “Çeşmə” instrumental ansamblı maraqlı konsert proqramları verir. Xüsusən də, rayonumuzun 

ərazisindəki “N” saylı hərbi hissələrdə Vətənimizin keşiyini çəkən əsgər və zabitlər qarşısında təşkil edilən 

konsert proqramları böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır. 

Biz mədəniyyət işçiləri diyarımıza gələn turistləri memarlıq incilərimizlə yaxından tanış edirik, onlara 

tarixi keçmişimiz barədə məlumatlar veririk. Xüsusən də qonaqlarımızın “Gülüstan” türbəsi, “Əlincəqala”, 

“Xanəgah”, “Ərəfsə” piri kimi tarixi yerlərə gedişini təşkil edirik. Şəhərimizin mərkəzində müasir tipli, 2 
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mərtəbəli mədəniyyət evi, yaraşıqlı istirahət parkımız var. Yaradılan nümunəvi şərait yerli sakinlərin, eləcə də 

bu qədim bölgəyə gələn qonaqların asudə vaxtının səmərəli təşkilinə xidmət edir. 

Təhsil prioritet sahədir. Son illər Culfa rayonunda bu istiqamətdə də uğurlu nəticələr qazanılıb. Xüsusilə 

də 2016-2017-ci tədris ilində təhsil işçilərinin əldə etdiyi nəticələr sevindiricidir. Qeyd edək ki, bu gün rayonda 

26 tam orta və 6 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə 5118 şagirdin təlim-

tərbiyəsi ilə 1025 müəllim məşğul olur. Yaradılan nümunəvi şərait təhsilin, səviyyəsini yüksəldir. Belə ki, 2016-

2017-ci tədris ilində IX sinif şagirdlərindən 414, XI sinif məzunlarından isə 373 nəfəri mərkəzləşdirilmiş 

qaydada buraxılış imtahanlarında iştirak edib. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının I mərhələsində 129 nəfər 

keçid balından çox,19 nəfər isə 500-700 arasında bal toplayıb. Ali məktəblərə qəbul imtahanlarının II 

mərhələsində isə 165 nəfər müxtəlif ixtisas qruplarına qəbul olub. Rayonun Yaycı kənd 1 və 2 nömrəli, Culfa 

şəhər 2 nömrəli, Əbrəqunus, Gülüstan, Ərəzin, Camaldın və Dizə kənd tam orta məktəblərin nəticələri yüksək 

olub. Gülüstan kənd tam orta məktəbindən sənəd verən məzunlardan 4-ü, Dizə kəndindən 3 məzundan 3-ü, 

Camaldın kənd məktəbindən 2 məzundan 2-si, Əbrəqunus məktəbindən 15 məzundan 14-ü, Şurud kənd 

məktəbindən isə 3 məzundan 2-si müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunublar. 

2016-2017-ci tədris ilində ümumi orta təhsil bazasından 32 şagird müxtəlif kolleclərə, 13 şagird hərbi 

liseyə, 5 nəfər isə xüsusi təyinatlı ali məktəblərə daxil olub. Dövlət proqramı çərçivəsində rayonun ümumtəhsil 

məktəblərinə 74 ədəd elektron lövhə, 441 ədəd kompüter dəsti, 21 ədəd printer verilərək 36 kompüter otağı ya-

radılıb, kompüterlərdən 95 faizi internet şəbəkəsinə qoşulub. Ötən tədris ilində 13 ümumtəhsil məktəbində 304 

nəfər üçün 16 məktəbdə hazırlıq qrupu yaradılıb. Payız-qış mövsümündə fasiləsiz tədrisi təmin etmək məqsədilə 

bütün hazırlıq işləri aparılıb, məqsədyönlü tədbirlər görülüb. 

Hazırda rayon tikinti quraşdırma idarəsinin inşaatçıları Dizə kəndində daha bir yeni – 216 yerlik məktəb 

binasının, kənd və xidmət mərkəzlərinin tikintisini sürətlə həyata keçirirlər. Kəndi magistrala birləşdirən yol da 

genişləndirilir, abadlıq işləri aparılır. 

Muxtar respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi, Culfa rayonunda da səhiyyənin inkişafı, eləcə də 

əhalinin sağlamlığı naminə ardıcıl olaraq məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Yeni-yeni səhiyyə ocaqları 

tikilib istifadəyə verilir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin xeyir-duası ilə istifadəyə verilən və güclü maddi-tex-

niki bazaya malik olan rayon mərkəzi xəstəxanasının müasir tipli binası buna əyani sübutdur. Hələ ucqar dağ və 

sərhəd yaşayış məntəqələrimizdə tikilib istifadəyə verilən həkim ambulatoriyalarını, feldşer-mama 

məntəqələrini demirik. 

Culfa rayonunda əhaliyə göstərilən poçt-rabitə xidmətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də müvafiq 

işlər görülür. Hazırda rayonda 6 min 441 abonent telefon-rabitə xidmətindən səmərəli istifadə edir. Bu ilin ötən 

müddətində 255 ünvana yeni telefon xətləri çəkilib. Hazırda bu istiqamətdə işlər uğurla davam etdirilir. Bir sıra 

yaşayış məntəqələrində avtomat-telefon stansiyalarının gücü artırılıb. Bütün bunlar isə Culfa rayonunda əhaliyə 

göstərilən poçt-rabitə xidmətinin səviyyəsini xeyli yüksəldib. 

Culfa şəhərində quruculuq işləri ilə yanaşı, yaşıllaşdırma tədbirlərinə də ciddi diqqət yetirilir. Park və 

yaşıllıq zolaqlarına müntəzəm qulluq göstərilir, insanların asudə vaxtının səmərəli keçməsi üçün məqsədyönlü 

tədbirlər aparılır. Bu baxımdan şəhərin mərkəzində salınmış Heydər parkı ilin bütün fəsillərində sakinlərin üz 

tutduqları ünvanlardan biridir. Bu yerdə ulu öndərimizin büstü qoyulub, ətraf sahələr abadlaşdırılıb, həmişəyaşıl 

dekorativ ağaclar ilin bütün fəsillərində baharı xatırladır, füsunkarlıq, gözəllik yaradır. Rayon kommunal 

müəssisələri kombinatının və mənzil-istismar sahəsinin kollektivləri əhalinin rahat yaşayışının təmin 

olunmasında xidmət işini günün tələbi səviyyəsində qururlar. 

Qeyd edək ki, rayonun kəndlərində də inkişaf və tərəqqi vardır. Belə yaşayış məntəqələrindən biri də 

Ərəzin kəndidir. Bu kənddə kompleks quruculuq işləri aparılıb, kəndi magistrala birləşdirən yola asfalt örtük 

verilib, müasir tipli məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri tikilib. Əhalinin sosial-məişət şəraiti xeyli 

yaxşılaşdırılıb. Kənd sakini, ziyalı Kamran Cəfərov aparılan möhtəşəm quruculuq işləri və rahat yaşayış barədə 

nikbinliklə danışır. Söyləyir ki, qədim tarixi keçmişə malik olan Ərəzin kəndi sanki qəsəbə körkəmi alıb. Yeni 

təhsil ocağı, kənd və xidmət mərkəzi, həkim ambulatoriyası, qara örtüklü asvalt yollarımız hamımızın 

ürəyincədir. Hələ münbit torpaqlarımızda yetişdirilən qızılı-sünbüllü taxılı, barlı-bəhərli meyvə bağlarımızı 

demirik. Bütün bunlar hamısı rahat yaşayışın, sosial-iqtisadi inkişafın göstəriciləridir. 

Muxtar respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi, Culfa rayonunda da həyata keçirilən quruculuq 

və iqtisadi siyasət davamlı inkişafa, firavan həyata gətirib çıxarıb. Diyarımızda davamlı inkişafın təminatçısı isə 
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ilk növbədə ulu öndərimiz Heydər Əliyev olub. Bu gün isə dahi şəxsiyyətin siyasəti onun siyasi varisi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Odur ki, rayonun 

hər bir sakini, ayrı-ayrı vətəndaşlar, ziyalılar sürətli sosial iqtisadi inkişafı ilk növbədə ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlayırlar. 

Culfa rayonu muxtar respublikanın qədim bölgələrindən biridir. Bu gün isə bu bölgə özünün müasirliyi 

inkişaf və tərəqqisi ilə seçilir. Həm rayon mərkəzində, həm də ayrı-ayrı kənd yaşayış məntəqələrində insanlar 

bunu yaxından görürlər. Bütün bunların hamısı isə uğurla həyata keçirilən quruculuq siyasətinin bəhrələridir, 

müstəqilliyimizin gətirdiyi xoş güzəran, firavan həyatdır. Bu qədim bölgədə qazanılan uğurlar isə Culfa 

rayonunun sakinlərini cari ildə də həvəslə çalışmağa, qurub-yaratmağa sövq edir. Bunu 2017-ci ilin ötən 9 

ayının yekunları da söyləməyə əsas verir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-28 oktyabr.-№237.-S.5. 
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Naxçıvan İslam mədəniyyətinin mərkəzi kimi 

 
Rauf Kəngərli, 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosunun rəhbəri 

 

Bu gün geniş coğrafiyanı əhatə edən, çoxsaylı xalqları özündə birləşdirən İslam mədəniyyətinin daşıyıcısı 

olan ölkələr arasında zamanın tələbinə çevrilmiş həmrəyliyin, birliyin təmin olunması üçün önəmli layihələr 

reallaşdırılır. Həmin məsələlərdə təşəbbüskarlığı ilə seçilən Azərbaycan Respublikasında cari ilin ’’İslam 

Həmrəyliyi İli” elan edilməsi mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olmaqla bərabər, bu həmrəyliyin 

formalaşdırılmasına yönələn bir təşəbbüs kimi alqışlanıb. Bir neçə aydan sonra ölkəmiz qədim Naxçıvanın 

timsalında bu məsələdə özünün liderliyini daha da irəli aparacaq. Tarixən İslam sivilizasiyasının əsas 

mərkəzlərindən biri sayılan, İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda, müsəlman intibahının yaranmasında 

önəmli rol oynayan qədim diyarımız həmin il daha bir mühüm tarixi missiyanı yerinə yetirəcək - Naxçıvan 

şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı olacaq, güclü potensiala malik İslam dünyasının bir il ərzində qlobal 

arenada mədəniyyət bayraqdan kimi çıxış edəcək. 

Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsində bir sıra mühüm məqamlar əsaslı rol 

oynayıb. Həmin məqamların hər biri həm ayrılıqda, həm də ümumilikdə, əhəmiyyətli amillər kimi diqqəti cəlb 

edir və əslində, bir-birini tamamlayır. Naxçıvan möcüzəsi də məhz budur: səbəblər zənciri möcüzəvi sinerji 

yaradır və dahilər yurdunu İslam mədəniyyətinin mərkəzinə çevirir. Onları sıralamaq o qədər asan olmasa da, 

tarixi proseslərə məhz xronoloji ardıcıllıqla diqqət yetirməklə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək mümkündür. 

Naxçıvanı İslam mədəniyyətinin paytaxtına aparan yolda önəmli məqamlar isə, zənnimizcə, aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 

Naxçıvan Nuh Peyğəmbərin yurdudur 

 

Məlumdur ki, qoca Şərqin qapısı Naxçıvan təkcə Azərbaycanın, türk-islam aləminin deyil, həm də 

dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindəndir. Dünya tufanı zamanı Nuh Peyğəmbər və ona iman gətirənlərin 

mindikləri gəminin Naxçıvanda quruya çıxması və insanların burada məskən salması dünya şöhrətli alimlərin 

araşdıraraq gəldikləri elmi nəticələrdə də öz əksini tapıb. Həmin hadisə barədə məlumatların müqəddəs 

’’Qurani-Kərim” və ”incil”də mövcudluğu, həmçinin ”Bilqamıs” dastanında və muxtar respublikanın Ordubad 

rayonunun ərazisində yerləşən Gəmiqaya qayaüstü yazı və rəsmlərində əks olunması bu reallığı göstərir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 

’’Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haqqında” Sərəncamında bu məqamlar xüsusilə qeyd olunub. 

Naxçıvanın təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malik olan həmin sərəncamda deyilir: "Naxçıvanın Nuh 

Peyğəmbərlə bağlılığı hələ qədim dövrlərdən diqqəti cəlb etmiş, yunan alimi Klavdi Ptolomey bizim eranın 

ikinci əsrində ilk dəfə olaraq Naxçıvanı Nuh Peyğəmbərin məskəni kimi xatırlatmış, on altıncı əsrin görkəmli 

ərəb alimi, coğrafiyaşünas Əl-Şərifi Nuh Peyğəmbərin qəbrinin, hətta gəmisinin də qalıqlarının Naxçıvanda 

olması barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

Rus tədqiqatçısı Konstantin Nikitinin 1882-ci ildə Tiflisdə nəşr olunan "Qafqaz ölkəsi və tayfalarının 

təsviri üçün materiallar məcmuəsi"ndə verilən "Naxçıvan mahalı və Naxçıvan şəhəri” adlı irihəcmli 

məqaləsində Nuh Peyğəmbərin özünün duz mədənində ilk çalışanlardan olması, şəhər əhalisinə duz çıxartmağı 

öyrətməsi qeyd olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, bu ərazidə Eneolit dövründən başlayaraq duz mədənçiliyinin 

əsası qoyulmuşdur. Bu isə 5 min illik Naxçıvan şəhər mədəniyyətinin formalaşmasına güclü təsir göstərmişdir". 

Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvan təkcə İslam aləmi üçün deyil, bütün dünya xalqları üçün 

bəşəriyyətin ikinci yaradılış yeri hesab, edilir və bu, onu cazibə mərkəzinə çevirir. Məhz buna görə də bir çox 

ekspertlərin fikrincə, bu gün Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı adına layiq olmaqla yanaşı, həm də 

sivilizasiyalararası dialoqun ideal mərkəzi kimi çıxış etməyə, dünya mədəniyyətinin mərkəzi olmağa layiqdir. 

 

Naxçıvan tarixən elm və mədəniyyət mərkəzi olub 
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Tarixçi alimlərimizin də qeyd etdiyi kimi, əsrlər boyu böyük inkişaf yolu keçən Naxçıvan şəhəri hələ 

eramızın əvvəllərindən mühüm iqtisadi-mədəni və inzibati mərkəz kimi tanınıb. Tarixdə iz qoyan bir sıra 

əhəmiyyətli dövlətlərin dayaq məntəqəsi, paytaxtı olub. Naxçıvan şəhəri Avropa ilə Asiyanı birləşdirən böyük 

İpək Yolunun üzərində yerləşir. Qədim diyar ilə Kiçik Asiya, Qrta Şərq və Zaqafqaziya ölkələri arasında 

əlaqələr xüsusilə sıx olub. Naxçıvanda hələ İslam dini yayılmamışdan əvvəl böyük mədəniyyət formalaşıb, elm, 

ədəbiyyat inkişaf edib. 

Bu il iyulun 7-də "Naxçıvan” Universitetində "Naxçıvanın türk İslam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və 

günümüzdə” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu barədə deyib: "Naxçıvan ən qədim dövrdən başlayaraq türk mədəniyyətini 

günümüzə qədər gətirib çıxarmışdır. Neolit, Eneolit, Kür-Araz və Boyalı qablar mədəniyyətinin nadir inciləri, 

beş min il bundan əvvəl yaradılan ilkin şəhər mədəniyyəti, insan düşüncəsinin ilk yazılı ifadəsi olan Gəmiqaya 

abidələri, milli varlığımızın ifadəsinə çevrilən ”Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Naxçıvanda İslam dini qəbul 

olunanaqədərki mədəniyyətin nümunələridir... 653-cü ildən sonra isə bu mədəniyyət İslam mədəniyyəti ilə 

vəhdətdə inkişaf etmişdir...” 

 

Naxçıvan İslam dünyasına böyük alimlər bəxş edib, İslam memarlığı məktəbi yaradılıb 

 

Bu diyarın şöhrət tapması, elm, mədəniyyət beşiyi hesab edilməsi həm də onun həmin sahələrin inkişafına 

əvəzsiz töhfələr verən elm xadirnlərinin Vetəni olması ilə bağlıdır. İslam dini Azərbaycanda yayıldıqdan sonra 

Naxçıvanda İslam dünyasının üzünə böyük bir elm, mədəniyyət xəzinəsi də açılıb. Bu xəzinə birgə İslam 

mədəniyyətinin formalaşmasında lokomotiv rolunu oynayıb. Naxçıvanda İslam dininin qəbul edilməsindən 

sonrakı dövrdə bu diyar şairləri, elm xadimləri, filosofları, mütəfəkkirləri, sənətçiləri və məşhur mədəniyyət 

nümunələri ilə İslam dünyasının inkişafına əsaslı töhfələr verib. Deyilənləri təsdiq etmək üçün onlardan bir 

neçəsini vurğulamaq kifayətdir. 

”Qurani-Kərim”i təsəvvüf üslubunda şərh edən ilk alim kimi tarixə düşən Baba Nemətullah Naxçıvani 

islam dininin elmi baxımdan öyrənilməsinə əvəzsiz töhfəiər bəxş edib. Nemətullah Naxçıvani məktəbi keçən 

din xadimləri İslam dünyasının dörd bir tərəfində bu dinin güclənməsində, cəhalətin qarşısının alınmasında 

əsaslı rol oynayıblar. 

Qədim diyarın digər bir elm xadimi, "Şərqin böyük dahisi" adlandırılan Nəsirəddin Tusi də elmin 

müxtəlif sahələri ilə dərindən maraqlanıb, astronomiya, riyaziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq və elmin 

digər sahələrinə həsr olunmuş əsərlər yazıb. Qnun yaradıcılığında astronomiya və riyaziyyat üzrə tədqiqatlar 

xüsusi yer tutur. 

Memar Əcəmi Naxçıvani özünün əsrlərə şahidlik edən şah əsərləri ilə türk-islam dünyasında memarlığın 

inkişafında inqilabi yeniliklərə imza atıb. Onun Möminə xatun, Yusif Küseyir oğlu türbələri kimi ölməz sənət 

abidələri bu gün tarixə güzgü tutur. Tədqiqatçıların fikrincə, Marağa abidələri Azərbaycan memarlığının 

Naxçıvan məktəbinin ən mühüm xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bundan başqa. Yusif Küseyir oğlu türbəsi 

ilə Ərzincandakı Məlik Qazi türbəsi. Möminə xatın türbəsi ilə Konyadakı Qılınc Arslan türbəsi. Gülüstan 

türbəsi ilə Kayseri, Niğdə, Ərzurum və Amasya türbələri, Qarabağlar türbəsi ilə Sivasdakı Güdük Minarə 

eynilik təşkil edir. Bu da bir daha təsdiq edir ki. Memar Əcəmi tərəfindən əsası qoyulan Naxçıvan memarlıq 

məktəbi türk-islam dünyası memarlığının inkişafına mühüm təsir göstərib. 

 

Muxtar respublikada 211 məscid, 26 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində İslam mədəniyyətini əks etdirən çoxsaylı tarixi-memarlıq 

abidələri mövcuddur. Bu mühüm maddi və eyni zamanda, mənəvi sərvətlərimizin sırasında muxtar 

respublikanın müxtəlif bölgələrində yerləşən, peyğəmbər övladlarının dəfn olunduğu imamzadələrin 

özünəməxsus əhəmiyyəti, xüsusi yeri var. Naxçıvanın on üç əsrdən artıq bir dövrünü özündə təcəssüm etdirən 

bu dəyərli abidələr yalnız ölkəmizin deyil, bütövlükdə, müsəlman Şərqinin qədim sənətkarlıq, xüsusilə də 

memarlıq ənənələrinin, çoxəsrlik tarixi keçmişinin yadigarlarıdır. 
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Hazırda qədim diyarın ərazisində üç imamzadə var. Bunlar muxtar respublikanın paytaxtında yerləşən 

Naxçıvan şəhər İmamzadəsi, Babək rayonunun Nehrəm kəndində və Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndindəki 

(Parçı) imamzadələrdir. Onlardan ikisi yüksək səviyyədə bərpa edilib, digərində isə bərpa işləri davam etdirilir. 

”Qurani-Kərim”də geniş bəhs olunan Nuh Peyğəmbərin şərəfinə yüz illərdən bəri Naxçıvan şəhərində 

türbə ucaldılıb. Dağılmış, sıradan çıxmış həmin türbə son illər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin diqqət və qayğısı nəticəsində yenidən bərpa edilib. Müqəddəs kitabımızda adıçəkilən Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı da bu gün öz abadlığına görə yalnız İslamın yarandığı müqəddəs şəhərlərdəki ziyarətgahlarla 

müqayisə oluna bilər. Onu da qeyd edək ki, hazırda muxtar respublikada 211 məscid, 26 dini ziyarətgah var. 

Son 22 ildə Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış məntəqələrində yeni məscidlər tikilib, 

mövcud məscidlər təmir olunub, abadlaşdırılıb. Naxçıvanda 2000 nəfərin eyni vaxtda namaz qıla biləcəyi 

məscidin inşası da davam etdirilir. 

Vaxtilə muxtar respublikanın ərazisində inşa olunan zəngin tərtibatlı hamamlar da türk-islam 

mədəniyyətinin mühüm nümunələrindən biridir. Bu gün həmin tarixi-memarlıq abidələri mədəniyyətimizin 

nadir inciləri sırasına daxil olunub. Naxçıvan şəhərindəki Dədə Qorqud meydanında yerləşən XVIII əsrə aid 

İsmayılxan hamamı, Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki Yengicə hamamı. Kəngərli rayonunun Şahtaxtı 

kəndindəki hamam, habelə Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Vənənd, Nüsnüs, Yuxarı Əylis, Düylün və digər 

kəndlərdəki hamamlar tarixi-memarlıq, eləcə də mədəni abidə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda 

Yengicə hamamında bərpa işləri aparılır. Qeyd edək ki, Naxçıvanda inşası İslam dininin yayılmasından sonrakı 

dövrə təsadüf edən əksər tarixi abidələr restavrasiya olunub. 

Bəli, Naxçıvan şəhərinin 2018- ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsinin səbəbi digər 

amillərlə yanaşı, həm də muxtar respublikada ziyarətgahların, dini- mədəni abidələrin bərpasının diqqət 

mərkəzində saxlanılmasıdır. 

 

Paytaxt seçilmək üçün təkcə tarixi keçmiş deyil, həm də inkişaf perspektivləri, mövcud 

İnfrastruktur da əhəmiyyətli rol oynayır 

 

İslam mədəniyyəti paytaxtının seçilməsində şəhərlərin tarixboyu mədəniyyətə, ədəbiyyata, elmə verdiyi 

dəyərlərlə yanaşı, həm də bundan sonrakı illərdə həmin sahələr üzrə verə biləcəyi töhfələr də xüsusilə diqqətə 

alınır. Yəni, təkcə keçmişdəki uğurlar İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmağa kifayət etmir. Qeyd olunan 

keyfiyyətlərə malik şəhərlərin tarixi-mədəni varlığı üzərində qurulan bu günü də həmin məsələdə əsaslı rol 

oynayır. Çünki məqsəd İslam sivilizasiyasının dəyərlərinə əsaslanan bu günü və gələcəyi yaratmaqdır. 

Layihəyə əsasən hər hansı şəhərin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması üçün həmin paytaxt ölkə 

və region səviyyəsində elmi-tədqiqat, arxeoloji təhsil mərkəzlərinə, fərdi və kollektiv şəkildə mədəni tədbirlər 

təşkil edən mədəniyyət qurumlarına, mükəmməl infrastruktura malik olmalıdır. Bu gün muxtar respublikada, o 

cümlədən Naxçıvan şəhərində həyata keçirilən genişmiqyaslı infrastruktur quruculuğu layihələri qədim 

diyarımızı cənnətməkana çevirib. Naxçıvan şəhərinin qədimliyi və klassik üslubu harmonik şəkildə müasir 

memarlıq nailiyyətləri ilə birləşib. Bütün bunlar Naxçıvanın regionun ən gözəl şəhərləri sırasında yerini daha da 

möhkəmləndirməsinə töhfə verir. 

Bu gün Naxçıvan şəhərində reallaşdırılan layihələr nəticəsində muxtar respublika paytaxtının müasir 

siması yaradılıb, şəhər sakinlərinin, qonaqların istirahətinin yüksək səviyyədə təşkili üçün yeni məkanlar 

qurulub, mövcud olanlar isə müasir səviyyədə abadlaşdırılıb. Bu qədim diyara gələn qonaqların, nüfuzlu 

alimlərin də qeyd etdiyi kimi, muxtar respublikanın paytaxtı qısa müddətdə əsaslı surətdə yenidən qurulub. 

Şəhərsalmada xüsusi diqqət yetirilən kərpic və şəbəkə elementləri burada Şərq memarlıq ənənələrini, şüşə və 

metal konstruksiyalardan istifadə isə Qərb inşaat texnologiyalarını üzvi vəhdətdə birləşdirir. Müasir Naxçıvan 

Şərq mühitinin özünəməxsus aurasını və qərbyönlü inkişafın əsas meylilərinin məcmusunu təcəssüm etdirir. 

Bütün bunlar bir daha deməyə əsas verir ki, Naxçıvan şəhəri öz qədimliyi və müasirliyi ilə İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı olmağa layiq gözəl bir məkandır. Bu hadisə dünyanın ədalət və bərabərliyə söykənən 

sabitliyin, təhlükəsizliyin və sülhün yeni mərhələsinə can atdığı bir vaxta təsadüf edir. Bütün bu amillərin hər 

biri 2018-ci ildə Naxçıvanın timsalında İslam aləminə, dünyaya təqdim ediləcək. Bu, beynəlxalq ictimaiyyətin 

diqqətini ölkəmizə yönəldəcək, ümumdünya İctimai mövqeyin formalaşmasına, respublikamızın beynəlxalq 

mövqelərinin daha da möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verəcək. 
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Kəngərli rayonunda yeni qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib 

 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin davamlı olaraq həyata keçirilməsi, mütərəqqi suvarma 

metodlarının tətbiqi muxtar respublikada əkinçiliyin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. Su təminatı olmayan 

və uzun müddət əkilməyən torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə qatılır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 23-də 

Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndində qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə 

iştirak edib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Əsgər Əsgərov 

tədbirdə çıxış edərək deyib ki, muxtar respublikada şoranlaşma və bataqlaşmanın qarşısının alınması, suvarma 

şəbəkələrinin genişləndirilməsi və mütərəqqi suvarma metodlarının tətbiqi bol məhsul istehsalı ilə yanaşı, torpaq 

və su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə də imkan verir. Qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması və yeni torpaq 

sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması da bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır. Son illər Babək və 

Culfa rayonlarında 2220, Kəngərli rayonunda isə 717 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsi qurulub. Bu gün 

isə Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndində yeni qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilir. Əsgər Əsgərov əkin 

sahələrinin su təminatının və torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bundan sonra 

da səylə çalışacaqlarını bildirib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə 

verilməsini muxtar respublikanın həyatında əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib, bu münasibətlə istifadəçiləri 

təbrik edərək deyib: Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinin 16 faizi əkinəyararlı torpaqlardır. Əkinəyararlı 

torpaqların isə 10 faizə yaxını suvarılan ərazilərdir. Ona görə də əkinəyararlı torpaqlardan səmərəli istifadə 

olunması və yeni suvarma şəbəkələrinin qurulması mühüm əhəmiyyət daşıyır. Artıq muxtar respublikada 

mütərəqqi suvarma metodları tətbiq olunur, qapalı suvarma şəbəkələri qurulur, yeni torpaq sahələri əkin 

dövriyyəsinə qatılır. Son 5 ildə muxtar respublikada 3 min hektara yaxın sahədə qapalı suvarma şəbəkəsi 

qurularaq istifadəyə verilmişdir. Hazırda bu ərazilərdən bol məhsul götürülür. Bu gün istifadəyə verilən qapalı 

suvarma şəbəkəsi hesabına isə 407 hektar torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilmişdir. Əkin dövriyyəsinə 

qatılan yeni torpaq sahələrinin əkilməsi qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulmasına sərf olunan vəsaitin 8-10 il 

müddətində geri qaytarılmasına imkan verəcəkdir. 

Ali Məclisin sədri deyib: Qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması və yeni torpaq sahələrinin əkin 

dövriyyəsinə qatılması vacib məsələdir. Çünki muxtar respublika əhalisinin sayı ilbəil artır, həyətyanı torpaq 

sahələrində evlər tikilir. Bu da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yeni torpaq sahələrinin əkin 

dövriyyəsinə qatılmasını zəruri edir. Qapalı suvarma şəbəkəsinin əhatə etdiyi ərazi uzun müddətdir əkilməyən 

münbit torpaqlardır. Su təminatından sonra bu ərazilərin əkilməsi muxtar respublikada kənd təsərrüfatının 

inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Torpağa həyat vermək, onu əkin dövriyyəsinə qaytarmaq xeyirxah işdir. Eyni 

zamanda, bu, insanlara həyat vermək deməkdir. Çünki bol məhsul istehsalı muxtar respublika iqtisadiyyatının 

inkişafı ilə yanaşı, həm də əhalinin ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 

Ali Məclis sədri deyib: Mütərəqqi suvarma metodlarının tətbiqi, qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması, 

nasos stansiyalarının tikilməsi, torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması və yeni torpaq sahələrinin əkin 

dövriyyəsinə daxil edilməsi bu gün qarşıda duran əsas vəzifələrdir. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün 

Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinə lazımi şərait yaradılmış, maddi-texniki baza gücləndirilmişdir. 

Eyni zamanda, muxtar respublikada əkinəyararlı torpaqların atlasının hazırlanması şoranlaşmaya və 

çəmənləşməyə meyilli torpaq sahələrinin müəyyən edilməsinə, meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsinə və 

drenaj şəbəkələrinin qurulmasına imkan verir. 

Ali Məclisin sədri meliorasiya və irriqasiya sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin bundan sonra da davam 

etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb, qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulmasında əməyi olanlara təşəkkür edib, 

onları qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıb, suvarma şəbəkəsinin baş planı ilə tanış olub. 

Məlumat verilib ki, qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi yerli mütəxəssislər tərəfindən qısa müddətdə və 

keyfiyyətlə aparılıb. Böyükdüz kəndi ərazisində yerləşən və Araz çayından qidalanan hovuzlardan su öz axını 
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ilə uzunluğu 2 min 700 metr olan magistral boru xətti vasitəsilə qapalı suvarma şəbəkəsinə ötürülür. Ərazidə 

müxtəlif diametrli borularla 4380 metr uzunluğunda ana xətt çəkilib, deformasiyaların qarşısını almaq 

məqsədilə ana xəttin üzərində 13 kompensator və 2 siyirtmə quraşdırılıb. Ana xəttin dayanıqlığını artırmaq 

məqsədilə borunun yeri 40 santimetr qazılaraq çınqıl qatı verilib, birləşmə olan hissələrə 520 ədəd beton dayaq 

qoyulub, boru yarıya qədər torpaqla doldurulub. 

Ərazidə diametri 200 millimetr olan plastik borularla 41 min 680 metr uzunluğunda paylayıcı xətt çəkilib 

və üzərində 480 suvarma hidrantı, sahəyə suyun verilməsini növbə ilə təmin etmək üçün 91 siyirtmə, xətdəki 

suyun boşaldılması üçün 93 suboşaldıcı quraşdırılıb. Torpağın yuyulmasının qarşısını almaq məqsədilə 

hidrantların ətrafına çınqıl qatı verilib, beton hovuzlar qoyulub. Magistral xəttin üzərində diametri 50 millimetr 

olan 27 ədəd suburaxıcı quraşdırılıb. 

Ali Məclisin sədri Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi ərazisində layihə işlərinin aparılması və yeni 

qapalı suvarma şəbəkəsinin qurulması barədə tapşırıqlar verib. 

Sonra Ali Məclisin sədri qapalı suvarma şəbəkəsinin istifadəyə verilməsini bildirən qurğunu işə salıb. 

  

Muxtar respublikada payızlıq taxıl əkini aparılır 

  

Oktyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov “Bərəkət Buğda 

Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndindəki toxumçuluq 

təsərrüfatının taxıl əkini sahəsinə gəlib, taxıl əkininin gedişi ilə maraqlanıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri Elşad Əliyev məlumat verərək deyib ki, muxtar 

respublikada bu günə qədər 20 min hektar sahədə şum, 7 min hektar sahədə isə əkin aparılır. Dağlıq ərazilərdə 

isə 850 hektar sahədə dəmyə taxıl əkilib. “Bərəkət Buğda Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 

toxumçuluq təsərrüfatı taxıl əkini zamanı toxuma olan tələbatı tam ödəyir. Hazırda toxumçuluq təsərrüfatının 

qapalı suvarma şəbəkəsi qurulan 530 hektar taxıl sahəsində əkin başa çatdırılıb. Əkin zamanı yüksək 

reproduksiyalı, muxtar respublikanın torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşmış məhsuldar "Qobustan" toxum 

sortundan istifadə olunur. 

Muxtar respublikada payızlıq şum və əkin aparılması üçün texnikalar da saz vəziyyətə gətirilib, 

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus və fiziki şəxslərdə olan 99 taxılsəpən sahələrə 

çıxarılıb, torpaq mülkiyyətçiləri mineral gübrə ilə təmin edilib. 

Ali Məclisin sədri payızlıq taxıl əkininin aqrotexniki qaydalara uyğun aparılmasının vacibliyini 

vurğulayıb, noyabrın 1-dən etibarən payız suvarma mövsümünə başlanması, toxumçuluq təsərrüfatında taxılla 

yanaşı, digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi və toxuma olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi, 

payız iməcilikləri dövründə Kəngərli rayonunda yeni badam bağlarının salınması barədə tapşırıqlar verib. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-24 oktyabr.-№233.-S.2. 
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Naxçıvan və tarixi missiya 

 

Bəxtiyar Əsgərov, 

Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyinin rəhbəri,  

fəlsəfə doktoru 

 

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1990-cı ildə 

Naxçıvana gəlişi o dövrdə xalqın inam hissinin bərpa edilməsinə, milli özünüdərkin və özünüifadənin 

canlanmasına, Vətənin bölünməzliyi və müdafiəsinə, inkişaf və tərəqqiyə nail olunmasına, bir sözlə, dünyada 

yeni, müstəqil Azərbaycan möcüzəsinin yaranmasına zəmin yaratmış oldu. Milli dövlətçilik hərəkatının 

Azərbaycan siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilməsi, dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qətiyyətli və 

inamlı addımların atılması böyük Heydər Əliyevin uzaqgörənliyinin və müdrikliyinin göstəricisi idi. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatında gərgin bir dövrdə naxçıvanlıların müdrikliklə 

xilaskar rəhbər seçiminin gerçəkləşməsi naminə ayağa qalxması milli tariximizin qürur doğuran 

səhifələrindəndir. İnsanların haqlı və təkidli tələbi, çağırışı heç bir vəzifə istəyində olmayan, yenicə sakit həyata 

başlamaq istəyən, uzun illərin siyasi fəaliyyətindən sonra Naxçıvanın səfalı havasında dincəlmək arzusunda olan 

Heydər Əlirza oğlunu ağır və məsuliyyətli missiyanı öz üzərinə götürməyə sövq etdi. 1991-ci il sentyabr ayının 

3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında xalqın iradəsinin ifadəsi olaraq 

böyük Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri seçildi. 

Heydər Əliyev sonralar hakimiyyətə qayıtmaq istəyinin olmadığını dəfələrlə təkrar edirdi: ”Azərbaycana 

hakimiyyətə qayıtmaq üçün gəlməmişəm. Mən ancaq Azərbaycanın bu ağır dövründə, çətin vaxtında xalqıma 

kömək etmək, xidmət etmək üçün gəlmişəm. Mənə bir neçə dəfə Moskvada, elə burada da sual verilmişdi ki, 

bəs, siz öz köməyinizi nədə görürsünüz? Cavab vermişdim ki, Azərbaycan xalqının hər bir tapşırığını yerinə 

yetirməyə hazıram. Mənim razılığım olmadan, mən bunu qətiyyətlə deyirəm və bunu hamı bilməlidir, məni 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə sədr seçdilər. Sədr seçiləndən sonra da mən sessiyaya sədrlik 

etməkdən imtina etdim. İclası axıra qədər sədrin müavini aparırdı… Çox böyük əziyyət, mənəvi əziyyət 

içərisindəydim ki, mənim razılığım olmadan məni sədr seçdilər.” 

Düşmənin ağır hücumları ilə üz-üzə dayanan, növbəti tarixi sınaqdan məharətlə üzüağ çıxan, qorunub 

möhkəmləndirilən, xilas edilən Naxçıvan Muxtar Respublikası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fədakar 

mübarizəsinin, siyasi dühasının önəmli rəmzi oldu. 1921-ci il Qars müqaviləsinin təzədən dünyanın gözü 

qarşısında yenilənməsi və Naxçıvanın toxunulmazlığının və sülhünün təmin edilməsi gələcək iqtisadi, siyasi, 

diplomatik  uğurların təməli oldu. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək həyatının bütün sahələr üzrə sarsılmaz əsası məhz ulu öndər Heydər 

Əliyev tərəfindən qoyuldu və möhkəmləndirildi. 

Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

seçildikdən sonra köklü dəyişikliklər əldə edildi, müstəqil Azərbaycan dünya birliyinin tam hüquqlu üzvünə 

çevrildi. 1995-ci il dekabr ayının 16-da muxtar respublika Ali Məclisinin sədri seçilən cənab Vasif Talıbov ötən 

dövr ərzində özünün uğurlu fəaliyyəti ilə böyük Heydər Əliyev məktəbinin sədaqətli və işgüzar, təşəbbüskar 

yetirməsi olduğunu sübut etdi. Vasif Talıbovun hərtərəfli inkişafa və tərəqqiyə yönəlik fəaliyyəti onun Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə sədr seçilərkən ilk bəyanatında öz əksini tapmış, aydın təsəvvür 

yaratmışdır: ”Mənim ayrıca bir fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə həsr edəcəyəm.” 

 Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişafın yeni 

tələbləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək səviyyədə təmin olunmaqdadır. Bütün bunlar Prezident 

İlham Əliyevin “Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası ölkədə Heydər Əliyev siyasəti davam 

etdirilməlidir ”fikrinə söykənərək həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında icra edilən dövlət 

proqramlarının və təşəbbüskarlıqla həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq qeyd edək ki, 1995-

2017-ci illər üzrə təkcə 1995-2013-cü illərin müqayisəli diaqram-göstəriciləri ümumi daxili məhsulda 43 milyon 

721,7 min manatdan 2 milyard 338 milyon 927,7 min manata, sənaye məhsulunun ümumi həcmində 9133,4 min 
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manatdan 862870,5 min manata, hər nəfərə düşən sənaye məhsulunun həcmində 27,3 manatdan 2000,6 manata, 

əsas kapitala yönəlik investisiyalarda 100000 min manatdan 1000000 min manata, tikilərək istifadəyə verilmiş 

yaşayış evlərində 25 min kvadratmetrdən 350 min kvadratmetrə, cəmi əkin sahəsində 35000 hektardan 60127 

hektara, mal-qaranın sayında 74 min başdan 106,2 min başa, xırda buynuzlu heyvanların sayında 425,4 min 

başdan 635,5 min başa, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunda 38572,2 min manatdan 337127,2 min manata, 

informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmində 420,3 min manatdan 45051,9 min manata, salınmış və yenidən 

qurulmuş avtomobil yollarında  3526 kilometrə, xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikasında 500000 min ABŞ 

dollarına, əhalinin gəlirlərində 31538,9 min manatdan 1737057,9 min manata, orta aylıq əmək haqqında 15,9 

manatdan 376,6 manata (2015-ci ildə isə 392 manata) yüksəlmiş, bu isə əslində, qısa müddət ərzində muxtar 

respublikada böyük sıçrayışa nail olunmasına gətirib çıxarmışdır. 

2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında Muxtar Respublikanın iqtisadi və sosial inkişafı üzrə makroiqtisadi 

göstəriciləri faiz nisbəti ilə 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi daxili məhsulda 1,7% (hər bir 

nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 5,2% artaraq 3240,2 manat yəni 1866,5 ABŞ dollar olmuşdur), 

sənaye məhsullarının istehsalında 1,2%, bütün maliyyə dəyərləri hesabına investisiyadan istifadədə 1,1%, kənd 

təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə-ət məhsullarında 2,2%, süd istehsalında 1,3%, yumurta istehsalında 4,8%, 

yun istehsalında 1,1%, yük daşınmasında 2% və sərnişin daşınmasında 1,8%, bu daşınmalardan əldə olunmuş 

gəlirlərdə 2,1%, rabitə xidmətlərinin dəyərində 1,9%, istehlak bazarında əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərdə 

1,8%, sığorta növləri üzrə daxilolmalarda 27,7%,  muxtar respublikaya turist gəlişində 4%, əhalinin gəlirlərində 

1,2% (hər bir nəfərə düşən məbləğ 0,2% yəni 2245,6 manat), bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqıda 

(414,1 manat) 1,8%-dək artmışdır. 

Bütün bu iqtisadi göstəricilərlə yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının elmi-mədəni, ictimai-siyasi 

həyatında da köklü yeniliklər, islahatlar həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir. Bir sözlə, həyatın bütün 

sahələrində Azərbaycan vətədaşına rahat həyat bəxş edən Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu 

siyasət, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək səviyyədə icra 

edilməkdədir. Əgər 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı müstəqilliyimizin hərc-mərclikdən, xaosdan necə xilas 

ediləcəyi haqqında düşünürdüsə, bu gün böyük Heydər Əliyevin inşa etdiyi müstəqil Azərbaycan dövləti 

xalqımızın daha rahat yaşayışla təmin olunmasına, pozulmuş ərazi bütövlüyümüzün tezliklə bərpa edilməsi, 

Dağlıq Qarabağımızın erməni işğalından tezliklə geri qaytarılması və 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi 

köçkün soydaşlarımızın Vətən həsrətinə son qoyulmasına, hərbi qüdrətimizin daha da artırılması və milli 

təhlükəsizliyimizin təmin edilməsinə, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və beynəlxalq münasibətlərdə 

Azərbaycan modelinin layiqli yerini tutmasına xidmət edir. 

 2015-ci ildə İlk Avropa Oyunlarının, 2017-ci ildə isə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Bakı şəhərində, 

ölkəmizdə keçirilməsi və bu sahədə Azərbaycan dövlətinin qətiyyətli addımları, ən müasir infrastruktur 

layihələrinin reallaşdırılması dediklərimizi sübut edən önəmli faktlardandır. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-cı ilin iyun ayında imzaladığı sərəncamı ilə Naxçıvan 

şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi, bununla əlaqədar Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun sədrliyi ilə müvafiq Təşkilat Komitəsinin yaradılması bu il 

muxtar respublikada görülən tədbirlərin siyahısını daha da genişləndirməklə yanaşı, gələn ilin möhtəşəm 

uğurlarının əsasını qoymuşdur, desək yanılmarıq. Bu, həm də cənab Prezident İlham Əliyevin vətəninə, 

torpağına, xalqına, dövlətinə, onun bu gününə və gələcəyinə nə qədər bağlı olduğunu göstərməkdədir. 

Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən bu il yanvar ayının 23-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov “İslam mədəniyyətinin paytaxtı. Naxçıvan–2018” loqotipinin 

hazırlanması haqqında” sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar loqotipin hazırlanması məqsədilə müsabiqə elan olunmuş, 

seçilmiş loqotipin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Prezident sərəncamının icrası ilə əlaqədar bir çox işlər 

görülmüş,Təşkilat Komitəsinin iclasları keçirilmişdir. Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmasını əks 

etdirən videoçarxlar, suvenirlər, zərf və poçt markaları hazırlanması prosesi davam etdirilir. Eyni zamanda, 

muxtar respublikada mövcud olan türk-islam mədəniyyət nümunələrinin, dini abidələrin tanıdılması ilə bağlı 

onlardan bəzilərinin ISESCO-nun siyahısına salınması istiqamətində işlərin aparılması, qədim diyarın dini 

abidələri, məscid və ziyarətgahları haqqında kitabların nəşri, milli-mənəvi dəyərlərimizə həsr olunmuş sənədli 

və televiziya filmlərinin hazırlanması prosesi başa çatdırılmaqdadır. Naxçıvanda “İslam filmləri həftəsi”nin 
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keçirilməsi, İslam ölkələrinin folklor və rəqs qruplarının iştirakı ilə festivalların, müxtəlif idman yarışlarının 

təşkili də nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu tarixi tədbirdə İslam Konfransı Təşkilatının tərkibinə daxil olan 52 ölkənin nümayəndələrinin rəsmi 

qaydada Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlməsi nəzərdə tutulmuşdur. Mötəbər tədbirlərin keçirilməsi zamanı 

dünya mediasının diqqəti qədim diyara yönələcək. Bu, muxtar respublikada tarixən formalaşan böyük 

mədəniyyətin, onun zəngin turizm potensialının təkcə İslam ölkələrində deyil, həm də dünyada təbliği 

baxımından əvəzsiz imkanlar yaradacaq. Naxçıvan şəhərinin “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” kimi şərəfli bir 

ada layiq görülməsi bu şəhərin özünəməxsus adət-ənənələri, dünyagörüşü, tarixiliyi, zəngin mədəniyyəti ilə 

yanaşı, həm də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bənzərsiz fəaliyyəti, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham 

Əliyevin fədakarlığı, əzmi, əməyi və Naxçıvanda həyata keçirilən müasir, məqsədyönlü inkişaf konsepsiyası ilə 

birbaşa bağlıdır. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-18 oktyabr.-№228.-S.2. 
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Payız ruzi-bərəkət fəslidir 

 

Bitirər sünbülü iki şah damar... 

 

Məhəmməd Fərəcov, 

Naxçıvan Dövlət Radiosunun baş redaktoru 

 

Torpaq bütün sərvətlərin ən qiymətlisidir. O, öz üzərində insan yaşayışı üçün lazım olan ən zəruri 

məhsulları yetişdirir. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənlışdirilmiş və ölkə başçısı cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilən müstəqillik strategiyasına uyğun olaraq aqrar bölmədə aparılan 

islahatlar torpaqlardan daha səmərəli istifadəyə, eləcə də kənd təsərrüfatının bitkiçilik, heyvandarlıq və emal 

sənayesinin inkişafına etibarlı zəmin yaradıb.  Təsadüfi deyil ki, ulu öndər Heydər Əliyev kənd 

təsərrüfatının  ölkə iqtisadiyyatında mühüm rolunu qiymətləndirərək deyib: “Ölkəmizin iqtisadi potensialının 

böyük bir qismi, təbii sərvətlərimizlə bağlı olan hissəsi kənd təsərrüfatında, aqrar sənaye bölməsindədir. Ona 

görə də müstəqil Azərbaycanımızın gələcəyi bu sahənin səmərəli işləməsindən asılıdır... İslahatlar ancaq və 

ancaq aqrar bölmənin səmərəliliyini, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaq, torpaqlardan daha 

səmərəli istifadə etmək üçün olmalıdır”. 

 

Ulu öndərin tapşırıq və tövsiyyələrinə uyğun olaraq Azərbaycanda  kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 

islahatların həyata keçirilməsi, dövlət tərəfindən ayrılan kreditlər, alınan yeni texnika, göstərilən diqqət və qayğı 

öz bəhrəsini verir. Ölkədə aqrar sahənin dinamik inkişafında bütün növ kənd təsərrüfatı məhsullarının artımında 

muxtar respublikamızın da özünəməxsus payı var.  Diyarımızda aqrar bölmənin  əhəmiyyəti nəzərə alınaraq bu 

sahənin inkişafına, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılmasına və intensiv amillər hesabına 

məhsuldarlığın çoxaldılmasına  dövlət tərəfindən daim diqqət və qayğı göstərilir. Məhz bunun nəticəsidir ki,  

muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul istehsalı ilbəil artır, bazar və yarmarkalarda yerli 

məhsulların bolluğu hiss olunur. Necə deyərlər, torpaq öz barını-bəhərini, dadlı-tamlı nemətlərini üzə çıxarır, 

bərəkətini artırır. Şair necə də gözəl deyib: 

Bitirər sünbülü iki şah damar, 

Bir adı torpaqdır, bir adı zəhmət 

Qeyd edək ki, ölkəmizdə aqrar islahatların həyata keçirilməsi əkin-biçinlə məşğul olan insanlarda bu 

sahəyə marağı artırıb. Torpaq qiymətli  sərvətdir. Bu sərvətdən səmərəli istifadə edən, ona baş əyən, zəhmət 

çəkən insanların da təknəsi dolu, süfrəsi zəngin olur. Muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatı sahəsində 

davamlı inkişaf tempi qorunub saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2014-cü il 1 

sentyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” bu istiqamətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən dövlət sənədidir. Proqram digər 

sahələrlə yanaşı, kənd təsərrüfatının inkişafına, ərzaq məhsulları istehsalının artırılmasına, əhalinin ekoloji 

cəhətdən təmiz və keyfiyyətli məhsullarla təmin olunmasına, sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılmasına, kənd 

adamlarının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə geniş imkanlar açıb. 

Taxıl torpağın yetirdiyi nemətlərin şahı hesab olunur. Bu müqəddəs neməti əvəz edə biləcək  heç nə 

yoxdur.  Ata-babalarımız həmişə müqəddəs nemətin əkilib-becərilməsinə üstünlük veriblər, taxıl, çörək bolluğu 

yaradıblar. Çörək bol olarsa, basılmaz Vətən – deyib böyük şairimiz. 

Muxtar respublikamızda əkinçiliyin bu vacib  sahəsinin daha da genişləndirilməsi,  intensiv amillər 

hesabına məhsulun artırılması üçün  çox əlverişli, münbüt şərait var. Hər şeydən əvvəl, suvarma şəbəkələri 

xeyli  genişləndirilib, taxılçılıqda işlədilən yeni-yeni texnikalar  alınıb gətirilib, emal müəssisələri  inşa olunub.  

Builki mövsümdə 31 min 579 hektar sahədə taxıl yetişdirilib. Bunun  26 min 795 hektarı buğda, 4 min 784 

hektarı isə arpa əkinləridir. Muxtar respublikamızda  taxıl biçini optimal müddətlərdə başa çatdırılıb. Qazanılan 

uğurlar isə sevindiricidir. Bu il zəmilərdən 93 min 419 ton keyfiyyətli taxıl istehsal edilib. Təcrübəli torpaq 

mülkiyyətçiləri  payızlıq taxıl əkinini də mütəşəkkil olaraq həyata keçirirlər. Vaxtında keyfiyyətli toxum 

materialı ayrılıb, dərmanlanıb, normal şəraitdə saxlanılıb, lazimi hazırlıq işlərindən sonra taxıl əkininə 

başlanılıb. Əkində şırım  üsuluna üstünlük verilir, məhsuldar toxum növlərindən istifadə olunur. 
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Taxılçılıq muxtar respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, Kəngərli rayonunun iqtisadiyyatında 

da aparıcı sahələrdən birini təşkil edir. Odur ki, taxıl əkini sahələri ilbəil genişləndirilir, intensiv texnologiyalar, 

mütərəqqi becərmə üsulları tətbiq olunur. Bu vacib sahəyə göstərilən qayğı taxılın, çörəyin bolluğuna gətirib 

çıxarıb. Builki mövsümdə rayonda 4 min 364 hektarda taxıl yetişdirilib. Bunun 2 min 314 hektarı buğda, 2 min 

50 hektarı isə arpadır. Yetişdirilən məhsulun vaxtında toplanması üçün biçin kampaniyasına əvvəlcədən  ciddi 

hazırlıq görülüb. Elə məhz bunun nəticəsidir ki, bu mühüm kampaniya uğurla başa çatdırılıb. Necə deyərlər, 

torpağın əvəzsiz neməti, bərəkəti olan “sarı kəhrəba” bolluq, ruzidir, kəndli  əməyinin bəhrəsidir. 

Xök Kəngərli rayonunun taxılçılıqla məşğul olan ən iri  kəndlərindən biridir. Bu ilki mövsümdə kənddə 

900 hektardan artıq sahədə taxıl yetişdirilib.  Yetişdirilən məhsul vaxtında biçilib. Hər hektardan  22 sentnerdən 

yuxarı sarı kəhraba əldə edilib. Ayrı-ayrı torpaq mülkiyyətçilərinin əldə etdiyi nəticələr daha sevindiricidir. 

Belələrindən biri də uzun illər kənddə mexanizator işləyən 57 yaşlı Səttar Babayevdir.  Səttar taleyini torpağa 

bağlayıb, onun ruzi-bərəkətini artırır, çəkdiyi zəhmətin müqabilində də yaxşı dolanır. Bu il o, 9 hektar sahədə 

məhsul  yetişdirib. Əldə etdiyi nəticə də sevindiricidir. Belə ki, təcrübəli torpaq mülkiyyətçisi öhdəsində olan 

taxıl əkini sahələrindən 25 ton sarı kəhraba əldə edib. Onun bir hissəsini taxıl qəbulu məntəqəsinə münasib 

qiymətə təhvil verib, bir hissəsini isə üyüdərək illik ruzisini götürüb. O, həmçinin  yoncalıq sahəsindən  mal-

qarasının  qış yemini təmin edib. 

Səttar deyir ki, təsərrüfat işlərində ailə üzvləri ona yaxından kömək göstərirlər. Ailə təsərrüfatının 

səmərəli fəaliyyəti isə xoş güzəran gətirir. Onların illik qazancı 10 min manatdan yuxarı olur. Odur ki,  payızlıq 

taxıl əkinində  15 hektarda  taxıl əkməyi nəzərdə tutub. Bunun üçün məhsuldar növ toxumluq da ayırıb. 

Təcrübəli təsərrüfatçı taxıl əkininə  vaxtında başlayıb. Bu payız günlərində onu çiynində bel taxıl sahələrində 

görmək olar. İlkin əkin keçirilmiş sahələrdə  yaşıl cücərtilər boy verib. Torpaq təbiətə sanki yaşıl xonça tutub.  

Xoşbəxt ailəsi, 10 nəvəsi var. Nəvələrim mənim üçün bir dünyadır deyir. Yorğunluğumu yaşıl bağ-bağçamda 

onların əhatəsində çıxarıram. Bu gün kənddə yaşamaq, ömür sürmək çox xoşdur. Xoşbəxtliyimizi, 

firavanlığımızı, gün-güzəranımızı müasirləşən kəndimizdə, bərəkətli torpağımızda tapmışıq.  

Əhalisinin sayı 6 mini adlamış  Xök kəndində mövcud torpaqlardan səmərəli  istifadə  olunur. Bu 

torpaqlarda  daha  çox taxıl əkilib-becərilməsi isə təbiidir. Taxıl ruzi-bərəkətdir, firavanlıq əlamətidir. Bu gün 

kənddə hər bir ailənin öz taxılı, öz çörəyi var. İstehsal olunan taxıl dəyirmanlarda üyüdülür. Kənddə 4 yerdə  

lavaşbişirmə sexi fəaliyyət göstərir. Taxılçılar  istehsal etdikləri məhsulu lavaşbişirmə sexlərinə verir, yerli 

taxılın unundan bişirilən çörəklər  dadlı-tamlı olur. Bundan əlavə kənddə bir neçə yerdə kürə çörəkləri də 

bişirilir. Bu çörəklərin isə  muxtar respublikamızın ticarət şəbəkələrində daim alıcıları  var. 

Xök kəndində torpağa baş əyən, alın təri axıdan, ruzi-bərəkətini artıran insanlardan biri də Məcid 

Məmmədovdur. O, pay torpaqları ilə yanaşı, bələdiyyə torpaqlarını da əkib-becərir, taxılın, çörəyin bolluğunu 

yaradır. Təcrübəli əkinçi yaradılan  nümunəvi şəraiti, göstərilən dövlət qayğısını da  yüksək qiymətləndirir. 

Deyir ki, kəndimizin əhalisi əsasən heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olur. Əkinçilik sahəsində daha çox 

taxılçılığa maraq göstəririk. Bu isə təsadüfi deyil. Taxıl qiymətli ərzaqdır, əvəzsiz nemətdir. Onun  bolluğu 

böyük iqtisadi  səmərə deməkdir. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində çörək sarıdan xeyli çətinliyimiz olub. 

Şükürlər olsun, bu gün həmin çətinliklər çoxdan arxada qalıb.  Bu gün hər kəsin öz taxılı, öz çörəyi var. Mən 

özüm taxılçılıqla geniş şəkildə məşğul oluram. Ötən il 20 hektar sahədə  taxıl yetişdirmişdim. Məhsuldarlıq da 

pis olmadı. Bu il də əldə etdiyim nəticələr sevindiricidir. Ömrümün 60-cı ilini yaşayıram. Bunun 40 ildən çox 

hissəsini torpağa, təsərrüfat işlərinə həsr etmişəm. Əvəzində isə xoş gün-güzaran, yaxşı dolanışıq, qazanc əldə 

etmişəm. Üstəlik də torpağa, zəhmətə bağlılıq məni sağlam, gümrah edib.  Ən başlıcası isə hər gün təzə, ətirli 

çörəyimiz var. Məncə,  bundan böyük firavanlıq, xoşbəxtlik ola bolməz. Əvvəllər o qədər çörək qıtlığı, 

çətinliklər görmüşük ki,  bu günümüzə min dəfə şükür edirik. Hələ kəndimizin müasirləşməsini, bir-birindən 

əhəmiyyətli sosial yönümlü obyektləri demirik. Rahat yolumuz, ticarət şəbəkələrimiz, müasir təhsil və səhiyyə 

ocaqlarımız, bol sulu kəhrizlərimiz, dadlı-tamlı meyvə bağlarımız var. Sanki abad bir qəsəbəni xatırladır. Belə 

yerdə yaşamaq, fəaliyyət göstərmək bizim üçün xoşdur. 

Bu kəndlə qonşuluqda yerləşən Yurdçu kəndinin də insanları  torpağa, zəhmətə bağlıdırlar. Kəndin yaşıl 

libası, torpaqlarının barı-bəhəri xeyli artıb. Buradakı bol sulu kəhrizlər, həmçinin təsərrüfat suyunun kifayər 

qədər olması imkan verir ki, həm həyətyanı sahələri, həm də  pay torpaqlarını vaxtlı-vaxtında  suvarmaq 

mümkün olsun.  Builki mövsümdə  kənddə 128,7 hektar sahədə taxıl yetişdirilib. Hər hektardan 28 sentnerə 
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yaxın sarı kəhrəba əldə olunub. Biçin kampaniyası mütəşəkkilliklə başa çatdırılıb. Kənddə taxılçılıqla yaxından 

məşğul olan torpaq mülkiyyətçilərindən biri də Vilayət  İbrahimovdur. 

Vilayət uzun illərdir ki, kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olur. O, bununla bərabər bələdiyyə 

torpaqlarından da  bəhrələnir. İşgüzarlığı, zəhmətsevərliyi ilə tanınan təcrübəli əkinçi firavan  həyatını məhz 

zəhmətə bağlılıqla təmin edib. Odur ki, onun həyətyanı sahəsi, bağ-bağçası, pay torpaqları ruzi-bərəkətli olur. 

Təcrübəli torpaq mülkiyyətçisi söyləyir ki, çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görür, firavan həyatını təmin edir, ən 

başlıcası taxıl, çörək bolluğu yaradır. Çəkdiyi zəhmətin  sayəsində evinin ruzi-bərəkəti, taxılı, çörəyi daim var. 

Vilayət deyir ki, bol məhsulumuz, torpağımızın bərəkəti həm də bol sulu kəhrizlərimizin hesabınadır. 

Kəndimizdəki Ağ su kəhrizi əsaslı şəkildə təmir-bərpa olunub, sakinlərin istifadəsinə verilib. Ondan həm içməli, 

həm də təsərrüfat suyu kimi istifadə edirik. Suyun  bolluğu torpağımıza bərəkət gətirir, kəndimizin yaşıllığını  

artırır. 

Aqrar islahatların verdiyi imkanlardır ki, kənddə peşəsindən asılı olmayaraq, hər bir kəs pay 

torpaqlarından səmərəli şəkildə istifadə edə bilir. İxtisasca müəllim olan Qadir Məmmədov da belələrindəndir. 

Onun yaraşıqlı bağ-bağçası çəkilən  zəhmətin bəhrəsidir. Çöldəki pay torpaqlarında əldə olunan  nəticələr də 

sevindiricidir. Kənddəki lavaşbişirmə sexi də əhalinin çörəyə olan tələbatının yerli imkanlar  hesabına 

ödənilməsinə imkan verir. Hətta elə ailələr var ki, öz həyətlərində  təndir qalayıb, çörəyi orada  yapırlar. 63 

yaşlı  Qadir Məmmədov bütün bunların hamısını bolluq, firavanlıq amili kimi dəyərləndirir. Deyir ki, biz ata-

babadan torpağa ana torpaq deyirik. Onların hər ikisi bizim üçün əziz, müqəddəsdir. Aqrar islahatlar həyata 

keçiriləndən sonra torpaqlar kəndlilərin özünə verilib. Peşəsindən asılı olmayaraq hər bir kəsin pay torpağı var. 

Bir o qalır ki, öhdəndə olan torpaqdan  səmərəli istifadə edəsən. Bax, gördüyünüz bu yaşıl bağ-bağçanı özüm 

salmışam. Kəndimizdə daha çox taxılçılığa üstünlük verilir. Çünki  taxıl çörəkdir, ruzi-bərəkətdir. 

Artıq oktyabr günlərini yaşayırıq. İlin bu vədəsində  kəndli əməyinin, torpağa bağlı insanların çəkdiyi 

zəhmət bəhrəsini verir. Əkin və bağlarda yetişdirilən meyvə və tərəvəzlər, eləcə də ikinci çörək hesab etdiyimiz 

kartof bazar və yarmarkalara çıxarılır. Naxçıvanın dadlı-tamlı meyvələrini, tərəvəzləri,  kartofu və digər 

məhsullarını insanlar həvəslə alırlar. Göy-göyərti, əncir, gavalı, qarağat, hülü, şaftalı, alma, sarımsaq və neçə-

neçə dərdin dərmanı olan yerli məhsullarımız alıcılar tərəfindən razılıqla qarşılanılır. Ən başlıcası isə qızılı-

sünbüllü taxılın unundan bişirilən çörəklər həm yerli əhali, həm də muxtar respublikamıza gələn qonaqlar  

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onlar Naxçıvan məhsullarının keyfiyyətindən, faydasından həvəslə söz 

açırlar. Bu məhsulları yetişdirib ərsəyə gətirənlər isə zəhmətkeş kənd adamıdır, münbit torpaqlarımızdır. Odur 

ki, torpaq hər zaman insan üçün yaşayış tərzini nizamalayan, gün-güzəranı yaxşılaşdıran, firəvan həyatı təmin 

edən amil olmuşdur. Torpaq insana xoş güzəran, bərəkət gətirir, maddi nemətlər bolluğu yaradır. Bir şərtlə ki, 

ona baş əyəsən, qayğısına qalasan, bərəkətini artırasan. Onda torpaq da səni ucaldar, vüqarlı edər,  onun 

üzərində atdığın addımlar isə mətin, dəyanətli olar. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-11 oktyabr.-№222.-S.9. 
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Naxçıvan duzundan həm də gözəl sənət inciləri yaradılır 

 

Hafizə Əliyeva, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin redaktoru,  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti 

 

Azərbaycanda oyma, yonma, döymə üsulu ilə sənət əsərlərinin yaradılması ənənəsi tarixən mövcud 

olub. Qədim məskənlərimizdən olan Naxçıvandakı Gəmiqayada daşlar üzərindəki oymalar, rəsmlər, 

fiqurlar buna sübutdur. Elə açıq səma altındakı muzeydə nümayiş etdirilən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ərazisindən tapılmış müxtəlif dövrlərə aid qoç heykəlləri, daş kitabələr, müxtəlif daş 

fiqurlar da bunu təsdiq edir. Bu gün isə daş duz üzərində sənət inciləri yaradılır. 

 

Məlum məsələdir ki, Naxçıvanın mühüm sərvəti olan Duzdağı var. Ta qədimlərdən bu ünvandan karvan-

karvan keyfiyyətli duz məhsulu dünyanın müxtəlif ölkələrinə daşınıb. Bu gün isə bura Naxçıvan üçün qədim 

tarix olmaqla yanaşı, iqtisadi yüksəliş, eyni zamanda, şəfa mənbəyi deməkdir. Doğma Naxçıvanımızı müalicə 

turizmi məkanı kimi də şöhrətləndirən Duzdağda yaradılan müalicəxanaya hər il minlərlə turist üz tutub 

sağlamlığına qovuşur. Duzdağda sənət incilərinin yaradılması isə insana qürur verir. 

 Zülfüqar Zeynalov üçün  duz, sözün həqiqi mənasında, ilham mənbəyidir. Bugünlərdə onun duzdan 

yaratdığı heyranedici sənət əsərləri ilə tanış olarkən bu qənaətə gəldim ki,  artıq xörəklərə dad qatan, minlərlə 

turistin marağına səbəb olan Naxçıvan duzu indi heyranedici sənət əsərləri kimi dünya ölkələrinə yol alacaq. 

“Küsüşən” butalar, tar, kamança, qavaldan yaradılan kompozisiya, “İslami dəyərlərin simvolu”, “İlahi kitabə”, 

“Naxçıvanqala”, “Çay dəstgahı”, “Mömünə Xatun türbəsi”, “Azərbaycan bayrağı”, “İslam Həmrəyliyi 

Oyunlarının simvolu”, “Saz”, “Delfin”, müxtəlif qab nümunələri, çıraqlar, güldanlar, gülabdanlar, badya, vaza 

və digər əl işləri bu insana bəxş edilən yaradıcılıq bacarığının məhsuludur. Sanki duz parçalarına nəfəs verilib. 

Gecəni nura qərq edən lampaların gözəlliyinə isə heyranlığını gizlədə bilmirsən. Cilalanan duzdan alınan, 

rəngbərəng işıqlar saçan bu lampalar, fənər və çıraqlar baxanları bir daha Naxçıvan duzunun sehrinə salır. 

Qısa tanışlıq üçün deyək ki, Naxçıvan şəhərində anadan olan Zülfüqar usta gəncliyində dünyanın müxtəlif 

muzeylərini gəzib, burada müxtəlif materiallardan hazırlanan eksponatlara maraqla baxıb və ürəyində bir arzu 

baş qaldırıb: belə sənət əsərlərini daş duzdan hazırlamaq. Əvvəlcə keramika üzərində bacarığını sınağa çəkib. 

Suvenirlər, tarixi abidələr hazırlayıb. “Qız qalası”, “Mömünə Xatun türbəsi”, “Qarabağlar türbəsi” və onlarca 

belə abidəmizin təsviri, müxtəlif yaradıcılıq təxəyyülləri  Zülfüqar ustanı  daş duz yaradıcılığına aparıb. 2004-cü 

ildə İslamiyyətin simvolu olan ilk əl işini hazırlayıb və bununla da bu sənətin sehrinə, cazibəsinə düşüb.  Ata-

babadan müqəddəs sayılan duzdan yaradılan sənət inciləri məftunluq doğurub. Bunu Novruz bayramında 

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində sərgilənən əl işlərinə yaranan maraq da təsdiq edib. 

Bu, bir həqiqətdir ki, Duzdağ son illərdə muxtar respublikaya gələn yerli və xarici turistlərin ən çox 

ziyarət etdiyi ünvanlardan biridir. Sentyabrın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbov tərəfindən imzalanan “Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haqqında” sərəncam onu xeyli sevindirib. 

Deyir ki, hazırladığı bütün sənət əsərlərini yaradılacaq Naxçıvan Duz Muzeyinə hədiyyə etməyə hazırdır. 

Həmçinin muzey üçün yeni-yeni əsərlər, abidələr düzəltmək arzusundadır. Zülfüqar usta ən böyük arzusunun isə 

daş duzdan müstəqil Azərbaycanımızın qurucusu Heydər Əliyevin abidəsini yaratmaq olduğunu deyir. Onun 

satış üçün eksponatların kiçik formasını, suvenirlər düzəltməyi  nəzərdə tutması isə Duzdağın təbliği, turizm 

marketinqi baxımından əvəzolunmaz imkanlar ortaya qoyur. Yəni bu sənət nümunələri həm də doğma 

diyarımıza dünyanın dörd bir guşəsindən gələn turistlər vasitəsilə xarici ölkələrə yol açacaq, Naxçıvanın 

qədimliyini, bu gününü, sağlamlıq baxımından duzun oynadığı rolun daha geniş mənada təbliğinə imkan 

yaradacaq. 

Məlumdur ki, Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan olunub. Zülfüqar 

ustanın əl işlərində əksini tapan loqotip və tarixi abidələr də bu əlamətdar tədbirə töhfədir.O, hazırda  “Üzüm 

bağında lampa” adlı əsər üzərində işləyir. 

Bəli, bu günə kimi xeyli sənət əsəri ərsəyə gətirən usta nəinki Naxçıvanda, bütövlükdə Azərbaycanda, 

bəlkə də dünyada yeganə sənətkardır ki, əsərlərini daş duzdan yaradır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, daş duzla 
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işləmək, ondan sənət əsəri yaratmaq o qədər də asan deyil. Necə deyərlər, yüz ölçüb, bir biçməlisən. Daş duz adi 

daş kimi mülayim, “sözəbaxan” olmadığına görə bu materialla işləyən zaman daha dəqiq və diqqətli olmaq 

lazımdır. Bu sənət insandan dözüm, səbr, istedad və bir də sevgi tələb edir. Bunlar kompleks şəkildə olanda 

yaxşı əsər meydana gəlir. Bunu deyən Zülfüqar usta onu da bildirir ki, bu nemətdən hazırlanmış hər hansı bir əl 

işi həm də sağlamlıq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Usta nadir əl işi olan yanan lampalardan birini 

göstərir. Duz isindikcə ondan ətrafa müxtəlif maddələr yayılır ki, bu da sağlamlıq üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Düşünəndə ki,  tarix, mədəniyyət və sağlamlıq rəmzi olan duz bu gün bir sənət incisi kimi də şöhrət 

tapacaq və yəqin ki, gələcəkdə neçə-neçə sənət nümunəsinin yaradılmasına stimul verəcək, qürur duyursan. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-1 oktyabr.-№214.-S.6. 
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Naxçıvanda turizmin inkişafı istiqamətində kompleks tədbirlər görülür 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli Sərəncamına 

əsasən sentyabrın 27-si ölkəmizdə “Turizm işçiləri  

günü” peşə bayramı kimi qeyd olunur. 

 

Rauf Kəngərli 

 

Dövlətimizin başçısı turizmin inkişafını qeyri-neft sektorunun əsas istiqamətlərindən biri elan edib. 

Ölkəmizin turizm potensialının beynəlxalq aləmdə tanıdılması, habelə turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf 

etdirilməsi sahəsində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da bu istiqamətdə kompleks tədbirlər görülür. Zəngin tarixi və mədəni irsi, mineral 

bulaqları, nadir təbiət abidəsi olan Duzdağ, qədim memarlıq abidələri və özünəməxsus mətbəxi, sabitlik və 

müasir infrastruktura malik yaşayış məntəqələri Naxçıvanda da turizmin inkişafını şərtləndirən əsas amillərdir. 

Muxtar respublikada turizmin ekoloji, ziyarət, müalicə, dağçılıq və başqa növlərinin inkişafı üçün böyük 

potensial var. Bərəkətli torpaq, saf su, təmiz hava, zəngin dərman bitkiləri, bol günəş – bütün bunlar Naxçıvanda 

ekoloji turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar açır. 

 

Muxtar respublikada 1 milli park, 3 yasaqlıq, 1 qoruq fəaliyyət göstərir 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına 

əsasən, bu gün muxtar respublikada 1 milli park, 3 yasaqlıq, 1 qoruq fəaliyyət göstərir. Muxtar respublika 

ərazisinin 27 faizi ekoloji tarazlığın qorunması üçün xüsusi mühafizə altındadır. Naxçıvanda gedən sosial-

iqtisadi inkişaf kənd yaşıl turizminin inkişafı üçün də geniş potensialın olduğunu göstərir. Qədim diyarın 

Biçənək, Kükü, Nursu, Keçili, Nəsirvaz, Bist, Tivi, Şahbulaq, Gümüşlü, Ərəfsə və başqa yaşayış 

məntəqələrində kənd yaşıl turizmi inkişaf etdirilir. 

Göstərilən yüksək dövlət qayğısı nəticəsində son illər Naxçıvanda müalicə mərkəzlərinin yenidən 

qurulması, beynəlxalq elmi tədbirlərin və idman yarışlarının keçirilməsi, abadlıq-quruculuq işləri turizmin 

inkişafına əsaslı təsir göstərib, muxtar respublikaya gələn turistlərin sayının artmasına səbəb olub. 

 

Son illər Naxçıvanda 60-dan çox tarix və mədəniyyət  

abidəsi təmir və bərpa olunub 

 

Turizmin inkişafı üçün görülən tədbirlər kimi tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, tədqiqi və 

təbliği ilə bərabər, uzaq əsrlərin yaddaşını bu günə daşıyan maddi-mədəniyyət incilərinin təmiri və bərpası işini 

xüsusi qeyd etmək lazımdır. Son illər 60-dan çox tarix və mədəniyyət abidəsi təmir və bərpa olunub. Bütün bu 

işlər mədəni irsin qorunması ilə bərabər, turizm imkanlarını da genişləndirir. Ötən dövrdə Möminə xatın türbəsi 

konservasiya edilib, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksində yenidənqurma aparılıb, 

Yusif Küseyir oğlu və Nuh türbələri, imamzadələr, muxtar respublika ərazisindəki buzxanalar, Naxçıvan 

şəhərindəki “Came” məscidi, Zaviyə mədrəsəsi, İsmayılxan hamamı, Naxçıvanqala, Xan sarayı, Culfa 

rayonundakı Xanəgah Abidə Kompleksi, Əlincəqala, Gülüstan türbəsi, Ordubad rayonundakı Aza körpüsü, 

Qeysəriyyə və digər tarixi abidələr əsaslı təmir və bərpa olunub. Azərbaycan xalqının əyilməzlik rəmzi olan 

Əlincəqalada, Azərbaycan memarlığının əvəzsiz nümunələrindən biri - Gülüstan türbəsində, Şərur rayonunun 

Xanlıqlar kəndindəki Parçı imamzadəsində bərpa işləri yüksək səviyyədə başa çatıb. Hazırda XII-XIV əsrlərə 

aid Qarabağlar Türbə Kompleksinin, Şərur rayonunun Yengicə kəndində XVIII-XIX əsrlərə aid hamamın, 

Babək rayonunun Nehrəm kəndində XVIII əsrə aid imamzadənin təmir və bərpası davam etdirilir. Bərpa olunan 

hər bir tarix və mədəniyyət abidəsi mədəni irsimizi təbliğ etməklə yanaşı, həm də muxtar respublikanın turizm 

potensialının artmasına hesablanıb. 

 

Müasir infrastrukturun qurulması, xidmətin yüksəldilməsi turizmin  
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inkişafını şərtləndirən amillərdir 

 

Bu gün Naxçıvanda 21 mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisə, Naxçıvan-Qarabağlar, Naxçıvan-

Əshabi-Kəhf, Naxçıvan-Əlincə qalası, Naxçıvan-Ordubad, Naxçıvan-Batabat, Naxçıvan-Gülüstan turizm 

marşrutları fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edən müasir infrastrukturun 

qurulması, xidmətin yüksəldilməsi də turizmin inkişafını şərtləndirən amillərdəndir. 2013-cü ildə Şahbuz 

rayonunda Ağbulaq İstirahət Mərkəzinin istifadəyə verilməsi də bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin mühüm 

tərkib hissəsidir. 

Naxçıvanda müalicə turizminin inkişafı üçün də geniş imkanlar mövcuddur. Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzi tənəffüs yolları xəstəlikləri üçün nadir müalicəvi yerdir. Buraya hər il müxtəlif ölkələrdən yüzlərlə 

insanın müalicəyə gəlməsi turizmin bu sahəsi üçün imkanların geniş olduğunu sübut edir. Dünyanın az 

ölkəsində bu tipli müalicə mərkəzinin olması Duzdağın əhəmiyyətini daha da artırır. 

Culfa rayonundakı Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanası da müalicə turizminin inkişafında əhəmiyyətli rola 

malikdir. 2005-ci ildə müasir tələblərə uyğun qurulan bu təbii müalicə müəssisəsinə gələnlərin sayı ilbəil artır. 

 

İxtisaslı kadrların hazırlanması diqqət mərkəzindədir 

 

Başqa sahələr kimi, turizm sahəsində də ixtisaslı kadrların hazırlanması mühüm məsələlərdəndir. Bu gün 

Naxçıvan Dövlət Universitetində və “Naxçıvan” Universitetində Turizm və otelçilik ixtisası üzrə kadrlar 

hazırlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası beynəlxalq və daxili turizm sərgilərində müntəzəm iştirak edir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin və “Naxçıvan” Universitetinin Turizm və otelçilik ixtisası üzrə təhsil alan 

tələbələri qədim diyarımızın mədəniyyət və turizm obyektlərində olur, təcrübə keçirlər. Onların muxtar 

respublikanın təbiət və tarixi abidələrinə ekskursiyalarının təşkili də diqqətdə saxlanılır. 

Turistlər həm də informasiya daşıyıcısıdırlar. Turist səfər etdiyi ölkənin coğrafiyası, tarixi, mədəniyyəti, 

mətbəxi, qonaqpərvərliyi ilə bağlı məlumatları öz ölkəsinə aparmaqla, bir növ tarixi yerlərin təbliğatçısına 

çevrilir. Naxçıvan şəhərindəki XVII əsrə aid Zaviyə-Mədrəsə binasında yerləşən Naxçıvan Turizm İnformasiya 

Mərkəzi muxtar respublikanın turizm potensialının təbliği sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. Mərkəz internet 

resurslarından səmərəli istifadə edərək, muxtar respublikanın turizm potensialının tanıdılması istiqamətində 

uğurlu iş aparır. 

 

Bu ilin 8 ayında Naxçıvana 243 mindən çox turist gəlib 

 

Turizmin inkişafı yüksək səviyyədə qurulan infrastrukturla bərabər, həm də sabitliklə bağlıdır. Bu iki 

amilin muxtar respublikada mövcudluğu, qədim diyarımızın sabit region kimi tanınması turistlərin muxtar 

respublikaya gəlməsi üçün daha bir üstünlük yaradır. Naxçıvanın bu illərdə beynəlxalq tədbirlərə, idman 

yarışlarına ev sahibliyi etməsi təcrübəsi də var. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin 

paytaxtı elan olunması da turizm imkanlarını nümayiş etdirmək baxımından əhəmiyyətli rol oynayacaq. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında qeyd 

olunur ki, bu ilin 8 ayında qədim diyara 243 mindən çox turist gəlib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 3,7 faiz çoxdur. 

Ötən il martın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində turizmin inkişafı ilə bağlı keçirilən 

müşavirədə verilən tapşırıqların uğurlu icrası turizmin inkişafında əhəmiyyətli dönüş yaratmaqdadır. Bu sahəyə 

diqqət və qayğı göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov deyib: “Müasir 

dünyada turizm sektoru iqtisadi cəhətdən ən gəlirli və perspektivli sahələrdən biridir. Zəngin mədəni-tarixi irsə 

və əlverişli şəraitə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafı üçün geniş imkanlar 

mövcuddur. Hazırda muxtar respublikada iqtisadi-sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm 

sahəsinin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür”. 

 

Səs. - 2017.- 28 sentyabr. - № 175. - S. 8-9. 
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Naxçıvanda sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılır 

 

1233 layihəyə güzəştli şərtlərlə 135 milyon manat kredit ayrılıb 

 

Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafı qarşıya qoyulmuş iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir. Bu 

istiqamətdə ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinə dair 

qanunvericiliyin və inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi, 

maarifləndirmə, sahibkarların işgüzar əlaqələrinin inkişafı və müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi kimi 

kompleks tədbirlər həyata keçirilib. 

Ötən illər ərzində sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən prosedur və qaydalar liberallaşdırılıb, sahibkarların 

vergi yükü azaldılıb, elektron xidmətlərin tətbiqi genişləndirilib, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları 

2014-cü ilədək torpaq vergisindən başqa, bütün növ vergilərdən azad olunub. Sahibkarların investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsinin səmərəli mexanizmi formalaşdırılıb. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü 

tədbirlər nəticəsində ümumi daxili məhsul istehsalında özəl sektorun xüsusi çəkisi artaraq 87 faizi ötüb. 

 

31 yeni hüquqi şəxs qeydiyyata alınıb 

 

Sahibkarlığa göstərilən sistemli dövlət dəstəyi tədbirlərinin nəticəsidir ki, son zamanlar sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olanların sayında artım müşahidə edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, 2017-ci ilin ötən dövründə sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan 31 yeni hüquqi şəxs qeydiyyata alınıb. 

Bu gün dövlət tərəfindən özəl sektorun hərtərəfli dəstəklənməsi məqsədilə müxtəlif yardım və təşviq 

mexanizmləri tətbiq edilir. Belə mexanizmlərdən biri də muxtar respublikanın İqtisadiyyat Nazirliyinin 

Sahibkarlığa Kömək Fondudur. Fond müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə sahibkarlığın inkişafına güzəştli 

kreditlər ayırmaqla yanaşı, həm də sahibkarlara məsləhət xidməti göstərir. 

 

Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 14 layihə maliyyələşdirilib 

 

Güzəştli kreditlərdən istifadə qaydalarının mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi nəticəsində sahibkarlıq 

subyektlərinə verilən kreditlərin ümumi həcmi artıb, iş adamlarının kreditlərə çıxış imkanları daha da 

genişlənib. İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında o da qeyd olunur ki, bu ilin ötən dövründə 

Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 14 layihənin maliyyələşdirilməsi üçün 389 min 600 manat həcmində 

kreditdən istifadə edilib. Verilən kreditlər iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin inkişafında mühüm rol oynayıb. 

Müxtəlif sənayeyönümlü 3 layihənin maliyyələşdirilməsinə 155 min manat yönəldilib. 

 

Kreditlər daha çox kənd təsərrüfatına ayrılıb 

 

Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən maliyyələşdirilmiş layihələr kənd təsərrüfatı sahəsini də əhatə 

edib. Dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmiş layihələr üzrə kənd yerlərində kiçik müəssisələrin yaradılmasına, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasına, daxili tələbatın yerli istehsal hesabına daha dolğun və etibarlı 

ödənilməsinə nail olunub. Burada əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı əsas götürülüb, təminatda 

başlıca rol oynayan kənd təsərrüfatında 11 layihənin maliyyələşdirilməsinə 234 min 600 manat yönəldilib. 

Sahibkarlığa Kömək Fondunun xətti ilə bu günə qədər 1233 layihə üçün, ümumilikdə, 134 milyon 593 

min 882 manat güzəştli şərtlərlə kreditlər verilib. Bu kreditlər daha çox kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə 

ayrılıb. Həmin vəsait hesabına on minlərlə iş yeri, yüzlərlə müəssisə yaradılıb, bir sözlə, özəl sektorun inkişafı 

üçün yeni imkanlar açılıb. 

 

Gənc sahibkarların sayının artması müşahidə edilir 
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Muxtar respublikada qadınların və gənclərin iqtisadi fəallığının artırılması, onların sahibkarlıq 

fəaliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində də müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, son illər 

qadın və gənc sahibkarların sayının artması müşahidə edilir. Qadınların və gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə 

cəlb olunması, onların investisiya layihələrinin reallaşdırılmasına Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən də 

dəstək göstərilir. Bundan başqa, fond tərəfindən keçirilən tədbirlərdə, o cümlədən maarifləndirici treninqlər və 

nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatında gənclərin və qadın sahibkarların iştirakı təmin edilib, onlara 

investisiya layihələrinin hazırlanmasında metodik kömək göstərilib. 

Bu ilin ötən dövründə işgüzar əlaqələrin inkişafı və sahibkarlığın məsləhət, informasiya təminatının 

gücləndirilməsi istiqamətində mütəmadi tədbirlər davam etdirilməkdədir. 

 

Biznes-forum, sərgi və digər beynəlxalq tədbirlər... 

 

Ölkə daxilində və xaricində təşkil edilən müxtəlif tədbirlər muxtar respublikanın biznes mühitinin və 

iqtisadi potensialının təbliği ilə yanaşı, yerli sahibkarların işgüzar əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə, 

sahibkarların istehsal etdiyi məhsulların satışının dəstəklənməsinə xidmət edir. Bu istiqamətdə həm ölkə 

daxilində, həm də xaricdə mühüm iqtisadi tədbirlər, o cümlədən biznes-forumlar, sərgilər, seminar və 

konfranslar keçirilir. Bu tədbirlərin keçirilməsi istər muxtar respublikanın biznes mühitinin və iqtisadi 

potensialının təbliği, istərsə də yerli sahibkarların işgüzar əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. 

Xüsusilə xarici ölkələrdə təşkil edilən tədbirlər iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə investisiya qoyuluşunun 

artmasında, sahibkarlar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində öz müsbət təsirini 

göstərməkdədir. Keçirilən biznes-forumlar, yerli iş adamlarının tanıdılması, məhsulların xarici bazarlara 

çıxarılması, işgüzar müqavilələrin imzalanması onların xarici işgüzar əlaqələrinin inkişafı baxımından 

əhəmiyyətlidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən, yerli 

sahibkarların potensial imkanlarının reallaşdırılmasına dəstək və biznesin müasir formalarının təşviq edilməsi, 

xarici əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə 2017-ci ilin ötən dövrü ərzində Çexiya, Almaniya, Türkiyə, 

Gürcüstan, Belarus, İtaliya, İran, Ukrayna, Fransa, Finlandiya, Latviya, Rusiya, Macarıstan və Polşa kimi 

ölkələrin nümayəndələri ilə keçirilmiş 17 biznes-forum, sərgi və digər beynəlxalq tədbirdə muxtar 

respublikadan 89 sahibkarlıq subyektinin 103 nümayəndəsinin iştirakı təmin edilib. 

Keçirilmiş sərgilərdə muxtar respublikanın son illərdə əldə etdiyi uğurlar, o cümlədən sənaye, 

informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, turizm, tikinti və digər sahələrdə qazandığı nailiyyətlər 

nümayiş olunub. 

Müəyyən olunmuş sahələr üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə Koreya 

Respublikası və Çin Xalq Respublikasında keçirilən seminarlarda nazirliyin 5 əməkdaşının iştirakı təmin edilib. 

 

Sahibkarların maarifləndirilməsi 

 

Özəl sektorun inkişafına dövlət dəstəyinin vacib komponentlərindən biri də sahibkarların 

maarifləndirilməsidir. Bu baxımdan sahibkarların və sahibkarlıq fəaliyyətinə yeni başlayan şəxslərin 

maarifləndirilməsi, o cümlədən onlara metodik kömək göstərilməsi, məsləhət xidməti, informasiya təminatı, 

marketinq xidməti sahəsində biliklərin verilməsi məqsədilə Naxçıvan Biznes Mərkəzi tərəfindən bir çox treninq, 

konfrans və seminarlar keçirilir, muxtar respublikanın sahibkar və gənc menecerlərinin iştirakı ilə kurslar təşkil 

edilir. Bundan başqa, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri haqqında məlumatların 

asan əldə olunması, onların əlaqələrinin genişləndirilməsinin təşviq edilməsi məqsədilə rəqabətqabiliyyətli 

məhsul istehsalçıları haqqında məlumatları əks etdirən kataloqlar hazırlanaraq çap edilib. 

 

Muxtar respublikada 442 sənaye müəssisəsi yaradılıb 

 

Sahibkarlığa göstərilən qayğı, öz növbəsində, yerli istehsalın inkişafına da şərait yaradır. Yerli istehsalın 

inkişaf etdirilməsi isə daxili bazarın qorunmasında, xaricə valyuta axınının qarşısının alınmasında və idxaldan 

asılılığın azaldılmasında mühüm rol oynayır. Məhz bu amil nəzərə alınaraq muxtar respublikada iqtisadiyyatın 
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bütün sahələrində yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılır, yaxud mövcud olanların fəaliyyəti bərpa edilir. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatında qeyd edildiyi kimi, son illərdə muxtar respublikada 442 sənaye 

müəssisəsinin yaradılması, bu müəssisələrdə 371 növdə məhsul istеhsаl оlunması, 344 növdə məhsulа оlаn 

tələbаtın tаmаmilə yеrli istеhsаl hеsаbınа ödənilməsi sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş kompleks islahatların 

uğurlu nəticəsidir. 

Həyata keçirilən tədbirlər deməyə əsas verir ki, muxtar respublikada sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə 

bağlı görülən işlərin həcmi bundan sonra daha da artırılacaq. Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, dövlətin 

sahibkara, iş adamına sahib çıxması iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafına, əhalinin həyat şəraitinin 

yüksəlməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına, mövcud ictimai-siyasi sabitliyin daha da möhkəmlənməsinə böyük 

töhfələr verəcək. 

 

Xalq Cəbhəsi.-2017.-27 sentyabr.-№172.-S.12. 
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Naxçıvan – İslam mədəniyyətinin paytaxtı 

 

Vaqif Ağalarov, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən 

biridir. Azərbaycan xalqı bu diyarda zəngin mədəniyyət yaratmışdır. Bura Azərbaycanın ən dilbər, səfalı 

məkanlarından biri – möcüzələr diyarıdır. Ona görə də qədim filosof və mütəfəkkirlər Naxçıvanı təkcə Şərqin 

deyil, həm də Qərbin Günəşi adlandırmışlar. 

 

Naxçıvan bütün tarixi dövrlərdə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi mövcud olmuşdur. Qədim 

yurd yerimiz Zəngəzurun Ermənistana verilməsindən sonra Naxçıvan Azərbaycanın digər torpaqlarından ayrı 

salınaraq blokadaya alınmışdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvan bu gün yüksək inkişafa nail olan 

diyardır. 

Dünyanın elm və mədəniyyətinə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edən Naxçıvan, həm də böyük dövlət 

xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Vətənidir. Görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyev 

1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərmiş, taleyüklü tarixi qərarlar qəbul edərək 

Azərbaycanın xilasına və inkişafına bu qədim diyardan başlamışdır. Ulu öndər demişdir: “Naxçıvan Azərbaycan 

xalqının qədim tarixini əks etdirən müqəddəs bir torpaqdır. Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən 

abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır”.   

Ərazicə kiçik, mənəviyyatca böyük olan Naxçıvan Yaxın Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən 

biridir. Burada insanlar çox qədim zamanlardan yaşamışlar. Beş min il bundan əvvəl Naxçıvan şəhər 

mədəniyyətinin formalaşması Azərbaycanın bu qədim torpağında sivilizasiyanın inkişafının ən mühüm 

göstəricisi hesab olunur. Naxçıvan, həm də milli dövlətçilik tariximizə mühüm töhfələr vermiş, Azərbaycan 

türkləri min illər boyu burada ardıcıl həyat sürmüş, böyük dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoymuşlar. 

Naxçıvan antik və orta əsrlər dövrünə aid mədəniyyət nümunələri və tarixi abidələrlə – qədim yaşayış 

yerləri, şəhərlər, möhtəşəm qalalar, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan türbələr və təkrarsız 

təbiət abidələri ilə zəngindir. Neolit, eneolit, Kür-Araz və Boyalı qablar mədəniyyətinin nadir inciləri, insan 

düşüncəsinin ilk yazılı ifadəsi olan Gəmiqaya abidələri... Naxçıvanda İslam dini qəbul olunana qədərki 

mədəniyyətin nümunələridir. 

653-cü ildən sonra isə bu mədəniyyət İslam mədəniyyəti ilə vəhdətdə inkişaf edib. Çünki həmin tarixdən 

ərəblərlə bağlanmış müqavilə nəticəsində naxçıvanlılar könüllü olaraq İslam dinini qəbul etmişlər. Bu müqavilə 

elmi, siyasi və tarixi baxımdan diqqəti daha çox cəlb edir. Dini etiqada görə təktanrıçı olan naxçıvanlılar Nuh 

peyğəmbərin davamçıları kimi də etiqad, adət-ənənə və mənəvi dəyərlər baxımından İslam dininə yaxın idilər. 

Müqavilənin elmi və siyasi əhəmiyyəti onunla şərtlənir ki, ərəblər artıq müstəqil olan Naxçıvanın yerli 

idarəçiləri ilə müqavilə bağlamışdılar. 

Azərbaycan türkləri İslam dinini qəbul edənə qədər Naxçıvanda böyük mədəniyyət və özünəməxsus adət-

ənənələr sistemi yaratmışlar. İslam dininin qəbulundan sonra isə Naxçıvan memarları islam memarlıq 

ənənələrindən də bəhrələnmiş, bir-birindən dəyərli türk-islam mədəniyyəti nümunələri ilə tarix və 

mədəniyyətimizi daha da zənginləşdirmişlər. On ikinci əsrdə yaşayıb-yaradan memar Əcəmi Əbubəkir oğlu 

Naxçıvaninin sənəti nəinki Azərbaycan, ümumilikdə Yaxın Şərq və İslam memarlığında yeni bir məktəbin 

əsasını qoymuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və 

mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli 

sərəncamına uyğun olaraq son illər muxtar respublikada 1200-dən çox dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi 

abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılmışdır. Bu abidələrdən 70-ə yaxını tarixiliyi saxlanılmaqla bərpa 

olunmuşdur. Möminə xatın və Gülüstan türbələrinin, Xanəgah Memarlıq Kompleksinin, Ordubad 

Qeysəriyyəsinin, Came məscidinin, Şərq hamamının, Zaviyyə-Mədrəsə binasının, Xan sarayının, Qarabağlar 

Türbə Kompleksinin,Yengicə hamamının, imamzadələrin və buzxanaların tarixi görkəmi özünə qaytarılmışdır. 
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Bu gün müstəqil Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dini-

mənəvi dəyərlərimizə hörmətlə yanaşılır. Min illər ərzində formalaşan tarixi-mədəni irsimizi, xüsusilə türk-

islam mədəniyyəti ənənələrini davam etdirən naxçıvanlı memarlar yeni axtarışları, tapıntıları və nailiyyətləri ilə 

dəyərli sənət nümunələri yaradırlar. Müasir şəhərsalma işlərində türk-islam mədəniyyəti elementlərindən 

məqsədyönlü şəkildə istifadə olunur və zaman keçdikcə Naxçıvanın zəngin tarixi-mədəni irsi onun türk-islam 

mədəniyyətinin mərkəzi kimi əhəmiyyətini daha da artırır. Bütün bunlar nəzərə alınaraq İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabrında Bakı şəhərində keçirilmiş altıncı 

konfransında qəbul edilmiş qərarla Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

edilmişdir. 

“Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədər Təşkilat 

Komitəsinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 iyun tarixli 

sərəncamında deyilir: “Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair 

qərar sivilizasiyalar-arası dialoqa mühüm töhfələr verən Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-

mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri kimi 

Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsirlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub 

yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb”. 

Təşkilat Komitəsinin Tədbirlər Planına əsasən “İslam mədəniyyətinin paytaxtı Naxçıvan – 2018” 

loqotipinin təqdimatı olmuşdur, Naxçıvan şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmasını əks etdirən 

videoçarxlar, suvenirlər, zərf və poçt markaları, kitablar hazırlanmışdır. “Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti 

abidələri: tarixdə və günümüzdə” beynəlxalq konfransı isə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki türk-

islam mədəniyyəti abidələrinin öyrənilməsi və təbliğində yeni mərhələnin əsasını qoymuşdur. 

Naxçıvanı qarış-qarış gəzdikcə bu yurdda ucaldılan saysız-hesabsız mədəniyyət nümunələrinin, türk-

islam mədəniyyətinin daşıyıcısı olan abidələrin şahidi olursan. Belə abidələrdən biri Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən Naxçıvan şəhərinin cənub-şərq tərəfində 1162-ci 

ildə inşa edilən Yusif Küseyiroğlu türbəsidir. El arasında “Atababa günbəzi” kimi də tanınan abidə yeraltı 

sərdabədən və yerüstü türbədən ibarətdir. Naxçıvanın türk-islam mədəniyyətinin ən dəyərli nümunələrindən 

olan Yusif Küseyr-oğlu türbəsi Azərbaycanın qülləvari türbələri içərisində yeganə abidədir ki, üst örtüyü 

zəmanəmizədək tamamilə salamat vəziyyətdə gəlib çatmışdır. Məqbərənin qurşağında Qurani-Kərimin “Al-i 

İmran” surəsindən 15-17-ci ayələr, tağı üzərində isə “Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməlidir” 

sözləri yazılmışdır. 

XII əsrdə böyük memar Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvaninin Atabəy Eldənizin xanımı Möminə xatının 

şərəfinə ucaltdığı türbə isə Şərq memarlığı tarixində qızıl səhifədir. Yüz illər boyunca bu abidə səyyahları, 

salnaməçiləri, məşhur memar və şərqşünasları düşündürüb. Möminə xatın türbəsi türk-islam aləmində qadına 

verilən dəyərin daha bir ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də qadın, ana adının ucalığında dayanan zərif bir məhəbbət 

əfsanəsi, sevgi dastanıdır. Ona görə də akademik Alpatov “Ümumdünya incəsənəti tarixi” adlı 

monoqrafiyasında Möminə xatın türbəsini monimentallıqla zərifliyin möcüzəsi adlandırıb və memarlıq tarixində 

tutduğu mövqeyi yüksək qiymətləndirərək yazıb: “Qeyri-adi memarlıq duyğusuna, kompozisiyasının klassik 

kamilliyinə və işlənməsinə görə XII əsrdə Avropada belə abidəyə təsadüf etmək mümkün deyil. Naxçıvan 

türbəsindən klassik Şərq ədəbiyyatının ən yaxşı əsərləri, Firdovsinin “Şahnamə” epopeyasında, Nizaminin 

“Leyli və Məcnun” poemasında olduğu kimi, insanpərvərlik nəfəsi gəlir”. 

Qədim köklərə, ulu qaynaqlara malik Naxçıvan memarlıq məktəbi XII əsrdə inkişaf edərək əsl sənət 

zirvəsinə ucalıb. Həmin dövrdə Əcəmi sənəti bütün dünyaya səs salmış, Yaxın Şərq və Orta Asiya memarlıq 

sənətinin inkişafına mühüm töhfələr vermişdir. Əcəmi qüdrətinin bəhrəsi olan Möminə xatın türbəsi mükəmməl 

sənət nümunəsi kimi dünya memarlığında silinməz iz qoymuşdur. Türbəyə Qurani-Kərimdən ayələr həkk 

olunub. “Biz gedirik yalnız qalır rüzigar, biz ölürük əsər qalır yadigar” sözləri Möminə xatın türbəsinin baş 

tağında əbədiləşən dərin bir hikmətdir. 

Qədim dövrlərdən başlanan sənət yolu abidə-abidə, qala-qala xalqımızın daş yaddaşına çevrilir, elimizin-

obamızın könül mahnısı, ürək döyüntüsü kimi əbədiləşir. Qədim qala divarları, daş sədlər, bürclər, səmanın 

qəlbini dələn minarələr bu diyarda Azərbaycan xalqının əyilməz vüqarı kimi yüksəlir. 

Diqqətçəkən abidələrdən biri də XII əsrdə Culfa yaxınlığında ucaldılan Gülüstan türbəsidir. Əcəmi 

ənənələrini davam etdirən bu nadir sənət incisi naxış kompozisiyasının kamilliyi, özünəməxsusluğu ilə bütöv bir 
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sənətkarlıq məktəbindən xəbər verir. Gülüstan türbəsi Culfa rayonunun Gülüstan kəndində Araz çayının sol 

sahilində inşa edilmişdir. Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığının ənənələrini özündə əks etdirən, Naxçıvan memarlıq 

məktəbinin ən gözəl və özünəməxsus nümunələrindən sayılan, tünd qırmızı tufdan inşa edilən Gülüstan türbəsi 

mənbələrdə bəzən “Kəsik günbəz” kimi də xatırlanır. Abidə sərdabə və türbədən ibarətdir. Sərdabənin divarları 

dörd cərgə düzülmüş daşlardan hörülmüş və quruluşu etibarilə düzgün olmayan çoxbucaqlı əmələ gətirmişdir. 

Digər türbələrdə sərdabə yerin altında yerləşdirildiyi halda, burada yerin səthindən yuxarıda inşa olunmuşdur. 

Türbənin naxış və ornamentləri Möminə Xatın türbəsinin ornamentləri ilə oxşardır. 

Orta əsrlər Azərbaycan tarixinin əvəzsiz yadigarı olan Qarabağlar türbəsi memarlıqda uğurlu yol, yeni 

nəfəsdir. Bu orijinal sənət əsəri kompozisiya dinamikliyi, monimentallığı, işıqlı və zərif naxışları, dekorativliyə 

ciddi meyli ilə sənətşünasları həmişə düşündürüb. Qarabağlar Türbə Kompleksi Kəngərli rayonunun Qarabağlar 

kəndində yerləşir. Bir türbə və qoşa minarəli baştağdan ibarətdir. Qoşa minarələr və türbə zaman keçdikcə 

dağıntıya məruz qalmış, yuxarı hissələri uçmuş, kitabələrinin çox hissəsi ovulub tökülmüşdür. Qoşa minarəli 

baştağın üzərindəki kitabənin mətnindən aydın olur ki, bu kompleksin tikilməsini Cahan Quti xatın əmr 

etmişdir. Kitabədə tarix qalmamışdır. Mənbələrdə türbənin XII əsrdə, minarələri birləşdirən baştağın isə XIV 

əsrdə tikilməsi qeyd olunub. Qarabağlar türbəsinin 4 baştağı vardır. Baştağların dördünün də baş tərəfində 

Qurani-Kərimin “əl-Mumin” surəsindən 16-cı ayənin son hissəsi yazılmışdır. Türbənin səthi bütünlüklə həndəsi 

ornamenti xatırladan kufi və nəsx xətli kitabələr ilə bəzədilmişdir. Bu kitabələrin hamısı Quran ayələri və dini 

xarakterli kəlamlardır. Abidənin gövdəsində yaradılan iri həcmli rombların içərisində kufi xətti ilə yerinə 

yetirilmiş və dəfələrlə təkrarlanan kitabələrin mətni belədir: “Allahdan başqa Allah yoxdur. Məhəmməd - 

Allahın ona salavatı olsun - Allahın elçisidir”. Türbənin memarlıq xüsusiyyətləri, kitabələrinin yerinə 

yetirilməsi texnikası, oxşarlığı və digər əlamətləri göstərir ki, bu abidə Bərdə türbəsinin memarı Əhməd Əyyub 

oğlu əl-Hafiz Naxçıvani tərəfindən inşa edilmişdir. Qarabağlar Türbə Kompleksi Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 4 iyul tarixli sərəncamına əsasən bərpa olunub. 

Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri içərisində orta əsr Azərbaycan memarlığının nadir 

nümunələrindən sayılan buzxanaların da xüsusi yeri var. Özünəməxsus memarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilən belə 

abidələrdən biri Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində, İmamzadə kompleksinin yaxınlığında yerləşən XII-XIV 

əsrlərə aid buzxanadır. Bununla yanaşı, XIV əsr abidəsi olan Ordubad şəhər buzxanası və tarixi XIX əsrə aid 

edilən Cəlilkənd buzxanası qədim dövrlərdə havaların isti vaxtlarında əhalinin buza olan tələbatını ödəmişdir. 

Zaman keçdikcə güclü aşınmaya məruz qalmış buzxana kompleksləri Ali Məclis sədrinin tapşırığı və qayğısı ilə 

bərpa olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində inşa olunmuş türk-islam mədəniyyəti abidələrinə mülki 

tikililər, o cümlədən saraylar da daxildir. Belə saraylardan biri Naxçıvan xanlarının yaşayış evi – Xan Sarayıdır. 

Sarayı XVIII əsrin sonlarında Naxçıvan xanı, görkəmli dövlət xadimi Kəlbəli xan Kəngərli tikdirib. 

VII əsrdən sonra Naxçıvan ərazisində müxtəlif sufi təriqətlərinə mənsub mərkəzlər, o cümlədən zaviyələr, 

həmçinin savadlı kadrlara olan tələbatı ödəmək məqsədi ilə mədrəsə binaları da inşa olunmuşdur. Zaviyələr həm 

ibadət və zikr yerləri, həm də təhsil mərkəzləri olduğundan zaviyə-mədrəsə binaları da yaradılırdı. Naxçıvanda 

xüsusi memarlıq üslubunda inşa edilən Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti nümunələri sırasında özünəməxsus 

memarlıq xüsusiyyətlərinə malik olan zaviyə-mədrəsə binası xüsusi yer tutur. 

Naxçıvan ərazisində orta əsrlər zamanı yaradılan dini-memarlıq abidələri sırasında sufiliklə bağlı 

mərkəzlər – xanəgah kompleksləri də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə komplekslərdən biri XII əsrə aid 

Xanəgah Memarlıq Kompleksidir. Xanəgah Memarlıq Kompleksi Culfa rayonunun Xanəgah kəndindən şimаl-

şərq tərəfdə Əmir Teymura qarşı müqavimətin əsas istinadgahı olan Əlincəqalanın yaxınlığında yеrləşir. 

Kоmplеks türbə, məscid və digər tikililərdən ibarətdir. Türbə memarlıq quruluşuna görə XII əsrə aid edilir. 

Türbədəki qəbirdə ХIV əsrdən еtibаrən Аzərbаycаndа gеniş yаyılаn Hürufilik təliminin bаnisi Fəzlullаh Nəimi 

dəfn еdilmişdir. 

Türk-islam mədəniyyəti abidələrinin özünəməxsus nümunələrindən biri də hamamlardır. Naxçıvan 

şəhərinin mərkəzində yerləşən Şərq hamamı XVIII əsrdə Şərq memarlığı üslubunda inşa edilib. Şərur 

rayonundakı XVIII əsrə aid edilən Yengicə hamamı, eyni zamanda, XVIII-XIX əsr Ordubad hamamı əhalinin 

həyatında mühüm rol oynamış, yuyunma, paklanma yeri olmaqla bərabər, həm də insanların görüş, söhbət, 

istirahət və müalicə yerinə çevrilmişdir. 
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Naxçıvanda yaradılan memarlıq abidələrindən böyük bir qismini ibadət yerləri –məscidlər təşkil edir. 

Müsəlmanların ibadət və təhsil yerləri kimi yaranan dini ocaqlardan biri də Naxçıvan şəhər Came məscididir. 

İslamın əvvəllərindən mövcud olan və XVIII əsrdə Məhəmməd Təqi tərəfindən təmir olunan, xalq arasında 

“Şəhər məscidi” kimi tanınan Came məscidi sovet hakimiyyəti illərində, ateizm təbliğatına geniş rəvac verildiyi 

bir dövrdə Naхçıvanda fəaliyyət göstərən yeganə məscid olub. Ordubad Came və Qırx kimsənə məscidləri, 

Babək rayonunun Cəhri kəndindəki Cilovxanlı məscidi də sovet hakimiyyətindən əvvəlki dövrlərdə bölgənin 

sosial-siyasi və ideoloji həyatında mühüm rol oynamışdır. Müstəqillik dövründə Heydər məscidi, Nehrəm kənd 

məscidi, Şərur məscidi, Əbrəqunus və Naxçıvan şəhərində tikilən yeni məscid kompleksi islami dəyərlərə olan 

bağlılığı nümayiş etdirir. 

Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşən və Qurani-Kərimdə adı çəkilən Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı Dini-

Mədəni Abidə Kompleksi xalqın qəlbindən, inancından güc alıb. Bu yer yüz illər boyunca insanlara kömək 

olub, yolçulara sinəsindən yol verib. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hələ Sovet hakimiyyəti illərində xalqımızın dininə, 

inanclarına hörmət bəsləmiş və müqəddəs yerlərə qayğı göstərmişdir. Bu qayğı, müstəqillik dövrümüzdə də 

davam etmişdir. Ulu öndərin 1998-ci ildə Əshabi-Kəhfin abadlaşdırılması və bərpa edilməsi barədə göstəriş 

verməsi, xalqımızın dininə və tarixinə göstərilən qayğının bariz nümunəsidir. Bu gün Əshabi-Kəhf tarixi abidəsi 

və ziyarətgahı yenidən qurulmuş, burada məscid tikilmiş, yol çəkilmiş, zəvvarlar üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada tarixi abidələrin tədqiqi və beynəlxalq miqyasda təbliği istiqamətində həyata 

keçirilən ardıcıl tədbirlər də artıq öz bəhrəsini verir. Alimlərimizin xarici ölkələrin aparıcı elmi müəssisə və 

mütəxəssislərinin iştirakı ilə Naxçıvan tarixinə, arxeologiyasına, etnoqrafiyasına və folkloruna dair tədqiqatlar 

aparmasına, ekspedisiyaların təşkil olunmasına, müxtəlif mövzularda kitab, monoqrafiya, dərslik və elmi 

məqalələrin nəşr edilməsinə əsaslı təkan vermiş, beş minillik tarixə malik Naxçıvan şəhər mədəniyyəti tədqiqat 

mövzusuna çevrilmişdir. Aparılan tədqiqatların nəticəsi və elmi sübutu olaraq nəşr olunan minlərlə kitab və 

ensiklopediyalar da Naxçıvan tarixi ilə yanaşı, həm də bu qədim diyardakı abidələrin öyrənilməsi baxımından 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə, Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunan “Naxçıvan abidələri 

ensiklopediyası”, “Naxçıvan: türk-islam mədəniyyəti abidələri” kitabları Naxçıvandakı türk-islam mədəniyyəti 

abidələri haqqında dolğun məlumat verən dəyərli elmi ədəbiyyatdır. 

Naxçıvanın türk-islam abidələri bu qədim yurdun İslam mədəniyyətinə verdiyi ən dəyərli töhfə olmaqla 

yanaşı, həm də müasir dövrdə muxtar respublikanın turizm potensialının artmasına xidmət edir. Bu gün 

Naxçıvan tarixi abidələr və görməli yerlər üzrə səyahət turizminin ən ideal məkanlarındandır. Naxçıvana kimin 

ayağı dəyirsə ilk ifadələri bu olur: Yurdunuz memarlıq muzeyidir. Türbələr, məscidlər, Əlincə qüdrətli qalalar. 

Xudafərin ümidli körpülər, XII-XIV əsrləri əhatə edən qədim imamzadələr, karvansaralar... Yaddaşımızın 

heykəlləri olan bu abidələrlə göz-gözə dayananda, miniatür qəlbli, xalça duyğulu naxışlarına, rənglərinə 

baxanda yüz illərin, min illərin xatirəsinə dalırsan. 

Bir sözlə, bu gün Naxçıvanda tarix, mədəniyyət, adət-ənənələr, milli və dini dəyərlər təkcə öyrənilmir, 

həm də qorunaraq yaşadılır. Tarixi yaşadanları isə tarix yaşadacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-17 sentyabr.-№202.-S.5. 
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Təhlükəsiz, cinayətsiz ünvan – NAXÇIVAN 

 

Kərəm Həsənov 

 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu iqtisadi tənəzzül, siyasi böhran, anarxiya, xaos, özbaşınalıq dövrü 

kimi tarixə düşüb. Naxçıvan şəhərini ayrı-ayrı məhəllələr üzrə nüfuz dairəsinə bölən qoluzorlular peyda 

olmuşdu. Vaxtaşırı olaraq şəhərin müxtəlif yerlərində onları tanımayan və ya tanıyıb itaət etməyənlərlə 

tanışlıq xarakterli “profilaktiki tədbirlər” həyata keçirir, insanların həyatı üçün təhlükə yaradan 

“şou”lar göstərirdilər. Heç yadımdan çıxmır. Dəmir yolu vağzalına gedən yolda avtomobilləri saxladıb 

sürücüləri və sərnişinləri əlləri boynunun arxasında üzüüstə asfalta uzanmağa əmr edirdilər. Bir dəfə biz 

də belə bir hadisə ilə qarşılaşmışdıq. 

– Nə məsələdi? – deyən dostum üzümə baxdı. 

– Nə bilim... – deyib çiyinlərimi çəkməklə kifayətləndim. 

Bizim ayrı yolumuz yox idi. Maşında oturub növbəmizi gözləyirdik. Baxdıq ki, əlində avtomat olan iki 

nəfər maşınımıza yaxınlaşdı. 

– Nə gözlərini döyürsən, maşından düş. Əllərini boynunun dalına qoy, üzüüstə uzan yerə. 

Vəziyyəti görən dostum artıq əmr gözləmədən “ümumi qayda”nı icra edirdi. Elə bu vaxt iki ədəd qara 

rəngli “Jiquli” dayandı. Amma necə dayandı. Əyləcin səsi, yalan olmasın, şəhərin o başında eşidildi. 

Təkərlərindən qalxan tüstü ilə yolkəsənlərin siqaretinin tüstüsü bir-birinə qarışdı. Döndülər ki, dostumun 

yadından çıxıb əlləri boynunun dalında qalıb. Qara maşının sahibi yanaşı dayandığım Qasıma baxıb: – Əllərin 

niyə boynunun dalında qalıb? – deyə soruşdu və qəşş etdi. Yerə uzananlara baxıb: 

– Durub çıxın gedin, – komandası verdi və elə həmin qara maşınlara oturub getdilər. 

Dostumla şükür etdik ki, kefləri kökəldi, bizi üzüüstə asfalta uzatmadılar. 

– Qardaş, onlar dəmir yolu vağzalına tərəfə getdilər. Dön Xan sarayı tərəfdən gedək. Bəlkə bu tərəf 

sakitlik olar, – deyən dostum israr etdi. 

Döndüm. 

– Biz axır ki, vağzalın yanında olan çörək zavoduna gedib çörək almaq üçün növbə tutmalıyıq, ya yox? – 

deyib dostuma baxdım. Eybi yoxdur, – dedi. Biz bu tərəfdən gedənədək yəqin ki, sakitlik yaranar. 

Amma sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Elə Xan sarayının yanından təzəcə enirdik, baxdıq ki, 

yuxarıdakı vəziyyət elə doğrudan da şükürlü imiş. Burada əməlli-başlı müharibə gedirdi. İki qrup silahlı dəstə 

bir-birinə avtomat silahlardan atəş açır. Atılan güllələrin qurbanı olmamaq üçün fürsət gözlədik. Elə bu vaxt 

baxdıq ki, “Xan sarayı döyüş bölgəsinə” hər iki tərəfdən BTR-lər, üstündə də o dövrün tanınmış şəxslərindən 

olan silahlı dəstə gəlir. Amma başa düşmədik. Gedən zirehli texnika və canlı qüvvə yol kənarındakı silahlı 

dəstə, yoxsa ağaclıqdakı silahlı dəstə tərəfindən bu müharibəyə qatılacaq. Sonralar həmin ərazidən keçərkən onu 

da gördük ki, bütün müharibələrdə olduğu kimi, bu “müharibə”nin də sonu dağıntı ilə nəticələnmiş, ağaclıqda 

yerləşən “qərargah binası” yandırılmışdı. Biz imkan yaranan kimi aradan çıxdıq. Əvvəlki yolumuzla getdik 

çörək zavoduna. Burada sakitlik idi. Çörək növbəsinə dayandıq. O dövrü xatırlayanlar yaxşı bilirlər: bu, 3-4 

nəfərlik deyil, 8-10 saat çəkən növbə idi. Amma qışın 35-40 dərəcə şaxtasında belə, bu vəziyyətə dözürdük, ta 

ki, 3 çörəyi gözlərini əlimizə və qapıya dikən körpə uşaqlara çatdıraq. Uzun-uzadı növbədə dayanmağın əzab-

əziyyəti bir tərəfə, burada yaranan xoşagəlməz hadisələr də insanları mənən sarsıdırdı. Qolları və sinəsi əcaib 

şəkillərlə bəzədilmiş “xüsusi imtiyazlı” şəxslər növbəsiz zavoda girir, bəzən də qucaqlarındakı çörəyi növbəyə 

duranların başına atır, qapış-qapış oyununa baxıb gülüşürdülər. Heç yadımdan çıxmır, onların bu hərəkətlərinə 

etiraz edən bir gənci axşamdan yağan yağışın yaratdığı gölməçədə təpiklədilər. Gənc isə zərbələrin ağrısına 

dözür, aldığı çörəkləri qucağında bərk-bərk sıxırdı ki, palçığa batmasın. Heç olmasa, həmin günü ailəsi naümid 

qalmasın. İnsanları 3 çörəklə çəkilən imtahandan daha çox bu haqsızlıq, özbaşınalıq əzirdi. 

Sabah sübh tezdən qalxıb çörək növbəsinə tələsən bina sakinləri yeni sürprizlərlə qarşılaşırdı. Evində 

daimi suyu olması üçün hər bir ailə zirzəmidə su nasosu yerləşdirmişdi ki, elektrik enerjisi veriləndə binanın 

damına qoyduqları çənə su vura bilsin. Elektrik enerjisi verilən zaman nasosu işə salanda baxırdıq ki, su gəlmir. 

Zirzəmiyə enib görürdük ki, 20 millimetrlik armaturla qaynaq elətdirib hazırladığımız qəfəsi kəsib su nasosunu 

aparıblar. 
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Binanın həyətində dayanan avtomobillərin sahibləri daha çox əziyyət çəkirdilər. Xüsusilə Nazim 

müəllimin “Jiquli”si hər ay təkərlərin üstündə durmaq əvəzinə, Bakı kubiklərinin üstündə dayanır, maqnitofonu 

isə başqa maşınlarda oxuyurdu. İnsafən onu da deyim ki, ehtiyat hissələrinə dəyib toxunmurdular. Çünki maşın 

əlverişsiz yerdə dayandığından, yəni binanın həyətinə min göz baxır, – deyib tez-bazar “əməliyyat” aparırdılar. 

Vaxt alan ehtiyat hissələrinin sökülməsi isə dəmir qarajlarda aparılırdı. 

Qonşu Valeh arxayın olur ki, “Jiquli”si dəmir qarajdadır, qapısında da bir kiloluq qıfıl. Demək olar ki, hər 

gün qıfıla nəzarət edir. Baxır ki, hər şey qaydasındadır. Yəni qıfıla toxunulmayıb. Benzin qıtlığı üzündən maşını 

işlətməyən Valeh bir müddət sonra dəmir qarajın qapısını açır ki, maşının bir banı qalıb. Oğrular bağçadan tunel 

qazıb giriblər qaraja. Bu hadisə digər avtomobil sahiblərinə bir dərs oldu. Dəmir qarajların döşəməsini armaturla 

qaynaq etdirib beton tökdük. Amma gördüyümüz təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, hər gün qarajı açıb 

maşına baş çəkmək əsas şərt idi. Hər kəs evinin giriş qapısını dəmirdən, özü də ikiqat dəmirdən yığdırıb 2-3 

kilid saldırır, pəncərələri dəmir qoruyucularla qaynaq etdirirdi. Bu, dövrün tələbi idi. 

“Şərq qapısı” qəzetinin 29 fevral 1992-ci il tarixli nömrəsində “Oğrular ifşa olunur” başlıqlı məqalədə 

oxuyuruq: “Çətin dövrümüzü yaşayırıq. Bir tərəfdən muxtar respublikamızın uzun müddət blokada vəziyyətində 

olması, iqtisadi çətinliklərin son həddə çatması, adamların yaşayışının həddən artıq pisləşməsi, bir tərəfdən də 

belə böhranlı vəziyyətdən öz çirkin əməlləri üçün istifadə edən möhtəkirlərin, alverçilərin azğınlaşması, 

oğruların fəallaşması haqlı olaraq əhalini ciddi narahat edir... 

Qeyd etmək lazımdır ki, daxili işlər orqanları tərəfindən oğurluqların qarşısını almaq məqsədilə aparılmış 

hər cür profilaktik tədbirlərə baxmayaraq, iqtisadi çətinliklər artdıqca oğurluq hadisələri də, təəssüf ki, 

çoxalmaqda davam edir. Təkcə fevral ayının birinci yarısında qeydə alınmış 17 cinayət hadisəsindən 8-i oğurluq 

cinayəti olmuşdur. Bu çirkin cinayət hadisələrinin qarşısının alınmasında və oğruların vaxtında ifşa olunmasında 

əhalinin köməyinə ehtiyac vardır”. 

Qəzetin 8 avqust 1992-ci il tarixli nömrəsində dərc olunmuş “Cinayət cəzasız qalmamalıdır” sərlövhəli 

yazıda qeyd olunub ki, “1992-ci ilin 6 ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası xalq məhkəmələrinin icraatına 148 

cinayət işi daxil olmuşdur. Mahiyyəti üzrə baxılıb hökm çıxarılan 93 cinayət işi üzrə 140 nəfər məhkum 

olunmuşdur”. 

Zaman keçdi. İnsanlara doğru yol göstərildi. Cinayət hadisəsini doğuran səbəblər aradan qaldırıldı, 

əhalinin məşğulluğu təmin edildi, insanların maddi rifah halı yaxşılaşdırıldı. Hər kəs gücü çatdığı, bacardığı 

işin, peşənin dalınca getdi. Cinayətə meyilli insanlar tənbeh edildi. Bəli, həbsxanaya salınmadı, tənbeh edildi. 

Belə insanların törədəcəyi cinayətin ağırlığı ilə bağlı geniş izahat işlərinə başlanıldı, hüquqi maarifləndirici 

söhbətlər aparıldı. Nəticədə, həmin şəxs azadlıqdan məhrum olmaqdan, onun ailə üzvləri başsız qalmaqdan, 

cəmiyyətə yük olmaqdan, ictimaiyyət isə üzləşə biləcəyi narahatçılıqdan xilas oldu. Digər sahələrdə olduğu 

kimi, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə tətbiq olunan Naxçıvan modeli, yəni cinayət baş verəndən sonra yox, 

cinayətdən əvvəl həyata keçirilən profilaktik tədbirlər öz bəhrəsini verdi. 1994-cü ildə 774 cinayət hadisəsi 

qeydə alınan muxtar respublikamızda bu göstərici ötən il cəmi 21 olub. Onu da qeyd edək ki, 1993-cü ildə 

qəsdən adamöldürmə ilə bağlı 18, qəsdən adam öldürməyə cəhdlə bağlı 4, qəsdən sağlamlığa zərər vurmaqla 

bağlı 20 cinayət hadisəsi qeydə alınmışdı. 1992-ci ildə oğurluqla bağlı 301 cinayət işi başlanmışdısa, cari ilin 

ötən dövründə bu qəbildən cəmi 3 hadisə baş verib. 1994-cü ildə narkotik maddələrlə bağlı 104 hadisə qeydə 

alınmışdısa, 2016-cı ilin 9 ayında cəmi 3 fakt aşkar edilib. 

Oxunuşuna və yazılışına bir neçə dəqiqəlik zaman sərf etdiyimiz bu statistik göstəricinin reallaşması üçün 

nə az, nə çox, 20 ildən artıq ağır zəhmət tələb edən gərgin əmək sərf olunub. Bir vaxtlar səksəkəli günlərini 

yaşayan Naxçıvan indi təhlükəsiz şəhərə, cinayətsiz regiona çevrilib. Hərtərəfli biliyə malik gənc nəslin 

yetişdirilməsinə, onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə hər cür şərait yaradılıb, tikilib istifadəyə verilən 

müasirtipli məktəblər, idman zalları, idman kompleksləri öz bəhrəsini verib. 1994-cü ildə yetkinlik yaşına 

çatmayanlar tərəfindən 40 cinayət hadisəsi törədilən muxtar respublikamızda son illər bu qəbildən heç bir 

cinayət hadisəsi qeydə alınmayıb. Küçələrdə veyil-veyil gəzən, “yetənə yetib – yetməyənə bir daş atan”, hüquq-

mühafizə orqanları əməkdaşlarının dili ilə desək, xuliqanlıq edən yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar, 

yeniyetmələr 500-700 bal toplayan məzunlara, sorağı ölkənin və dünyanın ali təhsil ocaqlarından gələn, 

beynəlxalq yarışlarda bayrağımızı dalğalandıran, himnimizi səsləndirən qürurverici gəncliyə çevrilib. 

Amma keçmişini unudanın gələcəyi olmaz, – deyiblər. Biz də zaman-zaman keçmişə müraciət edir, bu 

gün əmin-amanlıq, sabitlik şəraitində yaşayan gənc nəslə o dövrün acı xatirələrini yaşatmaq yox, nəticə 
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çıxarmaq üçün çatdırmağa, vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə, bugünkü əmin-amanlığa, sabitliyə gedən 

yolun heç də asan olmadığını bildirməyə çalışırıq. Çalışırıq ona görə ki, dövlətin, millətin gələcəyi olan gənclik 

o dövrü yenidən yaşamasın, reallıqları yaşamağı, yaşatmağı bacaran əsl vətəndaş olsun. Elə buradaca bir türk iş 

adamı ilə ötən il söhbətimizdə danışdığı maraqlı bir hadisəni oxucularımıza çatdırmaq istəyirəm: 

– Naxçıvana yeni gəlmişdim. Kirayə qaldığımız mənzildə iki nəfər yaşayırdıq. İşimlə əlaqədar mən evdən 

sübh tezdən çıxmalı oldum. Onu oyadıb çıxarkən qapını bağlamağı unutma, – dedim. Axşam evə dönərkən, 

baxdım ki, qapı açıqdır. 

Vay, evə oğru girib, – deyə fikirləşdim. Qapını açdım, baxdım ki, ayaqqabı izi yoxdu. Adətən, oğru 

çağırılmamış qonaq olduğundan evi ayaqqabı ilə dolanıb axtarış aparır. Təbii ki, əvvəlcə pulları qoyduğum yerə 

baxdım. Yerində idi. Hər şey necə səliqə ilə düzülmüşdüsə, elə idi. Bu vaxt iş yoldaşım da gəldi. Etiraf etdi ki, 

qapını bağlamağı unudub. Amma o da həyəcanlı idi. 

– Bəs sən niyə həyəcanlısan? Özün deyirsən ki, qapını bağlamağı unutmusan. Bu, oğru işi deyil, – deyə 

soruşdum. 

– Yox, qardaş, mən ona inana bilmirəm, necə olur ki, qapı açıq ola-ola evə oğru girmir. Heyrət, bu 

məmləkətə! 

Bəli, heyrət ediləcək, qibtə olunacaq bir məmləkətdə yaşamaqdan qürur duyur, iftixar hissi keçiririk. 

Bu günlərdə muxtar respublikamıza səfər edən bir xarici turistlə tanış oldum. Doğma Naxçıvanımızı 

gəzdik. Qədimliyi saxlanılmaqla yeniləşən, müasirləşən Naxçıvanda bərpa olunan tarixi abidələri, park və 

xiyabanları, müasir memarlıq üslubu ilə göz oxşayan binaları seyr edən qonaq birinci, ikinci mərtəbələrdəki 

mənzilləri göstərib təəccüblə soruşdu: 

– Pəncərələrə niyə dəmir qoruyucular qoymursunuz? 

– Biz o dövrü yaşadıq. İndi buna, sadəcə, ehtiyac yoxdur. Həm insanların şüurunda yenilik olub, həm də 

vətəndaşların rahat yaşaması üçün hüquq-mühafizə orqanları nə lazımdırsa ediblər. Narahatlığa heç bir əsas 

yoxdur, – dedim. 

Elə bu an qonağın mobil telefonuna gələn zəng söhbətimizə ara verdi: 

– Ata, haradasan, narahat olduq, bir hadisə, çətinlik yoxdur ki? 

– Yox, ay qızım, bura Naxçıvandır. Heç bir narahatlıq yoxdur. Yenicə tanış olduğum dostumla şəhəri 

gəzdik. Çox sakit və gözəl şəhərdir, – deyib xudahafizləşdi. 

Xeyli fikirləşdi. Sonra da üzümə baxıb: 

– Cinayət və terror üzündən biz hər gün işə gedərkən ailə üzvlərimizlə halallaşırıq. Axşam evə sağ-

salamat dönəcəyimiz sual altında olur. Bu hal tək bir gün, iki gün üçün deyil, ömrümüzə hakim kəsilən bir 

kabusdur. Amma Naxçıvanda gördüklərim məni valeh etdi. Siz xoşbəxt adamlarsınız. Ona görə ki, bu əmin-

amanlığı, sabitliyi yaşadanlarla bir zamanda yaşayırsınız. 

 

Xalq qəzeti. - 2017.- 31 avqust. - № 190. - S. 4. 
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Naxçıvan İslam dünyasının qədim şəhərlərindəndir 

 

Bunu onun tarixi və mədəniyyət abidələri bir daha sübut edir 

 

Rəhman Salmanlı 

 

Hər bir xalqı dünyaya tanıdan amillərdən biri onun mədəniyyətidir. İslam ölkələrinə səfərləri zamanı 

dövlət başçıları və din xadimləri ilə görüşlərində respublikamızda mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün 

böyük imkanların və hər cür şəraitin olduğunu xatırladan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Biz 

çalışırıq ki, bütün ölkələr kimi, müsəlman dövlətləri ilə də münasibətlərimizi yüksək səviyyədə quraq”. Bu 

ölkələrlə mədəni münasibətlərimizi qurmaq üçün hələ ulu öndərin hakimiyyətdə olduğu illərdə hər cür şərait 

yaradılmışdı. 

Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına göstərdiyi qayğı müstəqil respublikamızın 

mədəni həyatında əsaslı yüksəlişə səbəb olmuşdur. Ölkəmizi yeni inkişaf yoluna çıxarmış bu siyasi kurs hazırda 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan hazırda dünyada öz 

iqtisadi göstəriciləri ilə yanaşı, həm də mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətləri ilə də tanınır. Bu nailiyyətlərin 

bariz nümunəsi kimi ölkəmizdə uzun illər qorunub saxlanmış İslam mədəniyyəti ənənələri bu gün dövlət 

səviyyəsində inkişaf etdirilir, gələcək nəsillərə çatdırılır. 

Qloballaşma dövründə ölkədə mədəniyyət siyasətində milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması üçün 

əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən bəşər mədəniyyətinə mühüm töhfələr bəxş edən İslam 

mədəniyyətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. ISESCO üzvü olan İslam dövlətləri bu gün öz 

mədəniyyətlərinin bir-birinə yaxınlaşması, inkişafı üçün əhəmiyyətli layihələr reallaşdırır. Bu inkişafı 

sürətləndirmək məqsədilə hər il İslam ölkələrindən birinin “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan olunması da bu 

zərurətdən irəli gəlmişdir. 2009-cu ilin oktyabr ayında Bakıda keçirilmiş İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 

dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün “İslam mədəniyyətinin 

paytaxtı” elan olunmasına dair qərar qəbul edilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci ili ölkədə “İslam həmrəyliyi ili” elan etməsi, Naxçıvan 

şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi dünya müsəlmanlarının həmrəyliyinə, milli 

birliyə, sülhün və əmin-amanlığın bərpasına zəmin yaradır. Bütün bunlar İslam dünyasında mədəniyyətlərarası 

əlaqəni genişləndirmək üçün möhkəm özüldür. Bu gün Prezident İlham Əliyev xalqımızın tarixi köklərinə və 

milli irsə söykənərək bütün dünyada qlobal səviyyədə ümumbəşəri ideyaların carçısı kimi çıxış edir. Dövlət 

başçısının tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ), Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin (DQİDK) islam həmrəyliyi ili ilə əlaqədar xarici ölkələrdə keçirdiyi tədbirlər buna bariz 

nümunədir. Bu qəbildən ilk beynəlxalq tədbir avqustun 6-da İranda Tehran şəhərində keçirilmişdir. 

Naxçıvan şəhəri “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” kimi diyardakı zəngin mədəni-mənəvi irsə varisliyi ilə 

fərqlənir. Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən olan Naxçıvanın böyük tarixi keçmişi ərzində İslam 

mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus rolu olmuşdur. 

Burada müxtəlif dinlərə və məzhəblərə mənsub insanlar mehribanlıq şəraitində yaşayırlar. Naxçıvan 

Azərbaycanın ən tolerant şəhərlərindən biridir. 

Naxçıvan şəhərinin qədimliyini onun tarixi və mədəniyyət abidələri bir daha sübut edir. Burada keçirilən 

tədbirlərin iştirakçıları, xarici ölkələrin nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri həmin abidələrə heyranlıqla 

tamaşa edir, mədəni həyatdakı yeniliklərlə maraqlanırlar. 

Qazanılan nailiyyətlər muxtar respublikanın bugünkü simasını və gələcək inkişaf perspektivlərini 

müəyyənləşdirir. Ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev 11 yanvar 2017-ci ildə muxtar respublikaya növbəti tarixi 

səfərində görülən işləri yüksək qiymətləndirmiş, Naxçıvanı dünya miqyasında öz gözəlliyi ilə seçilən şəhər 

adlandıraraq demişdir: “Çox şadam ki, respublikada uğurlu inkişaf təmin olunur. Bu münasibətlə respublikanın 

rəhbərliyini və sakinlərini təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da, son illər ərzində Naxçıvan böyük inkişaf yolu 

keçmişdir. Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər 

və kəndlərin abadlaşdırılması onu göstərir ki, respublika möhkəm ayaqda dayanır”. 
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Prezident İlham Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 12 yanvar 2017-ci il tarixli sərəncamı da qədim diyarın müasir 

inkişafına verilən ən yüksək qiymət və bu inkişafın davamlılığının təmin olunmasına dəstəkdir. Naxçıvanın 

sürətli inkişafı müstəqillik illərinə təsadüf edir. Bu gün Naxçıvan beynəlxalq tədbirlərə, elmi simpozium və 

festivallara yüksək səviyyədə evsahibliyi edir. Təhlükəsiz və abad şəhər olması bölgənin turizm baxımından 

cəlbediciliyini daha da artırır. 

5 min illik şəhər mədəniyyəti tarixinə malik bu qədim oğuz yurdu inkişafının elə bir mərhələsinə qədəm 

qoyub ki, 2018-ci il üçün “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” seçilib. Bu, eyni zamanda, Naxçıvanın İslam 

dünyasındakı yerinin və nüfuzunun göstəricisidir. Naxçıvan İslam dünyasının mədəniyyət zənginliyinin rəmzi 

olan bir şəhərdir. 

Milli dəyərlərin hifz olunduğu və yaşadıldığı muxtar respublikada bəşər mədəniyyətinin əvəzsiz inciləri 

olan Əlincə qalası, Mömünə Xatın, Gülüstan türbələri, Xanəgah Abidələr Kompleksi kimi onlarca abidəyə həyat 

verilib. Ən böyük dini inanc və turizm obyekti olan Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksi, 

imamzadələr, məscidlər bərpa olunub. 

Bu gün muxtar respublikada 209 məscid fəaliyyət göstərir. Bu məscidlərdən 72-si yeni tikilib, 95 məscid 

və 23 pir isə yenidən qurulub və ya bərpa olunub. Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin yaxınlığında inşa 

olunan məscid kompleksi isə muxtar respublikanın ən böyük və memarlıq quruluşu ilə fərqlənən ibadət ocağı 

olacaqdır. Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin burada olması, “Qurani-Kərim”də adıkeçən Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı, imam övladlarının dəfn olunduğu imamzadələr, pirlər, məscidlər Naxçıvanda islami dəyərlərin 

illərlə qorunaraq günümüzədək gəlib çatmasından xəbər verir. 

Muxtar respublika ərazisində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələri sırasına imamzadələr də daxildir. 

Naxçıvanın müxtəlif bölgələrində yerləşən hər 3 imamzadə bərpa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilib. 

Müqəddəslərin ayaq basdığı bu torpaq İslam sivilizasiyasına dəyərli töhfələr bəxş edib. 

Milli ornamentləri və yüksək memarlıq xüsusiyyətləri ilə Naxçıvan abidələri bu gün nəinki İslam 

ölkələrindən, dünyanın dörd bir yanından gələn turistləri heyran etməkdədir. 1200-dən artıq tarixi abidəyə malik 

olan Naxçıvan özündə dünya əhəmiyyətli 57 abidəni hifz etməklə bəşər mədəniyyətini zənginləşdirir. 

Bəşər sivilizasiyaları arasında İslam sivilizasiyasının xüsusi yeri olub. Ümumiyyətlə, İslamın geniş 

yayılmasını təkcə dini etiqad baxımından izah etmək düzgün olmazdı. İslamın yayılması həm də mədəni ənənə 

və elmlə bağlıdır. Bütün bunlar göstərir ki, İslamda elmə, maarifə böyük əhəmiyyət verilir. Bu dinin ən gözəl 

göstəricilərindən biri də kitab mədəniyyətidir. Heç bir din haqqında bu qədər kitab yazılmayıb. Naxçıvanın adı 

İslam mədəniyyəti tarixində əbədilik qalacaqdır. 

 

Azərbaycan. - 2017.- 27 avqust. - № 187. - S. 5. 
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Naxçıvan: Arzuların, xəyalların gerçəyə çevrildiyi məkan  

və ya bir ömür sədaqət borcu 
 

Rauf Kəngərli 

 

Qədim diyarımız Naxçıvan. Bu gün bu diyar Azərbaycanın ən böyük tarixi şəxsiyyəti, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin, mütəfəkkirlərin, görkəmli sərkərdələrin, dahi söz korifeylərimizin 

arzularının reallaşdığı möhtəşəm bir məkandır. Ulu Öndər ideyalarına böyük sədaqət nümayiş etdirən, ondan 

güc alan, görkəmli dövlət xadiminin göstərdiyi yolla qətiyyətlə irəliləyən, günü-gündən inkişaf edən, Şərqin 

qapısında məğrur dayanan, düşmənə gözdağı olan Naxçıvan bu gün vətənpərvərlik nümunəsinə çevrilib. Muxtar 

respublikada həyat elə qurulub ki, yaxın və uzaq ölkələrdən buraya gələnlər ideal bir məkanda olduqlarını 

görürlər. Təəccübləndiklərini də gizlətmirlər ki, doğma Vətəndən cismən ayrı düşmüş bir məmləkətdə qısa 

zaman kəsiyində bu miqyasda inkişafa necə nail olunub? Bütün bu nailiyyətlər Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin tövsiyə və tapşırıqlarını dərhal, həm də ən yüksək səviyyədə yerinə yetirən Vətənə sədaqətli 

naxçıvanlıların fədakarlığı sayəsində reallaşıb. 

 

Naxçıvanda bütün məsələlərə yalnız ədalətli yanaşmanın şahidi olursan. Nizam-intizam isə həyatın 

ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bir çoxlarımızın mümkünsüz hesab etdiyi məsələ məhz burada gerçəkləşib: insanların 

şüurunda, müsbət mənada, inqilabi dəyişiklik baş verib. Hər kəs qanunlara sözsüz əməl etməyin əhəmiyyətini 

anlayır, Vətən üçün faydalı olan işlərə can atır, faydasız işlərlə məşğul olmaq istəyənlər dərhal ciddi ictimai 

qınaqla qarşılaşır. Burada ətraf mühitin, təmizliyin qorunmasına, insana həyat bəxş edən yaşıllıqların 

salınmasına, onlara vaxtında qulluq göstərilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvanlılar Vətənə, xalqa, dövlətə, 

dövlətçiliyə, ulu öndərə, ölkə Prezidentinə, muxtar respublika rəhbərinə dərin sədaqətləri ilə seçilirlər. 

Muxtar respublikadakı yüksək tələbkarlıq, prinsipiallıq, yorulmaz fəaliyyət, əqidə bütövlüyü, 

vətənpərvərlik kimi yüksək keyfiyyətlər idarəçiliyin aparıcı elementlərindəndir. Burada Ümummilli Liderin 

siyasi kursuna münasibətdə sözlə əməlin, dərin sədaqətlə konkret işin vəhdətini hər addımda görmək 

mümkündür. Naxçıvanda dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev dövlətçilik konsepsiyasının qətiyyətlə, uğurla həyata 

keçirilməsi inkişafdan yeniləşməyə və yüksəlişə doğru hərəkatın başlıca təkanverici qüvvəsinə çevrilib. Bütün 

bunların nəticəsində özünün şaxələndirilmiş hərtərəfli inkişaf dövrünü yaşayan Naxçıvanın yeddiminillik 

tarixində ilk dəfədir ki, onun hətta ən ucqar dağ kəndləri də müasir şəhər görkəmi alıb, abadlaşıb, gözəl yaşayış 

məskəninə çevrilib. Muxtar respublikanın bu başından o başına uzanan şose yolları bütün kəndlərdə də özünə 

yer tapıb, kənddaxili yollar tamamilə asfaltlanıb, elektrik, qaz, su xətti çəkilib, telefonlaşdırılıb, internetlə tam 

təmin olunub, qısası, bu yaşayış məntəqələrinin şəhərdən heç bir fərqi qalmayıb. 2018-ci ildə İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı olacaq, tarixi bir missiyanı yerinə yetirəcək müasir Naxçıvan bu gün yenitipli Avrasiya 

şəhəri kimi diqqətləri özünə cəlb edir. 

Cəmiyyətimiz çox yaxşı bilir ki, bütün bunlar yalnız və yalnız nadir siyasi və dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin həyat və mübarizə məktəbinin bilavasitə yetirmələri tərəfindən həyata keçirilə bilərdi. Və bu gün biz 

həmin məktəbin layiqli davamçısının təkcə bu günümüzə deyil, gələcəyimizə də işıq saçan işlərinin şahidi 

oluruq. Həm də necə bir şəraitdə? Tam 27 ildir, blokadanın yaratdığı sarsıdıcı çətinliklərə baxmayaraq, 

Naxçıvanda yüksək iqtisadi fəallığa nail olunub, istehsal potensialı hərəkətə gətirilib, davamlı quruculuq işləri 

həyata keçirilib, sosial problemlər səmərəli həllini tapıb, ən əsası əhalinin güzəranı layiqincə yaxşılaşdırılıb və 

bu işlər davamlı xarakter alaraq bu gün də uğurla həyata keçirilir. Bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrində sürətli 

inkişafa rəvac verən səmərəli iqtisadi siyasət muxtar respublikamızda tarazlı və davamlı inkişaf üçün başlıca 

amil olub, şəhər və rayonlarımızda canlanma yaranıb, iş adamlarının normal fəaliyyəti üçün əlverişli biznes 

mühiti formalaşdırılıb, yeni təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti sayəsində çoxsaylı iş yerləri açılıb. 

Bəs bütün bunlar necə mümkün olub? Bəli, bugünkü Naxçıvan Vətən və dövlət sevgisindən doğan, gərgin 

əmək və misilsiz əzmkarlığın nəticəsində qurulub, ucaldılıb, zirvələrə yüksəldilib. Ötən 21 ildə burada əsl 

qəhrəmanlıq salnaməsi yazılıb. Qədim məmləkətimizdə bu gün hər bir diyar üçün çox vacib olan, hərtərəfli 

tərəqqiyə şərait yaradan ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, möhkəmləndirilməsi, muxtar respublikanın 

cinayətsiz bölgə, Naxçıvan şəhərinin isə təhlükəsiz şəhərə çevrilməsidir. 
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Burada bir məqama da diqqət çəkmək istərdim. Bir çoxumuz haqlı olaraq Vətənimizi həm də öz evimiz, 

ocağımız hesab edirik. Yəni “ev” dedikdə təkcə mənzilimiz nəzərdə tutulmaya bilər. Bizim ümumi evimiz həm 

də yaşadığımız şəhər, qəsəbə, kənd, diyar və nəhayət, ölkəmizdir. Reallıqdır ki, bunlarda inkişaf, abadlıq, 

quruculuq, təmizlik, sabitlik olmasa, bizim heç birimiz rahatlıq tapa, övladlarımızı rahat böyüdə, onları düzgün 

tərbiyə edə, yüksək təhsil almalarına nail ola bilmərik. Firavan həyatın birinci formulu yaşadığın diyarın 

abadlaşması, gözəlləşməsi və burada sabitliyin, əmin-amanlığın olmasıdır. Heç vaxt unutmuruq ki, bizim 

gələcəyimiz, taleyimiz yurdumuzun gələcəyi ilə birbaşa bağlıdır. Çünki, qeyd etdiyimiz kimi, yurdumuz hər 

birimizin ümumi evidir. Ona görə də insan öz evinə necə münasibət bəsləyirsə, Vətəninə də bu şəkildə 

yanaşmalıdır. Naxçıvanlılar bu baxımdan da nümunədirlər. 

Bəli, bu gün Naxçıvanda hər kəs öz evinə necə diqqət yetirirsə, yaşadığı məkana da bu cür diqqət göstərir, 

onun təmizliyinin, abadlığının qayğısına qalır. Həm də bu səbəbdən muxtar respublika hər keçən gün daha da 

gözəlləşir. Onun inkişafını görəndə insan böyük fəxarət hissləri keçirir, gələcəyə inamı artır. İnanırsan ki, 

ümumi evimizdəki bu inkişafın, həyata keçirilən humanist siyasətin nəticəsində gec-tez sən də fərdi evin sahibi 

olacaqsan. Mən də uzun illər bu hisslərlə yaşadım. Və bu, doğulub boya-başa çatdığım, evim, müqəddəs ocağım 

hesab etdiyim Naxçıvanda reallaşdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

böyük diqqət və qayğısı nəticəsində Naxçıvan şəhərində üçotaqlı mənzillə təmin olunmağım barədə xəbəri 

eşidəndə sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Məndən əvvəl də muxtar respublikada çalışan jurnalist həmkarlarım 

bu sevinci yaşamışdılar. Bu gün mənim də neçə illik xəyallarım dövlət qayğısı nəticəsində həyata keçmişdi. 22 

ildir ki, ailə həyatı qurmuşam, ilk dəfədir, fərdi evim var. Təhsil aldığım və jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyim 

həmin illər ərzində İstanbulda, daha sonra isə Bakı şəhərində kirayədə yaşasam da, bu arzuma, istəyimə 

Naxçıvanda çatdım… 

Dörd övladımla bu müddət ərzində kirayədə yaşamağın çətinliklərini sözlə ifadə etmək mümkün deyil. 

Üstəlik, bir övladım hazırda Azərbaycan Texniki Universitetinin 3-cü kursunda təhsil alır və o da Bakı 

şəhərində kirayədə qalır. Məhz belə bir vəziyyətdə muxtar respublika rəhbərinin göstərişi ilə Naxçıvan 

şəhərində mənə mənzil verildi. Bundan böyük diqqət və qayğını təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Yəqin ki, bu xəbəri eşidəndə mənim və ailə üzvlərimin, doğma kollektivimin və digər həmkarlarımın 

sevincinin necə hüdudsuz olduğunu təsəvvür edərsiniz. 

Sosial şəbəkələrdə sevincimi dostlarla paylaşdığım andan qısa zamanda onlarla paylaşım oldu, yüzlərlə 

şərh yazıldı, təbrik mesajları ünvanlandı, muxtar respublika rəhbərinin bu addımı hər kəs, o cümlədən 

cəmiyyətin qaymağı hesab edilən ziyalılarımız tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 

onlarla saytda bu barədə xəbər oxuculara çatdırıldı. Türkiyədəki jurnalist dostlarımın təbriklərinin də ardı-arası 

kəsilmirdi. Məni yaxından tanıyan həmkarlarım, dostlarım, qohumlarım telefonda təbrik etdikləri zaman onların 

çox kövrəldiklərini səslərindən hiss edirdim. Həmin dostların əksəriyyətinin dediyi bu sözləri isə heç vaxt 

unutmayacağam: “Sənə verilən evi sanki mənə verdilər. Ona görə də sənin qədər biz də sevinmişik”. 

…Ədalət qütb ulduzu kimi yerində dayanar və geri qalan hər şey onun ətrafında dönər, – deyib dahilər. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvan da doğma Azərbaycanımızın qütb ulduzudur. 

Tarixboyu bu diyar Azərbaycanın güclü dövlətçilik ənənələrinin, milli mədəniyyətinin, milli düşüncənin, milli 

ideologiyanın qorunub saxlanıldığı, kənar təsirlərdən hifz edildiyi bir məkandır. Buna görə də ən böyük 

arzumun məhz bu məkanda – Naxçıvanda reallaşması mənə daha böyük sevinc bəxş etdi. Bəlkə, belə də olmalı 

idi. Çünki Naxçıvan xəyalların, arzuların həyata keçdiyi müqəddəs bir diyardır. Bu diyara isə bir ömür sədaqət 

borcum var… 

 

İki sahil. - 2017.- 26 avqust. - № 154. - S. 21. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin makroiqtisadi hədəflərinə  

doğru inamla addımlayır 

 

Cavadxan Qasimov, 

iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası çox güclü potensialla 2017-ci ilin yeddi ayını geridə qoydu. Bu 

müddət ərzində muxtar respublika iqtisadiyyatı özünün davamlı inkişafı ilə Azərbaycan Respublikasının 

qeyri-neft sektorunun inkişaf hədəflərinə doğru inamla addımlamış və real nəticələr ortaya qoymuşdur. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı, sənaye siyasətinin perspektivliliyi, turizm sektorunun aktuallığı, İKT-nin 

mənfəətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi və s. kimi tədbirlər muxtar respublikanın 2017-ci ilin yeddi ayı 

ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər üçün güclü baza rolunu oynamışdır. Bəhs edilən dövr üzrə əsas 

makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-in həcmi 1 milyard 458 milyon manatdan artıq olmuşdur. Aşağıdakı 

diaqramlara diqqət edəndə muxtar respublikada təmin edilən makroiqtisadi inkişafı görmək 

mümkündür: 

 

Müxtəlif illərin yeddi ayı üzrə ÜDM-in artımı haqqında 

məlumat (min manat) 

 

İqtisadiyyat o zaman səmərəli nəticələr vermiş hesab edilir ki, onun sosial mahiyyəti yüksək olsun. 

Muxtar respublikada yaradılmış sağlam fəaliyyət mühiti istehsaldan istehlaka qədər olan mərhələnin 

qırılmazlığını təmin edə bilmiş və bu, özünü əhalinin yaşayış səviyyəsinin daha da yüksəldilməsində 

göstərmişdir. Belə ki, müvafiq dövr üzrə ÜDM-in hər bir nəfərə düşən həcmi 3240,2 manat təşkil etmişdir. 

Əvvəlki illər üzrə muxtar respublikada bu göstərici də öz artım tempi ilə fərqlənmişdir. 

 

Müxtəlif illərin yeddi ayı üzrə ÜDM-in hər bir nəfərə  

düşən həcmi (manat) 

 

Ümumiyyətlə, bu ilin yeddi ayının sosial-iqtisadi göstəriciləri samballı nəticələri ifadə etməkdədir. Bu, 

onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının dünyanın yeni çağırışları 

ilə səsləşməsinə güclü təkan verir. Təkcə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə aparanda aydın olur ki, muxtar 

respublika dinamik inkişaf xəttinə sadiq qalmış, milli iqtisadiyyatın tərəqqisi istiqamətində həlledici mərhələnin 

səmərəliliyini yüksək səviyyədə təmin edə bilmiş, bazar münasibətlərinin inkişafına stimul verəcək amillərin 

ardıcıllığını sürətləndirməyi bacarmış və əhalinin sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi sahəsində ciddi 

tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu, özünü əhali gəlirlərinin yüksəlməsində də göstərmişdir. 

 

Əhali gəlirlərinin artım dinamikası (min manat) 

 

Qeyd edək ki, muxtar respublikada sosial-iqtisadi məqsədlərin gerçəkləşməsi əhalinin maddi-rifah halının 

daha da yaxşılaşdırılmasına çevik xidmət etmiş və bu, ictimai istehsalın inkişafında əmək potensialından 

məqsədyönlü istifadəni təmin edə bilmişdir. Bütün bunlar iqtisadi proseslərin təşkili və idarə olunmasının 

səmərəliliyini artırmış, nəticədə isə əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturu tam təşkilatlanmışdır. 

Burada ilk yeri sənaye tutmaqda, gələcək iqtisadi inkişaf və sosial dayanıqlılıq sahəsində yeni mərhələnin 

başlanğıcını qoymaqdadır. Bu sahədə xammal və emal sahələrinin vəhdətindən yaranan mezoiqtisadi potensial 

muxtar respublikanın mövcud imkanlar daxilində tarixi bir yol qət etdiyini də göstərir. Rəqəmlərə müraciət 

edəndə aydın olur ki, 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında muxtar respublikada 605 milyon manat həcmində 

sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur. Bu sahədəki hər cür təşəbbüsün qanunvericiliklə dəstəklənməsi, güclü 

dövlət qayğısı ilə əhatə olunması, istehsalın intensivliyinin təmin edilməsi və digər amillər sənayenin potensial 

gücünün də artmasına təkan vermişdir. 
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Sənaye məhsulunun müxtəlif illərin yeddi ayı üzrə dinamikası (min manat) 

 

Yüksək infrastuktur potensialının təminatı, onun sosial və istehsal sahələrinin özünə kök salması, bununla 

da muxtar respublikanın davamlı iqtisadi inkişafında onun rolunun və əhəmiyyətinin yüksəldilməsi günümüzün 

ən zəruri reallıqlarından birini təşkil etməkdədir. Ucqar rayon, qəsəbə və kəndlərimizdə belə ən müasir 

təminatların yaradılması, müvafiq ərazi üzrə təsərrüfat fəaliyyətinin bütün sahələrində məhsuldar nəticələrin 

əldə edilməsi, tikinti, quruculuq, abadlaşdırma tədbirlərinin geniş vüsət alması muxtar respublika 

iqtisadiyyatının güclü təminat mexanizmlərindən xəbər verməkdədir. Məhz 2017-ci ilin yeddi ayında bu sahədə 

əldə edilən uğur və nailiyyətlər özünün sosial mahiyyəti ilə daha da fərqlənir. Qeyd edilən dövrdə muxtar 

respublikada infrastruktur quruculuğu tədbirləri intensivliyi ilə diqqəti çəkmiş və yeddi ay ərzində bütün 

maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 569 milyon manata yaxın investisiya yönəldilmişdir. Böyük tikinti 

meydanına çevrilən muxtar respublika ərazisi milli arxitekturaya uyğun olmaqla, tarixi ənənəyə sadiq qalmaqla, 

müasir dövrün ən çox diqqət çəkən və füsunkar gözəlliyə malik olan keyfiyyətləri ilə önəm kəsb etməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazi xüsusiyyətlərinə və əhalisinin məskunlaşmasına görə, həm də aqrar 

bölgə kimi önəmini artırmaqdadır. Kənd təsərrüfatı burada bir sıra xüsusiyyətlərlə öz aktuallığını qorumaqdadır 

ki, bunlardan biri də dövlətin iqtisadi siyasətində özünün strateji əhəmiyyəti ilə seçilən ərzaq təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi ilə izah edilə bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən 2008-ci il 17 

sentyabr tarixdə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı (2008-2015-ci illər)”, 8 fevral 2016-cı il tarixdə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” və 

digər hüquqi-normativ aktlar bu sahədə etibarlı bazaya çevrilmişdir. Bu və ya digər məqsədyönlü tədbirlərin 

yaratdığı faydalı şərait muxtar respublikada kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək məhsuldarlığın təmin edilməsinə 

güclü zəmin hazırlamışdır. Bunun da nəticəsində 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarında 223 milyon 716 min 400 

manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. 

 

Muxtar respublikada müxtəlif illərin yeddi ayı üzrə istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı 

məhsullarının həcmi (min manat) 

 

Qeyd edək ki, bu sahədəki tədbirlərin davamlılığını, yüksək təminatlılığını və çevikliyini təmin etmək 

məqsədilə 25 iyul 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən “Toxumçuluq 

haqqında”  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu da təsdiq edilmişdir. Bu qanun imkan verəcəkdir ki: 

- muxtar respublikada yerli istehsal daha da inkişaf etsin; 

- yeni təsərrüfatlar yaradılsın; 

- toxumçuluq sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətini, onun yenilikçi və təşkilatçılıq təşəbbüskarlığını 

stimullaşdırsın, fərdi toxumçuluq fəaliyyəti öz əhatəsini genişləndirsin; 

- daxili tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilsin və s. 

Artıq bu gün tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, muxtar respublika bu amillərin təminatı istiqamətində 

həlledici mərhələyə gəlib çatmışdır. İdxaldan asılılığın minimuma endirilməsi, ixracın stimullaşdırılması, 

iqtisadiyyatın sahə strukturunun makroiqtisadi potensialdakı rolunun balanslaşdırılmış inkişafı, 

şaxələndirilməsi, risklərə qarşı təhlükəsizliyin yüksəldilməsindən və digər göstəricilərdən ibarət diversifikasiya 

edilməsi ölkəmizin makroiqtisadi hədəflərinə istiqamətlənib. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası 2017-ci ilin yeddi ayını çox yüksək uğurlarla geridə qoydu. 

Həyata keçirilən tədbirlər burada sağlam iqtisadiyyat, dayanıqlı sosial siyasət, yüksək perspektivlərə söykənən 

hədəflər müəyyən etməkdədir. Əldə edilən hər bir uğur isə muxtar respublikanı ümummilli liderimiz böyük 

Heydər Əliyevin görmək istədiyi inkişaf səviyyəsinə doğru yüksəltməkdədir. 

 

Xalq qəzeti. - 2017.- 24 avqust. - № 184. - S. 3. 
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Naxçıvanın iqtisadi potensialı güclənir 
  
Rauf Kəngərli 
 
Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinin uğurla davam etdirildiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

müxtəlif sahələri əhatə edən dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində innovativ inkişaf davamlı 

xarakter alıb. Milli və bəşəri dəyərlərin vəhdətdə yaşadıldığı muxtar respublikada bu gün aparılan məqsədyönlü 

dövlət siyasəti sayəsində müasir sənaye kompleksləri yaradılıb, özəl sektorun fəaliyyəti genişləndirilib. 

Sevindirici haldır ki, bütün bölgələrin sosial-iqtisadi yüksəlişində, eyni zamanda insanların məşğulluğunda 

müstəsna rol oynayan kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində də muxtar respublikada kompleks tədbirlər 

həyata keçirilib. 
Kənd təsərrüfatının rentabelli inkişafı həm də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması kimi mühüm bir 

məsələnin həllinə imkan verir. Bu gün həyata keçirilən aqrotexniki tədbirlər, keyfiyyətli toxum və gübrə 

təminatı, torpaqların münbitləşdirilməsi və müasir irriqasiya sistemlərinin istifadəyə verilməsi Naxçıvanda taxıl 

əkini sahələrini xeyli genişləndirib. Onu da qeyd edək ki, bu ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 22 min 268 

hektar sahədə buğda, 9 min 364 hektar sahədə arpa əkilib. 
Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndindəki 400 hektar ərazidə isə mütərəqqi əkin və suvarma 

metodlarından istifadə edilib. Belə ki, taxıl sahəsində şırım üsulu ilə yerli iqlim şəraitinə uyğun məhsuldar 

“Qobustan” toxum sortu əkilib. Ərazidə qapalı suvarma şəbəkəsinin quraşdırılması, zərərvericilərə və 

xəstəliklərə qarşı vaxtında mübarizə tədbirlərinin görülməsi taxılın vegetasiya dövründə yaxşı inkişafına və bol 

məhsul istehsalına səbəb olub. 
İyulun 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kəngərli rayonunun 

Böyükdüz kəndindəki taxıl əkini sahəsinə gəlib, taxıl biçininin gedişi ilə maraqlanıb. 
Kənd təsərrüfatında özünəməxsus yer tutan heyvandarlığın inkişafı da muxtar respublikada diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Son illər Naxçıvanda heyvandarlıqla məşğul olan təsərrüfat subyektlərinə maliyyə 

dəstəyinin gücləndirilməsi, qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, təbii yem və otlaq 

sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması, həmçinin qəbul olunmuş dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan 

vəzifələrin icrası heyvandarlığın inkişafına öz təsirini göstərib, daxili bazarda heyvan mənşəli ərzaq 

məhsullarının istehsal həcmində artım əldə olunub. 
Bunu faktlar da sübut edir. Belə ki, 2000-ci illə müqayisədə 2017-ci ilin ötən dövründə muxtar 

respublikada iribuynuzlu mal-qaranın və xırdabuynuzlu heyvanların sayı 2 dəfəyədək artıb. Hazırda muxtar 

respublikada 235 böyük heyvandarlıq, 65 quşçuluq, 102 arıçılıq, 15 balıqçılıq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. 

Dövlət qayğısının nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 3 ət, 12 süd, 1 gön-dəri emalı, 1 balıq konserv, 1 

yem istehsalı müəssisəsi və 2 yem sexi fəaliyyət göstərir. 
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq Xidməti muxtar respublikada mövcud olan 117 

min başdan çox iribuynuzlu, 728 min başdan artıq xırdabuynuzlu heyvanların, 1 milyon başdan çox quşların, 70 

min arı ailəsinin, o cümlədən vəhşi heyvanların yarada biləcəyi epizootoloji vəziyyəti nəzarətdə saxlayır. 

Göstərilən yüksək dövlət dəstəyi, təsdiq olunmuş tədbirlər planı, koordinasiyalı fəaliyyət, yaradılmış kadr 

potensialı, maddi-texniki cəhətdən təchiz olunmuş laboratoriyalar qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa imkan 

verir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq Xidmətində 2016-2017-ci illərdə baytarlıq xidməti 

sahəsində görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı keçirilən səyyar müşavirədə bu məsələlər ətraflı 

müzakirə olunub. 
Ali Məclisin Sədri dezinfeksiya işlərinin aparılması, epizootik vəziyyətin təhlilinə nəzarətin 

gücləndirilməsi, aşkar olunan xəstəliklərə qarşı operativ tədbirlərin görülməsi, yerli arı genofondunun 

mühafizəsi, arı xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, ali və orta 

ixtisas məktəblərində baytarlıq təbabəti ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin təcrübi biliklərinin daha da 

möhkəmləndirilməsi üçün yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. 
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Sonra Ali Məclisin Sədri Dövlət Baytarlıq Xidmətinin işdə fərqlənən əməkdaşlarına hədiyyələr verib, 

texniklərə yeni alınan 3 ədəd süni mayalandırma avadanlığı təqdim olunub. 
Geostrateji mövqedə yerləşən Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı, qədim tarixi, 

mədəniyyəti, zəngin təbii sərvətləri, heyrətamiz təbiəti, havası, təmizliyi, insanların gülərüz və mehriban olması 

muxtar respublikaya səfər edən xarici ölkələrin diplomatik korpuslarının nümayəndələrinin də diqqətini cəlb 

edir, onlarda xoş təəssüratlar yaradır. 
İyulun 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Belçika Krallığının 

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bert Skufsla görüşüb. 
Dünyanın sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanın qədim tarixinin öyrənilməsi istiqamətində son 

illər mühüm işlər görülüb, muxtar respublikada mindən artıq müxtəlif təyinatlı abidə qeydə alınıb, milli-mədəni 

irsimizi yaşadan əsərlər, xüsusilə “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası” nəşr edilib. Türk-İslam mədəniyyəti 

əsrlərboyu böyük türk dünyasının, eləcə də azərbaycanlıların inkişafına güclü təsir göstərən mühüm amil olub. 

Müxtəlif iddiaların əksinə olaraq naxçıvanlılar 653-cü ildə ərəblərlə bağlanmış müqavilə nəticəsində İslam 

dinini könüllü qəbul ediblər. Bu müqavilə elmi, siyasi və tarixi baxımdan diqqəti cəlb edir. Dini etiqada görə, 

təktanrıçı olan naxçıvanlılar Nuh peyğəmbərin davamçıları kimi də etiqad, adət-ənənə və mənəvi dəyərlər 

baxımından İslam dininə yaxın idilər. Naxçıvanın İslamı qəbul etmiş əhalisinin bu mədəniyyətin daşıyıcısı kimi 

çıxış etməsi regionun maddi-mənəvi həyatında da tədricən yeni dövrün, Türk-İslam mədəniyyəti dövrünün 

başlanmasına rəvac verib. 
İyulun 7-də “Naxçıvan” Universitetində “Naxçıvanın Türk-İslam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və 

günümüzdə” mövzusunda beynəlxalq konfransın plenar iclasında səsləndirilən bu və digər faktlar elmi 

ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanıb. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov “Naxçıvanın Türk-İslam mədəniyyəti 

abidələri: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın işə başlaması münasibətilə 

təşkilatçılara təşəkkür edib, qonaqları salamlayıb. Ali Məclisin Sədri deyib: “Azərbaycanın Naxçıvan diyarında 

Türk-İslam mədəniyyəti on ikinci əsrdə özünün intibah mərhələsinə çatıb. Bu dövrdə yaşayıb-yaradan memar 

Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvaninin sənəti nəinki Azərbaycan, ümumilikdə, Yaxın Şərq və İslam memarlığında 

yeni bir məktəbin əsasını qoyub. Son illər muxtar respublikada qeydə alınan dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli 

tarixi abidələrdən 70-ə yaxını bərpa olunub.” 
Bu gün Naxçıvanın zəngin tarixi-mədəni irsi onun Türk-İslam mədəniyyətinin mərkəzi kimi əhəmiyyətini 

daha da artırır. Bu mənada, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi 

təsadüfi deyil. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Təşkilat 

Komitəsi tərəfindən keçirilən “Naxçıvanın Türk-İslam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və günümüzdə” 

beynəlxalq konfransı muxtar respublika ərazisindəki Türk-İslam mədəniyyəti abidələrinin öyrənilməsi və 

təbliğində yeni mərhələnin əsasını qoyacaq. 
Qeyd edək ki, beynəlxalq konfransın plenar iclası “nakhchivan.az” internet saytında canlı yayımlanıb, 

dünyanın bir sıra ölkələrində maraqla izlənilib. Həmin gün beynəlxalq konfrans öz işini bölmə iclaslarında 

davam etdirib. 
Ölkəmizin, o cümlədən muxtar respublikamızın inkişafında fərqlənənlərin əməyi dövlətimiz tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilir. İyulun 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində Azərbaycan 

Respublikasının orden, medal və fəxri adlarının döş nişanlarının və vəsiqələrinin təqdimat mərasimi keçirilib. 
Ali Məclisin Sədri Azərbaycan Respublikasının orden, medal və fəxri adlarının döş nişanlarını və 

vəsiqələrini təltif olunanlara təqdim edib. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin tam bərqərar olması, investisiyaların 

daha çox regionların inkişafına yönəldilməsi, əlverişli sahibkarlıq və biznes mühitinin təmin edilməsi həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin ana xəttini təşkil edir. Muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafı 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər isə öz nəticəsini verməkdədir. Belə ki, Naxçıvanda bir il öncəyə nisbətən 

sənaye məhsulunun həcmi 1,2 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 1,3 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi 

məhsulu 3,1 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 2 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1,3 faiz, əhaliyə göstərilən 

pullu xidmətlər 1,7 faiz, ixracın həcmi 1,3 faiz, əhalinin gəlirləri 1,1 faiz, bir işçiyə hesablanmış orta aylıq 

əməkhaqqı isə 2,5 faiz artıb. 
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İyulun 25-də keçirilən beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında 

bu barədə ətraflı məlumat verilib, bu ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi 

inkişafının yekunları müzakirə edilib. 
2017-ci ilin birinci yarısında muxtar respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə əlaqədar 

məruzəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri qarşıda duran vəzifələrlə bağlı əlaqədar dövlət 

qurumlarına konkret tapşırıqlar verib. Ali Məclisin Sədri deyib: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2017-ci ilin 

ilk yarısının nəticələri həyata keçirilən tədbirlərin düzgün olduğunu bir daha təsdiq edir. 2017-ci ilin birinci 

yarısının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş məruzəsində ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin 

də dediyi kimi, “2017-ci il iqtisadi inkişaf ili olmalıdır... Keçən il iqtisadi, maliyyə sabitləşməsi ili olmuşdur. Bu 

il isə inkişaf ili olacaq. Əminəm ki, bundan sonrakı illərdə də iqtisadi potensialımız daha da güclənəcəkdir”. 
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə qardaş Türkiyənin yaxın vilayətləri arasında elm, təhsil, 

mədəniyyət və iqtisadi sahədə əlaqələr daim inkişaf edir. İyulun 31-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Türkiyə Respublikası İqdır Vilayətinin yeni valisi Ənvər Ünlü ilə görüşüb. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin strateji məqsədi 

sosialyönümlü, diversifikasiya olunmuş, özünüinkişaf qabiliyyətli iqtisadiyyatın qurulmasıdır. Qürurla deyə 

bilərik ki, muxtar respublika bu sahədə tarix üçün olduqca qısa sayılan zaman kəsiyində qibtəediləcək 

nailiyyətlər qazanıb, sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsi adekvat olaraq bütün sahələrdə 

modernləşməyə əsaslı təkan verib. Naxçıvanın blokada vəziyyətində özünəməxsus milli inkişaf modelini 

yaratması Azərbaycan dövlətinin ən böyük uğuru, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasi kursunun 

təntənəsidir. Bu, çətin şəraitdə yüksəlişin əldə edilməsinin mümkünlüyünün konkret və əyani göstəricisidir. 

Naxçıvanda qazanılmış uğurlu nəticələr, inkişafın sabit və dayanıqlı səciyyə daşıması qabaqcıl idarəçilik 

metodlarının tətbiq edilməsi ilə birbaşa bağlıdır. 
 

Palitra. - 2017.- 12 avqust. - № 144. - S. 10. 
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Gəlirli sahə olan üzümçülük Naxçıvanda yeni inkişaf mərhələsini yaşayır 
 

Qədim Naxçıvanda üzümçülük dərin tarixi köklərə malikdir. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan 

meyvə, xüsusilə üzüm toxumları, eləcə də çaxır hazırlamaq və saxlamaq üçün işlədilən iri küplər göstərir ki, 

muxtar respublika ərazisində yaşayan insanlar hələ eradan əvvəl bağçılıq və üzümçülüklə məşğul olublar. Qeyd 

etmək lazımdır ki, yabanı üzüm indi də regionun ərazisində geniş yayılıb. Hələ çox qədimdən burada üzümdən 

kişmiş, mövüc, bəhməz və sair məhsullar hazırlayaraq qonşu ölkələrə ticarət məqsədi ilə aparıblar. 

 

Muxtar respublika ərazisində 120-dən çox üzüm sortu yetişdirilir 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı Yaşar Quliyev AZƏRTAC-ın 

müxbiri ilə söhbətində bildirdi ki, hazırda muxtar respublika ərazisində 120-dən çox üzüm sortu yetişdirilir. 

Onlardan yüzə yaxını yalnız muxtar respublikanın ərazisində yayılıb. Həm qidalılıq əhəmiyyətinə, həm də 

iqtisadi səmərəsinə görə üzüm əkilməsi vacib sayılan kənd təsərrüfatı bitkilərindən biridir. Ən bəsit 

hesablamalar göstərir ki, bir hektar üzüm sahəsi dənli bitkilərdən 3,9, pambıqdan 2,7, tərəvəz bitkilərindən 1,5, 

bostan bitkilərindən 7,5, meyvə bağlarından isə 2,6 dəfə artıq gəlir gətirir. 

Üzümçülük və şərabçılıq aqrar-sənaye sahələri arasında xüsusi yer tutmaqla, əlavə dəyər yaradılması və 

iqtisadi səmərəlilik baxımından ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, üzümçülük kənd 

təsərrüfatı istehsalının çox xərc tələb edən sahəsi olmasına baxmayaraq, 1 hektar sahədən əldə edilən məhsula 

görə ən yüksək göstəriciyə malikdir. 

 

Dövlət proqramları üzümçülükdə yeni uğurlara yol açıb 

 

Sovet dönəmində ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda 

üzümçülük sürətlə inkişaf etmişdi. Görkəmli dövlət xadiminin 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə başladığı 

zaman üzüm istehsalı 272 min ton olduğu halda, sonrakı dövrlərdə görülmüş tədbirlər nəticəsində bu rəqəm 2 

milyon tonu ötmüşdü. Bu da, öz növbəsində, aqrar-sənaye kompleksinin inkişafına və kənd əhalisinin həyat 

səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdu. Lakin 80-ci illərin ortalarından başlayaraq keçmiş Sovet İttifaqının 

rəhbərliyi tərəfindən aparılan antialkoqol kampaniyası çərçivəsində Azərbaycanda böyük zəhmət hesabına 

yaradılmış üzüm bağları məhv edilərək iqtisadiyyata ciddi ziyan vuruldu, insanlar gəlir mənbələrindən məhrum 

olundular. Yalnız ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra üzümçülüyün yenidən inkişafı üçün əlverişli şərait 

yaradıldı və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Belə ki, 2002-ci ildə “Üzümçülük və 

şərabçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olundu. Üzümçülüyün inkişafı üzrə tədbirlərin 

də nəzərdə tutulduğu və icrası başa çatan “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı (2004-2008-ci illər)”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və 

davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” kimi mühüm sənədlərin təsdiq edilməsi üzümçülükdə yeni uğurlara yol açdı. 

Muxtar respublikanın torpaq-iqlim şəraiti üzümçülüyün daha da inkişaf etdirilərək istehsalın artırılmasına, 

əhalinin müxtəlif çeşidli, yüksəkkeyfiyyətli süfrə üzümünə, şərabçılıq və digər emal müəssisələrinin isə 

xammala olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə imkan verir. Bununla da üzüm və şərabçılıq 

məhsullarının ixracının artırılmasına, idxalın isə azalmasına şərait yaratmaq imkanları mövcuddur. 

Üzüm istehsalı üçün regionun əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, üzümün digər bitkiçilik məhsullarına nisbətən 

yüksək iqtisadi səmərəliliyi, keyfiyyətli süfrə (o cümlədən kişmiş) və texniki üzüm sortlarına olan daxili 

tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi, həmçinin qonşu və digər ölkələrin bazarlarında yüksəkkeyfiyyətli 

ekoloji təmiz süfrə üzümünə, şərab və digər üzüm emalı məhsullarına yüksək tələbat üzümçülüyün daha da 

inkişaf etdirilməsini zəruri edir. Məhz buna görə muxtar respublikada bu sahənin inkişaf etdirilməsinə diqqət və 

maraq getdikcə artmaqdadır. 

 

Nehrəm kəndində yaradılan üzümçülük təsərrüfatında innovativ texnologiyalar tətbiq olunur 
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Naxçıvanda yeni üzüm bağlarının salınmasına, eləcə də keçmiş ənənələrdən istifadə etməklə 

üzümçülüyün inkişafında intensiv becərmə üsullarının tətbiqinə başlanılıb. Nəticədə üzüm sahələrinin 

genişləndirilməsi, istehsalın həcmi və məhsuldarlığın tədricən artımına nail olunub. Babək rayonunun Nehrəm 

kəndində yaradılan üzümçülük təsərrüfatı da bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Kənddə üzümçülük təsərrüfatının 

yaradılmasına 2015-ci ildə başlanılıb. Ərazidə yerli sortlarla yanaşı, İtaliya, Fransa, Türkiyə və Özbəkistan 

mənşəli 10 məhsuldar üzüm sortu əkilib. 150 hektar ərazidə ümumilikdə 326 mindən artıq üzüm tingi əkilib, 

ərazinin torpaq-iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla lazımi aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilib. İstehsal prosesində 

innovativ texnologiyalar tətbiq olunur. 

Becərmə və yığım işlərini aparmaq üçün xüsusi texnikalar alınıb, ərazidə inzibati və yardımçı binalar, 

nasos stansiyası tikilib, 50 kilometrdən çox damcılı suvarma şəbəkəsi qurulub. Gələcəkdə ərazidə soyuducu 

anbarın inşa olunması da nəzərdə tutulub. Bütün bunlar isə daxili bazarın tələbatını ödəyən və yüksək ixrac 

potensialına malik keyfiyyətli məhsul istehsalına imkan verəcək. 

Təsərrüfatın ərazisində üzümlə yanaşı, digər meyvələrin əkininə də diqqət yetirilir. Hazırda 25 hektar 

sahədə 50 mindən artıq məhsuldar alma tingi əkilib. Nehrəm Üzümçülük Təsərrüfatında 140 kənd sakini işlə 

təmin olunub. 

Avqustun 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Babək rayonunun 

Nehrəm kəndində yaradılan üzümçülük təsərrüfatına baxıb. Ali Məclisin Sədri kənd təsərrüfatının inkişafında 

rentabelli işləyən təsərrüfatların yaradılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb, üzümçülük təsərrüfatının 

yaradılmasında əməyi olanlara təşəkkür edib, müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib. 

 

İstehsal olunmuş üzüm məhsullarının vaxtlı-vaxtında tədarükü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir 

 

Üzümçülüyün davamlı olaraq inkişaf etdirilməsi, keyfiyyətli və ucuz başa gələn yerli üzüm sortlarının 

yetişdirilməsi Naxçıvanda da tingçilik təsərrüfatlarının yaradılmasını şərtləndirir. Yeni üzüm plantasiyalarının 

salınması böyük həcmdə uzunmüddətli kapital qoyuluşu tələb etməklə bərabər, barvermə dövrünədək 

(təxminən, 4-5 il ərzində) əkinə xidmət üçün əlavə maliyyə resurslarına ehtiyac yaradır. Odur ki, mövcud və 

yeni yaradılacaq üzümçülük təsərrüfatlarının uzunmüddətli maliyyə mənbələri ilə təminatı qarşıda duran ən 

vacib məsələlərdən biridir. 

Muxtar respublikanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı Yaşar Quliyevin sözlərinə görə, istehsal 

olunmuş üzüm məhsullarının vaxtlı-vaxtında tədarükü xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə həmin 

məhsulların plantasiya-istehlakçı sxemi üzrə reallaşdırılması məsələləri həllivacib məsələlərdəndir. “2012-2020-

ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı” qeyd olunan problemlərin 

həllinə, üzümçülük və şərabçılığın kompleks inkişafına yönəldilib. Prezident İlham Əliyev 2011-ci il dekabrın 

15-də imzaladığı Sərəncam ilə “2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair 

Dövlət Proqramı”nı təsdiq edib. Bu proqramın icrası ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikada üzümçülüyün 

əvvəlki şöhrətinin özünə qaytarılmasına imkan verəcək və beləliklə, kənd təsərrüfatının geniş miqyasda 

inkişafına, əhalinin rifah halının daha da yaxşılaşmasına şərait yaradacaq. 

Dövlət proqramının məqsədi əhalinin təzə və keyfiyyətli süfrə üzümünə olan tələbatının daha dolğun 

ödənilməsi, şərabçılıq və üzüm emalı müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılmasından ibarətdir. Qeyd 

olunan məqsədə nail olmaq üçün süfrə və texniki üzüm sortlarının əkin sahələrinin genişləndirilməsi, yeni 

üzümlüklərin salınması, tingçilik təsərrüfatlarının yaradılması, mövsümlərarası dövrlərdə əhalinin fasiləsiz 

olaraq süfrə üzümü ilə təmin edilməsi məqsədilə saxlama kameralarının tikilməsi, üzüm və şərabçılıq məhsulları 

istehsalı ilə əlaqəli sahələrin inkişafı və digər vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

Üzüm muxtar respublikanın bütün rayonlarında talvar və geniş plantasiyalarda əkilib-becərilə və 

inkişaf etdirilə bilər 

 

Üzüm muxtar respublikanın bütün rayonlarında talvar və geniş plantasiyalarda əkilib-becərilə və inkişaf 

etdirilə bilər. Bu bitkinin inkişafına geniş yer verilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış rayonlar üzrə əkin sahələrinin atlasında da öz əksini tapıb. 
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Naxçıvanda sağlamlıq turizminin böyük inkişaf potensialları... 

 

Varis Cəfərov 

 

Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan diyarının əlverişli coğrafi mövqeyi, Qərblə Şərq 

arasındakı ticarət yolları üzərində yerləşməsi, zəngin təbii sərvətlərə malik olması, həmçinin təbiətinin və 

memarlıq abidələrinin gözəlliyi, əhalisinin qonaqpərvərliyi, mərdliyi, gözəl adət və ənənələri onun 

şöhrətini çox-çox uzaqlara yaymaqla səyyahların böyük marağına səbəb olmuş, onlar öz səyahətnamə və 

yol qeydlərində bu ölkə haqqında xoş təəssüratlarını yazmışlar. 

Naxçıvanın tarixi, təbiəti, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, əhalisi və s. barədə qədim yunan, həmçinin ərəb, 

fars, türk, gürcü, rus və Avropa məxəzlərində zəngin məlumatlar vardır. Bizim eranın başlanğıcında Naxçıvan 

İran, Hindistan, Çin kimi Şərq ölkələrindən Qərbə gedən ticarət yolları üzərində yerləşməklə, mühüm ticarət 

mərkəzlərindən biri idi. Herodot, Ptolomey və başqalarının verdiyi məlumata görə, Naxçıvan eramızın 

əvvəlində ən gözəl və ən məşhur şəhər idi. 

Azərbaycan Respublikasının tərkibinə daxil olan Naxçıvan Muxtar Respublikası dağlıq ölkə olub, Kiçik 

Qafqazın cənub-qərbində yerləşir. Naxçıvan MR-in sərhəd xəttinin ümumi uzunluğu 398 kilometrə bərabərdir. 

Muxtar Respublika cənub və qərbdən İran və Türkiyə ilə, şimaldan və şimal-şərqdən isə Ermənistanla 

həmsərhəddir. Hazırda Naxçıvan MR-in ümumi sahəsi 5363 kv.km-dir. 2017-ci ilin mayına olan məlumata 

görə, Naxçıvan 448 min nəfər əhali yaşayır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan, inşa edilməsi e.ə 

II minilliyə aid Naxçıvandır. O, respublikanın paytaxtı olan Bakı şəhərindən 535 km məsafədə yerləşir. 

Muxtar respublikanın əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, onun təbii zənginlikləri hələ çox qədimdən 

məlum olmuşdur. Naxçıvan MR yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngindir. Onun yerinin təkində qızıl, gümüş, mis, 

civə, mərgümüş, molibden, polimetallar, daş duz, kükürd, rspublikadan kənarda da şöhrətlənmiş şəfa bulaqları - 

Sirab, Badamlı, Darıdağ, Vayxır və s. kimi mineral sular vardır. Yerin üstündə münbit torpaqları, durna gözlü 

bulaqları, kifayət qədər su ehtiyatları, zəngin florasının tərkibində əvəzsiz dərman bitkiləri, bal, kauçuk, kitrə, 

boyaq, alkoloid, efir, qida maddələri və s. verən bitkiləri vardır. 

Muxtar respublikanın gözəl təbiəti, əlvərişli iqlim şəraiti, buz bulaqları, mineral suları burada çoxlu 

sanatoriyaların, istirahət evlərinin tikilib istifadəyə verilməsinə imkan yaradır. İnanırıq ki, Allahın bəxş etdiyi bu 

təbii sərvətlərdən yaxın gələcəkdə geniş istifadə edilməsi üçün gənc, suveren dövlətimizin hər cür imkanı 

olacaqdır. 

Muxtar respublikada 200-ə yaxın müalicəvi əhəmiyyəti olan müxtəlif mineral su bulaqları vardır. Onların 

sutkalıq debiti 30 mln. litrdən artıqdır. Bu bulaqların bir çoxunun suyu Yer kürəsində az təsadüf edilən sular 

siyahısına daxildir. Bu sulardan istifadə edərək onlarla xəstəliyi müalicə edib, minlərlə insana şəfa vermək 

mümkündür. Bundan başqa bu suların tərkibində tonlarla mineral duzlar, təbii karbon qazı vardır. Bu maddələr 

isə istehsalatda və tibbdə müvəffəqiyyətlə tətbiq oluna bilər. 

Kiçik Qafqazın cənub-qərb qurtaracağında yerləşən və tipik dağlıq ölkə olan Naxçıvan MR-in relyefi 

başlıca olaraq düzənlik və dağlıq hissədən ibarətdir. Onun dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi 1400 metrə 

bərabərdir. Muxtar Respublika ərazisinin mütləq yüksəkliyinin amplituda fərqi 600 metr (Kotam yaxınlığında 

Arazın vadisi) 3906 metr (Qapıcıq zirvəsi) arasında tərəddüd edir. 

Naxçıvan MR özünün kəskin kontinental iqlimi ilə Azərbaycanın digər fiziki-coğrafi vilayətlərindən 

fərqlənir. Ərazidə iqlimi yaradan əsas amillər günəş radiasiyasının bolluğu, atmosfer dövranının mürkkəbliyi, 

relyefin isə xeyli müxtəlif olması ilə səciyyələnir. 

Muxtar Respublikanın ərazisində müasir landşaftın yaranmasında, bir sıra iqlim amilləri ilə yanaşı, günəş 

radiasiyası da mühüm rol oynayır. Günəş radiasiyasının gərginliyi əsasən günəşli saatların miqdarı ilə 

hesablanır. Ərazinin düzənlik və qismən alçaq dağlıq sahələrində günəşli saatların miqdarı (orta illik kəmiyyəti 

2800 saata bərabərdir) Azərbaycanın digər rayonlarındakından çoxdur. 

Havanın orta illik temperaturu Arazboyu düzənlikdə və alçaq dağlıq qurşaqda 14-12 dərəcə, orta dağlıq 

qurşaqda 8-5 dərəcə, yüksək dağlıq qurşaqda isə (2500-300 metr) 2-1 dərəcə arasında dəyişir. Zəngəzur 
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silsiləsinin cənub-şərqində yerləşən ən yüksək qayalıq hissədə (3500 metr) orta illik temperatur mənfi 4 

dərəcəyə qədər enir. 

Azərbaycan Respublikasının, o cümlədən Naxçıvan MR-in iqliminə və xüsusilə onun ayrı-ayrı 

ünsürlərinin səciyyəsinə bir sıra elmi məqalələr həsr edilmişdir. Nəticədə Naxçıvan MR-in iqlimini 5 tipə 

ayırmışlar. 

Naxçıvan MR ərazisi kiçik dağ çayları ilə zəngindir. Burada çayların ümumi sayı 400-ə çatır. Onlardan 

334-nün uzunluğu 5 km-ə qədər, 31-i 6-10 km, 24-ü 11-25 km, 7-si 26-50 km, 3-ü (Naxçıvançay, Əlincəçay, 

Gilançay) 51-100 km, 1-i (Şərqi Arpaçay) isə 100 km-dən artıqdır. 

Naxçıvan MR-in əsas təbii gölləri başlıca olaraq Naxçıvançayın və Gilançayın hövzələrində yerləşir. 

Qanlıgöl eyni adlı çayın, Batabat gölləri Naxçıvançayın, Salvartı gölü Salvartıçayın, Göy göl Saqqarsuyun 

(Gilançayın sol qolu) mənbəyində, 2000 metrdən yüksək sahədə (Göy göl isə 3065 metr yüksəklikdə) yerləşir. 

Əvvəllər kiçik sahəyə və az su tutumuna malik olan təbii göllər sonradan insan fəaliyyəti nəticəsində 

genişləndirilmiş, onların su tutumu xeyli artırılmış və süni su anbarlarına çevrilmişdir. 

Naxçıvan MR-in ərazisi flora cəhətdən xeyli zəngindir. Burada 2000-dən artıq ali bitki növlərinə rast 

gəlmək olar. Naxçıvan MR-in çox böyük təsərrüfat və məişət əhəmiyyəti olan faydalı bitkiləri onun mühüm 

təbii sərvətlərindən biridir. Naxçıvan florasında bir çox qiymətli və nadir tapılan növlər mövcuddur. Onun bitki 

sərvətləri içərisində dərman əhəmiyyətli alkoloidli, vitaminli, qatranlı, kauçuklu, efirli, kitrəli, sodalı, potaşlı, 

qidalı, nektarlı, boya və aşı maddələri ilə zəngin, həmçinin dekorativ və yem bitkiləri vardır. 

Hələ çox qədimdən Muxtar respublikada olan bir sıra bitkilərin müalicəvi xüsusiyyəti insanlara məlum 

olmaqla, həmin bitkilərdən dərman kimi istifadə olunmuşdur. Naxçıvan MR-in florasında 100-dən artıq dərman 

bitkisinin olduğu müəyyən edilmişdir. Bu bitkilərin bir çoxu öyrənilərək təbabətdə geniş istifadə olunur. 

Qafqaz, o cümlədən Azərbaycanın mineral bulaqları böyük şöhrətə malikdir. Bu cəhətdən Naxçıvan MR-

in ərazisi xüsusilə fərqlənir. Dünyada məlum olan mineral suların, demək olar ki, əksər növlərinə Naxçıvan 

MR-də rast gəlmək mümkündür. Burada 200-dən artıq mineral su vardır ki, bunlardan ən məşhurları öz 

tərkibinə görə dünyada nadir sulardan hesab edilən, böyük debitə və tükənməz ehtiyata malik Darıdağ 

mərgümüşlü mineral suyu, Badamlı, Sirab, Nəhəcir, Qızılvəng, Vayxır, Qahab, Gömür və s. mineral 

bulaqlarıdır. Bunlardan başqa bir sıra mineral sular da vardır ki, onlar hələ lazımınca öyrənilməmişdir. 

Bunlardan Biləv, Tivi, Nəsirvaz, Ələhi, Bist, Xurs, Dəstə, Parağa, Kotam, Kilit, Dırnıs, Baş kənd, Bəyəhməd, 

Qazançı, Ləkətağ, Gülüstan, Biçənək, Şahtaxtı, Sürəməlik, Dərəşam və s. bulaqları göstərmək olar. Haqlı olaraq 

Naxçıvan MR-i "mineral sular təbii muzeyi" adlandırmışlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hələ çox qədimdən insanlar bu sulardan müalicə məqsədləri üçün istifadə 

etmişlər və onlara müvafiq adlar vermişlər. Məsələn, "Qotur su" (Gömür), "Yel suyu" (Darıdağ, Vayxır), "Şor 

su" (Sirab) və s. 

Muxtar respublikamızda olan mineral su mənbələrinin XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq öyrənilməsi və 

istismarı üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Görkəmli alimlərin və mütəxəssislərin başçılığı ilə aparılan axtarış 

və tədqiqat işləri sayəsində Naxçıvan MR-də olan mineral suların kimyəvi analizi verilmiş, onların əhəmiyyəti 

müəyyənləşdirilmiş və bir çox yeni mənbələr aşkara çıxarılmışdır. 

Aparılan çoxillik kliniki müayinələrə, tətbiqlərə və elmi-tədqiqat işlərinə əsasən müəyyən edilmişdir ki, 

Darıdağın mərgümüşlü suları qan azlığının aradan qaldırılmasında, sinir sistemi, daxili ifrazat vəziləri, mədə, öd 

kisəsi və qara ciyər, mədəaltı vəzi xəstəliklərinin müalicəsində, maddələr mübadiləsinin qaydaya salınmasında, 

ürək əzələsinin fəaliyyətinin artırılmasında, bir sıra dəri xəstəliklərinin, gec sağalan trofik yaraların 

müalicəsində müvəfəqiyyətlə tətbiq olunur. Əldə edilən nəticə sübut edir ki, Darıdağ mineral suyu insan 

orqanizminin bütün toxuma, üzv və sistemlərinə çox böyük müalicəvi təsir göstərir. 

Sirab suyu Barjomi tipli sulardan üstün olmaqla, çox böyük debitə malikdir. Yüksək müalicəvi 

əhəmiyyətə malik olan Sirab suyu qastritlər, mədə-bağırsağın yara xəstəlikləri, xroniki kolit və xolesistit, yuxarı 

tənəffüs yollarının xroniki iltahabı, podaqra, piylənmə, yüngül formalı şəkər xəstəliyi və s. zamanı 

müvəffəqiyyətlə işlədilir. 

Badamlı mineral suyu ürək-qan-damar sisteminə müsbət təsir göstərir, arterial təzyiqin səviyyəsini 

tənzimləyir, skelorotik prosesin inkişafının qarşısını alır. 4 nömrəli mineral su qara ciyər və öd kisəsi 

xəstəliklərinin müalicəsində xesusilə müsbət nəticə verir. 
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Qızılvəng mineral suyu nadir sulardan olub, məşhur Quniada-Yakoş (Macarıstan) və Botalinski suyunu 

eynidir. Bu su adəti qəbizliyi olan xəstələrin müalicəsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Ondan öd kisəsinin 

müalicəsində də istifadə olunur. 

Nəhəcir mineral suyu 17 nömrəli Yessentuki suyu kimi qiymətli qrupa mənsub olmaqla, 

minerallaşmasına görə ondan daha yüksəkdir. Bu su mədə-bağırsaq, qara ciyər, maddələr mübadiləsi 

pozğunluğu, sidik-tənasül sistemi üzvləri xəstəliklərinin müalicəsində tətbiq olunur. Vayxır və Gömür mineral 

suları yel və dəri xəstəliklərinin müalicəsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. 

Söz yoxdur ki, Naxçıvan MR-in mineral suları daha ətraflı öyrənildikcə, onların yeni-yeni müalicəvi 

keyfiyyətləri də aşkar ediləcəkdir. 

Naxçıvan MR-də mineral suların bolluğu, özünə məxsus iqlim xüsusiyyətlərinin, dağlıq sahələrdə gözəl 

ab-havalı, mənzərəli və bağlı-bağatlı yerlərin olması burada beynəlxalq əhəmiyytli kurortlar yaratmağa imkan 

verir. 

Batabat təbiətin ən füsünkar güşələrindən biridir. Çiçəklərlə zəngin olan çəmənlikləri, süni gölü, saf və 

təmiz dağ havası, təbii meşələri, "Zor bulaq" və "Südlü bulaq" kimi sərin suları, nəhayət, yaxınlığındakı Narzan 

növlü mineral su mənbəylərinin mövcudluğu Batabatın şöhrətini hər yerə yaymışdır. Batabat ürək, əsəb, ciyər 

və s. xəstəliklərin müalicəsinə əvəzsiz yardım edən iqlimə malikdir. 

Qədim olduqları qədər də müasirliyi özündə təcəssüm etdirən abad şəhərləri və kəndləri, rahat yolları, 

çoxlu sayda istirahət-əyləncə parkları, otelləri, restoranları, ticarət mərkəzləri və başqa xidmət şəbəkələri ilə 

tanınan Naxçıvan gələn qonaqlarını həmişə özündən razi salmışdır. 

Doğrudan da Naxçıvan öz gözəl təbiətinə, təbii sərvətlərinə, qədim memarlıq abidələrinə, insanlarının 

xeyirxahlığına və qonaqpərvərliyinə görə qibtə edilməli, həsəd aparılmalı diyardır. Təbiət ondan heç bir şeyi 

əsirgəməmişdir. Qızmar günəşli Arazboyu düzənliyindən daimi qar xətti keçən Gəmiqayaya qədər ərazidə 

müxtəlif relyef formalarına, təzadlı iqlim növlərinə, bir-birindən çox fərqli meşə və bitki örtüyünə, heyvanat 

aləminə, füsunkar təbiət mənzərələrinə, haqqında əfsanələr yaranmış yüzlərlə təbiət abidəsinə və insanlara şəfa 

verən mineral su bulaqlarına rast gəlirsən. 

Əminik ki, Naxçıvan MR yaxın gələcəkdə özünə layiq olan yeri tutaraq beynəlxalq əhəmiyyətli kurort və 

sağlamlıq turizm mərkəzlərindən birinə çevriləcəkdir. 

 

Bakı Xəbər.-2017.-18 iyul.-№125.-S.13. 
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Naxçıvan: bu torpağın bu günü də, dünəni də qürur doğurur 

 

Həsən Həsənov 

 

Adətən, təyyarədə getdiyim yer, ölkə haqqında fikrə dalır, bir də səfər proqramını düşünürəm. 

Naxçıvana səfər zamanı da adətimə xilaf çıxmadım. Tanrı bu qədim diyarı sanki qürur, öyünc, qəhrəmanlıq 

rəmzi kimi yaradıb. Tarixin müxtəlif dövrləri canlanır yaddaşımda. 

 

Naxçıvan  ərazisi ən qədim insan məskənlərindən biri olsa da, yazılı mənbələr antik və orta əsr tarixçi və 

coğrafiyaşünaslarına məxsusdur. Şəhər haqqında ilk yazılı məlumatı yəhudi tarixçisi və sərkərdəsi İosif Flavi və 

yunan coğrafiyaşünası Klavdi Ptolemey vermişlər. Ptolemeyin “Coğrafiya” əsərində şəhərin adı Naksuana kimi 

göstərilir. 

Eramızdan əvvəl IX-VI əsrlərdə Naxçıvan Manna və Midiyanın, VI əsrin ortalarından Əhəmənilərin, IV 

əsrdən I əsrin ortalarınadək Kiçik Midiyanın – Atropatenanın, bizim eranın I əsrindən Qafqaz Albaniyasının 

tərkibinə daxil olmuşdur. 

Sasanilər dövründə Naxçıvan  hərbi-strateji mərkəz  kimi  sürətlə inkişaf etmişdir. Həmin dövrdə 

Naxçıvanda gümüş pul zərb olunurdu. 654-cü ildə Naxçıvan Ərəb xilafəti tərəfindən tutulur. İki il sonra 

Naxçıvan qalası yaxınlığında xilafət  və Bizans qoşunları arasında ağır döyüşlərdən sonra Naxçıvan Bizansa 

qarşı mübarizədə güclü hərbi-inzibati mərkəzə çevrilir. 

IX–X əsrlərdə Sacilər, Salarilər və Rəvvadilərin tərkibində olan Naxçıvanda X əsrin sonunda 

Naxçıvanşahlıq feodal dövləti yaranır. 

Rəvvadilər dövlətinin hakimiyyətinə son qoyan səlcuq sultanı  Alp Arslan  XI əsrin əvvəllərində 

Naxçıvanı ələ keçirir. 

XII əsrin ortalarında Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olan Naxçıvan 1221-ci ildə monqolların, 

1225-ci ildə  Xarəzm Məhəmmədin oğlu Cəlaləddinin, 1230-cu illərdə Qızıl Ordanın hücumlarına məruz qalır, 

1257-ci ildən Hülakilər dövlətinin tərkibinə daxil olur. 

Bu torpaq, onun zəngin sərvətləri ahənrüba kimi yadelliləri özünə cəlb edirdi. Ağır döyüşlər, qətl-qarət 

əhalini gücdən salıb bu gözəl diyarı tənəzzülə sürükləsə də, Naxçıvanın müqavimət əzmini qırmaq mümkün 

olmurdu. Naxçıvanlıların 1387–1401-ci illərdə 14 il ərzində Əmir Teymurun qoşunlarına “Əlincə Qalası”nda 

qəhrəmanlıqla müqavimət göstərməsi bu fikri bir daha təsdiq edir. 

...Stüardessanın səsi düşüncələrdən ayırır bizi, təyyarə hava limanına enməyə başlayır. İllüminatordan 

Naxçıvanın sərt, gözəl  və əzəmətli təbiətinə baxıram, qəlbim qürur hissi ilə dolur. Bir fikir hakim kəsilir bütün 

varlığıma: bura qəhrəmanlar yurdudur, bura müqəddəs torpaqdır, bu torpağa ayaq basmazdan əvvəl hər kəs 

silkinib, bəd fikir və duyğulardan xilas olmalı, pak, ülvi, arzu  və diləklərə köklənməlidir. 

  

Ümummilli liderin abidəsini və muzeyi ziyarət 

  

Bu gün ölkəmizdə hamıya yaxşı bəllidir ki, Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğuna gedən yolun 

əsası 1969-cu ildə görkəmli dövlət  xadimi Heydər Əliyevin respublikanın rəhbəri seçilməsindən sonra qoyulub. 

Ulu öndər Azərbaycanın tərəqqi və inkişaf yolunu müdrikliklə müəyyənləşdirmiş, müstəqil dövlətçiliyimizin 

konseptual əsaslarını işləyib-hazırlamış, milli ruhun, milli ideologiyanın yüksəlişinə böyük  təkan vermişdir. 

Naxçıvanda öncə bu böyük insanın abidəsini ziyarət etməyi qərara aldıq. 

Abidə 2006-cı ildə Heydər Əliyev Muzeyinin  qarşısındakı meydanda ucaldılıb. Müəllifi Xalq rəssamı, 

görkəmli heykəltəraş, akademik Ömər Eldarovdur. Beş yaruslu qranit pyedestalın ortasında tünd qəhvəyi rəngə 

çalan kürsülük üzərində eyni rəngli qranitdən yonulmuş abidə əzəməti, ifadəliliyi və gözəlliyi ilə xüsusi 

fərqlənir.  Heykəltəraş xalqımızın ümummilli lideri, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin məğrur və bitkin 

obrazını böyük məharətlə yaradıb. Abidənin hündürlüyü postamentlə birlikdə 10 metrdir. 

Heydər Əliyev Muzeyi 1976-cı ildə Şərq və Qərb memarlığının sintezi əsasında inşa edilmiş binada 

yerləşir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 16 fevral 1999-cu il tarixli 

sərəncamına əsasən yaradılmışdır. 
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Muzeyin binası və qarşısındakı meydan 2005 – 2006-cı illərdə yenidən qurularaq əsaslı təmir edilib və 

monumental xatirə ansamblına çevrilmişdir. Binanın  mərkəzi hissəsinin arxitekturasında, fasadda və pəncərə 

boşluğundakı şəbəkələrdə Qədim Şərq və Əcəmi Naxçıvani ənənələrindən yaradıcılıqla istifadə  olunmuşdur. 

564 kvadratmetrlik ekspozisiya salonunda eksponatları yerləşdirmək üçün xüsusi şkaflar və vitrinlər 

yerləşdirilib. Ümummilli liderin əziz xatirəsinə dərin ehtiram və məhəbbətlə yaradılmış bu muzey, sözün həqiqi 

mənasında, ulu öndərin zəngin ictimai-siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinə dair materialların  toplanmasını, 

komplektləşdirilməsini, tədqiqini və təbliğini həyata keçirən müasir elmi-tədqiqat müəssisəsidir. Muzey 

görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin nəhəng nəzəri-siyasi irsi barədə dolğun təsəvvür yaradır. 

Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət etdikdən sonra Naxçıvan Dövlət Universitetində “Naxçıvanın turizm 

potensialının tanıdılmasında medianın rolu” mövzusunda konfransda iştirak etdik. Məruzə və çıxışlardan bəlli 

oldu ki, Naxçıvan böyük turizm potensialına və müasir infrastruktura malikdir. Son illər xarici ölkələrdən turist 

axınının güclənməsi, işlənib hazırlanan proqramlar onu deməyə əsas verir ki, muxtar respublika tezliklə 

regionun mühüm turizm mərkəzinə çevriləcək. 

Səfərin ilk günü Naxçıvan Xan Sarayı Kompleksi, Möminə xatın türbəsi, Açıq Səma Altında Muzey 

Kompleksi, Naxçıvanqala, Nuh peyğəmbərin türbəsi, Biznes Mərkəzi, Avtomobil zavodu, “Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanış olduq. 

 

Naxçıvan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi 

  

Duzdağ Müalicə Kompleksi, sözün həqiqi mənasında, əsl möcüzədir. Bəziləri bu kompleksin duz 

mağaralarında yaradıldığını qeyd edirlər. Amma bu, mağara deyil, uzun illərdən bəri duz çıxarılan şaxtalardır. 

Süfrələrimizin bəzəyi, yeməklərimizə təkrarsız dad  verən Naxçıvan duzu... 

Yaxşı yadımdadır, bu duzu bədnam qonşularımız Naxçıvandan daşıyıb, İrəvanda emal edib qablaşdırır, 

sonra da İrəvan  duzu adı ilə müxtəlif ölkələrə satırdılar. Bu gün o duza  həsrət qalıb nankorlar. Sərhədin o 

tayına bir qorxu hissi hakim kəsilib. Sabah qarşısında qorxu hissi uşaqdan böyüyə kimi hamını girinc edib, 

dərdə salıb. İmkanı olan tərk edib qaçır Ermənistandan. Əkdiklərini biçmək zamanı yetişib, haqqın cəzası ağır 

olur... 

Hesablamalara görə, Duzdağın ehtiyatları 90 milyon tondan çoxdur. Buradan çıxarılan duz təkcə yüksək 

keyfiyyəti ilə deyil, həm də unikal şəfaverici, müalicəvi xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Yer səthindən 110 metr 

dərinlikdə yerləşən müalicə kompleksində şaxtanın uzunluğu 300 metrdən artıqdır. 

Duz şaxtası şəraitində tənəffüs orqanları xəstəliklərinin, o cümlədən bronxial astmanın müalicəsinin 

mümkünlüyü ötən əsrin 40-cı illərində məlum olmuşdur. Mikroiqlimində natrium və xlor ionlarının üstünlük 

təşkil etdiyi duz şaxtalarında müalicə müəssisəsi Polşanın Krakov şəhərində 1968-ci ildən, Ukraynanın Ujqorod 

şəhəri yaxınlığındakı Solotvino qəsəbəsində 1972-ci ildən fəaliyyət göstərir. 

Bu qədim diyarın hər qarışında insanı heyrətləndirən möcüzələrlə rastlaşırsan. Bənzərsiz gözəlliyə malik 

əzəmətli dağlar, zirvəsinə yalnız qartalların qona biləcəyi yalçın qayalar dünyaya meydan oxuyur sanki… Nələr 

baş verib burada, kimlər keçib bu yerlərdən,  vərəq-vərəq o tarixi izləmək, canlandırmaq çətindən də çətindir bu 

gün. Zaman aldı, yer gizlədi. Bu günün o tayında, minilliklərin arxasında sirli-sehirli bir tarix yatır... 

Batmaqda olan Günəşin zərrin şəfəqləri fonunda daha vüqarlı, daha əzəmətli görünür Naxçıvan təbiəti. 

Adama elə gəlir ki, bir az da maşın sürətlə getsə, dağdan aşmaqda olan Günəşə çatıb, ondan ayrılmadan yoluna 

davam edə bilərsən. 

Gündüzlə gecənin mübarizəsi ikincinin xeyrinə yekunlaşmaqdadır. Əslində bu, mübarizə deyil, kainatın 

əzəli nizamıdır, sadəcə təhvil-təslimdir. Gündüz yerini gecəyə verir, sabah yenidən  qayıdacaq.  Kainat 

yaranandan bəri bu qayda beləcə davam edir. 

Axşamın ala-toranında Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə çatırıq. Bir neçə ay əvvəl burada olsam da, 

maraq yenə bürüyür  məni, heç nəyi gözdən qaçırmaq istəmirəm. Duzdağ bu gün bizim nəzərimizdə yüksək 

keyfiyyətli duz mədəni, minlərlə xəstənin pənah yeri, şəfa ocağıdır. Yox, Duzdağ həm də tariximizin, 

mədəniyyətimizin bir parçasıdır, dünənimizə işıq tutan möcüzələr məkanıdır. 

1870-ci illərdə mühəndis Koşkul və Bayer Duzdağ ərazisindən daş baltalar tapmışlar. Həmin baltalar 

hazırda Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, Tiflis və Sankt-Peterburq muzeylərində saxlanılır. 
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İnsanların mədəni-tarixi inkişafında mühüm mərhələ olan Daş dövründə əsas əmək alətləri və silah kimi 

daş alətlərdən istifadə olunmuşdur. Daş dövrü üç hissəyə bölünür. Deməli, həmin baltalar Paleolit, Mezolit və 

ya Neolit dövrünə aiddir,  başqa sözlə, bu baltaların yaşı 1,5 milyon ilə yaxındır. 

1879-cu ildə Duzdağda arxeoloji kəşfiyyat aparan Polyakov da buradan xeyli daş alət tapmışdır. 1967-ci 

ildə mədəndə baş verən uçqun zamanı aşkar edilən daş çəkiclərdən birinin ağırlığı 30 kiloqrama yaxındır. 

Naxçıvanın şəhər kimi yaşının 5000 ildən artıq olması mübahisəsizdir. Təbii ki, Duzdağ mədənlərindən 

duzun çıxarılması bundan daha əvvələ, bəlkə də, ibtidai icma dövrünə gedib çıxır. Sonralar bu duz  Böyük  İpək 

Yolu üzərində mühüm mərkəzlərdən biri olan Naxçıvandan dünyanın neçə-neçə ölkəsinə aparılmış, zaman 

keçdikcə böyük  şöhrət qazanmışdır. 

Vasili Nikiforoviç Qriqoryev (1803-1876) tərəfindən hazırlanmış və 1833-cü ildə Sankt-Peterburqda çap 

olunmuş “Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri” kitabında Naxçıvanda duz ticarətinə dair maraqlı faktlar öz 

əksini tapıb. Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin Qafqaz şöbəsinin 1854-cü ildə təşkil etdiyi müza-kirələrdə də 

Naxçıvandakı duz mədənlərinin fəaliyyətinə ciddi diqqət yetirilməklə yanaşı, ümumiyyətlə şəhərin 

formalaşmasında bu mədənlərin təsirinə də xüsusi yer ayrılıb. 

Duzdağ yatağında şaxtalar maili qazma üsulu ilə işlənib, duz qazma-partlatma yolu ilə çıxarılıb. 1927-ci 

ildən ötən əsrin sonunadək duz sənaye üsulu ilə çıxarılsa da, avadanlıq müasir tələblərə cavab vermədiyindən 

məhsuldarlıq aşağı olub. Hazırda istehsal sexləri müasir avadanlıqla təchiz edilib, konveyer xətti tətbiq  olunub. 

Məhsulun keyfiyyəti bütün tələblərə cavab verən laboratoriyada yoxlanılır. Duz kristal və üyüdülmüş halda 

istehlakçılara çatdırılır. Naxçıvan Filiz İdarəsi tərəfindən istehsal olunmuş xörək duzunun keyfiyyətinə bələd 

olmaq  üçün təkcə bir fakta diqqət yetirmək kifayətdir: Naxçıvan duzu Madrid şəhərində nüfuzlu beynəlxalq 

sərgidə keyfiyyət göstəricilərinə görə qızıl  medala layiq görülüb. 

Naxçıvanlılar bildirirlər ki, Tanrı Duzdağı təkcə duzla yeməklərimizə dad-tam vermək üçün yaratmayıb. 

Duzdağ həm də şəfa ocağıdır, nadir sağlamlıq mərkəzidir. Dünyanın ən məşhur klinikalarında, tibb 

müəssisələrində adlı-sanlı həkimlərin müalicə edə bilmədiyi minlərlə xəstə məhz Naxçıvan Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzinə gəldikdən sonra sağalıb, normal həyata qayıdıb. 

Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, planetin əhalisinin təqribən 10 faizi allergik xəstəliklərdən 

əziyyət çəkir. Bir çox xəstəliklərin, o cümlədən bronxial astmanın duz şaxtasında müalicəsi (spleoterapiya) 

yüksək nəticə verir, xəstələr qısa müddət ərzində sağlamlığına qovuşur. 

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin baş həkimi Zülfiyyə Həsənova söhbət zamanı bildirir ki, bu tip müalicə 

ocaqları arasında Naxçıvan Duzdağı ilə  müqayisə olunacaq ikinci bir kompleks yoxdur. Məsələn, Ukraynada 

şaxta 206 metr dərinlikdə yerləşir və xəstələri yerin altına liftlə endirirlər. Bu səbəbdən xəstələrin təzyiqi birdən-

birə dəyişir və halı pisləşir. Üstəgəl, Ukraynadakı şaxtalarda metan qazının toplanması həm partlayış təhlükəsi 

yaradır, həm də xəstələrin səhhətinə pis təsir göstərir. Orada rütubətin də çox olduğunu nəzərə alsaq, müalicənin 

effektindən danışmağa dəyməz. 

Naxçıvanda isə şaxta horizontal olduğuna görə müalicə kompleksinə giriş yerin səthindədir, xəstələr 

şaxtanın içərisinə doğru özləri yeriyərək gedirlər, rütubət normaldır, temperatur rejimi də nəzarətdə saxlanılır. 

Kompleksin yeraltı şöbəsində ən müasir tələblərə uyğun palatalar yaradılmış, müasir avadanlıq və 

ləvazimatla təchiz olunmuşdur. Enerji  kəsilərsə, ehtiyat enerji sistemi avtomatik işə düşdüyündən kompleksin 

fəaliyyəti normal  axarda davam edir. Oksigen və duz mineralları ilə zəngin hava bronxial astma və bu kimi 

xroniki xəstəliklərin müalicəsində əvəzedilməzdir. 

Uşaqlar 12-15, böyüklər 14-18 gün ərzində burada sağlamlıqlarına qovuşub evlərinə qayıdırlar. Mərkəz il 

ərzində minlərlə xəstəyə tibbi xidmət göstərmək imkanına malikdir.  Xəstəxananın yerləşdiyi ərazi yüksək 

ekoloji təmizliyə malikdir. 

Müalicə kompleksindən 2 kilometr məsafədə yerləşən “Duzdağ” oteli ən yüksək standartlara cavab verir. 

Oteldə qiymətlərin xeyli aşağı olması başqa ölkələrdən müalicə almağa gələnlər üçün çox sərfəlidir. 

Yer səthindən 110 metr dərinlikdə, 9 işlənmiş ştrixdə yerləşən bu nadir müalicə kompleksi təkcə 

respublikamızda deyil, uzaq-yaxın ölkələrdə də böyük şöhrət qazanmışdır. Ötən il Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, 

Gürcüstan, İran, Ukrayna, Litva, Kanada və digər ölkələrdən gələn xəstələr də Naxçıvan Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzində müalicə kursu keçmişlər. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-5 iyul.-№141.-S.5. 
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Naxçıvanın ləziz nemətləri: Ordubad limonu 

 

Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Ordubad rayonu tarixən meyvəçilik diyarı kimi tanınıb. Təsadüfi deyil ki, bu qədim yurd yerini 

“Bağlar diyarı” adlandırırlar. Buraya yolu düşən turist və səyyahlar Ordubad meyvələri haqqında yüksək 

fikirlər söyləmiş, hətta buradan dünyanın bir çox ölkələrinə müxtəlif tinglər aparmışlar.  Qədim mənbələrdə, 

yazılı kitabələrdə də Ordubad və onun meyvələri haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Fransız etnoqraf 

İ.İ.Şopen (1798–1870) Qafqazın, o cümlədən İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının tarixinə, coğrafiyasına həsr 

etdiyi əsərində əla meyvələri-üzümü, əriyi, şaftalısı, albuxarası, heyvası olan Ordubadın Qafqazda, hətta 

Şərqdə şöhrət tapdığı, həmçinin sağlam iqlimi haqqında məlumat vermişdir. 

 

Ötən əsrin məşhur səyyahı Hacı Zeynalabdin Şirvani isə “Bustanus-səyahət” (Səyahət gülzarı) kitabında 

yazır: “Ordubad ürəkaçan gözəl bir qəsəbədir. Ora adama fərəh verən yerdir. Onun möhkəm qalası, bol suyu və 

çoxlu bağı vardır. Meyvəsi bol və dadlıdır. Havası insana sağlamlıq verir”... 

Sovet dönəmində Ordubad respublikanın ən iri meyvəçilik rayonlarından olub. XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda yetişdirilən 40-dan artıq ərik növünün çoxu Ordubadın payına düşürdü. İlkin mərhələdə illik 

istehsal gücü 400 min şərti banka olan Ordubad Konserv Zavodu istifadəyə verilmişdi. Dəfələrlə Ordubadda 

yetişdirilmiş meyvələr dünyanın bir çox sərgilərində nümayiş etdirilmiş, ən yüksək mükafatlara layiq 

görülmüşdür. Ordubad öz quru meyvələri (qaysava, qaysı, alana, basdıq və s.) ilə də məşhurdur. Burada 

meyvələri qurudaraq qışa saxlamaq və çay süfrələrində onlardan istifadə etmək ənənəsi yerli məişətdə çox geniş 

yayılıb. 

Ordubadlıların başlıca məşğuliyyət sahələrindən biri də limon yetişdirmələridir. Rayon  sakinləri quru və 

kontinental iqlim şəraitində yüksək məhsuldarlığa nail ola bilirlər. Nəticədə limonçuluq ən gəlirli sahələrdən 

birinə çevrilib. Ordubad torpağında yetişdirilən digər meyvələr kimi, limon da özgə keyfiyyətə, dada-tama 

malikdir, tərkibi qələvi elementləri və bir çox vitaminlərlə zəngindir. 

Ordubad limonunu fərqləndirən əsas cəhət onun tərkibində efir yağları və mineralların zəngin olmasıdır. 

Buna da əsas səbəb torpağın faydalı elementlərlə zənginliyi, suyun və havanın saflığıdır. Ona görə də Ordubad 

limonunun bir ədədi 5-15 manat arası satılır. İşdir, əgər Ordubad limonunu aparıb başqa yerdə becərmək istəsən, 

arzuladığın məhsulu almağa çətin nail olarsan. Ağac bar versə də, Ordubad limonunun dadını verməyəcək. Bu 

limon sırf Ordubada və ordubadlılara məxsusdur. Onlar bu meyvənin yetişdirilməsinin dilini yaxşı bilirlər. Uzun 

illərdir, bir ənənə kimi nəsildən-nəslə ötürülür. Hər ailə limonçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olmasa da, evinin, 

həyətinin bir guşəsində bir dənə də olsa, limon dibçəyinə rast gələrsən. Sanki bir simvol kimi xoş ətilri limon 

Ordubad evlərini bəzəyir. Ordubadlıların dediyinə görə, qız köçürtdükləri zaman cehizə limon ağacı da əlavə 

olunar. Ordubadlılar limonu həm də bərəkət simvolu kimi qəbul edirlər. 

Ordubad  limonu görünüşü və rəngi ilə də digər limonlardan fərqlənir. Olduqca saf və şəffaf görüntüyə 

malikdir. Təcrübəli aqronom Zahid Əkbərovun dediyinə görə, iki növ limon yetişdirilir: biri yumrusov, nazik 

qabıqlı, digəri uzunsov, nisbətən qalın qabıqlıdır. Hər ikisi  ata- baba sortlarımızdır. 

Ordubad limonu həm dibçəkdə, həm də torpaqda yetişdirilir. Zahid Əkbərovun sözlərinə görə, dibçəkdə 

yetişdirilən limon daha keyfiyyətli olur.  Dəriləndən sonra sərin yerdə 15-20 gün saxladıqda keyfiyyətini itirmir. 

Digər limonların qabığı acı və qalın olduğu halda Ordubad limonunun qabığı xeyli zərif və tamlıdır. Qabıqlı 

halda da yemək mümkündür.  Yaxşı qulluq edildikdə limon ağacı ilin bütün fəsillərində çiçəkliyir. Bir ağacda 

həm göy limon, həm də yetişmiş limon olur. 

Limon bitkisi o qədər həssasdır ki, gündəlik qulluq tələb edir.  Saxlandığı yerin temperaturu yayda 20-28, 

qışda 8-12 dərəcədən yüksək olmamalıdır. İstər istixanada, istərsə də limon ağacı saxlanılan evdə mütləq 

termometr qoyulur, temperaturu onunla tənzimlənir. Subtropik bitki olduğu üçün rütubəti sevər. Becərilməsində 

əsas etibarilə təbii gübrələrdən istfadə olunur. Lakin ilk yazda  cüzi miqdarda 10-15 qram azot gübrəsi və 50-60 

qr fosfor gübrəsi vermək lazımdır. Çox sərin su ilə  suvarmaq olmaz. 
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Yaxşı qulluq edildikdə, yaxşı da məhsul götürmək olur. Tək limon deyil, həmçinin limon dibçəkləri də 

satışa çıxarılır. Üstündəki limon sayından asılı olaraq qiymətlər dəyişir. Zahid Əkbərovun sözlərinə görə, il 

ərzində təkcə limonçuluqdan 5000-6000 manat arası xalis gəlir əldə edir. Odur ki, bu sahəni oğluna da öyrədib. 

“Ordubadın nemətləri nədir? Cəviz mürəbbəsi, sucuq, alana, ərik qurusu, daha nələr. Təbii, bir də ki, limon. 

Nəvəm Moskvada oxuyur. Limonla cəviz mürəbbəsi göndərmişdim, o isə müəlliminə pay verib. Müəllimi etiraf 

edib ki, hələ mən nə belə dadda limon görmüşəm, nə də cəvizdən mürəbbə. Ümumiyyətlə, Ordubad torpağının 

yetişdirdiyi məhsulların şöhrəti çox yerdə məlumdur, – deyir Zahid Əkbərov. 

Bununla belə, Ordubadda torpaqda kök salıb böyüyən limon ağacları da az deyil. Hündürlüyü 5 metrə 

çatan belə ağaclara Aşağı Əndəmic kənd sakini Rza Məmmədovun bağında rast gəlmək olar. O, 2003-cü ildən 

bu sahə ilə sıx məşğul olmağa başlayıb, indi də faydasını görür. Deyir ki, limon həm də sağlamlıq üçün 

faydalıdır. Limon vitamin C, kalsium, maqneziumla zəngindir. Bu bitkinin hər növ xərçəng xəstəliyini 

qabaqlayıcı təsiri sübut edilmişdir. Antibakterial olaraq iltihablara, infeksiyalara və göbələyə qarşı istifadə 

edilir. Həmçinin, çox yüksək qan təzyiqini nizama salır. 

Rayonun Yuxarı və Aşağı Əndəmic kəndlərində limonçuluq daha geniş yayılıb. Ordubadda limonun əsas 

məskəni elə, demək olar ki, Əndəmicdir. Aşağı Əndəmic kənd sakini İsmayıl Əliyev deyir ki, gözümü açandan 

həyətimizdə limon görmüşəm. Atam bu sahə ilə məşğul olub. 20 ildən çoxdur ki, özüm də bu işlə məşğulam. 

Əvvəl 10-15 ağac idisə, dövlətin bu sahəyə ayırdığı kreditdən faydalanaraq, 4 ildə sayını 100 ağaca 

çatdırmışam. Onun dediyinə görə, hündürlüyü 3 metrdən yuxarı qalxan hər ağacdan il ərzində 300 ədəd limon 

götürür. Oğluna da bu peşəni öyrədib. “Moskavaya, Ukraynaya qədər limon göndərirəm, – deyir. Ukraynada da 

limon boldur, lakin portağal dadı verir. Bizim limonun yerini verməz. Ordubad limonunda heç bir meyvə 

qarışığı yoxdur. O qədər gözəl dadı var ki, qabıqlı da yemək olur. Bir otaqda kəsildisə, ətri dərhal ətrafa yayılar.  

Ordubad limonuna bələd olanlar mümkün deyil ki, onu başqa limonla dəyişik sala. Yaşlı insanlar, təzyiqi yuxarı 

olanlar limonu yarı stəkan suya qatıb içirlər. Bu, qanı duruldur. Limondan digər məhsullar – şərbət və mürəbbə 

də hazırlanır. Düzdür, mürəbbə o qədər geniş şəkildə hazırlanmasa da, amma çox fərqli və gözəl  dada malik 

olur”. 

Çay yorğunluğu aradan qaldıran vasitədir. Limonla içilən çay isə stressə və əsəb pozğunluğuna qarşı çox 

yaxşı təsir edir. İsti çayın içərisinə atılmış bir dilim limon sinirləri sakitləşdirir, əhvalı yüksəldir. Ordubad 

limonu ilə çay isə ayrıca  bir zövq verir. Ordubada gələsən, limonla çay içməsən, demək sən çox şey itirmisən. 

Şəhərin mərkəzində, qoca və uca çinarların altında Ordubad limonu ilə verilən çay süfrəsi üçün hətta muxtar 

respublikamızın başqa bölgələrindən də gəlirlər. Həmçinin muxtar respublikamıza gələn qonaqları 

qonaqpərvərlik əlaməti olaraq elə Ordubada aparanlar da az deyil. Rayon sakinlərindən  Babək Xəlilov və 

Nüsrəddin Yusifovla elə çay evində həmsöhbət oluruq. Uca çinarların kölgəsində, bir də Ordubadın tərtəmiz 

havasında heç nə yox, elə bir stəkan çay, qənd, bir də təbii, Ordubad limonu bəs edər ki, bu çay süfrəsi ətrafında 

vaxtını xoş, söhbətini şirin edəsən. Həmsöhbətlərimsə, Ordubad limonunu tərif etməkdən nə bezir, nə də 

usanırlar.  Deyirlər ki, Ordubad limonu Azərbaycanda yeganə məhsuldur. Bakıya, ya rayonlara getdikdə, limon 

aparmasaq, bizdən inciyirlər. Çünki tanıyanlar, bilənlər Ordubadı limonsuz təsəvvür etmir. Elə sovqat kimi də 

Ordubad limonu olduqca dəyərlidir. 

Bəli, gilası, əriyi kiloqramlarla yığıb sizə verərlər, amma limonun bir, uzaqbaşı beş ədədini. Elə 

düşünməyin ki, ordubadlılar xəsisdir. Əsla. Ordubadlıların elə təkcə mürəbbəli, paxlavalı, şorqoğallı, 

şəkərburalı, saymaqla bitməyən naz-nemətlərlə dolu çay süfrələri bəs edər ki, mətbəxinin zənginliyinə və süfrə 

mədəniyyətinə heyran qalasan. 

Ordubadda limon yetişdirmə ənənəsinin qorunması və bu ənənənin davam etdirilməsi ilə bağlı 

sahibkarlara ayrılan güzəştli kreditlər isə onu deməyə əsas verir ki, limonçuluq təsərrüfatları ilbəil genişlənəcək, 

çay süfrələrimiz Ordubad limonu ilə zənginləşəcəkdir. 

Naxçıvanda milli mətbəximizi və əvəzsiz nemətlərimizi  təbliğ edən, tanıdan festivalların keçirilməsi artıq 

bir ənənə halını alıb. Elə bu yaxınlarda keçirilən ikinci “Göycə” festivalı kimi. Düşünürük ki, gələcəkdə 

Ordubad limonu ilə bağlı festival da bu məhsulun daha geniş miqyasda tanınmasına və Ordubadın özünəməxsus 

mətbəxinin təbliğinə xidmət etmiş olar. Bu cür festivallar həm də turizmin inkişafına da dəstəkdir. 

Ordubadlılarda belə bir inam var ki, limona sahibindən başqası əl vursa, ağac küsər və bar verməz. 

Deyirlər ki, arı ailəsi və  bir də limon o qədər həssasdır ki, sahibini tanıyar. Biz də bu inama hörmət edirik. Təki 
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məhsulumuz bol, çay süfrələrimizsə Naxçıvanın əvəzisiz nemətlərindən olan – Ordubad limonundan əskik 

olmasın. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-2 iyul.-№139.-S.7. 
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Naxçıvan kənd turizminin inkişafı baxımından böyük potensiala malikdir 

 

Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Yay tətili günlərini necə keçirməyi düşünənlər bəzən seçim qarşısında qalırlar. "Hara getməli, istirahət 

üçün sərfəli ünvan haradır?"- suallarına cavab axtarırlar. Təbii ki, şəhərin səs-küyündən uzaq, fərqli mühitdə 

dincəlmək istəyənlər adətən kənd turizminə üstünlük verirlər. Turizmin bu növü getdikcə populyarlığını 

artırmaqdadır. Dağların qoynunda, füsunkar təbiət mənzərələri ilə zəngin, sadə, kiçik bir kənd evində yaşamaq 

5 ulduzlu otellərdə qalmaq arzusunu bəzən üstələyir. İstirahətini kəndlərdə keçirmək istəyənlər heç də 

yanılmırlar. 

 

Naxçıvan kəndləri turistlərə nəyi vəd edir? 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri, yaradılan müasir infrastruktur, 

yaşıllıqların artırılması, tarixi abidələrin bərpası istiqamətində həyata keçirilən çoxşaxəli tədbirlər bu qədim 

diyarda turizmin bir sıra növlərinin inkişafı üçün real zəmin hazırlayıb. Tarixi-mədəni, dini, sağlamlıq turizmi 

ilə yanaşı, kənd turizminin də inkişafı üçün muxtar respublika geniş potensiala malikdir. Ən ucqar dağ 

kəndlərinədək çəkilən abad yollar, yaşayış məntəqələrinin qaz, su, elektrik, rabitə və internetlə təminatı, bütün 

bölgələri əhatə edən quruculuq tədbirləri də buna şərait yaradır. Təbii ki, əhalinin kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı 

növləri ilə məşğul olması, qonaqpərvərliyi və zəngin süfrə mədəniyyəti də buna öz təsirini göstərir. 

Nəzərə alsaq ki, əhalinin 70 faizi kəndlərdə yaşayır, o zaman kənd turizminin muxtar respublika 

iqtisadiyyatı üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha görərik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyinin xətti ilə keçirilən maarifləndirici tədbirlər də bu sahənin inkişafına istiqamətlənib. 

Əhalinin iştirakı ilə keçirilən həmin tədbirlərdə kənddə istirahət etmək istəyən turistlər üçün normal şəraitin 

yaradılması ilə turizm mövsümü ərzində yaxşı gəlirlər əldə etməyin mümkünlüyü diqqətə çatdırılır. 

Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər öz bəhrəsini verib. Əgər əvvəllər ancaq Batabata gedən yolun 

üstündə yerləşən Biçənəkdə evlər kirayə verilirdisə, bu gün artıq demək olar ki, belə təcrübə muxtar 

respublikamızın digər bölgələrinə də yayılıb. İndi ən səfalı kəndlərimizdə - Xanəgahda, Ağbulaqda, Dırnısda, 

Şahbulaqda, Küküdə və onlarla belə yaşayış məntəqələrində turistlərə evlər təklif olunur. Artıq 40-dan çox 

kirayə ev haqqında məlumat Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzinin saytında (turizm.nakhchivan.az) 

yerləşdirilib. 

Muxtar respublikada turizm sahibkarlığının da inkişafına diqqət yetirilir. Kənd turizminin inkişafı 

məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən kreditlər verilir. 

İlk istirahət mərkəzi müstəqillik illərində Ağbulaqda salınıb. Ağbulaq İstirahət Mərkəzi kənd turizminin 

tətbiq olunduğu ilk məkan kimi diqqəti çəkir. Həmin mərkəzin yerləşdiyi bu kənd gözəl mənzərəsi, flora və 

faunasının zənginliyi ilə seçilir. Bu məkanın qapıları yüksək səviyyəli xidmətləri ilə ilin bütün fəsillərində hər 

kəsin üzünə açıqdır. 

Muxtar respublika kəndlərinin füsunkar təbiət mənzərələri həyata keçirilən quruculuq tədbirləri ilə vəhdət 

təşkil edir. İndi hansı səmtə üz tutsan, kənd yaşayış məntəqələrində ancaq rahat yollarla, müasir memarlıq 

üslubunda ucaldılan binalarla və şübhəsiz, gözəl təbiət mənzərələri ilə qarşılaşacaqsan. Onu da bildirək ki, 

turistlər Naxçıvan kəndləri üçün yeni model olan xidmət mərkəzlərindən də istifadə edə bilərlər. 

Gözəl təbiət mənzərələrinə malik bir sıra kəndlər həm də dünya əhəmiyyətli tarixi abidələr ilə tanınır. 

Culfa istiqamətində belə abidələrdən Əlincə qalasını, Gülüstan türbəsini və Xanəgah Abidələr Kompleksini 

misal göstərə bilərik. Həmin abidələrə artan maraq bu kəndlərdə turizmin inkişafını qaçılmaz edib. 

Ərəfsə pirinin və Əlincə çayının üzərində tikilmiş orta əsrlərə aid daş körpüsü, dörd bir tərəfi əzəmətli 

dağlarla əhatələnmiş səfalı guşələri olan Ərəfsə kəndini istirahət məqsədilə seçənlər buradakı kirayə evlərdən 

faydalana bilərlər. 

Qızmar yay günlərində istirahət üçün ideal məkan kimi Ordubad rayonunun kəndlərini seçənlər də az 

deyil. Buna misal olaraq Pəzməri kəndini göstərmək olar. Təbiət öz səxavətini bu kənddən əsirgəməyib. 
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Qaplançay, Pəzməri şəlalələri, zəngin təbiəti, dumduru bulaq suları bu kəndi məşhurlaşdırıb. Onu da qeyd edək 

ki, Pəzməri rayonun kiçik yaşayış məntəqələrindəndir. Lakin təbiətinin zənginliyinə görə daha çox turist cəlb 

etmək imkanına malikdir. Əzəmətli dağlarla əhatə olunan və yaşıllıqlar arasından boy göstərən kənd gözəlliyi 

ilə göz oxşayır. 

Kənd yaşıl turizm həvəskarları çox da tələbkar deyillər. Turizmin bu növü ilə məşğul olmaq üçün 

minimal tələblərə cavab verən kənd evləri kifayət edir. Bağçaları barlı-bəhərli, süfrələri zəngin olan Dırnıs 

kəndinin sakinlərinin də qapısı qonaqların üzünə həmişə açıqdır. Dırnısda evlərin əksəriyyəti mənzərəli ərazidə, 

çay kənarında yerləşir. 

Məlumat üçün bildirək ki, sovet dövründə təbiətinin zənginliyinə, iqliminə görə düşərgə salınan kəndlər 

Dırnıs, Ağbulaq, bir də Şərur rayonunun Şahbulaq kəndləri olub. Hər yay dövrü məktəblilər bu ərazilərdə 

istirahət ediblər. O dövrdə cəlbedici amil bu yerlərin təbiəti olub. Bu gün isə vəziyyət tam fərqlidir. Yəni yalnız 

məktəbliləri deyil, xarici turistləri qəbul edə biləcək səviyyədə kənd yaşayış məntəqələrimiz inkişaf edib. 

Hər il yüzlərlə turist şəhərlərin səsli-küylü həyatından uzaq olan təbiətin qoynunda dincəlmək üçün səfalı 

yerlərə üz tutur. Bu mənada, hər bir turist rahatlıqla növbəti dəfə Şahbulağı seçə bilər. Sərt görkəmi ilə yolu hər 

iki tərəfdən çəpərləyən dağlar da buradadır, suyu ilə ürəklərə sərinlik verən buz bulaqlar da. Əzəmətli dağlar bu 

kəndi üzük qaşı kimi əhatəyə alıb. 

Bu yerlərin gözəl təbiəti insanlarının da ruhuna sirayət edib. O qədər mehribandırlar ki, hansı qapını 

açsan, səni doğmaları kimi qarşılayacaqlar. Turizmin inkişafına səbəb olan amillərdən biri də elə 

qonaqpərvərlikdir. Çünki kənd yaşıl turizminin inkişafı yerli sakinlərin təşəbbüskarlığı və qonaqpərvərliyindən 

çox asılıdır. 

Turisti cəlb edən məqamlardan biri də mətbəxdir. Biz özümüz də hər hansısa bir ölkəyə getdikdə əvvəlcə 

mətbəxi ilə maraqlanırıq. Əgər mətbəx zəngin, yeməklər dadlıdırsa, heç zaman yediyimiz yeməklərin ləzzətini 

unutmarıq. Naxçıvan mətbəxi də bu cəhətdən turistlərin diqqətini cəlb edir. 

Torpaqdan ikiəlli yapışan kənd adamlarının həyətlərindən məhsulları yığmaqla bitməz. Burada, necə 

deyərlər, bir quş südü çatmır. Arıçılıq kənd adamlarının əsas məşğuliyyətlərindəndir. Bununla belə, 

meyvələrdən cürbəcür kompot, mürəbbə hazırlayar, süfrələrini əllərinin əməyi olan nemətlərlə zənginləşdirərlər. 

İstehsal etdikləri, öz zəhmətlərinin bəhrəsi olan məhsullar - bal, şor-kərə, qatıq, pendir digər kənd məhsulları - 

ətdən hazırlanan cürbəcür yeməklər, bağdan yenicə dərilib gətirilən dadlı-tamlı meyvələr süfrələrinin 

bərəkətidir. Bir sözlə, süfrədə nə varsa, ekoloji cəhətdən saf, insan orqanizmi üçün faydalı məhsullardır. Ən 

əsası, bu yerlərin saf havası, gözəl mənzərəsi insanın ruhunu qidalandırır. 

Turist bir ölkəyə səfər etdikdə onu maraqlandıran məqamlardan biri də həmin yerin insanlarının 

məşğuliyyəti, adət-ənənəsi olur. Bu gün Naxçıvanın kəndlərində xalq sənətkarlığının ayrı-ayrı sahələrini 

yaşadan sənətkarlar da az deyil. Dəfələrlə muxtar respublikada keçirilən sərgilərdə iştirak edən sənətkarların əl 

işi hədiyyəlik əşya olaraq da turistlər üçün maraq kəsb edə bilər. 

Yay tətilini mənalı keçirmək üçün ölkə sərhədlərindən kənara çıxmaq şərt deyil. İstirahətinizi səmərəli 

keçirməyi düşünürsünüzsə, uca dağların qoynunda yerləşən, şəfalı bulaqları, təmiz havası, gülərüz insanları ilə 

Naxçıvan kəndləri sizi gözləyir. 

 

Palitra.-2017.-15 iyun.-№ 106.-S.10. 
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Qədimdən qədim, yenidən yeni diyar – Naxçıvan 

 

Hikmət Babaoğlu 

 

Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim diyarı olduğu kimi, həm də ən yeni, ən müasir diyarıdır. Tarixi 

yaddaşımızı təzələyib ümumiyyətlə bəşər sivilizasiyasının keçmişinə nəzər salsaq, ən erkən tarixi mərhələlərdə 

də yenə Naxçıvanın bir mərkəzi coğrafiya kimi qarşımıza çıxdığını görərik. Akademik tarixin xatırladığı 

mədəniyyət və dövlətçilik ənənələrinin kökü beş min il öncəyə gedib çıxır. Təqribən elə beş min il öncə də 

bütün tarixi qaynaqlarda bu və ya digər şəkildə Naxçıvanın adı çəkilir. Əgər biz bu qaynaqların ayrı-ayrı 

coğrafiyalarda yerləşən mənbələrinə diqqət yetirsək, görəcəyik ki, bu, çox geniş, çoxşaxəli bir siyasi coğrafiyanı 

əhatə edir. 

 

Naxçıvan başdan-başa tarix, tarixsə milli yaddaşdır 

 

Bibliya hekayələrindən başlamış ərəb mənbələrinə qədər, o cümlədən rus mənbələrindən Avropa 

mənbələrinə qədər hər yerdə Naxçıvanın adına rast gəlmək mümkündür. Naxçıvan səfərimiz haqqında 

qeydlərimizi tarixə ekskursiya ilə başlamağımızın səbəbi odur ki, Naxçıvan başdan-başa tarixdir. Tarix isə milli 

yaddaşdır. Tarixi yaddaş milli yaddaşın ən əsas komponentlərindən biridir. Belə bir fikir var ki, öz tarixini, 

tarixi faciələrini unudanlar onu yenidən yaşamağa məhkumdurlar. Düşünürəm ki, bu, olduqca obyektiv fikirdir. 

Əgər kim yenidən özünə qayıtmaq, milli yaddaşını təzələmək istəyirsə, kim bölünmüş Azərbaycanın faciəsini 

bir daha dərk etmək istəyirsə, mütləq Naxçıvana getsin. Naxçıvana gedəndə insan özünə qayıdır. Naxçıvan 

torpaqlarından baxanda Azərbaycanın tarixi faciəsi və onun miqyası daha dəqiq və geniş görünür. Daha aydın 

dərk edilir. Xəritədə deyil, real həyatda əl uzatsan, çatacaq qədər yaxın, amma bir ömür boyu görə 

bilməyəcəyiniz qədər uzaqda olan kəndlərimizi, obalarımızı görürsən. Hələ dünənə qədər yaşadığımız yurd 

yerlərimizin həsrətlə bizə boylanan xarabalıqlarını görürsən. Və bir daha siyasi xəritədə parçalanmış, amma 

etnosiyasi coğrafiyada bütöv olan, tam olan xalqının həqiqi coğrafiyasının böyüklüyünə şahid olursan. İnsan nə 

Bakıda, nə də Gəncədə bunu hiss edir. Naxçıvanda isə öz gözləri ilə görür. Dərk edir ki, Azərbaycan, sözün 

həqiqi mənasında, dünyada dörd tərəfdən öz tarixi torpaqları ilə həmsərhəd olan yeganə ölkədir. Bu reallıq isə 

vətənpərvər insanın içərisində bir üsyan yaradır. Həm də bir vətən sevgisi alovlandırır. 

 

Hər bir azərbaycanlı heç olmasa ömründə bir dəfə Naxçıvana getsə... 

 

Böyük dövlət xadimi Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə demişdi ki, hər bir nazir ildə heç olmasa bir dəfə 

Naxçıvana getməlidir. Düşünürəm ki, çox uzaqgörən və strateji fikirdir. Çünki Naxçıvan olduqca strateji bir 

coğrafiyadır və milli təhlükəsizliyimiz baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hazırkı mərhələdə 

ökəmizdə turizmin inkişaf etdiyi bir zamanda hər bir Azərbaycan vətəndaşı imkan daxilində mütləq Naxçıvana 

səfər etməlidir. Bu səfər təkcə turizm səfəri olmayacaqdır. Bu səfər təkcə tarixə səyahət olmayacaqdır. Bu səfər 

həm də özünə qayıdış və özünü yenidən dərk etmək olacaqdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, mütləq 

Azərbaycanın turizm tanıtım proqramlarına Naxçıvan marşrutu salınmalıdır. Ötən əsrin 60-cı illərində görkəmli 

tarixçi, filosof, böyük düşünür Lev Qumilyov çox böyük həvəslə rus coğrafiyasında olan xalqların, o cümlədən 

türklərin tarixini araşdırarkən, görünür, ona bu işin nə qədər lazım olub-olmadığı ilə bağlı çoxsaylı suallar 

verildiyinə görə kitabların birində bu barədə belə qeyd edir: “Bəzən mənə deyirlər ki, tarixi yazmaq, keçmişi 

yazmaq, onu öyrənmək nəyə lazımdır? Axı keçmişdə olan prosesləri idarə etmək, yönləndirmək olmur. Nə 

olubsa, olubdur”. 

Mən də onlara belə cavab verirəm ki, o zaman böyük zəlzələləri, sunamiləri, təbii fəlakətləri öyrənmək 

nəyə lazımdır? Biz ki onları idarə edə bilmirik. Ancaq biz onları ona görə öyrənirik ki, heç olmasa, hadisələrə 

hazır olaq. Bax mən də düşünürəm ki, tarixi bilmək, öyrənmək lazımdır, doğrudur, tarix bizim keçmişimizdir, 

amma biz o tarixi yaddaşa söykənməsək, tarixdəki səhvlərimizi görməsək, gələcəyimizi doğru inşa edə 

bilmərik. Biz dostumuzu, düşmənimizi tanıya, kim olduğumuzu aydın şəkildə dərk edə bilmərik. Ona görə mən 

düşünürəm ki, tarix olduqca vacib bir sahədir. Kim aydın və canlı şəkildə Nuhdan bəri beş min illik tariximizi 
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görmək istəyirsə, Naxçıvana getsin. Çünki tarixi yaddaşı olmayan ziyalı, yaxud elə insan təməli olmayan binaya 

bənzəyir. Nə qədər yüksəlirsə, bir o qədər uçma ehtimalı artır. Tarixi yaddaş milli özünüdərkin təməli rolunu 

oynayır. Bu yaddaşı güclü olan ziyalı, yaxud elə xalq onun üzərində möhkəm gələcək inşa edə bilər. 

 

Naxçıvanda turizmin inkişafı üçün bütün şərtlər yaradılıb 

 

Səfərimiz Naxçıvan Dövlət Universitetində “Naxçıvanın turizm potensialının tanıdılmasında medianın 

rolu” mövzusunda keçirilən konfransla bağlı idi. Bu səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu (KİVDF) və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin İctimai-siyasi şöbəsi tərəfindən çox maraqlı proqram hazırlanmışdı. Sözün doğrusu, əvvəlcə bu 

proqram bizə bir qədər ağır gəldi. Çoxsaylı tədbirlər, nahar fasiləsinə qədər və nahar fasiləsindən sonra beş-altı 

görüş və ziyarət nəzərdə tutulmuşdu. Səhər saat səkkizdən dərhal bizim tədbirlər başlayırdı. Axşam saat səkkizə, 

bəzən də doqquza qədər uzanırdı. Ancaq hər məkana getdikcə və hər görüş keçirdikcə bunun nə qədər vacib 

olduğunu bir daha dərk edirdik. Nə qədər biri-birindən daha lazımlı olduğunu başa düşürdük. Ona görə də 

düşünürəm ki, bu səfər və ziyarət iştirakçıların hər birinin yaddaşında unudulmaz günlər kimi qaldı. 

 

Təyyarədən görünən Azərbaycan etnosiyasi və siyasi inzibati coğrafiya kimi 

 

Əvvəllər biz Naxçıvana Qərbi Azərbaycan torpaqları üzərindən, Zəngəzur dağlarının, Göyçə gölünün 

üzərindən gedərdik. Və beləcə, göydən də olsa, vətənin bir parçasını görmək səadətini yaşayırdıq. Çox təəssüf 

ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı təqribən son üç ildir ki, təyyarə başqa bir istiqamətdən - Təbriz üzərindən 

keçərək Naxçıvana gedir. Yuxarıdan baxanda Azərbaycanın böyüklüyü və Azərbaycanın nə qədər zəngin 

olduğu bir daha aydın görünür. Elə təyyarədəcə bir həqiqəti oradakı dostlarımla da ünsiyyətdə dilə gətirdim ki, 

Azərbaycanın qərbi də, cənubu da, şimalı da onun tarixi torpaqlarıdır. Məsələ ondadır ki, Naxçıvanda olarkən 

bunu çox aydın görürsünüz. Çünki bir tərəfdə Qərbi Azərbaycandakı torpaqlar (indiki Ermənistan 

Respublikasının ərazisi) əl atsan, çatacaq dərəcədə yaxındır. Bir tərəfdə İrandakı kəndlərimiz... Bəzən insan 

səhv salır ki, bu, bizim kənddir, yoxsa İranın? Bir tərəfdən yenə Zəngəzur dağları ilə əhatə olunmuş tarixi 

torpaqlarımız, bir tərəfdən isə Türkiyədə İğdırdan başlayan böyük azərbaycanlı etnosiyasi coğrafiyası... 

Bütün bunlar insanda qəribə bir həyəcan yaradır. Eyni zamanda, ürəyimin ən dərinliklərində mən çox 

böyük təəssüf hissi keçirdim ki, görəsən, Azərbaycan xalqı nə günah sahibidir ki, belə bir qədəri yaşamağa 

məhkum edilib? Amma bir tərəfdən də təsəlli üçün düşündüm ki, Ermənistan istisna olmaqla, digər iki 

həmsərhəd ölkələrdə yenə biz yaşayırıq. Soydaşlarımız yaşayır. Əgər bir anlıq inzibati-siyasi sərhədləri 

götürsək, yenə bizim etnosiyasi coğrafiyamızın bütöv olduğu ortaya çıxır. Və bu gerçəkliyi heç kəs dəyişə 

bilməz. Süni qoyulmuş maneələr, inanırıq ki, nə vaxtsa aradan qaldırılacaqdır. Və Azərbaycanın etnosiyasi 

coğrafiyası bütün möhtəşəmliyi və böyüklüyü ilə yenidən ortaya çıxacaqdır. Dünyada baş verən tarixi 

hadisələrdə azərbaycanlılar yenidən aparıcı rola sahib olacaqlar. 

 

Etnoslar yaşadıqları coğrafi landşaftın övladlarıdırlar, yaxud aprel döyüşləri xalqımız üçün yeni 

passionar təkan mərhələsi kimi 

 

Lev Qumilyov deyir ki, türklər harada olurlarsa olsunlar, nə dilində danışırlarsa danışsınlar, onlar tarixi 

hadisələrin katalizatoru olaraq qalacaqlar. Nədənsə, elə təyyarədə Qumilyovun bu fikirlərini xatırladım. O deyir 

ki, etnoslar öz landşaftlarının övladlarıdır və ona çox bənzəyirlər. Doğurdan da, bu coğrafiyanın landşaftına 

baxanda nə qədər zəngin, nə qədər təzadlı, eyni zamanda, nə qədər ahəngdar və harmonik olduğunu görürsən. 

Mən düşünürəm ki, milli xarakterimizin formalaşmasında bütün bunların hamısının rolu olubdur. Çox inanıram 

ki, bu fikir həqiqəti əks etdirir. Naxçıvanda xalqımızın taleyi haqqında düşünərkən Qumilyovun bir sözünü də 

xatırladım. O deyir ki, bir neçə yüz ildən bir xalqların taleyində və tarixində bir passionar təkan mərhələsi 

başlayır. Bəzən passionarlıq nəzəriyyəsini ümumiyyətlə qəbul etmirlər. Bəzən bunun, sadəcə, bioloji növlərə, 

yəni daha çox bitkilərə aid olduğunu düşünürlər, amma nədənsə mən buna inanıram. Kim bilir, bəlkə də, buna 

inanmaq istədiyim üçün Qumilyovun passionar təkan nəzəriyyəsinə istinadən deyə bilərik ki, yaşadığımız 

yüzillik mütləq azərbaycanlıların tarixi-siyasi taleyi baxımından passionar təkan mərhələsi olacaqdır. Çünki 
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artıq bu faciə ilə daha çox yaşamaq olmaz. Aprel döyüşləri və Qarabağımızın kiçik bir parçasının qaytarılması 

ilə yeni passionar təkan mərhələsi başlayıbdır. Böyük qayıdış və böyük mənada özünədönüş prosesinin ilk 

addımını atmışıq. 

 

Naxçıvan böyük və möhtəşəm abidələr diyarıdır 

 

Naxçıvanda tədbirlərimiz, ilk növbədə, çağdaş Azərbaycanın qurucusu, böyük dövlət xadimi, 20-ci əsrin 

sonlarında parça-parça olmuş Azərbaycanın bir daha parçalanmasının qarşısını alan Ulu öndər Heydər Əliyevin 

abidəsini ziyarət etməklə başladı. Mən bu böyük tarixi şəxsiyyətin, böyük dövlət xadiminin abidəsini ziyarət 

edərkən bir daha məhz Onun “Hər nazir ildə heç olmasa bir dəfə Naxçıvana gəlməlidir” fikrini xatırladım. Və 

bir daha yenidən o qənaətə gəldim ki, hər bir azərbaycanlı da heç olmasa ömründə bircə dəfə Naxçıvana 

getməlidir ki, özünün kim olduğunu dərk etsin. Düşünürəm ki, bu fikrimdə qətiyyən mübaliğə yoxdur. Çünki 

Sədərəkdən Ordubada qədər, Sədərəkdən Culfaya qədər uzanan yolboyu sağınızda və solunuzda sizin olan, 

amma həm də sizin olmayan torpaqları görürsünüz. Haça dağ, yaxud İlanlı dağ, demək olar ki, Naxçıvanın hər 

nöqtəsindən görünür. Bu dağın ucalığı hər bir azərbaycanlını ucalığa səsləyir. Millətimizə və dövlətimizə, tarixi 

torpaqlarımıza sahib çıxmağa səsləyir. 

 

Ən ucqar kəndlərin belə abad yolları, mükəmməl kommunikasiyası var 

 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, səfər boyu mən çox abad bir Naxçıvan gördüm. Biz Naxçıvanın ən ucqar 

kəndlərinə, Ermənistanla sərhəddə olan Sədərək kəndinə və Heydərabad qəsəbəsinə, eyni zamanda, Culfaya 

Şahtaxtı gömrük məntəqəsinə qədər gedib çıxdıq. Haraya gedirsinizsə gedin, sizi gedəcəyiniz mənzilə çox abad 

və rahat yollar aparır. Haraya baxırsınızsa baxın, sağınızda və solunuzda böyük yaşıllaşdırma işlərinin, böyük 

quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini görürsünüz. Naxçıvanın hər kəndi öz-özlüyündə bir qəsəbədir. Abad 

yolları, gözəl səkiləri var. Eyni zamanda, əldə etdiyimiz məlumata görə, Naxçıvanda son illər yaşıllaşdırma bir 

neçə dəfə artıb. Bitki örtüyü zənginləşdirilib, ağaclar əkilib. Naxçıvan, eyni zamanda, çox böyük sənaye 

potensialına malikdir. “Made in Azerbaijan” brendi altında çoxsaylı Naxçıvan malları var ki, biz onları böyük 

qürur və fəxrlə beynəlxalq bazara təqdim edə bilərik. 

 

Naxçıvan Dövlət universiteti kiçik bir şəhərcikdir 

 

İlk görüşümüz Naxçıvan Dövlət Universitetinin Jurnalistika və Beynəlxalq Münasibətlər fakültələrinin 

tələbələri ilə oldu. Naxçıvan Dövlət Universiteti təxminən 108 hektarlıq bir ərazidə yerləşir. Çox müasir tədris 

korpusları və çox gözəl yaşıl ərazisi var. Belə demək mümkündürsə, ərazisinə, müasirliyinə və tədris şəraitinə 

görə Azərbaycanın ən birinci universitetləri sırasındadır. Bura başlı-başına bir şəhərcikdir, tələbələrin təhsil 

alması üçün hər cür şərait yaradılıbdır. Burada Naxçıvanın turizmlə bağlı aktual problemləri müzakirə olundu və 

turizmin inkişafında medianın rolu məsələlərinə toxunuldu. İstər Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri, 

istərsə də müəllim və professorlar çox maraqlı çıxışlar etdilər. Onların çıxışlarında həm Naxçıvanın turizm 

potensialı ilə bağlı çox zəngin məlumatlar, həm də səyləri birləşdirməklə Naxçıvanı necə Azərbaycanın turizm 

brendlərindən birinə çevirmək olar məsələləri öz əksini tapmışdı. Çox maraqlı və qızğın müzakirələr getdi və 

doğrudan da, bu prosesdə bir həqiqət aydın oldu ki, naxçıvanlıların dili ilə desək, Azərbaycanın mərkəzi 

mətbuatının bu işdə çox böyük rolu ola bilər. Əlbəttə, Azərbaycanın mərkəzi mediası həmişə Naxçıvanın sosial, 

siyasi və mədəni həyatına çox böyük diqqət ayırıbdır. Amma mən düşünürəm ki, hazırkı mərhələdə milli 

mətbuatın üzərinə həm də Naxçıvanın turizm potensialının təbliği ilə bağlı çox böyük vəzifələr düşür. Bu 

konfransda yekun nəticə belə oldu ki, onsuz da mərkəzi media ilə regionlar arasında sıx əlaqə var. Amma 

bundan sonra da əlaqələr daha da möhkəmlənməlidir və inkişaf etdirilməlidir ki, Naxçıvan Azərbaycanın 

informasiya məkanında daim gündəmdə olsun, orada turizmin inkişafı ilə bağlı bütün şərtlər hər bir 

azərbaycanlının, hər bir oxucunun diqqətinə çatdırılsın. 

 

Düşmən gözü tökən gözəl, abad Heydərabad 
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Səfərlərimizdən biri Heydərabad qəsəbəsinə oldu. Bu yeni yaradılmış qəsəbə Sədərək rayonunun inzibati 

mərkəzidir. Sədərək Naxçıvanın tarixində xüsusi rolu olan yaşayış məntəqələrindən biridir. Biz bilirik ki, Övliyə 

Çələbi səyahətnaməsində Sədərəyin adını çəkir və orada min xanə olduğunu bildirir. Oranın çox inkişaf etmiş 

bir kənd olduğunu qeyd edir. Sədərək sərhəd kəndi olmasına və daim atəşə məruz qala bilmək təhlükəsi 

yaşamasına baxmayaraq, son illərdə çox böyük inkişaf yolu keçib. Əvvəllər, həqiqətən də, Çələbinin qeyd etdiyi 

kimi, min ev vardısa, bu gün Sədərəkdə artıq min beş yüzdən çox ev var. Bu, o deməkdir ki, Sədərək 

müstəqillik illərində xeyli böyüyübdür. Heydərabad qəsəbəsindən baxanda çox da uzaqda olmayan yüksəklikdə 

bir-birindən 10-15 metr aralı məsafədə yerləşən iki hərbi məntəqə görünür. Bunlardan biri bizimdir. Biri isə 

işğalçı Ermənistanındır. Bu qədər təhlükəli, bu qədər düşmənlə sinə-sinəyə, döş-döşə dayanılan ikinci məntəqə 

mən təsəvvür edə bilmirəm. Biz Sədərəkdə vətənimizi qoruyan əsgərlərlə görüşdük. Onların xidmət keçdiyi 

məntəqələrə getdik. Eyni zamanda, biz onların müşahidə postlarından indi işğal altında olan Ermənistan ərazisi 

hesab olunan qədim Azərbaycan torpaqlarına baxdıq, Arazdəyən kəndini gördük. Dayandığımız zirvədən qərbə 

və şərqə tərəf baxıb müqayisə aparmaq imkanı yaranmışdı. Qərb tərəfdə dağılmış, yolları və yaşıllığı olmayan 

bir böyük yaşayış məntəqəsi, lakin Naxçıvan tərəfdə isə səliqəli küçələri, asfalt örtüyü, yaşıllıqları, məktəbi və 

hazırda davam edən yeni tikililəri ilə diqqəti çəkən Heydərabad qəsəbəsi və Sədərək kəndi vardı. Bu fərq 

ürəyimizdə bir fəxarət hissi yaratdı. 

Bundan sonra bizim növbəti səfərlərimizdən biri Şərur rayonunun müxtəlif kəndlərinə oldu. Bu kəndlərin 

hər birində çox yaxşı və müasir məktəblər inşa olunub. Bizi qarşılayan hər bir məktəb direktoru və müəllimləri 

fəxrlə öz göstəricilərindən danışırdılar. Orta məktəb məzunlarının ali məktəblərə qəbul göstəricisi ümumi 

respublika göstəricilərindən bir qədər də üstündür. Əlbəttə, bu, çox sevindiricidir ki, Naxçıvanda təhsilə və 

maariflənməyə bu qədər diqqət yetirilir. 

 

Qarabağlar Türbə kompleksi yenidən bərpa edilir 

 

Başqa bir səfərimiz Qarabağlar kəndinə oldu. Qarabağlar kəndi Naxçıvanın ən qədim kəndlərindən 

biridir. Orada 12-ci əsrin sonlarında tikildiyi bilinən məşhur Qarabağlar Türbə Kompleksi var. Təkcə 

Qarabağlar kəndinin tarixi ilə tanış olmaq nə qədər qədim bir tarixlə üz-üzə olmağı dərk etmək deməkdir. Türbə 

öz möhtəşəmliyi ilə bu gün də çox müasir görünür. Türbənin üzərindəki rənglər bu gün də solmayıbdır. Onun da 

şahidi olduq ki, hazırda türbədə bərpa işləri həyata keçirilir. Övliya Çələbi qeyd edir ki, mən Qarabağlar 

kəndində çox böyük bağlar gördüm. Görünür, Qarabağlar adı da buradan gəlir. Çünki qara sözü arxaik türkcədə 

həm də böyük, geniş mənası ilə diqqəti cəlb edir. Müəllif həm də qeyd edir ki, mən Qarabağlar kəndində bir 

bağbanın bağında 40 növ armud gördüm. Nəzərə alsaq ki, bağda hər ağacdan birdən çox sayda ağac olur, o 

zaman bağdakı ağacların sayı haqqında bizdə təsəvvür yarana bilər. Təkcə bir növdən bu qədər əkilibsə, görün 

digər meyvə növlərindən nə qədər ağac olub? Bu informasiya bir daha Qarabağlar kəndinin adının elə oradakı 

olan bağlarla əlaqəsinin olduğunu bizə göstərir. Amma bu da məsələlərin hamısı deyil. Əgər belə böyük bağlar 

vardısa, deməli, o bağdakı meyvələri yetişdirmək üçün xüsusi kəhrizlər və suvarma sistemləri vardı. O 

bağlardakı meyvələrin satış bazarı, satış məntəqələri və yaxud onların ixrac nöqtələri və s. vardı. Təkcə bu 

informasiyadan biz bu tarixi kənd haqqında nə qədər məlumat əldə etmiş oluruq. 

 

Azərbaycan qadınının şərəfinə ucaldılan möHtəşəm abidə – Möminə Xatun türbəsi 

 

Növbəti səfərimizdən biri Naxçıvan şəhərinin özündə yerləşən Möminə Xatun türbəsinə oldu. Möminə 

Xatun türbəsi xüsusi memarlığı ilə seçilən bir abidədir. Bu, Memar Əcəmi Naxçıvaninin yaratdığı çox böyük və 

möhtəşəm abidələrdən biridir. Bu abidəyə diqqət yetirəndə bir daha dərk edirik ki, orta əsrlərdə Naxçıvan 

Azərbaycanın nə qədər inkişaf etmiş bir bölgəsi olubdur. Səlcuqlar imperiyasının parçalandığı ərazilərdə 

mübarizələr nəticəsində Şəmsəddin Eldənizin hökmdarlığı ilə Atabəylər (Eldənizlər) dövləti yaranır. Həmin 

dövrdə Naxçıvan həm Azərbaycanın paytaxtı, həm də Yaxın Şərqin və Şimali Afrikanın ən böyük siyasi 

mərkəzlərindən biri olur. Mən düşünürəm ki, bu mərhələ Naxçıvan tarixində olduqca maraqlı bir dövrdür. Çünki 

həmin dövrdə Naxçıvanda alınan qərarlar bütövlükdə müsəlman Şərqinin həyatına təsir edən qərarlar olub. Ona 

görə də bu tarixi gerçəklikdə bu günlə səsləşən bəzi məsələlər də var. Bütövlükdə müsəlman Şərqində və Şimalı 

Afrikada yaşayan, eyni zamanda, Körfəz ölkələrindəki xalqların hər biri Naxçıvanda öz tarixi və mədəniyyəti ilə 
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bağlı nə isə tapa bilər. Ona görə də yaxşı təbliğat aparılsa, Körfəz ölkələrinin elitar turistlərini asanlıqla 

Naxçıvana cəlb etmək olar. Ərəb Körfəzi ölkələrindən olan turistlər ən çox pul xərcləyən turistlər 

kateqoriyasında, bəlkə də, birincidirlər. Bu da Naxçıvanda turizmin inkişafına böyük töhfələr verə bilər. 

Naxçıvan qalası, Nuhun məzarı və “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı 

Naxçıvan qalası ayrıca bir məkandır. Bu qala təpə üzərində inşa olunmuş qaladır. Hazırda qala çox böyük 

əmək sərf edilərək tarixi mənbələrdə göstərilən sxemə uyğun olaraq bərpa olunub. Orada Naxçıvanın tarixi 

eksponatları nümayiş etdirilir. Bunların içərisində çox maraqlı nümunələr var. Ən qədim dövrlərdən, daş 

dövründən üzü bəri ən son orta əsrlərə qədər olan müxtəlif muzey əşyaları və numizmatik materiallar nümayiş 

etdirilir. 

Başqa bir mühüm abidə isə Nuhun məzarıdır. Nuhun məzarının üzərində tikilən məzarüstü abidənin 

içərisində nümayiş etdirilən eksponatlar da xüsusi maraq kəsb edir. Naxçıvanda haqlı olaraq bu işə diqqət 

yetiriblər. Çünki tanıtıcı lövhələrin hər birinin üzərində və fotoşəkillərin üzərində azərbaycanlı olmayan 

müəlliflərin məhz bu məzarın Nuha aid olması ilə bağlı fikirləri əks olunub. Bu da məzarın, doğrudan da, 

Nuhun məzarının olması ilə bağlı fikirləri təsdiq etmiş olur. Naxçıvanın ən tarixi məkanlarından biri də 

“Əshabi-Kəhf” ziyarətgahıdır. “Qurani-Kərim”də adı keçən hekayətin məhz bu dağda baş verməsi ilə bağlı xeyli 

məlumatlar var. Bütövlükdə isə dünyada üç məkan göstərilir ki, hekayət məhz orada baş verib. Əlbəttə ki, biz 

inanırıq ki, bu hadisə məhz Naxçıvanda baş verib. “Əshabi-Kəhf”ə ziyarət zamanı xüsusi ab-havaya sahib çox 

qədim və sirli bir məkanda olduğunu dərk edirsən. Yaşayış məntəqlərindən xeyli uzaqda olmasına baxmayaraq, 

çox gözəl yolu var ki, insan çox rahatlıqla və qısa müddətə bu məkana gedə bilir. “Əshabi-Kəhf” ziyarətgah 

kompleksi nümunəvi şəkildə təmir olunub. Buradakı qonaqpərvərlik, Naxçıvanın bitkilərindən hazırlanmış çay 

dəstgahı da xüsusi bir zövq və ləzzət verir. 

 

Duz dağı müalicə istirahət mərkəzi, təbiətin və insanın birgə yaratdığı möcüzə 

 

Başqa bir səfərimiz isə Duzdağına oldu. Duzdağı bir təbiət möcüzəsidir. Eyni zmanada, insanların 

yaratdığı bir möcüzədir. Uzun illər duz istehsalı üçün istismar olunan duz mədənlərinin içərisində zamanla çox 

gözəl bir süni mağara əmələ gəlibdir. Amma buraya mağara deməyə adamın dili gəlmir. Çünki çox gözəl təmir 

olunub. Sanki bir saraya daxil olursunuz. Burada insanların müalicə alması üçün gözəl şərait yaradılıb. 

Mağaranın uzunluğu təqribən 350 metrdən çoxdur. Eni isə bəzi yerlərdə 10-12 metr, bəzi yerlərdə daha çoxdur. 

Burada dünyanın bir çox yerindən - Rusiyadan, İrandan, Türkiyədən və digər ölkələrdən müalicəyə gələn 

insanlar var. Tibbi turizmin inkişafı üçün çox unikal bir yerdir. Lazımi qədər təbliğ olunsa, heç şübhəsiz, burada 

yaradılmış müasir şəraitdən hamı istifadə edə bilər. 

Əzizim Ordubada, Yol gedər Ordubada... 

Səfərlərimizdən biri Ordubad şəhərinə oldu. Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yerləşdiyi 

qədim “Qeysəriyyə” binasında, Məmməd Səid Ordubadinin və Məhəmməd Tağı Sidqinin ev-muzeylərində 

olduq. Ordubad başdan-başa ayrıca bir tarixdir. Öz qonaqpərvərliyi, özünəməxsus koloriti, tarixi, yeməkləri və 

ləhcəsi ilə sanki muxtar respublika içərisində özünəməxsus bir muxtar regiondur. Təkcə bir rayonun Azərbaycan 

ədəbiyyatına, tarixinə bəxş etiyi insanları, dahiləri görəndə bir daha Azərbaycan xalqının nə qədər zəngin, 

Məmməd Səid Ordubadi, Məhəmməd Tağı Sidqi, Yusif Məmmədəliyev və digər ədiblərimizin məhz 

Ordubaddan çıxdığını düşünsək, bir daha bu rayonun nə qədər böyük potensiala malik olduğunun şahidi ola 

bilərik. Bir də onu nəzərə almaq lazımdır ki, Ordubad həm də Azərbaycanda Təbriz ləhcəsinə ən yaxın ləhcədə 

danışan bir şəhərdir. Bu da vaxtilə Ordubadla Təbriz arasında iki mədəni mərkəz kimi xüsusi münasibətlərin 

olmasından xəbər verir. 

 

Şahbuz, şahlara layiq məkan, yaxud Biçənək aşırımından əsən vətən qoxulu ruzigar 

 

Sonuncu səfərimiz isə Şahbuz rayonuna - Batabat gölünə oldu. Şahbuz rayonu Naxçıvanın inciləri 

sırasındadır. Öz təbiəti, landşaftı, flora və faunası ilə, kim bilir, bəlkə də, Cənubi Qafqazın ən zəngin 

coğrafiyalarından biridir. Nəzərə alsaq ki, uzun illərdir Naxçıvanda təbiətin mühafizəsi ilə bağlı xüsusi siyasət 

həyata keçirilir. Elə ona görə də Şahbuzun flora və faunası bu qədər zəngindir. Burada olan heyvanlar uzun 

müddət ovlanmadıqlarına və mühafizə edildiklərinə görə insanlardan çəkinmirlər. Hətta biz yolu keçərkən 
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önümüzdən çəkinmədən çox rahatlıqla bir çöl qabanı sürüsünün keçdiyinə şahid olduq. Bizə məlumat verən 

qoruq rəhbəri qeyd etdi ki, bu zamana qədər yox olduğu zənn edilən yerli cüyür növləri fotokakanlara düşüb. 

Bu, bir daha onu göstərir ki, Naxçıvanın faunası bərpa olunur. Şahbuz həm də göllər diyarıdır. Orada irili-xırdalı 

göllər var. Ən gözəllərindən biri də Batabat gölüdür. Şahbuzda insanı həyəcanlandıran məqamlardan biri də 

Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun Zəngəzur dövlət qoruğunun tərkib hissəsi olmasıdır. Cəmisi bir aşırımı, 

Biçənək aşırımını keçməklə artıq tarixi Sisiyan torpaqlarına, Zəngəzurun daha yuxarılarında yerləşən 

torpaqlarımıza keçmək mümkündür ki, oradan da böyük Azərbaycanın digər əraziləri - Laçın, Kəlbəcər və s. 

torpaqlarına getmək olar. İnsanı həyəcanlandıran budur ki, Biçənək aşırımını aşmaqla cəmisi bir neçə 

kilometrdən sonra o tarixi torpaqlara çata bilərsiniz. Amma çox təəssüflər olsun ki, hələlik bu, mümkün deyil. 

Səfər günlərində biz daima xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğumuzu hiss etdik. Bu, əlbəttə, Muxtar 

Respublikanın Ali rəhbərliyinin diqqəti və qayğısı idi. Bu diqqəti və qayğını minnətdarlıq və şükranla yad 

edərək son təəssüratlarımı qeyd etmək istəyirəm. Naxçıvana səfərimiz Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Aparatının rəhbəri hörmətli Əli Həsənovun iştirakı ilə təşkil olunan ziyafətlə sona çatdı. Bu insanla 

tanışlıq şəxsən məndə çox xoş təəssürat yaratdı. Çünki məmur olmaq, dövlətə xidmət etmək çox şərəfli bir 

peşədir. Məmur olmaq xalqa xidmət etmək deməkdir. Amma, eyni zamanda, məmur olaraq həm də ziyalı 

olmaq, Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini dərindən bilmək çox yaxşıdır. Və məmur 

olaraq həm də yaxşı bir həmsöhbət olmaq - bu, daha da yaxşıdır. Mən şəxsən Əli Həsənovun timsalında bu 

sadaladığım keyfiyyətlərin hamısının cəmini gördüm. 

 

Bir az da naxçıvanlıların sosial keyfiyyətləri haqqında... 

 

Naxçıvanlılar olduqca sosial insanlardır. Və mənə elə gəldi ki, Naxçıvanın özünəməxsus sosial 

mikrostrukturu var. Kiminlə ünsiyyətdə olursunuzsa olun, əsla çəkinmədən rahatlıqla yüz illərin tanışı kimi 

sizinlə danışacaq. Sürücüsündən tutmuş məmuruna qədər, gömrük işçisindən başlamış hərbçiyə qədər hər bir 

şəxs söhbətə qoşular-qoşulmaz dərhal mövcud əhval-ruhiyyəni mənimsəyəcək. Söhbətin nədən getdiyini başa 

düşəcək. Və bir növ sizinlə bərabər kampaniya təşkil edəcək. Bilirsiniz, bu, çox maraqlı cəhətdir. Hər bir 

söhbətə qoşulmaq üçün insanın ilk növbədə intellektual baqajı olmalıdır. O qədər sosial və məlumatlı adam 

olmalısan ki, mövzunu başa düşəsən və yerindəcə dialoqa adaptasiya oluna biləsən. Bax bu keyfiyyətlər bütün 

regionlarımızda yoxdur. Və yaxud bu və ya digər dərəcədə azdır və ya çoxdur. Hər halda Naxçıvandakı bu vacib 

sosial mühitin olmasını müşahidə etdim və bunun səbəbini də özümə bir sosioloq kimi izah edərkən başa 

düşdüm ki, Naxçıvan bir növ blokada şərtləri içərisində yaşayır, küncə sıxışdırılıb. Çünki Naxçıvana hələ də 

ancaq hava yolu ilə gedib-gələ bilirik. Bu şərtlər ətraf-mühitlə əlaqəyə girmək üçün insanlarda şiddətli bir arzu, 

istək yaradır. Əlbəttə ki, bunun yolu da sosiallaşmaqdan, oxumaqdan və inkişaf etməkdən keçir. Belə qənaətə 

gəldim ki, illər, tarixi proseslər naxçıvanlılarda belə bir təqdir olunası sosial keyfiyyət formalaşdırıb. 

Naxçıvan səfərimiz başa çatdıqdan sonra biz müasir hava nəqliyyatlarından biri ilə yenidən Bakıya 

qayıtdıq. Amma, əlbəttə ki, ürəyimiz Naxçıvanda qaldı. Düşünürəm ki, bu, bizim Naxçıvana bundan sonrakı 

olacaq daha intensiv səfərlərimizin başlanğıcı idi. 

 

Yeni Azərbaycan.-2017.-9 iyun.-№ 102.-S.4-5. 
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Yarım əsrlik Naxçıvan Dövlət Universitetinin elm və innovasiya fəaliyyəti 

 

Mübariz Nuriyev, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru 

 

50 yaşı tamam olan bu universitet 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filialı kimi 

fəaliyyətə başlamış, beş il sonra Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna çevrilmiş və 1991-ci ildən Naxçıvan 

Dövlət Universiteti adı alaraq Azərbaycanda elm və təhsilin inkişafında, eləcə də kadr potensialının 

formalaşmasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin xüsusi rolu olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı sayəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin ölkədə və beynəlxalq aləmdə 

nüfuzu daha da artmaqdadır. Bu mənada Böyük Britaniyanın dünyada məşhur olan Kembric Universitetinin bu 

ali məktəbi dostluq və əməkdaşlıq üçün seçməsi, ənənəyə uyğun olaraq ali məktəblər haqqında hər il nəşr 

etdirdiyi “Mükəmməlliyə bələdçi. Qlobal Təhsil və İmkanlar” seriyasından olan Bələdçi kitabında Naxçıvan 

Dövlət Universitetinə yer ayrılması Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq nüfuzunun göstəricisi olmaqla 

yanaşı, həm də bütövlükdə Azərbaycan ali məktəbinin uğurlarının biri hesab oluna bilər.  

İngiltərənin Kembric Universitetinin illik nəşri olan “Mükəmməlliyə bələdçi. Qlobal Təhsil və İmkanlar” 

seriyasının 2013-cü ilə olan nəşrində 44 ölkədən 183 təhsil müəssisəsi sırasında Azərbaycandan ilk dəfə məhz 

əsas elm və ali təhsil mərkəzi olan Naxçıvan Dövlət Universiteti və onun əldə etdiyi uğurlar haqqında məqalə 

verilmişdir. 

2014-cü il Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə anonim qaydada keçirilən Azərbaycan 

ali təhsil müəssisələri arasında keçirilən reytinq sıralamasında Naxçıvan Dövlət Universiteti birinci yerə layiq 

görülmüşdür. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Regionun inkişafı problemləri” elmi-

tədqiqat laboratoriyası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 10 fevral 1992-ci il tarixli, 98 saylı əmri ilə 

yaradılmışdır. Hal-hazırda elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşları Naxçıvan Muxtar Respublikasının maddi 

və mənəvi sərvətləri, təbii ehtiyatları, flora və faunası, mədəni əlaqələri istiqamətlərində tədqiqat işləri aparırlar. 

Laboratoriyanın əməkdaşları tədqiqat işlərini elmi iş planları əsasında universitetin müvafiq kafedralarının və 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar, Təbii Ehtiyatlar institutlarının mütəxəssisləri ilə müzakirələr, 

məsləhətləşmələr aparmaqla yerinə yetirirlər.  

Universitetin professor müəllim heyətinin apardığı elmi tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq son on ildə 

universitet əməkdaşlarının 476 китабы, о cцмлядян 201 монографийа, 30 dərslik, 245 дярс вясаити, 501 

методик вясаит вя програм, 7686 елми мягаля вя 1076 тезиси чап олунмушдур. 

Елми мягалялярдян 1176-sı, тезислярдян ися 338-i хариcдя дярc олунмушдур. Хариcдя дярc 

олунмуш мягалялярдян 67-si Томсон Ройтер Институту тяряфиндян мцяййян олунан вя елми 

иcтимаиййят тяряфиндян бирмяналы шякилдя гябул едилян Science Citation Index серийасына дахил 

олан impakt faktorlu jурналларда дярc олунмушдур. 

Bu illər ərzində Нахчыван Дювлят Университетиndə 81 beynəlxalq səviyyəli, 96 respublika səviyyəli, 

200-ə yaxn muxtar respublika və universitet səviyyəli konfrans keçirilmişdir. Son on ildə Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin əməkdaşlarından 74 nəfər fəlsəfə doktoru proqramı üzrə, 14 nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə 

müdafiə etmişdir. Universitetin iki nəfər əməkdaşı 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

müxbir üzvü seçilmişdir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetində 1997-ci ildən dissertasiya şurası fəaliyyət göstərir ki, bu şurada 

Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan dili, Dünya ədəbiyyatı pedaqogika və sənətşünaslıq üzrə indiyə qədər 

yüzlərlə doktorant və dissertant müdafiə etmişdir. 2015-ci ildən parazitalogiya və etimalogiya ixtisasları üzrə, 

2017-ci ildən isə fəlsəfə və pedaqogika üzrə də dissertasiya şurası fəaliyyətə başlamışdır. 

Layihədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktoranturasında fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 15 ixtisasda 

32 doktorant, 19-u xarici vətəndaş olmaqla 30 ixtisas üzrə 116 dissertant, elmlər doktoru proqramı üzrə 6 

ixtisasda 7 doktorant,10 ixtisas üzrə 16 dissertant təhsil almaqdadır. 

13 fevral 1997-ci ildə universitetin «Elmi əsərlər» məcmuəsi Azərbaycan Mətbuat və İnformasiya 

Nazirliyinin qeydiyyatından keçmiş, bu haqda həmin tarixdə 550 №-li şəhadətnamə verilmişdir.  
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın 2010-cu il 30 aprel tarixli qərarı ilə «Elmi əsərlər» 

jurnalının 4 seriyası (“Humanitar elmlər”, “İctimai elmlər”, “Təbiət və tibb elmləri”, “Fizika-riyaziyyat və 

texnika elmləri”) tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir. Həmçinin 2011-ci ildə “Elmi 

əsərlər” jurnalının dörd seriyasına “ISSN” beynəlxalq seriya nömrəsi alınmışdır. Həmin ildən başlayaraq 

universitetin “Elmi əsərləri”nin hər il 8 nömrəsi çap olunur. 2014-cü ildən başlayaraq “Elmi əsərlər” jurnalının 

bütün nömrələri onlayn şəkildə universitetin veb saytında yerləşdirilir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin maddi-texniki bazası günü-gündən genişlənir. Belə ki, 2014-cü ildə 1 

ədəd tədris vəsaiti kimi istifadə olunan Dəmir yolu yük çeşidləmə stansiyasının kampüterlə idarə olunan maketi, 

33 ədəd fərdi kompüter, 10 printer, 6 kamera SAMSUNQ, 3 ədəd universitet televiziyası üçün yayım avadanlığı 

alınmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən yeni tikilmiş və 2015-ci ildə 

istifadəyə verilmiş Baytarlıq ixtisası tələbələri üçün universal laboratoriya, universitet xəstəxanası üçün 

diaqnostika, stomatologiya, göz, cərrahiyyə anesteziologiya və reanimasiya, sterilizasiya, fizioterapiya 

kabinələri, laboratoriya universitetimizə hədiyyə olunmuşdur. 

2015-ci ildə fizika ixtisası üzrə təsil alan tələbələr üçün 32 adda, laborator işini yerinə yetirmək mümkün 

olan, elm və texnikanın son nailiyyətləri əsasına hazırlanmış laborator avadanlıqları alınıb 

quraşdırılmışdır.2016-cı ildə isə kimya və biologiya ixtisasları üçün laborator avadanlıqları və kimyəvi 

elementlər alınaraq müəllim və tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. 

2015-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində Cənubi Koreya Respublikasının qrant layihəsi əsasında 

Elektron təhsil sistemi və rəqəmsal multimedia infrastrukturu layihəsinin açılışı olmuşdur. Layihə ilə əlaqədar 

olaraq elektron kitabxana yenidən qurularaq, yeni kompüterlərlə təmin olunub. Universitetin bütün fakültələri 

elektron kürsülər, vidiomüşahidə sistemləri, test imtahanları və informatika dərslərini təşkil etmək üçün 

kompüter otaqları ilə təmin olunaraq, müəllim və tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. 

Artıq 5 ildir ki, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun alim və mütəxəssislərinin distant təhsil 

sistemi vasitəsilə Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi tədqiqat və təhsil müəssisələrinin doktorant və 

dissertantları üçün informatika fənninin onlayn dərsləri davam etdirilir. İki ildir ki, həmin dərslərin nəticəsi 

olaraq doktorant və dissertantlar informatika fənnindən minimum imtahanı onlayn şəkildə verir və müvafiq 

sertifikatlarla təmin olunurlar. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsində tədrisin kredit sistemi ilə təşkili qaydalarında 

islahatlar aparılmış və bir çox yeniliklərə imza atılmışdır. Bu islahatlar “Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq 

olunmuş “Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı”, “Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili 

qaydaları”, “Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və “magistr” dərəcələrinin verilməsi qaydaları”na və 

Avropa Kredit Transfer Sisteminə uyğun hazırlanmışdır. 

Kredit sistemi ilə tədrisin təşkilində Boloniya bəyannaməsinin müddəalarına müvafiq olaraq tələbələrin 

akademik mobilliyi əsas yerlərdən birini tutur. Tələbə mobilliyi iki üsulla həyata keçirilir: razılaşdırılmış və 

razılaşdırılmamış. Razılaşdırılmış akademik mobillik universitetlər arasında bağlanmış müqavilələrə əsasən 

həyata keçirilir. Həmin müqaviləyə əsasən tələbə ayrı-ayrı fənlər üzrə kreditləri digər ali təhsil müəssisələrində, 

o cümlədən xarici ali məktəblərdə də toplaya bilər. Bu istiqamətdə Naxçıvan Dövlət Universitetində bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilmişdir. Koreyanın Kim-Çonq, Türkiyənin Ərzurum Atatürk Universiteti, Ərdahan 

Universiteti, Gürcüstanın Batumi Dövlət Universiteti, Litvanın Klaypeda Universitetində, Sosial Elmlər 

Kollecində, İspaniyanın Santyaqo De Kompostella Universitetində razılaşdırılmış müqavilələr əsasında tələbə 

mobilliyinə start verilmişdir. Universitet rektorluğunda «Elektron təhsil» və «Elektron test» layihələri daha da 

genişləndirilərək «Elektron kitabxana», «Elektron idarəetmə», «Elektron Naxçıvan» layihələri ilə birgə 

«Elektron universitet» layihəsinin hazırlıqlarına başlanılmışdır. 

Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən Naxçıvan Dövlət Universitetinin tərəfdaş kimi çıxış 

etdiyi “Azərbaycanda şifahi və yazılı tərcüməçiliyin inkişafı-RİTSA” (511329-TEMPUS-1-2010-1-AZ-

TEMPUS-JPCR), “İnnovasiyaların işgüzarlığa çevrilməsində universitetlərin rolunun artırılması-UnIvEnt” 

(511337-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-JPHES) və "Avropa İttifaqının şərq qonşuluğunda tibb sahəsində 

bakalavr təhsilinin inkişafı”(516664-TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR)TEMPUS layihələri üzrə işlər 

davam etmişdir. Həmin layihələr çərçivəsində universitet əməkdaşları xarici ölkələrdə səfərlərdə olmuş və təlim 

proqramlarında iştirak etmişlər. 
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NDU Elmi Kitabxanası 1968-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kitabxananın fondunda dünyanın 30-dan çox 

dilində 200.000-ə yaxın ədəbiyyat saxlanılır.  

Hazırda kitabxanada 6 şöbə, 11 fond və 11 oxu zalı fəaliyyət göstərir, 15.000 oxucuya ümumi və 

ixtisaslaşdırılmış oxu zalları vasitəsilə xidmət göstərilir.  

2013-cü ildən isə kitabxana elektron kitabxana kimi fəaliyyət göstərir. 

“PROLİB” avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya İdarəetmə sistemi tətbiq olunaraq yaradılıb və 

elektron kataloqun bazalarında işlər bu proqram vasitəsilə həyata keçirilir. Elmi Kitabxanada bu günədək 3500 

adda 30.000 sayda kitabın elektron kataloqu yazılmış, 5000-dən artıq kitabın isə tammətnli elektron versiyası 

hazırlanaraq oxucuların istifadəsinə verilmişdir. 

 

Palitra.-2017.-9 iyun.-№ 102.-S.12. 
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Naxçıvanda müqəddəs məkan 

 

Zülfiyyə Quluyeva 

 

Naxçıvanda səfərin ilk günü olmasına baxmayaraq, artıq günün bir hissəsində bu qədim diyarda 

bir çox yeri görmək, tarixə səyahət etmək imkanı qazanmışdıq. İndi isə yolumuz dünyada üç yerdə 

olduğu iddia edilən müqəddəs məkana, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı”na idi.  

 

Müqəddəs ayda müqəddəs məkanda... 

 

Azərbaycan Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 

(KİVDF) təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına təşkil olunan səfərə qatılan KİV rəhbərlərinin bir 

hissəsi ötən səfərdə bu ziyarətgahda olsalar da, bu dəfə də müqəddəs məkanı yenidən ziyarət etməyə can 

atırdılar. Əsas səbəb isə “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı”na bu dəfəki səfərin müqəddəs Ramazan ayına təsadüf 

etməsi idi. Kim bilir, bəlkə də, müqəddəs ayda, müqəddəs məkanda olmağın özündə bir hikmət vardı. Həm, el 

arasında belə bir deyim var ki, “Əshabi-Kəhf”i 7 il ardı-ardına ziyarət etmək, Kərbala, hətta Həcc ziyarətinə 

bərabərdir. Ziyarətgaha ilk dəfə gedən KİV rəhbərləri səfərin uzun çəkəcəyini, “Əshabi-Kəhf”  Dini-Mədəni 

Abidə Kompleksinə qaş- qaralana ancaq gedib çıxmağın mümkün olduğunu düşünsələr də, nümayəndə heyəti 

gün getməmiş ziyarətgaha çatdı. 

 

Tarixi əhəmiyyətli “Əshabi-Kəhf”  ziyarətgahında... 

 

Burada qonaqlara məlumat verilir ki, “Əshabi-Kəhf”  Dini-Mədəni Abidə Kompleksi, Culfa rayonunda 

Xəçəparaq adlı xaraba kəndin ərazisində yerləşir. Hazırda Bənəniyar kəndinin ərazisində olan ziyarətgah nəinki 

Naxçıvanda və Azərbaycanın əksər bölgələrində, hətta dünyada da müqəddəs məkan kimi tanınır.  Biz , 

“Əshabi-Kəhf”  Dini-Mədəni Abidə Kompleksində digər müsəlman ölkələrindən gələn çoxlu sayda turistin də 

bu müqəddəs məkanı ziyarət üçün gəldiyinin şahidi olduq. İlandağ və Nəhəcir dağı arasındakı bu təbii mağara 

təkcə müqəddəs məkan kimi yox, öz görünüşü ilə də bura gələnləri heyrətləndirir. Elə qonaqlar da, irəlilədikcə 

qarşılarına çıxan mənzərəyə heyran qalırdılar, Qeyd edim ki, bu məkan təkcə ziyarətgah kimi deyil, 

Azərbaycanın ən qədim tarixi abidələrindən biri kimi də böyük turist cəlb etmək imkanına malikdir.  

 

Zülmdən qaçanların qurtuluş yeri... 

 

Qonaqlara burada ziyarətgahın necə yarandığı barədə rəvayətlərdə yer alanlardan da danışıldı. Bildirildi 

ki,  İslamın müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim”də də “Əshabi-Kəhf”in adı çəkilir, bu ziyarətgahdan bəhs olunur.  

Rəvayətə görə, Allahdan üz çevirib bütlərə tapınan, Dağ Yunis adlı hökmdarın zülmündən qaçan vəzir 

Təmirxan bir neçə dostu  dağlara sığınır. Yolda hökmdarın çobanı da onlara qoşulur. Bu vaxt çobanın iti də 

ardınca gəlir. İtin səs salıb onların yerini bildirəcəyindən qorxuya düşürlər. Çoban iti heç bir vasitə ilə qova 

bilmir, vurub ayağının birini sındırır. Bir azdan baxırlar ki, it yenə gəlir. Çoban onun ikinci ayağını sındırdıqda 

it insan kimi dil açıb zülmdən qaçdığını bildirir və ölür. Çoban onu mağaranın girəcəyindən bir az aralı, hazırda 

”Qitmir” adlanan yerdə basdırır və çomağını taxır üstünə. Bundan sonra qaçıb, yaxınlıqdakı mağaraya sığınırlar. 

Onları dərin yuxu aparır. Oyandıqdan sonra acdıqlarını hiss edərək vəziyyəti öyrənmək və çörək almaq 

məqsədilə vəziri şəhərə göndərirlər. O, pul verib çörək almaq istəyərkən yaxalanır. Ondan soruşurlar ki, bu 

pullar hardandır? Xəzinə tapmısan? O, isə inandırmağa çalışır ki, pullar kimsənin deyil, onları dünən şəhərdən 

çıxarkən özü ilə götürübdür. Onu başa salırlar ki, pullar üç yüz il bundan əvvəl hökmdarlıq etmiş Dağ Yunisə 

aiddir. Burada bir möcüzə olduğunu bilən vəzir başına gələnləri danışdıqdan sonra maraqlanan insanlar 

mağaraya doğru axışırlar. Vəzir yoldaşlarının bundan qorxuya düşəcəklərini söyləyərək onları xəbərdar etmək 

üçün qaçaraq mağaraya gəlir. Baş vermiş möcüzəni bildirir. Hər biri əl qaldırıb Alahdan qeyb olmalarını 

diləyirlər. Allah onların səsini eşidir, hər biri qayaya söykəndikləri kimi də yox olur. Mağaraya daxil olanlar 

mağarada onların izlərini tapırlar və o zamandan mağara ziyarətgaha çevrilir. Xalq arasında yayılan bu rəvayət 
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müəyyən dəyişikliklərlə qaynaqlarda da öz əksini tapıbdır. Sonralar bu rəvayətə əlavə olunmuş bir rəvayət 

mağaranın müqəddəsliyini daha da artırır. Həmin rəvayətə görə, Əhli-Beytin atası həzrəti Əli oranı ziyarət edib, 

namaz qılır, onun atı Düldülün ayaq izi qayada qalır. 

 

Ziyarətgahda böyük abadlıq- keçilməz sıldırım qayalara pilləkanla... 

 

Kompleksdə olarkən onu da öyrənirik ki, Naxçıvanın ən böyük ziyarətgahı olan bu məkana gəlmək, illər 

öncə bu qədər rahat deyilmiş. İnsanların inanc gətirib ziyarət etdikləri bu Kompleksə gələn yollar asfaltlanıb, 

əraziyə elektrik və içməli su xətləri çəkilib. Yolun kənarlarında ağaclar əkilib. Burada bərpa və abadlıq işlərinə 

1998-ci ildən başansa da indi də davamlı olaraq təmir-tikinti işləri aparılır. Ərazidə yerə piltə daşlar döşənib, 

ağaclara su verilir. Təxminən 200 metr yüksəklikdə dağın üzərində böyük məscid tikilib. Əvvəllər “Əshabi-

Kəhf”in möcüzəli yerləri hesab olunan “Damcılı mağara” və “Cənnət bağı”na hər adam qalxa bilməsə də, dəmir 

nərdivanların düzəldilməsi bu məkanı ziyarət edənlərə, keçilməz yerləri də asan edib. İndi “Damcılı mağara”ya 

da, “Cənnət bağı”na da hər kəs, hətta qadınlar və uşaqlar da qalxa bilərlər...  

 

“Əshabi-Kəhf”in damcı sehri... 

 

İlin yağışlı və quraq keçməsindən asılı olmayaraq, burada damcı kəsilmir. Bu məqamda hər cür niyyət 

etmək olar. Yəni həm xəstələr, həm də hər hansı bir arzusu olan niyyət edib oturur damcının altında. Damcının 

başa və ya çiyinə düşməsi niyyətin tez hasil olacağı, aşağı ətraflara, bədənin hər hansı bir yerinə düşməsi isə 

nisbətən gec hasil olacağı kimi yozulur. Damcı düşməsə, deməli niyyət qəbul olmur. 

Burada gündoğana doğru qayaların arası ilə dar keçid qalxır. Bu yol ziyarətgaha gələnləri “Cənnət 

bağı”na aparır. Keçidin baş tərəfində, sıldırım qayada bir dağdağan ağacı bitib. Həmin ağaca dilək üçün parçalar 

bağlanılır. “Əshabi-Kəhf”i ziyarət edənlər bir sıra dini ayinləri yerinə yetirməklə ürəklərində tutduqları diləyin 

hasil olub-olmayacağına inanırlar. İnsanların qəlbində bu müqəddəs məkana olan inanc illərdir qaldığından, 

Kompleks Naxçıvanın ən qonaq-qaralı məkanı sayılır.  

 

Qurbanınız necə qəbul olur? 

 

Ziyarətgaha gələnlərə qurban kəsmək üçün də şərait yaradılıb. Burada olarkən öyrəndik ki, ziyarətgahda 

ayrılmış Qurbangahda heyvan kəsimini sanitariya qaydalarına uyğun aparılır. Ziyarətgaha Vayxır su anbarından 

su çəkilib. Nəzir edilən qurbanların ziyarətgahın içərisində kəsiminə icazə verilmir. Hər kəs ayrılmış 

qurbangahda qurbanı kəsərək paylayır. Ziyarətgahda çayxana və mağaza da fəaliyyət göstərir.  

 

Sonsuzların züryət ümidi-“Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı... 

 

Elə KİV rəhbərləri ziyarətgahdakı çay çayxanada çay içib dincələrkən, Kompleksin ərazisini gəzmək 

imkanı qazandım. Burada həmsöhbət olduğum Güllü adlı xanımla söhbət zamanı öyrəndim ki, o, bu müqəddəs 

məkana övlad diləyi ilə gəlib. Ailə qurduğu vaxtdan altı il keçməsinə baxmayaraq hələki züryət sahibi olmayan 

gənc xanım içində “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahına niyyətlə gəldiyini söylədi. Yuxusunda bu müqəddəs ocağı 

gördüyündən danışan Güllü Kərimova, baldızının eltisinə də həkimlərin sonsuzluq diaqnozu qoduğunu, 

“Əshabi-Kəhf”i ziyarət etdikdən az sonra hamilə olduğundan danışdı. Güllü Kərimova ilə söhbət edərkən 

yadıma “Əshabi-Kəhf”ə övlad niyyəti ilə gələnlərə qoşulan bir bayatı düşdü...  

 

Asafkəfin daşıyam, 

Qızıl üzük qaşıyam 

Siz Allah. yer eləyin 

Mən qərib yoldaşıyam 

 

Asəfkəf ocağında, 

Şam yanar bucağında 
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Burdan bir gəlin keçdi, 

Ağ oğlan qucağında… 

 

Biz də diləyimizin hasil olması ümidi ilə insanların illərdir pənah yeri olan “Əshabi-Kəhf”  Dini-Mədəni 

Abidə Kompleksindən ayrılıb  Naxçıvanın insanların heyrətinə səbəb olan ikinci möcüzəvi məkanına, Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzinə yollanırıq.  Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə səfər barədə isə növbəti sayımızda... 

 

Mövqe.-2017.-9 iyun.-№ 102.-S.4. 
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Naxçıvandа yerli istehsal üzərində qurulan dinamik iqtisadi yüksəliş 

 

Zülfiyyə Quluyeva 

 

Naxçıvana səfər edən KİV rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyətinin şəhərdəki mədəni, tarixi abidələrlə 

tanışlıqdan yüksək zövq aldıqları, bu ziyarətin onlarda yüksək təəsürat oyatdığı üzlərindən sezilirdi. Proqram sıx 

olsa da, səfərdə iştirak edən qonaqlar Naxçıvanı gəzib-dolaşmaqdan yorulmur, hər daşında tarix yaşadan bu 

diyara gəlmişkən Muxtar Respublikanın turizm potensialını öz  gözləri ilə görməyə çalışırdılar. Ona görə də, 

saat əqrəbləri 17:00-dan ötsə də, nümayəndə heyəti səfərin ilk gününü başa vurmaq haqqında düşünmürdü. 

Naxçıvana səfər etmişkən Muxtar Respublikanın iqtisadi inkişafının kökündə dayanan amilləri, yerli istehsal 

müəssisələrini, eləcə də, burada istehsal edilən məhsullarla tanışlıq da qonaqların marağında idi. Bu səbəbdən 

də, mədəni, tarixi abidələri ziyarətdən sonra yolumuzu Naxçıvan Avtomobil Zavodundan saldıq. Elə paytaxt 

yollarında da şütüyən Naz-Lifan avtomobillərinin necə yığıldığını canlı görmək, bu zavodun işi ilə yaxından 

tanış olmaq mənə də maraqlı gəlirdi. 

 

Brend modellərə meydan oxuyan “NAZ-Lifan”... 

 

Qeyd edək ki, Naxçıvan Avtomobil Zavodu 2010-cu il yanvarın 11-də istifadəyə verilib. Burada 

qonaqlara məlumat verildi ki, zavodda Almaniya, İtaliya və Belçikadan gətirilmiş müasir texnoloji avadanlıqlar 

quraşdırılıb. İllik istehsal gücü 4-5 min ədəd minik avtomobili olan Naxçıvan Avtomobil Zavodu Azərbaycanda 

yeganə müəssisədir ki, avtomobillərin bütün hissələri burada yığılır. Bu da zavodda istənilən modeldə minik və 

yük avtomobillərinin istehsalına imkan verir. Zavodda həm mexaniki, həm də sürət qutusu ilə işləyən 

avtomobillər istehsal edilir.  İstehsal prosesi konveyer üsulu ilə təşkil edilən müəssisədə “NAZ-Lifan” markası 

ilə istehsal olunan avtomobillər ilk vaxtlar baqaj hissəsi salonda olan (xetçbek) “320” və baqaj bölməsi salondan 

kənarda yerləşən (sedan) “620” modellərindən ibarət olub. 2014-cü ildən isə “NAZ-Lifan” markalı 

avtomobillərin “330”, “630” və “720” modellərinin kütləvi istehsalına başlanılıb. Sonradan isə  istər texniki 

göstəriciləri, istərsə də keyfiyyət baxımından daha komfortlu “NAZ-Lifan” markalı avtomobillərin “NAZ-Lifan 

X-50”, “NAZ-Lifan-820” modellərinin ilk nümunələrinin istehsalına başlanılıb ki, bu avtomobillər də artıq 

alıcılara təqdim olunur. Zavodda yığılan avtomobillər öz keyfiyyəti ilə xarici ölkələrin avtomobil zavodunda 

istehsal edilən məhsullardan heç də geri qalmır. 

Burada qonaqlara məlumat verildi ki, zavoda ən çox sayda avtomobil sifariş verən  Azərbaycan 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. İstər Sovetlər Birliyi dövründə Böyük Vətən 

müharibəsində və Çernobıl hadisələrinin nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edən şəxslər, istərsə də 

Azərbaycan Vətən müharibəsi iştirakçıları dövlət vəsaiti hesabına “NAZ-Lifan-320” markalı minik 

avtomobilləri ilə təmin edilirlər. 

Qeyd edim ki, hazırda Muxtar Respublikada, eləcə də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Neftçala, Xaçmaz və Quba 

şəhərlərində “NAZ-Lifan” markalı minik avtomobilləri ilə taksi xidməti də göstərilir. Zavodda olarkən öyrəndik 

ki, Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal olunan minik avtomobillərinin satışı da yüksək səviyyədə qurulub. 

Naxçıvan və Bakı şəhərlərində satış mərkəzi, texniki xidmət şöbələri və avtomobillərin ehtiyat hissələrinin satışı 

mağazası yaradılıb. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı  Dövlət Proqramı”nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda 

dövlət qurumlarını, məmurları Naxçıvanda istifadə edilən keyfiyyətli avtomobillərdən istifadə etməyə üstünlük 

verməyə çağırıb. Hazırda Naxçıvanda taxsi xidməti göstərən avtomobillər də məhz bu zavodda yığılan 

avtomobillərdir. Zavodda avtomobillərin qiymətində bir qədər artım olduğunu da təsdiqlədilər. Bunun isə 

dünyada ABŞ valyutasının məzənnəsindəki dəyişikliklə əlaqədar ehtiyat hissələrinin ölkəmizə idxalının  

 

Yerli istehsal-Həm təlabatı ödəyir, həm də xaricə ixrac olunur... 

 

Naxçıvanda restoran və digər iaşə obyektlərində olarkən diqqətimizi çəkən bir məqam da sahibkarların 

yerli istehsal olan məhsullara üstünlük verməsi oldu. Burada restoranlarda sərinləşdirici və spirtli içkilərin 
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demək olar ki, hamısı Muxtar Respublikada istehsal olunan məhsullardır. Satış mağazalarında da yerli məhsullar 

üstünlük təşkil edirdi. Muxtar Respublikada istehsal olunan məhsulların nümayiş edildiyi məkana, Naxçıvan 

Biznes Mərkəzinə daxil olduqda isə daha geniş çeşiddə, müxtəlif adda məhsullarla qarşılaşdıq. Sən demə 

bayaqdan iaşə obyektlərində görüb-daddığımız məhsullar, Naxçıvanda istehsal edilən yerli məhsulların çox az 

bir qismi imiş. Biznes Mərkəzində ərzaqdan tutmuş  məişət avadanlıqlarına, tikinti materiallarına, uniformalara 

qədər müxtəlif çeşiddə yerli istehsal məhsulları sərgilənib. Biznes Mərkəzi ilə yaxından tanışlıq Muxtar 

Respublikada həm sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış əlverişli mühitdən, həm də zəngin sənaye 

potensialından xəbər verirdi. 

Əlverişli xammal bazasının mövcudluğu və müasir texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərən 100-dək 

sənaye müəssisəsinin fəaliyyəti ekoloji təmiz, rəqabətədavamlı məhsulların istehsalına imkan yaradır. Bu 

müəssisələrin məhsulları təkcə paytaxt Bakı və digər regionlara deyil, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya kimi 

ölkələrə də ixrac edilir.  “Naxçıvan Avtomobil Zavodu”, “Gəmiqaya Bərəkət Qida Məhsulları”, “Gəmiqaya 

Mineral Sular”, “Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye Kompleksi”, “Gəmiqaya Mebel Fabriki”, “Dizayn Sənaye 

Kompleksi”, “Ləzzət Qida Sənaye”, “Cahan-Pen”, “Naxçıvan Duz İstehsalı”, “Araz-3”, “Prestij Naxçıvan 

Pivəsi” və digər məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər Muxtar Respublikanın ərzaq və sənaye tələbatının çox 

hissəsini yerli istehsal hesabına ödəməyə imkan verir. Bağlı-bağatlı Naxçıvan torpaqları Muxtar Respublikada 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını da şərtləndirib. Bu gün Naxçıvanın ixrac etdiyi məhsullar arasında 

kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çəkisi var. Biznes Mərkəzində olarkən diqqətimizi çəkən digər məqam, 

yerli istehsal olan məhsulların keyfiyyəti ilə yanaşı, əmtəə görünüşünün də rəqabətqabiliyyətli olması oldu. 

Salonda sərgilən sərinləşdirici və  spirtli içkilərin qablaşdırılması zamanı məhsulların ixrac potensialının da 

lazımınca qiymətləndirildiyi göz önündə idi.  

 

Şəfalı bitgilərdən xariqələr yaradan Naxçıvan... 

 

Hələ mən kiçikkən nənəm gözəl təbiəti olan Naxçıvanda şəfalı bitgilərin olduğu, həmin otlardan dəmləmə 

ilə bir çox xəstəliklərin müalicəsinin dava-dərmansız mümkün olduğundan ağız dolusu danışardı.  Burada 

olarkən öyrəndik ki, Naxçıvanda təbabətdə istifadə edilən 200 növə yaxın dərman bitkiləri var.  Muxtar 

Respublikada hər il min tonlarla dərman bitkiləri tədarük olunur ki, bitgilərin də çox hissəsi yabanı halda yetişir. 

Bu torpaqda şəfa mənbəyi olan bitgilər yetişdiyindən, muxtar respublikada dərman bitkilərinin istehsalı ilə 

məşğul olan müəssisə də fəaliyyət göstərir. 2010-cu ildə Şahbuz rayonunda yaradılan “Farma Şah” müəssisəsi 

Şahbuz dağlarında yabanı halda bitən qiymətli dərman bitkilərinin emalı və paketlənməsi ilə məşğuldur. Biznes 

mərkəzində olarkən onu da öyrəndik ki, Naxçıvanda yabanı halda bitən bitgilərdən bəzi içkilərin 

hazırlanmasında da istifadə olunur. Biznes Mərkəzini gəzib-gördükdən sonra bir daha əmin olduq ki, ölkə 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Made in Azerbaijan” brendi ilə milli məhsulların istehsal edilməsi və dünya 

bazarına çıxarılması ilə bağlı vacib tapşırığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında uzun illərdir ki, icra edilir. 

Bu iqtisadi inkişafın canlı şahidi olan münayəndə heyəti üzvləri Biznes Mərkəzindən gələcəyə böyük 

inamla ayrılaraq, insanların ilərdir inanıb iman gətirdikləri məkana, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı”na yollandılar.  

Azərbaycan Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 

(KİVDF) təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına təşkil olunan səfərə qatılan KİV rəhbərlərinin 

“Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksinə və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə səfəri barədə 

isə növbəti sayımızda... 

 

Mövqe.-2017.-8 iyun.-№ 101.-S.4-5. 
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Müasirliyə qovuşan dağ kəndlərimiz 

 

Hafizə Əliyeva, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti 

 

Şahbuz rayonuna hər dəfə yolum düşəndə qəlbim fərəhlə dolub-daşır. Bu gün rayona, onun yurd qədri 

bilən insanlarına göstərilən qayğı hesabına bölgənin siması tanınmaz dərəcədə dəyişib. Rayonun şəhər, qəsəbə 

və kəndlərinin həyatında baş verən köklü dəyişikliklər yaşayış məntəqələrini müasirliyə, yeniliyə qovuşdurub. 

Bunu Naxçıvandan başlayaraq geniş, asfalt yolla rayonun hansı kəndinə üz tutsan görə bilərsən. Bu günlərdə 

dağ yaşayış məntəqələri olan Aşağı və Yuxarı Qışlaq kəndlərinə gedərkən bu reallıqlar bir daha qəlbimizi 

qürurla döyündürürdü. 

 

Aşağı Qışlaqda yaradılanlardan hamı razılıq ifadə edir 

 

... Ağ qaya, Dağdağan, Qoşa qaya, Papaqlı qaya dağları ilə əhatə olunan Aşağı Qışlağa çatırıq. Kənd 

çayının üzərindən yeni salınmış körpüdən keçərək hündürlüyə qalxırıq. İkimərtəbəli kənd mərkəzi və məktəb 

binası bu ərazidə yerləşir. Elə feldşer mama məntəqəsi, xidmət mərkəzi də burada tikilib. 

Məktəbin qarşısında dayanırıq. Ulu Öndərimiz tərəfindən əsası qoyulan təhsil strategiyasının bu gün 

ölkəmizdə uğurla davam etdirilməsinin, elmli, təhsilli gənclər yetişdirilməsi üçün muxtar respublikamızda 

yaradılan hərtərəfli şəraitin bariz nümunələrindən biri də bu təhsil ocağıdır. 

Məktəbin yaşlı müəllimi Qubad Hüseynov təhsil ocağının tarixindən söz açır. Deyir ki, məktəbin əsası 

1932-ci ildə qoyulub. 1967-ci ildə orta məktəbə çevriləndən sonra buraya Biçənək, Yuxarı Qışlaq, Gömür və 

Ağbulaq kəndlərindən də uşaqlar gəlib təhsil alıblar. Elə illər olub ki, məktəbi bitirən məzunların hamısı ali 

məktəblərə daxil olub. Təhsilə olan marağın nəticəsidir ki,  məktəbi bitirənlərdən 12-si  müxtəlif elm sahələri 

üzrə alimlik dərəcələri alıblar. Məktəbin yetirmələrindən Həsən Qoçalıyev Moskva Dövlət Universitetini 

yüksək qiymətlərlə bitirmişdir. Kimya sahəsində böyük uğurları vardır. Şamaxı Rəsədxanasının müdiri, fizika 

elmlər namizədi Namiq Cəlilov da bu məktəbin məzunu olub. 

Öyrənirik ki, məktəbdə təhsil alan 94 şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 35 müəllim məşğul olur ki, bu 

müəllimlər orta təhsillərini bu məktəbdə alıblar. 

Müəllimlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin dediyi “Məktəbdə tədris milli dəyərlər 

üzərində qurulmalı, təkcə təhsilli yox, vətənpərvər, milli dəyərlərə sahib olan gənclər yetişdirilməlidir. Milli 

ruhda böyüyən təhsilli gənclər ölkənin milli sərvətidir”, - sözlərini xatırladaraq bildirirlər ki, hazırda 5 nəfər 

gənc Ali Hərbi Akademiyada təhsil alır, 3 nəfərsə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə. Hərbi Akademiyanı 

bitirib bölgələrdə sərhədlərimizin keşiyini çəkən oğullarla aşağı qışlaqlılar fəxr edirlər. 

Sonra ikimərtəbli kənd mərkəzinə yollanırıq. Burada kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə  nümayəndəlik, 

rabitə evi, baytarlıq məntəqəsi, kitabxana, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, bələdiyyə və polis üçün 

otaqlar yerləşir. Rabitə evində 224 nömrəlik yeni ATS quraşdırılıb. Bu ATS-dən Yuxarı Qışlaq kəndinin 

sakinləri də istifadə edirlər. Rabitə evində yaradılmış poçt bölməsində  məktub, faks və teleqramların qəbulu və 

göndərişi, gündəlik qəzetlərin, danışıq və internet kartlarının satışı və bank xidməti təşkil olunub. 

Kənd ərazi inzibati dairəsi üzrə nümayəndə İsmayıl Yusifovdan öyrənirik ki, Aşağı Qışlaqda 904 nəfər 

yaşayır. Kənd 1669 hektar əraziyə malikdir ki, bunun da 169 hektarı pay torpağıdır. Onun 50 hektarı 

əkinəyararlıdır, qalanından otlaq sahəsi kimi istifadə olunur. Kəndin coğrafi mövqeyinə görə əhali əsasən 
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maldarlıq, heyvandarlıqla məşğuldur. Burada hamının tövləsində mal-qara, toyuq-cücə bəslənir, bağlarında 

meyvə ağacları, tərəvəz sahələri var. 

Aşağı Qışlaqda meyvə bağı olmayan ailə yoxdur. Hər kəs  həyətyanı sahəsində tərəvəzçiliklə məşğuldur. 

Cəviz ağacları yaxşı qazanc gətirir kəndə. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda bəzi “ağzıgöyçəklər” cəviz ağaclarının 

kəsiləcəyini söyləmişdilər. Düzdür, sakinlər bu sözlərə inanmamışdılar. Muxtar respublikamızda insanların 

dolanışığına bu qədər qayğı göstərilməsi göz qabağındadır. 

Vaxt var idi  sakinlər qazanc dalınca başqa yerlərə üz tutur, qapılara qıfıl vurulurdu. Bu gün bütün 

problemlər öz həllini tapıb. Odur ki, hər il təzə evlər tikilir ki, bu da kənddə qaynar həyat yaradır. Gün ərzində 

Naxçıvan şəhərinə 3 dəfə marşrut avtobuslar gedib gəlir ki, hamı bundan razılıq edir. Bir sözlə, kənddə yaxşı 

yaşamaq üçün hər bir şərait yaradılıb. 

Aşağı Qışlaq kəndinin suvarma və içməli su problemi də yoxdur. Axı bu yerlər buz bulaqları ilə 

zəngindir. 

Bundan əlavə, kəndin ortasından keçən çay, Biçənək kəndinin çayından 200 millimetrlik borularla çəkilib 

gətirilən sudan səmərəli istifadə olunur. 

Aşağı Qışlağın heç bir yerində məişət tullantısına rast gəlmədik. Kənd ağbirçəyi Fatma  xanım deyir ki, 

sağ olsunlar. Əvvəl bilmirdik tullantıları hara ataq. İstər-istəməz çay yatağımız da zibillənirdi. Amma indi hər 

yer tər-təmizdir. 

Xoş hisslərlə kənddən ayrılıb Yuxarı Qışlağa üz tuturuq. 

 

Dağların qoynunda bərqərar olan kənddə qaynar həyat gördük 

 

...Maşınımız dağların qoynu ilə qıvrıla-qıvrıla üzü yuxarı qalxır, rayon mərkəzindən 17 kilometr şimal-

şərqdə, Zəngəzur silsiləsinin ətəyində yerləşən kəndə yaxınlaşır, mənsə yolun istifadəyə verilməsi zamanı 

oxuduqlarımı xatırlayıram: “Naxçıvan-Batabat magistralından Yuxarı Qışlaq kəndinə qədər olan yolun 

uzunluğu 7 kilometrdir. Asfalt örtüklü yol yatağının eni 9, ikizolaqlı hərəkət hissəsinin eni isə 7,2 metrdir. Yolu 

fərqləndirən əsas cəhət onun çətin dağlıq ərazilərdən keçməsidir. Ona görə də yola ziyan vurulmasının qarşısını 

almaq, piyadaların və avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə yol kənarlarında 371 kubmetr 

beton bərkitmə işləri aparılmış, istinad divarları hörülmüşdür. Yenidənqurma işləri aparılarkən yolda yerləşən 4 

körpü də əsaslı təmir olunmuş, 250 paqonometrlik 35 ədəd suötürücü qoyulmuşdur.” 

Nə qədər böyük qayğı. Bu qayğının nəticəsidir ki, kənddə hər kəsin üzündə təbəssüm gördük. Yolboyu 

çöllərdə kəklikotu, qazayağı, quzuqulağı, kəvər, çobanyastığı və daha  zəngin bitki örtüyündən nələr yığan qız-

gəlinlə rastlaşdıq. Kəndə  kimisi gur axan krant suyunda xalça yuyur, kimisi ipdən paltar asır, kimisi həyət 

qapısının ağzını süpürür. Kişilərdə həyətyanı sahələri belləyir, ağacların gövdələrini ağardır, yaşlı insanlar da 

onları təbəssümlə süzür, arabir məsləhətlərini də əsirgəmirlər. Hər kəs də yaradılanlardan, kənddə həyata 

keçirilən kompleks quruculuq tədbirlərindən minnətdarlıqla danışır. Hansı qapını döydüksə, yüksək 

qonaqpərvərliyin şahidi olduq. 

İkimərtəbəli kənd mərkəzi, kənd tam orta məktəbi, xidmət mərkəzi Yuxarı Qışlağa yeni görkəm bəxş 

edib. Yuxarı Qışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə İntiqam Quliyevlə söhbətimizdə də bunun şahidi 

olduq ki, mərkəzə üz tutan hər kəsə yeni əhval-ruhiyyə bəxş olunur. Deyir ki, kəndin 446 nəfər sakini, 1246 

hektar ərazisi var. Ərazi əsasən dağlıq olduğundan camaat heyvandarlığa üstünlük verir. Sənan Səfərov, Mehdi 

Səfərov, Koroğlu Məmmədov təcrübəli heyvandarlardır. Yaz-yay aylarında Səhlalı, Pirdaşı yaylaqlarına 

qalxırlar, heyvandarlıqdan yaxşı da qazanc götürürlər. Kəndin dağlarında bitən ətirli güllər arıçılıq üçün də 

əlverişli şərait yaradıb. Əkinçilik üçün həyətyanı torpaq sahələrindən istifadə olunur. Havası sərin, torpağı 

münbit olduğuna görə kartofçuluq üçün əlverişli yerdir. Cari ildə kənd sakini Cəlal Quliyev ötən il 3 hektar 
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sahədən 6 tondan cox məhsul götürüb. Bu il də kartof əkini ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, kənddə hamının 

güzəranı yaxşıdır. Bu dağ kəndinin insanlarının əsas dolanışıq yeri də cəviz bağlarıdır. Çünki Yuxarı Qışlaq 

coğrafi mövqeyi yaxşı məhsul götürmək üçün əlverişlidir. Dolanışığını bu sahə ilə təmin edən  Vəkil Abbasov, 

Qurban Xudanov, Əli Behbudov və digərləri deyir ki, əsasən dəbə-baba sortu kətan köynək cəviz sortları 

becərilir burada. 

Yolumuz kənd məktəbinədir. Həyətində salxım söyüd, gül-çiçək, bulaq abidə gözəlliyinə baxa-baxa təhsil 

ocağına  daxil oluruq. Hər tərəfdə səliqə, müasirlik göz oxşayır. Məktəbin direktoru Şahbaz Məhərrəmov bildirir 

ki, bu təhsil ocağında 57 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 21 müəllim məşğul olur. 2015-2016-ci 

tədris ilində məktəbi bitirən məzunlardan 1-i texnikuma, 2-si ali məktəbə daxil olub. Tələbələrdən Xəyalə 

Fətəliyeva qəbul imtahanlarında 671 bal toplayaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsində təhsilini 

davam etdirir. Direktor deyir ki, bütün bunlar təhsilə göstərilən qayğının nəticəsidir. 156 şagird yerlik məktəb 

binasında tədrisin müasir tələblər səviyyəsində qurulması üçün lazımi şərait yaradılıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Çərkəz Fətəliyevsə təkcə məktəbə göstərilən 

qayğıdan söz salmır, vurğulayır ki, kənddə aparılan quruculuq tədbirlərinin bütün sahələri əhatə etməsi çox 

sevindiricidir. Məktəb binasında fəaliyyət göstərən tibb məntəqəsi də kənd əhalisinin sağlamlığına göstərilən 

qayğı kimi hər kəsi razı salır. 

Bu yurd yerinin nə tamaşasından doyuruq, nə də insanların səmimi söhbətindən, qonaqpərvərliyindən. 

Ona görə də geri dönəndə artıq qaranlıq düşmüşdü. Amma bu yerlərin gecə görüntüsünə də baxmaqdan 

məftunluq hissi keçirirdik. Və düşünürük ki, məhz insana verilən dəyərin, onun yaşayışına yaradılan şəraitin 

nəticəsində heç kəs yurd-yuvasından ayrılmır. Bir vaxtlar pul qazanmaq üçün digər yerlərə, xarici ölkələrə az 

qala kütləvi şəkildə üz tutan kənd adamlarına indi öz ocağında qazanmaq imkanı yaradılıb. Odur ki, bu ucqar 

dağ kəndlərində  həyat öz axarındadır. 

 

İki sahil.-2017.-8 iyun.-№ 101.-S.11. 
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Yüksək turizm potensialının təminatı Naxçıvanın iqtisadi prioritetlərinə hesablanıb 

 

Cavadxan Qasımov, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Müasir dövrdə dünya miqyasında edilən çağırışlar və Azərbaycan Respublikasının nail olduğu 

yüksək sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi uzaq gələcək üçün yeni prioritetlərin seçilməsini zəruri etmişdir. 

Bunların içərisində xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilən məsələ heç şübhəsiz ki, turizm sektoru, buradakı 

proseslərin təşkili və idarə olunmasından ibarətdir. Bu mənada ölkəmizdə və onun regionlarında, o 

cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında lazımi infrastruktur yaradılmış, iqtisadi və hüquqi 

tənzimləmə məsələləri diqqətdə saxlanılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu sırada tarixi ərazilərə turist axınının cəlb edilməsi istiqamətində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən çox mühüm əhəmiyyət daşıyan tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. Təbii ki, bunlar turizm sektorunun hüquqi-iqtisadi tənzimlənməsi istiqamətində çox mühüm 

addımdır. Xüsusən, müxtəlif illərdə “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması 

işinin təşkili haqqında”, “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi 

haqqında”, “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında”, “Gülüstan türbəsinin 

bərpası və tədqiq olunması haqqında”, “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 

sərəncamlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanmışdır. 

Bu hüquqi tənzimləmə vasitələri bir daha göstərir ki, muxtar respublika ərazisi güclü turizm potensialına 

malikdir və bu sahənin makroiqtisadi əhəmiyyətinin yüksəldilməsi üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Digər tərəfdən, bu proses muxtar respublikada turizmin tarixi, sosial və iqtisadi mahiyyətinin daha da 

yüksəldilməsinə geniş imkanlar açmaqdadır. 

Təbii ki, turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və yuxarıda göstərilən hüquqi tənzimləmə 

vasitələrinin yaratdığı əlverişli şərait muxtar respublikanın son iyirmi iki ildə qazandığı hərtərəfli uğur və 

nailiyyətlərin məcmusunu ifadə etməkdədir. Çünki iqtisadiyyatın sahə strukturunun təkmilləşdirilməsi, bir-biri 

ilə əlaqəli inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi öz növbəsində yeni sektorların təşəkkülü və sürətli 

inkişafı üçün zəmin yaratmışdır ki, burada da turizm öz aktuallığı ilə seçilməkdədir. Turizmin inkişafı sahəsində 

müvafiq tədbirlərin həyata keçirilmə zəruriliyi və bundan yaranan gerçəkliyi muxtar respublikanın dünyaya 

çıxış imkanlarını daha da artırmış və bu, ərazinin cəlbediciliyi baxımından da çox zəruri səbəb olmuşdur. 

Şübhəsiz ki, bütün bu amillər müxtəlif illərdə gələn turistlərin sayında da öz yüksələn xətt üzrə təsirini 

göstərmişdir. Aşağıdakı şəkil 1996-cı ildən bu yana muxtar respublikanın turizm potensialının gücləndirilməsi 

istiqamətində davamlı və dinamik artımın ən ciddi ifadəsi olmaqla, fikrimizi təsdiqləyir. Bunun da nəticəsində 

təkcə ötən 2016-cı ildə turizm sahəsi qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərindən biri kimi qarşıya qoyulmuş 

məqsədlərin gerçəkləşməsinə birbaşa xidmət edə bilmiş və bu, özünü muxtar respublikaya gələn turistlərin 

sayında göstərmişdir. Bəhs edilən ildə 403 min 275 nəfər turist yüksək səviyyəli xidmətlərdən yararlanmışdır. 

Şəkil Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialının yüksələn xətt üzrə inkişaf mənzərəsini 

təqdim etməkdədir. İllər üzrə xronikaya diqqət edərkən görünür ki, turist axınının çoxaldığı il kimi 2010-cu ildə 

sıçrayış baş vermişdir. Çünki əgər 2006-cı ildə gələn turistlərin sayı 1995-ci ilə nisbətən 2,4 dəfə çox 

olmuşdursa, bu rəqəm 2010-cu illə 1995-ci ilin müvafiq göstəriciləri üçün 7,5 dəfə təşkil edir. Fikrimizi 2015-ci 

il üçün ifadə etsək görərik ki, həmin ildə 1995-ci illə müqayisədə 10 dəfə, 2016-cı ildə isə 1995-ci ildəki 

müvafiq göstərici ilə müqayisədə 11 dəfəyə yaxın çox turist gəlmişdir. 

Bütün bunları qeyd edərkən ölkəmizdə kifayət qədər potensiala malik qış, yay, kənd (şəhər), tarixi, dini, 

müalicəvi və coğrafi ərazilər və s. sahələr üzrə turizm infrastrukturunun inkişafının stimullaşdırılması və 

sürətləndirilməsinin, bununla da ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin inkişafını təmin etmək olar. O cümlədən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da göstərilən məqsədlər üzrə turist axınının stimllaşdırılması, bu sahədəki 

təşəbbüslərin dəstəklənməsi, zəruri infrastruktur şəbəkəsinin yaradılması, müvafiq proseslərin təşkili və idarə 

olunması öz yüksək əhəmiyyəti ilə seçilməkdədir. Turizm potensialının formalaşmasında, onun sosial-siyasi və 

ideoloji mahiyyətinin yüksəldilməsində dini turizmin özünəməxsus təsiri vardır. Muxtar respublikamız dini 
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ziyarətgahlarla da zəngindir. Ərazidə mövcud olan 140-a yaxın ziyarətgah turist axınının cəlb edilməsinə münbit 

şərait aça bilər. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə bilərik ki, artıq 15 ilə yaxındır ki, “Əshabi-Kəhf 

Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi adı altında fəaliyyət göstərən ziyarətgahda ziyarətçilər üçün hər cür 

şərait yaradılmışdır. 

Ümumiyyətlə, elmi-nəzəri baxımdan dini turizm anlayışına yalnız dini ocaqlara ibadət, sitayiş və digər 

aid təyinatlı ziyarətləri özündə əks etdirən turizm növü kimi yanaşılır. Çünki dini turizmin əsas təkanverici 

qüvvəsi zəvvarlardır və göstərilən obyektlərə də gəlmək istəyən ziyarətçilərin böyük əksəriyyəti məhz bu 

təbəqənin hesabına mümkün ola bilər. Ümumiyyətlə, coğrafi əhəmiyyətinin bəyan edilməsi, sosial və iqtisadi 

təsirinin yüksəkliyi baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan və dini turizm üçün 

müstəsnalıq təşkil edəcək məkanlar kimi Naxçıvan şəhərində Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, Yusif 

Hüseyn oğlunun türbəsi, Möminə Xatun türbəsi, İmamzadə məscid və məqbərə kompleksi, Cümə məscidi, 

Zəviyyə məscidi, Pir-qəmiş məscidi, Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində Parçı İmamzadəsi, Tənənəm kəndində 

Piri-Süleyman piri, Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində Asnı piri, Ordubaddakı Cümə məscidi və Nüsnüs 

kəndində Nüsnüs piri, Culfa rayonu ərazisindəki Gülüstan kəndi yaxınlığında eyni adlı məqbərə, Camaldın 

kəndində Ərməmməd piri və Xanəgah kəndində eyniadlı abidə kompleksi və s. kimi həm qədimliyi və 

aktuallığı, həm tarixi, iqtisadi və sosial əhəmiyyəti, həm də dini turizm baxımından cəlbediciliyi ilə 

seçilməkdədir. 

Qeyd edək ki, dini turizm sahəsində səmərəli ola biləcək məkanların, obyekt və ziyarətgahların güclü 

potensial yaradılmasındakı əhəmiyyətinin yüksəldilməsində müasir dünya təcrübəsindən yararlanmaq olduqca 

zəruridir. Bu sırada adları ən çox çəkilən ölkələrə Səudiyyə Ərəbistanı, İtaliya, Türkiyə, İran, İsrail, Fransa və 

sairə aid təcrübədən yararlanmaq mümkündür. Səudiyyə Ərəbistanının bu sahədəki həyata keçirdiyi tənzimləmə 

tədbirlərində diqqət edərkən aydın olur ki, bu ölkənin əsas hədəfi neftdən asılılığı azaltmaqdan ibarətdir. 

Xüsusən, bu ölkədə dövlətin qəbul etdiyi “Sosial və iqtisadi yönümlü innovasiya proqramı” dini turizmin 

potensial perspektivlərinin daha da yüksəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Araşdırmalar göstərir ki, adı çəkilən 

proqramın icrası nəticəsində Həcc ziyarəti üçün bu ölkəyə gələcək zəvvarlar 2020-ci ildə 15 milyona, 2030-cu 

ildə isə 30 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda mənbələrdə bu ölkənin Həcc ziyarəti 

çərçivəsində əldə etdiyi gəlirlər 30 milyard dollardan artıq göstərilir. 

Azərbaycan Respublikasında da son illərdə turizmin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bu 

sahədəki inkişaf xəttinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun olduğunu göstərir. Xüsusən, dövlət başçısı tərəfindən 

inzalanan Sərəncamla birinci mərhələdə 2002-2005-ci illər üçün, ikinci mərhələdə isə 2010-2014-cü illər üçün 

nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramları təsdiq və icra 

olunmuşdur. Bunlara əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, inşasına 2009-cu ilin sentyabr ayında başlanılmış 

“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Kompleksinin əhəmiyyətinin artırılmasında və bu istiqamətdəki fəaliyyətin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində ölkə başçısının 10 sentyabr 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində “Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti yaradılmışdır. Bu isə təbii ki, turizm sahəsindəki hərəkətlənmənin sosial-iqtisadi mahiyyətinin 

yüksəldilməsinə münbit zəmin yaratmaqdadır. 

Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, bu günlər ölkənin öncül qəzetlərinin Baş redaktorlarından və digər media 

nümayəndələrindən ibarət heyətin muxtar respublikaya səfəri, müxtəlif tarixi, coğrafi və iqtisadi əhəmiyyət 

daşıyan məkanlara edilən gəzintiləri burada çoxməqsədli turizmin inkişafı və tanıdılması işlərində çox təsirli 

olacaqdır. 

Burada turizm sektorunun inkişafı istiqamətlərində həyata keçirilən tədbirlərin gedişi göstərir ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası müvafiq sahə üzrə beynəlxalq təcrübədən ciddi şəkildə yararlanmaqda 

maraqlıdır və sosial-iqtisadi inkişafda ondan səmərəli şəkildə istifadə edilməkdədir. Məhz bu mənada, 

düşünürük ki, turizm potensialının daha da gücləndirilməsi üçün bir sıra amillər əsas götürülə bilər ki, onlar da: 

1. ilin bütün fəsillərini əhatə edəcək turizm səfərlərinin stimullaşdırılması. Yəni mövsümiliyin aradan 

qaldırılması və turizm əhəmiyyətli yeni zonaların yaradılması; 

2. turizmin müəyyən region hüdudlarında deyil, beynəlxalq təqdimatının aparılması (reklam), dünyəvi 

marağın və cəlbediciliyin gücləndirilməsi; 

3. bütünlükdə dünya ölkələrinin maraq və diqqətinin ifadə edilə biləcəyi turizm potensialına malik olmaq 

və sairdən ibarət ola bilər. 
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Düşünürük ki, sadalanan amillərin səmərəlilyinin artırılması əsasən dini turizmin inkişafı sahəsində 

mümkün ola bilər. Belə ki, mühüm iqtisadi əhəmiyyətə malik olacaq bu istiqamətlər həm də yüksək çevikliyə 

xas cəhətləri ilə seçilir. 

İki sahil.-2017.-7 iyun.-№ 100.-S.13. 
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Qədim Naxçıvan abidələri 

 

Vaqif Ağalarov, 

Naxçıvan televiziyasının baş redaktoru  

 

Hər bir xalqın qədimliyini sübut edən onun mədəniyyəti, tarixi abidələridir. Naxçıvan ərazisində qədim 

daş dövründən başlayaraq məskunlaşan insanlar burada zəngin mədəniyyət yaradıblar. Ulu öndər Heydər 

Əliyev deyirdi: “Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir 

diyardır”. 

 

Qədim diyarın hər addımında ilk insanların yaşadıqları mağaralara, yaşayış yerlərinə, erkən şəhər 

mədəniyyəti qalıqlarına, möhtəşəm qala divarlarına, qayaüstü təsvirlərə, daş qoç heykəllərinə, türbələrə, bir 

sözlə, nadir maddi-mədəniyyət nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Yaşı, yaranma tarixi min illərlə ölçülən 

Qazma, Əshabi-Kəhf, Daş qala və Kilit mağaraları daş dövrü mədəniyyəti qalıqlarını bu gün də yaşatmaqdadır. 

Nuhun yadigarı olan Gəmiqayadakı qayaüstü rəsmlər eradan əvvəl IV- V minilliklərdə xalqımızın bədii 

təfəkkürünü, adət-ənənələrini, estetik-fəlsəfi baxışlarını və dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli 

təsvirlər qalereyasıdır. Bu abidə sanki dil açıb danışır, qədim oğuz ellərindən qəhrəmanlıq dastanı, Dədə Qorqud 

dilindən yenilməzlik nümunələri söyləyir. 

Dağların ucalığından, məğrurluğundan qidalanan Araz çayı boyunca irəlilədikcə bu yurdda ucaldılan 

saysız-hesabsız möhtəşəm abidələrin şahidi olursan. XII əsrdə böyük memar Əcəmi Əbubəkir oğlu 

Naxçıvaninin Atabəy Eldənizin xanımı Möminə xatunun şərəfinə ucaltdığı türbə Şərq memarlığı tarixində qızıl 

səhifədir. Yüz illər boyunca bu qızıl səhifə səyyahları, salnaməçiləri, Monperə, Fren, Yakobstal kimi məşhur 

memar və şərqşünasları heyrətləndirib. Möminə xatun həm də qadın, ana adının ucalığında dayanan zərif bir 

məhəbbət əfsanəsi, sevgi dastanıdır. Ona görə də  akademik Alpatov “Ümumdünya incəsənəti tarixi” adlı 

monoqrafiyasında Möminə xatun türbəsini monimentallıqla zərifliyin möcüzəsi adlandırıb və memarlıq 

tarixində tutduğu mövqeyi yüksək qiymətləndirərək yazıb; “Belə qeyri-adi memarlıq duyğusuna, 

kompozisiyasının klassik kamilliyinə və işlənməsinə görə XII əsrdə Avropada belə abidəyə təsadüf etmək 

mümkün deyil. Naxçıvan türbəsindən klassik Şərq ədəbiyyatının ən yaxşı əsərləri, Firdovsinin “Şahnamə” 

epopeyasında, Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasında olduğu kimi insanpərvərlik nəfəsi gəlir”. 

Möminə xatun türbəsində əks olunan Əcəmi sənətkarlığından danışan tədqiqatçılar həmişə Nizamini 

xatırlayıb, “Xəmsə” ucalığına üz tutublar. Yazıçı-publisist, Azərbaycan Respublikanın Əməkdar jurnalisti Sadıq 

Elcanlı “Arazboyu abidələr–yaddaşımızın heykəlləri” məqaləsində yazır: “Dahi Nizaminin sözlə yaratdığını 

Əcəmi daşlarda yaradıb. Nizaminin söz duyğusu ilə Əcəminin daş duyğusu XII yüzillikdə torpaqlarımızda, 

qəlbimizdə elə pöhrələyib, elə yüksəlib ki, dünyanın hər tərəfindən görünüb, seçilib”. 

Qədim köklərə, ulu qaynaqlara malik Naxçıvan memarlıq məktəbi XII əsrdə inkişaf edərək əsl sənət 

zirvəsinə ucalıb. Bu dövrdə yaradılan xatirə-memorial səciyyəli abidələr monumental biçimi, zəngin həndəsi 

naxışlar sistemi, simvolik kompozisiya bütövlüyü ilə seçilir. Riyazi dəqiqliyi, poetik ahəngdarlığı, mifik-

fantastik obrazlılığı, heyrət doğuran naxışlar kompozisiyasının tamamlanmasında memar fikrinin açılması 

mühüm rol oynayır. Əcəmi qüdrətinin bəhrəsi olan Yusif Küseyroğlu, Qarabaglar türbələri, Naxçıvan cümə 

məscidi, eləcə də başqa abidələr belə yüksək sənətkarlıq məziyyətləri ilə seçilir, memarlıq tarixində yeni bir 

yolun formalaşmasından, yüksək sənət zirvələri fəth edilməsindən xəbər verir.  Belə uğurlu sənət yolu Naxçıvan 

ərazisində abidə-abidə, qala-qala irəliləyir, xalqımızın daş yaddaşına çevrilir, elimizin-obamızın könül mahnısı, 

ürək döyüntüsü kimi əbədiləşir. Qədim qala divarları, daş sədlər, bürclər, səmanın qəlbini dələn minarələr 

xalqımızın əyilməz vüqarı kimi yüksəlir. 

Naxçıvan şəhərində  təkcə müdafiə məqsədi ilə deyil, həm də bu tarixi ərazidə formalaşmış ilkin şəhər 

mədəniyyətinin ayrılmaz elementinə çevrilən Naxçıvanqala bu gün əsaslı təmir olunub və  qala divarları sanki 

bir əsgər kimi bu yurdun keşiyini çəkir. Dil açıb uzaq-uzaq tarixdən söz salıb, yurdumuzun keçmişindən danışır. 

Əlincəçayın sahilində ucalan, 14 il Əmir Teymurun qoşunlarına əyilməyən məğrur Əlincə qalası,  orta 

əsrlər abidəsi olan Xanəgah türbəsi ilə ürək söhbətinə daldıqca qəlbimizdə qədim-qədim səslər baş qaldırır, 

Hürufilik təriqətinin banisi Fəzlullah Nəiminin əsarətə və cəhalətə qarşı üsyan səsi eşidilir. 
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XIII yüzilliyin əvvəllərində Culfa yaxınlığında ucaldılan Gülüstan türbəsi xüsusilə diqqət çəkir. Əcəmi 

ənənələrini davam etdirən bu nadir sənət incisi naxış kompozisiyasının kamilliyi, özünəməxsusluğu ilə heyrət 

doğurur.  

Orta əsrlər Azərbaycan tarixinin əvəzsiz yadigarı olan Qarabağlar türbəsi memarlığımızda uğurlu yol, 

yeni nəfəsdir. Bu orjinal sənət əsəri kompozisiya dinamikliyi, monumentallığı, işıqlı və zərif naxışları, 

dekorativliyə ciddi meyli ilə sənətşünasları həmişə düşündürüb. Nəsimi dövrünün daş kitabəsi olan türbə, göz 

önündə vərəqləndikcə ötənlərdən-keçənlərdən danışır, yaddaşımızda sirli xatirələr oyadır. 

Naxçıvana kimin ayağı dəyirsə ilk ifadələri bu olur: Yurdunuz  memarlıq muzeyidir. Türbələr, məscidlər, 

Əlincə qüdrətli qalalar. Xudafərin ümidli körpülər, XII – XIV əsrləri əhatə edən qədim buzxanalar, 

karvansaralar...Yaddaşımızın heykəlləri olan bu abidələrlə göz-gözə dayananda minatür qəlbi, xalça duyğulu 

naxışlarına, rənglərinə baxanda yüz illərin, min illərin xatirəsinə dalırsan.     

Naxçıvan şəhərindən təqribən 12 kilometr aralı olan, Qurani-Kərimdə adı çəkilən Əshabi-Kəhf 

Ziyarətgah Dini-Mədəni Abidə Kompleksi xalqın qəlbindən, inancından güc alıb. Bu yer yüz illər boyunca 

insanlara kömək olub, yolçulara sinəsindən yol verib.   

Ümumiyyətlə, Sədərəkdən Ordubada doğru irəlilədikcə nə qədər abidənin şahidi olursan. Bu sənət 

incilərinin hərəsi bir salnamə, çalınan “Cəngi” kimi məğrur, muğam kimi düşüncəli abidələrdir. Yurdumuzun 

daş yaddaşı, sevgimizin, duyğumuzun daş heykəlləridir. Bu abidələr min illər boyunca torpağımızdan, 

qəlbimizdən boy verib ucalıb. Sevgimizin heykəli olub. Taleyimizə yazılan nəğmələr kimi oxunub və bu gün də 

oxunmaqdadır.    

 

Xalq qəzeti.-2017.-2 iyun.-№117.-S.7. 
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Dövlət proqramları Naxçıvanda uğurla icra olunur 

 

Namiq Məmmədov, 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi 

 

Bu gün Naxçıvan blokada şəraitinə baxmayaraq, ölkəmizin iqtisadi rayonları arasında öz dinamik inkişafı 

ilə seçilir. Ölkə iqtisadiyyatında özünəməxsus yeri olan Naxçıvan bütün sahələrdə sistemli şəkildə həyata 

keçirilən islahatlarla özünün ən dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Son 20 ildə aparılan quruculuq tədbirləri, 

iqtisadi və sosial sahələrdəki irəliləyişlər qibtəediləcək dərəcədədir. Qazanılan uğurların təməlində dayan əsas 

faktorlardan iri qəbul olunan dövlət proqramlarının uğurla həyata keçirilməsidir. İqtisadi və sosial sahələrin 

kompleks şəkildə inkişafı məqsədilə ölkə Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”, “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan Respublikası regionlarının 

2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılmasını, 

kommunal, xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsini, sahibkarlıq 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını təmin etmişdir. Müvafiq dövlət proqramlarının muxtar respublikada 

icrasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Regional İnkişaf Proqramı (2005-2008-ci illər)”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-

2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. İcrası uğurla başa çatdırılan müvafiq 

dövlət proqramlarının və həyata keçirilən digər mühüm tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada bütün 

makroiqtisadi göstəricilərin müsbət meyilliliyi təmin edilmiş, dinamik inkişaf qorunub saxlanılmışdır. Ötən dövr 

ərzində ümumi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 2003-cü ildəki müvafiq 

göstəricini 14 dəfə üstələyərək 2013-cü ildə 2 milyard 339 milyon manat təşkil etmişdir. Qeyd olunan dövrdə 

sənaye məhsulunun həcmi 49 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 5 dəfə, ixracın həcmi 97 dəfə, əhalinin 

gəlirləri və bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 10 dəfə artmışdır. Ümumilikdə 2004-cü ildən 1 yanvar 

2014-cü il tarixədək muxtar respublikada 58350 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 41891-i və ya 71,8 faizi 

daimi iş yerləridir. 

Bütün bunlar sadəcə statistik rəqəmlər deyil. Bu rəqəmlər ulu öndər Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin, 

onun irsinin konkret bir regionda  bəhrələridir. Uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Naxçıvan ölkənin 

digər regionlarından öndədir. Bunu hər bir naxçıvanlı, qədim diyarımıza gələn hər bir qonaq da görür və təqdir 

edir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev bu ilin yanvar ayında  Naxçıvana səfəri çərçivəsində muxtar 

respublikamızın inkişafını yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Çox şadam ki, Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf 

edir, böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Son illər ərzində Naxçıvan böyük inkişaf yolu keçmişdir. 

Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər və 

kəndlərin abadlaşması prosesi onu göstərir ki, respublika möhkəm ayaqda dayanıb. Hesab edirəm ki, bu gün 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının çiçəklənmə dövrüdür. Çünki bütün istiqamətlər üzrə işlər uğurla gedir və 

gözəl nəticələr var”. Bütün bunlar onu göstərir ki, muxtar respublika əhalisi ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlı olan sabitliyə və quruculuq işlərinə öz layiqli töhfəsini verməyə, nailiyyətləri daha da 

artırmağa çalışır. 

Naxçıvanda ekoloji saflıq, zənginlik illəri kimi təbiətin bioloji varlığının, təbiətin qanunlarına uyğun 

inkişaf yolunda böyük addımlar atılmaqdadır. Bu gün muxtar respublikada aparılan şəhər, qəsəbə, kənd 

quruculuq mədəniyyətində hökmən ekoloji tarazlığın gözlənilməsi, onun daha da zənginləşdirilməsi ahəngdar 

şəkildə davam etdirilir. Naxçıvanın özü kimi, onun təbiəti də yeniləşir. Son illərdə görülən işlərə nəzər yetirək. 

Yeni tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işləri istiqamətində Babək rayonunda radioaktiv və 

kompleks elementlərin qiymətləndirilməsinə dair məlumat hazırlanmışdır. Culfa rayonunda Gal sahəsində civə 

və kompleks filiz yataqlarında axtarış işləri, Əlincəçay vadisinin Saltaq-Qızılca kəsimində səpinti qızıl, 

Qaradərəsu hövzəsində inşaat materialları yataqlarının, “Şahqaraj” adlandırılan ərazidə radioaktiv və kompleks 

elementlərin axtarışı və qiymətləndirilməsi işləri başa çatdırılmışdır. Babək rayonunda Toydağ filizləşmə 

sahəsində mis-molibden yataqlarının, Culfa rayonunun Şurud sahəsində civə və kompleks filiz yataqlarının 
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axtarışı işləri, Əlincəçay vadisinin Ərəzin sahəsində səpinti qızıl yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi üzrə 

layihə-smeta sənədlərinin tərtibi davam etdirilmişdir. Təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin erkən xəbərdarlıq 

sisteminin inkişaf etdirilməsi, dövlət hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin, çaylarda hidrometeoroloji 

monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi və regional laboratoriya sisteminin yaradılması istiqamətində tədbirlər 

davam etdirilmişdir. Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli Parkının 

Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarının inzibati ərazilərinin meşə ilə örtülü ərazilərində rekreasiya potensialının 

öyrənilməsi və ekoturizm infrastrukturunun yaradılması sahəsində işlər davam etdirilir. Şərur, Babək, Ordubad, 

Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Sədərək rayonlarının və Naxçıvan şəhərinin inzibati ərazilərində yeni tingçilik 

təsərrüfatları yaradılmışdır. Muxtar respublikanın orta dağlıq və dağlıq ərazilərindən keçən çayların – Arpaçay, 

Naxçıvançay, Gilançay və Əlincəçay vadilərində və arid ərazilərdə eroziyaya qarşı mübarizə məqsədilə sel-

daşqın təhlükəsi olan rayonlarda, Zəngəzur və Dərələyəz silsilələrinin çayətrafı ərazilərində yeni meşə sahələri, 

massivləri, meyvə bağları salınmış, meşəbərpa tədbirləri aparılmışdır. Ümumilikdə 2014-cü ildən 1 aprel 2017-

ci il tarixədək muxtar respublikada 1737,8 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 1488,7 min 

ədəd ağac və bəzək kolları əkilmişdir. Ətraf mühitin monitorinqi üzrə yeni kompleks laboratoriyaların, 

Naxçıvançay vadisində Zooloji parkın yaradılması istiqamətində ilkin hazırlıq işləri aparılır. 

Muxtar respublika əhalisini öz yerli məhsullarımızla təmin etmək əsas istiqamətlərdən biri kimi 

götürülmüşdür. Elə bu istiqamətin ardıcıllıqla həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikanın 

bütün dükan-bazarları yerli məhsullarla doludur. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının maşın və 

mexanizmlər ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti 

ilə 2014-cü ildə 276, 2015-ci ildə 187, 2016-cı ildə 102, 2017-ci ilin ilk rübü ərzində 31 ədəd olmaqla, 

ümumilikdə, 596 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq lizinq yolu ilə məhsul 

istehsalçılarına verilmişdir. Dövlət Proqramının icrası istiqamətində ötən dövr ərzində muxtar respublikada 15 

heyvandarlıq, 5 quşçuluq, 16 istixana təsərrüfatı, ümumi tutumu 2330 ton olan 9 soyuducu anbar yaradılmış, 7 

heyvandarlıq və 1 quşçuluq təsərrüfatının genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır. Hazırda 4 heyvandarlıq, 2 

quşçuluq təsərrüfatının yaradılması davam etdirilir. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində, qəsəbə və kəndlərində infrastruktur 

obyektlərinin yaradılması istiqamətində, ümumilikdə, 698 infrastruktur obyekti istifadəyə verilmiş, 72 

infrastruktur obyektinin inşası davam etdirilmişdir. Yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, səmərəli 

idarəetmənin və əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 1 şəhər, 1 qəsəbə və 39 

kənd mərkəzi, 41 xidmət mərkəzi istifadəyə verilmiş, 2 kənd mərkəzinin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikamızda təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, məktəblərimizin 

dərs vəsaitləri, dərslik və bədii ədəbiyyat, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz olunması da 

diqqət mərkəzində saxlanılır.  Dövlət Proqramında təhsil sahəsinə nəzərdə tutulan tədbirlər də uğurla həyata 

keçirilmişdir.  Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Xəstəxanası və baytarlıq təbabəti ixtisasının binası yenidən qurulmuş, İqtisadiyyat fakültəsi və 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu üçün korpusların tikintisi davam etdirilmişdir.  “Naxçıvan” Universitetində yeni 

universitet şəhərciyi istifadəyə verilmişdir. Şərur Texniki-Peşə və Sürücülük Məktəb Kompleksinin tikintisi, 

Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Ordubad Texniki Peşə və Sürücülük Məktəb 

Kompleksinin yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.  Ötən dövrdə muxtar respublikada 5974 şagird yerlik 21 

ümumtəhsil məktəbi tikilmiş, 13748 şagird yerlik 30 ümumtəhsil məktəbi yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir 

olunmuşdur. Hazırda Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli, Babək rayonunun Payız, Ordubad rayonunun Üstüpü, 

Culfa rayonunun Dizə kəndlərində məktəb binalarının tikintisi davam etdirilir. Kəngərli rayonunun Qıvraq 

qəsəbəsində 224, Babək qəsəbəsində və Şahbuz şəhərinin hər birində 242 yerlik uşaq bağçası binaları tikilmiş, 

“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi şəhərciyində 72 yerlik uşaq bağçası binasının yenidən 

qurulması başa çatdırılmışdır. Naxçıvan şəhərində iki, Culfa rayonunun Bənəniyar və Sədərək rayonunun 

Sədərək kəndlərinin hər birində bir uşaq musiqi məktəbi binasının tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Yazımızda Dövlət Proqramının icrası üzrə həyata keçirilən tədbirlərin bir neçəsinə toxunduq. Həyata 

keçirilən tədbirləri nəzər yetirəndə muxtar respublikamızda görülən işlərin həcmi,sözün həqiqi mənasında, hər 

birimizin qəlbini qürurla doldurur. Torpağına, xalqına qəlbən bağlı olan insanların amalı və əməlləri ən yüksək 

qiymətə layiqdir. Naxçıvanın bugünkü inkişafı Azərbaycanımızın müstəqilliyinə verilən böyük  töhfədir. 

Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ona görə inkişaf edir ki, Ümummilli Liderimizin 
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yolu ilə gedir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev doğma Azərbaycanımız haqqında, Naxçıvan haqqında 

düşünür və deyirdi: "İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım 

yerinə yetirilsin". Böyük fəxrlə, qürur hissi ilə deyə bilərik ki, dahi rəhbərin arzu və istəkləri naxçıvanlılar 

tərəfindən sonsuz məhəbbətlə həyata keçirilir. Bu gün muxtar respublikanın hər bir sakini-fəhləsi, kəndlisi, 

alimi, ziyalısı, qocası-cavanı qazanılan uğurlarla fəxr edir, qanuni vətəndaşlıq qüruru duyur, bütün bu quruculuq 

tədbirlərini ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarının və arzularının Naxçıvan Muxtar Respublikasında çiçək açması 

kimi qiymətləndirir. 

 

İki sahil.-2017.-27 may.-№ 94.-S.20. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: İqtisadi islahatın beşiyindən İslam mədəniyyəti paytaxtına  

qədər 

  

Cavadxan Qasımov 

 

Əsasları Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən yeniləşən Azərbaycanda hərtərəfli yüksəliş siyasəti 

son iyirmi dörd illik dövrdə Cənubi Qafqazda və bütövlükdə dünyada inkişaf modelinə çevrilmişdir. Belə ki, 

ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində hərbi təhdidlərlə, iqtisadi böhranlarla, sosial sarsıntılarla, nəticə etibarı ilə 

isə siyasi uğursuzluqlarla mübarizə yalnız Onun uzaqgörən siyasətinin və müdrik idarəçilik təcrübəsinin 

nəticəsində uğurlu oldu və müstəqillik yollarında güclü dayaq təşkil etdi. Bu taleyüklü proseslər yeni mərhələdə 

öz başlanğıcını məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasından götürməklə sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni-

hüquqi və digər sahələrdə müşayiət edilməyə başlandı. Təbii ki, qazanılar hər bir nailiyyət isə bütün regionların, 

o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək inkişafı üçün yeni mərhələnin əsaslarını yaradırdı. 

Bu bir həqiqətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir müstəqillik tariximizin ən şərəfli səhifələrini 

yazmaqdadır. Coğrafi yerləşməsinə, iqtisadi perspektivlərinə, siyasi əhəmiyyətinə və yeni iqtisadi (siyasi) şərait 

üçün yüksək mahiyyət kəsb edən digər xüsusiyyətlərinə görə, Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik və 

inkişaf qarantisini formalaşdıran bu diyar, hətta materik və qitələr arasında etibarlı əməkdaşlıq üçün ən optimal, 

ən pozitiv və ən uyğun vasitə oldu. 

Elə bu nailiyyətləri əsas götürərək Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2 iyun 2016-cı il 

tarixdə Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat 

Komitəsinin yaradılması haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin "İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan-2018" loqotipinin hazırlanması haqqında" 23 

yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamı sözügedən sahə üzrə həyata keçirilən tədbirlərin təşkilati-hüquqi və siyasi 

əhəmiyyətini daha da yüksəltmişdir. 

Bu tarixi sənədlərdən də görünür ki, muxtar respublika əsasları böyük Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 

edilən uzunmüddətli, dayanıqlı və etibarlı inkişaf xəttinə sadiq qalaraq gerçək mənada mədəniyyətlər mərkəzinə 

çevrilmişdir. Keçən müddət ərzində burada müvafiq iqtisadi potensial formalaşdırılmış, dövlətin iqtisadi 

tənzimlənmə məqsədləri tam gerçəkləşdirilmiş, sosial-iqtisadi maraq və mənafelərin qorunması istiqamətində 

əlyetərlilik təmin edilmişdir. 

Bazar münasibətlərinin obyektiv inkişaf qanunları əsasında iqtisadi islahatların başladılması ilə, daha 

doğrusu, həmin islahatların beşiyinə çevrilməklə, muxtar respublika ən mükəmməl və olduqca səmərəli 

tədbirlərin təşəbbüskarı kimi çıxış etməklə: 

1. iqtisadi formasiyaların bir-birini əvəzləməsi üçün zəruri mərhələ olan keçid dövrünü yüksək 

əzmkarlıqla və təşkilatçılıqla təmin etdi; 

2. hazırkı şərait üçün aktual olan bazar iqtisadi şəraitinə keçid məhz burada gerçəkləşdi. Nəticə etibarı ilə 

də onun qanun və tələbləri çərçivəsində proseslərin tənzimlənməsinə başlanıldı; 

3. islahatların beşiyinə çevrildi. Xüsusi ilə burada başladılan islahatların çox mühüm əhəmiyyətini 

göstərmək lazımdır. Belə ki, milli liderin rəhbərliyi, birbaşa qayğısı və diqqəti ilə ucqar Gal və Şurud 

kəndlərindən başlanan islahatlar sonralar ölkəmiz miqyasında mərkəzə doğru çevik şəkildə davam etdirilməyə 

başlandı. Yəni bununla da Naxçıvanda müasir iqtisadi (islahat) mədəniyyətinin formalaşması təmin edildi. 

Bu proseslərlə muxtar respublikada iqtisadiyyatın əsas aparıcı sahələrindən olan aqrar sektorun yeni 

iqtisadi şərait əsasında təşkilatlanması və idarə edilməsinə, güclü xammal bazası kimi formalaşmasına, əsas 

istehsal və fəaliyyət sahələri kimi əkinçilik və heyvandarlığın inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə 

münbit zəmin yaradıldı. Bununla da muxtar respublikada müasir şəraitdə xüsusi mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfat 

subyektləri təsis edildi, fəaliyyətinin tənzimlənməsini özündə əks etdirən əsaslar müəyyənləşdirildi, kəndli 

torpaqdan istifadə etmək sahəsində sərbəst hüquqlara malik oldu, onun torpaqla münasibətləri istehsal (aqrar və 

iqtisadi) münasibətlərinin ana xəttini təşkil etdi. Bu o demək idi ki, muxtar respublika sakinləri üçün həm də 

məşğul olma sahəsində münbit şərait yaranırdı, nəticə etibarı ilə bu kimi fəaliyyətin məcmusu olaraq 

makroiqtisadi səviyyədə dövlətin bazar münasibətlərinə xas məşğulluq siyasəti meydana gəlirdi. Bütün bunlar, 

muxtar respublikadan başlanan və yeni dövr üçün zəruri mahiyyət daşımaqla: 

http://www.elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=DMNEW&P21DBN=DMNEW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Qas%C4%B1mov%2C%20Cavadxan
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1. istehsaldan istehlaka qədər olan fazanın qırılmazlığındakı fəaliyyətin stimullaşmasını təmin etməklə, bu 

gün də uğurla davam edən islahat mədəniyyətini ifadə edir; 

2. qeyd olunan proseslərin məcmusundan ibarət olmaqla, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində formalaşan 

məşğulluq mədəniyyətinin mövcudluğunu göstərir; 

3. iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyət baxımından sosial mədəniyyətin varlığına 

sübutdur; 

4. cəmiyyətin təbii inkişaf prosesinin nəticəsində yaranan sonsuz tələbatların qarşılanması sahəsində 

psixoloji mədəniyyətin təzahürüdür; 

5. eyni zamanda, sadalanan amillərin ümumiləşmiş ifadəsi olaraq iqtisadi mədəniyyətin yaranmasıdır. 

Ümumiyyətlə, mədəniyyət istənilən sahə və ya istiqamət üzrə müvafiq hadisə və ya proseslərin daha da 

təkmilləşmiş, zaman keçdikcə artan təcrübəyə əsaslanmaqla və müvafiq qanunvericiliyə söykənməklə cəmiyyət 

tərəfindən qəbul edilən keyfiyyət kimi də ifadə oluna bilər. Bütün bunlar muxtar republikanın hər bir sakinin 

dövlətlə olan qırılmaz tellərlə mövcud bağlılıqlarında bir daha öz təsdiqini tapmaqdadır. Artıq bu gün Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında: 

- iqtisadi hadisə və proseslərə innovativ yanaşma irəli sürülməklə, bu sahənin yüksək səviyyədə 

tənzimlənməsi təmin edilir. Bunun da nəticəsində muxtar respublika iqtisadiyyatı ölkə iqtisadiyyatının 

inkişafında elə tənzimləyici funksiya daşımaqdadır; 

- iqtisadi idarəetmə sahəsində sistemli fəaliyyət həyata keçirilmiş, daha doğrusu, iqtisadi inkişafa təkan 

olacaq istiqamətlərin müəyyən edilməsində rolu olan strukturların əlaqəli fəaliyyəti təmin edilmişdir; 

- bütün bölgələrdə, hətta ən ucqar dağ kəndlərdə belə istehsal və sosial infrastruktur potensialı 

formalaşdırılmış və bu, xüsusi mülkiyyətin növləri üzrə çevik fəaliyyətə stimul verməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi dəyərlərini, ərazi xüsusiyyətlərinin və əhalisinin yerləşməsinin 

zərurliyini üstün tutmaqla, bu sahədə stimullaşdırıcı amillərdən səmərəli istifadə etməklə yanaşı, eyni zamanda 

ölkəmizin milli maraqlarının qorunması və təbliğində də mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Hələ 

müstəqilliyin ilk illərində, xüsusən də 7 noyabr 1990-cı ildə üç rəngli, ay-ulduzlu bayrağın Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Dövlət Bayrağı olaraq təsdiq etməklə və 3 oktyabr 2009-cu il tarixdə Türk Dövlətləri 

Başçılarının zirvə toplantısına ev sahibliyi etməklə, daha doğrusu, bu istiqamətlərdə siyasi və vəhdət 

mədəniyyətinin də təkanverici qüvvəsinə çevrildi. 

Bu bir həqiqətdir ki, ölkəmiz 70 il keçmiş İttifaqın tərkibində qaldığı dövrlərdə, sadəcə 15 müttəfiq 

respublika arasında və SSRİ-yə aid olan hüdudlarda iqtisadi potensialı ilə çıxış edirdisə, artıq müasir dövrdə 

regional deyil, hətta bütövlükdə dünya miqyasında edilən çağırışlara səs vermək zərurətilə qarşılaşmışdır. Belə 

bir şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqil bir dövlətin ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq daimi sülhün, 

həmişəyaşar əminəmanlığın, dünyəvi xoşməramın, etibarlı qonşuluq və sadiq tərəfdaşlığın təmin edilməsində və 

qorunmasında çox mühüm vəzifələrin öhdəsindən gəldi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının başlatdığı islahatlar, 

ümumilikdə iqtisadiyyatın çoxşaxəliliyinin təkanverici qüvvəsinə çevrildi və ölkəmizin də makroiqtisadi 

proseslərinin tənzimlənməsində ciddi təsirə malik olacaq bir çox amillərlə yanaşı: 

1. iqtisadiyyatın aqrar sferasını çevik istehsal potensialına malik və yüksək təminat qabiliyyətli sahə kimi 

təşkilatlandırmaqla, bu sahədə səmərəli idarəetmənin təşkilinə nail olundu. Aqrar sektorun inkişaf 

istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən iqtisadiyyatın digər aparıcı sahəsi üçün baza funksiyası daim nəzarətdə 

saxlanıldı; 

2. sənayenin muxtar respublikanın təbii, iqtisadi və coğrafi potensialına uyğun gələn sahələrinin inkişafı 

və perspektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə ardıcıl hüquqi-iqtisadi tənzimlənmə vasitələrindən səmərəli 

istifadə edildi. İqtisadi idarəetmənin bazar münasibətlərinə xas mexanizmlərinin təşkili və səmərəliliyi 

dəstəkləndi; 

3. iqtisadiyyatın mezo səviyyədə təşkili, xammal-emal-istehsal həlqəsinin davamlılığının 

stimullaşdırılması, nəticə etibarı ilə yüksək təminat qabiliyyətli potensialın formalaşdırılması mümkün oldu və 

s. 

Beləliklə, bu gün dünyanın müasir sosial, iqtisadi, siyasi, coğrafi, hərbi və s-dən ibarət gərgin mənzərəsi 

fonunda Azərbaycan Respublikasının böyük Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalmaqla bəyan etdiyi 

humanistlik, inkişaf, sülh və ədalət təşəbbüsləri nümunəvi bir model kimi qəbul edilməkdədir. Bunun ən zəruri 

ünsürlərindən biri kimi ölkənin uğurlu regional siyasətini qeyd etmək olar. Bu siyasət bütün bölgələrdə milli-
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tarixi arxitektur ənənələrinə uyğun tikinti-quraşdırma tədbirlərinin, kommunal təminatların və s. məcmusundan 

ibarət tarazlı sosial-iqtisadi inkişaf potensialının formalaşdırılması ilə qeyri-bərabərliyin tamamilə aradan 

qaldırılmasında özünü göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respubikası da bu sahədə qətiyyətli söz sahibidir. 

 

525-ci qəzet.-2017.-24 may.-№ 91.-S.6. 
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Naxçıvan turizm məkanı kimi tanınmağa iddialıdır 

 

Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Turizm dünya iqtisadiyyatının əsas istiqamətlərindən biri kimi qəbul edilir. Turizm potensiallı ölkələr 

bu sahədən il ərzində külli miqdarda gəlir əldə edir, dövlət büdcələrinin böyük hissəsini bu sahənin hesabına 

formalaşdırırlar. Bu gün Azərbaycan dövlətinin də qarşısında duran əsas hədəf qeyri-neft sektorunun 

inkişafı çərçivəsində turizm sənayesini aktivləşdirməkdir. 

 

Turizm sektoru ölkə iqtisadiyyatına çox böyük həcmdə gəlir gətirməklə yanaşı, həm də ölkənin dünyada 

tanınmasına imkanlar açır. Tanıtım məsələsindən söz düşmüşkən deyək ki, son illər keçirilən beynəlxalq 

əhəmiyyətli tədbirlər ölkəmizin turizm potensialının tanınmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib. “Bakı – 

2017”  IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi mötəbər yarışın paytaxtımızda təşkili də, şübhəsiz ki, turizm 

sektoruna təsirsiz ötüşməyəcək. 

Turizm sektorunun inkişafı üçün aşağıdakı şərtlərin olması vacibdir: mövcud təbii-coğrafi şərait, zəruri 

infrastruktur, sabitlik, zəngin tarixi-mədəni irs, yüksək xidmət, münasib qiymət və sair. Bu amillərin hər birini 

özündə birləşdirən Naxçıvan Muxtar Respublikası da turizm məkanı kimi tanınmağa iddialıdır. Dünyada 

Duzdağı, Əshabi-Kəhf, Göygöl, Batabat kimi təbiət möcüzələri  olan ölkələri  barmaqla saymaq olar. Müasir 

infrastruktur, turizmin inkişafı məqsədilə yaradılan şərait, münasib qiyməti  və gülərüz personalı ilə xidmət 

göstərən otellər, zəngin mətbəxi, füsunkar təbiəti, dini və sağlamlıq ocaqları, tarixi abidələri, mədəniyyəti, 

incəsənəti  Naxçıvanı cəlbedici məkan kimi səciyyələndirir. 

Dövlət tərəfindən turizm sektoruna göstərilən dəstək isə bu sahənin inkişafını daha da sürətləndirib. Ötən 

il martın 18-də Ali Məclisdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı keçirilən 

müşavirədə əlaqədar qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. Bu tapşırıqların icrası istiqamətində, xüsusilə muxtar 

respublikanın turizm potensialının təbliği sahəsində ardıcıl tədbirlər görülür. 

Milli dəyərlərin və milli mətbəx nümunələrinin təqdim və təbliğ olunduğu festivalların keçirilməsi artıq 

bir ənənə halını alıb. Belə festivallar turistlərin marağını daha çox cəlb edir. Həyata keçirilmiş tədbirlərin 

nəticəsidir ki, 2016-cı ildə muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı 1995-ci illə müqayisədə 10,4 dəfə artıb. 

Cari ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı bir il öncəyə nisbətdə 5,1 faiz artaraq 98,8 

min nəfər təşkil edib. 

Görülən işlər sırasında Naxçıvan Dövlət Universitetində və “Naxçıvan” Universitetində turizm və 

otelçilik ixtisaslarının açılması, İran İslam Respublikası və Türkiyə Respublikası ilə sərhəd-keçid rejiminin 

sadələşdirilməsi, yeni beynəlxalq marşrutların təşkili turizmin inkişafı məqsədilə son illər həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlər sırasındadır. Ötən dövrdə universitetlərin məzunları olmuş ixtisaslı kadrlar sahələri üzrə 

müvafiq işlə təmin olunmuşlar. 

Hazırda muxtar respublikada 9 turizm firması fəaliyyət göstərir.   Naxçıvan şəhərindəki XVII əsrə aid 

Zaviyyə-Mədrəsə binasında yerləşən Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi muxtar respublikanın turizm 

potensialını tanıtmaq üzrə ixtisaslaşıb. Mərkəzin 3 dildə–Azərbaycan, rus və ingilis dillərində saytı fəaliyyət 

göstərir. Sayt vasitəsilə Naxçıvanın turizm potensialı ilə bağlı məlumatları əldə etmək mümkündür. Mərkəz 

tərəfindən “Naxçıvan-Ordubad”, “Naxçıvan-Əlincəqala”, “Naxçıvan-Gəmiqaya”, “Naxçıvan-Əshabi–kəhf”, 

“Naxçıvan-Qarabağlar”, “Naxçıvan-Şahbuz-Batabat”, “Naxçıvan-Gülüstan” turist marşrutları hazırlanaraq 

turistlərə təklif olunur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illər həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq işləri, yaradılan 

müasir infrastruktur, yaşıllıqların artırılması, tarixi abidələrin və dini ocaqların bərpası istiqamətində həyata 

keçirilən çoxşaxəli tədbirlər turizmin əksər növlərinin inkişafı üçün real zəmin yaradıb. Tarixi-mədəni, dini, 

sağlamlıq turizmi ilə yanaşı, kənd turizminin də inkişafı üçün muxtar respublika geniş potensiala malikdir.  Ən 

ucqar dağ kəndlərinədək çəkilən abad yollar, yaşayış məntəqələrinin qaz, su, elektrik, rabitə və internet təminatı, 

bütün bölgələri əhatə edən quruculuq tədbirləri turizmin inkişafına imkanlar açıb. Təbii ki bura əhalinin kənd 

təsərrüfatının ayrı-ayrı növləri ilə məşğul olması, qonaqpərvərliyi və zəngin süfrə mədəniyyətinə malik olması 
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da təsir göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xətti ilə kənd turizminin 

inkişafı mövzusunda keçirilən maarifləndirici tədbirlər  bu sahənin inkişafına hesablanıb. Əhalinin iştirakı ilə 

keçirilən tədbirlərdə kənddə istirahət etmək istəyən turistlər üçün minimum şərait yaradılması ilə turizm 

mövsümü ərzində yaxşı gəlirlər əldə etməyin mümkünlüyü diqqətə çatdırılır. Həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində indi muxtar respublikanın ən səfalı kəndlərində–Biçənəkdə, Ağbulaqda, Dırnısda, Şahbulaqda, 

Küküdə və onlarca belə yaşayış məntəqələrində evlər  turistlərə təklif olunur.  45 belə kirayə ev haqqında 

məlumat Turizm İnformasiya Mərkəzinin saytında (turizm.nakhchivan.az) yerləşdirilib. 

Muxtar respublikada turizm sahibkarlığının da inkişafına diqqət yetirilir.  Kənd turizminin inkişafı 

məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən kreditlər verilir. 

Son illər Naxçıvan öz stendi ilə  turizm sərgilərində iştirak edir, səmərəli təbliğat və təşviqat işləri 

görülür.  2017-ci il aprelin 8-də Bakı Ekspo Mərkəzində Dünya Turizm Təşkilatının himayəsi altında keçirilən 

regionun ən böyük turizm sərgisi sayılan XVI Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər “AITF 2017” 

sərgisində muxtar respublikanın  “Naxçıvan” stendi ilə iştirakı buna misaldır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin ziyarət etdiyi sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin ekspozisiyasında qədim diyarın turizm zənginliyi və unikal məkanlar üzrə fəaliyyət göstərən 

marşrutlar nümayiş olunub. Burada yerləşdirmə obyektlərinin reklamları, həmçinin Naxçıvan MR Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış muxtar respublikanın turist marşrutlarını əks etdirən buklet və 

reklam-informasiya materialları yer alıb. Turizm ehtiyatlarının təbliği baxımından böyük əhəmiyyət daşıyan 

belə bir sərgidə Naxçıvanın da öz stendi ilə iştirak etməsi, heç şübhəsiz, öz bəhrəsini verəcəkdir.   

Turizm elə bir sahədir ki, davamlı təbliğat işlərinin aparılmasını şərtləndirir. Mövsümün başlandığı bir 

vaxtda muxtar respublikanın turizm potensialını təbliğ etmək, eləcə də turizmi canlandırmaq, yeni partnyorlar 

qazanmaq, xarici turizm firmaları ilə əlaqələri gücləndirmək mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə aprel 

ayında “Nəqşicahan Holdinq” tərəfindən qədim diyara infotur təşkil edilib. İnfotur çərçivəsində Türkiyə, İran, 

Kipr və Küveytdən, eləcə də paytaxt Bakıdan, ümumilikdə, 220 sahibkar və turizm mütəxəssisi Naxçıvana 

gəlib. 

Naxçıvana təşkil edilən infotur həm xarici, həm də yerli turizm firmalarının fəaliyyətlərini 

genişləndirmələri üçün bir stimul oldu. Digər tərəfdən, muxtar respublikanın turizm potensialının təbliğinə 

şərait yaratdı. İnfotur iştirakçılarının geri döndükdən sonra sosial şəbəkələrdə Naxçıvan təəssüratları barədə 

yazdıqları statuslar, paylaşdıqları çoxsaylı fotoşəkillər və videogörüntülər də bunu bir daha təsdiq edir. 

Turizm öz növbəsində yeni xidmət və istehsal sahələrinin inkişafını da şərtləndirir. Ötən dövr ərzində 

istifadəyə verilən Uzun-oba istirahət kompleksi,  Naxçıvan atçılıq klubu, iri ticarət mərkəzləri, kafelər, 

restoranlar, Naxçıvan şəhərində fəaliyyətə başlayan yeni xidmət sahəsi – dünyanın məşhur firmalarının istehsal 

etdikləri  ətriyyat və kosmetika mağazası– “İdeal” kimi məkanlar  turistlər üçün nümunəvi xidmətin və mənalı 

istirahətin ünvanlarıdır. 

Naxçıvan öz tarixi, müasir infrastrukturu, mədəniyyəti, incəsənəti, unikal təbiət abidələri, mətbəxi, folklor 

kollektivləri, bənzərsiz sənət nümunələri yaradan sənətkarları, qonaqpərvərliyi, sabitliyi ilə dünyanın istənilən 

ölkəsindən gələn turisti heyrətləndirməyə qadirdir. 

Naxçıvan 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilib. Sözsüz ki, Naxçıvanı daha geniş sferada 

tanıdacaq bu möhtəşəm tədbir turizmin inkişafına da təkan verəcək. İslam Konfransı Təşkilatının tərkibinə daxil 

olan 52 ölkənin nümayəndələrinin iştirakı, o cümlədən dünya mediasının diqqətinin  həmin ərəfədə Naxçıvana 

yönəldilməsi, eyni zamanda, bu qədim diyarın turizm potensialının təbliğinə geniş imkanlar açacaq. 1996-cı 

ildən başlayaraq Naxçıvan mötəbər beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Muxtar respublikanın inkişaf 

səviyyəsi, burada əldə edilən uğurlar, eyni zamanda, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində qazanılan böyük 

təcrübə belə deməyə əsas verir ki, Naxçıvan şəhəri İslam mədəniyyətinin paytaxtı statusunu şərəflə daşıyacaq. 

Turizm ümumxalq işidir. Hər birimiz Naxçıvanın təbliğinə çalışmaqla, bu məqsədlə sosial şəbəkələrdəki 

imkanlarımızdan istifadə etməklə turizmin muxtar respublika iqtisadiyyatındakı rolunu gücləndirə və 

Azərbaycanın bu qədim və gözəl guşəsinin daha geniş miqyasda tanınmasına töhfəmizi vermiş olarıq. Turizmin 

inkişafı həm də Naxçıvan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə dəstəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-21 may.-№108.-S.5. 
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Müasir Naxçıvanın inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır 

 

Rauf Kəngərli 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük mütəfəkkirlərin, sərkərdələrin, dahilərin yurdu olan Naxçıvanın 

yetişdirdiyi şəxsiyyətlərin fövqündə dayanan əvəzolunmaz liderdir. O, bütün həyatı boyunca Vətəninə, xalqına 

bağlılıq nümunəsi göstərib, ölkəmizin, o cümlədən doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvanın inkişafı, yüksəlişi, 

təhlükəsizliyinin təminatı üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Ümummilli Liderin ən böyük arzusu doğma 

Naxçıvanı bugünkü kimi hərtərəfli inkişaf etmiş abad bir diyar kimi görmək idi. 

 

Dahi şəxsiyyət düşmən hədəfində olan Naxçıvana bütün dövrlərdə böyük diqqət göstərib 

 

Qədim diyarda dünyaya göz açan, boya-başa çatan gələcəyin böyük dahisi ilk təhsilini də Naxçıvanda 

aldı, 1939-cu ildə pedaqoji məktəbi uğurla bitirdi. Ulu Öndər təhsilinin bu mərhələsini yüksək qiymətləndirərək 

deyib: “Mən həmişə Naxçıvanda təhsil aldığım illəri xatırlayıram. Bu illər mənim yaddaşımdan heç vaxt 

silinməyəcək... Mən burada mükəmməl təhsil almışam, özü də elə həvəs və aludəçiliklə oxumuşam ki, sonralar 

digər ali təhsil müəssisələrində oxumaq mənim üçün çətin olmayıb”. 

Ulu Öndər yüksək vəzifələrdə çalışdığı illərdə də heç vaxt Naxçıvanı unutmadı, qədim diyarı daim diqqət 

mərkəzində saxladı. Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu il iyul ayının 14-dən sonrakı dövrdə 

ölkəmizin, o cümlədən Naxçıvanın inkişafı, gələcəyi ilə bağlı çox mühüm qərarlar qəbul etdi. Belə ki, 1970-ci 

illərə qədər Naxçıvan Azərbaycanın digər bölgələrinə, xüsusən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə nisbətən 

xeyli geridə idi və sənaye məhsulunun artım sürətinə görə keçmiş SSRİ-nin muxtar respublikaları arasında 

axırıncı yerlərdə qərarlaşırdı. Bu geriliyin aradan qaldırılmasında və Naxçıvanın inkişaf yoluna çıxmasında 

Ümummilli Liderin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi ilə hazırlanmış Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR 

Nazirlər Sovetinin “Naxçıvan MSSR-in xalq təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” 

1974-cü il 8 yanvar tarixli birgə qərarının mühüm rolu oldu. Sənəddə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi, 

mədəni inkişafının təmin edilməsi üçün müvafiq orqanlar qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuş, onların icra 

müddəti müəyyənləşdirilmişdi. Qərarda nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr vaxtında yerinə yetirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmin dövrü belə dəyərləndirib: “Naxçıvanın 

inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. İlk növbədə, ona görə ki, Naxçıvan Azərbaycan xalqına 

böyük şəxsiyyət ulu öndər Heydər Əliyevi bəxş etmişdir. Ulu Öndər bütün dövrlərdə Naxçıvana böyük diqqət 

göstərmişdir. 1970-1980-ci illərin əvvəllərində respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox böyük işlər 

görmüşdür. O vaxt Azərbaycanın hər bir yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da sürətli inkişaf dövrü müşahidə 

edilirdi. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 1980-ci illərin əvvəllərində sovet məkanında ən qabaqcıl 

yerlərdə idi, o cümlədən Naxçıvanda da böyük sosial quruculuq işləri aparılırdı. Naxçıvanın sənaye potensialı 

formalaşırdı. Bir sözlə, muxtar respublika öz inkişaf dövrünü yaşayırdı”. 

Böyük tarixi şəxsiyyət muxtar respublikada aparılan quruculuq-abadlıq işlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq 

üçün 1970-1982-ci illərdə 4 dəfə qədim diyarda səfərdə olub. İlk səfər 1974-cü il fevralın 22-də reallaşıb. 

Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində saxlanılan Azərbaycan Kommunist Partiyası Naxçıvan Vilayət 

Komitəsinin büro iclaslarının protokollarından da aydın olur ki, daha sonra 1978-ci il oktyabrın 15-də, 1980-ci il 

mayın 24-də, 1982-ci il oktyabrın 2-də reallaşan səfərlərin hər birində Naxçıvanın gələcəyi üçün mühüm 

qərarlar qəbul edilib, gələcək perspektivə hesablanmış addımlar atılıb. 

Aparılan kompleks tədbirlər sayəsində 1970-1982-ci illərdə muxtar respublikanın sənaye potensialı, 

təxminən üç dəfə yüksəlib. Həmin illərdə Araz çayı üzərində iri su anbarı və elektrik stansiyası, habelə 16 iri 

sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilib. Bütün bu genişmiqyaslı quruculuq fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1985-ci ildə 1970-ci ilə nisbətən 4,6 dəfə artıb. 

SSRİ kimi nəhəng dövlətin rəhbərlərindən biri olan xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Moskvada, 

necə deyərlər, ucu-bucağı görünməyən bir ölkənin problemlərinin həlli ilə məşğul olsa da, bir an belə doğma 

Azərbaycanı, Naxçıvanı unutmurdu. O, ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikada görülən quruculuq işlərini 

həmişə yaxından izləyir, tövsiyə və tapşırıqlarını əsirgəmir, ermənilərin Naxçıvana və Dağlıq Qarabağa 
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iddialarına qarşı ciddi mübarizə aparırdı. Təsadüfi deyil ki, Ulu Öndər 1987-ci ilin noyabr ayında rəhbər 

vəzifədən uzaqlaşdırılandan dərhal sonra Azərbaycanın ağrı-acılarla dolu dövrü başladı, meydanı boş görən 

ermənilər çirkin iddialarını daha yüksək tribunalardan səsləndirməyə başladılar. 

 

Naxçıvan həmişə olduğu kimi, bu dəfə də dahi rəhbəri səbirsizliklə gözləyirdi 

 

Dahi şəxsiyyət Moskvada rahat yaşaya bilərdi. Ancaq o, sakitliyi və rahatlığı deyil, Vətəninin taleyini 

düşünürdü. Buna görə də Ulu Öndər Vətənə qayıtmaq istəyirdi. Naxçıvanlılar da qədim diyarın yetişdirdiyi 

böyük dövlət xadiminin gəlişini səbirsizliklə gözləyirdilər. Onun 1990-cı il iyulun 22-də möhtəşəm qayıdışını 

doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvan torpağı, əhali hədsiz sevgi, məhəbbət və inamla qarşıladı. Xəyanətə yol 

vermiş mərkəzi hakimiyyətin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, naxçıvanlılar qısa müddətdə dahi şəxsiyyəti 

özlərinə rəhbər seçdilər, onun ətrafında sıx birləşdilər. 

Ulu öndər Heydər Əliyev doğma torpağa gəlişi ilə naxçıvanlıların sabaha inamını özlərinə qaytardı, ağır 

blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, bu qədim diyarı dirçəltməyə başladı. Burada muxtar respublika üçün 

deyil, bütün Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən, dövlət quruculuğu prosesində mayak rolunu oynayan 

qərarların qəbul edilməsinə nail oldu. 

Ümummilli Liderin Naxçıvana gəlişi, xalqın təkidli tələbi və istəyi ilə muxtar respublikanın rəhbəri 

seçilərək son dərəcə ağır vəziyyətdə olan bu qədim diyarı mətanətlə qoruması, əsl nicat yoluna çıxararaq 

hərtərəfli yüksəlişə qovuşdurması böyük əhəmiyyət daşımaqla, bütövlükdə, ölkəmiz üçün mühüm bir hadisəyə 

çevrildi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sözləri ilə ifadə etsək, “Azərbaycanın bu qədim 

torpağını xilas edən Heydər Əliyev özünə Naxçıvan boyda əbədi, həmişəyaşar abidə ucaltdı”. 

Böyük dövlət xadiminin Naxçıvandakı idarəetmə uğurlarını görən xalqımız ölkədəki xaos və anarxiyanı 

aradan qaldırmaq, Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmək naminə Ulu Öndərin ölkə rəhbərliyinə gətirilməsini 

tələb etməyə başladı. Ancaq görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev canı qədər sevdiyi doğma Naxçıvandan 

ayrılmaq istəmirdi. Digər tərəfdən xalqının görkəmli oğlu ölkəmizdə baş verən hadisələrə laqeyd də qala 

bilməzdi. Necə ki, qalmadı. 

 

1993-2003-cü illər: inkişafın yeni mərhələsi 

 

Respublikamıza ikinci dəfə rəhbərliyi illərində Ümummilli Lider Naxçıvan Muxtar Respublikasından 

diqqət və qayğısını əsirgəmədi. 1969-cu ildən başlanan quruculuq və inkişaf xətti Naxçıvanda fəal, yaradıcı 

surətdə davam etdirildi. Bu quruculuq və inkişaf konsepsiyası sonrakı illərdə özünü tam doğruldaraq bir 

idarəetmə modeli kimi tarixə düşdü. Fəaliyyətini dayandırmış sənaye müəssisələrinin yenidən işə salınması və 

yeni müəssisələrin yaradılması sayəsində 1993-2003-cü illərdə muxtar respublikada sənaye məhsulu 3,4 dəfə 

artdı. Həmin dövrdə 15 inzibati bina, 60 elm və təhsil müəssisəsi, o cümlədən 16 min 38 şagird yerlik 55 

ümumtəhsil məktəbi, 43 mədəniyyət obyekti, 28 səhiyyə müəssisəsi, 5 idman obyekti, 24 nasos stansiyası, 135 

subartezian quyusu, 34 körpü, 6 ticarət mərkəzi, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən 

zərərçəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 47 fərdi ev, 123 istehsal və xidmət obyekti 

tikilərək istifadəyə verildi. Ümumi daxili məhsulun həcmi 6,8 dəfə, əhalinin gəlirləri isə 10,5 dəfə artdı. Bütün 

bu misilsiz nailiyyətlərin hamısı böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasi kursunun yüksək səviyyədə, ardıcıl 

və dönmədən davam etdirilməsi nəticəsində qazanıldı. Bu möhtəşəm təlim sabahkı uğurlarımızın da etibarlı 

qarantıdır. Azərbaycanın özü kimi əbədi olan Heydər Əliyev ideyaları yolumuzu işıqlandıran sönməz məşəldir. 

“Siz sübut etdiniz ki, öz torpağınıza, xalqınıza, millətinizə, müqəddəs, müstəqil Azərbaycana 

sədaqətlisiniz və mənim də həm Azərbaycan xalqına, həm də Azərbaycan torpağına, o cümlədən öz doğma 

yurdum Naxçıvana sədaqətimin şahidi oldunuz”, - deyən Ulu Öndər Azərbaycanda ikinci hakimiyyəti dövründə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında görülən genişmiqyaslı işləri daim dəstəklədi. Burada aparılan kompleks 

quruculuq işləri ilə yaxından tanış olmaq, bir sıra sosial, ictimai obyektlərin açılışında iştirak etmək üçün 4 dəfə 

muxtar respublikaya səfər etdi. 

 

Heydər Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyət məsələsi 
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Ulu Öndərin Naxçıvanın bu günü və gələcəyi üçün gördüyü ən böyük işlərdən biri də qədim diyarın 

muxtariyyətinin qorunub saxlanılması oldu. 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla qəbul edilmiş, müəllifi 

olduğu müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası Naxçıvanın muxtariyyət statusunu hüquqi 

cəhətdən möhkəmləndirdi. Həmin Konstitusiyanın VIII fəsli Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqədardır. 

Konstitusiyanın 134-cü maddəsində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının 

tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkə Prezidenti kimi “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında” imzaladığı 1999-cu il 4 fevral tarixli Fərmanında Naxçıvanın muxtariyyətini 

şərtləndirən başlıca tarixi-coğrafi amillər belə ifadə olunub: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünədək 

sərhədlər alt-üst edilməyə başlandı. İlk olaraq Azərbaycan torpağı Zəngəzur mahalı Ermənistan SSR-in 

tərkibinə qatıldı. Əslində isə ermənilərin planları daha geniş idi və onların torpaq iddialarının əsas hədəfi məhz 

Naxçıvan idi. Onlar Zəngəzurun Ermənistana ilhaq edilməsini bu yolda atılmış mühüm addım hesab edirdilər. 

Beləliklə də, Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran Azərbaycan torpaqlarının - Zəngəzur mahalının Ermənistana 

verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini zəruri etdi”. 

 

Dahi şəxsiyyətin arzularındakı Naxçıvan 

 

Ulu Öndər həmişə Naxçıvanın inkişaf etməsini, abadlaşmasını istəyirdi. Dahi şəxsiyyət deyirdi: “Mən 

istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında 

və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım yerinə yetirilsin”. 

Bu gün dahi rəhbərin yolunu uğurla davam etdirənlər görkəmli şəxsiyyətin arzularını inamla həyata 

keçirirlər. Ötən illər ərzində muxtar respublikanın inkişafını təmin etmək məqsədilə icrası uğurla başa çatan 

dövlət proqramları və hazırda icrası davam etdirilən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, həmçinin “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” ümumi inkişafa təkan verib, yeni istehsal və 

xidmət sahələri fəaliyyətə başlayıb. Bu gün muxtar respublikada avtomobil və tikinti materialları, ərzaq və 

məişət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan çoxsaylı müəssisələr fəaliyyət göstərir. 1996-cı ildə Naxçıvanda, 

ümumilikdə, 40 sənaye müəssisəsi vardısa, bu gün onların sayı 11 dəfə artırılaraq 442-yə çatdırılıb. Yeni 

fəaliyyətə başlayan müəssisələr öz fəaliyyətlərini, əsasən, yerli xammaldan istifadə əsasında qurublar ki, bu da 

hazır məhsulun daha ucuz qiymətə istehlakçılara çatdırılmasına imkan yaradır. Hazırda muxtar respublikada 

mövcud olan 442 istehsal müəssisəsindən 311-i və ya 70 faizi tamamilə yerli xammaldan istifadə edərək 

fəaliyyət göstərir. Bu hesaba bir tərəfdən digər sahələr də inkişaf edir, ikinci tərəfdən isə daxili bazar etibarlı 

şəkildə qorunur. 

Tarixin heç bir dövründə muxtar respublikada bu miqyasda abadlıq-quruculuq işləri görülməyib, bugünkü 

qədər məhsul istehsal edilməyib. Təsəvvür edin ki, 1996-cı ildə muxtar respublikada cəmi 10 adda məhsul 

istehsal edilirdisə, bu gün 366 adda məhsul istehsal olunur. Bunların 121 növü ərzaq, 246 növü qeyri-ərzaq 

məhsullarıdır. Qürurverici haldır ki, 107-si ərzaq, 237-si qeyri-ərzaq olmaqla, 344 növdə məhsula olan tələbat 

tamamilə daxili imkanlar hesabına ödənilir. Muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi də 

1995-ci illə müqayisədə 59,1 dəfə artıb. İqtisadiyyatın aparıcı sahələrindən olan kənd təsərrüfatının və 

sənayenin inkişafında əldə edilən nailiyyətlər daha böyük uğurlara zəmin yaradır. Belə ki, ötən dövr ərzində 

sənaye məhsulunun həcmi 103,2 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 11,1 dəfə artıb. Yerli istehsalın 

artması daxili bazarda məhsul bolluğu yaratmaqla bərabər, muxtar respublikanın ixrac potensialını gücləndirib, 

idxalın həcminin isə azalmasına səbəb olub. 

Xarici ticarət dövriyyəsi ümumi inkişafı əks etdirən mühüm makroiqtisadi göstəricilərdən biri olmaqla 

yanaşı, eyni zamanda, ixracın və idxalın cəmidir. 2009-cu ildən muxtar respublikanın xarici ticarət 

dövriyyəsində müsbət saldo qeydə alınıb, ixracın həcmi idxalı üstələyib. Həmin dövrdə xarici ticarət 

dövriyyəsinin 51 faizini ixrac, 49 faizini isə idxal təşkil edib. 

Ötən illər ərzində muxtar respublikada tikinti-quruculuq işləri geniş vüsət alıb, nəhəng istehsal 

müəssisələri, çoxsaylı yaşayış binaları, səhiyyə, mədəniyyət, təhsil obyektləri tikilib istifadəyə verilib. Tikinti-

quruculuq işləri aparılarkən müasirliklə milliliyin vəhdəti əsas götürülüb. Bütün bunların nəticəsidir ki, 
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Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində və kəndlərdə aparılan geniş tikinti-quruculuq, abadlaşdırma işləri, 

yolların və körpülərin tikintisi yaşayış məntəqələrinin simasını tamamilə dəyişib, gözəlləşdirib. Təkcə ötən il 13 

kənd və 14 xidmət mərkəzi tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. 

Cari ildə də bu işlər davam etdirilib. Belə ki, quruculuq tədbirləri çərçivəsində 2017-ci ilin yanvar-mart 

aylarında bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 192 milyon 60 min 900 manat həcmində investisiya 

yönəldilib. İnvestisiya qoyuluşlarının 178 milyon 160 min manatı və ya 92,8 faizi tikinti-quraşdırma işlərində 

istifadə edilib. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev bu il yanvarın 11-də Naxçıvana sayca 13-cü səfərində muxtar respublikada 

aparılan quruculuq işlərini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan Prezidenti deyib: “Çox şadam ki, Naxçıvan 

uğurla, sürətlə inkişaf edir, böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Son illər ərzində Naxçıvan böyük inkişaf 

yolu keçmişdir. Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün 

şəhər və kəndlərin abadlaşması prosesi onu göstərir ki, respublika möhkəm ayaqda dayanıb. Hesab edirəm ki, 

bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının çiçəklənmə dövrüdür. Çünki bütün istiqamətlər üzrə işlər uğurla gedir 

və gözəl nəticələr var”. 

Bəli, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Qazanılan nəticələr bir daha 

deməyə əsas verir ki, muxtar respublikada ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xətti uğurla, sədaqətlə, inamla 

davam etdirilir. Bugünkü Naxçıvan məhz dahi şəxsiyyətin arzularındakı Naxçıvandır. Gündən-günə çiçəklənən, 

inkişaf edən, abadlaşan, dosta qürur, fəxarət bəxş edən, düşmənə gözdağı olan Naxçıvan. Bunu reallaşdıranlar 

isə ümummilli lider Heydər Əliyevin nurlu yoluna, dövlətçilik ideyalarına sədaqətli olan, xalqa, doğma Vətənə 

xidməti həyat idealına çevirən vətənpərvər, fədakar naxçıvanlılardır. 

 

Səs.-2017.-13 may-№ 84.-S.6-7. 
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Naxçıvan – İslam mədəniyyətinin incisi 

 

Ruhiyyə  Rəsulova, 

NTV xəbər 

 

Muxtariyyətinin 93-cü ildönümünü qeyd edən Naxçıvan bu gün inkişaf  göstəriciləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Hər sahədə qazanılan nailiyyətlər muxtar respublikanın bugünkü simasını və gələcək inkişaf 

perspektivlərini müəyyənləşdirir. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev11 yanvar 2017-ci il tarixdə muxtar 

respublikaya növbəti tarixi səfərində görülən işləri yüksək qiymətləndirmiş, Naxçıvanı dünya miqyasında öz 

gözəlliyi ilə seçilən şəhər adlandıraraq demişdir: “Çox şadam ki, respublikada uğurlu inkişaf təmin olunur. 

Bu münasibətlə respublikanın rəhbərliyini və sakinlərini təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da, son illər 

ərzində Naxçıvanda böyük inkişaf yolu keçilmişdir. Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, 

infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər və kəndlərin abadlaşdırılması onu göstərir ki, respublika 

möhkəm ayaqda dayanır”. 

 

Prezident İlham Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 12 yanvar 2017-ci il tarixli sərəncamı da qədim diyarın müasir 

inkişafına verilən ən yüksək qiymət və bu inkişafın davamlılığının təmin olunmasına dəstəkdir. Sərəncamda 

deyilir: “Zəngin tarixə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox 

mürəkkəb, lakin parlaq inkişaf yolu keçərək Azərbaycanın sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında 

özünəməxsus yer tutmuş, ölkəmizin inkişafında hər zaman əhəmiyyətli rol oynamışdır”. 

Naxçıvanın sürətli inkişafı müstəqillik illərinə təsadüf edir. Ötən 25 il ərzində əldə olunan nailiyyətlər ulu 

öndər Heydər Əliyevin ideya-siyasi kursuna sadiqliyin və yurda bağlılığın təcəssümü kimi özünü büruzə verir. 

Bu gün Naxçıvan beynəlxalq tədbirlərə, elmi simpozium və festivallara ev sahibliyi edir. Təhlükəsiz və abad 

şəhər olması bölgənin turizm baxımdan cəlbediciliyini daha da artırır. 

5000 illik şəhər mədəniyyəti tarixinə malik olan bu qədim oğuz yurdu inkişafının elə bir mərhələsinə 

qədəm qoyub ki, 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin paytaxtı seçilib. Bu, eyni zamanda, Naxçıvanın İslam 

dünyasındakı yerinin və nüfuzunun göstəricisidir. Naxçıvan İslam dünyasının, mədəniyyət zənginliyinin rəmzi 

olan bir şəhərdir. Bunu şəhərin qədim tarixi və mədəniyyət abidələri bir daha sübut edir.   

Məlumat üçün bildirək ki, “İslam mədəniyyəti paytaxtları” proqramı barədə qətnamə İslam Ölkələri Elm, 

Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESCO) təklifi ilə İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin 

mədəniyyət nazirlərinin 2001-ci ilin axırlarında Qətərin paytaxtı Dohada keçirilmiş III konfransında qəbul 

edilmişdir. 2004-cü il dekabrın 15-17-də Əlcəzairdə keçirilmiş IV konfransda 2005-2014-cü illər üçün nəzərdə 

tutulmuş “İslam mədəniyyətinin paytaxtları” proqramı təsdiqlənmişdir. Bu proqrama əsasən, hər hansı şəhərin 

İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması üçün həmin paytaxt ölkə və region səviyyəsində mühüm tarixi 

keçmişə, İslam və bəşər mədəniyyətində elm, incəsənət, ədəbiyyat sahəsində töhfələrə, elmi-tədqiqat, arxeoloji 

təhsil mərkəzlərinə, fərdi və kollektiv şəkildə mədəni tədbirlər təşkil edən mədəniyyət qurumlarına malik 

olmalıdır. Bu mənada Naxçıvan  öz qədimliyi və müasirliyi ilə bütün bu qayda və prinsipləri özündə birləşdirir. 

Müstəqillik hər bir ölkənin ən ali sərvətidir. Bu sərvət isə milli dəyərlər, tarixi köklər üzərində intişar 

tapır.  Ölkə başçısının da dediyi kimi, "bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, incəsənətimiz, tarixi abidələrimiz, 

doğma Azərbaycan dilimiz – bunlardır Azərbaycan xalqının mənəvi əsasları. Bu möhkəm əsaslar üzərində biz 

müasir dövlət qururuq". 

Bu mənada Naxçıvan təkcə öz iqtisadi göstəriciləri ilə deyil, həm də tarix və mədəniyyət sahəsindəki 

nailiyyətləri ilə öyünə bilər. Aparılmış elmi tədqiqatlar nəticəsində sübut olunub ki, Azərbaycanın dövlətçilik 

tarixində mühüm mövqe tutan Naxçıvanın yerləşdiyi ərazi bəşər sivilizasiyasının mühüm ocaqlarından biri olub. 

Dünyanın ən qədim şəhərlərindən olan Naxçıvanın tarixinin araşdırılması, mədəni irsin qorunması istiqamətində 

görülən işlər öz bəhrəsini verib. Bu gün Naxçıvan tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, coğrafiyasını, təbii 

ehtiyatlarını və bir çox sahələrini öyrənən, tədqiq edən böyük potensiala malik elmi qurum -- AMEA Naxçıvan 

Bölməsi fəaliyyət göstərir. Aparılan arxeoloji tədqiqatlar, keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli konfranslar, 

arxivlərdən əldə olunan  materiallar Naxçıvan tarixinin yenidən və ətraflı yazılmasına zəmin yaradıb. “Naxçıvan 
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tarixi” çoxcildliyi bu sahədə ən dəyərli mənbədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 

“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə” 6 avqust 2012-ci il tarixli sərəncamına 

əsasən nəşr olunan “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi Naxçıvanın ən qədim dövründən günümüzədək olan böyük bir 

tarixi dövrü əhatə edir.  

Milli dəyərlərin hifz olunduğu və yaşadıldığı muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası uğurla həyata 

keçirilir. Bəşər mədəniyyətinin əvəzsiz inciləri olan Əlincə qala, Mömünə xatın, Gülüstan türbələri, Xanəgah 

Abidələr Kompleski kimi onlarca abidəyə həyat verilib. Sovet dövründə qadağalara baxmayaraq, muxtar 

respublikada İslam mədəniyyəti ənənələri uzun illər qorunub saxlanmış və bu gün də həmin dəyərlər yaşadılaraq 

yeni nəsillərə çatdırılır. Ən böyük dini inanc və turizm obyekti olan Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı Dini-Mədəni 

Abidə Kompleksi, İmamzadələr, məscidlər bərpa olunaraq, əhalinin istifadəsinə verilib. 

Hazırda dünyanın bəzi ölkələrində müharibələr gedir, məscidlər və dini abidələr dağıdılır. Lakin 

Azərbaycanda sabitlikdir, bütün sahələr inkişaf etdirilir, məscidlər, yollar və digər sosial obyektlər istifadəyə 

verilir, dini-mənəvi dəyərlərimiz qorunub yaşadılır. Bu gün muxtar respublikada 209 məscid fəaliyyət göstərir. 

Bu məscidlərdən 72-si yeni tikilib, 95 məscid və 23 pir isə yenidən qurulub və ya bərpa olunub. Nuh 

peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin yaxınlığında inşa olunan məscid kompleksi isə muxtar respublikanın ən 

böyük və memarlıq quruluşu ilə fərqlənən ibadət ocağı olacaqdır. 

Bəşəriyyətin ikinci atası sayılan Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin burada olması, “Qurani-

Kərim”də adı keçən Əshabi –Kəhf ziyarətgahı, imam övladlarının dəfn olunduğu İmamzadələr, pirlər, məscidlər 

Naxçıvanda islami dəyərlərin illərlə qorunaraq, günümüzədək gəlib çatmasından xəbər verir. Azərbaycan İslam 

dinini qəbul etdikdən sonra bütün bölgələrimizdə, o cümlədən Naxçıvanda abidələrin əksəriyyətində Qurandan 

ayələr əks olunub. Ümumilikdə, bölgədə İslam mədəniyyətinin izlərini yaşadan abidələr, həmçinin mədrəsələr, 

təkyələr, xanəgahlar, qədim tarixə malik məscidlər çoxluq təşkil edir ki, bu da Naxçıvanı İslam dünyasının 

müqəddəs və tarixi məkanı kimi səciyyələndirir. 

İslamın qəbulundan sonrakı ilk dövrlərdən başlayaraq, Naxçıvan bölgəsində müsəlman epiqrafikası 

abidələri meydana gəlmişdir. Zaman keçdikcə bu kitabələrin çoxu təbii qüvvələrin təsirindən aşınmış, məhv 

olmuş, zəmanəmizədək gəlib çatmamışlar. Ancaq həmin kitabələrdən bəzi nümunələr XIX yüzillikdə və XX 

yüzilliyin əvvəllərində tədqiqatçılar tərəfindən qeydə alınaraq tədqiq olunmuşlar. “Naxçıvan tarixi” 

çoxcildliyinin I cildində qeyd olunur ki, 1901-ci ildə Naxçıvan bölgəsinin ikinci böyük şəhəri olan Ordubad 

şəhər Came məscidinin ətrafında bərpa və abadlıq işləri aparılarkən torpağın altından üstündə ərəb əlifbası ilə 

“Harun” şəxs adlı və hicri 111-ci il tarixi həkk edilmiş bir kitabə tapılıb. Bu kitabə sübut edir ki, şəhərin 

mərkəzində əzəmətlə ucalan Came məscidinin əsası hicri-qəməri təqvimi ilə 111-ci ildə (miladi ilə 729-cu ildə) 

qoyulmuşdur. Deməli, Ordubad şəhəri hələ İslamın qəbul olunduğu ilk vaxtlarda inkişaf etmiş yaşayış məskəni 

olmuşdur ki, orada ilk məscidlərdən biri inşa edilmişdir. 

XII əsr Azərbaycan mədəniyyətinin “intibah dövrü” hesab edilir. Yaxın və Orta Şərqin mədəni 

mərkəzlərindən birinə çevrilən şəhərdə orta əsr müsəlman tədris müəssisələri -- mədrəsə, ruhani məhəllə 

məktəbləri, təkyələr mövcud idi. Bu mədrəsələrdə dini-sxolastik  elmlərlə yanaşı, dünyəvi elmlər də öyrədilirdi. 

Məxəzlərdən məlumdur ki, Eldənizlər ölkədə və eləcə də dövlətin mərkəzi olmuş Naxçıvanda 

mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin inkişafına qayğı göstərmişlər. Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvanda məktəblər 

açdırmış, mədrəsələr, məscidlər tikdirmişdi.  Bu dövrdə, həmçinin Azərbaycan elmi vahid İslam mədəniyyəti 

adlanan mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi inkişaf edirdi. Ərəb alimlərindən Yaqut Həməvi özünün “Mücəm əl-

buldan” əsərində Naxçıvan şəhərindən çoxlu alim çıxdığını və onların ən-Nəşəvi nisbəsilə məşhur olduqlarını 

göstərir. Bu alimlər dövrün elm və mədəniyyət mərkəzləri hesab olunan Dəməşq, Tunis, Bağdad kimi şəhərlərdə 

təhsil almışlar.  XI əsrin birinci yarısında yaşamış, dövrünün görkəmli mütəfəkkirlərindən olan  naxçıvanlı Əbu 

Ömər Azərbaycanın dini, fəlsəfi fikir tarixində öz əsərləri və fəaliyyətilə mühüm yer tuturdu. 

IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda memarlıq sahəsində intibah baş verdi. İslam dini Azərbaycan memarlığına 

yeni üslub gətirdi. Tarixi qaynaqlar xəbər verir ki, bu dövrdə Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində olduğu kimi, 

Naxçıvan, Ordubad və Culfa şəhərlərində, iri yaşayış məntəqələrində gözəl imarətlər, məscidlər, minarələr, 

türbələr ucaldılıb. XII əsrdə Naxçıvanda memarlıq özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, dövrünün 

“şeyxül-mühəndisi” adlanan Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycan memarlığına deyil, Yaxın Şərq 

memarlığına da güclü təsir göstərib. Əcəmi Naxçıvani Yusif Küseyir oğlu türbəsi, Mömünə xatın türbəsi, 

Qoşaminarə, Cümə məscidi, Darülmülk və başqa nadir memarlıq inciləri yaratmışdır ki, onlardan yalnız ikisi 
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dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Memarın ilk əsəri olan Yusif Küseyir oğlu türbəsinin qapısı üstündəki kitabədə 

yazılır: “Bu türbə xacə, şanlı rəis, dinin zəkası, islamın camalı, şeyxlər başçısı Yusif Küseyir oğlunun 

sərdabəsidir”. Dünya memarlığının nadir incilərindən olan və Naxçıvanın simvoluna çevrilən Mömünə xatın 

türbəsinin xarici səthləri müxtəlif ölçülü kərpiclərdən qurulmuş ərəb əlifbasından ibarət kitabələr, həndəsi 

ornamentlər və gəc üzərində nəbati təsvirlərlə bəzədilib. Onüzlü türbənin bütün üzləri kənarlardan “Yasin” 

surəsinin ayələri ilə haşiyələnib.  Türbənin daxilində günbəzin iç tərəfində yerləşdirilmiş dörd medalyon nəbati 

ornamentlərlə bəzədilmiş, onların içərisində kufi xətlə kitabələr yerləşdirilmişdir. 

Həmin dövrdə Naxçıvan şəhərinin ən möhtəşəm memarlıq abidəsi olan Cümə məscidi Mömünə xatın 

türbəsi yaxınlığında  yerləşmişdir.  XVII əsrdə Naxçıvanda olmuş fransız səyyahı Tavernye Naxçıvan 

abidələrinə  heyranlığını gizlətməmiş və Naxçıvan Cümə məscidini Asiyada ən möhtəşəm məscid kimi 

qiymətləndirmişdir. Bu məscid haqqında V.Engelqardt (XIX əsr) “Qafqaz” qəzetində yazmışdır: “Bu, yonulmuş 

daşdan hörülmüş tağlara malik nəhəng bir binadır. Onun daxilində hələ də gözəl işlənmiş oyma qabartmaların 

izləri var. Binanın bir hissəsi uçub tökülmüş, qalan hissəsi isə uçmaq təhlükəsi altındadır”. Biz bu abidənin XIX 

əsrdə çəkilmiş fotosundan həqiqətən də təsvir olunduğu kimi möhtəşəm olduğunu görürük. Qeyri-adi quruluşa 

malik olmuş bu məscidin dövrünün ən böyük və yüksək memarlıq üslubu ilə tikilmiş abidəsi olduğu ehtimalını 

irəli sürməyə imkan verir. 

VII yüzillikdən etibarən müsəlman Şərqində təşəkkül tapan sufi təriqətləri Azərbaycanda və eləcə də 

Naxçıvanda geniş yayılmışdı. Bu təriqətlərə rəhbərlik edən şeyxlər bir sıra yaşayış məskənlərində öz yaşayış, 

ibadət, zikr və təhsil mərkəzlərini qurur, ətraflarına müridlər toplayır, ideyalarını mənimsədir, onlar vasitəsilə 

yerli əhali arasında və ətraf ölkələrdə yayırdılar. Orta əsrlərdə Naxçıvanda çoxlu belə xanəgahlar yaradılmışdı. 

Bu xanəgahlardan Naxçıvan və Ordubad şəhərlərindəki xanəgahları, Culfa bölgəsindəki Əlincəçay xanəgahını 

və başqalarını misal göstərmək olar. Məşhur sufi şeyxlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bu xanəgahlar 

müsəlman Şərqinin böyük xanəgahları ilə sıx əlaqədə olmuş, Azərbaycanın və qonşu ölkələrin sosial-siyasi və 

ideoloji həyatında mühüm rol oynamışlar. 

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən ən böyük və nüfuzlu xanəgahlardan biri 

Xanəgah Abidələr Kompleksi  olub. Kompleksin əsasını təşkil edən türbənin içərisində XIV əsrdən etibarən 

Azərbaycanda geniş yayılan hürufilik təliminin banisi Fəzlullah Nəimi dəfn olunub. Kompleks əsaslı şəkildə 

bərpa olunaraq ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Bu gün də əhali müqəddəs məkan kimi bu abidəni ziyarət edir, 

məkanın mənəvi saflıq və rahatlıq verdiyinə inanırlar. 

Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki memarlıq kompleksinin  üzərində bu günə qədər kitabələr 

gəlib çatıb. Yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarət olan Qarabağlar türbəsinin səthi bütünlüklə həndəsi 

ornamenti xatırladan kufi və nəsx xətli kitabələr ilə bəzədilib. Kitabələr Quran ayələri və dini xarakterli 

kəlamlardır. 

Ordubad rayonunun Gənzə kəndində günümüzə gəlib çatmış tarixi-memarlıq abidələrindən biri də Hacı 

Hüseynqulu məscididir. Naxçıvanın ən qədim məscidlərindən biri hesab edilən bu abidə XV əsrdə yaşamış 

nüfuzlu el ağsaqqalı Hacı Hüseynqulu tərəfindən tikilib. 

Muxtar respublika ərazisində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələri sırasına İmamzadələr də daxildir. 

Müxtəlif bölgələrdə yerləşən hər 3 İmamzadə bərpa olunaraq, əhalinin istifadəsinə verilib.  Müqəddəslərin ayaq 

basdığı bu torpaq İslam sivilizasiyasına dəyərli töhfələr verib. 

Milli ornamentləri və yüksək memarlıq xüsusiyyətləri ilə Naxçıvan abidələri bu gün nəinki İslam 

ölkələrindən, dünyanın dörd bir yanından gələn turistləri heyran etməkdədir. 1200-dən artıq tarixi abidəyə malik 

olan Naxçıvan özündə dünya əhəmiyyətli 57 abidəni hifz etməklə bəşər mədəniyyətini zənginləşdirir. 

İslam dini humanistliyi, dincliyi, qardaşlığı, sülhü aşılayan mənəvi dəyərdir. Bu dəyərin izlərinə 

ədəbiyyatımızda da rast gəlinir. Naxçıvan dünyaya Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid 

Ordubadi kimi söz, fikir xəzinəsini zənginləşdirən dahilər bəxş edib. “Kəssə hər kim tökülən qan izini, Qurtaran 

dahi odur yer üzünü”,-deyən Hüseyn Cavid humanizmə söykənən fəlsəfi fikirləri ilə bəşəriyyəti sülhə səsləyirdi. 

Həmçinin tədqiqatçılar tərəfindən Hüseyn Cavidin Azərbaycan tarixinin sovet dönəmində – 1922-ci ildə yazdığı 

“Peyğəmbər” əsəri dünya ədəbiyyatında əvəzolunmaz bir əsər kimi səciyyələndirilir. Pyesdə İslam tarixinin 

xronologiyasının izlənilməsi, yüksək romantik pafos, idealların əks etdirilməsi Hüseyn Cavidin müəllif 

mövqeyinin açıq ifadəsidir. Hüseyn Cavid mövzuya İslam təəssübkeşi kimi yanaşmış, Azərbaycanın milli-
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mənəvi inkişaf tarixinin məcrasının dəyişdirildiyi bir məqamda bu əsəri qələmə alması ilə dəyərlərin qorunub 

saxlanılmasına təşəbbüs göstərmişdir. 

Şərq memarlığına təsir göstərən Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani, kimya elmində öz imzasını təsdiqləyən 

Yusif Məmmədəliyev,   dünya incəsənət, hərb, mətbuat, səhiyyə, mədəniyyət sahəsinə əvəzsiz töhfələr verən 

Kəngərli, Şahtaxtinski nəsillərinin nümayəndələri Naxçıvan torpağının yetirmələridir. 

Bu gün Naxçıvanda yaşadılan dəyərlər, qorunan milli-mənəvi irs zəngin tarixi ənənələrə söykənir. Muxtar 

respublikada folklor kollektivləri, aşıqlar, qədim el sənəti sahələrini yaşadan sənətkarlar həssaslıqla qorunan 

mədəni irsin davamçıları və daşıyıcılarıdır. 

Naxçıvanın qədim tarixini, mədəniyyətini, ədəbiyyyatını, incəsənətini və yetişdirdiyi görkəmli 

şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətini təbliğ edən 30-a yaxın muzey var. Muzeylərdə 110 mindən çox maddi-

mədəniyyət nümunəsi qorunaraq saxlanılır. Muxtar respublikada 3 dövlət teatrı, xalq teatrları, 2 filarmoniya, 

zəngin fonda malik kitabxanalar, eləcə də yüzlərlə mədəni-maarif müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Zəngin mədəni 

mühit, müasir infrastruktur, habelə qonaqları qarşılaya biləcək müasir tipli otellər Naxçıvanda yüksək səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsinə imkan verir. 

İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi 2018-ci il Naxçıvanın tarixinə şərəf və qürurla yazılacaq bir il olacaq. 

Naxçıvan islami dəyərləri, humanizmi aşılayan zəngin mədəni irsi ilə qapılarını İslam dünyasına açacaqdır. O 

qapıdan keçən hər kəs Naxçıvanın müstəqillik illərindəki qazandığı nailiyyətlərin, tarixi abidələrinə, dini-

mənəvi dəyərlərinə ehtiramın, mədəni həyatındakı yeniliklərin bilavasitə şahidi olacaq.   İslam mədəniyyətinin 

paytaxtı Naxçıvan İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Dünyada İslamı terrorizm, cəhalətlə əlaqələndirənlər var. Bir daha İslam və terror anlayışlarını bir araya 

gətirənlərə Naxçıvan ortaya qoyacağı nümunələrlə layiqli cavabını vermiş olacaqdır. İslam dünyasının zəngin 

mədəniyyətə və tarixə malik olduğu bu dəfə Naxçıvan kontekstindən dünyaya nümayiş etdiriləcək. Bir sözlə, 

Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi öz missiyasını uğurla başa çatdıracağı şübhəsizdir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-5 may.-№95.-S.12. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası - milli iqtisadi inkişafa gedən yol 

 

Cavadxan Qasımov, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

İnkişaf yollarında inamla addımlayan Naxçıvan Muxtar Respublikası XXI yüzilliyin yeniləşən, 

müasirləşən, bunlarla da ölkəmizin dövlətçilik ənənələrinin qorunması və inkişafına töhfə verən bir diyara 

çevrilib. 

Ərazisinin kiçikliyinə baxmayaraq, yeni iqtisadi şəraitə xas proseslərin tənzimlənməsində, inkişafı və 

səmərəliliyinin artırılmasında böyük uğurlara nail olub. Əsasları ümummilli liderimiz böyük Heydər Əliyev 

tərəfindən uzaqgörənliklə qoyulan tədbirlərlə Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin milli iqtisadi siyasətinin 

istiqamətverici qüvvəsi halına gəlib. Burada bir tərəfdən müstəqilliyin ilk illərinin çətinliklərində səmərəli 

fəaliyyətin təşkilinə, bir tərəfdən erməni təcavüzü ilə yaranan blokada vəziyyətində müqavimət gücünün 

artırılmasına, digər tərəfdən isə yeni iqtisadi münasibətlərə keçid dövründə davamlı inkişafın təmin edilməsinə 

diqqətin artırılması məqsədilə ciddi tədbirlər həyata keçirilib. Bu dövrdən başlayaraq muxtar respublikanın 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-hüquqi və digər həyatında yeni səhifələr açılıb. İqtisadiyyat həm 

keyfiyyət, həm mahiyyət, həm də məqsədlər baxımından insanların və cəmiyyətin etibarlı təminatını ifadə 

etməyə başlayıb. 

Bu bir həqiqətdir ki, ölkə iqtisadiyyatı hazırkı bazar münasibətlərinin qanun və tələbləri əsasında inkişaf 

tarixini məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasından götürür. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən burada 

iqtisadi islahatların keçirilməsi nəinki muxtar respublikada və ölkəmizdə, hətta MDB məkanında bir ilk 

olmaqla, qarşıdakı dövrlər üzrə həm də iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərindən ibarət təkmil tədbirlər planına 

çevrildi. Xüsusən, böyük Heydər Əliyevin hələ Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri vəzifəsində işləyərkən 6 

aprel 1992-ci il tarixdə qəbul etdiyi "Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə işləyən kolxoz və sovxozların 

ləğv edilməsi və onların əsasında şəxsi təsərrüfatların yaradılması haqqında" qərar və rentabelsiz işləyən kolxoz 

və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsini nəzərdə tutan təkliflər bütövlükdə Azərbaycan 

dövlətinin yeni iqtisadi siyasətinin müəyyənləşdirilməsinə əhəmiyyətli şərait yaradan mühüm addımlar idi. Bu 

dövrdən başlayaraq: 

- iqtisadiyyatın bazar münasibətlərinin tələblərinə xas idarə edilməsinə; 

- islahatların kəndlinin torpaqla bağlı münasibətlərinə inam və stimul verəcək şəkildə yönləndirilməsinə; 

- yeni təsərrüfat formalarının yaradılmasına, onların fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə ciddi diqqət 

göstərilərək yeni mərhələnin əsasları qoyuldu. Təbii ki, əldə olunan nəticələr isə arasıkəsilməz proseslərin 

ardıcıllığı, inkişafyönümlü hadisələrin əlaqəliliyi, stimullaşdırıcı tədbirlərin məqsədyönlülüyü ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının makroiqtisadi potensialına yeni güc qatırdı. 

Bu mərhələdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin milli-iqtisadi maraqlarının qorunmasında, sosial 

dayanıqlığının gücləndirilməsində, xüsusən, yerli məhsul istehsalının stimullaşdırılması və dəstəklənməsində, 

əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsində, iqtisadi proseslərin biri-birini izləməsi və vəhdət təşkil 

etməsində, daxili bazarın formalaşması və digər təkanverici tədbirlərin həyata keçirilməsində başlanğıc addımlar 

atdı. 

Təbii ki, bütün bunlar muxtar respublika iqtisadiyyatının islahatlar nəticəsində qazandığı uğurların ən 

gerçək ifadəsi idi. İslahatların keçirilməsi isə çox zəruri idi. Çünki dövrün iqtisadi reallıq və tələblərinə əsasən 

yaxşı nə varsa, iqtisadiyyata tətbiq edilməklə, cəmiyyətin iqtisadi maraqlarının ifadə olunacağı bir sistem 

qurmaq ən zəruri məqsəd idi. Bu mənada 1993-cü ildən ölkə başçısı kimi fəaliyyətini davam etdirən milli lider 

ölkə miqyasında bu islahatlara start verdi. Çoxsaylı konfranslar, müşavirələr və tədbirlərlə yeni iqtisadi şərait 

üçün səmərəli zəmin formalaşdırıldı. Qeyd edək ki, 1994-cü ildə iqtisadiyyatın təkcə kənd təsərrüfatı sahəsində 

problemlərin həllinə və aqrar bölmədə islahatlara dair səkkiz müşavirə keçirilmişdi. Həmin ilin dekabr ayının 9 

və 10-da Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetində Türkiyə, Çin, İsrail, İran, Rusiya və digər ölkələrin 

nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə "Aqrar islahat: problemlər və onların həlli yolları" mövzusunda keçirilən 

beynəlxalq konfransda elə aqrar sahədəki islahatların effektivliyini təmin etmək və bu sahədə beynəlxalq 

təcrübədən yararlanmaq məqsədləri nəzərdə tutulurdu. 
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Göründüyü kimi, böyük Heydər Əliyev müasir müstəqillik şəraitində də ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin 

təminatında zəruri mərhələni təmin etməklə, makroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsində dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrinin təcrübəsindən kifayət qədər bəhrələndi və bu, ölkənin regional siyasətinin ən mühüm elementinə 

çevrildi. 

İqtisadiyyat o zaman səmərəli inkişaf edir ki, həyata keçirilən tədbirlər özündə ayrıca olaraq bir fərdin, 

bütövlükdə isə bütün sakinlərin, vətəndaşların və cəmiyyətin maraqlarını ifadə etməyi bacarsın və bununla da 

ölkənin milli-iqtisadi maraqlarına xidmət etsin. Bir an belə durmadan, heç bir neqativ amillərin təsirinə 

düşmədən (məs: dünya iqtisadi böhranı), hətta həmin vəziyyətdə belə pozitiv meyllərin arxasınca getməklə, 

düşünülmüş olaraq, maneələrdən keçmək bacarığı ilə ölkəyə yeridilən dövlət siyasətinə sədaqət hissini daha da 

gücləndirməklə yalnız tərəqqiyə nail olmaq olar. Bu mənada muxtar respublikanın günü-gündən artmaqda olan 

hazırkı inkişaf potensialı İntibahın Naxçıvan Modelinin bütün dünya üçün təqdimatını verməkdədir. 

Keçən müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni iqtisadi şəraitə uyğun istehsal 

münasibətləri üçün əlverişli zəmin formalaşdırılıb, insan amili əsas götürülüb, yeni istehsal sahələrinin təşviqi 

və stimullaşdırılmasına diqqət artırılıb. Nəticədə bazar münasibətlərinin obyektiv inkişaf qanunlarının işləkliyi 

üçün sağlam iqtisadi mühit təmin edilib, xüsusi mülkiyyətin üstünlüyünə əsaslanan təsərrüfat subyektlərinin 

səmərəli fəaliyyətinə dəstək verilib, özəl sektorun təşkilati-iqtisadi mexanizmləri özünə dolğun şəkildə kök 

salıb. Bütün bunların fonunda iqtisadiyyat yeni ideya və təşəbbüslər üçün hazır vəziyyətə gətirilib, iqtisadi 

idarəetmənin çevik təşkilati forması olan sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili, formalaşdırılması, stimullaşdırılması 

və inkişafı üçün çox səmərəli zəminlər yaradılıb. 

Muxtar respublika eyni zamanda, iqtisadi inkişafın tənim olunması üçün iqtisadi fəaliyyətlə hüquqi 

tənzimləmənin səmərəli vəhdətini təmin edə bilib. Təbii ki, hüquqi tənzimləmə siyasəti iqtisadi nailiyyətlərin 

göstəricisi, onun əldə olunmasının stimullaşdırıcı amili, daha doğrusu, sosial-iqtisadi nailiyyətlərin 

mövcudluğunun təsdiqidir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri tərəfindən 2005-ci il aprel ayında təsdiq olunmuş 

və 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı", 2007-ci il 30 may tarixdə təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasında Məşğulluq 

Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-cu illər), 17 sentyabr 2008-ci ildə təsdiq 

edilmiş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına 

dair Dövlət Proqramı", 2012-ci il fevralın 14-də təsdiq edilmiş "2012-2015-ci illərdə Naxçıvan MR-də 

meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı", 2014-cü ilin 31 yanvar tarixində təsdiq edilmiş 

2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqramın qəbul edilməsi məhz bəhs 

olunan məsələlərin səmərəli həlli deməkdir. 

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı (2016-2020-ci illər üzrə) muxtar dövlətin başçısı tərəfindən 8 fevral 2016-cı il tarixdə təsdiq edilərək 

cari və qarşıdakı dövrlər üzrə uğurla icra olunmaqdadır. 

Göstərilən fəaliyyət mühiti faydalı əmək şəraitinə stimul verib, bunun da nəticəsində formalaşan sağlam 

iqtisadi mühit və sahibkarlığın inkişafı isə bütün sahələrlə birlikdə məşğulluq mənzərəsini formalaşdırıb. Bu isə 

təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri tərəfindən 18 dekabr 2013-cü ildə təsdiq edilərək 

2014-2015-ci illəri əhatə edən, 11 yanvar 2016-cı ildə təsdiq olunmaqla, 2016-2020-ci illəri əhatə edən 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılmasına dair Dövlət Proqramı"nda əsas 

məqsədlər kimi götürülüb və qarşıdakı illərdə yaradılması hədəflənən yeni iş yerlərinin açılmasına öz töhfələrini 

verməkdədir. Hazırkı mərhələdə icrası uğurla davam etdirilən Dövlət Proqramının məqsədləri içərisində: 

 

- sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsil hüquqlarının təmin olunması; 

- inklüziv təhsilə keçid imkanlarının artırılması; 

- məsafədən (distant) təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi; 

- sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial reabilitasiyasında müasir üsulların tətbiq edilməsi; 

- sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müasir informasiya texnologiyalarından istifadə imkanlarının 

artırılması; 

- sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili ilə bağlı müvafiq pedaqoji kadrların hazırlanması və s. 

kimi məsələlərin olduğunu görməkdəyik. 
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Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ötən 22 ildə ölkəmizin prioritet seçdiyi məqsədlərə xidmət 

edərək: 

1. sosial dayanıqlığın təmin edilməsində yer alan bütün istiqamətlərin iqtisadi-hüquqi tənzimləmələr 

vasitəsilə daha da güclənməsinə şərait yaradıb; 

2. əhalinin məskunlaşma prosesində stimullaşdırıcı amilləri səfərbər edib və onun bütün təbəqələrinin 

dövlət qayğısı ilə əhatələnməsinə diqqəti artırıb; 

3. ərazilərin ixtisaslaşdırılmasına uyğun olaraq məhsuldar qüvvələrdən səmərəli istifadənin yollarını 

təkmilləşdirib; 

4. səmərəli məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində güclü iqtisadi-hüquqi baza formalaşdırıb; 

5. ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində, məhsuldarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində, 

sosialyönümlülüyünün çəkisinin çoxaldılmasında, müqavimət gücünün və dayanıqlığının artırılmasında və s. 

nailiyyətlərin əldə olunmasında, bununla da milli iqtisadiyyatın əsas sektorlarının davamlı inkişafında söz sahibi 

olub. 

 

525-ci qəzet.-2017.-19 aprel-№ 68.-S.4. 
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Naxçıvan xanlığının sonuncu xanı kim olub? 

 

Tariximizlə bağlı mühüm bir sual üzərində düşüncələr 

 

Musa Rəhimoğlu (Quliyev), 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

1747-ci ildən 1828-ci ilədək mövcud olan Naxçıvan xanlığının tam süqutu 1840-cı ildə başa çatıb. 81 il 

(böyük tarixçi alim Petruşevskiyə görə 93 il) Qafqazda orijinal siyasi yolu ilə seçilən Naxçıvan xanlığı haqqında 

çar Rusiyasında və digər xarici ölkələrdə xeyli elmi əsərlər yazılıb. Bəzi təhriflərə və səhvlərə baxmayaraq, 

araşdırmalar göstərir ki, Rusiyanın hərbi şərqşünaslarının XVIII əsrin sonlarında və XIX yüzillikdə yazdıqları 

daha çox həqiqəti təsvir edir. Çünki o kitabları yazanlar birbaşa işğal zamanı Naxçıvanda olmuşlar. Sovet 

hakimiyyəti illərində siyasi quruluşa görə Naxçıvan xanlığı haqqında yazmaq qadağan olunduğundan Naxçıvan 

xanlığının və onun yaradıcıları, idarə edənləri Kəngərli xanları haqqında bu günün özündə də bir-birinə zidd 

olan yazılar mətbuat səhifələrində görünür. 

Naxçıvan xanlığı və Kəngərli tayfası haqqında indiki MDB məkanındakı bir çox arxivlərdə sənədlər 

vardır. Onlardan bir neçəsini sadalamaq istərdik. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix Arxivində, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Arxivində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Arxivində, Rusiya 

Federasiyasının Dövlət Arxivində, Rusiya Dövlət Tarix Arxivində, Rusiya Dövlət Hərbi Arxivində, Moskvanın 

Mərkəzi Tarix Arxivində, Sankt-Peterburq Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivində, Kabardin-Balkar Respublikasının 

Mərkəzi Dövlət Arxivində (Nalçik), Şimali Osetiyanın Mərkəzi Dövlət Arxivində (Vladiqafqaz), Rusiya 

Federasiyasının Qədim Aktlar Dövlət Arxivində, Rusiya imperiyasının Xarici Siyasət Arxivində (Rusiya Xarici 

İşlər Nazirliyində), Gürcüstan Milli Arxivində, Ermənistan arxivlərində, A. A. Bakıxanov adına Tarix 

İnstitutunun Elmi Arxivində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində olan Füzuli adına Əlyazmalar 

İnstitutunun Arxivində, Gürcüstan Əlyazmalar İnstitutunun Arxivində, Canaşia adına Gürcüstan Dövlət Tarix 

Muzeyində, Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində, İrəvan muzeylərində və digər şəhərlərdə yuxarıda adını 

çəkdiyimiz məsələ ilə bağlı belə sənədlərə rast gəlirik. Arxivlərdən və muzeylərdən savayı Tiflisdə İ. 

Çavçavadze adına Milli Kitabxanada saxlanılan "Kavkaz" qəzetində (inqilabdan əvvəlki dövr), Rusiya Hərbi 

Nazirliyinin o vaxtlar rəsmi orqanı olan "Russki İnvalid" (Sankt-Peterburq) qəzetində bolluca məlumatlar 

vardır. Hələ həmin ölkələrin kitabxanalarında saxlanılan sənədlər toplusu olan kitabları demirik. 

Azərbaycanda nəşr edilən Naxçıvan xanlığı, Kəngərli xanları haqqında yazılan elmi-tədqiqat əsərlərinə 

hörmətlə yanaşırıq. Əsas istifadə etdiyimiz kitab F. Əliyevin, M. Əliyevin "Naxçıvan xanlığı" (Bakı, Azərnəşr-

1996) adlı əsəridir. Amma elə məlumatlar var ki, bu kitaba da daxil edilməyib və bəzi təhriflər də vardır. Çox 

təəssüf ki, Moskvada nəşr edilən kitablar elə çar hökuməti vaxtı nəşr edilən kitabların faktlarının təkrarıdır. 

Bizcə, tədqiqat əsəri zamanla ayaqlaşmalıdır. Bu gün biz hərbçi rus şərqşünaslarının səhv yazdıqlarını 

təkrarlamamalıyıq. Çünki onların təhrif etdikləri faktlar zaman-zaman erməni müəlliflərin xeyrinə işləyib. Hətta 

iş o yerə çatıb ki, Moskvada nəşr edilən elmi kitabların çoxunda qədim türk tayfaları özgələşdirilib. Məsələn, 

Mah Şərəfxanım Kürdüstanı "Xronika doma Ardalan. Moskva, 1990, Vasilyeva E. İ. Yuqo-Vostoçnıy Kurdistan 

v XVII naçale XIX v. Oçerki istorii emiratov Ardelan i Baban. Moskva, 1991 və digər müəlliflərin yeni "elmi 

kəşflərində" dümbülü (tumbullu) və şəqqaqı tayfaları və onların idarə etdikləri xanlıqlar türklərin əlindən alınıb. 

Halbuki, hələ A.M. Zolotarev 1880-ci illərdə həmin tayfaları "türk-tatar" (türk-azərbaycanlı) tayfaları 

siyahısında yazmışdır. Bu isə yuxarıda adlarını çəkdiyimiz yazarların qəzəbinə düçar olmuşdur. Zolotaryev 

həqiqəti yazmışdır. Çünki elə Naxçıvanın Şahtaxtı kəndində bu gün tumbullu tayfası yaşamaqdadır və 

tariximizə böyük şəxsiyyətlər bəxş edib. Onlar hətta özlərini Kəngərli hesab edirlər. 

Son illərdə rus tədqiqatçıları tərəfindən Moskvada nəşr edilən kitablarda yazırlar ki, xan Naxçıvanskilər 

Kəngərli deyil. Qəribə bir fikir də irəli sürürlər ki, köçəri Kəngərli tayfası belə şöhrətli sərkərdələr yetişdirə 

bilməz və sair. Çox məntiqsiz fikirlərdir. Çünki əlimizdə xan Naxçıvanskilərin Kəngərli olduqlarını təsdiqləyən 

onlarla orta əsrlərə məxsus sənədlər var. Xan Naxçıvanskilərin mənsub olduqları kök, məxəz Kəngərlilərdir. 

Necə deyərlər, onlar ulu babalarının 500 illərlə gətirdiyi qəhrəmanlıqları təkrarlamışlar. Naxçıvan xanlığı 
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mövzusu erməni alimlərinin də diqqətindədir. Ona görə də istəmirik ki, vaxtilə İ. Şopenin etdiyi "yamaqları" 

indi başqaları təkrarlasınlar. 

Nəşr edilən kitabları və tapdığımız arxiv sənədlərini dərindən öyrənərək Naxçıvan xanlarının-xan 

Kəngərlilərin hakimiyyət şəcərəsini hazırlamışıq. Onların hakimiyyət şəcərələri aşağıdakı kimidir: 

Naxçıvan xanlığının yaradıcısı Heydərqulu xan Mürtəzaqulu xan Kəngərlinin oğludur. Mürtəzaqulu xan 

Məhəmmədxan oğlu Naxçıvanın hakimi olmuşdur. Heydərqulu xan 1747-ci ildən 1763-64-cü ilədək Naxçıvan 

xanlığını idarə etmişdir. 

1764-cü ildən 1769-cu ilədək Heydərqulu xanın oğlu Hacı Məhəmməd xan, 1769-cu ildə isə onun qardaşı 

Rəhim xan Naxçıvan xanı olmuşdur. 1770-ci ildə hakimiyyəti Heydərqulu xanın qardaşı Əliqulu xan ələ aldı və 

1773-cü ilədək xanlıq taxtında oturdu. 1773-cü ildə onun qardaşı Vəliqulu xan hakimiyyəti devirib Naxçıvanın 

xanı oldu. O, 1780-ci ilədək Naxçıvan xanlığını idarə etdi. 1780-ci ildə Abbasqulu xanın hakimiyyətə gəlməsi 

tarixi sənədlərdə qeyd olunub. 1783-cü ildə Cəfərqulu xan (I Kalbalı xanın böyük qardaşı) hakimiyyətə sahib 

oldu. O, 1784-cü ilin sonunadək Naxçıvana xanlıq etdi. 1785-ci ildə Heydərqulu xanın oğlu Şükrulla xan 

hakimiyyətə gəlsə də, onu 1787-ci ildə yenidən Cəfərqulu xan əvəz etdi. 1787-ci ilin mayın əvvəlində 

Abbasqulu xan ikinci dəfə xanlıq taxtına sahib olsa da, I Kalbalı xan elə həmin ildə əldən-ələ düşüb dağılmağa 

üz qoymuş Naxçıvan xanlığında xanlıq taxtına sahib çıxdı. 1797-ci ilədək müstəqil Naxçıvan xanlığını 

məharətlə idarə etdi və xanlıq öz intibah dövrünü yaşadı. 

1797-ci ildən 1801-ci ilədək Abbasqulu xan üçüncü dəfə yarım müstəqil Naxçıvan xanlığını idarə etməyə 

müvəffəq oldu. 1802-ci ildən 1804-cü ilədək I Kalbalı xan, 1804-cü ildə Abbasqulu xan, 1805-ci ildən 1808-ci 

ilə qədər yenidən I Kalbalı xan Naxçıvan xanlığını idarə etdilər. 1808-ci ildə xanlıq taxtında ilin bir neçə ayını 

Abbasqulu xan, çoxunu isə I Kalbalı xan oturdu. 1809-1810-cu və 1816-cı illərdə I Kalbalı xan Naxçıvan 

xanlığının hakimi oldu. 1811-ci ildə I Kalbalı xanın oğlu Nəzərəli xan hakimiyyətə gəlib, 1813-cü ilədək xanlığı 

idarə etdi. 1813-cü ildə Kərim xan Kəngərli hakimiyyətə yiyələndi. O, 1816-cı ilin bir neçə ayı da əlavə 

edilməklə Naxçıvan xanlığının hakimi oldu. Buradaca bir məsələni aydınlaşdırmaq yerinə düşərdi. XVIII əsrin 

sonlarından bu günədək Kərim xanı I Kalbalı xanın qardaşı, qardaşı oğlu, gah da əmisi oğlu adlandırırlar. Onun 

haqqında Tiflis arxivlərindən bir neçə maraqlı faktlar əldə etmişik. Həmin sənədlərdən məlum olur ki, Kərim 

xanın oğlu İmamqulu xan Heydərqulu xanın nəvəsi Tellibəyim xanımla ailə qurub. Tellibəyim bir vaxtlar 

Naxçıvanın xanı olmuş Rəhim xanın qızıdır. Naxçıvan xanlığına aid yazılan kitablarda Cəfərqulu xanı da I 

Kalbalı xanın gah qardaşı, gah da əmisi oğlu yazırlar. Bizcə, lap əvvəllərdə rus tədqiqatçılarını belə çaş-baş 

salan Kəngərlilərin adətləri olub. Çünki vəfat edən qardaşın həyat yoldaşını o biri qardaş aldığından onlar həm 

qardaş, həm də əmioğlu olduğunu yazırlar. Tapılan sənədlərə əsasən demək olur ki, hakimiyyət uğrunda 

mübarizə aparan və uzun illər Naxçıvan xanı olan Abbasqulu xan Heydərqulu xanın nəvəsidir. Yəni Heydərqulu 

xanın oğlu Rəhim xanın varisidir. A.Berje Qafqaz Aktlarının IV cildində də belə qeyd edib: Abbaskuli xan sın 

Raqim xana (s.717; 998). Əgər Abbasqulu xan I Kalbalı xanın qardaşı olarsa, onda gərək atasının adı Ehsan xan 

olsun. Çünki artıq I Kalbalı xanın atasının adının Ehsan olduğunu təsdiqləyən sənəd (Tiflis arxivindən tapılmış) 

bizdədir. Yeri gəlmişkən, həmin sənədin üzü Moskva tədqiqatçılarına da göndərilmişdir. Yaxud, Abbasqulu xan 

I Kalbalı xanın qardaşı oğlu olarsa, onda gərək onun Rəhim xan adında qardaşı olsun. Hələ ki, sənədlərdə belə 

bir məlumatla rastlaşmamışıq. Bir ehtimal variant qalır ki, yuxarıda dediyimiz qaydada nikah ola bilər. I Kalbalı 

xanın, bizdə deyildiyi kimi, 5, yaxud 7 arxa nəsli haqqında rus tədqiqatçıları qarmaqarışıq vəziyyət yaradıblar. 

Çox təəssüf ki, azərbaycanlı tədqiqatçılar da bu məsələdə bir ortaq məxrəcə gəlmək arzusunda deyillər. Kim 

necə istəyir, elə də yazır. Amma ulu babaların şəcərələrinin incələnməsinə böyük ehtiyac vardır. Axı, şəcərə 

tarixin açarıdır. Necə deyərlər, onun onurğa sütunudur. 

Mətləbdən uzaqlaşmayaq. 1817-ci ildə I Kalbalı xan yerinə sevimli oğlu, atasının adını daşıdığından 

"Böyük Xan" dediyi I Ehsan xanı hakim təyin etmişdir. I Ehsan xan 20-ci ilədək Naxçıvanın xanı olmuşdur. 

1821-ci ildə onu böyük qardaşı Nəzərəli xan əvəz etmişdir. 1822-ci ildə Hüseyn Mirzə Naxçıvanın hakimi təyin 

olunmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar Hüseyn Mirzəni Kəngərli yazırlar. Bu, yanlışdır. Ancaq Qacarlar adlarından 

sonra "Mirzə" titulunu yazıblar. Bu, şahın xüsusi fərmanı əsasında yazılıb, "şahzadəlik" titulu sayılır. 

Kəngərlilərdə belə bir müraciət forması olmayıb. 

1823-1827-ci ilədək Naxçıvanın xanı  Kərim xan olmuşdur. Bəzən səhv olaraq Naxçıvanın axırıncı 

xanının I Ehsan xan olduğunu yazırlar. Hələlikdə bunu təsdiqləyən sənəd yoxdur. Həm də Naxçıvan xanlığı 

işğal zamanı ləğv olunub, yalnız xanlara verilən bəzi imtiyazlar 1840-cı ilədək saxlanılıb. Rusiyanın Naxçıvana 
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hücumu vaxtı I Ehsan xan Abbasabad qalasında Kəngərli süvarilərinin komandiri vəzifəsini daşımışdır. Cavan 

olsa da, cəsurluğuna və iradəsinə görə söz sahibi idi. 1826-cı ildə Abbas Mirzə Kərim xanı Məhəmməd Bağır 

xanla (ehtimal edilir ki, o, Kəngərli tayfasındandır) əvəz edir. Amma bu şəxs xanlığı idarə edə bilmədiyi üçün 

Kərim xanı yenidən Abbas Mirzə hakimiyyətə qaytarır. Əsasən 1823-1827-ci illərdə (1826-cı ildən başqa) 

Naxçıvanın xanı Kərim xan olmuşdur. Deməli, Naxçıvanın axırıncı xanı Kərim xan olub. 1828-ci ildən sonra 

Rusiya tabeliyində olan Naxçıvana I Ehsan xan naib təyin edilib. 

 

525-ci qəzet.-2017.-14 aprel-№ 64.-S.6. 
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Naxçıvanda sağlamlıq imkanları məhdud insanlar cəmiyyətin fəal üzvünə çevrilir 

 

Tural SƏFƏROV 

 

Sağlam cəmiyyət işıqlı və etibarlı gələcək vəd edir. Odur ki, öz millətinin gələcəyini düşünən, ölkəsinin 

müstəqilliyini möhkəmləndirməyə çalışan, bütün sahələrdə inkişafa nail olmaqla dünyada söz sahibinə 

çevrilmək istəyən dövlətlər və müdrik rəhbərlər sağlam cəmiyyət formalaşdırırlar. Belə bir cəmiyyətin 

qurulması üçün sağlam insanlar lazımdır. 

 

 Azərbaycanda bütün insanların yaxşı yaşaması, ölkəmizin inkişafına fayda verə bilməsi üçün sağlamlıq 

imkanları məhdud insanların problemlərinə həssaslıqla yanaşılır, onların qarşılaşdıqları çətinliklər dərhal aradan 

qaldırılır. Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. 

Naxçıvanda mərhələ-mərhələ həyata keçirilən tədbirlər sağlamlıq imkanları məhdud insanların 

cəmiyyətin aktiv üzvünə çevrilməsi ilə nəticələnib. İlk mərhələdə bu kateqoriyadan olan şəxslərə insanların 

münasibətini dəyişmək lazım idi. Əlillik anadangəlmə də ola bilər, sonra da yarana bilər. İstənilən halda bu 

insanlar cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir. Onların reabilitasiyası, cəmiyyətə inteqrasiyası mühüm sosial 

vəzifələrdəndir. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər də bizim insanlarımızdır. Bu kateqoriyadan olan şəxslər də 

təhsil almaq və işləmək, kimsəyə möhtac olmamaq istəyirlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1996-cı ildən sağlamlıq imkanları məhdud insanların cəmiyyətə 

inteqrasiyası üçün görülən işlərin istiqaməti məhz belə idi. Düşünülmüş şəkildə həyata keçirilən tədbirlər bu 

kateqoriyadan olan insanlara münasibəti kökündən dəyişdi. Həm sağlam insanlar, həm də məhdud fiziki imkanlı 

şəxslərin özləri onların ölkəmizin inkişafına fayda verə biləcəyinə, cəmiyyətin fəal üzvünə çevriləcəyinə 

inandırıldı. Beləliklə, özlərini dörd divar arasına “həbs etmiş”, həyatdan küsmüş, gələcəkdən heç bir gözləntisi 

olmayan, özünə inamını itirmiş sağlamlıq imkanları məhdud insanlar bu təhlükəli vəziyyətdən çıxaraq digər 

insanlarla qaynayıb qarışdılar, cəmiyyətin fəal üzvünə çevrilmək yoluna çıxdılar. 

Məhz bunun nəticəsi idi ki, məhdud fiziki imkanlı Mətanət Əhmədova “Şərq qapısı” qəzetinin 1997-ci il 

28 may tarixli nömrəsində dərc olunan “Ümidsiz ürəklərdə inam yandırılanda” adlı məqaləsində yazırdı: “Həyat 

qəribədir. Adamların taleyi də müxtəlifdir. Hər bir insanın qismətinə, taleyinə düşən onun alın yazısıdır. Allahın 

yaratdığı bəndələr bəzən anadan doğulanda fiziki cəhətdən qüsurlu olurlar. Bu səbəbdən də qəlbi incik və 

kövrək insanlar üçün həyat o zaman mənalı və yaddaqalan olur ki, onlar cəmiyyət daxilində axtarılırlar. İlin 

müxtəlif vaxtlarında xalqın əbədi yaddaşına həkk olunan bayram mərasimlərində yada düşürlər. İstər ətraf 

mühitin, istərsə də insanların ağrılı nöqtələrini, cəhətlərini tapıb əlac etmək, onlara hayan durmaq, kömək olmaq 

hər kəsin qabiliyyəti və insanlıq borcu ola bilmir. 

Bəzən ürəksizlər, biganə və laqeydlər müxtəlif dərdə düçar olanları heç yadlarına belə salmırlar. 

Naxçıvan şəhərində yerləşən Gözdən Əlillər Cəmiyyətinə məxsus olan kiçik yataqxana kimsə tərəfindən, 

xüsusilə vəzifə sahibləri tərəfindən yada düşmürdü. 25 nəfərlik gözdən əlil ailəni təmsil edən yataqxana da 

bütün yaralı nöqtələr kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbovun 

diqqətindən kənarda qalmadı. Gözlərdən uzaq, könüllərdən iraq olan yataqxana sakinlərinin dərd-sərini 

dinləmək, onlara kömək etmək üçün Ali Məclisin sədri keçən ilin axırlarında yataqxanaya gəlmişdi. Bu gəliş 

kövrək ürəklərin küsüb getmiş inamını yenidən özünə qaytardı. Həyatda insanlara xoş ovqat bəxş etməyə qadir 

olan insanlar həmişə minnətdarlıq hissi ilə yad edilirlər”. 

“Şərq qapısı”nın 1990-cı illərin ortalarında çap edilmiş nömrələrini vərəqlədikcə belə tədbirlərin tez-tez 

keçirildiyinin, sağlamlıq imkanları məhdud insanlarla görüşlərdə onların cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi olduğunun 

xüsusi vurğulandığının şahidi oluruq. Bu kateqoriyadan olan şəxslərlə keçirilən görüşlərdə      ölkəmizin inkişafı 

üçün onlara da ehtiyac duyulduğu barədə fikirlərin səsləndirilməsi sağlamlıq imkanları məhdud insanların 

özlərinə olan inamını artırıb. 

Sonrakı mərhələdə məhdud fiziki imkanlı insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların 

reabilitasiyası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülüb. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün yaşayış binaları, 

fərdi mənzillər tikilib, bu kateqoriyadan olan insanların reabilitasiyası məqsədilə müasir avadanlıqlarla təchiz 

olunmuş Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzi və Uşaq Bərpa Mərkəzi istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, son 20 ildə muxtar 

respublikada 211 sağlamlıq imkanları məhdud insan mənzillə, 456 məhdud fiziki imkanlı şəxs isə minik 

avtomobili ilə təmin olunub. Hər il sağlamlıq imkanları məhdud insanların xarici ölkələrə müalicəyə 

göndərilməsi, onların iştirakı ilə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi məhdud fiziki imkanlı şəxslərin cəmiyyətə 

inteqrasiyasında mühüm rol oynayıb. 

Mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılan,   sağlamlığı qismən bərpa olunan, özünə inamı artan məhdud fiziki 

imkanlılar artıq təhsil almaq və işləmək istəyirdilər. Dövlətin də istədiyi məhz bu idi. Çünki istənilən fərdin 

cəmiyyətə fayda verə bilməsi üçün təhsilli olması əsas şərtlərdəndir. Söhbət ali təhsil almaqdan getmir. Hansı 

sahədə çalışmağından asılı olmayaraq, yazıb oxumağı bacarmalı, bir peşəyə yiyələnməlisən. Odur ki, sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülüb. Fiziki imkanları orta 

məktəblərdə təhsil almağa imkan verən uşaqlar ümumtəhsil məktəblərinə cəlb olunub. Orta məktəblərə gedə 

bilməyən uşaqlar üçün isə Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində Distant 

Tədris Mərkəzi yaradılıb. Bu barədə bir az sonra. Əvvəlcə Regional İnformasiya Mərkəzi barədə qısa məlumat 

verək. 

“Fiziki imkanları məhdud olan uşaqlar burada oxuyacaqlar. Onlar cəmiyyətdən kənarda qalmayacaqlar. 

Azərbaycanda elə şərait yaradılmalıdır ki, bütün vətəndaşlar onların fiziki imkanlarına baxmayaraq, ondan asılı 

olmayaraq, cəmiyyətdə öz yerini tuta bilsin”. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

2010-cu il oktyabrın 5-də Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin açılış 

mərasimində söylədiyi bu fikirlər hər bir vətəndaşın taleyi üçün cavabdeh olan dövlət başçısının bu 

kateqoriyadan olan şəxslərə xüsusi diqqətinin təzahürüdür. 

 Azərbaycan Prezidenti ölkənin əsas düşüncə mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanda bu fikirləri 

səsləndirməklə sürətlə inkişaf edən qədim diyarımızın bu sahədə də nümunə olduğunu ifadə etmişdi. Ötən illərin 

təcrübəsi göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahədə nəinki müasir təcrübə tətbiq edilir, hətta 

Naxçıvanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində həyata keçirilən işlər 

bir model kimi qəbul olunur. Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində 

yaradılan şərait, tətbiq olunan yeniliklər, sağlamlıq imkanları məhdud insanların istifadəsinə verilən xidmətlər 

belə deməyə əsas verir. 

 Mərkəzdə görmə və eşitmə qabiliyyəti məhdud şəxslərə xüsusi proqram təminatı əsasında audio və 

elektron kitabxana xidmətinin göstərilməsi, görmə qabiliyyəti məhdud insanlar üçün brayl yazı sisteminin və 

kompüterin tədrisi kurslarının təşkili onların öyrənməsinə, cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına xidmət edir.  

Bundan başqa, mərkəzdə autizm və digər sindromlu uşaqlar, habelə bədənini koordinasiya edə bilməyən, 

ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkən məhdud fiziki imkanlı uşaqlar üçün kinekt oyunları otağı da yaradılıb. Burada 

Defektologiya bölməsinin yaradılmasında məqsəd zehni inkişafı ləngiyən və nitq qüsurları olan uşaqların 

reabilitasiyasına nail olmaqdır. 

Yaradılan əmək terapiyası otağında uşaqlar tikmə-biçmə, kəsib yapışdırma, quraşdırma işləri ilə məşğul 

olur, rəsm çəkirlər. Bu, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əmək qabiliyyətinin inkişafına, əqli cəhətdən geri 

qalanların sağlamlıqlarının bərpasına öz təsirini göstərir. Bir sözlə, Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzi bu 

kateqoriyadan olan insanların təhsil almasında, öyrənməsində, sağlamlığının bərpasında mühüm rol oynayır. 

Bütün bunlara sistemli şəkildə həyata keçirilən tədbirlərlə, bu sahədə qəbul edilən dövlət proqramlarının uğurlu 

icrası nəticəsində nail olunub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq 

olunan “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə 

cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası nəticəsində onların təhsilə cəlbi sistemli xarakter alıb, inklüziv təhsil üçün 

əsaslı zəmin hazırlanıb. Proqramın icrası dövründə sağlamlıq imkanları məhdud 124 uşaq məktəbəqədər, 140 

uşaq ümumtəhsil müəssisələrinin 1-ci siniflərinə, 417 uşaq isə musiqi məktəblərinə, məktəbdənkənar təhsil 

müəssisələrinə və idman qruplarına cəlb edilib. 

Proqrama uyğun olaraq hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən ümumtəhsil məktəblərinə gedə 

bilməyən uşaqlar üçün Distant Tədris Mərkəzi yaradılıb. Mərkəzdə server və çevirici avadanlıqlar, tədris 

sinfində elektron lövhə, kompüter, smart kamera, monitor və digər texniki avadanlıqlar, distant tədrisə cəlb 

olunmuş uşaqların yaşadığı mənzillərdə isə asinxron rəqəmsal abunəçi avadanlığı, noutbuk və veb-kameralar 
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quraşdırılıb. 150 nəfər sağlamlıq imkanı məhdud uşağın qoşulması mümkün olan mərkəzdə hazırda 24 uşaq 

distant dərslərə cəlb edilib. 

Məhdud fiziki imkanlı uşaqların sosial reabilitasiyası sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığının 

təmin edilməsi, onların təlimində mütərəqqi üsulların tətbiqi, bu istiqamətdə kadr hazırlığının gücləndirilməsi 

yeni proqramın qəbul olunmasını şərtləndirirdi. Ona görə də Ali Məclis sədrinin 2016-cı il  11 yanvar tarixli 

sərəncamı ilə “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilib. 

Ötən dövr ərzində proqramın uğurlu icrası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə 

inteqrasiyasına, onların təhsilində müasir üsulların tətbiqinə stimul verib, müvafiq pedaqoji kadrların 

hazırlanmasına şərait yaradıb, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbinin davamlılığını təmin edib,  

inklüziv və məsafədən (distant) təhsil imkanlarını artırıb. Dövlət proqramına uyğun olaraq sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların sosial reabilitasiyasında müasir üsullar tətbiq edilir, bu kateqoriyadan olan uşaqların müasir 

informasiya texnologiyalarından istifadə  imkanları artırılır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi istiqamətində görülən işlər barədə bu sətirləri 

yazarkən mərhum jurnalist həmkarımız Səxavət Kəngərli ilə olan söhbətimiz yadıma düşdü. Ustad jurnalistimiz 

danışırdı ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında belə uşaqlar haqqında məqalə hazırlamaq üçün görüşdüyüm 13 

yaşlı Sabirlə olan qısa dialoqumuzu heç vaxt unutmadım. Sabir hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən 

məktəbə gedə bilmirdi. O zaman nə qədər çalışsaq da, haqqında yazı hazırlamağımıza, fotoşəklini çəkməyimizə 

razılıq vermədi: 

– Xahiş edirəm mənim haqqımda heç nə yazmayın. 

 – Niyə? Qəzetdə özünü görmək istəmirsən? 

 – Mən o yazını sərbəst oxuya bilməyəcəyəm. Ona görə də narahat olacağam. Xahiş edirəm məni 

incitməyin. 

O, bu sözləri deyəndən sonra öz otağına keçdi və bir daha bizimlə görüşmək istəmədi. 

Səxavət Kəngərli ilə söhbətimizin bu hissəsini olduğu kimi qeyd dəftərçəmə köçürmüşdüm: “Oxumaq 

həvəsi ilə alışıb yanan, həyatdan küsmüş bu uşağın qapının arxasından söylədiyi son sözlərdən sonra özümü 

saxlaya bilmədim, gözlərim doldu: “Gedin sağlam insanlardan yazın. Biz kimin nəyinə lazımıq ki”. “Şərq 

qapısı”nın dünənki sayında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi istiqamətində görülən işlər 

barədə yazını oxuyarkən bu hadisə yadıma düşdü və yenə gözlərim doldu. Amma budəfəki sevinc göz yaşları 

idi. Dövlətimizin böyük diqqət və qayğısı ilə belə uşaqlar artıq təhsilə cəlb olunub”. 

Bu hadisədən, təqribən, 20 il sonra hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən məktəbə gedə 

bilməyən, buna görə də distant dərsə cəlb edilən, Səxavət Kəngərlinin ürəkağrısı ilə mənə danışdığı Sabirlə eyni 

yaşda olan Babək rayonunun Aşağı Uzunoba kənd sakini Rauf Hüseynov “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşına 

həvəslə deyir: “Bu il üçüncü sinfi əla qiymətlərlə başa vuracağam. Müəllimimi, mənimlə birlikdə dərs keçən 

uşaqları çox istəyirəm. Gün ərzində zəng edib onlarla söhbət edir, hamısı ilə əlaqə saxlayıram. Çox sevinirəm 

ki, məktəbə gedə bilməsəm də, hamı kimi oxuyub bir peşəyə yiyələnəcəyəm”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qısa zaman kəsiyində əldə etdiyi böyük nailiyyətlərdən biri budur: hər 

bir insanımızın cəmiyyət üçün yararlı vətəndaşa çevrilməsi. 

Naxçıvan sağlamlıq imkanları məhdud insanların təhsilə cəlbi sahəsində böyük bir yol keçib. Həyata 

keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, görmə qabiliyyəti məhdud Elməddin Kərimov kimi hətta magistr təhsili alan 

sağlamlıq imkanları məhdud insanlarımız da vardır. 

Yuxarıda xatırlatdığımız “Ümidsiz ürəklərdə inam yandırılanda” adlı məqalədə müəllif sağlamlıq 

imkanları məhdud insanlara diqqətsizlikdən, onların bayram günlərində yada salınmamasından gileylənirdi. İndi 

bayram günlərində onlar nəinki yada salınır, hətta bayram tədbirləri sağlamlıq imkanları məhdud insanların 

iştirakı ilə təşkil olunur. Bu il də Novruz bayramı ərəfəsində məhdud fiziki imkanlı şəxslərlə görüşlər keçirilib, 

hərəkət qabiliyyətinin məhdudluğu səbəbindən tədbirlərdə iştirak edə bilməyən şəxslərə evlərdə baş çəkilib, 

onlara bayram sovqatı verilib. Bayram tədbirlərində, ümumilikdə, məhdud fiziki imkanlı 1000 nəfərə sovqat 

təqdim edilib. 

Sağlamlıq imkanları məhdud insanların işlə təminatı da daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Onların 

özünüməşğulluğunun təmin olunması üçün sosial layihələr həyata keçirilir. Bu kateqoriyadan olan şəxslərin 
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sosial reabilitasiyası məqsədilə peşə hazırlığı kurslarına cəlbi də xüsusi diqqət yetirilən məsələlərdəndir. Son 

illər 540-dan çox sağlamlıq imkanı məhdud şəxs peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunub, işlə təmin edilib. 

Məhdud fiziki imkanlı insanların sosial reabilitasiyasında onların idmana cəlb edilməsi də mühüm rol 

oynayır. Artıq 11 ildir ki, fəaliyyət göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikası Paralimpiya Federasiyası sağlamlıq 

imkanları məhdud insanların idmanla məşğul olmasına öz töhfəsini verir. Hər il sağlamlıq imkanları məhdud 

insanlar arasında keçirilən yarışlar onların idmana kütləvi cəlbinə şərait yaradır. Bu sahədə görülən işlərin 

nəticəsi isə göz qabağındadır. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Paralimpiya Federasiyasının yetirmələri 

sırasında Hüseyn Həsənov kimi Paralimpiya Oyunlarının qalibi də vardır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud insanların tibbi və sosial reabilitasiyası 

istiqamətində görülən işlər artıq öz bəhrəsini verir, onlar cəmiyyətin aktiv üzvünə çevrilirlər. 

  

Xalq qəzeti.-2017.-14 aprel.-№77.-S.6. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası - modern iqtisadi inkişaf və müasirlik 

 

Cavadxan QASIMOV, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Ölkəmiz ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi ideyalar əsasında dinamik yüksəliş dövrünü 

yaşayır. Özündə ictimai-siyasi sabitliyin, sosial-iqtisadi inkişaf və dayanıqlığın, mədəni-hüquqi tənzimlənmənin 

ən çevik, eləcə də işlək vəhdətindən ibarət modern iqtisadiyyat quran Azərbaycan məhz bu siyasətlə dünya 

iqtisadi (maliyyə), hərbi, zaman-zaman siyasi və digər sahələrdəki təhdidlərə, böhranlara qarşı güclü müqavimət 

gücünü formalaşdırıb, möhkəmləndirib. Məhz bu güc sayəsində Azərbaycan müasir müstəqillik şəraitində 

regionlarının tarazlı inkişafını təmin edib.  

Heydər Əliyevin müasir müstəqillik illərində ölkəmizdə uzaqgörənliklə başlatdığı iqtisadi inkişaf 

strategiyası 1994-cü ildən “Əsrin müqaviləsi” ilə neft sektorunun, 1995-ci ildən isə iqtisadi (aqrar) islahatlarla 

qeyri-neft sektorunun əsaslarını müəyyən etdi. Bununla da sübut olundu ki, cəmiyyətdə hər kəs iqtisadçı olmaya 

bilər, amma iqtisadiyyat hər kəs üçün olmalıdır.  

İqtisadi formasiyaların necəliyindən asılı olmayaraq, qarşıya qoyulan əsas məqsəd iqtisadiyyatın başlıca 

problemlərinin həllinə yönəldilmiş məqsədyönlü fəaliyyətin təşkili və müvafiq istiqamət üzrə çıxış yollarının 

tapılmasından ibarətdir. Ona görə də əhalinin problemlərinin öyrənilməsi, məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, dövlətin iqtisadi proqramlarında bu sahənin çəkisinin artırılması, iqtisadiyyatın sahə strukturunun 

təşkilatlanması  

və s. məsələlərin həllindən ibarət çevik iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi yeni iqtisadi şəraitdə 

makroiqtisadi məqsədlərin ən mühüm mahiyyətini özündə əks etdirir.  

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası son 22 ilə yaxın bir inkişaf dövründə güclü idarəçilik 

təcrübəsi ilə uzun yol qət etmişdir. Böyük iqtisadi və hüquqi dayaqlar üzərində təmin edilən bu mərhələ muxtar 

respublikanın hətta blokada şəraitində belə dayanıqlı inkişafı üçün geniş zəmin yaratmışdır. İqtisadiyyatın 

aparıcı sahələrinin bir-birinə təkan olan inkişafı, xüsusən kənd təsərrüfatının, sənayenin iqtisadi faydalılığının və 

gəlirliyinin artırılması, bunun isə digər sahələrin sürətli inkişafına stimullaşdırıcı təsiri fonunda yeni istehsal 

sahələrinin təşviqinə münbit zəmin yaratması regionun modern inkişaf mənzərəsini formalaşdırmışdır.  

Hazırkı dövrün inkişaf səviyyəsindən keçilən yola nəzər saldıqda görürük ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası həm də ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişaf məqsədlərindən ibarət əsas prioritetlərin 

müəyyənləşdirilməsində öz sözünü deməkdədir. Bu sahədə təbii ki, turizm potensialı və onun sosial-iqtisadi 

inkişafa verdiyi töhfə öz əhəmiyyətini daha da artırmaqdadır.  

Bütün bunlarla yanaşı, muxtar respublikada kifayət qədər potensiala malik qış, yay, kənd (şəhər), tarixi, 

dini, müalicəvi və coğrafi ərazilər və s. sahələr üzrə turizm infrastrukturunun və fəaliyyətinin dəstəklənməsinin, 

sürətləndirilməsinin, bununla da ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin inkişafının təmin edilməsini göstərmək 

olar. Elə bu mənada turizm dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi hər zaman diqqət mərkəzində 

saxlanılmaqdadır.  

Bu sırada tarixi ərazilərə turist axınının cəlb edilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət daşıyan tədbirlər 

həyata keçirilmişdir. Təbii ki, bunlar turizm sektorunun hüquqi-iqtisadi tənzimlənməsi istiqamətində vacib 

addımlardır. Onlardan bir neçəsini qeyd edək: 

- “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 26 aprel 2001-ci il;  

- “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 6 dekabr 2005-ci il;  

- “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” 28 iyun 2006-

cı il;  

- “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında” 11 fevral 2014-cü il;  

- “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 7 oktyabr 2015-ci il;  

- “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 5 iyul 2016-cı il Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən sərəncam imzalanmışdır.  
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Naxçıvan MR-in turizm infrastrukturunun inkişafında Göygöl, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni 

Abidə Kompleksi, Duzdağ fizioterapiya xəstəxanası, Darıdağ arsenli su müalicəxanası və digər qiymətli 

məkanlar əhəmiyyətli rol oynayır. Mövcud potensialın daha da gücləndirilməsi istiqamətində isə nəqliyyat, 

rabitə, tikinti sahələri çevik təşkilatlanmışdır. Nəticədə təkcə ötən il muxtar respublikaya gələn 403,2 min turist 

(bu, 1995-ci ildəki 38,6 min nəfərlik göstəricidən 11 dəfəyə yaxın çoxdur) yüksək səviyyəli xidmətlərdən 

yararlanmışdır. 

Muxtar respublika ölkənin etibarlı qonşuluq siyasətinin tənzimlənməsində xüsusi əhəmiyyətə malik 

region kimi dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına da töhfə verir. Təsadüfi deyil ki, coğrafi mövqeyinə görə 

əlaqələndirici xüsusiyyətlərinə, iqtisadi təşəbbüskarlığına görə artan miqyasda təmin edilən qarşılıqlı ticarət 

dövriyyəsinə, ictimai-siyasi sabitliyinə görə ölkənin milli maraqlarının qorunmasına, sosial dayanıqlığına görə 

əhalinin firavan və təhlükəsiz yaşayışına, idarəetmənin təşkilinə görə stimullaşdırıcı xüsusiyyətlərin çevikliyinə 

təkan olan muxtar respublika ölkənin makroiqtisadi nailiyyətlərinin və siyasi yüksəlişinin ən sadiq təminatçısına 

çevrilmişdir. Dünyanın 60-a yaxın ölkəsi ilə ticarət əlaqələri olan, təkcə 2016-cı ildə 463,2 milyon ABŞ 

dollarından çox xarici ticarət dövriyyəsi formalaşdıran Naxçıvan MR bu sahədə ölkənin strateji məqsədlərinə 

sanballı töhfə verir. Özünün iqtisadi faydalılığı ilə makroiqtisadi proseslərə stimul verən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 22 ilə yaxın dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının müqavimət gücünün artırılmasında, istehsal 

əhəmiyyətliyinin çoxaldılmasında, ixrac potensialının gücləndirilməsində, çoxşaxəliyinin təmin edilməsində, 

regional siyasətinin səmərəliyində, inteqrasiya qabiliyyətinin inkişafında, güclü infrastrukturun təşkilində, 

səmərəli məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsində və nəticə etibarilə inkişafın uzaq gələcək üçün 

təşkilatlanmasında mühüm rol oynamışdır.  

Bu proseslərin vəhdətindən yaranan təminatla Naxçıvan Muxtar Respublikası əsas makroiqtisadi 

hədəflərin tərkib hissəsi kimi qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafına təkan olacaq sahələrin tənzimlənməsinə 

nail olmuşdur. Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər sayəsində iqtisadiyyatın sahə strukturu müasir təminat 

qabiliyyətinin yüksəldilməsinə istiqamətlənmiş, əmtəələr yüksək istehlak dəyəri əsasında istehsal olunmuş, 

ərazinin ixtisaslaşdırılmasına uyğun olaraq məhsuldar qüvvələrdən istifadə sahəsində səmərəliyin artırılmasına 

əlverişli imkanlar açmışdır.  

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin məqsədyönlüyü sayəsində 

muxtar respublika iqtisadiyyatının sahə strukturunun bir-biri ilə əlaqəli inkişafı təmin edilmiş, yaradılmış 

sağlam iqtisadi mühit sosial-iqtisadi inkişafın təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir.  

Aydın məsələdir ki, bütün zamanlarda iqtisadiyyatın əsası istehsal, istehsalın fasiləsizliyinin təminatçısı 

isə insandır. Bu mənada çoxsahəli fəaliyyət üzrə insan amili istehsalçı, istehlakçı, zəhmətkeş və kəndli olmaq 

etibarı ilə iqtisadi maraqların qorunmasına şərait yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın 

aparıcı sahələrindən olan aqrar sahədə məqsədyönlü fəaliyyətin təşkili və idarə olunması məqsədilə dövlət-

kəndli-torpaq münasibətlərinin qorunması və inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Kəndliyə maliyyə 

dəstəyinin göstərilməsi, texnoloji təchizatın müasir səviyyədə mümkünlüyü, daha doğrusu, kəndlinin dövlətin 

tənzimləmə siyasətinə daxil olunması çərçivəsində hərtərəfli qayğı ilə əhatələnməsinə zərurət yaranır. Bütün bu 

və ya digər məsələlərin ən optimal şəkildə həlli məqsədilə 2005-ci il yanvar ayının 28-də “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” imzalanmış 

sərəncam aqrar bölmədə həyata keçirilən islahatların daha da sürətləndirilməsini və ETT-nin nəticələrinin 

istehsalata tətbiqinin (innovativ inkişaf) dəstəklənməsi tədbirlərini özündə ehtiva edir. Həmin sərəncamda 

göstərilir ki, iqtisadiyyatın əsası istehsaldan başlanır. Ona görə də istehsalçı lazım olan kənd təsərrüfatı texnikası 

ilə təmin olunmalı, keyfiyyətli məhsul istehsal etməli və onu vaxt və keyfiyyət cəhətdən itkisiz yığmalıdır.  

Bu mənada 8 fevral 2016-cı il tarixdə 2016-2020-ci illərdə muxtar respublikda meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramının təsdiq edilməsinin mühüm və strateji əhəmiyyəti vardır. Qeyd 

edək ki, eyniadlı dövlət proqramı 2012-ci il fevralın 14-də 2012-2015-ci illəri əhatə etməklə də təsdiq və icra 

edilmişdir. Növbəti mərhələ üçün icrası nəzərdə tutulan dövlət proqramı özündən əvvəlki hüquqi sənədin 

əhatəsini daha da genişləndirmişdir. 28 mərhələ üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan bu sənəd 

muxtar respublikanın davamlı iqtisadi inkişafına, aqrar sektorun makroiqtisadi göstəricilər içərisindəki xüsusi 

çəkisinin daha da artmasına, kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafının təminatına və məskunlaşmanın daha da 

stimullaşdırılmasına, əhalinin səmərəli məşğulluğunun yüksəldilməsinə diqqət artırmaqla ümumi məşğulluq 

potensialının gücləndirilməsinə, yerli məhsulların istehsalının daha da artırılmasına, idxaldan asılılığın 
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azaldılması ilə ixrac potensialının gücləndirilməsinə, yaşıllaşdırma tədbirlərinin sürətləndirilməsinə, ekoloji 

tənzimlənməsinin səmərəli təşkilinə, torpaqlardan faydalı istifadənin təmin edilməsinə hesablanıb. Sözügedən 

dövlət proqramının icrası sayəsində muxtar respublikada iqtisadi, sosial və ekoloji tarazlığın qorunması 

sahəsində mühüm nəticələr əldə ediləcəkdir.  

Bütün bunlar ölkəmizin sosial siyasətinə və onun səmərəliyinə xidmət edir. Təbii ki, mövcud iqtisadi 

potensial öz növbəsində əhalinin yaşayış tərzinin, onun səmərəli fəaliyyətinin, məşğulluq potensialının daha da 

artmasına münbit zəmin yaradır. Bu gün qətiyyətlə deyə bilərik ki, muxtar respublikada artıq innovativ inkişafa 

əsaslanmaqla digər ərazi və regionlar üçün nümunəvi idarəetmə konsepsiyası, inkişaf modeli, demoqrafik 

tarazlıq strategiyası həm tətbiq edilməkdə, həm də təkmilləşdirilməkdədir. 

 

Azərbaycan.-2017.-9 aprel.-№73.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni inkişaf mərhələsində 

 

Cavadxan Qasımov, 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi 

 

Ölkəmizdə yaradılmış möhkəm ictimai-siyasi sabitlik bütün sahələrlə yanaşı, iqtisadi sahədə də ciddi 

nailiyyətlərin əldə edilməsinə münbit şərait formalaşdırmışdır. Bütün regionları əhatə edən bu mexanizmlər 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf mənzərəsinə rəng qatmış və müasir yüksəliş 

səviyyəsini yaratmışdır. 

Bu sahədə atılan addımlara iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafı baxımından iki istiqamətdə yanaşmaq olar: 

ilk olaraq regional aspektdən. Yəni regionların sosial iqtisadi inkişafı sahəsində beş illik proqramların qəbul 

edilməsi ilə müvafiq infrastruktur potensialının yaradılması; növbəti mərhələdə isə yaradılmış infrastruktur 

potensialı əsasında məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsinə nail olunması. 

Qeyd edək ki, hər iki amil ölkənin makroiqtisadi məqsədləri içərisində daim önəmli yer tutmaqdadır. Elə 

bu mənada bu il fevralın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2016-2020-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramının 

təsdiq edilməsinin çox mühüm və strateji əhəmiyyəti vardır. Bu hüquqi sənəd muxtar respublikanın özünün 

geniş icra mexanizmi ilə, mühüm iqtisadi zəruriliyi ilə vaxtında verilmiş və milli iqtisadi maraqların 

qorunmasına xidmət etməkdədir. Qeyd edək ki, eyni adlı Dövlət Proqramı 2012-ci il fevralın 14-də 2012-2015-

ci illər əhatə etməklə də təsdiq edilmişdir (5 mərhələdə 40 tədbir). Növbəti mərhələ üçün icrası nəzərdə tutulan 

Dövlət Proqramı özündən əvvəlki hüquqi sənədin əhatəsi daha da genişləndirilmiş və səmərəsi daha da çox 

olacaq davamıdır. 28 mərhələdə tədbirin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan bu tarixi sənəd muxtar respublikanın 

davamlı iqtisadi inkişafına, aqrar sektorun makroiqtisadi göstəricilər içərisindəki xüsusi çəkisinin daha da 

artmasına, muxtar respublikanın kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafının təminatına, kənd əhalisinin səmərəli 

məşğulluğunun yüksəldilməsinə diqqət artırmaqla ümumi məşğulluq potensialının gücləndirilməsinə, kəndlərdə 

məskunlaşmanın daha da stimullaşdırılmasına, yerli məhsulların istehsalının daha da artırılmasına, idxaldan 

asılılığın azaldılması ilə ixrac potensialının daha da artırılmasına, yaşıllaşdırma tədbirlərinin sürətləndirilməsinə, 

ekoloji tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılmasına, torpaqlardan faydalı istifadənin təmin edilməsinə 

hesablanıb. 

Qeyd edək ki, muxtar respublikada aqrar siyasət kənd təsərrüfatının bir sistem, tamlıq təşkil etməklə 

tərəqqisinə münbit zəmin yaratmışdır. Hüquqi-iqtisadi mexanizmlərin işlək və çevik icrası burada 

məhsuldarlığın dinamik inkişafına əlverişlilik gətirmişdir. Təbii ki, bu sahədə dövlətin stimullaşdırıcı siyasəti də 

özünün böyük önəmi ilə görünməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün təkcə “Bitkiçiliyin inkişafına dövlət 

dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 

15 aprel tarixli Sərəncamını göstərə bilərik. Bu Sərəncama əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 

hər hektar əkin sahəsinin becərilməsində və çoxillik əkmələrin aparılmasında istifadə etdikləri yanacaq və motor 

yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən yardımın həcmi 25 faiz artırılmış və 50 manat 

məbləğində edilmişdir. Nəticədə isə yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit nəticəsində 2015-ci ildə məhsul 

istehsalçılarına 6024,7 ton mineral gübrə verilmişdir. 

Kənd həyatı, kəndli əməyi, zəhmətkeş fəaliyyət daima öz bəhrəsini verməkdədir. Kəndli yaxşı bilir ki, 

onun bu gün çəkdiyi əməyinin sabahkı nəticəsi ehtiyacların qarşılanmasında mühüm amil olacaqdır. Bu mənada 

kəndli dövlət bağlılığı onu fəaliyyətində daha da ruhlandırır. Elə bunun nəticəsidir ki, 2015-ci ilin məhsulu üçün 

muxtar respublikada 61 min 414 hektar sahədə əkin aparılmışdır. Bundan başqa, 2015-ci ilin məhsulu üçün 
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36237 hektar sahədə taxıl əkilmişdir ki, bunun da 30166 hektarı payızlıq, 6071 hektarı isə yazlıq taxıldan 

ibarətdir. 

Bəhs edilən Dövlət Proqramında görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlər içərisində müasir tələblərə cavab 

verən istixana komplekslərinin yaradılmasının davam etdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu mənada 

muxtar respublikada 2015-ci ildə 7 istixana təsərrüfatı, tutumu 480 ton olan 2 soyuducu anbar yaradılmışdır. 

Bu gün muxtar respublikanın sosial iqtisadi inkişafına diqqət edərkən görürük ki, əldə olunan nailiyyətlər 

qəbul və təsdiq edilən bütün normativ- hüquqi tənzimləmələrin məhsuludur və bu, davamlı hal almışdır. 

Aqrar siyasətin effektivliyi burada səmərəli məşğulluq imkanlarının artırılmasına imkanlar açmış, 

təsərrüfat subyektlərinin daha əzmlə işləməsinə şərait yaratmışdır. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan 

heyvandarlığın inkişafı da diqqətdə saxlanılmış, 4 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, 5 heyvandarlıq 

təsərrüfatının genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır. 

Dövlətin iqtisadi maraqlarına xidmət edən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər aqrar sahədə də təsərrüfat subyektlərinin əsas təkanverici qüvvəsini 

təşkil etmişdir. Bu mənada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Heyvandarlığın cins tərkibinin 

yaxşılaşdırılmasına dövlət dəstəyi haqqında” 2015-ci il 19 avqust tarixli Sərəncamının xüsusi əhəmiyyətini qeyd 

etmək lazımdır. Bu hüquqi sənəddə süni mayalanma yolu ilə alınmış hər baş buzova görə 100 manat həcmində 

subsidiyanın müəyyən olunması aqrar sahənin inkişafında həlledici amilə çevrilmişdir. 

Ölkə başçısının 26 yanvar 2016-cı ildə regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda çıxışında da qeyri neft sektorunun, 

xüsusən də aqrar sektorun inkişafının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirilməsi bu sahədə ardıcıl tədbirlərin 

həyata keçirilməsini zəruri etməkdədir. Həmin tədbirdə çıxış edən sahibkarları diqqətlə dinləyən cənab 

Prezident onların fəaliyyətinin səmərəliliyi üçün dövlətin hər bir tədbiri görməyə hazır olduğunu bəyan etdi. 

Təbii ki, bütün bunların fonunda maneələrin, problemlərin aradan qaldırılması ilə şəffaflığın təmin 

edilməsini müasir iqtisadi sistem şəraitində sahibkarlığa mühüm stimul kimi dəyərləndirmək lazımdır. Elə bu 

məqsədlər çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında ötən 2015-ci ildə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 

təsərrüfat subyektlərinə 2015-ci ildə 20 milyon 860 min 500 manat məbləğində kreditlərin verilməsi təmin 

olunmuşdur ki, bu da onları görmüş olduqları işlərin səmərəsinin artmasına sövq etmişdir. Həyata keçirilən bu 

və ya digər məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2015-ci ildə 112871 ton dənli və dənli-paxlalılar (qarğıdalısız), 

4480,8 ton dən üçün qarğıdalı, 690,2 ton dən üçün günəbaxan, 45042,5 ton kartof, 82016,3 ton tərəvəz, 38002,7 

ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 51110,5 ton meyvə və 15354,3 ton üzüm istehsalı edilmişdir. 

Məhsuldarlığın artmasına göstərilən diqqət ilin sonuna olan makroiqtisadi göstəricilərdə öz əksini artım 

vəziyyətilə tapmışdır. Belə ki, muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturunda 

kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olmuş və 2015-ci ildə 402 milyon 991 min 800 manat 

həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq sosial-iqtisadi inkişafının yeni mərhələsinə keçmişdir. 

Qarşıdakı illərdə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində yeni nailiyyətlərdən ibarət səhifələrin açılacağını 

gözləyirik. Ölkəmizin əsas makroiqtisadi hədəflərindən ibarət olan idxaldan asılılığın azaldılması, ixrac 

potensialının artırılması, rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının stimullaşdırılması məsələlərindən ibarət 

innovativ inkişafa əsaslanan qeyri-neft sektorunun tərəqqisi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin 

məqsədyönlülüyü baxımından da Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün imkanlarını səfərbər etməkdədir. Çünki 

bəhs edilən Dövlət Proqramının əsas məqsədi də məhz muxtar respublikanın meyvə və tərəvəzə olan tələbatının 

yerli istehsal hesabına ödənilməsi, kənardan gətirilən sort meyvə tinglərinin, yerli şəraitə uyğun məhsuldar 

sortların əkilməsi, müasir standartlara cavab verən texnologiyalar əsasında yeni meyvə və tərəvəz emalı 

müəssisələrinin yaradılması, mövcud torpaq sahələrindən daha səmərəli istifadə olunması, kənd əhalisinin 
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məşğulluğunun artırılması, sahibkarlığın stimullaşdırılması məqsədilə bu sahəyə dövlət dəstəyinin, daxili və 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Qarşıdakı əsas hədəflər içərisində meyvə istehsalı həcminin 62 min tona, üzüm istehsalı həcminin 20 min 

tona çatdırılması, bu sahədə məşğulluğun artırılmasına və kənd əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına 

nail olunması və s. kimi strateji əhəmiyyət daşıyan addımların atılması zəruri əhəmiyyət daşımaqdadır. 

 

İki sahil.-2017.-4 aprel-№ 56.-S.18. 
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Yarım əsrlik şərəfli yol 

 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Seyid SURƏ, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Tarixi mənbələrdə dünya sivilizasiyasının başlanğıcı sayılan Nuhun vətəni Naxçıvan dünyada nəinki 

zəngin tarixi irsi və mədəniyyəti, eyni zamanda böyük ziyalı ordusu və dahi şəxsiyyətləri ilə də şöhrətlənib. XIX 

əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Məhəmməd Tağı Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Eynəli bəy Sultanov, 

Əliqulu Qəmküsar, Məhəmməd Ağa Şahtaxtlı, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi və onlarla mütəfəkkir və 

ədiblərin başladığı maarifçilik hərəkatı və ədəbi yüksəliş zamanla Naxçıvanda elmin və təhsilin yeni müstəvidə 

inkişafına təkan verdi.  

Hələ XIX əsrdən düçüncələrdə başlanan bu oyanış XX əsrin ortalarında Naxçıvanda ali təhsilin, konkret 

desək ali təhsil müəssisəsinin yaradılması ideyasını gerçəkləşdirdi.  

Naxçıvanda ilk ali təhsil ocağı 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı 

kimi fəaliyyətə başladı. İlk tədris ilini 3 ixtisas üzrə 102 nəfər tələbə qəbulu ilə başlayan ali təhsil müəssisəsində 

birinci il cəmi üç nəfər ştatda olan müəllim çalışırdı. Regionun yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə olan tələbatını 

ödəmək zərurəti ali təhsil ocağının filial kimi deyil, müstəqil ali məktəb kimi fəaliyyətini şərtləndirdi. Bunun 

nəticəsində 1972-ci ildə filialın bazası əsasında Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu yaradıldı.  

İlk mərhələdə pedaqoji kadrlara olan tələbat zaman keçdikcə sosial-iqtisadi və mədəni həyatın digər 

sahələrini də əhatə etdi, ali məktəb yeni ixtisasların açılmasını, fəaliyyətini daha geniş müstəvidə həyata 

keçirməyi qarşısına məqsəd qoydu. Bu səbəbdən Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 1990-cı il tarixli 584 saylı 

qərarı ilə Pedaqoji İnstitut Naxçıvan Dövlət Universitetinə çevrildi.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanda ali təhsilin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşmış, 

fəaliyyətinin bütün dövrlərində bu ali məktəbin inkişafını və yenilənməsini daim diqqətdə saxlamışdır. Ulu 

öndər dörd dəfə bu ali məktəbdə olmuşdur. Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə ilk dəfə 4 oktyabr 1974-cü 

ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun kollektivi qarşısında çıxış edən görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyev regionda müstəqil universitetin yaradılması zərurəti ideyasını irəli sürmüşdür. Heydər Əliyev Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışdığı dövrdə də iki dəfə universitetdə olmuş, professor-müəllim heyəti 

və tələbələr qarşısında çıxış etmiş, ali məktəbin gələcək fəaliyyət strategiyasını öz tarixi çıxışlarında xüsusi 

vurğulamışdır (11 oktyabr, 12 noyabr 1992-ci il). 

Qeyd olunduğu kimi, Naxçıvanda universitetin yaradılması ideyası ulu öndərə məxsusdur. 11 oktyabr 

1999-cu ildə universitetin 1600 yerlik yeni tədris korpusunun açılışında çıxış edən ümummilli lider XX əsrin 

70-ci illərindəki uzaqgörən təşəbbüsü xatırlayaraq demişdir: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

Universiteti Azərbaycanın ən dəyərli, qabaqcıl ali məktəblərindən, ali təhsil ocaqlarından biridir... Mən bu gün 

böyük iftixar hissi keçirirəm ki, 30 il öncə əsasını qoyduğumuz bu gözəl təhsil ocağı indi böyük şöhrətə 

malikdir...” Dahi rəhbər 12 iyun 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinə yüksək 

özünüidarə statusu, muxtariyyət hüququ vermişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də iki dəfə bu ali təhsil ocağında olmuşdur. 2004-cü 

ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elektron kitabxanasının açılışında iştirak edən Prezident universitetdə 

informasiya texnologiyalarının mövcud vəziyyəti ilə maraqlanmış, tələbələr qarşısında çıxış etmişdir. 2007-ci 

ildə universitetin 40 illik yubiley mərasimi və konservatoriyasının açılışında iştirak edən ölkə başçısı 

universitetin bir qrup pedaqoji heyətini təltif etmiş, professor-müəllimlər qarşısında tarixi nitq söyləmişdir.  

Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Türkiyə Prezidentinin xanımı Əminə Ərdoğanla birlikdə 

2008-ci ildə universitetin konservatoriyasında olmuş, burada hazırlanan kadrların səviyyəsi ilə maraqlanmış və 

tələbələrin ifasında konsert proqramına baxmışlar.  

Universitetin fəaliyyətində 1995-ci ildən sonrakı dövr də xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilir. Ötən illər ərzində 

yeni tədris korpuslarının tikintisi, maddi-texniki bazanın zənginləşməsi, universitetin genişlənmiş beynəlxalq 
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əlaqələrinin qurulması Muxtar Respublika rəhbərinin Naxçıvanda ziyalılığa, ali təhsilin müasir standartlar 

səviyyəsində qurulmasına verdiyi böyük dəyər, qiymətdir.  

Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində 12 fakültədə 58 ixtisas üzrə bakalavr, 43 ixtisas üzrə magistr, 

35 ixtisas üzrə doktorant hazırlığı həyata keçirilir. Ümumilikdə burada 6 min nəfərə yaxın tələbə təhsil alır. 

Onların sırasında 12 ölkədən 300 nəfərdən çox xarici vətəndaş vardır.  

Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan müəllimlər arasında akademik, 

elmlər doktoru və fəlsəfə doktorlarının sayı durmadan artır. Universitetdəki “Regionun inkişafı problemləri” 

laboratoriyasında qədim diyarın tarixi, mədəniyyəti və iqtisadiyyatı öyrənilir. Bu ali təhsil ocağında fəaliyyət 

göstərən “Heydər Əliyev Universiteti” müasir gəncliyin milli dövlətçilik və vətənpərvərlik ruhunda 

formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 108 hektarlıq ərazisində 16 

tədris korpusu, elektron kitabxana, konservatoriya, sosial xidmət mərkəzi, universitet xəstəxanası, Olimpiya 

idman mərkəzi, 2 stadion, Baytarlıq Təbabəti klinikası və müasir tipli tələbə evi yerləşir. Azərbaycan ali təhsil 

sistemində ilk dəfə olaraq tələbələr üçün 3 mərtəbəli sosial xidmət mərkəzi, müasir tipli universitet qonaq evi 

tikilərək istifadəyə verilmişdir.  

Universitetdə 3 internet mərkəzi, “Qeyrət” nəşriyyatı, media mərkəzi, televiziya studiyası (UTV), “Elmi 

əsərlər” jurnalı, “Yeni fikir” qəzeti, “Nuhçıxan radiosu” və bir neçə muzey fəaliyyət göstərir. Universitetin 

“Elmi əsərlər” jurnalı Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə daxil edilmiş və beynəlxalq kod almışdır. 

Naxçıvan Dövlət Universitetində 100 MB gücə malik Wi-Fi campus simsiz internet şəbəkəsindən istifadə 

olunur. Naxçıvan Dövlət Universiteti Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Çin, Rusiya, Fransa, Almaniya, 

İspaniya, Cənubi Koreya, Rusiya, Türkiyə, Misir Ərəb Respublikası, Pakistan, İran, Özbəkistan və digər 

ölkələrin ali məktəbləri ilə geniş əlaqələrə malikdir. Tədrisin təşkilində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə 

ciddi əhəmiyyət verən Naxçıvan Dövlət Universitetində Tibb fakültəsinin tələbələri illərdən bəridir ki, Türkiyə 

Cümhuriyyətinin, İran İslam Respublikasının müxtəlif universitetlərinin xəstəxanaları, Cənubi Koreyanın Kim-

Çonq Universitetinin klinikalarında təcrübə keçirlər.  

Baytarlıq ixtisasının müəllimləri və tələbələri Türkiyədəki Qars Qafqaz və Ərzurum Atatürk 

universitetlərinin, İran İslam Respublikasındakı Urmiya Universitetinin baytarlıq ixtisası sahəsindəki geniş 

imkanlardan səmərəli şəkildə istifadə edirlər. Mühəndis və memarlıq fakültəsinin Təbriz şəhərinin maşın-traktor 

zavodları, memarlıq şəbəkəsi, bələdiyyə və biologiya ixtisaslarının Mərənd şəhər bələdiyyəsi və balıqçılıq 

təsərrüfatı idarələri ilə əlaqələri elmin inkişafına və tədris prosesinin zənginləşməsinə əhəmiyyətli töhfələr verir.  

2014-cü ildə Azərbaycandan Kənarda Təhsil Almış Mütəxəssislər təşkilatının (AKTAM) Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə həyata keçirdiyi “Azərbaycanda ali məktəblərin reytinqinin 

müəyyən edilməsi” layihəsində Naxçıvan Dövlət Universiteti 799 balla Azərbaycan Ali Təhsil Müəssisələri 

içərisində birinci yerə layiq görülmüşdür. 

Tədris prosesini Avropa standartları və Azərbaycan təhsil qanunvericiliyinə uyğun quran universitetdə 

2015-2016-cı tədris ili daha yaddaqalan olmuşdur. Cənubi Koreyanın KOİKA şirkəti ilə birlikdə Naxçıvan 

Dövlət Universiteti üçün “Elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastrukturunun yaradılması” 

layihəsinin açılış mərasiminin keçirilməsi və Elektron Universitetin fəaliyyətə başlaması Azərbaycan ali təhsil 

məkanında büdcəsinə və layihəsinin genişliyinə görə ən irihəcmli və əhəmiyyətli layihələrdən biri kimi tarixə 

düşmüşdür. Elektron təhsil, onlayn sənəd dövriyyəsi, Akademik İdarəetmə, Elektron Poçt və s. kimi təhsilin 

idarəedilməsi modellərini özündə birləşdirən Elektron Universitet, eyni zamanda elektron imtahanları da əhatə 

edir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxanası ölkədə ayrıca korpusda yerləşən yeganə ali məktəb 

kitabxanasıdır. 200 minə yaxın kitabxana fondunda “PROLİB” avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya 

İdarəetmə sistemi vasitəsilə bu günədək 3500 adda 30.000 sayda kitabın elektron kataloqu yazılmış, 5000-dən 

artıq kitabın isə tammətnli elektron versiyası hazırlanaraq oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Yeni nəsil 

gəncliyin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılmış Tələbə Gənclər 

Təşkilatı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə turizm assosiasiyası, Tələbə İnformasiya Mərkəzi, Tələbə teatr və 

opera studiyaları, xor, vokal və rəqs qrupları, İdman klubu səmərəli fəaliyyət göstərir. Ali təhsil ocağının tələbə 

təşkilatları universitetdə tələbələrin yaradıcılıq axtarışlarının, bilik və bacarıqlarının, dünyagörüşünün, 

təşkilatçılıq qabiliyyətlərini daha da inkişaf etdirmələrinə, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə geniş imkan 

yaradır. Bundan başqa, universitetin hazırladığı “Arşın mal alan” operettası Rusiyanın Novosibirsk şəhərində, 
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Türkiyə Cümhuriyyətinin Ərzurum, Samsun, Qars, Ərdəhan, Qara Dəniz Texniki Universitetlərində, Gürcüstan 

Respublikasının Axaltsixi Universitetində uğurla nümayiş etdirilmişdir. Ali təhsil ocağının futbol komandası 

ölkəmizin ali məktəblərinin birinciliyində çempionluq qazanaraq Azərbaycanı Ukraynada və Polşada təmsil 

etmişdir. 

Beynəlxalq əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində, elm və təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlərə görə 

Naxçıvan Dövlət Universiteti Avropa Rektorlar Klubu tərəfindən “Minilliyin Universiteti” adına layiq 

görülmüşdür. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti Avropa Rektorlar Klubunun, Asiya Universitetlər Assosiasiyasının, Qara 

Dəniz Hövzəsi Universitetlər Birliyinin, Avrasiya İpək yolu Universitet Rektorları Cəmiyyətinin və Qafqaz 

Universitetlər Birliyinin üzvüdür. Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr Naxçıvan Dövlət Universitetində tədris 

prosesində və elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində, habelə idarəetmədə dünya təcrübəsindən yaradıcı şəkildə 

faydalanmağa imkan yaradır. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti TEMPUS proqramı üzrə 8 beynəlxalq layihənin iştirakçısıdır. Bundan 

başqa, Naxçıvan Dövlət Universitetində Erasmus-Mundus proqramı əsasında tələbə mübadiləsi həyata keçirilir. 

Universitetin 30-a yaxın tələbəsi bu mübadilə proqramı çərçivəsində Avropanın tanınmış universitetlərində 

təhsil almışlar.  

İndiyədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin 35 minə yaxın məzunu olmuşdur. Məzunlar arasında yüksək 

vəzifəli dövlət adamları, deputatlar, ali rütbəli hərbçilər, görkəmli elm xadimləri vardır. 

Yarım əsrlik tarixi yol keçən Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşır. 

Vurğulayaq ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25, 30 və 40 illik yubileyləri də dövlət səviyyəsində qeyd 

olunmuşdur.  

Naxçıvan Dövlət Universiteti möhkəm milli əsaslara malik olan, dövlətçilik təmayüllü və dünyaya 

inteqrasiya etmiş müasir tipli ali məktəbdir. Dünya universitetləri və ölkənin ali təhsil sistemində özünəməxsus 

yeri olan Naxçıvan Dövlət Universiteti daim yeniləşmək və inkişaf etmək istiqamətində tarixi yolunu bundan 

sonra da davam etdirəcəkdir. 

 

Azərbaycan.-2017.-2 aprel.-№67.-S.4. 
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İnvestisiya üçün əlverişli region - Naxçıvan Muxtar Respublikası 

 

Tofiq HÜSEYNOV, 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, iqtisad elmləri doktoru, professor, əməkdar qtisadçı 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edən hər bir şəxs öncə oradakı abadlıq işlərinə, insanların 

mehribanlığına, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi kimi sağlamlıq ocağının yaradılmasına, daim mövcud olan 

səliqə-sahmana, nizam-intizama, Naxçıvan şəhərinin özünün heyrətamiz və cəlbedici görünüşünə, rayon 

mərkəzlərinə çəkilən avtomobil yollarına, hər həftə keçirilən iməciliklərə, universitet şəhərciyinin salınmasına 

məftun olur. Bu diyara sonuncu dəfə sovetlər dönəmində, səksəninci illərdə səfər etmişdim. Budəfəki səfərdən 

aldığım təəssürat əvvəlki ilə müqayisə olunmaz dərəcədə fərqli oldu. Özü də bu fərq təkcə sadaladıqlarımızdan 

ibarət deyil. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramlarının 

(“2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”, “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı” və s.) icrası, eləcə də həyata keçirilən davamlı islahatlar nəticəsində regionun iqtisadiyyatının 

möhkəm təməli yaradılmış və sosial-iqtisadi inkişafın dinamikliyi təmin edilmişdir. Dövlət proqramlarının 

icrasının təmin edilməsində isə iqtisadi və sosial inkişafın lokomotivi sayılan investisiyaların həlledici rolu 

olmuşdur. İnstitusional islahatların həyata keçirilməsi, biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 

nəticəsində muxtar respublika üzrə yalnız 2011-2015-ci illərdə 4 milyard 711,4 milyon manat əsas kapitala 

investisiya qoyulmuşdur. 2016-cı ildə 2010-cu illə müqayisədə əsas kapitala yatırılan investisiyalar 2 dəfə 

artmışdır. Son illər Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına Naxçıvan MR-də 43 investisiya 

layihəsi maliyyələşdirilmiş, bütövlükdə sahibkarlara 17,3 milyon manat həcmində kreditlər verilmişdir. Son 6 il 

ərzində isə 5,3 milyard manat dəyəri olan yeni əsas kapital yaradılmışdır. Onu da qeyd edək ki, regionda 

qoyulan investisiyaların 55 faizə qədəri qeyri-dövlət sərmayələridir. 

Əldə edilmiş uğurların təməlində dayanan amillərdən biri də muxtar respublikada inkişafa kompleks 

yanaşmadır. İnvestisiyaların iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etməsi, xüsusən bu zaman xidmət sahələrinin 

üstünlük təşkil etməsi təqdirəlayiq haldır. Məsələn, son beş ildə investisiyaların 60 faizə qədəri xidmət 

sektoruna və qeyri-istehsal infrastrukturunun inkişafına qoyulmuşdur. Bunun da hesabına 1,8 milyon 

kvadratmetrdən çox sahəsi olan yaşayış evləri, 10,2 min şagird yeri olan təhsil müəssisələri, çoxsaylı 

xəstəxanalar, ambulatoriya-poliklinika müəssisələri və s. tikilib istifadəyə verilmişdir. Regionu fərqləndirən bir 

göstərici də muxtar respublikada 2015-ci ildə 2005-ci illə müqayisədə mənzil fondunun 1,6 dəfəyə qədər artaraq 

13,5 milyon kvadratmetrə çatmasıdır. Bu isə orta ölkə göstəricisi ilə müqayisədə 2,2 dəfə çox olmaqla 

adambaşına 26,5 kvadratmetr ümumi yaşayış sahəsi deməkdir. Təsadüfi deyil ki, yaşayış evlərinin tikilib 

istifadəyə verilməsinə görə Naxçıvan MR ancaq Bakıdan geri qalır.  

2017-ci ilin əvvəllərində Naxçıvana səfər edən ölkə başçısı İlham Əliyev demişdir: “Çox şadam ki, 

Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir, böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. On üç il ərzində onüçüncü dəfədir 

ki, Naxçıvandayam. Bu rəqəm özlüyündə bir göstəricidir, onu göstərir ki, Naxçıvanın inkişafı daim diqqət 

mərkəzindədir... Son illər ərzində Naxçıvan böyük inkişaf yolu keçmişdir. Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, 

gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər və kəndlərin abadlaşması prosesi onu göstərir ki, 

respublika möhkəm ayaqda dayanır. Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının çiçəklənmə 

dövrüdür. Çünki bütün istiqamətlər üzrə işlər uğurla gedir və gözəl nəticələr var”.  

Prezidentin bu sözlərinin arxasında konkret rəqəmlər, nəticələr dayanır: Naxçıvan MR-də yerli istehsal 

hesabına ərzaq təchizatı təmin olunmuş və etibarlı müdafiə sistemi yaradılmış, iqtisadiyyat şaxələndirilmiş və 

ölkənin məhsul (xidmət) istehsalında regionun payı 2015-ci ildə 2010-cu illə müqayisədə 1,5 dəfədən çox 

artaraq 4,9 faiz təşkil etmişdir. Nəticədə muxtar respublikada adambaşına məhsul (xidmət) istehsalı 2010-cu 

ildəki 3574 manatdan 2015-ci ildə 6806 manata çatmışdır ki, bu da digər 9 iqtisadi rayonun müvafiq 

göstəricisindən 2,5-3 dəfə çoxdur. 
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İqtisadi inkişafın keyfiyyət göstəricilərindən biri də regionun iqtisadi strukturudur. Son dövrlər Naxçıvan 

MR-də mütərəqqi struktur dəyişiklikləri baş vermiş, sənaye sektoruna xüsusi diqqət yetirilmişdir. 2003-2015-ci 

illərdə Azərbaycanda qeyri-neft emal sənayesində tikilib istifadəyə verilmiş yeni müəssisələrin 34 faizdən 

çoxunun Naxçıvan iqtisadi rayonunun payına düşməsi sıradan bir fakt deyil. Mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin 

bərpası və ya yenidən qurulması, müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan yenilərinin yaradılması sənayenin 

inkişafına, onun ümumi məhsul (xidmət) istehsalında 30,3 faizlik payla ilk yeri tutmasına səbəb olmuş və 

bununla sənayenin aparıcı rolu təmin edilmişdir. 2010-cu illə müqayisədə 2015-ci ildə sənaye məhsulunun 

həcminin 2,7 dəfə artaraq 917 milyon manata çatması, muxtar respublikada 442 sənaye müəssisəsinin fəaliyyət 

göstərməsi məhz bunun nəticəsidir. Digər fakt: 2015-ci il Sumqayıt və Mingəçevir şəhərlərində sənaye məhsulu 

istehsalı 1990-cı ilin səviyyəsinin 13, Şirvanda 31, Gəncədə 60 faizini təşkil etmişdirsə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında bu göstərici o dövrdəkindən 3,2 dəfə çox olmuşdur. Qeyd edək ki, respublika əhəmiyyətli 

şəhərlərdən ancaq Bakı 1990-cı ilin səviyyəsini üstələmişdir.  

2016-cı ildə inkişafın ümumi göstəricisi olan ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi artaraq 2010-cu 

ildəki 1,2 milyard manatdan 2,5 milyard manata çatmışdır. Ümumi daxili məhsul istehsalının 70 faizdən çoxu 

istehsal sahələrinin payına düşmüşdür. Yerli istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsinin nəticəsidir ki, 

hazırda muxtar respublikada 366 növdə məhsul istehsal olunur. 107-si ərzaq, 237-si qeyri-ərzaq olmaqla 344 

növdə məhsula tələbat tamamilə yerli resurslar hesabına ödənilir.  

Naxçıvan MR-də diqqəti cəlb edən yeniliklərdən biri də yaşayış məntəqələrində, o cümlədən kəndlərdə 

kənd və xidmət mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Məqsəd əhaliyə kompleks xidmətlər göstərməkdir və buna nail də 

olunur. Muxtar respublikada əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər də davamlı 

olaraq görülür. Ötən illər ərzində Naxçıvan şəhərində, Tumbul, Bulqan, Qaraçuq və Qaraxanbəyli kəndlərində 

içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi, Culfa rayonunun Gülüstan kəndində içməli su sistemi istifadəyə verilmişdir. 

Bundan başqa, Şahbuz və Culfa şəhərlərində, onlara bitişik ətraf kəndlərdə içməli su və kanalizasiya 

şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Kəndlərdə istifadəyə verilən suvarma sistemləri isə əkin sahələrinin 

xeyli genişlənməsini təmin etmişdir. Eyni zamanda bu gün regionda əhali fasiləsiz elektrik enerjisi və təbii qazla 

təchiz olunmuşdur.  

Blokada probleminin həlli Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə bu 

istiqamətdə tədbirlər kompleks şəkildə və intensiv templə davam etdirilir. 2016-cı ildə Naxçıvan-Təbriz-Məşhəd 

dəmir yolunun istifadəyə verilməsi buna misal ola bilər. “Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi” yaxın vaxtlarda işə 

düşdükdən sonra isə muxtar respublikanın ölkənin digər regionları ilə iqtisadi-ticarət əlaqələri tam bərpa 

olunacaq, Naxçıvan məhsullarının beynəlxalq bazarlara çıxışında dönüş yaranacaq. Bundan əlavə, Naxçıvan 

Beynəlxalq Hava Limanında aparılan yenidənqurma işləri, yeni terminalın istifadəyə verilməsi sərnişin 

dövriyyəsini on dəfələrlə artırmış, Naxçıvan-Batumi-Naxçıvan avtomobil marşrutu fəaliyyətə başlamışdır. 

Regionda təhsilin səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. Hər bir kənddə, yaşayış məntəqəsində yeni məktəb 

binaları tikilmiş, şagirdlərin müasir dövrün tələbləri səviyyəsində təhsil almaları üçün hərtərəfli şərait 

yaradılmışdır. İndi nəinki Naxçıvan şəhərində, hətta ən ucqar dağ və sərhəd kəndlərində belə, müasir tədris 

avadanlıqları, sürətli internetə çıxış, elektron lövhələr, zəngin fonda malik kitabxanalar və idman zalları ilə 

təmin olunmuş məktəb binaları var. İstifadəyə verilən onlarla məktəb binası, idman obyekti, mədəniyyət 

müəssisəsi, salınan universitet şəhərcikləri bir məqsədə - ölkənin gələcəyinin təminatçıları olan istedadlı, bilikli, 

sağlam və vətənpərvər nəslin yetişməsinə xidmət edir. Bunun davamı kimi əhalinin sağlamlığının qorunması və 

tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün yeni həkim ambulatoriyaları, feldşer-mama məntəqələrinin 

istifadəyə verilməsini də qeyd etmək istərdik. Bu tibb ocaqlarının hamısı müasir avadanlıqlarla təchiz 

olunmuşdur. 

Muxtar respublikanın dayanıqlı inkişafı əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə də öz təsirini 

göstərmişdir. Belə ki, 2011-2015-ci illərdə regionda 21 min yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 94 faizi daimi iş 

yerləri olmuşdur. Rəsmi statistikaya görə 2012-ci ildən Naxçıvan MR-də işsiz statusu verilmiş şəxslər qeydə 

alınmamışdır. Bu isə o deməkdir ki, Naxçıvan regionunda işsizlik problemi həll edilmişdir. Orta aylıq nominal 

əməkhaqqının məbləğinə görə də Naxçıvan iqtisadi rayonu birinci yerdədir. Digər iqtisadi rayonlarla 

müqayisədə bu göstərici Naxçıvanda 1,4-1,7 dəfə çox olmaqla 400 manat təşkil edir. Bunlardan əlavə, Naxçıvan 

iqtisadi rayonu adambaşına məhsul (xidmət) istehsalına, əhalinin gəlirlərinə, pərakəndə ticarət dövriyyəsinə və 
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əsas kapitala investisiyalara görə də irəlidədir. Qeyd olunan sahələr üzrə göstəricilər Naxçıvan MR-də digər 

iqtisadi rayonlarla müqayisədə 1,4-3 dəfə yüksəkdir. 

Son illər muxtar respublika iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafı yerli istehsal məhsullarının xarici bazarlara 

çıxış imkanlarını xeyli yaxşılaşdırmış, xarici ticarət əməliyyatlarının həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 

Nəticədə artıq neçə ildir regionun ticarət dövriyyəsi müsbət saldo ilə yekunlaşır. Xarici bazarlara çıxışın təmin 

edilməsində muxtar respublikada fəaliyyət göstərən şirkətlərə ixrac təşviqlərinin verilməsi və onlara xarici 

bazarlara çıxış üçün müxtəlif dəstək mexanizmlərinin tətbiqi əhəmiyyətli rol oynayır. Daxili imkanlar hesabına 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi də regionun ixrac imkanlarını artırır. Xüsusilə yerli istehsalın həcminin ilbəil 

artması xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə öz töhfəsini verir. Məsələn, 2016-cı ildə xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi 457,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bunun da 92 faizi ixracın, 8 faizi idxalın 

payına düşmüşdür. Başqa bir fakt: 2015-ci illə müqayisədə muxtar respublikada ixracın həcmi dəfələrlə artmış, 

idxalın həcmi isə 61 faizədək azalmışdır. Bu isə yerli istehsalın inkişafı və nəticədə daxili bazarın xarici 

məhsullardan asılılığının azalması deməkdir. 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Naxçıvan şəhərində orijinal addım 

atılmışdır. Belə ki, istehsal olunan məhsulların daxili bazarda dövriyyəsini təmin etmək, onların ixrac 

potensialını artırmaq, yerli məhsulların xarici bazarlara çıxışı ilə bağlı ticarət sövdələşmələrinin aparılması və 

yerli brendlərin yaradılması məqsədilə Naxçıvan MR İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində “Naxçıvan 

Məhsulları” MMC təsis edilmişdir. Dövlət müəssisəsi olan bu qurum kooperasiya əsasında süd məhsulları 

istehsalçılarının məhsullarının satışı ilə məşğul olur. Muxtar respublikanın Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondundan alınan güzəştli kreditin hesabına məhsulun qablaşdırılması və saxlanılması üçün normal şərait 

yaradılıb, istehsal sahələri müasir texnoloji avadanlıqlarla təmin edilib. Kiçik sahibkarların fəal istehsalat 

prosesinə cəlb edilməsi üçün bir çox məhsulların (pendir, baldırğan turşusu, bal, quru meyvə) istehsalı üzrə 

istehsalçılarla müqavilələr bağlanır, zəruri avans ödəmələri aparılır. Məhsul istehsalının bu şəkildə təşviqi kiçik 

istehsalçı subyektlər tərəfindən istehsal olunan məhsulların iri marketlərə çıxışına imkan yaradır və satış 

probleminin həllinə ciddi kömək edir. Bu da xammaldan hazır məhsula qədər olan prosesi dəyər zənciri 

əsasında birləşdirir. Eyni zamanda hazır məhsulların market və ticarət şəbəkələrində müasir ticarət qaydalarına 

uyğun satışının təşkili üçün onlar barkodlarla təmin edilir, tədarük olunan məhsulların saxlanması və 

keyfiyyətinə nəzarət məqsədilə laboratoriya analizləri aparılır. Marketinq tədbirləri çərçivəsində “Naxçıvan 

Məhsulları” MMC tərəfindən xüsusi tərtibatlı soyuducuların alınaraq iri marketlərdə yerləşdirilməsi, reklam 

işinin təşkili, avtonəqliyyat vasitələrinin alınması və bu işə təcrübəli ekspeditorların cəlb edilməsi ilə bağlı 

kompleks tədbirlər də həyata keçirilir. Həmçinin MMC tərəfindən muxtar respublikadan ixrac oluna biləcək 

perspektivli məhsullar müəyyən edilir, həmin məhsulların iqtisadi göstəriciləri və məhsuldarlığı araşdırılır. 

Məhsulların seçilməsində rəqabətədavamlılıq, ənənəvi və orijinal xüsusiyyətlərin olması, təbiilik və yüksək 

keyfiyyət kimi meyarlar diqqət mərkəzində saxlanılır. Eləcə də yerli məhsulların təşviqi və ixracı sahəsində 

xarici tərəfdaşlar, market şəbəkələri və logistik şirkətlərlə müxtəlif danışıqlar aparılır, mümkün əməkdaşlıq 

əlaqələri qurulur. Hesab edirik ki, bu diqqətəlayiq təcrübənin hökumət səviyyəsində digər iqtisadi rayonlarda da 

həyata keçirilməsi məsələsinə baxılması məqsədəuyğun olardı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının böyük sosial-iqtisadi inkişafını diqqətə çatdırmaqla yanaşı, bəzi 

meyilləri və tövsiyələri açıqlamağı da lazım bilirik. İlk olaraq regionun iqtisadi strukturunun təkmilləşdirilməsi 

sürətləndirilməlidir. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrin ümumi daxili məhsulunda xidmət sektorunun xüsusi çəkisi 

60-65, aqrar sektorun payı isə 1,5-3 faiz olduğu halda, Naxçıvan MR-də ÜDM-in 28 faizi xidmət, 13 faizi aqrar 

sektorlarda istehsal edilir. Başqa sözlə, bu iki göstərici üzrə Naxçıvan MR inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə 2-

4 dəfə geri qalır ki, bunu da aradan qaldırmaq üçün regionun potensialı genişdir.  

İkinci məsələ sosial xarakterlidir. 2015-ci ildə 2005-ci illə müqayisədə regionun məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrində uşaqların sayı 1,2 min, əyani ümumi təhsil müəssisələrində isə şagirdlərin sayı 18,8 min nəfər 

azalmışdır, baxmayaraq ki, bu dövrdə əhalinin sayı 68 min nəfər artmışdır. Mühüm sosial əhəmiyyət kəsb edən 

bu məsələnin diqqətlə araşdırılmasına ehtiyac var. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən təsdiq olunmuş 2014-2018-ci illərdə 

regionun sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan hədəflərdən biri də dövlət büdcəsinə 

daxil olan yerli gəlirlərin ümumi daxili məhsulda həcminin və xüsusi çəkisinin artırılmasıdır. Rəsmi statistika 

göstərir ki, bu hədəfə nail olmaq üçün muxtar respublikada həyata keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini verir. 2015-ci 
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ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri 73,8 milyon manat olmuşdur ki, bu da 

2010-cu ilə nisbətən 1,5 dəfə çoxdur. Buna baxmayaraq, 2010-cu ildə muxtar respublikanın dövlət büdcəsinin 

yerli gəlirləri ümumi daxili məhsulun 4,3, 2015-ci ildə isə 3 faizini təşkil etmişdir. Sənaye sektorunun, 

infrastruktur və xidmət sahələrinin inkişaf etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında gəlirlərin maliyyə uçotunda 

şəffaflığın daha da yüksəldilməsi və nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi, fikrimizcə, yerli büdcə 

gəlirlərinin artımına müsbət təsir edən amillərdən biri ola bilər. Eyni zamanda regionun büdcə gəlirlərinin 

müəssisələrin real maliyyə potensialına adekvat planlaşdırılması (gəlirlərin əsaslandırma və digər iqtisadi 

göstəricilərlə əlaqələndirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi) da vacibdir. Təkcə onu qeyd edək ki, bütünlükdə 

Azərbaycan üzrə qeyri-neft sektorunda yaranan ümumi daxili məhsulun hər manatından dövlət büdcəsinin gəliri 

17-18 qəpik təşkil edirsə, Naxçıvan MR-də bu göstərici 2-3 qəpiyə bərabərdir. 

Prezident İlham Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki, biz çalışmalıyıq ki, hər bir bölgə özünə xas olan 

xüsusiyyətlərdən, spesifik coğrafi və ərazi imkanlarından istifadə edərək özünü maksimum dərəcədə yerli 

istehsalın artırılması hesabına təmin edə bilsin. Dövlət başçısının qəti mövqeyi belədir ki, regionların 

özünümaliyyələşdirmə prinsipinə keçməsinin təmin edilməsi mühüm strateji vəzifələrdən biridir. Ona görə də 

üçüncü məsələ dövlət büdcəsinin yerli gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla muxtar respublikanın 

özünümaliyyələşdirməsini təmin etməkdir. Bizim araşdırmalarımız göstərir ki, muxtar respublikada bu 

problemin həllini təmin edən potensial mövcuddur.  

Onu da qeyd edək ki, ölkə başçısının tapşırığına əməl edən regionların sayı ilbəil artır. Belə ki, 2015-ci 

ildə özünümaliyyələşdirən şəhər və rayonların sayı 7 olmuşdursa, cari il onların sayı 34-dür. Söz yox ki, 

Naxçıvan MR də tezliklə onların sırasına qoşulacaq. Çünki 2014-2018-ci illəri əhatə edən regionların sosial-

inkişafına dair III Dövlət Proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid tədbirlərin həyata keçirilməsi, eləcə 

də Prezidentin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Strateji Yol Xəritəsində nəzərdə tutulmuş 

layihələrin reallaşdırılması regionun sosial-iqtisadi inkişafının daha geniş miqyasda və yeni keyfiyyət əsasında 

inkişaf edəcəyinə zəmin yaradır. 

 

Azərbaycan.-2017.-30 mart.-№64.-S.3. 
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Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə Naxçıvan töhfəsi 
 

Hafizə Əliyeva, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti 

 

Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün əlverişli hüquqi baza mövcuddur. 1992-ci 

ildə qəbul edilmiş "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanun ölkəmizdə sahibkarlığın prinsiplərini, sahibkarlıq 

fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarını və vəzifələrini, onun dövlət tərəfindən müdafiə və təqdir olunmasının 

forma və üsullarını, sahibkarların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləşdirir. 1995-ci ildə 

ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 59-cu maddəsində də azad 

sahibkarlıq hüququ haqqında qeydlər yer alıb. Bildirilib ki, hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz 

imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək, təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad 

sahibkarlıq fəaliyyəti və qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun əsasını təşkil 

edən bu Konstitusiyada hər bir sahibkarın öz fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün qanunvericiliyə əməl etməklə 

hansı hüquqlara malik olması açıq şəkildə göstərilib. Qanunlarla yanaşı, ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

ilə 1993-2003-cü illərdə iqtisadi sahədə aparılan islahatlar və qazanılan uğurlar, eləcə də onun siyasi kursunun 

layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2003-cü ildən indiyə qədər imzalanan çoxsaylı fərman və 

sərəncamlar da dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi ilə bilavasitə bağlı olan sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına səbəb 

olub.  

 

Qeyri-neft sektorunda sənayenin çəkisi 

 

Son illərdə də sahibkarların dövlətin iqtisadi və sosial təhlükəsizliyi modelində yeri və rolu nəzərdən 

qaçırılmayıb, bu istiqamətdə islahatlar həyata keçirilib. Bunun nəticəsində qeyri-neft sektorunun davamlı 

inkişafına nail olunub. "Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı”nın qəbulu isə qeyri-neft sektorunun inkişafında sənaye parkları və məhəllələrinin əhəmiyyətini daha 

da artırıb. Sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin ixrac 

potensialının artırılması, rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsi, elm tutumlu və innovativ 

istehsalın gücləndirilməsi, yeni istehsal sahələri üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması prioritet istiqamətlərdən 

birini təşkil edib. Bu mənada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla həyata vəsiqə alan 

sənaye məhəlləsi, texnoparklar ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun, sənayenin, sahibkarlığın daha da inkişafı üçün 

atılan əhəmiyyətli addımlardandır. 

 

Qanunvericilik bazası 

 

Sevindirici haldır ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına hesablanmış belə iqtisadi islahatlar Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan, qədim oğuz-türk yurdu Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla həyata 

keçirilir. Belə ki, sənaye parklarının əhəmiyyətli cəhətləri nəzərə alınaraq, muxtar respublikada sahibkarlığın 

dəstəklənməsinin bir yolu kimi sənaye parklarının yaradılmasına başlanılıb. İlk öncə bu sahədə müvafiq 

qanunvericilik bazası yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2013-cü il 

6 iyun tarixli fərmanı ilə "Sənaye parkları haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib. Bu Əsasnamə sənaye parklarının 

yaradılması, idarə edilməsi və onlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri 

tənzimləyən çox mühüm dövlət sənədidir. Sahibkarların həvəsləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirləri də 

nəzərdə tutan əsasnaməyə görə, iş adamları və özəl şirkətlər sənaye parkında parkın operatoru ilə müqavilə 

bağlamaqla fəaliyyət göstərə bilərlər. Bunun üçün onlar parkda həyata keçirmək niyyətində olduqları investisiya 

layihəsi və başqa sənədlərlə idarəedici şirkətə müraciət etməlidirlər. 

 

Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına zəmin 
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"Sənaye parkları haqqında Əsasnamə”də Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinə verilmiş 

tapşırıqların icrası ilə bağlı bir sıra tədbirlər də həyata keçirilib. Sənaye parkının yaradılması uyğun hesab edilən 

dövlət, xüsusi, həmçinin bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri haqqında təkliflərin hazırlanması 

istiqamətində işlər tamamlanıb və bir sıra layihələr hazırlanıb. Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolunun 

12-ci kilometrliyində 50 hektar ərazidə və Babək rayonunun Araz kəndindəki 20 hektar ərazidə dövlət 

mülkiyyətinə aid olan torpaq sahələri sənaye parklarının yaradılması üçün təklif olunub. Sənaye parklarının bir 

əhəmiyyəti də ondadır ki, burada istehsal olunan məhsullar kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına zəmin yaradır, 

onlarla yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və inkişafına təkan verir. Elə bu məqsədlə muxtar respublikada 

istehsal sahələri və infrastruktur nəzərə alınmaqla izolyasiya materialları, qiymətli metallardan hazırlanmış 

zərgərlik məmulatları, kafel, metlax və seramik məmulatları, elektrik akkumulyatorları, elektrik naqilləri, fərdi 

mənzillər üçün kombi, su, qaz və elektrik sayğacları, birdəfəlik tibbi şpris, qaynaq üçün elektrod, məişət 

avadanlıqları və elektronik cihazlar, məktəbli və ofis ləvazimatları, sumbata bezi (pas kağızı), divar kağızı 

(oboy), qələm istehsalı, istismar müddəti başa çatmış avtomobil şinlərinin utilizasiyası, şurup istehsalı, yivli 

metal qapaq, element, birdəfəlik plastik tara, dərman preparatları, kosmetik məqsədli yağ, ekstrat və preparatlar, 

balıq yemi, konservləşdirilmiş qarğıdalı, südlü uşaq yeməyi, meyvəli yoqurt, bitki yağı istehsalı sahələri və 

digər bu kimi 32 məhsul istehsalı üzrə layihələrin hazırlanması üçün təkliflər verilib. Xarici ölkələrin bu 

sahədəki müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində də muxtar respublikada bir sıra tədbirlər həyata 

keçirilib. 

 

Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

 

Muxtar respublikanın nümayəndə heyəti Araz Azad Ticarət Zonası ilə tanışlıq məqsədilə İran İslam 

Respublikasına səfər edib, bu sahədə həmin ölkənin təcrübəsi ilə yaxından tanış olublar. Həmçinin Çin Xalq 

Respublikasında "Azərbaycanda sənaye parkının tikintisi” mövzusunda keçirilmiş seminarda Naxçıvan Muxtar 

Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşı da iştirak edib. Təlim proqramı çərçivəsində Çin Xalq 

Respublikasının Kommersiya Nazirliyi yanında Məmurlar üçün Beynəlxalq Biznes Akademiyası ekspertlərinin 

tövsiyə və təcrübələri öyrənilib. Bütün bu hazırlıqlardan sonra 2014-cü ildən başlayaraq "Gəmiqaya Holdinq” 

Şirkətlər İttifaqı tərəfindən Kəngərli rayonunun Böyükdüz massivində yeni sənaye şəhərciyinin yaradılmasına 

başlanılıb. Bu şəhərcikdə inşa olunan zavodlarda alçipan örtüklər, gips, əhəng və məsaməli beton istehsal etmək 

planlaşdırılıb. İlk növbədə əraziyə elektrik, qaz, su və kanalizasiya xətləri çəkilib. "Gəmiqaya İnşaat” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təcrübəli mütəxəssislərinin və müasir maşın-mexanizmlərin cəlb olunduğu obyektdə 

inşaat işləri vaxtında və keyfiyyətlə aparılıb. Buradakı zavodlara Çin Xalq Respublikasının bu sahədə qabaqcıl 

təcrübəyə malik şirkətlərindən müasir texnoloji avadanlıqlar alınıb gətirilib. İdxal olunan avadanlıqlar həmin 

şirkətlərin mütəxəssisləri tərəfindən quraşdırılıb. Beləliklə, 2015-ci ilin sonunda istifadəyə verilən zavodlarda 

ildə 2 milyon kvadratmetr alçipan örtük, 40 min ton gips, 150 min kubmetr məsaməli beton və 36 min ton əhəng 

istehsal edilir. Bu da daxili bazarın tələbatını tamamilə ödəməklə yanaşı, yerli inşaat materiallarının xarici 

bazarlara çıxarılmasına da imkan yaradır. 

  

Əhalinin məşğulluğunun təmin olunması 

 

Halbuki, əvvəllər bu inşaat materiallarına olan tələbat xaricdən idxal olunan məhsullar hesabına ödənilir, 

əlavə daşınma xərci çəkilir, bir sözlə, milyonlarla vəsait xaricə axırdı. Amma yeni layihələrin reallaşması ilə bu 

problem aradan qalxıb. Bununla yanaşı, sözügedən istehsal müəssisələrinin yaradılması əhalinin məşğulluğunun 

təmin olunmasında da mühüm rol oynayıb. Müasir texnoloji avadanlıqlardan səmərəli istifadə etməyi bacaran 

ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması üçün müəssisədə çalışan işçilər əvvəlcə ixtisasartırma kurslarına cəlb 

olunublar. Bu kursları müvəffəqiyyətlə bitirənlər sonradan yeni müəssisələrdə işlə təmin olunublar. Hazırda 

həmin zavodlarda 200-dən artıq muxtar respublika sakini daimi işlə təmin olunublar. Bu da imkan verib ki, 

istehsal prosesi yerli mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilsin. 

 

Bir ildə 47 yeni istehsal və xidmət sahəsi 
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Ümumiyyətlə, bu kimi çoxsaylı sənaye müəssisələrinin həyata vəsiqə alması nəticəsində 2016-cı ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişafın əsas göstəricisi kimi ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi bir il 

öncəki dövrlə müqayisədə artaraq 2 milyard 500 milyon manatdan çox olub. Onun hər bir nəfərə düşən həcmi 5 

min 771 manat təşkil edib ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 3,4 faiz çoxdur. Ümumi daxili 

məhsul istehsalının 60 faizə qədərinin real sektorun payına düşməsi dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına öz 

təsirini göstərib. Ötən il sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müraciət etmiş 33 hüquqi və 2173 fiziki 

şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması təmin edilib, bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlığın inkişafı 

məqsədilə 17 milyon manatdan çox kredit verilib. Bunların nəticəsi olaraq, 2016-cı ildə daha 47 yeni istehsal və 

xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb, ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin xüsusi çəkisi 87 faizi ötüb. 

Yeni istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi hesabına hazırda muxtar respublikada 366 növdə məhsul 

istehsal olunur. 107-si ərzaq, 237-si qeyri-ərzaq olmaqla, 344 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilir. İstehsal olunan məhsulların daxili bazarda dövriyyəsini təmin etmək və onların ixrac 

potensialını artırmaq məqsədilə "Naxçıvan Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti də yaradılıb. 

Bütövlükdə isə 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə sənaye məhsulunun həcmi artaraq 942 milyon manatı ötüb. 

 

Qarşıda duran əsas vəzifələr 

 

Sonda onu da əlavə edək ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan iqtisadi islahatların, 

hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən çoxşaxəli iqtisadi inkişaf 

strategiyasının əsas məqsədlərindən biri də sənaye məhsulları istehsalı ilə regionların tarazlı inkişafına, o 

cümlədən yerli istehsal və əmək potensialından səmərəli istifadə etməklə, ixracyönümlü hazır məhsul istehsalına 

nail olmaqdan ibarətdir. Çünki enerji və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bərabər, sənaye məhsulu istehsalı da ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindən biridir. Milli iqtisadiyyatımızın hazırkı dövründə mövcud sənaye 

imkanlarından maksimum yararlanmaq, dinamik məhsul istehsalında dayanıqlılığı təmin etmək məqsədilə yeni 

istehsal müəssisələrinin yaradılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Regional inkişafa göstərilən bu diqqət 

ölkəmizin bütün regionlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sənayenin inkişafına şərait 

yaradıb. Nəticədə, muxtar respublikada sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş kompleks 

tədbirlər bu sahədə müsbət nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olub. Kəngərli rayonunun Böyükdüz massivində 

salınan yeni sənaye şəhərciyi də muxtar respublikada həyata keçirilən sənayeləşmə prosesinə parlaq bir 

nümunədir. Bu sənaye şəhərciyinin timsalında əminliklə demək olar ki, qazanılmış təcrübələr sayəsində, 

gələcəkdə də muxtar respublikada yeni sənaye parkı, məhəllələri və şəhərciklər yaradılacaq, iri sərmayə 

qoyuluşundan ibarət çoxsaylı layihələr uğurla reallaşdırılacaqdır. 

 

Kaspi.-2017.-28 mart-№ 51.-S.10. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

730 

 

 

Naxçıvanda Novruz ənənələri 

 

Baca-baca 

 

Şölə Qadirqızı, 

Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin Baş redaktoru 

 

Ta qədimlərdən Naxçıvanda keçirilən baca-baca mərasimləri geniş bir sistem yaradıb. Bu sistem 

Novruzla bağlı inancları, sınamaları, deyimləri, oyunları, nəğmələri özündə birləşdirib. Çünki Novruzun 

astanası, ilk qədəmlərinin hiss olunduğu vaxt kimi qəbul edilən baca-bacanı naxçıvanlılar həmişə ayrı bir 

sevinclə, sevgi ilə qarşılayıblar. 

Onun "baca-baca" adlanması "bacadansallama"ilə bağlıdır. Baca evin uca yeridir. Elimizdə, obamızda 

"bacadan sallama" da ucalmaq, müqəddəsliyə qovuşmaq anlamındadır. Yəni novruzu ucaldır, müqəddəsləşdirir, 

ilboyu hər kəsi bu məqamda saxlayır. Bu, müqəddəs bir duyğu, fərqli bir inamdır. 

Baca-bacada "şalsallama", "qurşaqatma" sözləri daha çox işləkdir. "Şalsallama" daha çox qızlarla, 

"qurşaqatma" olanlarla bağlıdır ki, bu da mərasimin genişliyini şərtləndirir. 

Qurşaqatanlar da, şalsallayanlar da təkcə bayram süfrəsindən pay ummur, sovqat istəmirdilər, həm də 

niyyət edib bacadan evdəkilərin danışıqlarına qulaq asırdılar. Bizim ellərdə baca-bacada hə kəsin qapı-bacası 

açıq olar, hamı da xoş söz deyər ki, qulaq asmağa gələnlər burdan sevinə-sevinə getsinlər 

Bəzi yerlərdə bir ailədən qız istəyən oğlanlar bacadan ucu düyünlənmiş şal atarlar. 

Evdə də bilərlər ki, şal atan kimdi, məqsədi-məramı nədi. Qızı ona verməyə razılıq olanda şal ucundakı 

düyünü açıb sovqat qoyarlar, razılıq olmayanda isə düyünü açmayıb şala sovqat yığardılar. Bu da "söz alıb-

sözvermə"nin bayram adətincə bir ifadəsi idi. 

Bəzən də dostları ilə oğlan baca-bacada gözaltı etdiyi qızgilin damına çıxar, bacadan qulaq verərdilər. 

Xoş söz eşitsəydilər, o evə elçi düşərdilər. Bu da bir bayram inancıdır. 

Həmin günün səhəri qız-gəlin su üstünə çıxar, suya salam verər, suüstü keçirib səhəngləri doldurar, əl atıb 

sudan bir-iki xırdaca daş götürər, səhəngin içinə atardılar. Bu suyu gətirib həyət-bacaya, ağacların dibinə, evin 

künc-bucaqlarına səpərdilər ki, il boyu paklıq, təmizlik olsun. Bu sudan xəstələrə də içirərdilər ki, onlar şəfa 

tapsınlar. O sudan həm də xəmirə(maya) tutardılar ki, ilboyu ev ruzili-bərəkətli olsun. 

Baca-bacada dam üstünə ayaqqabı tullamaq adəti də vardı. Ayaqqabı dam üstünə düz düşəndə inanırdılar 

ki, il düşərli keçəcək, hər şey yaxşı olacaq. 

Baca-bacada bişirilən yeməkdən qonum-qonşuya pay tutmaq adəti də vardı. Bu süfrə başqa dad-tamda 

olardı. Bayram yeməyindən, necə deyərlər, göyün quşlarına da ruzi ayırardılar. 

Həmin gün evlərdə, həyətlərdə ocaq çatılmalı, qazan asılmalı idi ki, evlər işıqlı, qazanlar bərəkətli olsun. 

Baca-bacada subay qızlar bir yerə toplaşar, ortaya dilək qabı gətirərdilər. Qabın üstünə qırmızı yaylıq 

salınması da arzu-diləklə bağlı olurdu, bayramın, əziz günün rəmzlərindən biri kimi dəyələndirilirdi. 

 

Folklorun epik ənənəsində Naxçıvan qalaları 

 

Yer kürəsini qarış-qarış gəzib haqqın yolunu arasanız, hərlənib-fırlanıb bir yerdə duracaqsınız. Doğrudur, 

Şərqdə də, Qərbdə də təbiətin və insan əllərinin yaratdığı möhtəşəm abidələrlə, möcüzələrlə rastlaşacaqsınız. Bir 

müddət Hindistanı, sonra bir-birinin ardinca Çini, Meksikanı, Kanadanı, Ərəbistanı, Yunanıstanı, İtaliyanı, İranı 

bütün yaranışların beşiyi sanacaqsınız. Amma az keçməmiş hər yerdə yanıldığınızı biləcək, yeni, daha 

heyrətedici mənzərələr görmək arzusuyla: "Bəlkə, irəlidə bir az da yaxşısı var" - deyib haqq yolunu aramaqda 

davam edəcəksiniz. Elə ki, Batabatı arxada qoyub Haça dağına, Gəmiqayaya, Əshabi Kəhfə çatdınız, gözünüz 

işıqla, ruhunuz dincliklə, qəlbiniz sevgiylə dolacaq. Biləcəksiniz ki, mənəvi ucalığı tapmısınız, həyatın mənbəyi 

buradan başlanır. Xeyr, bərəkət, haqq və ədalət ocağına düşmüsünüz... 

Çox əski çağlarda şərə uyan bəşər oğlunun dünyası daralıb sulara qərq olanda yalnız bir haqqa tapınan 

ailə Allah qəzəbindən qurtara bilmişdi. Naxçıvanlıların gen yaddaşında qalan inanca görə, "qabaqlar göy yerə 

yaxın idi. Adamlar bir-birini öldürüb qan tökürdülər, bərəkətin qədrini bilmirdilər. Bunu görəndə tanrının qəzəbi 
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tutdu, göyü yerdən uzaqlaşdırdı". Sonralar bu təsəvvür dünyanın məhvi - Dünya tufanı şəklinə salınmış, göyün - 

yaradıcının üz döndərməsinin səbəbi isə insanların şərə, pis əməllərə meyl etmələri ilə izah olunmuşdur: "Əzəli 

yer üzündə heç nə yoxuydu. Elə vaxt öz-özünə gəlib keçirmiş. Sonra heyvanlar, cücülər, otlar, ağaclar yarandı. 

Lap axırda Allah adamları yaratdı. Bunlar yer üzündə o qədər artıb törədilər ki, dünya bunlara darlıq elədi, 

insanlar başladılar bir-birinə pislik, paxıllıq eləməyə. Bunu görəndə Göy acıqlanıb yerdən aralandı. O vaxtdan 

da bərəkət azalıb, çörək daşdan çıxır". 

Çörəyin daşdan çıxdığı anlarda haqqın yolu nazilmiş, ədalət qan dənizində boğulmuş, Ağıl, Kamal, 

Mərifət başlardan çıxarılıb ayaqlar altına atılmışdı. Dünya məhəbbətin gücü ilə fırlanmalı (Nizami Gəncəvi) 

olduğu halda, ləngər vurmuşdu. Qəlblərdə eşq odu sönüb tükəndiyindən hər yana nifrət, riyakarlıq, xəbislik 

toxumları səpilmişdi. İnsanı - şüurlu məxluqu yaratmağının peşmançılığını çəkən Allah Yer üzünü pisliklərin, 

şərin mənbəyinə çevirən bəndələrindən təmizləmək qərarına gəlmişdi. Tökülən qanları yumaq üçün dünyanın 

suları bəs etmədiyindən kainatın bütün qara buludlarını Yerin üzərinə göndərmişdi. Yer üzünü yağışlar, sellər 

bürümüşdü. Elə bir tufan qopmuşdu ki, dünyadakı bütün ucalıqlar suların altında qalmışdı. Sayı minləri vurub 

aşan Adəm övladlarının hamısı adamlığını itirdiyindən ümmanlarda boğulmuşdu. Yalnız Allahın bir bəndəsi 

haqq yolundan dönməmişdi, tufana qalib gələn nəhəng gəmisində ailəsini və dünyadakı varlıqların bir cütünü 

xilas edə bilmişdi. Bu bəşər övladının ən ulu babası həzrəti Nuh peyğəmbər idi. 

Tufanın yol azmış bəşərlə mücadiləsi bitib tükənəndə, Günəş yenidən doğub göydə gəzəndə görmüşdülər 

ki, sular hələ pislikləri yerdən tamam silib təmizləməyib. Ona görə də ayaq basmağa bir qarış da olsa, torpaq 

yoxdur. Dünyanın üzünü su ilə ağartmaq uzun zamanın işiymiş. 

Haqqa tapınan ailənin də əlləri həyatdan üzülmüşdü. Amma ola bilməzdi ki, Yer üzündə haqqın yolunun 

başlanğıcı, mənbəyi də sularda itib-batsın. Dünyada elə bir uca yer olmalıydı ki, ora şərin ayağı heç vaxt 

dəyməsin. Bəli, Ağrıdağ sinəsini qabağa verib dünyanın pisliklərini o biri tərəfə keçməyə qoymamışdı. Son 

anda Ağrıdağ özü də sulara qərq olmuşdu. Ancaq buz bağlamış ağappaq başı üzdə qalmışdı. Sularda üzən 

yeganə gəmi gecələri gündüzlərə qatıb axtarmışdı və nəhayət, o yüksəkliyi tapmışdı. Haqq yolunun başlanğıcı 

Əshabi Kəhfdən İlanlı dağa, oradan da Gəmiqayaya doğru istiqamət gotürübmüş. 

Adəm nəslinin sağ qalan sonuncu nümayəndələri bu yerə sığınmışdı. Yeni məkanda hər şeyə təzədən 

başlamışdılar. Yaşayış vasitələrini və həyat ünsürlərini bərpa etmişlər. Nəsillər törətmışdilər. İnsan əlləri 

xarüqələr yaratmışdı. Ürəklərdə eşq odunun hərarəti artdıqca sular da geri çəkilmişdi, əzəli torpaqlar üzə 

çıxmışdı. 

Dünyanın türk erası da buradan başlanğıc götürmüşdü. Türklər hər yerə yayılıb gündoğanda da, 

günbatanda da mədəniyyət ocaqları qalamışdılar. İki çay arasına köçənlər də, Altayda bayraq qaldıranlar da, İtil 

boyunda at çapanlar da Gəmiqayanı unutmamışdılar. Türkün ədalət üstündə qurulan böyük dövlətlərinin mayası 

Əshabi Kəhfin haqq xəmirindən yoğrulmuşdu. 

Dünyanın xəritəsinə baxanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sahəsi başqa bölgələrlə nisbətdə çox 

kiçikdir, əhali də burada çox deyildir. Lakin yer üzünün ümumi xəritəsində nöqtə boyda görünən bu diyarın 

tarix boyu yetirdiyi şəxsiyyətlərin sayı-hesabı yoxdur. Stefan Sveyq özündən sonra şan-şöhrət, iz qoyan yaradıcı 

insanların, qüdrət və zəka sahiblərinin doğulduğu çağları dünyanın ulduzlu və ən işiqli günləri sayırdı. Əgər 

əsrlərə baş vursaq, təkcə son min ildə Naxçıvanın yetişdirdiyi belə simaları sadalamağa vaxt darlıq edər və bu 

diyarın ulduzları Yer üzünü günəş qədər işıqlandıra bilər. 

Azərbaycan türklərini gəlmə, köçəri tayfalar hesab edən bəzi alimlərin uydurmalarına cavab Naxçıvanın 

qədim qalaları və memarlıq abidələridir. Bu qalalar folklorumuzda nağıl və əfsanələrdə gen yaddaşına 

düşmüşdür. Təsadüfi deyildir ki, nağıllarda qəhrəman həmişə alınmaz qala divarlarını aşır, şər üzərində 

qələbəsini başa çatdırır. 

Ümumilikdə Naxçıvan Azərbaycanın alınmaz qalasıdır, bu gün də tarixi yolunu uğur və qətiyyətlə davam 

etdirir. 

 

Ordubadda xanbəzəmə mərasimi 

 

Min illərdir, el-obamız Novruza ürəyinin başında, gözünün üstündə yer verib, ağ gününü, sevincini, 

şadlığını, bəxtəvər çağını, inamını, sevgisini, gümanını, ruzi-bərəkətini onun adıyla bağlayıb. Bənövşə ətirli, 

nərgiz qoxulu Novruz ən uzun dövranı olan bayramdır; bizlərdə deyərlər, tut sovuşanacan, gilas ağaranacan 
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Novruzdur. El-oba Novruzun bayram taxt-tacına ürəkdolusu, gözdolusu məhəbbətlə baxıb; bəlkə, buna görə 

Novruza "bayramların sultanı" deyilib. Həmin günlər torpaqdan boylanan çiçəyə "Novruz gülü", əsən küləyə 

"Novruz yeli" (bayram yeli, vədə yeli), yandırılan tonqala "bayram tonqalı", açılan süfrəyə "bayram süfrəsi" 

deyilib. Beləcə, olan-qalanı, necə deyərlər, özününküləşdirib, əzəlləşdirib, gözəlləşdirib bu bayram. Çillələrdən 

keçə-keçə qışın çiləsi sovuşub, gələn yaz ilaxır çərşənbələrin su, od, yel, torpaq müqəddəsliyi ilə qışa öz qalib, 

məğrur sifətini göstərib. Su, od, yel, torpaq sevindikcə gələn yazın da sevincdən çiçəyi çırtlayıb. 

Naxçıvanda belə bir inanc var: "Xızır peyğəmbər kiçik çillənin ilk günlərində atını havaya çıxarır. Atın 

ayaqları torpağa dəyən kimi aləm dəyişir". Qarşıdan gələn yazın hələ qışın oğlan çağında "aləmi dəyişmək" 

gücünə də beləcə inanıblar. Bu bayramla bağlı nə varsa, elin nəzərində əzizdir, müqəddəsdir. İnanclara görə, 

Nuh Peyğəmbər quruya Novruz günü çıxıb. 

Elə ki, elimizə, obamıza yaz gəlir, gəlişi ilə elə biləsən ulu dağların dilinə söz gəlir, sözünə avaz gəlir. 

Çaylar, çeşmələr də qoşulur buna. Sanki hərəsi bir tərəfdən naz-qəmzə nəğməsi oxuyur. Oxunan nəğmələr də 

cümlə-cümlə, söz-söz cilalanıb bütün mahala yayılır. Mahala yayılan bu sözlər qar altından çıxan çiçəklərdən 

bənövşətək rəng alır, əsən mehdən ahəng alır. Sanki ana təbiət qış yuxusundan oyanan bu nəğməyə qoşulur. 

Sanki bütün təbiət insanlara naz satır. Beləcə, nənə-babalar bütün bunlardan ilham alıb təbiətin səsinə səs 

verirlər. Nəğmələr, bayatılar, deyimlər yaradırlar. Demək, xalqın yaratdıqlarında təbiətin də öz payı var. Zaman-

zaman yaratdığı söz düzümünə rəng verən ulularımız bu nümunələri füsunkar dağ otlarının ətri, boynu bükük 

bənövşənin düzümüylə ərsəyə gətirib. 

Elə ki yaz gəldi, Azərbaycanımızın incisi Ordubadda meydan açılır. Al-əlvan rənglərlə bəzənən meydana 

ilkim gəlir, əlbəttə ki, xan gəlir. Hər il olduğu kimi, bu ildə qışın tar-mar etdiklərini, yazın təbiətə və insanlara 

bəxş edə biləcəklərini uzaqgörənliklə öz ələyindən keçirmək üçün xan meydana üz tutacaq. Bu adətə qədim 

Ordubad elində "xanbəzəmə" deyirlər. 

Geyinib keçinən xan əvvəlcə Ordubadı gəzib-dolanır, sonra isə meydanda onun üçün hazırlanmış taxtına 

çıxır. Elə ki xan öz yerini aldı, şənlik başlayır. Cəngi havaları altında pəhləvanlar üz-üzə dayanaraq öz 

məharətlərini göstərməyə çalışırlar. Pəhləvanları dövrəyə alan ordubadlılar bu nəğməni oxuyurlar: 

İki iyid çıxdı meydana, 

İkisi də bir-birindən mərdana. 

Həzrəti Həmzə pirimiz, 

Aradıq, tapdıq bir-birimiz. 

Əl başda, diz yerdə, 

Güləşəyim düz yerdə. 

 

Pəhləvanlar məharətlərini göstərəndən sonra meydana kosa çıxır. Kosa gülməli oyunları ilə bayram 

iştirakçılarını əyləndirir. 

Yerli sakinlərdən ibarət vəzir-vəkil, yaraqli-yasaqlı fərraş, qırmızı geyimli, əli baltali cəllad əmrə 

müntəzir dayanaraq, xanın gözlənilməz əmrlərini yerinə yetirməyə çalışırlar. İki nəfər xanın başının üstündə 

dayanaraq onu yelpiklə yelləyir. 

Həmin gün könüllü olaraq hər kəs xana qulluq edir. Xanın ətrafına bəzədilmiş xonçalar, səmənilər 

düzülür. Xan əmr verir, hamı çalıb-oynayır; rəqs edən kim, mahnı oxuyan kim; hər kəs çalışır ki, xanı 

əyləndirsin. Kosayla təlxək də tez-tez meydana girib xanı güldürməyə çalışırlar. Adətə görə, xan gülməməli, 

qaş-qabaqlı oturmalıdır. 

Əgər gülərsə, onu taxtdan salıb suya basarlar. Ona görə də xan taxtından düşməmək üçün bütün şənlik 

boyu qaş-qabaqlı oturur, taxt-tacıni kimsəyə verməməkdən ötrü adətlərə əməl etməyə çalışır. 

Xanbəzəmə mərasimində maraqlı bir cəhətdə vardır. Əgər xan üç gün vəzifəsinin öhdəsindən yaxşı 

gələrsə, meydana düzülmüş xonçalar, gətirilmiş xalatlar ona çatacaq. Yox əgər gəlməzsə, bu xalatlar şənlik 

iştirakçılarına paylanılır və xan yeni xanla əvəz olunur. İncilər-incisi qədim Ordubadın xanbəzəmə mərasimi 

beləcə maraqlı səhnəciklərlə düz üç gün davam edir. 

Novruz "hesab-kitabında" yeddi hökm-fərmandır. Ordubadda axır çərşənbəyə "yeddiləvin" deyilir. Yeddi 

ləvində günün batmağını gözləyən ordubadlılar tonqal qalayıb, od yandırmaq adətini də unutmurlar. Tonqalın 

üstündən tullanaraq deyərlər: "ağırlığım, uğurluğum bu tonqalın üstünə". 
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Elimizdə, obamızda bayram adətlərinin gələn Novruzacan xeyir-bərəkət, uğur gətirəcəyinə inanılıb. Biz 

də elimizin, ulusumuzun söz çələnginə qoşulub deyirik: ilimiz uğurlu, ruzili-bərəkətli olsun! 

 

Ədalət.-2017.-15 mart-№ 47.-S.3. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI: DAVAMLI İNKİŞAF VƏ SOSİAL DAYANIQLILIQ 

 

Cavadxan QASIMOV,  

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 

 

Artıq bir həqiqətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ümummilli liderimiz böyük Heydər Əliyevin 

müasir iqtisadi şəraitdə bizlərə ərməğanıdır. Hələ ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ali Məclisin sədri 

işləyərkən Naxçıvan Muxtar Respublikası dövrün iqtisadi, siyasi və hərbi böhranlarından xilas edilərək keçid 

etdiyimiz bazar münasibətlərinin prinsip, qanunauyğunluq və tələblərinə uyğun gələn, onlara hazır olan, dolğun 

cavab verən, bununla da müasir iqtisadi potensialın formalaşması və inkişafına münbit zəmin yaradan, eləcə də 

strateji mahiyyət daşıyan regiona çevrildi. Təbii ki, bununla da muxtar respublika dünyada yüz illərlə inkişaf 

tarixi olan bazar iqtisadiyyatının, ona xas münasibətlərin özünə kök saldığı bir məkan kimi formalaşdı.  

Həmin siyasi xəttə sadiq qalaraq 1995-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-

iqtisadi, mədəni-hüquqi və digər həyatında yeni mərhələ başlandı. Böyük Heydər Əliyevin başladığı islahatlar 

iqtisadiyyatın sahə strukturunun ardıcıl və əlaqəli inkişaf mənzərəsinə çevrildi. Bu dövrdə qarşıda duran əsas 

məqsədlər içərisində: 

— keçid dövrünün ola biləcək sıxıntılarının təsirinə qarşı maksimum müqavimət gücünün artan miqyasda 

təmin edilməsi; 

— həyata keçirilən bütün tədbirlərin bazar münasibətlərinin tələb və qanunları əsasında düzgün 

istiqamətləndirilməsi; 

— fəaliyyətin mikro səviyyədə qurulmasının məqsədyönlülüyü, onun mezoiqtisadi potensialın 

gücləndirilməsinə stimullaşdırıcı təsiri və bununla da makroiqtisadi nailiyyətlər üçün faydalı zəmin yaradılması; 

— iqtisadiyyatın sosialyönümlülüyünə şərait yaradacaq amillərin sistemliliyi və əlaqələndiriciliyindən 

səmərəli istifadə edilməsi; 

— əmək ehtiyatlarından iqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə onun əhəmiyyətli dərəcədə təşkilatlanması 

məqsədləri əsasında istifadəsinin daim diqqətdə saxlanılması və s. məsələlərin uzaq gələcək üçün nəzərdə 

tutulması mümkün oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçid dövründə yuxarıda sadalanan təminatlar ən üstün səviyyədə 

bərqərar edilməklə, perspektiv inkişaf üçün yenə də ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi ki, bunlar da 

aşağıdakılardan ibarət olmaqla, ötən iyirmi iki ilə yaxın bir dövrün ən mühüm nailiyyətlərini təşkil etməkdədir: 

— iqtisadiyyatın ən mühüm və başlıca istehsal vasitəsi olan torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətin 

inkişafından;  

— iqtisadi (istehsal) münasibətlərinin təkmilləşdirilməsindən;  

— milli-iqtisadi hədəf və prioritetlərin üstün tutulması əsasında strateji tədbirlərin həyata 

keçirilməsindən. 

Dövrün çağırışları ilə səsləşən və müasir inkişaf səviyyəsinə uyğun gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi, 

innovativ məqsədlər çərçivəsində islahatların davamlılığının, eyni zamanda əhatəsinin genişlənməsinin təminatı 

və iqtisadi-hüquqi mexanizmlərin çevikliyinin dəstəklənməsi, kəmiyyət göstəricilərinin keyfiyyət reallıqları ilə 

əsaslandırılması və yeni istehsal sahələrinin təşviqi və müəssisələrinin yaradılmasından, iş yerlərinin 

açılmasından, qanunvericilik əsasında hər cür iqtisadi fəaliyyətin dəstəklənməsindən, özünüməşğulluğun 

stimullaşdırılmasından, nəticədə isə, ümumi məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi də bu sıradandır. 

Bu məqsədlərin gerçəkləşməsi fonunda sakinlərinin məcmu mənafelərini tam ifadə edən, bununla da 

çevik şəkildə sosiallaşan iqtisadiyyata malik Muxtar Respublikaya çevrildi. Sosiallaşan iqtisadiyyat məhz 

ictimai-siyasi sabitliyin, sosial-iqtisadi, mədəni-hüquqi inkişaf və təhlükəsizliyin mühüm göstəricisi, eləcə də 

nəticəsi olmaqla, bu anlayışlarda ifadə olunan bütün sahələrin əhatəliliyini, sistemliliyini, dayanıqlığını, eyni 

zamanda əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini, maddi rifahının, firavanlığının daha da 

yaxşılaşdırılmasını əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunlara nail olmaq üçün Muxtar Respublika keçən 

dövr ərzində öz iqtisadi resurs və potensialını səfərbər etmişdir. İqtisadi mənafelər bazar münasibətləri əsas 

tutulmaqla qorunmuş, müəyyənləşdirilən siyasət özündə ayrıca olaraq hər bir fərdin, bütövlükdə isə bütün 

Naxçıvan sakinlərinin maraqlarını ifadə etməyi bacarmışdır. Yəni sosiallaşmışdır. Nəticədə MR-in vahid sosial 
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siyasətinin əsasları müəyyən olunmuşdur. Sosial siyasətin də elə əsas mahiyyəti dövlətin daxili məcmu 

siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, onun sosial proqramlarında ifadə olunması, gerçəkləşdirilməsi, əhalinin bütün 

sosial qruplarının mənafeyi naminə və maraqları vasitəsilə cəmiyyətdə olan münasibətlərin tənzimlənməsində 

özünü göstərir. Bu baxımdan, Muxtar Respublikada insan amili, onun bir potensial kimi inkişafı hər zaman 

diqqət mərkəzindədir. Məhz bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikası yeritdiyi öz siyasəti ilə ölkənin milli, 

sosial-iqtisadi maraqları çərçivəsində öz sakinini: 

— davamlı firavanlığın və xoşməramın təmin edilməsində təşəbbüskarlıq etməklə, ictimai həmrəylik və 

qarşılıqlı yardım prinsiplərinə sadiq tərəfdaş;  

— sosial-iqtisadi inkişaf siyasətinin yaxından iştirakçı;  

— vətəndaş kimi təkanverici amil, potensial olaraq məhsuldar qüvvə, məşğulluğun təmin edilməsində isə 

çevik əmək ehtiyatı kimi görür və təsdiqləyir. 

Ümummilli lider böyük Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müstəqil Azərbaycan Respublikası özünün 

bütün sahələrdəki inkişafı ilə tarazlı və güclü dayaqlar formalaşdırmışdır. Bu gün tərəddüd etmədən qeyd edə 

bilərik ki, ölkənin bütün bölgələrində ən müasir standartlar təmin olunmuş və sosial-iqtisadi bərabərlik 

yaradılmışdır. Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu siyasətdən bəhrələnərək, hətta davamlı və sürətli 

inkişaf göstəriciləri ilə bu siyasətə öz töhfələrini verərək qeyd olunan nailiyyətlərin məcmusu kimi uğurlu 

regional siyasətin işlək mexanizmlərini formalaşdırmışdır. İstər istehsal, istərsə də sosial (və yaxud da bazar) 

infrastruktur potensialından ərazinin demoqrafik, iqtisadi və coğrafi amilləri əsas götürülməklə faydalı istifadə 

edilməkdədir. Ən ucqar dağ kəndlərində belə özünə kök salmış kommunal təminatlar əhalinin məskunlaşma 

prosesində stimullaşdırıcı təsirə malik olmuşdur. İqtisadiyyatın davam edən islahatlarla müşayiət olunan inkişafı 

təsərrüfat fəaliyyətinin və istehsal (iqtisadi) münasibətlərinin yüksək təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir. 

Xüsusilə 2004-cü ildən başladılan “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramları” hazırda da 

üçüncü inkişaf mərhələsində olmaqla, Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli iqtisadi maraqlara xidmət edən 

təkmil bir iqtisadiyyat yaratmışdır. Qeyd edək ki, təkcə 2004-2008-ci illəri əhatə edən eyniadlı Dövlət 

Proqramında Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün 57, 2009-2013-cü illər üzrə isə 46 mərhələdə 

tədbir həyata keçirilmişdir. Bu göstərici hazırda da 2014-2018-ci illər üzrə Dövlət Proqramında 57 mərhələdə 

tədbirlə uğurla icra olunmaqdadır. 

Bu tədbirlər özündə sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı, ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə, 

yol təsərrüfatı və nəqliyyat, elektrik enerjisi təchizatı, qaz təchizatı, rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, su 

təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, meliorasiya və irriqasiya, əhalinin təhlükəsizliyi, 

mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq, sosial müdafiə, səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması, 

mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması, gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidən 

qurulması, təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidən qurulması, turizm sahəsinin inkişafını birləşdirməklə, 

çoxsahəli istiqamətlər üzrə həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir.  

Muxtar Respublikada iqtisadi sahədə sağlam şəraitin, məhsuldar nəticələrin, cari və perspektiv inkişaf 

üçün əlverişli mühitin davamlılığını təmin etmək məqsədilə Ali Məclis Sədrinin 2014-cü il 1 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının da müstəsna əhəmiyyəti vardır. Burada da qarşıdakı dövrlər üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər 

makroiqtisadi sabitliyi, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini, bank və kredit təşkilatlarını, investisiya 

fəaliyyətini, sahibkarlığın inkişafını, sənayeləşmə siyasətini, kənd təsərrüfatında ardıcıl islahatları, xarici ticarət 

fəaliyyətini, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını, turizmin inkişafını, elektrik və qaz təsərrüfatını, 

mənzil-kommunal təsərrüfatının inkişafını, nəqliyyat xidmətlərini, ekoloji tarazlığı, əhalinin sosial müdafiəsini, 

təhsil sahəsini, səhiyyə xidmətlərini, gəncləri, həmçinin bədən tərbiyəsi və idmanı, mədəni irsin qorunmasını 

əhatə etməkdədir. Təbii ki, bu tədbirlərin hər biri, Muxtar Respublikanın hərtərəfli inkişafının müasir dövrün 

tələblərinə dolğun şəkildə uyğunlaşdırılmasına istiqamətləndirməklə yanaşı, həm də uzaq gələcək üçün 

makroiqtisadi hədəf və prioritetlərə doğru olan yolda mükəmməl istinad mənbəyini təşkil edəcəkdir.  

Aydın məsələdir ki, görülən işlər, əldə olunan nəticələr, müəyyən edilən düzgün xətt silsilə şəklində və 

mərhələli olmaqla, yeni fəaliyyətin, təşkilati-struktur mexanizmlərin, hüquqi-iqtisadi tənzimlənmənin, innovativ 

istehsal potensialının zəncirvari həlqə formasında əhatə dairəsini genişləndirməkdədir. Bu mənada da 

iqtisadiyyatın sahə strukturunun bir-biri ilə vəhdət halında inkişaf etdirilməsi əsas makroiqtisadi göstərici olan 

ÜDM-in strukturunda da artım dinamikasının təmin olunmasına səbəb olmuşdur. İnsanların gündəlik həyat 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

736 

 

şəraitinin yaxşılaşmasında öz əksini tapan bu proseslər iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və sosialyönümlülük 

çəkisinin daha da artmasına səbəb olmuş, səmərəlilik meyarları əsasında cəmiyyət üzvlərinin durmadan 

artmaqda olan tələbatlarını ödəyən bir tamlıq təşkil etmiş, bununla da dayanıqlı milli iqtisadiyyata çevrilmişdir. 

Milli iqtisadiyyat elə adından da göründüyü kimi, millətin iqtisadiyyatı olmaqla, onun mənafelərini ifadə 

etməklə, cəmiyyətin sosial-iqtisadi münasibətlər sisteminin səmərəliliyini şərtləndirməkdədir. 

Elə buna görə də iqtisadiyyatın təminat potensialının artırılması və ölkə əhalisinin bütün təbəqələrinin bu 

potensialda əhatə edilə bilməsi mümkün olmuşdur. 

Sosial-iqtisadi təhlükəsizliyin qarantisinə çevrilməsi və s. məqsədi ilə ötən ilin 16 mart tarixində ölkə 

başçısı tərəfindən imzalanan 1897 nömrəli Sərəncamla “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri” təsdiq edilmiş və hazırkı mərhələ üçün sosial-iqtisadi və hüquqi 

əsaslar yaradılmışdır. 6 dekabr 2016-cı il tarixdə imzalanan Fərmanla isə “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın 

əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin” təsdiq edilməsi ölkə iqtisadiyyatının 12 mühüm istiqamət üzrə daha 

da təşkilatlanması və inkişafı hədəflənmişdir. Bunlar ölkənin 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf strategiyası 

və Tədbirlər Planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə hədəf 

baxışın da müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

Bütün bunlarla ölkəmiz hərtərəfli inkişafını müasir dünyanın günü-gündən zəruriləşən və artan çağırışları 

əsasında qurmaqdadır. İqtisadiyyatda innovativ proseslərin müşayiəti ilə sənayeləşmə dövrünün başladılması, 

bunun sosial-iqtisadi davamı və məntiqi nəticəsi olaraq, dövlət başçısının 2013-cü il 24 aprel tarixli 865 nömrəli 

Fərmanı ilə Sənaye parkları haqqında nümunəvi əsasnamənin təsdiq edilməsi, xüsusən, 28 dekabr 2011-ci il 

tarixli 1947 nömrəli Sərəncamı ilə Bakı şəhərində Balaxanı və 21 dekabr 2011-ci il tarixli 548 nömrəli Fərmanla 

Sumqayıt Kimya, 2015-ci ildə Mingəçevir Sənaye Parklarının yaradılmasını göstərə bilərik. Bunlardan əlavə, 13 

iyun 2016-cı il tarixdə ölkə başçısı tərəfindən imzalanan Sərəncamla Masallı Sənaye Məhəlləsinin yaradılması 

qeyd olunan tədbirlərin əhəmiyyətini artıran davamıdır. Qeyd edək ki, hər bir tənzimlənmə vasitələrində olduğu 

kimi, Sənaye parklarının yaradılması və fəaliyyətinin tənzimlənməsində də Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Ölkəmizdə iqtisadi hadisə və proseslərin tənzimlənməsi və düzgün yönləndirilməsi məqsədilə qəbul 

edilən qərarlar, imzalanan fərman və sərəncamlar, gerçəkləşdirilən layihələr, təsdiq olunan tədbirlər planları, 

konsepsiyalar, əsasnamələr, Dövlət proqramları, strategiyalar və yol xəritələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

da müasir iqtisadi inkişaf mənzərəsinə çevrilmişdir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün qeyd edə bilərik ki, Ali 

Məclisin Sədrinin 6 iyun 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sənaye Parkları haqqında Əsasnamə”nin 

elə məhz bu istiqamətdəki proseslərin səmərəli istiqamətləndirilməsi məsələlərini nəzərdə tutur. 16 bənddən 

ibarət olan həmin əsasnamə Muxtar Respublika iqtisadiyyatının ardıcıl inkişafında, onun milli iqtisadi inkişafda 

təkanverici təsirinə bir daha əhəmiyyətlilik gətirmiş oldu. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-11 mart.-№54.-S.5. 
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Qədim tarixin yeni Naxçıvan möcüzəsi 

 

Sadıq Elcanlı 

 

Bu yaxınlarda Naxçıvan Televiziyasında istehsal olunan yeni elmi-kütləvi, sənədli filmlərə baxdım. 

Naxçıvanın qədim və qüdrətli tarixini, müasir müstəqillik dövründə qazandığı misilsiz uğurları, həqiqi inkişaf, 

intibah mənzərələrini məmnuniyyətlə izlədim. 35 ildən artıq televiziya sahəsində işləyən ssenari müəllifi və baş 

redaktor, eləcə də Naxçıvan MR Əməkdar İncəsənət Xadimi kimi həmin filmlərlə bağlı təəssüratımı dilə 

gətirməyi özümə borc bildim. 

Müəllif.  

 

Hər dəfə Naxçıvan haqqında fikirləşəndə tarixin ilkin çağlarından, bəşəriyyəti dünya daşqınından xilas 

edən Nuh Nəbinin möhtəşəm və müqəddəs türbəsi önündə dərin düşüncələrdən keçirəm, o düşüncə sellərinin 

təlatümlü dalğalarında ruhum təmizlənir, təzələnir, qeyri-adi bir azadlıq, özgürlük duyğusunun ana qucağında 

xoşbəxt oluram. Bu, doğma, əzəli tarix duyğusunun, etnogenetik olaraq heç vaxt qırılmayan neçə min illik 

VƏTƏN YADDAŞI BAĞLARININ diktə, təlqin etdiyi möcüzəli bir transformasiya məqamı, canın cismdən, 

ruhun bədəndən baş qaldırıb zirvələrdə qərar tutduğu qürurlu bir xoşbəxtlik anlarıdır. O müqəddəs məqamın, o 

möcüzəli xoşbəxtlik anlarının tanrısal cazibəsində sənə üz tuturam, ULU NAXÇIVAN! 

Qurani-Kərimdə adına xüsusi surə, Əl-Kəhf-Mağara surəsi göndərilən tanrı məqamı “Əshabi-Kəhfinlə, 

dünya daşqınından xilas yolları axtaran Nuh peyğəmbərin dadına yetişən İnandağ-İlandağ, Kəmki, Ağrıdağ, 

Nuhdaban zirvələrinlə, tarixin ilkin qurtuluş səhifələrinə adını yazan, möhürünü basan Gəmiqaya, Kültəpə, 

Oğlanqala, Çalxanqala, Köhnəqala həqiqətlərinlə, Dədə Qorqud xatirəli Göyçə gölün, Şərur düzün, Batabat 

yaylağınla, dünya memarlığında yeni, unikal bir səhifə açan Əcəmi qüdrətin, Mömünəxatun, Yusif Küseyiroğlu 

türbələrinlə, hürufi düşüncələrin, poetik möcüzələrin Fəzlullah Nəimi zirvələrinə baş əyən müqəddəs 

xanəgahların, ziyarətgahlarınla, Azərbaycan, bütövlükdə Türk dünyasına bəxş etdiyin Heydər Əliyev 

xilaskarlığınla şərəfli adını tarixlərə əbədi həkk etdin, ULU NAXÇIVAN! Sənin tarix yollarından zülmə, 

köləliyə dözməyən azadlıq carçısı Babəklərin, Koroğluların, Qazan xanların, öz doğma, ulu köklərindən 

pöhrələyib ayağa qalxan, öz dövlətini yaradan Şəmsəddin Eldəgizlərin, öz bulağından əbədi dirilik suyu içən 

elmi, ədəbi-bədii fikir cahangirləri Məhəmməd ağa Şahtaxtıların, Mirzə Cəlillərin, Hüseyn Cavidlərin, Bəhruz 

Kəngərlilərin, Yusif Məmmədəliyevlərin səsi gəlir. Sənin min illər əvvəlin bu günümüzə, sabahımıza yazılan 

məktublarından - sirli salnamələrindən - möcüzəli xalçalarından analarımızın bayatıları, oxşamaları, ninni çəkən 

nənələrimizin nağıl, dastan dünyası boylanır, qədim əlyazmalarında, miniatürlərində, neçə min yaşlı daş 

oymalarında, qayaüstü təsvirlərində RUHUMUZ ÇİÇƏKLƏYİR, DİLİMİZ DİL AÇIR; min bir dərdin dərmanı 

olan bulaqlarında, kəhrizlərində, qaynarçalarında qəlbimiz-qanımız qaynayır; bəşəri mədəniyyətin şah 

əsərlərindən olan Şərur yallılarında milli-mənəvi yaddaşımızın qan-gen xatirələri yazın lalələri kimi pardaqlanıb 

qəlb evindən çıxır, ruhumuzun səmalarına BAYRAQ QALDIRIR; bütün bu HƏQİQƏTLƏRİN müqəddəs bir 

möhtəşəmliklə ruhumuzu səfərbər sıra duruşuna çağırır, bir çiçəyin ləçəkləri, bir dəryanın çayları, bir günəşin 

zərrələri, bir əlin barmaqları kimi birləşdirir, bütövləşdirir BİZİ. Sən sivilizasiyanın ilk çağlarında, dan 

sökülənində yola çıxan, heç vaxt dayanmayan, durmayan, daim üzü zirvələrə doğru gedən, adda-budda boş-boş 

hürən, hürüşən zəvzək itlərə fikir verməyən, öz əzəli və əbədi tale yoluyla inadlı və inamlı, aram-arxayın, qələbə 

sevdalı səfərini davam etdirən tanrı töhfəli bir tarix karvanısan, ULU NAXÇIVAN!.. 
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Bu məqamda səkkiz il əvvəl mənim ssenarim əsasında çəkilən “Şərqdə doğan günəş” filminin simvol-

çağırışını yada salmadan keçinə bilmirəm: Günəş Şərqdə doğur, Qərbdə batır, yenə Şərqdən doğmaq üçün; 

mədəniyyətlər də eləcə... 

Həmin filmin çəkiliş günlərinin birində Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbovla 

görüşümüzü xatırlayıram. İstedadlı telerejissor, fədakar ziyalı, hazırda təqaüddə olan, köhnəlməyən köhnə 

dostum Sahib Əhmədov da o görüşdə iştirak edirdi. Söhbət bu yazının ovqatında, ruhunda olduğu kimi 

Naxçıvan tarixinin böyük uğurlarından, mübarək məqamlarından gedirdi. Həmin filmdən əvvəl Naxçıvan 

haqqında on dörd sənədli filmin, ulu öndər Heydər Əliyev haqqında iyirmi iki filmin ssenari müəllifi və 

redaktoru olsam da, yəni Naxçıvanın qədim və qüdrətli zəngin tarix, elm, ədəbiyyat, mədəniyyət yollarını az 

qala əzbərdən bilsəm də, Sədrin əsl tarixçi duyğusu, ensiklopedik bilik və yanar Vətən eşqiylə danışdığı incə 

məqamlar ruhumu ovsunlayır, gözlərim önündə çəkdiyimiz filmin yeni-yeni üfüqlərini açır, bütöv obrazını 

yaradırdı. “Əlincə qalasını mütləq çəkin, o, Naxçıvanın əyilməzlik simvolu, azadlıq qapısıdır; yaxın illərdə o 

qalanı layiqincə tam bərpa edəcəyik, əsas turist marşrutlarına salacağıq” - deyirdi. “Qədim Kəngərlilər yurdunda 

yeni bir şəhərin - Kəngərlinin bünövrəsini qoyuruq - on-on beş ilə gözəl bir şəhər, əsil müstəqillik töhfəsi 

olacaq” - deyirdi. “Nuhun əzəli məkanında yenidən ucaldılan türbəsi filmin əsas tarixi obrazlarından biri 

olmalıdır, bu, qədim və müasir Naxçıvanın halal haqqıdır” - deyirdi. “Naxçıvan tarix boyu Şərqin qapısı 

adlandırılıb, Şərqdə günəş kimi doğub; dünən də belə idi, bu gün də belədir, sabah da belə olacaq” - deyirdi. 

“70-ci illərdə Heydər Əliyev Azərbaycanın bütün bölgələri kimi Naxçıvanı da həqiqi inkişaf yoluna çıxardı; o, 

Azərbaycanın tanrı göndərişli xilaskarı, əbədi ümummilli lideridir” - deyirdi. “Böyük ataların yolunu yalnız 

böyük oğullar layiqincə davam və inkişaf etdirə bilər; cənab Prezident İlham Əliyev BÖYÜK ATANIN 

BÖYÜK OĞLUDUR” - deyirdi. “Film “Şərqdə doğan günəş” adlandırılsa yerinə düşər” - deyirdi... 

Və bütün bu deyilənlər yaddaşıma əbədilik yazıldı, “Şərqdə doğan günəş” filminin onurğa sütununu, əsas 

fəlsəfəsini təşkil etdi. Aradan neçə illər keçəndən sonra səmimiyyətlə etiraf etməyi özümə borc bilirəm ki, 

“Şərqdə doğan günəş” filminin az-çox uğuru varsa, bu, ilk növbədə çəkiliş qrupuna göstərilən yaradıcı köməyin 

nəticəsidir, tarix və müasirlik vəhdətində bizə ən doğru yolu göstərən cənab Vasif Talıbovun xidmətidir; 

əslində, həmin filmin əsas ssenari müəllifi odur. 

Naxçıvan Televiziyasında Naxçıvanın şərəfli tarixi həqiqətləri, dünəni və bu günü haqqında çəkilən, 

istehsal olunan yeni filmlərə, müxtəlif yeni təsviri materiallara baxdıqca qəlbim fərəh hissiylə dolub-daşır, 

köksümə sığmayan sevinc duyğuları ilə naxçıvanlı dostlara, həmkarlarıma minnətdarlıq edir, ruhumda 

yaradıcılıq uğurlarının, zəfər zənglərinin möhtəşəm qələbə səslərini eşidirdim. Məni ən çox sevindirən, qəlbən 

rahat edən o idi ki, həmin filmlərdə saf, səmimi bir yaradıcı ovqat, kosmetik bəzək-düzəksiz gerçək bir 

Naxçıvan, Vətən sevgisi vardı; bu sevginin damarlarında tarixin və bu günün NAXÇIVAN HƏQİQƏTLƏRİ 

DÖYÜNÜRDÜ; o qəlb döyüntülərindən Gəmiqaya, Əshabi-Kəhf, Əlincə, Ağrıdağ zirvələrinin, beş min illik 

Naxçıvan ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİNİN SƏSİ gəlirdi; bir sözlə, həmin filmlərdə tarixlə tarixçiliyin, sənətlə 

sənətkarlığın, sənətə az qala romantik sevgi ilə rasional, realist professionallığın tam, bütöv vəhdətini gördüm. 

Tarixi məkanda, müstəqillik dövrünün memarlıq mühitiylə üz-üzə, nəfəs-nəfəsə çəkilən ağırtaxta Şərur 

yallısının film-obrazının monumentallıqla zərifliyin, qeyri-adiliklə adiliyin, sadəliyin bütöv vəhdətində həll 

olunması uğurlu rejissor tapıntısı hesab edilə bilər. Burada yallıya qoşulanların müxtəlif nəsilləri təmsil etməsi 

də, tarixiliklə müasirliyin qarışıb qovuşması da, geyimin zəngin milli etnoqrafiyası da, hətta çəkiliş məkanında 

oynayan dumduru gün işığı da söz deyir. Azərbaycanda, hətta deyərdim ki, bütöv Qafqaz çevrəsində orijinal 

musiqi mənzərəsi, sanballı etnoqrafik tutumu, bitkin fəlsəfi-estetik məzmunu ilə seçilən Şərur yallısının film 

boyu pillə-pillə yüksələn özünəməxsus ritm, harmoniya ləngəri, bədənlərdən daha çox ruhların bütövlük 

zirvəsinə aparan mənəvi-astral dolayların qan-gen təlqinləri, milli-tarixi yaddaşı ƏCƏL YUXUSUNDAN 

OYADAN sirli-sehrli çağırışları, tanrısal OYANIŞ məqamına doğru gedən yolun möhtəşəm ruhi ecazı, 
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möcüzəsi heyrət doğurur. Film Şərur yallısının anbaan gərginləşən ritm-harmoniya qabarmasını izləyir, yallının 

etnopsixologiyasını, fəlsəfəsini təqdim edir, bütöv rəqs obrazını yaradır. Bəlkə Azərbaycan telefilm tarixində ilk 

dəfədir ki, yüzdən çox növü olan Şərur yallısı belə geniş miqyasda, (həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından) 

belə monumental, orijinal quruluşda təqdim olunur. 

Açığı deyim ki, Naxçıvan Televiziyasının müasir dünya telestandartlarına tam cavab verən yüksək texniki 

imkanları, professional sənədli və bədii çəkiliş səviyyəsi məni heyrətləndirdi. Bu, 8-9 il əvvəl müşahidə etdiyim 

köhnə, primitiv, sovetdən qalma texniki imkanlar deyildi; Azərbaycan teleməkanında özünəməxsus söz deyən, 

əksər məqamlarda, xüsusilə, klassik biçimli film və verilişlər sahəsində özəl televiziyaları ötüb keçən, öz estetik 

yanaşma tərzini, öz yaradıcılıq prinsiplərini, necə deyərlər, öz müasir, yüksək telestandartlarını təqdim edən, 

dövrün tələb və təkliflərinin yaratdığı təzə teleistiqamət, tam yeni çəkiliş səviyyəsi idi. Yeri gəlmişkən, 

Naxçıvan Televiziyasının rəhbərliyini və yaradıcı heyətini, hörmətli həmkarlarımı bu kompleks yeniliklər 

münasibəti ilə, eləcə də baxdığım yeni sənədli filmlərdə qazanılan həqiqi uğurlar münasibəti ilə ürəkdən təbrik 

edirəm, onlara daha uca sənət və sənətkarlıq zirvələri arzulayıram. 

Naxçıvan Televiziyasında istehsal olunan “Yallı”, “Naxçıvan yallıları”, “Nuhun yurdu Naxçıvan”, 

“Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyəti” və başqa teleməhsullara, akademiklər İsa Həbibbəyli, İsmayıl Hacıyev 

kimi ciddi alimlərin, başqa məşhur tarixçi və etnoqrafların, musiqi xadimlərinin də iştirak etdiyi yeni filmlərə 

baxdıqca bəzən kövrəlir, sevinc dolu duyğularla “Əhsən, afərin!” deməkdən özümü saxlaya bilmirdim. Səkkiz il 

əvvəl, çəkiliş vaxtı, avqustun yandırıcı istisində 3-4 saata, min bir zülmlə çıxdığımız zirvələr qartalı 

Əlincəqalaya çəkilən müasir, rahat pillə-yolu, ən yüksəklikdə əzəli görünüşünə uyğun şəkildə yaradılan tarixi-

memarlıq mühitini görüb sevinməmək olarmı?! İlkin bünövrə qazıntılarını çəkdiyimiz yeni Kəngərli şəhərinin 

tarixi və çağdaş Naxçıvan memarlığı vəhdətindən yaranan heyranedici inkişaf mənzərəsindən qürurlanma-maq, 

sevinc dolu göz yaşlarına təslim olmamaq mümkündürmü?! Yüz hektarlarla susuz torpaqlarda salınan, ilk 

fidanlarını neçə il əvvəl lentin yaddaşına həkk etdiyimiz füsunkar badam ağaclarının, göz işlədikcə uzanan 

yamyaşıl badam bağlarının şahanə gözəlliyindən, bol bar-bəhər büsatından duyduğun qürur, sevinc, şadyanalıq 

hissini dünyanın hansı möcüzəsi ilə müqayisə etmək olar?! 

Cəmi üç QURUCULUQ faktı dedim. Lakin Naxçıvan Televiziyasının yeni filmlərinə baxarkən onlarla 

belə qeyri-adi fakt ruhumu ovsunladı, qəlbimi sevindirdi, bir anın içində min illərin bəxtəvərinə döndərdi məni. 

Bu filmlər Naxçıvana, bütövlükdə anamız Azərbaycana layiqli xidmət nümunələri, vətəndaşın VƏTƏN 

QARŞISINDA övladlıq borcunun yerinə yetirilməsinin mükəmməl faktlarıdır. Əsası odur ki, bu filmlərin 

Heydər Əliyev qüdrətli bütöv ruhunda, Babəklərin, Koroğluların, Əcəmilərin, Bəhruzların, Mirzə Cəlillərin, 

Cavidlərin, Ordubadilərin heykəlləri ucalan aydın səmasında azadlıq günəşi parlayır, “Əbədi və dönməz 

müstəqilliyin” möhtəşəm inkişaf addımları görünür. 

“Nuhun yurdu Naxçıvan” filminin qeyri-adi teletədqiqat və təqdimat miqyaslarını, çəkiliş obyektinə 

polifonik, çoxrakurslu yanaşma tərzini, tarixi və çağdaş həqiqətlərin analiz və sintez yoluyla bütöv vəhdətdə 

verilməsi professionallığını xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Filmdə elmi-rasional təfəkkürlü ssenari, mükəmməl 

mətn, bəzən romantik haşiyələrə çıxsa da tam realist yönlü istedadlı rejissor yanaşması, kadrların həm sərt 

monumentallığına, həm incə plastikasına nail olan usta operator işi, bütöv film-obrazın mahiyyətini, məzmun və 

mündəricəsini istiqamətləndirən bitkin səs-musiqi tərtibatı... bütün bu və digər məziyyətlər uğurlu bir ekran 

əsərinin yaradılması ilə nəticələnib. Haqqında danışdığım bütün bu filmlər Azərbaycanın tarix üzüyündə ən 

qiymətli daş olan Naxçıvanın dünənli-bu günlü HƏQİQƏT SALNAMƏSİDİR. 

Bu cümlələri yaza-yaza Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına son səfərində dediyi tarixi sözləri xatırlayıram: “Bu, mənim son 13 ildə Naxçıvana 13-cü 

səfərimdir...” 13 ildə 13 səfər ilk növbədə Naxçıvana verilən böyük önəmin, göstərilən diqqət və qayğının 

nəticəsidir. Ölkə başçısının bu yüksək, davamlı, yaradıcı, praktik diqqət və qayğısı sayəsində Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası sözün böyük mənasında misilsiz inkişaf, intibah meydanına dönüb, tarixdə analoqu olmayan çox 

geniş miqyasda həqiqi uğurlar qazanıb, yüz illərin ƏFSANƏLƏRİNİ HƏQİQƏTƏ, ARZULARINI REALLIĞA 

ÇEVİRİB. Bu, xalqa layiqli xidmətin, Vətənə həqiqi Vətəndaş sevgisinin, ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarına 

sonsuz sədaqətin, fədakar bir dövlətçilik duyğusu, Azərbaycançılıq eşqiylə tarixi strateji hədəflərə doğru inadla, 

inamla getməyin nəticəsidir. Bu, həqiqi müstəqillik yolunun böyük TÖHFƏSİDİR, qədim tarixin YENİ 

NAXÇIVAN MÖCÜZƏSİDİR. 

 

525-ci qəzet.-2017.-4 mart-№ 41.-S.14-15. 
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Heydər Əliyev adına Naxçıvan Hərbi Liseyinin yaranmasından 13 il ötür... 

 

Ruhiyyə Rəsulova 

 

Naxçıvanlılar tarixən hərb peşəsinə maraqlı olublar. Nəinki Azərbaycanın, Rusiya hərb tarixində 

yüksək mövqe tutan Hüseyn xan Naxçıvanski, Cəmşid Naxçıvanski, Əbülfət ağa Şahtaxtinski kimi görkəmli 

sərkərdələr özlərindən sonrakı nəsillər üçün əsl qəhrəmanlıq, cəsurluq örnəyi qoyublar. Təsadüfi deyil ki, 

ulu öndər Heydər Əliyev Sovet rejiminin tüğyan etdiyi bir zamanda bütün çətinliklərə rəğmən Bakıda 

yaratdığı hərbi təhsil ocağına Cəmşid Naxçıvanskinin adını vermişdi. 70-ci illərdə yaradılan lisey 

Azərbaycanın bugünkü müstəqilliyinə hesablanmışdı. 

 

Naxçıvanlıların hərb peşəsinə olan sonsuz marağını və Naxçıvanın milli ordu quruculuğuna verə biləcəyi 

töhfələri nəzərə alan ulu öndər bu qədim diyarda da hərbi təhsil ocağının yaradılması ilə bağlı sərəncam 

imzaladı. Bununla da Naxçıvan tarixində ilk hərbi təhsil ocağının təməli qoyuldu. 

Filial kimi fəaliyyətə başlayan Liseyə ildən-ilə marağın artması qəbul faizinin yüksəlməsi ilə nəticələndi. 

1999-cu il oktyabrın 13-də filialın, onun yeni tədris korpusunun açılışında işrtirak edən ulu öndər Heydər Əliyev 

deyib: “Mən özünü bu peşəyə həsr edənləri yüksək qiymətləndirirəm. Ümidvaram ki, Naxçıvan filialı qısa 

müddətdə genişlənəcəkdir. Buraya 100 yox, 200 bəlkə də ondan daha artıq gənc qəbul edib hazırlamaq 

mümkündür ki, bizim zabit kadrlarımız daha çox olsun”. Gələcəyinə böyük ümidlərlə səsləndirilən bu fikir çox 

keçmədi ki, reallığa çevrildi. Qəbul sayı orta hesabla 2 dəfə artan filial ölkə başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin 27 fevral 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə ləğv edilərək onun əsasında Heydər Əliyev 

adına Hərbi Lisey fəaliyyətə başladı. 

4,5 hektar sahəni əhatə edən hərbi lisey şəhərciyində müəllifi heykəltəraş Ömər Eldarov olan ümummilli 

liderin tunc büstü ucaldılıb, ikimərtəbəli qərargah binası, 750 nəfərlik yeməkxana, ən müasir tibb avadanlıqları 

ilə təchiz olunmuş tibb məntəqəsi, idman zalı, futbol meydançası tədris korpusu istifadəyə verilib. Yaşayış, 

tədris -təlim üçün hər cür şərait yaradılıb. 

Artıq məktəb yeni avadanlıqlarla təmin olunmuş müasir tipli hərbi təhsil ocağıdır. Tədris korpusunda 

fizika, kimya, biologiya laboratoriyaları, kompyuter otaqları, tarix, ingilis dili, riyaziyyat, hərbi-topoqrafiya və 

ədəbiyyat kabinələri yaradılıb, bütün kabinələr tədris proqramına uyğun avadanlıqlar, stend və elektron 

dərsliklərlə təmin olunub. Hazırda elektron lövhələr və internetə çıxışı olan kompüterlər dərslərin interaktiv 

formada keçirilməsinə və hərbi liseyin muzey şəbəkəsinə qoşulmasına imkan verir, dəqiq elmlər və xarici dillər 

müasir metodlarla tədris olunur. 

2005-ci ilin dekabrında muxtar respublikaya səfəri zamanı ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Hərbi liseydə 

olaraq, burada yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirib. 

İndi nəinki muxtar respublika üzrə, Azərbaycanın bir çox bölgələrindən təhsil almaq üçün gənclər ən 

yaxşı ünvan kimi bu hərbi təhsil müəssisəsinə üz tuturlar. Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey öz ətrafında yüzlərlə 

vətənpərvər gənci birləşdirir. Belə gənclərdən biri də Goranboy rayonun Yolqullar kəndindən olan Rəvan 

Məmmədovdur. Düşmənə olan nifrət hissi, Vətənin müdafiəsində dayanmaq arzusu onu Goranboy rayonundan 

Naxçıvana qədər gətirib. 

Şərur rayonunun Vərməziyar kəndindən olan Hidayət İsmayılov isə Xocalı faciəsini televiziyadan 

izlədikdən sonra hərbçi olub Vətənə xidmət etmək qərarına gəlib. 

Hələ orta məktəbdə oxuduğum illərdə “Kim olmaq istəyirsən?” mövzusunda yazdığım inşa yazıda bu 

suala belə cavab vermişdim: general. Bu məktəbə qəbul olunduğumu bilərkən sevincimin həddi-hüdudu yox idi. 

Artıq liseyi bitirirəm. Lisey həyatı çox şey qazandırdı bizə. Yüksək təhsil, nizam-intizam, fiziki və mənəvi güc”. 

Bu sözləri isə kursant Zəka Həsənov deyir. 

Hərbçilərdə müşahidə etdiyi çeviklik, cəsurluq, vətənpərvərlik Murad Hacıyevin də yiyələnmək istədiyi 

keyfiyyətlərdir. Onun üçün Vətən hər şeydən öndə gəlir. “Vətənin keşiyində dayanmaq, ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünü qorumaq millətini, dövlətini ürəkdən sevən hər bir azərbaycanlı gəncin müqəddəs borcudur”,-

deyir. 
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Bu gün dövlətin diqqət mərkəzində saxladığı prioritet sahələrdən biri təhsilin inkişafıdır. Bu istiqamətdə 

son illərdə aparılan məqsədyönlü islahatlar müasir düşüncə tərzinə malik, bilikli, dövlətçiliyimizə sadiq 

vətənpərvər gəncliyin yetişməsinə əsaslı zəmin yaradıb. Əgər bir ölkənin gəncliyi vətənpərvərlik ruhunda 

tərbiyə edilirsə, təbii ki, orada hərbi təhsilin inkişafı da qaçılmaz olacaq. Bu səbəbdəndir ki, liseyə maraq ilbəil 

artır. 56 nəfər kursantla fəaliyyətə başlayan liseydə hazırda təhsil alan kursantların sayı 627 nəfər təşkil edir. Bu 

gün hərbi liseyin yüzlərlə məzunu ali hərbi məktəblərdə təhsillərini davam etdirir, Milli ordumuzun sıralarında 

xidməti vəzifələrini yerinə yetirirlər. Hazırda liseyin məzunlarından 1 nəfəri Türkiyə Respublikasının, 13 nəfəri 

Rusiya Federasiyasının Ali Hərbi Məktəblərində təhsilini davam etdirir. Liseyin mindən çox məzunu ali 

təhsilini başa vuraraq Müdafiə Nazirliyinin birləşmələrində, Hərbi Dəniz və Hərbi Hava Qüvvələrində, Milli 

Qvardiya və Dövlət Sərhəd Xidmətində, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində yüksək 

rütbə və vəzifələrdə şərəf və ləyaqətlə xidmət edərək müxtəlif orden və medallarla təltif olunub. 

Hazırda liseydə çalışan kapitan Ramiz Əliyev bu təhsil ocağının ilk məzunlarındandır. Onun üçün doğma 

liseydə çalışmaq, xidmət etmək qürurvericidir. Sevdiyi, seçdiyi peşəsinə yiyələndiyi üçün Hərbi liseyə 

minnətdar olduğunu bildirir. 

Ötən ilin aprel ayında Silahlı Qüvvələrimizin işğal altında olan torpaqlarımız uğrunda həyata keçirdiyi 

uğurlu əməliyyatlar, qazandığı qələbələr, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinə qayıdış liseyin 

kollektivində də böyük ruh yüksəkliyi yaradıb. Bu uğurlu əməliyyatlarda öz şücaəti ilə düşmənə layiqli cavab 

verənlər sırasında Hərbi Liseyin məzunları da var. Aprel döyüşlərində şəhid olan zabitimiz Qabil Orucəliyev 

kimi gənclər vətənin iftixarı, gənc və gələcək nəsillər üçün örnəkdir. Həmçinin içdikləri hərbi anda sadiq 

qalaraq, Vətənin hər qarışı uğrunda mübarizə aparan və müxtəlif illərdə şəhidlik zirvəsinə yüksələn 

məzunlardan leytenant Zamin Məmmədovun, baş leytenant Cəfər Cəfərovun, leytenant Şəhriyar Məmmədovun, 

baş leytenant Orxan Quliyevin, kapitan Ceyhun Orucəliyevin adları iftixarla səslənir. Gələcəyin zabitlərini daha 

mətin, mübariz olmağa, düşməndən intiqam almağa, üçrəngli bayrağımızı əzəli və əbədi ata-baba yurdlarımızda 

dalğalandırmağa sövq edir. Mətinlik məktəbi, vətənpərvərlər ocağıdır Hərbi Lisey. Yeniyetmə yaşlarında 

Ordubaddan, Culfadan, Şahbuzdan, Sədərəkdən, Kəngərlidən, Şərurdan, Sumqayıtdan, Tovuzdan, Salyandan, 

Masallıdan və Azərbaycanın digər bölgələrindən qarşılarına məqsəd qoyub Vətəni müdafiə yolunu seçərək 

Hərbi liseyə üz tutanlar əsl vətənpərvərlik örnəkləridirlər. Seçdikləri şərəfli yol, sarsılmaz iradələri, mübariz 

ruhları gələcəyin peşəkar, güclü zabit kadrları kimi formalaşacaqlarına təminat verir. 

Kursantlar muxtar respublikada keçirilən tədbirlərdə də fəallıqları ilə seçilirlər. Bilik müsabiqələrində, 

fənn olimpiadalarında, bədii özfəaliyyət baxış-müsabiqələrində, idman yarışlarında müntəzəm iştirak edərək 

yüksək nəticələr əldə edirlər. Təhsil, idman, mədəni sahələr üzrə liseydə 30 növdə dərnək fəaliyyət göstərir. 

Gələcəyin zabitlərini yetişdirmək kimi şərəfli missiyanı üzərlərinə götürən məktəbin pedaqoji kollektivi 

öz məsuliyyətlərini dərk edir. Hər il yüksək səviyyədə keçirilən buraxılış mərasimi, Ali Məclis Sədrinin verdiyi 

tövsiyələr, yaradılan əlverişli şərait tədris prosesini düzgün istiqamətləndirməyə kömək edir. Hərbi liseyin 

pedaqoji kollektivində 5 nəfər müxtəlif sahələr üzrə fəlsəfə doktoru, bir nəfər Azərbaycan Respublikasının 

əməkdar müəllimi, 4 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 2 nəfər “Tərəqqi” medalı, 1 

nəfər isə “Rəşadətli əməyə görə” döş nişanı ilə təltif olunmuş müəllimlər çalışır. 

Ötən il iyunun 24-də Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantlarının 2016-cı il buraxılışı münasibətilə 

keçirilən tədbirdə iştirak edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov deyib: 

“Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan hərbi liseyin məzunu olmaq böyük məsuliyyət və şərəfdir. 

Vətənimiz Azərbaycanın gələcək müdafiəçiləri kimi bu şərəfə layiq olmalı, ali hərbi məktəblərdə yaxşı təhsil 

almalı, hərb sənətinə dərindən yiyələnməli, sədaqətlə xidmət etməlisiniz. İnanırıq ki, bu gün Heydər Əliyev 

adına Hərbi Liseyin müdavimləri olan kursantlar şərəfli zabit adını doğruldacaq, torpaqlarımızın müdafiəsində 

ayıq-sayıq dayanacaqlar”. 

Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey 13 ildir ki, Milli ordumuzun peşəkar zabit kadrları ilə təminatında 

strateji rol oynayan hərbi təhsil ocağı kimi fəaliyyətini davam etdirir. Naxçıvan bütün dövrlərdə Azərbaycan 

mədəniyyətinə, elminə, təhsilinə, incəsənətinə layiqli töhfələr verib. Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey də, öz 

növbəsində, Azərbaycan hərb tarixinə parlaq səhifələr açacaq. 

  

Bakı xəbər.-2017.-28 fevral.-№37.-S.12. 
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Naxçıvan-İslam Mədəniyyətinin incisi 

 

Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan televiziyasının baş redaktoru 

 

Muxtariyyətinin 93-cü ildönümünü yaşayan Naxçıvan bu gün inkişaf göstəriciləri ilə diqqəti cəlb edir. 

Hər sahədə qazanılan nailiyyətlər muxtar respublikanın bugünkü simasını və gələcək inkişaf perspektivlərini 

müəyyənləşdirir. Ölkə başçısı İlham Əliyev 11 yanvar 2017-ci il tarixdə Naxçıvana növbəti tarixi səfərində 

görülən işləri yüksək qiymətləndirmiş, Naxçıvanı dünya miqyasında öz gözəlliyi ilə seçilən şəhər adlandıraraq 

demişdir: “Çox şadam ki, respublikada uğurlu inkişaf təmin olunur. Bu münasibətlə respublikanın rəhbərliyini 

və sakinlərini təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da, son illər ərzində Naxçıvanda böyük inkişaf yolu keçilmişdir. 

Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər və 

kəndlərin abadlaşdırılması onu göstərir ki, respublika möhkəm ayaqda dayanır”. 

Prezident İlham Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 12 yanvar 2017-ci il tarixli Sərəncamı da qədim diyarın 

müasir inkişafına verilən ən yüksək qiymət və bu inkişafın davamlılığının təmin olunmasına dəstəkdir. 

Sərəncamda deyilir: “Zəngin tarixə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası çox mürəkkəb, lakin parlaq inkişaf yolu keçərək Azərbaycanın sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi 

həyatında özünəməxsus yer tutmuş, ölkəmizin inkişafında hər zaman əhəmiyyətli rol oynamışdır”. 

Naxçıvanın sürətli inkişafı müstəqillik illərinə təsadüf edir. Ötən 25 il ərzində əldə olunan nailiyyətlər ulu 

öndər Heydər Əliyevin ideya-siyasi kursuna sadiqliyin və yurda bağlılığın təcəssümü kimi özünü büruzə verir. 

Bu gün Naxçıvan keçirilən beynəlxalq tədbirlərə, elmi simpozium və festivallara ev sahibliyi edir. Təhlükəsiz 

və abad şəhər olması bölgənin turizm baxımdan cəlbediciliyini daha da artırır. 

5000 illik şəhər mədəniyyəti tarixinə malik olan bu qədim oğuz yurdu inkişafının elə bir mərhələsinə 

qədəm qoyub ki, 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin paytaxtı seçilib. Bu, eyni zamanda Naxçıvanın İslam 

dünyasındakı yerinin və nüfuzunun göstəricisidir. Naxçıvan İslam dünyasının, mədəniyyət zənginliyinin rəmzi 

olan bir şəhərdir. Bunu şəhərimizin qədim tarixi və mədəniyyət abidələri bir daha sübut edir. 

Məlumat üçün bildirək ki, “İslam mədəniyyəti paytaxtları” proqramı barədə qətnamə İslam Ölkələri Elm, 

Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) təklifi ilə İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin 

mədəniyyət nazirlərinin 2001-ci ilin axırlarında Qətərin paytaxtı Dohada keçirilmiş III konfransında qəbul 

edilmişdir. 2004-cü il dekabrın 15-17-də Əlcəzairdə keçirilmiş IV konfransda 2005-2014-cü illər üçün nəzərdə 

tutulmuş “İslam mədəniyyətinin paytaxtları” proqramı təsdiqlənmişdir. Bu proqrama əsasən, hər hansı şəhərin 

İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması üçün həmin paytaxt ölkə və region səviyyəsində mühüm tarixi 

keçmişə, islam və bəşər mədəniyyətində elm, incəsənət, ədəbiyyat sahəsində töhfələrə, elmi tədqiqat, arxeoloji 

təhsil mərkəzlərinə, fərdi və kollektiv şəkildə mədəni tədbirlər təşkil edən mədəniyyət qurumlarına malik 

olmalıdır. Bu mənada Naxçıvan öz qədimliyi və müasirliyi ilə bütün bu qayda və prinsipləri özündə birləşdirir. 

Müstəqillik hər bir ölkənin ən ali sərvətidir. Bu sərvət isə milli dəyərlər, tarixi köklər üzərində intişar 

tapır. Ölkə başçısının da dediyi kimi: "Bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, incəsənətimiz, tarixi abidələrimiz, 

doğma Azərbaycan dilimiz - bunlardır Azərbaycan xalqının mənəvi əsasları. Bu möhkəm əsaslar üzərində biz 

müasir dövlət qururuq". 

Bu mənada Naxçıvan təkcə öz iqtisadi göstəriciləri ilə deyil, həm də tarix və mədəniyyət sahəsindəki 

nailiyyətləri ilə öyünə bilər. Aparılmış elmi tədqiqatlar nəticəsində sübut olunub ki, Azərbaycanın dövlətçilik 

tarixində mühüm mövqe tutan Naxçıvanın yerləşdiyi ərazi bəşər sivilizasiyasının mühüm ocaqlarından biri olub. 
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Dünyanın ən qədim şəhərlərindən olan Naxçıvanın tarixinin araşdırılması, mədəni irsin qorunması istiqamətində 

görülən işlər öz bəhrəsini verib. Bu gün Naxçıvan tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, coğrafiyasını, təbii 

ehtiyatlarını və bir çox sahələrini öyrənən, tədqiq edən böyük potensiala malik elmi qurum-AMEA Naxçıvan 

Bölməsi fəaliyyət göstərir. Aparılan arxeoloji tədqiqatlar, keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli konfranslar, 

arxivlərdən əldə olunan materiallar Naxçıvan tarixinin yenidən və ətraflı yazılmasına zəmin yaradıb. “Naxçıvan 

tarixi” çoxcildliyi bu sahədə ən dəyərli mənbədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə” 6 avqust 2012-ci il tarixli Sərəncamına 

əsasən nəşr olunan “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi Naxçıvanın ən qədim dövründən günümüzədək olan böyük bir 

tarixi dövrü əhatə edir. 

Milli dəyərlərin hifz olunduğu və yaşadıldığı muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası uğurla həyata 

keçirilir. Bəşər mədəniyyətinin əvəzsiz inciləri olan Əlincə qala, Möminə Xatın, Gülüstan türbələri, Xanəgah 

Abidələr Kompleksi kimi onlarla abidəyə həyat verilib. Sovet dövründə qadağalara baxmayaraq, muxtar 

respublikada İslam mədəniyyəti ənənələri uzun illər qorunub saxlanmış və bu gün də həmin dəyərlər yaşadılaraq 

yeni nəsillərə çatdırılır. Ən böyük dini inanc və turizm obyekti olan Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı Dini-Mədəni 

Abidə Kompleksi, İmamzadələr, məscidlər bərpa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilib. 

Hazırda dünyanın bəzi ölkələrində müharibələr gedir, məscidlər və dini abidələr dağıdılır. Lakin 

Azərbaycanda sabitlikdir, bütün sahələr inkişaf etdirilir, məscidlər, yollar və digər sosial obyektlər istifadəyə 

verilir, dini-mənəvi dəyərlərimiz qorunub yaşadılır. Bu gün muxtar respublikada 209 məscid fəaliyyət göstərir. 

Bu məscidlərdən 72-si yeni tikilib, 95 məscid və 23 pir isə yenidən qurulub və ya bərpa olunub. Nuh 

peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin yaxınlığında inşa olunan məscid kompleksi isə muxtar respublikanın ən 

böyük və memarlıq quruluşu ilə fərqlənən ibadət ocağı olacaqdır. 

Bəşəriyyətin ikinci atası sayılan Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin burda olması, “Qurani-Kərim”də 

adı keçən Əshabi -Kəhf ziyarətgahı, imam övladlarının dəfn olunduğu imamzadələr, pirlər, məscidlər 

Naxçıvanda islami dəyərlərin illərlə qorunaraq günümüzədək gəlib çatmasından xəbər verir. Azərbaycan İslam 

dinini qəbul etdikdən sonra bütün bölgələrimizdə, o cümlədən Naxçıvanda abidələrin əksəriyyətində Qurandan 

ayələr əks olunub. Ümumilikdə bölgədə islam mədəniyyətinin izlərini yaşadan abidələr, həmçinin mədrəsələr, 

təkyələr, xanəgahlar, qədim tarixə malik məscidlər çoxluq təşkil edir ki, bu da Naxçıvanı İslam dünyasının 

müqəddəs və tarixi məkanı kimi səciyyələndirir. 

İslamın qəbulundan sonrakı ilk dövrlərdən başlayaraq Naxçıvan bölgəsində müsəlman epiqrafikası 

abidələri meydana gəlmişdir. Zaman keçdikcə bu kitabələrin çoxu təbii qüvvələrin təsirindən aşınmış, məhv 

olmuş, zəmanəmizədək gəlib çatmamışlar. Ancaq həmin kitabələrdən bəzi nümunələr XIX yüzillikdə və XX 

yüzilliyin əvvəllərində tədqiqatçılar tərəfindən qeydə alınaraq tədqiq olunmuşlar. “Naxçıvan tarixi” 

çoxcildliyinin I cildində qeyd olunur ki, 1901-ci ildə Naxçıvan bölgəsinin ikinci böyük şəhəri olan Ordubad 

şəhər Came məscidinin ətrafında bərpa və abadlıq işləri aparılarkən torpağın altından üstündə ərəb əlifbası ilə 

“Harun” şəxs adlı və hicri 111-ci il tarixi həkk edilmiş bir kitabə tapılıb. Bu kitabə sübut edir ki, şəhərin 

mərkəzində əzəmətlə ucalan Came məscidinin əsası hicri-qəməri təqvimi ilə 111-ci ildə (miladi ilə 729-cu ildə) 

qoyulmuşdur. Deməli, Ordubad şəhəri hələ islamın qəbul olunduğu ilk vaxtlarda inkişaf etmiş yaşayış məskəni 

olmuşdur ki, orada ilk məscidlərdən biri inşa edilmişdir. 

XII əsr Azərbaycan mədəniyyətinin “intibah dövrü” hesab edilir. Yaxın və Orta Şərqin mədəni 

mərkəzlərindən birinə çevrilən şəhərdə orta əsr müsəlman tədris müəssisələri-mədrəsə, ruhani məhəllə 

məktəbləri, təkyələr mövcud idi. Bu mədrəsələrdə dini-sxolastik elmlərlə yanaşı, dünyəvi elmlər də öyrədilirdi. 

Məxəzlərdən məlumdur ki, Eldənizlər ölkədə və eləcə də dövlətin mərkəzi olmuş Naxçıvanda mədəniyyətin 

müxtəlif sahələrinin inkişafına qayğı göstərmişlər. Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvanda məktəblər açdırmış, 

mədrəsələr, məscidlər tikdirmişdi. Bu dövrdə, həmçinin Azərbaycan elmi vahid İslam mədəniyyəti adlanan 
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mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi inkişaf edirdi. Ərəb alimlərindən Yaqut Həməvi özünün “Mücəm əl-buldan” 

əsərində Naxçıvan şəhərindən çoxlu alim çıxdığını və onların ən-Nəşəvi nisbəsilə məşhur olduqlarını göstərir. 

Bu alimlər dövrün elm və mədəniyyət mərkəzləri hesab olunan Dəməşq, Tunis, Bağdad kimi şəhərlərdə təhsil 

almışlar. XI əsrin birinci yarısında yaşamış, dövrünün görkəmli mütəfəkkirlərindən olan naxçıvanlı Əbu Ömər 

Azərbaycanın dini, fəlsəfi fikir tarixində öz əsərləri və fəaliyyətilə mühüm yer tuturdu. 

IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda memarlıq sahəsində intibah baş verdi. İslam dini Azərbaycan memarlığına 

yeni üslub gətirdi. Tarixi qaynaqlar xəbər verir ki, bu dövrdə Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində olduğu kimi, 

Naxçıvan, Ordubad və Culfa şəhərlərində, iri yaşayış məntəqələrində gözəl imarətlər, məscidlər, minarələr, 

türbələr ucaldılıb. XII əsrdə Naxçıvanda memarlıq özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, dövrünün 

“şeyxül-mühəndisi” adlanan Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycan memarlığına deyil, Yaxın Şərq 

memarlığına da güclü təsir göstərib. Əcəmi Naxçıvani Yusif Küseyir oğlu türbəsi, Möminə xatın türbəsi, 

Qoşaminarə, Cümə məscidi, Darülmülk və başqa nadir memarlıq inciləri yaratmışdır ki, onlardan yalnız ikisi 

dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Memarın ilk əsəri olan Yüsif Küseyir oğlu türbəsinin qapısı üstündəki kitabədə 

yazılır: “Bu türbə xacə, şanlı rəis, dinin zəkası, islamın camalı, şeyxlər başçısı Yusif Küseyir oğlunun 

sərdabəsidir”. Dünya memarlığının nadir incilərindən olan və Naxçıvanın simvoluna çevrilən Möminə xatın 

türbəsinin xarici səthləri müxtəlif ölçülü kərpiclərdən qurulmuş ərəb əlifbasından ibarət kitabələr, həndəsi 

ornamentlər və gəc üzərində nəbati təsvirlərlə bəzədilib. Onüzlü türbənin bütün üzləri kənarlardan “Yasin” 

surəsinin ayələri ilə haşiyələnib. Türbənin daxilində günbəzin iç tərəfində yerləşdirilmiş dörd medalyon nəbati 

ornamentlərlə bəzədilmiş, onların içərisində kufi xətlə kitabələr yerləşdirilmişdir. 

Həmin dövrdə Naxçıvan şəhərinin ən möhtəşəm memarlıq abidəsi olan Cümə məscidi Möminə xatın 

türbəsi yaxınlığında yerləşmişdir. XVII əsrdə Naxçıvanda olmuş fransız səyyahı Tavernye Naxçıvan abidələrinə 

heyranlığını gizlətməmiş və Naxçıvan Cümə məscidini Asiyada ən möhtəşəm məscid kimi qiymətləndirmişdir. 

Bu məscid haqqında V. Engelqardt (XIX əsr) “Qafqaz” qəzetində yazmışdır: “Bu, yonulmuş daşdan hörülmüş 

tağlara malik nəhəng bir binadır. Onun daxilində hələ də gözəl işlənmiş oyma qabartmaların izləri var. Binanın 

bir hissəsi uçub tökülmüş, qalan hissəsi isə uçmaq təhlükəsi altındadır”. Biz bu abidənin XIX əsrdə çəkilmiş 

fotosundan, həqiqətən də təsvir olunduğu kimi möhtəşəm olduğunu görürük. Qeyri-adi quruluşa malik olmuş bu 

məscidin dövrünün ən böyük və yüksək memarlıq üslubu ilə tikilmiş abidəsi olduğu ehtimalını irəli sürməyə 

imkan verir. 

VII yüzillikdən etibarən müsəlman şərqində təşəkkül tapan sufi təriqətləri Azərbaycanda və eləcə də 

Naxçıvanda geniş yayılmışdı. Bu təriqətlərə rəhbərlik edən şeyxlər bir sıra yaşayış məskənlərində öz yaşayış, 

ibadət, zikr və təhsil mərkəzlərini qurur, ətraflarına müridlər toplayır, ideyalarını mənimsədir, onlar vasitəsilə 

yerli əhali arasında və ətraf ölkələrdə yayırdılar. Orta əsrlərdə Naxçıvanda çoxlu belə xanəgahlar yaradılmışdı. 

Bu xanəgahlardan Naxçıvan və Ordubad şəhərlərindəki xanəgahları, Culfa bölgəsindəki Əlincəçay xanəgahını 

və başqalarını misal göstərmək olar. Məşhur sufi şeyxlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bu xanəgahlar 

müsəlman şərqinin böyük xanəgahları ilə sıx əlaqədə olmuş, Azərbaycanın və qonşu ölkələrin sosial-siyasi və 

ideoloji həyatında mühüm rol oynamışlar. 

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən ən böyük və nüfuzlu xanəgahlardan biri 

Xanəgah Abidələr kompleksi olub. Kompleksin əsasını təşkil edən türbənin içərisində XIV əsrdən etibarən 

Azərbaycanda geniş yayılan hürufilik təliminin banisi Fəzlullah Nəimi dəfn olunub. Kompleks əsaslı şəkildə 

bərpa olunaraq ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Bu gün də əhali müqəddəs məkan kimi bu abidəni ziyarət edir, 

məkanın mənəvi saflıq və rahatlıq verdiyinə inanırlar. 

Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki memarlıq kompleksinin üzərində bu günə qədər kitabələr 

gəlib çatıb. Yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarət olan Qarabağlar türbəsinin səthi bütünlüklə həndəsi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

746 

 

ornamenti xatırladan kufi və nəsx xətli kitabələr ilə bəzədilib. Kitabələr Quran ayələri və dini xarakterli 

kəlamlardır. 

Ordubad rayonunun Gənzə kəndində günümüzə gəlib çatmış tarixi-memarlıq abidələrindən biri də Hacı 

Hüseynqulu məscididir. Naxçıvanın ən qədim məscidlərindən biri hesab edilən bu abidə XV əsrdə yaşamış 

nüfuzlu el ağsaqqalı Hacı Hüseynqulu tərəfindən tikilib. 

Muxtar respublika ərazisində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələri sırasına İmamzadələr də daxildir. 

Müxtəlif bölgələrdə yerləşən hər 3 İmamzadə bərpa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Müqəddəslərin ayaq 

basdığı bu torpaq İslam sivilizasiyasına dəyərli töhfələr verib. 

Milli ornamentləri və yüksək memarlıq xüsusiyyətləri ilə Naxçıvan abidələri bu gün nəinki İslam 

ölkələrindən, dünyanın dörd bir yanından gələn turistləri heyran etməkdədir. 1200-dən artıq tarixi abidəyə malik 

olan Naxçıvan özündə 57 dünya əhəmiyyətli abidəni hifz etməklə bəşər mədəniyyətini zənginləşdirir. 

İslam dini humanistliyi, dincliyi, qardaşlığı, sülhü aşılayan mənəvi dəyərdir. Bu dəyərin izlərinə 

ədəbiyyatımızda da rast gəlinir. Naxçıvan dünyaya Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid 

Ordubadi kimi söz, fikir xəzinəsini zənginləşdirən dahilər bəxş edib. “Kəssə hər kim tökülən qan izini, Qurtaran 

dahi odur yer üzünü”,-deyən Hüseyn Cavid humanizmə söykənən fəlsəfi fikirləri ilə bəşəriyyəti sülhə səsləyirdi. 

Həmçinin tədqiqatçılar tərəfindən Hüseyn Cavidin Azərbaycan tarixinin sovet dönəmində - 1922-ci ildə yazdığı 

“Peyğəmbər” əsəri dünya ədəbiyyatında əvəzolunmaz bir əsər kimi səciyyələndirilir. Pyesdə İslam tarixinin 

xronologiyasının izlənilməsi, yüksək romantik pafos, idealların əks etdirilməsi Hüseyn Cavidin müəllif 

mövqeyinin açıq ifadəsidir. Hüseyn Cavid mövzuya İslam təəssübkeşi kimi yanaşmış, Azərbaycanın milli-

mənəvi inkişaf tarixinin məcrasının dəyişdirildiyi bir məqamda bu əsəri qələmə alması ilə dəyərlərin qorunub 

saxlanılmasına təşəbbüs göstərmişdir. 

Şərq memarlığına təsir göstərən Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani, kimya elmində öz imzasını təsdiqləyən 

Yusif Məmmədəliyev, dünya incəsənət, hərb, mətbuat, səhiyyə, mədəniyyət sahəsinə əvəzsiz töhfələr verən 

Kəngərli, Şahtaxtinski nəsillərinin nümayəndələri Naxçıvan torpağının yetirmələridirlər. 

Bu gün Naxçıvanda yaşadılan dəyərlər, qorunan milli-mənəvi irs zəngin tarixi ənənələrə söykənir. Muxtar 

respublikada folklor kollektivləri, aşıqlar, qədim el sənəti sahələrini yaşadan sənətkarlar həssaslıqla qorunan 

mədəni irsin davamçıları və daşıyıcılarıdırlar. 

Naxçıvanın qədim tarixini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını, incəsənətini və yetişdirdiyi görkəmli 

şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətini təbliğ edən 30-a yaxın muzey var. Muzeylərdə 110 mindən çox maddi-

mədəniyyət nümunəsi qorunaraq saxlanılır. Muxtar respublikada 3 dövlət teatrı, xalq teatrları, 2 filarmoniya, 

zəngin fonda malik kitabxanalar, eləcə də yüzlərlə mədəni-maarif müəssisələri fəaliyyət göstərir. Zəngin mədəni 

mühit, müasir infrastruktur, habelə qonaqları qarşılaya biləcək müasirtipli hotellər Naxçıvanda yüksək səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsinə imkan verir. 

İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi 2018-ci il Naxçıvanın tarixinə şərəf və qürurla yazılacaq bir il olacaq. 

Naxçıvan islami dəyərləri, humanizmi aşılayan zəngin mədəni irsi ilə qapılarını İslam dünyasına açacaqdır. O 

qapıdan keçən hər kəs Naxçıvanın müstəqillik illərindəki qazandığı nailiyyətlərin, tarixi abidələrinə, dini-

mənəvi dəyərlərinə ehtiramın, mədəni həyatındakı yeniliklərin bilavasitə şahidi olacaq. İslam mədəniyyətinin 

paytaxtı Naxçıvan İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Dünyada islamı terrorizm, cəhalətlə əlaqələndirənlər var. Bir daha islam və terror anlayışlarını bir araya 

gətirənlərə Naxçıvan ortaya qoyacağı nümunələrlə layiqli cavabını vermiş olacaqdır. İslam dünyasının zəngin 

mədəniyyətə və tarixə malik olduğu bu dəfə Naxçıvan konteksindən dünyaya nümayiş etdiriləcək. Bir sözlə, 

Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi öz missiyasını uğurla başa çatdıracağı şübhəsizdir. 

 

Palitra.-2017.-21 fevral-№ 32.-S.13. 
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Naxçıvan ərazisi xəritələrdə və tarixi materiallarda 

 

Azərbaycan dövlətçiliyinə qəsd edən bədnam erməni "tarixçi"lərinin saxtakarliq cəhdləri ifşa olunur 

 

Türkanə Bəylərli, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsinin əməkdaşı 

 

"Böyük Ermənistan" xülyası ilə yaşayan ermənilər xüsusən XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq uydurma 

kitablar yazıb, xəritələr tərtib edib.  

Saxtakar erməni tarixçiləri bu cür uydurulmuş yazılarını da düşünülmüş bir siyasətlə Rusiya, Amerika və 

Avropa ölkələrində dərc etdiriblər. Zaman-zaman da bu yazılara istinadən yerli əhaliyə qarşı vandalizm, 

talanlar, soyqırımlar törədiblər, yerli müsəlman-türk əhalisini öz torpaqlarından zorla qovublar. Bədnam erməni 

tarixçilərinin saxtakarlıq ənənəsi bu gün də öz "məharətli" davamçıları tərəfindən "ustalıqla" yaşadılır. 

Ermənilər tərəfindən rus və erməni dillərində yaradılan saytlarda Azərbaycana, onun ayrılmaz parçası 

Naxçıvana qarşı təxribatlar aparılır. Naxçıvan, onun ərazisi Ermənistan ərazisi kimi göstərilir. Tərtib etdikləri 

xəritələrdə bölgə adları dəyişik və fərqli adlarla, bəzən də erməni mənşəli adlarla verilir. Videolar paylaşılır. 

Təbii ki, videolarda da saxtakar erməni nümayəndələrinin müxtəlif ölkələrdə çəkinmədən, utanmazcasına 

verdikləri yalan məlumatlar əsasında çəkilən aldadıcı kadrlar ictimaiyyətə təqdim olunur. Son aylar erməni 

təxribatı yenidən "canlanıb". Belə ki, erməni saytlarında Naxçıvan Ermənistan ərazisi kimi göstərilir. 

Azərbaycanla bağlı həqiqətdən uzaq, yanlış, yalan məlumatlar verilir. Bu cür saxtakarlıqları ilə kimisə inandıra 

biləcəklərini sanaraq "məlumat" çoxluqları yaradaraq siyasi maraqlarını həyata keçirməyə can atırlar. 

Məsələ ilə bağlı AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları da fəallıq göstərir, ermənilərin insanlıqdan 

uzaq çirkin əməllərini istər elmi məqalələrində, istər nəşr etdikləri kitablarda, istərsə də internet məkanında ifşa 

edib, öz münasibətlərini bildiriblər. Biz də mövzunun aktuallığını nəzərə alaraq, AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun elmi işçisi Elnur Kəlbizadə ilə görüşüb, həmsöhbət olduq. 

Ermənilərin bu tipli "tarix yaratmaq" cəhdləri, bu gün və ya dünən başlayan proseslər deyildir, - deyə söhbətə 

başlayan gənc tarixçi qeyd etdi ki, hələ sovetlər dönəmində - xalqların və millətlərin qardaşlığının təbliğatından 

ermənilər bu əraziləri özününküləşdirmək üçün istifadə etmişlər. Son aylarda isə ermənilərin daha da 

fəallaşması, dünyaya haray çəkməsi isə əsasən Ermənistandakı hərbi xunta rejiminin sifarişləri ilə bağlıdır. 

Bir tarixçi olaraq bu cür təxribatlara cavab verilib-verilmədiyi barədə sualımızı gənc tarixçi bu cür 

cavablandırdı: "Biz hələ ötən il ermənilərin belə sərsəm iddialarını əks etdirən yazıları cavablandırmışdıq. 

FMG-NEWS saytında ermənilərin təqdim etdikləri yazıdakı informasiyaların saxtalığını mənbələr və faktlarla 

göstərmişdik. Yazı rus və Azərbaycan dillərində bir neçə internet resurslarında dərc edildi, eləcə də FMG-

NEWS saytına göndərildi. Ermənilərin bizə cavab məktubları da heç bir tutarlı fakta söykənmədi. Ümumiyyətlə, 

bu tipli yazıların iki qaynağı var. Ya şovinizm xəstəliyinə tutulmuş xəstə təfəkkürlü diletantlar tərəfindən 

yazılır, ya da siyasi sifarişlə. Bu cür olduqda qarşı tərəfi inandırmaq mümkündürmü? Xeyr. İnandırmağa 

çalışmaq lazımdırmı? Xeyr. Belə olan halda sual ortaya çıxır, nə etmək lazımdır? 

Biz - AMEA Naxçıvan Bölməsində çalışanlar yazdığımız məqalələri təkcə cavab olaraq deyil, tutarlı elmi 

faktlara söykənən sanballı məlumat məqalələri kimi dərc etdirməyə çalışmalıyıq. 

Fəaliyyəti dövründə AMEA Naxçıvan Bölməsində Naxçıvanın tarixi tədqiq olunub, kitablar nəşr edilib və 

bu istiqamətdə iş davam etdirilir. AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, Əməkdar elm xadimi, akademik İsmayıl 

Hacıyevin ötən il Moskvada, "İPÜ "MASKA"" nəşriyyatında rus dilində nəşr edilmiş "Ermənilərin Azərbaycana 

qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri" monoqrafiyası erməni diletantlarının təxribatlarına ən ciddi cavablardan 
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biri hesab edilə bilər. Kitabda ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı mərhələlərlə törədikləri soyqırım və 

deportasiya siyasətini ifşa edən sənədlər, Azərbaycan torpaqlarına qarşı əsassız ərazi iddiaları, bu torpaqlar 

uğrunda gedən mübarizə və onların nəticələri, məkrli siyasət və bu siyasətin həyata keçirilməsində ermənilərin 

oynadıqları mənfi rol göstərilib. Bizim institutun əməkdaşı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Emin Şıxəliyevin 

ötən ilin sonlarında "İngiltərənin geosiyasi maraqlarında "erməni məsələləri"nin yeri və Azərbaycana təsiri 

(1917-1920)" nəşr edilən yeni kitabında da Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri əsasında erməni vəhşilikləri ifşa 

edilir. 

Biz ötən ilin sonunda Naxçıvanın XII əsrdən-XVIII əsrə qədərki dövrdə tarixi-coğrafiyasına dair 

monoqrafiyanı nəşr etdirdik. Bu tədqiqatlarımızın xarici dillərə çevrilməsi (xüsusən rus və ingilis dillərinə) və 

nəşri qarşımızda duran məsələlərdən biridir. Eləcə də bu günlərdə oxuculara təqdim edəcəyimiz AMEA 

Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevlə birgə yazdığımız "Naxçıvanlı diplomatlar" kitabında 

da XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanlı diplomatların, siyasi və ictimai xadimlərin Naxçıvanı erməni təcavüzündən 

qorumaq üçün fəaliyyətlərini əks etdirmişik. Kitabda mətnlərin Azərbaycan dili ilə yanaşı rus dilində də təqdim 

edilməsinə nail ola bildik. Hal-hazırda yenə də akademik İsmayıl Hacıyevin rəhbərliyi altında birgə 

hazırladığımız daha bir kitab ermənilərin yazdıqlarının yalan olduğunu tarixi mənbələrin dili ilə sübut edən 

nəşrlərdən olacaqdır". 

Müsahibimizdən bir internet istifadəçisi kimi ölkəmiz haqqında tam həqiqətlərdən uzaq olan yalan 

məlumatların yayıldığı saytlarda mövzu ilə bağlı nə kimi işlər gördüklərini də soruşduq. O, dedi: "Əvvəllər 

Naxçıvan həqiqətlərini dünyaya, daha geniş ictimaiyyətə çatdırmaq üçün hətta sosial şəbəkələrdə belə, yetərli 

resurslar yox idi. Bu gün çox yaxşıdır ki, Naxçıvanın tarixi, mədəniyyətini əks etdirən çoxsaylı resurslar 

meydana çıxıb. Eləcə də, hələ sosial şəbəkələrdə 2011-2012-ci illərdə yaradılan sosial qruplar və səhifələr ciddi 

izləyici toplayıb və yeni səhifələr yaradılıb, daha da inkişaf etdirilib. İnternet təbliğat üçün sonsuz imkanları 

olan bir məkandır. Konkret olaraq bizə gəldikdə isə bu gün biz maksimum şəkildə müxtəlif qəzetlərdə, 

jurnallarda mütəmadi olaraq müxtəlif dillərdə məqalələr təqdim etməyə çalışırıq. Mühüm istiqamətlərdən biri 

"Vikipediya"dır. Bilirsiniz ki, bu açıq redaktə imkanları olan ensklopedik resursdur və dünyada ən çox 

informasiya alınan mənbələrdən biridir. O resurslarda da Naxçıvanla bağlı müxtəlif dillərdə, müxtəlif məqalələr 

var. Təəssüf ki, biz bu məqalələrin yerləşdirilməsi və redaktəsində nisbətən geridə qalırıq. Erməni diletantları 

bir çox hallarda hətta maliyyə resurslarından istifadə etməklə bu səhifələri özlərinin uydurduqları yalanlarla 

doldururlar. Xüsusən, ingilis və rus dillərində olan məqalələri. Lakin bizim alimlərimizin tədqiqatlarına burada 

çox az yer verilir. Təbii ki, alimlər, elmi işçilər həm tədqiqat aparıb, həm də bunun təbliği ilə eyni vaxtda aktiv 

şəkildə məşğul ola bilmirlər. Lakin gənclər üçün bunu etmək elə də çətin deyil. Sadəcə olaraq müvafiq 

məqalələri tapmaq, onlara uyğun yazılan elmi ədəbiyyatları əldə etmək, vikipediya məqalələrində müvafiq 

düzəlişlər aparmaq lazımdır. Biz bu istiqamətdə artıq bir sıra məqalələrə gücümüz çatdığı qədər düzəlişlər 

etmişik və bu istiqamətdə işləri davam etdirməkdəyik. Lakin unutmamaq lazımdır ki, bu düzəlişləri edərkən də 

məsələnin ciddiyətinin fərqinə varmaq və ciddi informasiyalar vermək lazımdır. Vikipediya idarəçilərinin 

məqsədi də məhz budur". 

Tarixi mənbələr sübut edir ki, nə qədim dövrlərdə, nə də orta əsrlərdə Naxçıvan ərazisində ümumiyyətlə, 

erməni adlı xalq yaşamayıb. Yazımızı bir tarixçinin sözləri ilə bitirmək istəyirəm. O, deyir ki, "Dünyada yəqin 

ki, elə bir xalq tapmaq olmaz ki, onun tarixi erməni tarixi qədər saxtalaşdırılmış, yad xalqların tarixi üzərində 

qurulmuş olsun. Həmin tarix təcavüzkarlığın ideoloji mənbəyidir və nə qədər ki, həmin tarix yenidən 

yazılmayıb erməni təcavüzkarlığı da aradan qalxmayacaqdır". 

 

525-ci qəzet.-2017.-17 fevral-№ 30.-S.4. 
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Türk dünyasının qapısı 

 

Və ya Naxçıvanın muxtariyyət məsələsinin həllində Behbud Şahtaxtinskinin rolu 

 

Fizuli İbrahimzadə  

 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın tarixi taleyində mühüm rol oynamış şəxsiyyətlərdən biri də 

Azərbaycan SSR Xalq Ədliyyə Komissarı, Azərbaycan SSR-nin Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, 

Naxçıvan SSR Fövqəladə Komissarı və Xalq Komissarları Sovetinin sədri, Azərbaycan SSR Fəhlə-Kəndli 

Müfəttişliyinin Xalq Komissarı və Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Soveti sədrinin müavini kimi mühüm 

dövlət vəzifələrində işləyən və Naxçıvanın taleyi ilə bağlı Moskva (1921, mart) müqaviləsində Azərbaycanı 

təmsil edən və Qars (1921, oktyabr) müqaviləsini imzalayan Behbud Şahtaxtinskidir. 

  

Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə imperiya siyasətini pərdələmək vasitəsi 

  

Məlumdur ki, 1918-1921-ci illərdə Zaqafqaziyada mürəkkəb bir siyasi vəziyyət yaranmış, üç "müstəqil 

respublika” dörd xarici dövlətin - Türkiyə, Rusiya, İngiltərə və ABŞ-ın geosiyasətinin düyün nöqtəsinə 

çevrilmişdi. Belə bir dövrdə daşnak Ermənistanı "böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə Azərbaycana olan 

torpaq iddiasından əl çəkmir, Rusiyanın Azərbaycan ilə Ermənistan arasında olan münasibətlərin həllində 

ermənipərəst əhval-ruhiyyəsi, xüsusilə Naxçıvan diyarına münasibətdə özünü daha aydın göstərirdi. 

Əslində, 20-ci illərdə Rusiya Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ikiüzlü siyasət yeridirdi. Ermənilərə xoş 

olsun deyə, imkan daxilində bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Bu regionda Rusiyanın ikili mövqeyi onun 

əbədi imperiya maraqlarından irəli gəlirdi. Bu haqda sonralar Behbud Şahtaxtinski yazırdı: "Azərbaycan 

Türkiyə ilə Rusiya arasında bir əlaqə vəsiləsidir. Şərqin oyanması üçün gələcək bəşər məqsədinin körpüsüdür. 

İki tərəfdən dartılan sallaq vəsilədir. Rusların at oynatmaq istədikləri körpüdür”. 

Münasibətlərin kəskinləşdiyi zamanda 1920-ci ili iyulun 13-15-də AK (b) P MK bürosu Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında bir sıra siyasi, hərbi, iqtisadi xarakterli məsələləri aydınlaşdırmaq üçün müzakirə keçirdi 

və Azərbaycan İnqilab Komitəsi Xalq Ədliyyə Komissarı Behbud Şahtaxtinskini Rusiyada fövqəladə və 

səlahiyyətli nümayəndə təyin etdi və ona RSFSR hökuməti ilə bütün məsələlər barədə danışıqlar aparmaq və 

sonradan təsdiq olunmaq şərti ilə Azərbaycan SSR adından hər cür müqavilə və öhdəliklər imzalamaq üçün 

mandat verdi. Bu səlahiyyətdən istifadə edən Behbud Şahtaxtinski Rusiya ilə münasibətləri qaydaya salmaq 

məqsədilə 1920-ci il sentyabrın 30-da Moskvada "Hərbi və iqtisadi ittifaq haqqında RSFSR ilə Azərbaycan SSR 

arasında bağlanmış müqavilə”ni Rusiya Xarici İşlər üzrə Xalq Komissarı C.V. Çiçerin ilə birlikdə imzaladı. 

Əslində RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında bağlanmış bu müqavilə Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə 

imperiya siyasətini pərdələmək vasitəsi idi. Çünki, RK (b) P MK-nın hələ həmin ilin sentyabrın 20-21-də 

keçirilmiş plenumunda "Qafqazda və Şərqdə” siyasəti qaydaya salmaq barədə tapşırığı ilə əlaqədar İ.V. Stalinin 

Qafqaza göndərilməsi və onun 1920-ci il noyabrın 4-də RK (b) P MK Qafqaz bürosu üzvlərinin iştirakı ilə AK 

(b) P MK-da "Ermənistanda vəziyyət” haqqında məsələ müzakirə etməsi və həmin iclasda dediyi sözlər 

Rusiyanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi siyasətdə Ermənistanın mənafeyini müdafiə etməsini tam şəkildə 

göstərirdi. İ.V. Stalin demişdi: "Əgər bilmək istəyirlərsə ki, Zəngəzur və Naxçıvan kimə məxsus olmalıdır, 

onları Ermənistanın indiki hökumətinə vermək olmaz, sovet hökuməti olanda vermək olar”. 

  

Gümrüdə türklərlə aparılan danışıq 
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Bundan sonra Türkiyə Rusiyanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi siyasətin mahiyyətini dərk edərək, Sevr 

(1920, 10 avqust) müqaviləsini rədd etdi və daşnak Ermənistan tərəfindən ona qarşı həmin ilin sentyabrın 18-də 

başlayan müharibədə hərbi əməliyyatı gücləndirib, noyabrın 18-də Ermənistanı məğlub edərək, 2 dekabr 1920-

ci ildə onu Aleksandropol (Gömrü) müqaviləsi bağlamağa məcbur etdi. Gömrü müqaviləsinin ikinci 

maddəsində "Naxçıvan, Şahtaxtı və Şərur bölgəsində bu yerlərin idarə formasını müəyyən edəcək plebissitin 

keçirilməsinə qədər, Türkiyənin himayəsi altında yerli özünüidarəetmənin yaradıldığı və Ermənistanın bu 

bölgənin daxili işlərinə qarışa bilməyəcəyi təsbit edilmişdir”. Gümrüdə müqavilə imzalanan zaman danışıq 

proseslərində iştirak edən B. Şahtaxtinski orada Türkiyə hökuməti tərəfindən səlahiyyətli nümayəndələr olan 

Ərzurum valisi Həmid bəy və Ərzurum millət vəkili Süleyman Nəcati bəylə Naxçıvanın taleyi ilə bağlı 

söhbətlər aparmışdır. Belə ki, Antanta ilə gələcəkdə hər hansı sazişi istisna etməyən türklər, onun (Antantanın) 

əleyhinə mübarizə hərəkatını davam etdirmək üçün baza əhəmiyyətli Naxçıvan qəzasını, Şərur-Dərələyəz 

qəzasının bir hissəsini və Makab xanlığını özünüidarə vadisinə çevirmək fikrində olduğunu bildirdikdə, B. 

Şahtaxtinski göstərilən məqsəd üçün əlverişli Bəyazid sancağını və Van vilayətini baza seçməyi təklif etmişdir. 

Bütün bunlardan sonra Naxçıvan əhalisi içərisində böyük nüfuzunu nəzərə alan AK (b) P MK Siyasi və Təşkilat 

Bürosu özünün 1921-ci il 12 yanvar tarixli qərarı ilə Behbud Şahtaxtinskini İnqilabi Hərbi Şuranın mandatı ilə 

Naxçıvana komissar göndərmişdir. Bu isə Naxçıvanın taleyi ilə bağlı Azərbaycanın Rusiya, Türkiyə, 

Ermənistan arasında gedən sonrakı məsələlərin müzakirəsində və həllində öz müsbət nəticəsini vermişdir. Bu 

cəhətdən onun 1921-ci il martın 1-də RSFSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri V.İ. Leninə göndərdiyi məktub 

çox maraqlıdır. Həmin məktubda Behbud Şahtaxtinski əsasən Naxçıvanla bağlı problemləri çox ədalətli, 

xalqların milli mənafeyini nəzərə almaq əsasında humanistcəsinə həll etmək haqqında öz təkliflərini vermişdir. 

Məktubun məzmunu V.İ. Leninin diqqətini cəlb etmiş və müzakirə üçün Siyasi Büroya göndərmişdir və bunun 

nəticəsi Rusiya ilə Türkiyə arasında bağlanan 16 mart 1921-ci il tarixli "Dostluq və qardaşlıq haqqında” 

müqavilədə öz əksini tapmışdır. 

  

Moskva müqaviləsi və Atatürkün tövsiyəsi 

 

N. Nərimanovun tapşırığı ilə Naxçıvan məsələsi ilə əlaqədar 1921-ci il martın əvvəlində Moskvaya gedən 

Behbud Şahtaxtinski əslində Rusiyanın təkid etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti adından Moskva 

konfransında iştirakının əleyhinə olmuşdur. Bunun səbəbini türk diplomatları içərisində böyük hörməti olan 

Behbud Şahtaxtinski belə izah etmişdir: "Şəxsən mən Azərbaycanın konfransda iştirak etməsinə mənfi 

münasibət bildirməyimi onunla izah etmişəm ki, mənim orada deyəcəyim elə bir şey yoxdur. Hər bir xırda 

məsələyə görə isə türklərin əleyhinə getməyimiz, ümumiyyətlə bizə sərf etmir, çünki mənim onlara böyük 

hörmətim var. Məni Anadoluda həyata keçiriləsi bir çox kombinasiyalar gözləyir və əgər mən konfransda 

Azərbaycana heç bir dəxli olmayan məsələlərdə türklərə qarşı çıxsam, bütün bu imkanlardan məhrum olaram” 

.Buna baxmayaraq, Behbud Şahtaxtinski Moskva danışıqlarında Naxçıvanla bağlı siyasi komissiyanın keçirdiyi 

bütün iclaslarda fəal iştirak etmiş və Türkiyə nümayəndə heyətinin ciddi səyləri və köməkliyi nəticəsində 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü qismən də olsa qorunmuş və Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində Muxtar ərazi 

təşkil etməsi və onun hüquqlarının Azərbaycandan başqa heç bir dövlətə verilə bilməyəcəyi təsbit edilməklə, 

bölgənin sərhədləri də  müəyyənləşdirilmişdir. Moskva müqaviləsində üzərində israr edilən "Türk qapısı” 

adlanan (birinci Stalinin, ikinci Atatürkün ifadəsidir-F.İ) Naxçıvan məsələsi özünün ədalətli həllini tapdıqda, 

Türkiyə diplomatları Mustafa Kamal Paşaya müraciətlə "Naxçıvan üzərində əldən gələni yapdıq” dedikdə, o, 

"Qapımızın mövcudiyyətini mühafizə edin, bizim üçün mühüm olan budur” söyləmişdir.  
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Qars müqaviləsinə görə müəyyənləşən sərhəd 

  

Moskva müqaviləsindən sonra bu müqavilənin maddə və şərtlərini daha da konkretləşdirmək və müəyyən 

mənada tamamlamaq, bununla həm də onu reallaşdırmaq, yəni Sovet Rusiyası və üç Cənubi Qafqaz 

Respublikalarının Türkiyə ilə münasibətlərində həll olunmamış məsələləri nizama salmaq məqsədilə yeni 

konfrans çağırılması zərurəti yarandı. Uzun sürən müzakirələrdən sonra konfransın Qarsda keçirilməsi 

razılaşdırıldı. AK (b) MK Siyasi Bürosunun 1921-ci il 26 avqust tarixli qərarı ilə Behbud Şahtaxtinski 

Azərbaycan SSR-in konfransda nümayəndəsi təyin olundu. 26 sentyabr-13 oktyabr 1921-ci ildə 18 gün davam 

edən və 6 dəfə işinə fasilə verilən Qars konfransının materiallarının təhlili göstərir ki, danışıqlar çox gərgin və 

prinsipial şəraitdə keçmiş, tərəflər çoxlu mülahizə və təkliflərlə çıxış etmişdilər. Konfransda Türkiyə onunla 

Qafqaz respublikaları arasında ayrı-ayrılıqda müqavilələr imzalanmasına dair mövqeyini dəfələrlə təkrarlasa da, 

vasitəçi rolunda çıxış edən Rusiya və əks tərəflər buna razı olmamışdılar. Azərbaycan nümayəndəsi Behbud 

Şahtaxtinski isə vahid müqavilənin Cənubi Qafqaz Respublikaları və Türkiyə üçün qarşılıqlı surətdə faydalı 

olduğunu, inqilabi zərurətin bunu tələb etdiyini söyləmişdir: "...Mən Azərbaycan Respublikası adından 

müqavilənin vahid olmasını və bu müqavilədə hər bir respublikaya aid ayrıca fəsillərin olmasını təklif edirəm”. 

Yalnız Behbud Şahtaxtinskinin çıxışından sonra Türkiyə nümayəndə heyətinin başçısı, TBMM üzvü, Şərq 

cəbhəsinin komandanı Kazım Qarabəkir Paşa öz fikrindən daşınmış və bir ümumi müqavilənin imzalanmasına 

razılıq vermişdir. Bu müqavilə 16 mart 1921-ci il Moskva müqaviləsini təkrar edirdi. Müqavilədə yenə də 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması və muxtariyyət verilməsi məsələsi təsbit olunmaqla, bölgənin 

ərazisi sərhədlər daxilində müəyyən edilmişdir. Müqaviləyə görə, Naxçıvan ərazisinin Türkiyə ilə sərhədi 

Arazdəyən stansiyasına qədər 11 km uzunluğunda müəyyən edilmiş, İranla sərhədi isə 176 km uzunluğunda, 

yəni 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsində müəyyən olunduğu kimi dəyişilmədən saxlanılmışdır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, Türkiyə Cümhuriyyətinə aid olan İqdır vilayətinin Aralıq-Dilucu məntəqəsi ilə Naxçıvanın Sədərək 

rayonu arasından keçən Araz çayı vasitəsilə sərhədlənən həmin on bir kilometrlik məsafə mühüm strateji 

əhəmiyyətə malik olduğu üçün XX əsrin əvvəllərində istiqlal savaşı dövründə Mustafa Kamal Atatürk 

tərəfindən İran hökumətindən qızıl pul ödənilməklə, savaşsız olaraq alınmışdır. Bu fakt Atatürkün Azərbaycana 

və onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvana, bütövlükdə türk birliyinə münasibətini parlaq şəkildə ifadə edir. 

Böyük Atatürkün aşağıdakı müdrik və uzaqgörən kəlamları da həmin münasibəti bir daha təsdiqləyir: "Naxçıvan 

türk dünyasının qapısıdır. Onu qorumaq lazımdır”. 

Beləliklə, Türkiyə dövlətinin köməyi və mahir diplomat Behbud Şahtaxtinskinin siyasi gedişləri 

nəticəsində Moskva və Qars kimi beynəlxalq müqavilələrdə Naxçıvanın taleyi tam şəkildə həll olunmuşdur. 

Böyük öndərimiz, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: "...Naxçıvanın statusunun beynəlxalq 

müqavilələrdə əks olunması həm o dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb 

edən bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir. 

Azərbaycanın o vaxt hökuməti çox ciddi mövqe göstərərək Naxçıvanın statusunu müəyyən etmiş və 

Naxçıvana muxtariyyət verilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi. Bəli, o vaxt o insanlar çox milli qürurlu 

insanlar olublar. İndi bəziləri onların hamısının kommunist, bolşevik kimi, necə deyərlər, üzərindən qara xətt 

çəkirlər. Bu, ədalətsizlikdir. Mən buna həmişə etiraz etmişəm, bu gün də etiraz edirəm. Hansı partiyaya, hansı 

siyasi qüvvəyə mənsubluğundan asılı olmayaraq, kim Azərbaycanın milli mənafelərinin keşiyində durubsa, ona 

xidmət göstəribsə, o insanlar bizim tariximizdə həmişə hörmətlə yada salınmalıdır və tariximizə daxil 

olmalıdırlar. Qars müqaviləsinin altında Behbud Şahtaxtinskinin imzası vardır”. 

 

Kaspi.-2017.-16 fevral-№ 29.-S.15. 
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İnkişaf və quruculuq məkanı 

 

Eldar İBRAHİMOV, 

Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri, iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Çoxəsrlik tarixə və zəngin maddi mədəniyyət abidələrinə malik olan qədim Azərbaycan torpağının bir 

bölgəsi də Naxçıvandır. Naxçıvan şəhəri və onun ətraf ərazilərində aparılan arxeoloji tədqiqatlardan aydın olub 

ki, burada hələ Neolit dövründə (10-12 min il bundan əvvəl) yerli tayfalar oturaq həyat sürmüş, müxtəlif 

təsərrüfat və sənət sahələri ilə məşğul olmuşlar. Arxeoloqların apardıqları axtarışların nəticəsi sübut edir ki, 

indiki Naxçıvan şəhəri təxminən 3500 il bundan əvvəl şəhər tipli yaşayış məntəqəsi olmuşdur. Tarixi inkişafın 

sonrakı mərhələlərində bu ilkin şəhər mərkəzinin iqtisadi, ictimai və mədəni qüdrəti daha da möhkəmlənmiş və 

Naxçıvan adı ilə Yaxın Şərqin qədim şəhərlərindən biri kimi tanınmışdır. 

Naxçıvan XV əsrdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin hakimiyyətinə tabe edilmiş, XVI əsrdə isə 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdur. Bu dövrdə şəhərdə böyük canlanma baş vermiş, 

inkişafında xeyli irəliləyiş olmuşdur. Lakin XVII əsrin sonu və XVIII əsrin əvvəllərində şəhər öz varlığını 

saxlasa da, dəfələrlə dağılmış, əhalisinin sayı xeyli azalmışdır. Əgər XI-XII əsrlərdə Naxçıvan əhalisinin sayı iki 

yüz min təxmin edilirdisə, XVIII əsrin əvvəllərində burada cəmi 6 min əhali yaşayırdı.  

Əsrlərlə Naxçıvanda əhali taxıl, çəltik, pambıq, üzüm, meyvə və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri 

becərməklə məşğul olmuşdur. Şəhərdə toxuculuq, dulusçuluq, misgərlik, zərgərlik və başqa sənət növləri 

dövrünə görə yüksək səviyyədə idi. Müxtəlif növ ipək və pambıq parçaları, meyvə və üzümləri öz keyfiyyətinə 

görə geniş ərazidə tanınırdı. Burada ticarət də geniş vüsət almışdı. Tacirlər təkcə Şərq ölkələri ilə deyil, 

Venesiya, Portuqaliya, Saksoniya, İspaniya, İtaliya və başqa Avropa ölkələri ilə də əlaqə saxlayırdılar.  

XVIII əsrin ortalarından Kəngərli tayfa başçısı Heydərqulu xan özünü Naxçıvanın xanı elan etmiş və 

xanlıqlar dövründə Naxçıvanda geniş abadlıq və quruculuq işləri başlamışdır. 1828-ci il fevral ayının 10-da 

Türkmənçay sülh müqaviləsi nəticəsində Ordubad dairəsi ilə birlikdə Naxçıvan xanlığı da zorla Rusiyanın 

tərkibinə birləşdirildi və 1841-ci ildə Naxçıvan qəza mərkəzi oldu.  

Çar Rusiyası dağıldıqdan sonra müstəqillik əldə edən Azərbaycanın tərkibində Naxçıvanın muxtariyyatı 

ilk dəfə 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin nəzdində “Araz Türk Cümhuriyyəti” adı ilə yaranmışdır. Məlum 

olduğu kimi, 1920-ci ilin dekabr ayında Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulan zaman ermənilər Rusiya 

hökumətinə arxalanaraq heç bir əsas olmadan həm Naxçıvanın, həm də Dağlıq Qarabağın ərazilərini 

Ermənistanın tərkibinə daxil etmək üçün çox iddialar irəli sürdülər. Bunun qarşısını almaq və Naxçıvanın 

əvvəllər malik olduğu muxtar ərazi statusunu bərpa etmək üçün aparılan diplomatik danışıqlar nəticəsində 

bölgənin aparıcı dövlətləri olan Rusiya ilə Türkiyə arasında 1921-ci ilin mart ayında Moskva müqaviləsi və 

1921-ci ilin 13 oktyabr tarixində Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan arasında Qars 

müqaviləsi imzalanmışdır. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan bu tarixi ərazi 1920-1923-cü illərdə Naxçıvan 

Sovet Sosialist Respublikası, 1923-1924-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Diyarı adlanmışdır. Azərbaycan SSR 

Mərkəzi İnqilab Komitəsinin 1924-cü il fevralın 9-da verdiyi dekretlə Naxçıvan Muxtar Diyarının Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi təsdiqləndi. 1924-1990-cı illərdə Naxçıvan Muxtar Sovet 

Sosialist Respublikası, 1990-cı ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası adlanır. 

Göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası gərgin mübarizə şəraitində yaranmış və İttifaq 

rəhbərliyinin daimi təzyiqi altında olmasına, çətin təbii-iqlim şəraitinə və mürəkkəb coğrafi vəziyyətinə 

baxmayaraq mövcudluğunu saxlamışdır.  

Muxtar respublikanın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin 14 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncamında bu barədə belə deyilir: “Azərbaycanın qədim bölgəsi olan 

Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda, şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik 

dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox 

sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi 

həyatında əvəzsiz rol oynamışdır”. 

Azərbaycanın bu bölgəsinin ən yeni tariximizdə dirçəlişi və inkişafı isə ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Onun Azərbaycan Respublikasına birinci dəfə 1969 - 1982-ci illərdə rəhbərliyi dövründə Naxçıvan 
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sözün əsl mənasında dirçəliş dövrünü yaşamış, muxtar respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatının 

sürətli inkişafı təmin olunmuşdur.  

SSRİ-nin süqutunun yaxınlaşdığı və dağılmasından sonrakı ilk dövrlərdə Naxçıvanın ictimai-siyasi 

həyatında bir çox tarixi hadisələr baş verdi.  

1989-cu il dekabr ayının 31-də İranla Naxçıvan arasındakı sərhədlər söküldü və 1990-cı il yanvarın 19-da 

xalqın tələbi ilə muxtar respublikanın Ali Sovetinin sessiyası çağırıldı. Sessiyada Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Sovet İttifaqının tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul olundu. 

1990-cı il yanvarın 20-də sovet rəhbərliyinin Bakıya qoşun yeridərək kütləvi qırğınlar törətməsi, süqut 

etməkdə olan İttifaqın səriştəsiz rəhbərlərinin Azərbaycanda və Naxçıvanda daha ağır nəticələr verəcək 

hərəkətlər etmək niyyətinin olduğunu bilən Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də Vətənə döndü və iyulun 22-

də Naxçıvana getdi.  

1990-cı il sentyabrın 30-da Heydər Əliyev Azərbaycan SSR xalq deputatı və Naxçıvan MSSR xalq 

deputatı seçildi. 

Mən də həmin vaxt deputat seçilib Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyində təmsil olunurdum. Bu 

vaxtdan başlayaraq ümummilli liderin ən yaxın silahdaşlarından biri kimi onun rəhbərliyi altında fəaliyyət 

göstərməyə başladım.  

Heydər Əliyev müdrik siyasətçi kimi İttifaqın dağılacağını qabaqcadan görür və Azərbaycanın 

müstəqillik ulduzunun yenidən parlayacağına qəlbən inanırdı. Belə bir vaxtda o, Naxçıvanda milli dövlətçilik 

ənənələrini bərpa etməyə başladı. 1990-cı il noyabrın 17-də muxtar respublikanın qanunvericilik orqanında 

onun təşəbbüsü ilə Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı qaldırıldı.  

Naxçıvan parlamentinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən həmin tarixi sessiyasında muxtar 

respublikanın rəsmi adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı, qanunvericilik hakimiyyəti orqanının adı 

dəyişdirilərək “Ali Məclis” adlandırıldı. Bunun ardınca 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan parlamenti də 

respublikanın adının dəyişməsi və dövlət bayrağı haqqında qərar qəbul etdi. Bu dövrdə sözün həqiqi mənasında 

Naxçıvan parlamenti Azərbaycanın ali qanunverici orqanı üçün nümunə idi.  

Heydər Əliyevin və demokratik qüvvələrin ciddi etirazlarına baxmayaraq, 1991-ci il martın 17-də 

Azərbaycan SSR Ali Sovetində SSRİ-nin saxlanması barədə referendumda Azərbaycanın iştirak etməsi 

haqqında qərar qəbul olundu. Bunun əksinə olaraq Heydər Əliyevin möhkəm iradəsi və İttifaqın dağılmasının 

zərurət olduğunu öncədən düzgün qiymətləndirməsi nəticəsində Naxçıvanda bu referendum keçirilmədi. 1990-cı 

illərin əvvəllərində Heydər Əliyev imperiyanın qorunub saxlanmasına çalışan qüvvələrə, ilk növbədə 

Kommunist Partiyasına açıq etirazını bildirərək, 1991-ci il iyulun 19-da Kommunist Partiyası sıralarından çıxdı. 

Həmin il avqustun 26-da Naxçıvan ərazisində Azərbaycan Kommunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı, onun 

bütün strukturları ləğv edildi. 

Zaman Heydər Əliyevin haqlı olduğunu sübut etdi. O dövrdə baş verən proseslərin məntiqi nəticəsi kimi 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Ali Soveti “Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul etdi. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyev əhalinin ciddi təkidi ilə muxtar respublikanın Ali 

Məclisinə sədr seçilməyə razılıq verdi. O, muxtar respublikaya başçılıq etdiyi ilk gündən təcili tədbirlər 

görməyə başladı.  

1991-ci il sentyabrın 7-də Naxçıvanın Dövlət Müdafiə Komitəsi təşkil olundu, dekabrın 16-da muxtar 

respublikanın Ali Məclisi hər il dekabr ayının 31-nin “Dünya Azəri türkbirliyinin həmrəylik və birlik günü” 

kimi bayram olunması barədə qərar qəbul etdi. 

1992-ci il yanvarın 13-də Ali Məclis Qanlı Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməsini tələb edən 

bəyanat qəbul etdi.  

1992-ci il martın 24-də Ankarada Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında 

əməkdaşlıq protokolu imzalandı. Bunu nəzərə alaraq Heydər Əliyev “Qars müqaviləsi”nin şərtlərinin yerinə 

yetirilməsi ilə bağlı Türkiyə ilə danışıqlar apardı və Türkiyə Nazirlər Kabineti Ermənistanın Naxçıvana 

təcavüzü ilə əlaqədar bəyanat verdi.  

Heydər Əliyev Naxçıvanda qısa müddət işləməsinə baxmayaraq, muxtar respublika üçün həyati 

əhəmiyyətli çox böyük işlər gördü. Ona görə də bütün Naxçıvan əhalisi və Azərbaycan vətəndaşları çox səmimi 

şəkildə qəlbən etiraf edirlər ki, Heydər Əliyev həmin vaxtlar Naxçıvana gəlməsəydi indi nə Naxçıvan, nə də 

Azərbaycan var idi və hamımız bu günümüz üçün ilk növbədə Heydər Əliyevə borcluyuq.  
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Ulu öndərin başladığı işləri hazırda hörmətli Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında, o 

cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında çox uğurla davam etdirir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmiz regionun lider 

dövlətinə çevrilmişdir. Hörmətli Prezident Azərbaycanın digər bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına da diqqətlə yanaşır və bu diyarda gedən inkişafı daim izləyir. Hər dəfə 

Naxçıvana səfər edəndə bir neçə təsərrüfat və sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi və təməlinin qoyulması 

mərasimlərində iştirak edir. Bu diqqət və qayğının nəticəsidir ki, muxtar respublikada uzun müddətdir ki, 

dinamik sosial-iqtisadi inkişafa nail olunur.  

Müstəqilliyin bərpasından sonrakı illərdə MR-in iqtisadiyyatına müxtəlif mənbələrdən 6 milyard 

manatdan çox investisiya yönəlmişdir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu muxtar respublikada 1196 layihənin 

maliyyələşməsinə 117 milyon manatdan çox vəsait ayırıb. 

Əvvəllər enerji istehsal edən cəmi bir müəssisə var idisə, indi onların sayı 8-ə çatdırılıb və Naxçıvan 

enerji idxal edən bölgədən enerji ixrac edən bölgəyə çevrilib. Keçən il muxtar respublikada əsas kapitala 951 

milyon manat vəsait (bunun 912 milyonu Naxçıvan şəhərinə verilmişdir) yönəldilmişdir.  

2015-ci ildə Naxçıvan MR-də 132 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərmiş və onlar 917 milyon manatlıq 

məhsul istehsal etmişlər. Təkcə Naxçıvan şəhərində istehsal olunan sənaye mallarının həcmi 669,3 milyon 

manat təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi isə 401,8 milyon manat olmuşdur.  

Blokada şəraitində olan muxtar respublikada istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının soyuducu 

anbarlarda saxlanması aqrar sektorun inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhsulları xarab olmaqdan 

qorumaq və ilboyu əhalini təmin etmək məqsədilə ümumi tutumu 12 min 250 ton olan 20 soyuducu anbar tikilib 

istifadəyə verilib. 

Müstəqillik illərində MR-də 200-dən çox təhsil müəssisəsi, 70-ə yaxın mədəniyyət abidəsi tikilərək və ya 

əsaslı şəkildə bərpa və təmir edilərək istifadəyə verilib. Əhalinin hər 10000 nəfərinə düşən həkimlərin və orta 

tibb heyətinin sayına görə Naxçıvan MR Azərbaycanda öncül sıradadır. Təhsil müəssisələrində ikinci və üçüncü 

növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi cəmi 1,2 faiz təşkil edir ki, bu da ən yaxşı göstərici hesab olunur.  

Görülən tədbirlər sayəsində müstəqillik dövründə Naxçıvan MR-də ümumi daxili məhsulun həcmi 55 

dəfə artaraq 2 milyard 400 milyon manat və ya adambaşına 41 dəfə artaraq 5465 manat təşkil etmişdir. Hazırda 

MR-də yüksək texnologiyalarla təchiz edilmiş mebel, maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, 

yüngül və yeyinti sənayesi, kənd təsərrüfatı təyinatlı 852 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda bu 

müəssisələrdə 361 növdə məhsul istehsal edilir ki, bunlardan da 343 növ məhsula olan tələbat yerli istehsal 

hesabına ödənilir. Bütün bunlar onu göstərir ki, muxtar respublika kənd təsərrüfatı regionu kimi yox, sənaye 

regionu kimi formalaşmışdır. 

Bir sözlə, Azərbaycanın qədim tarixə malik dilbər guşəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası gündən-günə 

tərəqqi və inkişaf edir. 

 

Azərbaycan.-2017.-9 fevral.-№29.-S.4. 
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Naxçıvandan dünyaya 

 

9 fevral – Azərbaycanın bütövlük mübarizəsinin zəfər günü 

 

Ərəstü Həbibbəyli, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsi müdirinin müavini 

 

Geosiyasi cəhətdən olduqca həssas mövqeyə malik Azərbaycan tarixən böyük dövlətlərin maraq 

dairəsində olmuşdur. Güclü Azərbaycana regionda əksər qüvvələr maneə kimi baxmışlar. Tarixi zaman 

kəsiyində bu meyil davamlı olaraq müşahidə olunur. Azərbaycanın bütövlüyünə ən böyük zərbə isə keçən 

əsrin əvvəllərində vuruldu. Əvvəlcə tarixi Azərbaycan torpaqları olan İrəvanda Ararat Respublikası 

yaradıldı, daha sonra Zəngəzur Ermənistan Sovet Respublikasına hədiyyə edildi. Tarixi faktlar aşkar göstərir 

ki, o zaman bu torpaqlarda ermənilər əhalinin çox az bir hissəsini təşkil edirdi, mütləq əksəriyyət 

azərbaycanlılar idi. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın da Azərbaycandan qoparılması ilə bağlı siyasi oyunlar gedirdi. 

Zəngəzurun verilməsi ilə Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı düşmüş Naxçıvanın Ermənistana pay verilməsi 

planlarını yerli əhalinin qətiyyəti və azadlıq mübarizəsi pozdu. Həmin dövrdə Naxçıvan ilk növbədə yerli 

əhalinin mübarizəsi və əzmkarlığı hesabına Azərbaycanın tərkibində qaldı. Naxçıvanın ayrı-ayrı kəndlərində 

silahlı müqavimət göstərildi. Son nəticədə sovet rejiminin burda mövcudiyyətinin təhlükə altına düşməsindən 

ehtiyat edən mərkəzi hökumət yerli əhalinin təkidi ilə rəy sorğusu keçirməli oldu. Naxçıvanda yaşayan əhali  

qətiyyətlə Azərbaycanın tərkibində qalmaq istəklərini bildirdilər. 

Ümumiyyətlə, coğrafi cəhətdən kəskin kontinental iqlimə malik Naxçıvan üçün tarix boyu iki faktor 

həlledici olmuşdur – təbiət və insan faktoru. Ən soyuq və ən isti təbiətin yoğurduğu əhali hər zaman öz 

mübarizliyi ilə seçilmiş, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq düşmənlərə baş əyməmişdir. XX əsrin 

əvvəllərində də Sovetlər İttifaqı tərəfindən aparılan məkrli siyasət nəticəsində bu torpağı ermənilərə peşkəş 

etmək istəyənlər həmin bu mübariz insan faktoru ilə üzləşdilər. Həmin dövrdə də yerli əhali tamamilə 

azərbaycanlılardan ibarət idi, siyahıyaalmalarda qeydə alınan ermənilər isə Türkmənçay müqaviləsindən sonra 

İran və Türkiyədən bura köçürülənlər olmuşdur. 1920-ci il işğalından sonra Naxçıvanın Azərbaycanın 

tərkibində qalmaq üçün apardığı mübarizə nə mərkəzi hökumətin repressiyaları, nə də yerli bolşeviklərin süni 

beynəlmiləlçi ideyasına məğlub olmadı. Tarixi mənbələri göstərir ki, sovet rejiminin bütün səylərinə 

baxmayaraq 1920-1924-cü illər ərzində regionda sabitliyi təmin etmək mümkün olmamışdı, Naxçıvanın 

müxtəlif yerlərində davamlı çaxnaşmalar baş verirdi. Bu mübarizə 9 fevralda Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in 

tərkibində Muxtar Sovet Sosialist Respublikası statusunu qazanması ilə yekunlaşdı. 

Bu tarix müasir mərhələdə Azərbaycanın bütövlük tarixidir. Təqvimin bu günü Naxçıvanın Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olmasını təsdiqləməklə tarixə yazıldı. Buna görə də 9 fevralı, hər şeydən əvvəl, 

Naxçıvanda yaşayan əhalinin qətiyyətinin zəfəri adlandırmaq olar. Min illərlə Azərbaycan tarixində 

özünəməxsus yeri olan bu diyar ermənilərin və onların havadarı olan xarici qüvvələrin məkrli planlarından 

bütövlük prinsipini saxlayaraq çıxdı. Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət qazanmasının 

Azərbaycan üçün nə qədər həyati əhəmiyyətli olduğunu qeyd edərək demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa 

torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir”. 

2017-ci Azərbaycanda “İslam həmrəyliyi ili” elan olunmuşdur. İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin 

2009-cu ilin oktyabrın 14-də keçirilən VI konfransında qəbul edilmiş qərara əsasən isə qədim Azərbaycan 

torpağı olan Naxçıvan 2018-ci il üçün “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” seçilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “İslam həmrəyliyi ili” elan olunması ilə bağlı sərəncamında bu 

məsələyə xüsusi önəm verilir: “Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, 

mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına, islam dəyərlərinin dünyada təbliğinə böyük 

töhfələr vermişdir. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009-cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan 

şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır.” 

Muxtar respublikanın yaradılmasının 93-cü ilində İslam mədəniyyəti paytaxtı olan Naxçıvan torpağının 

yetirmələrin böyük bir tarixi dövr ərzində İslam intibahının çiçəklənməsinə töhfə vermişlər. Ən azı qarşıdakı iki 
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il ərzində İslam dünyasının xüsusi diqqət mərkəzində olacaq ölkəmizin müsəlman ölkələri arasında daha 

yaxından tanıdılmasına əlverişli imkan yaranmışdır. Bu yazıda hazırda müsəlman ölkələri arasında dövlət-din 

münasibətləri və dini tolerantlıq baxımından nümunə ola biləcək Azərbaycanın İntibah dövründə də İslam 

sivilizasiyasına verdiyi töhfələrə nəzər salmaq istərdik. 

  

İslam intibahı dövrü 

  

Azərbaycandan çıxan mütəfəkkirlərin dünyada İslam dəyərlərinin təbliğində və İslam intibahı 

adlandırılan dövrdə tutduğu mövqeyə işıq salmazdan əvvəl intibah dövrü anlayışına Şərqdə və Qərbdə fərqli 

yanaşma olduğunu qeyd etməliyik. Məlum olduğu kimi, Qərb elmi dairələrində intibah – renessans dövrü olaraq 

XIV-XVII əsrlər hesab olunur. İntibah dövrünə Avropa mədəniyyəti tarixində Orta əsr və Yeni dövr 

mədəniyyətləri arasındakı mərhələ kimi baxılır. Qərbin intibah dövrünün əsas fərqləndirici xüsusiyyəti isə 

ondan ibarətdir ki, bu tarixi mərhələ yalnız Avropaya şamil olunur, Şərqdəki hadisələr isə ümumiyyətlə yada 

salınmır. Halbuki həmin dövr Şərq-İslam mədəniyyəti Avropa ilə müqayisədə daha yüksək səviyyədə idi. 

Avropada özgələrinə qarşı ayrı-seçkilik üstündə qurulan bu yanaşma ümumilikdə Şərqi görməzlikdən gəlir. 

Təsadüfi deyil ki, Qərbdə renessans dövründən əvvəlki mərhələni “qaranlıq əsrlər” adlandırırlar. 

Roma imperiyasının dağılmasından başlayaraq XIV əsrə qədərki dövrün “qaranlıq” adlandırılmasına isə 

İslam mədəniyyətinə qarşı ayrı-seçkilikdən başqa ad vermək mümkün deyil. Çünki bu mərhələdə nəinki Şərqdə, 

ümumilikdə bütün dünyada ən böyük aydınlıq, bir çox elmi və texniki kəşflər, şəhərsalmadan tutmuş incəsənətə 

qədər yeniliklər İslam dünyasının adı ilə bağlıdır. İslam intibahının Avropaya gətirdiyi bir çox yeniliklər 

İspaniyada, İtaliyada hətta müsəlmanlara qarşı aparılan rekonkista hərəkatından sonra da ən mütərəqqi 

nailiyyətlər hesab olunurdu. 

İslam Avropaya təkcə bir dini dünyagörüşü deyil, fəlsəfi fikirdən memarlığa qədər geniş bir sahəni əhatə 

edən mədəniyyət olaraq daxil olmuşdu. Təəssüf ki, Avropa bu yanaşmaya xristian rekonkistası ilə cavab verdi. 

Avropada müsəlmanların mövcudiyyətinə son qoymaqla yanaşı, Kordovada zəngin kitabxanalar, elm məbədləri 

də dağıdıldı. Əslində bu yanaşma Avropa üçün yenilik deyildi. Xristianlığı qəbul edəndə Avropa xristian 

olmayan bütün antik mədəniyyətin dağıdılmasına çalışmışdı. Avropada məhv edilən antik mənbələri dünya 

yalnız müsəlman alimlərin tərcümələrində yenidən öyrənə bilmişdir. Görünən odur ki, “qaranlıq əsr”lərin 

reallığı budur: “İslam intibahı – xristian rekonkistası”. 

Beləliklə, İslam intibahı Qərbin yalnız Avropa tərəqqi mərhələsini əks etdirən klassik renessans 

anlayışından fərqli olaraq ümumbəşəri prosesləri əks etdirir. İslam intibahı “antik mədəniyyətin, İslam 

dəyərlərinin, eləcə də təsəvvüf dünyagörüşünün sintezi” kimi formalaşmışdır. Avropa intibahından fərqli olaraq 

yalnız Qərb-xristian dəyərlərinə deyil, bəşəri dəyərlərə xitab edir. Buna görə də müsəlman dünyasının hər 

yerindən, o cümlədən Azərbaycandan bir çox dəyərli mütəfəkkirlər bu prosesin gedişatında fəal iştirak etmişlər. 

  

İslam dünyası elmi məktəblərində Naxçıvan 

  

Ərəb dilinin islam ümmətində birləşdirici rol oynaması orta əsrlərdə elm və mədəniyyətin inkişafında 

müstəsna rol oynamışdır. Böyük bir coğrafi məkanda vahid dil elm adamlarının fəaliyyət məkanının 

genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycanlı mütəfəkkirlər İslam mədəniyyəti daxilində müxtəlif elmi 

məktəblərin və təsəvvüf cərəyanlarının yaradıcıları, aparıcı üzvləri olmuşlar. Azərbaycandan, o cümlədən 

Naxçıvandan çıxan  bir çox mütəfəkkirlər İslam dünyasının məşhur elmi məktəblərində özünəməxsus yer 

tutmuşlar.  

İntibah dövründə İslam dünyasında Bağdad, Şam, Qahirə, Marağa, İsfahan, Buxara, Səmərqənd elm 

məbədi kimi tanınmış, bir çox alim və mütəfəkkiri öz ətrafında birləşdirmişdir. Naxçıvanla İslam dünyasının bu 

mərkəzləri arasında əlaqələrdə heç şübhəsiz Nəsirəddin Tusinin və onun nəslinin davamçılarının rolu qeyd 

edilməlidir. Məlum olduğu kimi, özü Tus şəhərində anadan olan Nəsirəddin Tusinin əsli Ordubaddandır və hər 

zaman bu torpağa öz diqqətini göstərmişdir. Təsadüfi deyil ki, Hülakilər dövlətində vəzir olan N.Tusi ona 

verilən pay torpağı olaraq məhz Ordubadı seçmişdir. Həmin dövrdə Ordubadı bütün vergilərdən azad etməklə, 

eləcə də rəhbərlik etdiyi Marağa rəsədxanası ilə əlaqə yaratmaqla Naxçıvanda elmin inkişafı üçün şərait 
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yaratmışdır. XIV əsrin ortalarında Nəsirəddin Tusi nəslinin davamçıları Marağadan Ordubada köçərək burada 

yaşamağa başlamışlar. 

N.Tusinin əsasını qoyduğu Marağa-Ordubad elmi əlaqələri Naxçıvandan olan alimlərin İslam dünyasının 

əksər elmi mərkəzlərinə yolunu açmışdır.  Bir maraqlı faktı da qeyd etmək istərdim ki, tarixi mənbələrə 

istinadən Marağa rəsədxanasının qurulmasında görkəmli astronom və konstruktor Müəyyidəddin Ordubadi də 

iştirak etmiş, N.Tusi ilə bərabər bir çox yeni cihazların ərsəyə gəlməsində iştirak etmişdir. Ümumiliklə 

N.Tusinin özünün və davamçılarının ətrafında olan Naxçıvandan bir çox alim və mütəfəkkirlər Hülakilər-

Elxanilər dövlət aparatında, dövrün mühüm elmi mərkəzlərində təmsil olunmuş, eləcə də sufi yolunun 

davamçıları olaraq müsəlman dünyasının müxtəlif bölgələrinə yayılmışlar. 

XIII-XV əsrlərdə Səncər Naxçıvani sülaləsi Yaxın Şərqdə elm, mədəniyyət və dövlət idarəçiliyində ad 

çıxarmışdır. Onun oğlanları Nəsirəddin Qutluğşah, Fəxrəddin Hinduşah, İzzəddin Dövlətşah, Hüsaməddin 

Toğanşah, nəvə-nəticəsi Məhəmməd ibn Hinduşah, Kamaləddin ibn Məhəmməd Şərqin müxtəlif elmi 

məktəblərində Azərbaycanı təmsil etmişlər. 

Orta əsrlərdə Naxçıvandan dünyaya ayaq açan, bütün dünyada və İslam Şərqində Azərbaycanı tanıdan iki 

böyük şəxsiyyətin adı da mütləq xüsusi qeyd edilməlidir – Əbu Bəkr Əcəmi və Fəzlullah Nəimi. Əcəmi Şərq 

arxitekturasında yeni məktəb yaratmışdısa, Nəimi islam dini dünyagörüşü daxilində yeni bir istiqamətin hürufi 

təsəvvüf yolunun yaradıcılarındandır. Əcəmi Şərq memarlıq üslubuna yeni istiqamət gətirmiş, Yaxın Şərq 

memarlığına güclü təsir göstərmişdir. Hətta memar Sinanın tikdirdiyi binalarda Əcəmi üslubundan bəhrələnməsi 

müşahidə olunur. Təsadüfi deyil ki, zamanında ona “Şeyxül-mühəndis” adı verilmişdir. 

Hürufiliyin başında duran Fəzlullah Nəiminin harada anadan olması ilə bağlı fərqli fikirlər olsa da, son 

tədqiqatlara əsasən onun Araz çayı sahilində yerləşən orta əsr şəhəri Astabadda dünyaya gəldiyi bildirilir. Əmir 

Teymurun 1394-cü ildə Əlincə qalasının ətəyində edam etdirdiyi Fəzlullah Nəiminin məzarı da burdadır. Həmin 

dövrdə hürufilik təliminin küfr hesab edilməsinə baxmayaraq, xalqın öz eloğlusuna böyük sevgisi sayəsində 

Nəiminin məzarı bu günə qədər Əlincənin ətəyində qorunub saxlanılır. Yəni, Fəzlullah Nəiminin məzarının 

burda əsrlərdir qorunması vətəni ilə əlaqədardır. Hürufilik təliminin XIV-XVI əsrlərdə bütün müsəlman 

dünyasında geniş yayıldığını və Nəiminin davamçı və müridlərinin bu geniş coğrafiyada səpələndiyini nəzərə 

alaraq onun sayəsində vətəni İslam dünyasında olduqca məşhur olmuşdur. 

Beləliklə, orta əsrlərdə Naxçıvan İslam dünyasının siyasi, elmi, mədəni həyatında yaxından iştirak 

etmişdir. Bu torpağın yetirmələri olan böyük mütəfəkkirlər Azərbaycanın dünyada tanıdılmasına töhfə 

vermişlər. İslam mədəniyyətinin paytaxtına ev sahibliyi edəcək Naxçıvanda müasir dövrdə də İslam mənəvi-

tarixi irsinin və dəyərlərinin qorunmasına və yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan öz tarixi və dini 

abidələri ilə mədəniyyət paytaxtı olmağa tamamilə layiqdir. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

türk-islam mədəniyyətinin vəhdətini əks etdirir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbovun sərəncamı ilə tikilən və restavrasiya olunan – bəşəriyyətin yenidən yaranış tarixini simvolizə edən 

Nuh peyğəmbərin məzarüstü abidəsi, “Qurani-Kərim”də adı çəkilən Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, min ildir 

Naxçıvanı bəzəyən Şərqin mirvarisi - Möminə Xatın türbəsi, Şərq İslam memarlığının incəliyini zövqlə əks 

etdirən Qarabağlar türbəsi, Naxçıvan şəhər-qalası və tikilməkdə olan böyük məscid kompleksi bu qədim torpağı 

dünyaya bir daha yaxından tanıdacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-9 fevral-№ 29.-S.3. 
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Tariximizlə bağlı qiymətli mənbə: "Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri" 
 

Bu orijinal nəşrin müəllifi haqqinda zəruri qeydlər 

 

Musa Rəhimoğlu (Quliyev) 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Naxçıvan xanlığı Azərbaycanın dövlətçiliyi tarixində mühüm rol oynayıb. XVIII əsrin ikinci yarısından 

etibarən Naxçıvan Kəngərli xanları digər xanlarla yanaşı Rusiya ilə də əlaqələrin yaranmasına həssaslıqla 

yanaşıb və dostluq əlaqələrinin etibarlılığına çalışıblar. Sonralar siyasi proseslər elə cərəyan edib ki, Naxçıvan 

xanları sülaləsindən olan varislər Rusiya ordusunda xidmətdə olublar və bu nəsildən olan 6 məşhur general öz 

hərbi hünərləri ilə adlarını hərb tarixinə yazıb. 

XVIII əsrdən başlayaraq Rusiyanın hərbi tarixçiləri Naxçıvan haqqında xeyli maraqlı monoqrafiyalar 

yazıblar. Çox təəssüf ki, qiymətli faktlarla zəngin olan bu kitabların müəlliflərinin əksəriyyəti hayların bəzi 

yalanlarına inanıb öz monoqrafiyalarında həmin yalanları da veriblər. Bütün bunlara baxmayaraq o kitablar 

Azərbaycan tarixinin zəngin bir səhifəsi olan Naxçıvan tarixinin çox ziddiyyətli və mürəkkəb dövrünü (1747-

1920-ci illər) tədqiq etməkdə tədqiqatçıların stolüstü kitabıdır. 

Tarixi-etnoqrafik baxımdan çox orijinal kitablardan biri "Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri" (1833) 

adlanır. Bu kitabın müəllifi Vasili Nikiforoviç Qriqoryevdir. Onun tərcümeyi-halına çox az rast gəlinir. Hətta 

çar Rusiyası dövründə və sonralar da ensiklopediyalara düşməmişdir. Azərbaycanda isə nəşr edilən kitablarında 

onun adını və atasının adını səhv yazırlar. Ona görə də V.N. Qriqoryevin tərcümeyi-halının və elmi fəaliyyətinin 

maraqlı, həm də faydalı olacağını nəzərə alıb oxucuların diqqətinə çatdırırıq. 

Vasili Nikiforoviç Qriqoryev 25 yanvar (yeni stillə 6 fevral) 1803-cü ildə Rusiyanın Sankt-Peterburq 

şəhərində məmur ailəsində anadan olmuşdur. Peterburq gimnaziyasında təhsil aldıqdan sonra Vasili əsasən 

maliyyə idarələrində çalışmışdır. Hətta ömrünün son illərində həqiqi saray müşaviri olmaqla bərabər dövlət 

xəzinə departamentinin vitse-direktoru və şöbə rəisi vəzifələrində işləmişdir. 

Qeyd edək ki, 1821-ci ildə kiçik dövlət məmuru kimi xidmətə başlayan V. Qriqoryev bu vəzifədə 50 ildən 

çox çalışmışdır. Hələ 1820-ci ildən başlayaraq V. Qriqoryev müntəzəm olaraq almanax və jurnallarda öz 

şeirlərini çap etdirməyə başlayır. Yeri gəlmişkən deyək ki, onun şeir yaradıcılığı 1820-1830-cu illəri əhatə edir. 

V. Qriqoryevin şeirləri əsasən "Şimal çiçəkləri" almanaxında çap olunmuşdur. Ədəbiyyatla yaxından məşğul 

olduğu illərdə o, Puşkinlə, Delviqlə, A. Bestujev və digər yazıçılarla, şairlərlə yaxından tanış olur. 

"Qütb ulduzu" jurnalı, həmçinin digər jurnallarla əməkdaşlıq edən V. Qriqoryev bir çox dekabristlərlə 

yaxından dostluq edir. 

V. Qriqoryev ədəbiyyatla məşğul olduğu illərdə K.F. Rıleyevlə tanış olur və onun kimi şeirlər yazırdı. Bu 

şeirləri isə K. Rıleyevin və A. Bestriyevin almanaxında - "Qütb ulduzu"nda çap etdirirdi. 

Sonralar K. Rıleyev dekabristlərin "Şimal Cəmiyyəti"nin rəhbəri olmuşdur. 

1823-cü ildə Rıleyev onu o vaxtlar Rusiyada azad (sərbəst) ədəbiyyatçılar cəmiyyətinə gətirir. Elə həmin 

vaxtdan V. Qriqoryev bu cəmiyyətin işlərində yaxından iştirak edir. Bu cəmiyyət isə dekabristlərin "Rifah" 

birliyinin qanuni filialı idi. 

1823-1825-ci illərdə Vasili Nikiforoviç bu cəmiyyətin işində fəallıq göstərir. Onun iştirak etdiyi 

cəmiyyətdə xeyriyyəçilik və maarifçilik ideyaları əsas yer tuturdu. V. Qriqoryev F. Qlinkanın, K. Rıleyevin, A. 

Bestujevin və A.M. Somovun başçılıq etdiyi sol cinahda idi. Ancaq o, heç vaxt rəsmi olaraq gizli cəmiyyətin 

üzvü olmadı. Bunun üçün də onu dekabristlərin işinin istintaqına çağırmırdılar. 

1825-ci ilin dekabrında o, artıq Qafqazda xidməti ezamiyyətdə idi. 

1826-cı ildə Vasili Qriqoryev Faddey Venegukroviç Bulqarinin (əsl adı Yan Tadeuş Bulqarin) bağ evində 

diplomat və şair A.S. Qriboyedovla tanış olmuşdu. Maraq üçün deyək ki, F.Bulqarin Napoleon ordusunun 

kapitanı olmuş və Fransanın Fəxri Legion Ordeninin kavaleri olub. Sonralar həyatını və ədəbi fəaliyyətini 

Sankt-Peterburqla bağlayıb. Çox qəribə taleyi olan Bulqarin rus yazıçısı, jurnalist, tənqidçi kimi fəaliyyət 

göstərib. F. Bulqarinin (1789-1859) milli mənşəyini polyak yazsalar da, bəzi mənbələrdə o, belorus və ya bolqar 
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albanlarından olduğu göstərilib. O, Rusiyada Puşkinin, Vyazemskinin, Baratınskinin, Lermontovun, 

Nekrosovun və digərlərinin yazdıqları həcvlərin "baş qəhrəmanıdır". 

Bulqarin A.S. Qriboyedovun yaxın dostu olmuşdur. 1828-ci ildə yenidən Vasili Nikiforoviç Qriqoryevi 

Qafqaza xəzinə məmuru kimi bir neçə illiyə işləməyə göndərirlər. Qafqazda V. Qriqoryev Sankt-Peterburqdan 

tanıdığı A. Qriboyedovla qarşılaşır. Əslində V. Qriqoryev Gürcüstanda P.D. Zaveleyskinin yanında işləməyə 

göndərmişdilər. O, Tiflisdə Sankt-Peterburqdan tanış olduğu bir çox şəxslərlə, o cümlədən, knyaz A. 

Çavçavadze ilə də görüşür. 

Araşdırmalar göstərir ki, V. Qriqoryevin o vaxtlar Qafqazın mərkəzi sayılan Tiflisə ezam edilməsinin əsas 

səbəbi Naxçıvan əyalətinin iqtisadi-statistik təsirinə aid kitabın yazılması olub. Çünki Tiflisdə A. Bestujev-

Marlinski və A. Qriboyedovla görüşəndə onlara da məlumat verir ki, ona belə kitab yazmaq tapşırılıb. A. 

Qriboyedov ona məsləhətlər verir və uğurlar arzulayır. Hətta onu öz toyunada dəvət edir. Sonralar V. Qriqoryev 

Tiflisdə A. Çarçavadzenin qızı Nina ilə A.S. Qriboyedovun toy şənliyində iştirak edir. 1830-cu ildə "Vətən 

oğulları" jurnalında yazdığı xatirələrdə bu görüş haqda məlumat verib. 

1829-cu ildə (mayın 1-2-3-də) V. Qriqoryev Naxçıvanda yaşayarkən Tehranda öldürülən rus diplomatının 

cənazəsini qarşılayanlar arasında olur və həmin kədərli səhnəni "Vətən oğulları" jurnalında çap etdirib. O, 

yazırdı: "Səlahiyyətli səfirin cənazəsini İrandan təxti-rəvanda gətirdilər. Təxti-rəvan ağ mahudla örtülmüşdü. 

Sadə düzəldilmiş tabutun içərisinə dəri çəkilmişdir və üstünə qara iplik məzmər örtülmüşdü. Təxti-rəvana iki 

seçmə at qoşulmuşdu. Arxada isə İranın 100 nəfərdən ibarət süvari dəstəsi sultanla birgə addımlayırdı. Arazın 

bu tayına keçəndən sonra cənazəni təzə tabut və arabaya qoydular. İran qoşunlarını bizim döyüşçülərdən ibarət 

batalyon və iki topla əvəz etdilər..." 

Haşiyə: Arazın bu tayında cənazənin Naxçıvana gətirilməsini ümumi qeydlərlə yazan şair V. Qriqoryev 

bəzi həqiqətləri yazmağı nədənsə unudub. Biz yazımızda bu məqaləyə aydınlıq gətirəcəyik. Çünki sənədlərdə 

yazılıb ki, cənazəni Naxçıvanın Kəngərli süvariləri müşayiət edib və sair. 

Vasili Qriqoryevin yazdığı çox sanballı tarixi bir kitab - "Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri" 1833-cü 

ildə Sankt-Peterburq şəhərində nəşr edilmişdir. Kitab iki bölmə və üç fəsildən ibarətdir. Birinci bölmədə 

Naxçıvan dairəsindən, ictimai bölmədə isə Ordubad dairəsindən bəhs edilir. Kitab cəmi 263 səhifədən ibarətdir. 

Bu kitab həm də həmin illərdə Naxçıvan xanlığının sənədlərini müəyyən etməkdə qiymətli bir mənbədir. 

Kitabda verilən statistik cədvəllər də maraqlıdır. V. Qriqoryev Kaxetiyanın da kameral təsvirlərini 

işləmişdir. Onun yazdığı xatirələrdən məlum olur ki, bu məqsədlə o Kaxetiyada knyaz A.Q. Çavçavadzenin 

Sinandalidəki malikanəsinə getmiş və orada yaşayan Nina Aleksandrovanın (A.Qriboyedovun dul qadını) 

qonağı olmuşdur. 

V. Qriqoryevin Gürcüstanla bağlı yazdığı oçerklərdən "Gürcü toyu", "Allahverdi bayramı, "Kaxetiyada 

ingilislərlə görüş" və s. Peterburq jurnallarında çap olunmuşdur. 

Vasili Nikiforoviç Qriqoryev Naxçıvanla bağlı yazdığı kitab əvvəlcə "Tiflisskiye vedomosti"(Tiflis 

xəbərləri) qazetində (1831-ci ildə) çap olunmuşdur. Bu kitabla bağlı "Sovremennıx" jurnalının redaktoru A.S. 

Puşkin tərifləyici bir rəy nəşr etdirmişdir. Bu çox maraqlı bir məsələdir və ayrıca bir yazının mövzusudur. 

V. Qriqoryevin Qafqazla bağlı yol qeydləri və etnoqrafik oçerkləri də vardır. O, əsasən dekabristlərin 

mövzuları ilə bağlı - insanları azadlığa səsləyən şeirlər yazmışdır.Onun şeirlərində etnoqrafik cizgilər də əsas 

yer tutur. Lirik şeirlər müəllifi kimi tanınan Vasili Qriqoryevin yazdığı "Səhər günəşi", "Aya doğru", "Həyat 

çayı", "Babilistanın dağılması", "Ossiyananın həsrəti", "Əsir müğənninin düşüncələri", "Maşuqda axşam", 

"Beştan", "Gürcü qızı" və sair şeirlər həmişə müəllifə oxucu rəğbətini qazandırıb. Bu şeirlərin demək olar ki, 

hamısı 1821-1828-ci illərdə yazılıb. Amma onun şeirləri heç vaxt ayrıca kitab kimi çap olunmamışdır. 

Məlum olmayan səbəbə görə o, 1840-cı ildən sonra artıq ədəbiyyatla məşğul olmamışdır. Maraqlı odur ki, 

lirik şair və xəzinə məmuru olan Vasili Qriqoryev "Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri" kitabı ilə əbədi olaraq 

Naxçıvan tarixində öz adını yazmışdır. Onun "Həyatımdan qeydlər" adlı əlyazması çap edilməmiş qalmışdır. 

Yalnız bəzi hissələr "Sovremennik" jurnalında (1925, № 1) çap edilmişdir. 

Vasili Nikiforoviç Qriqoryev 5 dekabr 1876-cı ildə Sankt-Peterburqda vəfat etmişdir. 

 

525-ci qəzet.-2017.-7 fevral-№ 22.-S.6. 
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Naxçıvanın “7 möcüzəsi” – muxtar diyarın turizm xəritəsinə işıq salan mayak 

 

Elnur KƏLBİZADƏ,  

AMEA Naxçıvan Bölməsi  Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya  İnstitutunun elmi işçisi  

 

Təbiətin və tarixin möcüzə təsiri bağışlayan qəribəlikləri bütün dövrlərdə maraq dairəsi geniş olanların 

diqqətinə hakim kəsilib, bəşəri biliklər sistemində yer alaraq günümüzə gəlib çatıb. Şübhəsiz, qədim 

dünyanın “7 möcüzəsi” bu sırada birinciliyini qoruyub saxlamaqdadır. 

 

Sən demə, Yer üzünün ən qədim yaşayış məskənlərindən olan, təbiətinin və tarixinin zənginliyi ilə seçilən 

Naxçıvan diyarının da öz “7 möcüzəsi“ var imiş. Muxtar respublikanın turizm potensialında bu 7  obyektin 

çəkisini və rolunu nəzərə alıb mülahizələrimi “Xalq qəzeti”nin oxucuları ilə bölüşürəm. 

Neft sektorundan sonra ölkəmizdə prioritet inkişaf istiqamətlərindən olan turizmin inkişafı, əsasən, iki 

amillə bağlıdır. Birincisi, hər hansı ölkəyə və regiona turistlərin cəlbi üçün yetərli infrastruktur olmalı, onların 

rahatlığı və  təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. İkincisi, gəldiyi ölkə turistlər üçün fərqliliyi, xüsusən qəribəliyi ilə 

seçilməli, onlarda maraq doğuran görüntü və təzahürlərdən doğan “niyə” sualı mütləq cavablandırılmalıdır. 

Yəni, hər bir şəxs səyahət edəcəyi məkanı seçərkən beynində istər-istəməz belə bir sual doğur: mən bu əraziyə 

niyə getməliyəm? 

Heç də təsadüfi deyil ki, inkişaf etmiş turizm sənayesi olan ölkələrə gələn çoxsaylı əcnəbi üçün həmin 

yerin təbiətinin, tarixinin nadirliyi, adət-ənənəsinin özünəməxsusluğu daha böyük maraq doğurur. Elə buna görə 

də ölkəmizlə, eləcə də onun zəngin tarixi, nadir təbiəti olan və ildən-ilə yetərli həddə çatan turizm infrastrukturu 

yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə maraqlanan xaricilərin diqqətini cəlb etmək istəyiriksə, biz də, ilk 

növbədə, onların beynindəki niyə sualını cavablandırmalıyıq. 

Təcrübə göstərir ki, bu sualı cavablandırmaq üçün təkcə tarix və təbiət abidələri haqqında ümumi 

məlumat vermək yetərli deyil. Çünki, təbiət və tarix abidələri dünyanın, demək olar ki, hər bir ölkəsində var. 

Deməli, biz turistlərə və muxtar respublikamıza gələn qonaqlara tariximiz və təbiətimizlə bağlı ümumi 

məlumatı yox, həm də nadir abidələrin fərqli cəhətlərini çatdırmalıyıq. Bu baxımdan Naxçıvanın “7 

möcüzəsi”nin dünyaya tanıdılmasının önəmli təsiri ola bilər.  

1. Sədərək – dörd ölkənin qovuşduğu ərazi 

Doğrudur, muxtar respublikanın turizm potensialından danışılarkən burada Sədərək rayonunun yeri və 

rolu o qədər də fərqləndirilmir. Lakin Sədərəyin yerləşdiyi ərazinin coğrafi xüsusiyyəti turistləri cəlb etmək 

üçün az maraq doğurmaz. Dünyada çox az yerlər var ki, o nöqtədə dayanmaqla bir neçə ölkənin ərazisini eyni 

anda görmək imkanı olsun. Məhz Sədərək rayonunun ərazisi bu xüsusiyyətinə görə dünyanın seçilən 

nöqtələrindən biri hesab edilə bilər. Burada 4 dövlətin - Azərbaycanın, Türkiyənin, İranın və Ermənistanın 

ərazisi nadir coğrafi qovşaq yaradır. Beləliklə, Naxçıvana səfər edəcək turistin diqqətini, hər şeydən əvvəl, bu 

cəhətə yönəltməliyik. 

2. “Gəmiqaya” muzeyi 

Dünyada muzeylər çoxdur. Onların hər biri bir xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Roma, Paris muzeyləri antik 

və intibah dövrünə aid ən zəngin eksponatları olan saxlanclar hesab edilir. Müxtəlif mədəniyyətlərə aid 300 

mindən artıq eksponatın saxlanıldığı Fransadakı “Luvr” dünyada  ən böyük muzey sayılır. 

İtaliyadakı “Uffizi qalereyası” da ən populyar və ən qədim sənət əsərlərinin saxlanıldığı muzeylər 

sırasındadır. ABŞ-dakı “Metropolitan” isə 2 milyondan artıq əsəri qoruyub sərgiləməklə dünya muzeyləri 

sırasında adını fərqləndirir və turistləri özünə daha çox cəlb edir. Türkiyədəki “Topqapı”, Rusiyadakı “Ermitaj” 

da dünyanın zəngin və böyük muzeylərindəndir. 

Naxçıvandakı “Gəmiqaya” təbiət və tarix muzeyi isə turistlər üçün iki cəhətdən maraqlı ola bilər. İlk 

növbədə, xaricilər üçün maraqlıdır ki, bu ərazi ümumdünya tufanından sonra insanlığı bəladan qurtaran Nuhun 

gəmisinin torpağa toxunduğu ilk nöqtədir. Bu ərazidə yaradılmış muzey həm də dünyada dəniz səviyyəsindən 

çox  yüksək nöqtədə yerləşən  muzeylərdən biridir. 

3. Nuh peyğəmbərin əbədiyyət ünvanı 
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Dini turizm dünyada ən böyük sektorlardan sayılmaqdadır.  Araşdırmalar göstərir ki, hələ də Vatikana, 

Qüdsə, İstanbula və yaxud Tibetə səfər edən bir çox turist üçün bu ərazilərin dini qaynaqları çox önəmlidir və 

insanları oraya gətirən də məhz müqəddəsliyə sitayiş ehtiyacıdır. Və yaxud hər il dünya müsəlmanlarının 

qibləgahı sayılan Məkkə şəhərindəki Kəbəni və Mədinə şəhərindəki Məhəmməd peyğəmbərin məzarını 

milyonlarla insan ziyarət edir. Bu ibadətləri gerçəkləşdirən hər bir xarici ölkə vətəndaşı həm də turist-zəvvar 

olaraq həmin ölkələrin büdcəsinə xeyir verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu cəhətdən də Naxçıvan fərqliliyi ilə seçilir. Əgər Vatikana, Qüdsə, Məkkəyə 

fərqli inancların daşıyıcıları gedirlərsə, Nuh peyğəmbər bütün təkallahlı dinlərin tərəfdarları üçün müqəddəs 

sayılır və bu səbəbdən bəşərin ulu babasının Naxçıvan şəhərindəki əbədiyyət ünvanı – məzarüstü türbəsi bütün 

dinlərdən olanlar  üçün müqəddəsdir. 

4. Əshabi-Kəhf – “Qurani-Kərim”də adı çəkilən ünvan 

Bu gün Əshabi-Kəhf möcüzəsinin Naxçıvana ən çox turist cəlb edən amillərdən biri, bəlkə də, birincisi 

olduğu şübhəsizdir. Müqəddəs “Qurani-Kərim”də adı çəkilən mağaralardan birinin də məhz Naxçıvanda 

yerləşməsi qonşu müsəlman ölkələrinə məlum olsa da, bunu digər İslam ölkələrinə də çatdırmaq daha çox turist 

axınına səbəb ola bilər. 

Qarşıdan gələn 2018-ci ildə Naxçıvanın “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” olması bunun üçün əla fürsətdir. 

5. Ən qədim duz mağarası 

“Duzdağ” mağarası və insanların sağlamlığı üçün qurulmuş Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi də sağlamlıq 

turizmi ilə bağlı Naxçıvanı dünyada tanıtmaq üçün tutarlı resursdur. Duzdağın heyrətamiz şəfası, cana düşərliyi 

muxtar respublikaya gələn insanlara necə böyük təsir edirsə, gedib başqalarını da ora göndərirlər. 

6. Batabat gölündə üzən ada 

Batabat uçqun və sürüşmə nəticəsində yaranan onlarca bənd göllərindən biridir. Lakin onu fərqləndirən 

bir məqam var. Bu göl dünyanın yeganə “üzən ada”sının mövcud olduğu bənd gölüdür. Bu torf adanın saatlar 

ərzində gölün bir tərəfindən digər tərəfinə getdiyini müşahidə etmək insana qəribə bir rahatlıq bəxş edir. 

Naxçıvan şəhərindən 65 kilometr məsafədə, dəniz səviyyəsindən 2445 metr hündürlükdə olan Batabat gölünü 

məhz bu cəhətinə görə hər bir turist görmək istəyər. 

7. Dünya fatehinə baş əyməyən Əlincə qalası 

Şərqdən Qərbə hər yeri ayaqlayıb gələn Əmir Teymur 1370-ci ildən 1405-ci ilə qədər davam edən 35 illik 

yürüşləri ilə adını dünya fatehləri sırasına yazmışdır. Orta əsrlər cahangiri Orta Asiyanı, Rusiyanın cənubunu, 

Xorasanı, İranı, Gürcüstanı, İraqı, Suriyanı, Anadolunu, Hindistanı və s. ələ keçirmişdi. Bunu bütün dünya bilir. 

Dünyada hələ çoxunun bilmədiyi bir məqam isə Teymurun 14 il yaxın düşə bilmədiyi Əlincə qalasının 

Naxçıvanda yerləşməsidir. 

Bu qalanı dövlətimiz ən yüksək səviyyədə restavrasiya edib. Onu daha çox tanıtmaq isə digər 

məlumatlandırma yolları ilə yanaşı, həm də bura turist axını yaratmaqla mümkündür. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvanın “7 möcüzəsi” Azərbaycanın bu qədimdən-qədim, ulu türk yuvası olan diyarını 

dünyada layiqincə tanıtmaqda, ona göz dikən xain gözlərə mil çəkməkdə misilsiz vasitədir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-5 fevral.-№26.-S.6. 
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Dəyişikliklərin miqyası: davamlı proseslər və dayanıqlı inkişaf 

 
İsa Həbibbəyli, 

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri,  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik 

 
Müstəqil Azərbaycan dövləti bütün coğrafi ərazisində hərtərəfli və müasir inkişafın təmin edilməsi 

yollarında uğurla irəli getməkdə davam edir. Ölkəmizin böyük dağıntılardan, dərin iqtisadi böhrandan çıxaraq 

ən müasir inkişaf səviyyəsinə çatması, dünyanın əsas söz sahiblərindən və güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsi 

çoxəsrlik tarixə malik olan Azərbaycanın müstəqillik dövrünün mühüm nailiyyətidir. Bu, Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik strategiyasının reallığıdır.  

Əsrin dörddə biri qədər qısa zaman içərisində Azərbaycan Respublikasında keçilmiş möhtəşəm yol 

müstəqillik qazanmış yeni dövlətlər üçün mühüm örnəkdir. Bu, həm də ölkəmizdə ardıcıl və davamlı dövlət 

quruculuğu proseslərinin məqsədyönlü şəkildə irəli aparılmasının, seçilmiş düzgün yolun qətiyyətlə və 

yaradıcılıqla davam etdirilməsinin uğurlu nəticəsidir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xalqımızın milli dövlətçilik maraqlarına əsaslanan 

dönməz mövqeyi və ölkəmizi islahatdan-islahatlara doğru davamlı surətdə inkişaf etdirmək strategiyası, 

müasirləşmə istiqamətindəki kompleks proqramları əhatə edən genişmiqyaslı baxışları, obyektiv reallıqları əks 

etdirən düşünülmüş addımları sayəsində müstəqil dövlətimiz sürətlə inkişaf edərək böyük nailiyyətlər əldə 

etmişdir.  

Qətiyyətlə demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni Azərbaycan dünya xəritəsində 

əhəmiyyətli mövqeyə və dayanıqlı inkişafa malik olan qüdrətli dövlətlərdən birinə çevrilmişdir. Dövlət 

başçısının ölkəmizin paytaxtında və regionlarında həyata keçirdiyi böyük quruculuq proqramları və yeniləşmə 

hərəkatı Azərbaycanı yeni epoxanın əsas simasını müəyyən edən ölkələr sırasına çıxarmışdır. Ölkəmizi bundan 

sonra da inamla qabağa aparmaq yolunda regional inkişaf proqramlarına xüsusi əhəmiyyət verən Prezident 

İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə III sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”nın icrasının üçüncü ilinin yekunlarına həsr edilmiş konfransdakı dərin məzmunlu nitqində deyildiyi 

kimi, “Regionların inkişafı, ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsi istiqamətində atılan bu addımlar, infrastruktur ilə 

bağlı olan layihələr... bugünkü reallığı yaratmışdır”. Bu mənada ölkəmizdə ardıcıl olaraq həyata keçirilən 

təməlqoyma və açılış mərasimləri, xalqın istifadəsinə verilən mühüm infrastruktur layihələri ahəngdar bir 

prosesin real ritmlərini, dinamik notlarını nümayiş etdirir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərləri də respublikamızın yeni simasını 

müəyyən edən böyük dəyişikliklərin reallaşdırılmasının geniş miqyasını təsəvvür etməyə imkan yaradan tarixi 

hadisələrdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqil dövlətimizin başçısı qarşısındakı hesabatları ölkəmizin 

yeniləşmə və quruculuq proseslərinin faydalı və əhəmiyyətli nümunələri ilə yaddaşlara yazılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan 

bu diyarında - Naxçıvanda baş verən dəyişikliklərə münasibətində və həyata keçirilən böyük proqramların 

uğurlu həllinə verdiyi qiymətləndirilmələrdə tarixiliklə müasirliyin üzvi əlaqəsi, mükəmməl sintezi həmişə əsas 

meyar olmuşdur. Dövlət başçısının səfərləri zamanı hər dəfə müşahidə etdiyi və yüksək qiymətləndirdiyi bu 

meyar geniş mənada Azərbaycanda davamlı bir proses kimi ümummilli dəyərlərin, çoxəsrlik ənənələrin qorunub 

daha da möhkəmləndirilməsi əsasında müasir inkişafa nail olmaq siyasətinin əhəmiyyətini diqqət mərkəzinə 

çəkməyə xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərləri müddətində ən 

müasir infrastruktur layihələri ilə yanaşı, Əshabi-Kəhf ziyarətgahına, qədim Duzdağ mədənlərinə, tarixi-

memarlıq abidələrinə, zəngin maarifçilik ənənələrinə xüsusi fikir verməsi müstəqil dövlətimizin azərbaycançılıq 

ideologiyasının tam, bütöv fəlsəfəsini və strateji xəttini ifadə edir. Ölkəmizin rəhbərinin 11 yanvar 2017-ci il 

tarixdə Azərbaycanın bu tarixi diyarına növbəti səfərində də tarixilik və müasirlik diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilən 3 saylı tam orta 

rus məktəbinin açılışı mərasimindəki çıxışında deyilmiş aşağıdakı sözlər ölkəmizdəki müasirləşmə və inkişaf 

proseslərinə milli-tarixi ənənələrin mahiyyətindən çıxış edərək yanaşmanın daha bir sübutudur: “Naxçıvan 

dünya miqyasında öz gözəlliyi ilə seçilən bir şəhərdir. Əlbəttə ki, Naxçıvanın qədim və zəngin tarixi bizim milli 
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sərvətimizdir. Naxçıvan Azərbaycanın qədim diyarıdır, qədim torpağıdır. Burada tarixi abidələr qorunur. Bu 

tarixi abidələr bizim qədim tariximizi göstərir. Onu göstərir ki, əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu diyarda 

yaşayıb, yaradıb. Bu, bizim böyük milli sərvətimizdir!”  

Ölkəmizdəki əsas sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanın böyük tarixi dövrlər ərzində 

Azərbaycana və dünyaya bəxş etdiyi şərəfli tarixi və mədəniyyət abidələrinin milli sərvət səviyyəsində 

dəyərləndirilməsi həm azərbaycançılığın ölkəmizdə əsas faktor olmasını daim nəzərə almaq, həm də milli-

mənəvi dəyərlərimizi qorumaq, inkişaf etdirmək, daha da möhkəmləndirmək üçün səfərbər olmaq deməkdir. 

Heç şübhəsiz, bu o deməkdir ki, ümummilli dəyərlərimizi və sərvətlərimizi qorumaq və inkişaf etdirmək 

möhtəşəm quruculuğun əsas start nöqtəsidir.  

Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında”kı 12 yanvar 2017-ci il tarixli sərəncamında da müasir 

inkişafa, yeni dəyişikliklərə tarixi ənənələr miqyasından qiymət verilmişdir. Dövlət başçısının əlavə tədbirlər 

haqqında sərəncamındakı tarixi ekskursa dair dərin məzmunlu “giriş” əslində müasir dövrün müstəqil 

dövlətçilik meyarlarının ana xətlərini özündə əks etdirir: “Zəngin tarixə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə 

malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb, lakin parlaq inkişaf yolu keçərək Azərbaycanın 

sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında özünəməxsus yer tutmuş, ölkəmizin inkişafında hər zaman 

əhəmiyyətli rol oynamışdır”. 

Dövlət başçısının ölkəmizin müasir inkişafı konsepsiyasında ifadə olunan “hər zaman” anlayışı sadəcə 

tarixə obyektiv qiyməti əks etdirməklə qalmır, inkişaf proseslərində varislik və müasirlik münasibətlərinin 

qorunub saxlanılmasının əhəmiyyətini, zəruriliyini diqqət mərkəzinə çəkir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

timsalında inkişaf meyarlarında diqqətə çatdırılan ənənə və müasirləşmə ölkəmizdə artıq davamlı və oturuşmuş 

bir sistemə çevrilmişdir. Bu, yeni Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası da daxil olmaqla, bütövlükdə 

ölkəmizin çoxəsrlik tarixinin layiqli varisi olduğunu və böyük ənənələrin əsasında hərtərəfli və sürətli inkişafın 

zəruriliyini mühüm vəzifələr sırasına çıxarır.  

Prezident İlham Əliyevin siyasəti, ölkəmizdə davamlı inkişafın əsas mənbəyi Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin sınaqlardan çıxmış və hədəfləri daha böyük gələcək olan müstəqil dövlətçilik 

təlimidir. Demək olar ki, əksər çıxışlarında, nitqlərində istinadgah kimi nəzərə çarpdırılan bu mühüm faktor 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərlər zamanı mütləq ön mövqeyə çəkilir, həmin amil inkişafın əsas 

mahiyyətini və qiymətini müəyyən edir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev kimi böyük bir dühanı 

Azərbaycana və dünyaya bəxş edən tarixi bir diyar olmasından başqa, həm də ümummilli liderin yaxın 

tariximizin ən çətin və mürəkkəb dövrlərində burada böyük xilaskarlıq missiyasını həyata keçirməsi, dövlət 

müstəqilliyinin mühüm addımlarını atması, ilk dəfə üçrəngli Azərbaycan bayrağını müstəqil dövlətçiliyin 

rəmzinə çevirməsi də bu böyük dühadan ürək dolusu söz açmağa tam əsas verir. Prezident İlham Əliyevin digər 

səfərlərində olduğu kimi, 11 yanvar 2017-ci il tarixli səfərində də dəyişikliklərə və proseslərə ümummilli liderin 

gözü ilə, onun böyük xidmətlərinin fonunda qiymət verilməsi ölkəmizin müasir siyasi həyatında Heydər Əliyev 

dövlətçilik təliminin mühüm yer tutduğunu göstərməyə əsas verir. Prezidentin hər yerdə, o cümlədən 

Naxçıvanda da bütün səfərlərini Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsini 

ziyarət etməkdən başlaması bu ulu şəxsiyyətə əbədi ehtiramı ifadə etməklə bərabər, həm də inkişafın yeni 

mərhələsinə onun siyasətinin işığında diqqət yetirib qiymət veriləcəyinin paroludur. Tarixi ənənələri, müasir 

strateji mövqeyi, coğrafi vəziyyəti, dövlətçilik yollarındakı məsuliyyəti bir daha Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında səfərdən-səfərə baş verən dəyişikliklərin Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, möhkəm 

təməllərini yaratdığı strategiyanın işığında qiymətləndirilməsi zərurətini meydana çıxarır.  

Bu mənada Prezident İlham Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

münasibətindən söz açarkən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yanaşmalarından çıxış etməsi tam təbii 

səslənir: “Ulu öndər Heydər Əliyev həmişə Naxçıvana böyük diqqətlə yanaşırdı, respublikanın problemlərinin 

həlli üçün müvafiq göstərişlər verirdi və böyük qayğı göstərirdi. Mən də bu siyasəti davam etdirirəm... Çox 

şadam ki, respublikada uğurlu inkişaf təmin olunur. Bu münasibətlə respublikanın rəhbərliyini və sakinlərini 

təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da son illər ərzində Naxçıvanda böyük inkişaf yolu keçilmişdir. Naxçıvan 

şəhərinin abadlaşdırılması, gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər və kəndlərin 

abadlaşdırılması onu göstərir ki, respublika möhkəm ayaqda dayanır”.  
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov da bütövlükdə Azərbaycanda, o 

cümlədən Naxçıvanda da baş vermiş dəyişikliklərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik 

strategiyasının və Prezident İlham Əliyevin yeni epoxada müasirləşmə və inkişaf modelinin əvəzolunmazlığını 

bir daha diqqət mərkəzinə çəkmişdir: “Möhtərəm cənab Prezident! Bu gün yeni inkişaf dövrünü yaşayan 

ölkəmizlə bağlı tövsiyələriniz muxtar respublikada da ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Sizin rəhbərliyinizlə 

həyata keçirilən quruculuq işləri, sabitlik və iqtisadi inkişaf uğurla davam etdirdiyiniz ümummilli lider Heydər 

Əliyev yoluna sədaqətin bəhrələridir”. 

Dövlət başçısının Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri ümummilli lider Heydər Əliyev yoluna və 

Prezident İlham Əliyev siyasətinə dərin sədaqətin və əməli işlərlə cavab verməyin növbəti uğurlu hesabatıdır.  

Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətdə xalq amilinin əsas kimi qəbul edilməsi, sosial 

rifahın yaxşılaşdırılması həmişə diqqət mərkəzində dayanıb. Bu da öz növbəsində ölkəmizdə sosial təminatın 

ardıcıl olaraq yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, həm də bu sahədəki inkişafda mühüm rola malik olan infrastruktur 

layihələrinin həyata keçirilməsini ön sıraya çəkir. Beləliklə, ölkəmizdə müasir dövrün xarakteri sosial-iqtisadi 

inkişaf mərhələsi kimi səciyyələnir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da iqtisadi inkişafın bu istiqamətdə 

aparılması və konkret nəticələr verməsi həm ümumi inkişafa təkan vermiş, həm də regionda əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, yeni imkanların meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə 

dair əlavə tədbirlər haqqında”kı 12 yanvar 2017-ci il sərəncamında muxtar respublikada bu istiqamətdə əldə 

olunan mühüm nəticələrə, diqqətəlayiq yekunlara dövlət səviyyəsində yüksək qiymət verilmişdir: “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində bu gün də 

dinamik inkişaf edən muxtar respublikada infrastrukturun müxtəlif sahələrində irimiqyaslı layihələr həyata 

keçirilmiş, elektrik stansiyaları istismara verilmiş, yeni yollar çəkilmiş, müasir sənaye və kənd təsərrüfatı 

müəssisələri yaradılmış, idman kompleksləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və turizm ocaqları inşa olunmuş, 

nəticədə minlərlə iş yeri açılmışdır”. Naxçıvan Muxtar Respublikasına 11 yanvar 2017-ci il tarixli səfəri 

çərçivəsində irimiqyaslı sosial-iqtisadi obyektlərin rəsmi açılışında iştirak etməsi, bu obyektləri xalqın 

istifadəsinə verməsi, yeni təməlqoymalara imza atması davamlı proseslərin qanunauyğun məntiqi nəticəsidir. 

Ordubad Su-Elektrik Stansiyasının təməlqoyma mərasimi, Culfa və Şahbuzda rayon mərkəzlərinə və ətraf 

kəndlərə içməli suyun verilməsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabit və gizirləri üçün inşa edilmiş yaşayış 

binasının, “N” saylı hərbi hissədəki yataqxananın və Əsgəri-Məişət Kompleksinin açılışı əhalinin həyat 

səviyyəsinin, sosial imkanlarının inkişaf etdirilməsinə xidmət edən genişmiqyaslı və əhəmiyyətli faktlardır. Bu 

hadisələrdən hər biri həm regionun sosial-iqtisadi inkişafında, həm də əhalinin müxtəlif təbəqələrinin həyatında 

mühüm dəyişikliklərə şərait yaradır. Həmin dəyişikliklər bugünün əsas sosial-iqtisadi nəticələrindən olmaqla 

bərabər, həm də bundan sonrakı inkişafın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. Bütün bunların fonunda Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının bugününün real mənzərəsini görməklə yanaşı, yaxın və uzaq sabahlarını da aydın 

surətdə təsəvvür etmək mümkün olur. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin iqtisadi inkişafda birinci hədəf hesab 

etdiyi enerji müstəqilliyimizin təmin edilməsi sahəsində atılmış daha bir mühüm addım olan Ordubad Su-

Elektrik Stansiyasının təməlqoyma mərasimi diyarda əlavə 36 meqavat gücündə elektrik enerjisi vasitəsilə yeni 

iqtisadi imkanlara yol açılmasına şərait yaradır. Prezidentin nitqində deyildiyi kimi, “bu, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının iqtisadi və enerji potensialını böyük dərəcədə gücləndiriləcək... enerji təhlükəsizliyi daha da 

möhkəmlənəcək və eyni zamanda, Naxçıvanın ixrac potensialı daha da artacaq”. Bu isə öz növbəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında yeni layihələrin həyata keçirilməsi, əlavə qazanc 

mənbələrinin əldə edilməsi deməkdir. Ordubad Su-Elektrik Stansiyasının inşa edilməsi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İran İslam Respublikası ilə əlaqələrinin genişləndirilməsində də böyük addım olacaqdır. Bu 

yaxınlarda açılmış Naxçıvan-Təbriz-Məşhəd dəmir yolu da qonşu dövlətlə əlaqələrin inkişafında yeni 

mərhələnin mühüm hadisəsidir. Bu dəmir yolu marşrutunun ən yaxın zamanlarda “Şimal-Cənub nəqliyyat 

dəhlizi” vasitəsilə ölkəmizin vahid dəmir yolu magistrallarına birləşməsi ilə Naxçıvandan Bakıya və dünyaya 

yola düşəcək yük və sərnişin qatarlarına start veriləcəkdir. Bütün bunlar həm muxtar respublikanın çətin 

blokada vəziyyətindən xilas olması, həm də daha böyük templərdə inkişaf etdirilməsi deməkdir. 

Ölkə rəhbərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərlərinin hamısında yeni məktəblərin açılışı 

mərasimləri keçirilmişdir. Naxçıvanın məktəb tikintisi hərəkatında kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin bir-

birini tamamlaması təhsilin inkişafına böyük töhfələr verir. Yeni məktəblərdə yaradılan müasir şərait - 
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kompüterləşmə, geniş internet imkanları, laboratoriyalar, elektron lövhələr, yerli məktəb mebeli təhsil mühitini 

dəyişmiş, yeni tipli maarifçilik hadisəsinin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Naxçıvan Dövlət Universitetində, 

Naxçıvan Universitetində, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda hazırlanan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin məktəb 

hərəkatındakı fəal rolu təhsil sahəsində çox böyük nailiyyətlərin meydana çıxmasını şərtləndirir. Naxçıvan 

şəhərindəki 3 saylı tam orta rus məktəbinin binasının əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi muxtar 

respublikada böyük ənənəsi olan maarifçilik hərəkatının yaddaqalan hadisələrindən biridir.  

Prezident İlham Əliyevin qənaətinə görə, məktəb sosial infrastruktur layihələrinin bariz təzahürüdür. 

Həqiqətən də müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 200-ə yaxın yeni məktəb binasının 

istifadəyə verilməsi Azərbaycan üzrə rekord göstəricidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün 

rayonlarındakı məktəblərinin vahid elektron-internet şəbəkəsində birləşdirilməsi, “Muzeydən məktəbə” açıq 

dərslərinin eyni dərs saatında keçilməsi diyarda məktəb hərəkatının əhəmiyyətli hadisələridir. Əsası 1939-cu 

ildə qoyulmuş və sonralar təhsil göstəricilərinə görə böyük nüfuz qazanmış 3 saylı tam orta rus məktəbi 

Naxçıvanda maarifçilik hərəkatında Qərbyönlü inkişafa, Rusiya elmi və təhsilinə bəslənilən marağın daha bir 

göstəricisidir. Məlum olduğu kimi, Şərq ilə Qərbin qovşağında yerləşən Naxçıvanda milli maarifçi ənənələrin 

qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi ilə bərabər, Qərbyönlü maarifçilik meyillərinə üstünlük verilmişdir. 

Burada XIX əsrin əvvəllərindən dünyəvi məktəblərin açılması, 1883-cü ildə teatrın yaranması, dünya 

mətbuatının əldə edilib oxunması həmin istiqamətdə atılmış tarixi addımlardır. Naxçıvanın maarifçi ziyalılarının 

26 may 1899-cu ildə Aleksandr Puşkinin anadan olmasının 100 illik yubileyini keçirmələri də dünya 

mədəniyyəti və ədəbiyyatına göstərilən marağın ifadəsi idi. Naxçıvan şəhərindəki 3 saylı rus məktəbi də 

Naxçıvanın dünyaya açılan daha bir pəncərəsi olmuş, ölkəmizə bir çox tanınmış ziyalılar, görkəmli dövlət 

xadimləri bəxş etmişdir. Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, yenidən qurulmuş Naxçıvan şəhər 3 saylı 

rus tam orta məktəbinin fəaliyyət göstərməsi “dövlətlərarası münasibətlər üçün də mühüm amildir”. Hazırda bu 

məktəbdə yaradılmış geniş imkanlar burada təhsilin və təlimin yüksək səviyyədə qurulmasına, əlaqələrin inkişaf 

etdirilməsinə tam təminat verir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri həmişə 

həm də görülmüş işlərə, qazanılmış nailiyyətlərə qiymət verilməsi və qarşıda duran vəzifələrin müəyyən 

olunması baxımından yadda qalmışdır. Bu cəhətdən 2017-ci ilin 11 yanvar səfərində Naxçıvanda aparılan 

genişmiqyaslı işlərdə keyfiyyət amili, müasirlik səviyyəsi xüsusi olaraq nəzərə çarpdırılmışdır. Naxçıvanda yol 

inşaatının keyfiyyəti haqqındakı aşağıdakı fikirləri muxtar respublikadakı quruculuq proseslərində müşahidə 

olunan xüsusiyyətləri ictimai mühitin diqqət mərkəzinə çatdırmaq məqsədi daşıyır: “Naxçıvan şəhərini digər 

şəhərlərlə birləşdirən gözəl və çox keyfiyyətli yollar salınıb. Bu gün mən bu yollardan keçmişəm. Onlar bir neçə 

ildir ki, istifadəyə verilib, amma elə bil ki, dünən tikilib. Yəni çox gözəl, keyfiyyətli yollardır. Naxçıvan-Culfa, 

Naxçıvan-Şahbuz, Naxçıvan-Sədərək yolları ən yüksək standartlara cavab verir... Kənd yollarının tikintisi də 

uğurla gedir”. 

Mühüm infrastruktur layihəsi olan yolların salınmasının timsalında dövlət səviyyəsində nəzərə çarpdırılan 

keyfiyyət amili Naxçıvan Muxtar Respublikasında cəmiyyət həyatının və quruculuq proseslərinin bütün sahələri 

üçün xarakterik xüsusiyyətdir. Prezidentin xüsusi olaraq qeyd etdiyi kimi, bütün işlərin “böyük məhəbbətlə, 

zövqlə, səliqə ilə görülməsi” Naxçıvan rəhbərliyinin səmərəli fəaliyyətinin əsas göstəricisidir. Uzunmüddətli 

xidmət üçün nəzərdə tutulan quruculuq işlərinin yüksək keyfiyyətlə və müasir səviyyədə həyata keçirilməsi eyni 

layihəyə təkrar maliyyə vəsaiti ayrılmasına yer qoymadan daim yeni infrastruktur obyektlərinin icra edilməsinə 

meydan açır. Bu isə muxtar respublikada dəyişikliklərin miqyasının genişləndirilməsinə, hərtərəfli və dayanıqlı 

inkişafın təmin edilməsinə səbəb olur, yeni və ən müasir inkişaf səviyyəsinin formalaşdırılmasını təmin etməyə 

imkan yaradır. Bu mənada məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən böyük quruculuq prosesləri haqqında yekun 

qənaətlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin aşağıdakı fikirlərində ifadə olunmuşdur: 

“Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının çiçəklənmə dövrüdür. Çünki bütün istiqamətlər 

üzrə işlər uğurla gedir və gözəl nəticələr var”. 

Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə aparılan 

məqsədyönlü və genişmiqyaslı işlərə, ardıcıl və yaradıcı təşəbbüslərə, davamlı proseslərə və dayanıqlı inkişafa 

dövlət səviyyəsində verilən yüksək qiymətdir. Bu, yeni Azərbaycanın müasir intibahında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yerini, rolunu, xidmətlərini ifadə edən mühüm qənaətdir.  
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“Çiçəklənmə dövrü” - Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında uzun 

illər ərzində aparılan böyük quruculuq işlərinin gəlib çatdığı yüksək tarixi mərhələdir. 

“Bütün istiqamətlər üzrə” inkişaf - ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi strategiyasının 

əsas hədəfi və uğurlu nəticəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının “bütün istiqamətlər üzrə” hərtərəfli və 

yüksək inkişafa nail olması bu diyarda müasir intibah proseslərinin baş verdiyini diqqət mərkəzinə çəkir.  

“Çiçəklənmə dövrü” - real bir intibah mərhələsi mənasını ifadə edir ki, bu gün Naxçıvan Muxtar 

Respublikası da daxil olmaqla bütövlükdə müstəqil Azərbaycan dövləti həmin tarixi mərhələni yaşamaqda və 

daha da inkişaf etdirməkdədir.  

“Çiçəklənmə dövrü” - Naxçıvan Muxtar Respublikasının simasında yeni Azərbaycanda baş verən böyük 

dəyişikliklərin geniş miqyasını ifadə edən obyektiv reallığın dəqiq təyinatıdır. 

 

Azərbaycan.-2017.-3 fevral.-№ 24.-S. 5. 
 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

768 

 

 

Naxçıvana məxsus yeddi fərqləndirici xüsusiyyət 

 

Yaxud turistlərin diqqətini cəlb edən tarix və abidələr haqqında 

 

Neft sektorundan sonra ölkəmizdə prioritet inkişaf istiqamətlərindən olan turizmin inkişafı əsasən iki 

səbəblə bağlıdır. İlk məsələ ondan ibarətdir ki, hər hansı ölkəyə və regiona turistlərin cəlbi üçün yetərli 

infrastruktur olmalı, turistlərin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. İkinci məsələ isə ondan ibarətdir ki, siz hər bir 

turisti maraqlandıran “niyə” sualını mütləq cavablandırmalısınız. Yəni hər bir şəxs səyahət edəcəyi məkanı 

seçərkən beynində istər-istəməz belə bir sual doğur: mən bu əraziyə niyə getməliyəm? Heç də təsadüfi deyildir 

ki, inkişaf etmiş turizm sənayesinə malik olan ölkələrdə hər hansı ərazi və ya abidəylə tanış olan turist üçün 

mütləq o abidənin və yaxud ərazinin hekayəsi ya da hansı unikallığı ilə seçilməsi maraqlı olur. Elə buna görə də 

ölkəmizlə və onun zəngin tarixə və yetərli turizm infrastrukturuna malik Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

maraqlanan insanın diqqətini cəlb etmək istəyiriksə ilk növbədə onun beynindəki niyə sualını 

cavablandırmalıyıq. Təcrübə göstərir ki, bu sualı cavablandırmaq üçün təkcə tarix və təbiət abidələri haqqında 

ümumi məlumat vermək yetərli deyil. Çünki təbiət və tarix abidələri dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsində 

var. Deməli, biz turistlərə və muxtar respublikamıza gələn qonaqlara tariximiz və təbiətimizlə bağlı məlumatı 

yox, bu tarixi və təbiət abidələrini fərqləndirən cəhətin nə olduğunu göstərməliyik. Bəs Naxçıvana gəlmək 

istəyən turistə təqdim edə biləcəyimiz Naxçıvana məxsus yeddi fərqləndirici xüsusiyyət hansılardır? 

 

1. Bir nöqtədə dayanmaqla dörd ölkənin ərazisini görmək imkanı 

 

Doğrudur, muxtar respublikanın turizm potensialından danışılarkən burada Sədərək rayonunun rolu o 

qədər də fərqləndirilmir. Lakin Sədərək rayonunun yerləşdiyi ərazinin coğrafi xüsusiyyətinin özü turistləri cəlb 

etmək üçün maraqlı bir amildir.  Dünyada çox az ərazilər vardır ki, siz o nöqtədə dayanmaqla bir neçə ölkənin 

ərazisini eyni anda görmək imkanına sahibsiniz. Məhz Sədərək rayonunun ərazisi bu xüsusiyyətinə görə 

dünyanın unikal nöqtələrindən biri hesab edilə bilər. Beləliklə Naxçıvana səfər edəcək turistin diqqətini ilk 

növbədə bu cəhətə yönəltməliyik. 

 

2. Dünyanın ən yüksək nöqtələrindən birində yerləşən muzey 

 

Dünyada muzeylər çoxdur. Onların hər biri bir xüsusiyyətinə görə fərqlənir. Vatikan muzeyləri İntibah 

dövrünə aid ən zəngin eksponatlara malik olan muzeylər hesab edilir. Müxtəlif mədəniyyətlərə aid 300 mindən 

artıq eksponatın saxlanıldığı Fransadakı Luvr Muzeyi dünyada adı ən çox bilinən və ən böyük muzey sayılır. 

İtaliyadakı Uffizi Qalereyası ən populyar və ən qədim sənət əsərlərinin saxlanıldığı muzeylər sırasındadır. ABŞ-

dakı Metropolitan Muzeyi isə 2 milyondan artıq əsərə ev sahibliyi etməklə dünya muzeyləri sırasında adını 

fərqləndirir və turistləri özünə cəlb edir. Rusiyadakı Ermitaj Muzeyi də dünyanın ən qədim və ən böyük 

muzeylərindən biri olması ilə turistlərin maraq dairəsinə düşmüşdür. 

Naxçıvandakı Gəmiqaya Muzeyi isə turistlər üçün iki cəhətdən maraqlı ola bilər. İlk növbədə turistlərə 

izah etmək lazımdır ki, bu ərazi ümumdünya Tufanından sonra insanlığı qurtaran Nuhun gəmisinin torpağa 

toxunduğu ilk nöqtədir. Bu ərazidə yaradılmış muzey isə bütün dünyada dəniz səviyyəsindən ən yüksək nöqtədə 

yerləşən unikal muzeylərdən biridir. 

 

3. Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi 
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Dini turizm dünyada ən böyük turizm sektorlarından biri sayılmaqdadır. Araşdırmalar göstərir ki, hələ də 

Vatikana, Qüdsə və yaxud Tibetə səfər edən bir çox turist üçün bu ərazilərin dini mahiyyəti xüsusi önəm kəsb 

edir və o insanları oraya gətirən də məhz teoloji müqəddəslikidir. Və yaxud hər il dünya müsəlmanlarının 

mərkəzi və qibləgahı sayılan Məkkə şəhərindəki Kəbəni və Mədinə (Yəsrib) şəhərindəki Məhəmməd 

Peyğəmbərin (s.ə.s.) məzarını milyonlarla insan ziyarət edir. Bu ziyarətləri gerçəkləşdirən hər bir xarici ölkə 

vətəndaşı isə kifayət qədər ciddi məbləğdə həmin ölkələrin büdcəsinə xeyir verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu cəhətdən də Naxçıvan öz fərqləndirici xüsusiyyəti ilə seçilir. Əgər Vatikana 

əsasən dünya xristianları, Qüdsə xristianlar və yəhudi inanclı şəxslər, Məkkəyə isə müsəlmanlar gedirsə, Nuh 

Peyğəmbər bütün təkallahlı dinlərin tərəfdarları üçün müqəddəs sayılır və bu səbəbdən onun məzarüstü türbəsini 

görmək hər üç dinin tərəfdarları üçün maraqlı ola bilər. 

 

4. Əshabi-Kəhf müqəddəsliyi 

 

Bu gün Əshabi-Kəhf möcüzəsinin Naxçıvana ən çox turist cəlb edən səbəblərdən biri, bəlkə də birincisi 

olduğu şübhəsizdir. Müqəddəs “Qurani-Kərim”də adı çəkilən “Əshabi-Kəhf”lərdən birinin də məhz Naxçıvanda 

yerləşməsi yaxın qonşuluqda yerləşən müsəlman ölkələrinə məlum olsa da, bunu digər İslam ölkələrinə də 

çatdırmaq daha ciddi turist axınına səbəb ola bilər və qarşıdan gələn 2018-ci ildə Naxçıvanın “İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı” olması bunun üçün əla fürsətdir. 

 

5. Dünyanın ən böyük Duz mağaralarından biri 

 

Duzdağ mağarası və insanların sağlamlığı üçün qurulmuş Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi Naxçıvana turist 

cəlb edilməsi üçün əlimizdə olan ən böyük resursdur. Duzdağın heyrətamiz şəfası muxtar respublikaya bu günə 

qədər gələn insanları necə valeh edibsə buraya gəlmək istəyən insanları da valeh edə bilər. 

 

6. Üzən ada - Batabat unikallığı 

 

Batabat yer üzündə olan uçqun və sürüşmə nəticəsində yaranan onlarla bənd göllərindən biridir. Lakin bu 

yüzlərin içində onu fərqləndirən bir məqam var. Bu göl dünyanın yeganə üzən adasının mövcud olduğu bənd 

gölüdür. Bu torf adanın saatlar ərzində gölün bir tərəfindən digər tərəfinə getdiyini müşahidə etmək belə insana 

qəribə bir rahatlıq bəxş edir. Naxçıvan şəhərindən 65 km məsafədə, dəniz səviyyəsindən 2445 m hündürlükdə 

olan bu gölü elə məhz bu cəhətinə görə hər bir turist görmək istəyər. 

 

7. Əlincə - Dünyanı lərzəyə salan Tamerlana 14 il müqavimət göstərən qala 

 

Bizim Əmir Teymur kimi tanıdığımız fatehi dünya Tamerlan kimi tanıyır. 1370-ci ildən 1405-ci ilə qədər 

davam edən 35 illik yürüşləri ilə Əmir Teymur haraları özünə tabe etdirməmişdi ki? Orta Asiyanı, Rusiyanın 

cənubunu, Xorasanı, İranı, Gürcüstanı, İraqı, Suriyanı, Anadolunu, Hindistanı və s. Bunu bütün dünya bilir. 

Çoxunun bilmədiyi bir məqam isə Teymurun bəzi mənbələrə görə 12, bəzi mənbələrə görə isə 14 il ərzində ələ 

keçirə bilmədiyi Əlincə qalasının harada yerləşməsidir. Bu qalanı isə dövlətimiz ən yüksək səviyyədə 

restavrasiya edib. Onu daha çox tanıtmaq və beynindəki “niyə getməliyəm” sualını cavablandırmağa çalışan 

turistlərə səbəb kimi təqdim etmək isə bizim - yəni hər birimizin üzərinə düşür. Çünki bir yazıya sığışdıra 
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bilmədyimiz bu və ya digər unikallıqları dünyaya tanıtdıqca, bizim də dünyanı daha yaxından tanımaq 

imkanımız olacaq. 

 

İki sahil.-2017.-28 yanvar-№ 16.-S.14. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

771 

 

 

Naxçıvan: Uğur sevinc gətirir 

 

Sara ƏZİMOVA 

 

Ötən ilin uğurları göstərdi ki, böyük yaradıcı gücü olan Heydər Əliyev ideyalarının, ulu öndərin 

quruculuq xəttinin davam etdirilməsi və yurda bağlılıq prinsipi əsas götürülərək Naxçıvan bütün 

sahələrdə inkişafı ilə nümunə göstəriləcək bir diyar səviyyəsinə yüksəlib. Bu yerdə ölkə başçısı İlham 

Əliyevin muxtar respublikaya səfəri çərçivəsində söylədiyi bu fikirləri xatırlamaq yerinə düşər: “...Bu 

gün Naxçıvanın gələcək inkişafı ilə bağlı əlavə sözlərə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün işlər burada ən 

yüksək səviyyədə görülübdür. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, siz bütün məsələləri – quruculuq, 

abadlıq işlərini, enerji təhlükəsizliyi, hərbi potensial, infrastruktur layihələrinin icrası, ərzaq 

təhlükəsizliyi məsələlərini həll etmisiniz. Bundan sonra ancaq bu uğurlara yeni uğurlar əlavə etmək 

lazımdır”. 

Bəli, 2016-cı ildə uğurlar üzərinə uğurlar əlavə olundu. Əvvəlki illərdəki kimi, 2016-cı ildə də üç prinsip 

əsas götürüldü: muxtar respublika sakinlərinin rahat yaşaması, regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, iqtisadi 

və sosial həyatın bütün sahələrində inkişaf tempinin qorunub saxlanılması. Bəhs olunan qısa zaman kəsiyinin 

muxtar respublikamızda “Nizam-intizamın daha da möhkəmləndirilməsi ili” elan olunması bu məqsədə 

çatmaqda əhəmiyyətli rol oynadı, görülən işə görə məsuliyyət hissi daha da artdı. Bu fikirlər yanvarın 7-də 

beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin dördüncü sessiyasında vurğulandı. 

Bəs 2016-cı il hansı hadisələrlə yadda qaldı? Hər il olduğu kimi, keçən ildə də müxtəlif kənd yaşayış 

məntəqələrində şəhər rahatlığının yaradılması davam etdirilib, müasirləşən kəndlər sırasına Kəngərli rayonunun 

Yurdçu, Babək rayonunun Xəlilli, Yarımca, Məzrə, Hacıvar, Badaşqan, Şərur rayonunun Oğlanqala, Arbatan, 

Şahbuz rayonunun Daylaqlı, Kiçikoba, Culfa rayonunun Saltaq, Gülüstan, Xanəgah, Ordubad rayonunun Baş 

Dizə, Naxçıvan şəhərinin Bulqan kəndləri də qoşuldu. İçməli su sarıdan əziyyət çəkən kəndlərimizə su xətləri 

çəkilib. 

Bu böyük quruculuq tədbirləri barədə danışanda “Şərq qapısı” qəzetinin 1994-cü ildə dərc olunan 

nömrələrində bəzi problemlərdən ürəkağrısı ilə bəhs edilən yazılar yadıma düşür. O yazıların içərisində “Su 

həsrəti” və “İçməli su dərdi” adlı məqalələri oxuyarkən o dövrün çətinlikləri göz önündə canlanır. Naxçıvan 

şəhərinin Qaraçuq kəndindən olan bir müəllimin qələmə aldığı yazıda oxuyuruq: “Yazıq camaat indi gözünü 

dikib kolxozun bir sınıq traktoruna. O da ki, bəzən işləyir, bəzən işləmir, bəzən də yanacağı olmur. İşləyəndə isə 

arxasına qoşduğu çənlə 15-20 gündən bir su paylaya bilir. Amma həmin sudan da kənar məhəllələrin… sakinləri 

içə bilmir. Çünki yollar elə bərbad vəziyyətdədir ki, bu yollarda traktorlar belə, hərəkət etməyə çətinlik çəkir. 

Bilmirəm daha nəyi deyim, necə deyim ki, bu camaata ürəyi yanan tapılsın. Vallah, elə ki, traktorun səsi eşidilir, 

qab-qacaq zanqıltısı adamların səsinə qarışır. Su çəninin krantına azı 25-30 əl birdən uzanır. Kimin ki, gücü var 

bu gücün hesabına vedrələrini doldura bilir. Fağırlar, zəiflər isə baxa-baxa qalırlar. Bütün bu acı mənzərəni həm 

kəndin, həm hər iki təsərrüfatın rəhbərləri, həm də əlaqədar təşkilatların başçıları yaxşı görürlər. Amma heç 

kimin vecinə deyil”. 

İndi həmin xoşagəlməz mənzərələrdən o kənddə əsər-əlamət qalmayıb. Yollara asfalt örtük salınıb, yeni 

sosial obyektlər tikilib istifadəyə verilib. 2016-cı ildə bu kəndə içməli su xətti çəkilib. Bir zamanlar Araz 

çayının buzunun əriməsini həsrətlə gözləyən kənd sakinlərini artıq sərt qış qorxutmur. Qışda da, yayda da 

həyətlərdən gur sular axır. Qeyd edim ki, 2016-cı ildə Naxçıvan şəhərinin Tumbul, Bulqan və Qaraxanbəyli 

kəndlərində içməli su və kanalizasiya şəbəkəsi, Culfa rayonunun Gülüstan kəndində içməli su sistemi istifadəyə 

verilib. 

Yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə cəlb olunması üçün görülən tədbirlər də diqqət mərkəzində 

saxlanılıb. Ötən il Babək rayonunda yeni nasos stansiyasının, həmin rayonun Kərimbəyli və Kültəpə 

kəndlərində 217 hektar yeni torpaq sahəsinin əkin dövriyyəsinə qatılmasını təmin edən suvarma 

şəbəkəsinin, Şərur rayonunun Xanlıqlar, Vərməziyar və Ələkli kəndlərində 589 hektar sahənin su 

təminatını yaxşılaşdırmağa imkan verən suvarma boru xəttinin, Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok 

kəndlərində 117 hektar ərazini əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisinin başa çatdırılması 

suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsinə imkan verib. 
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2016-cı ilin fevral ayında Naxçıvan Biznes Mərkəzində sahibkarlarla işgüzar, may ayında isə ərzaq 

məhsulları ilə mərkəzləşdirilmiş qaydada təmin olunacaq dövlət müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri və 

sahibkarlarla görüşlərin keçirilməsi sahibkarlığın inkişafına hesablanmış mühüm tədbirlər kimi yadda qalıb. 

Belə ki, həmin dövrdə  47 yeni istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb, ümumi daxili məhsul istehsalında 

özəl bölmənin xüsusi çəkisi 87 faizi ötüb. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində çörək qıtlığı ilə üz-üzə dayanan muxtar respublikada indi yüzlərlə 

çörək və şirniyyat sexləri fəaliyyət göstərir. O da xüsusi vurğulanmalıdır ki, 2016-cı ildə Naxçıvan şəhərində ilk 

dəfə olaraq həm istehsal, həm də xidmət sahəsi kimi fəaliyyət göstərən “Fərda” un-qənnadı məmulatları və 

dondurma istehsalı müəssisəsi istifadəyə verilib. Bundan başqa, bəhs edilən dövrdə “Naxçıvan Məhsulları” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istehsal sahələrinin və anbarlarının fəaliyyətə başlaması muxtar 

respublikada istehsal olunan məhsulların daxili bazarda dövriyyəsini təmin etməyə və onların ixrac potensialını 

artırmağa şərait yaradıb. 

Ötən il məktəb binalarının tikintisi sürətlə davam etdirilib, müasir avadanlıqlarla təchiz olunan 3414 

şagird yerlik 12 məktəb binası istifadəyə verilib. Yeni quruculuq ünvanları sırasına 380 şagird yerlik Şərur şəhər 

fizika-riyaziyyat təmayüllü liseyin, Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin və Ordubad texniki peşə və sürücülük 

məktəbinin binaları əlavə olunub. 

Uzun illərdir təhsil sahəsində çəkilən zəhmət 2016-cı ildə də hədər getməyib, öz bəhrələrini verib. Ali 

məktəblərə qəbul imtahanlarında iştirak edən məzunlardan 1737-si ali məktəblərin, 567-si isə orta ixtisas 

məktəblərinin tələbəsi adını qazanıb. Tələbə adını qazananlardan 338-i imtahanlarda 500-dən çox bal toplayıb. 

Müqayisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, 1996-cı tədris ilində bu göstəriciyə 5 nəfər nail olmuşdu. 

Bu gün Naxçıvan turizm üçün ən ideal məkanlardan biridir, – desək, yanılmarıq. Çünki turist o 

yerə ayaq basır ki, orada əmin-amanlıq, sabitlik olsun.Bundan başqa, iqtisadi inkişaf, zəngin tarixi-mədəni 

irs, ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları hər bir turistin diqqətini cəlb edir. Təbii ki, bu sahənin inkişafı üçün 

həyata keçirilən tədbirləri də xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Elə ötən il mart ayının 18-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müşavirə 

keçirilməsi, turizmin düzgün təbliği və təşviqi üçün aid təşkilatların üzərinə konkret vəzifələr qoyulması bu 

sahənin inkişafına böyük təkan olub. Turistlərə yüksək xidmət üçün ötən il mayın 2-də Naxçıvan şəhərdaxili 

turist marşrutu fəaliyyətə başlayıb. Bu müddət ərzində turistlər marşrut üzrə Naxçıvan şəhərinin tarixi abidələri, 

mədəniyyət obyektləri, görməli yerləri və müasir inkişafı ilə yaxından tanış olublar. Bir məsələni də qeyd edək 

ki, həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsidir ki, 2015-ci illə müqayisədə muxtar respublikaya gələn 

turistlərin sayı artaraq 403 mini keçib. 

Turizmin inkişafında keçirilən festivalların da rolu az olmayıb. Bəhs olunan il festival ili kimi yadda 

qalıb. Bir zamanlar Naxçıvanı yadelli hücumlarından qoruyan qalalarımız bu gün Naxçıvanın müasir 

mədəniyyətinin qoruyucusuna çevrilib.  “Əlincəqala” tarixi abidəsində “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” III 

Beynəlxalq Rəsm, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində “Göycə”, “Naxçıvan çörəkləri”, 

“Plov”, “Yallı”, “Arıçılıq məhsulları və bal” festivallarının keçirilməsi muxtar respublikaya marağı daha da 

artırıb.  Həm də bu tədbirlərin dünyaya bir ismarıcı olub. Bir gün ermənilər mahnılarımızı oğurlayır, bir gün 

xalçamızın surətini istehsal edirlər. Abidələrimizi özlərinin adlarına çıxmağa çalışırlar, başqa mədəni 

sərvətlərimizə göz dikirlər. 2016-cı ildə keçirilən festivallarla Naxçıvan milli sərvətlərimizə necə sahib çıxdığını 

bütün dünyaya sübut etdi. 

2016-cı ilin əvvəllərində Naxçıvan-Batumi-Naxçıvan beynəlxalq avtobus marşrutunun, sentyabr ayında 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının “Qərb terminalı”nın, ilin son günlərində isə Naxçıvan-Təbriz-Tehran-

Məşhəd sərnişin qatarının fəaliyyətə başlaması dövlətlərarası və xalqlararası münasibətlərin inkişaf göstəricisi 

kimi yadda qaldı. 

Deyirlər, kimliyini bilmədən, keçmişini tanımadan gələcəyi qorumaq özülsüz qala ucaltmağa 

bənzəyir. Ulu öndər çıxışlarının birində həmin məsələyə xüsusilə toxunaraq deyib: “Naxçıvanın qədim, zəngin 

tarixi Azərbaycan tarixinin çox parlaq səhifələrindəndir. Əgər Azərbaycanın tarixi haqqında, 

ümumiyyətlə, bir çox işlər görülübsə, Naxçıvanın tarixi haqqında, qədim tarixi haqqında və Naxçıvanın 

bir diyar kimi öyrənilməsi barədə çox az iş görülübdür”. Bu gün muxtar respublika ərazisində aparılan 

tədqiqatlar, əldə olunan elmi nəticələr, mühüm elmi nəşrlərin hazırlanması ulu öndərin arzularının 

gerçəkləşməsi, Naxçıvanın qədim tarixinin öyrənilməsi sahəsində qarşıya qoyduğu vəzifələrin uğurla yerinə 
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yetirilməsinin göstəricisidir. 2016-cı ildə Əlincəqalada bərpa işləri başa çatdırılıb, “Əlincəqala” Tarix-

Mədəniyyət Muzeyi yaradılıb. Memarlığın nadir incilərindən sayılan Gülüstan türbəsinə də belə qayğıdan pay 

düşüb. Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndindəki “İmamzadə” dini-tarixi abidəsində yenidənqurma işləri aparılıb. 

“Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsi isə tariximizin 

öyrənilməsi və təbliği işinə çox mühüm töhfə olub. Bundan başqa, Naxçıvan tarixi ilə bağlı ölkə arxivlərində 

aşkar edilən yeni sənədlərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Arxiv İdarəsinə təqdim olunması bu istiqamətdə 

həyata keçirilən tədbirlərin davamlı xarakter aldığının göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Mənzil insanın rahat yaşayışını, sağlamlığını və ailə xoşbəxtliyini təmin edən əsas amillərdən biridir. 

Muxtar respublikada tikinti sektorunun əsas istiqamətlərindən birini də əhalinin yeni mənzillərə olan tələbatını 

ödəmək təşkil edir. 2016-cı ildə də Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində bir neçə yaşayış binası əsaslı təmir 

olunub, mənzillərin sahəsi genişləndirilib, binaların təməli möhkəmləndirilərək əlavə mərtəbələr artırılıb, 

binalar müasir kommunikasiya xətləri ilə təmin edilib. Bəhs edilən dövrdə 2 ictimai yaşayış binası tikilərək 

istifadəyə verilib, 9 yaşayış binasında yenidənqurma və əsaslı təmir işləri aparılıb. O da xüsusi vurğulanmalıdır 

ki, sosial qayğıya ehtiyacı olanların mənzillə təmin edilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılıb, 4 şəhid ailəsinə və 

sağlamlıq imkanı məhdud 7 Azərbaycan Vətən müharibəsi iştirakçısına yeni mənzil verilib. Ötən il gənc 

ailələrin mənzillə təmin olunmasına kömək məqsədilə “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

yaradılması gənclərimizin böyük sevincinə səbəb olub. Qısa zamanda fondun xətti ilə gənclərə 951 min manat 

həcmində kreditlərin verilməsi təmin edilib. Həyata keçirilən bu tədbirlər dövlət-xalq və xalq-dövlət birliyinin 

mühüm göstəriciləridir.    

Muxtar respublikada təsadüfən, yaxud özünü idarə edə bilməmək ucbatından cinayət və ya qanun 

pozuntusu törətmiş şəxslərin yenidən cəmiyyətə qaytarılması üçün də görülən tədbirlər 2016-cı ildə davam 

etdirilib. Belə ki, fevral ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Qarışıq 

rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində yeni yaradıcılıq və istehsalat binasının istifadəyə verilməsi bu funksiyanın 

yerinə yetirilməsi məqsədi daşıyıb. Bu, muxtar respublikada insan amilinə nə qədər dəyər verildiyinin 

göstəricisi kimi qiymətləndirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan qadınlar xoşbəxtdirlər. Niyə də olmasınlar? 

İstər ev, istərsə də iş qadını olan xanımlarımız hərtərəfli qayğı ilə əhatə ediliblər. Son illər muxtar respublikada 

onların ictimai fəallığının yüksəldilməsi, eləcə də ahıl, tənha, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qadınların həyat 

şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə zəruri tədbirlər görülür. Bu gün qadınlar dövlət quruculuğunda, ictimai 

həyatda fəal iştirak edir, muxtar respublikamızın sosial, elmi və mədəni inkişafına öz töhfələrini verirlər. Martın 

7-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar 

Günü münasibətilə “Naxçıvan qadınları müstəqillik illərində” mövzusunda tədbirin keçirilməsi, müxtəlif 

sahələrdə çalışan qadınların fəxri adlara layiq görülməsi onların fəaliyyətinə böyük stimul oldu. Bəhs edilən 

dövrdə rayonlarda istedadlı qadınların əl işlərindən ibarət sərgi-satışın təşkil olunmasının muxtar respublikamız 

üçün əhəmiyyəti böyük idi. 

2016-cı ilə qısa bir nəzər saldıq. 1996-cı ildən başlayaraq yola saldığımız digər illər kimi, 2016-cı ildə də 

görülən işlər barədə fəxrlə, qürurla söhbət açılacaq. 2017-ci ilin ilk ayı isə muxtar respublika üçün daha 

əlamətdar oldu. Azərbaycan Prezidentinin muxtar respublikaya səfəri, burada görülən işlərə yüksək qiymət 

verməsi sevincimizə sevinc, qürurumuza qürur qatdı. Biz hamımız əminik ki,  Naxçıvan bundan sonra da inkişaf 

yolu ilə gedəcək, böyük qələbələrə imza atacaqdır. Ən böyük uğur isə sözsüz ki, dövlətçilik irsimizin bundan 

sonra da qorunması və yaşadılması olacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-25 yanvar.-№16.-S.5. 
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Müstəqillik uğrunda mübarizənin şanlı səhifəsi və... Naxçıvanın 20 Yanvar həqiqətləri 

 

Namiq ƏHMƏDOV 

 

Elə günlər var ki, təkcə adamların yox, həm də xalqların  həyatında böyük  faciələrlə möhürlənmiş 

tarix kimi yaşanır. 20 Yanvar belə günlərdən biridir. 1989-cu ildə həmin gün silahlı ermənilər Naxçıvanın 

Sədərək qəsəbəsinə basqın etmiş, 10 nəfəri, o cümlədən 3 uşağı vəhşicəsinə öldürmüşdülər. Bir il sonra, 

yenə də yanvarın 20-də Sədərək qəsəbəsinin 10 nəfər dinc sakinin vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 

 

1988-ci ilin noyabr–dekabr aylarında keçirilən mitinqlər, 1989-cu il dekabrın 31-də Naxçıvanda 

Azərbaycan–İran sərhədinin sökülməsi SSRİ imperiyasının “əfsanəvi” dayaqlarına vurulan zərbələr idi. Məhz 

buna görə də SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi (DTK) Azərbaycanda xalq hərəkatının yatırılmasının ən 

əlverişli yolunu  Bakıda, Lənkəranda, Cəlilabadda, Neftçalada və digər bölgələrdə təxribatlar törətməkdə 

görürdü. Azərbaycanda yaşayan qeyri millətlərin—ermənilərin, rusların talanını təşkil etməklə məqsədlərinə 

nail oldular və kütləvi iğtişaşların qarşısını almaq bəhanəsi ilə, nəhayət, 1990-cı ilin yanvar ayında Bakıya 

qoşun hissələri yeridildi. 

Amma hələ böyük faciədən iki gün əvvəl televiziya ilə çıxış edən SSRİ və Azərbaycan rəhbərliyinin 

nümayəndələri respublika əhalisini əmin edirdilər ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi ilə bağlı heç 

bir  tədbir nəzərdə tutulmayıb. Sonralar məlum oldu ki, bu yalançı vədlərin verildiyi vaxtlarda, artıq  DTK-nın 

diviziyasının və desant hissələrinin Bakıya atılması başa çatmışdı. Bir gün sonra – yanvarın 19-da axşam AzTV-

nin enerji blokunun partladılması da DTK-nın əməli fəaliyyətinin “uğuru” idi. 

Bakı şəhərində yanvarın 20-dən fövqəladə vəziyyət tətbiq olunması haqqında SSRİ Ali Sovetinin 19 

yanvar tarixli fərmanı isə ancaq yanvarın 20-də səhər saat 6-da xalqa elan edilmişdi. 

  

Xalq liderini o ağır günlərdə yenidən tapdı... 

  

20 Yanvar faciəsini araşdıran dövlət komissiyasının təqdim etdiyi faktlar bir daha göstərir ki, yanvarın 

19-dan 20-nə keçən gecə heç bir xəbərdarlıq edilmədən şəhərə daxil olan sovet qoşun hissələri küçələrə çıxıb öz 

etirazlarını bildirən dinc əhalini pulemyotlardan və avtomatlardan atəşə tutdu. Həmin gecə Bakının müxtəlif 

rayonlarında sovet əsgərləri tərəfindən 121 insan qətlə yetirildi, 700-dən artıq vətəndaş yaralandı və xəsarət aldı. 

Sonrakı günlər də daxil olmaqla 132 nəfər həlak oldu.  20 Yanvar faciəsində azərbaycanlılarla yanaşı, Bakıda 

yaşayan 6 rus, 3 tatar, 3 yəhudi həlak olmuşdur. Həlak olanların arasında 4 milis işçisi, 1 həkim, 1 aspirant, 3 

elmlər doktoru olub. Qeydə alınan 700-dən çox yaralının 25-i qadın, 20-si uşaq idi. 

 Ağır matəm və çaşqınlıq içərisində olan xalq daha böyük bir həqiqəti tapmaqla özünü dərk etdi. 

Haralardasa qaçıb gizlənən, xalqı qan içində boğmaq istəyən “rəhbərlər” isə ən yaxşı halda özlərinin və 

ailələrinin, eyni zamanda kreslolarının hayında idilər. Belə bir məqamda tarix ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevi bir xilaskar kimi səhnəyə gətirdi. 20 Yanvar günündə uzaq Moskvada xalqının harayına ilk səs verən 

Heydər Əliyev oldu. 

Yanvarın 21-də o zaman Moskvada yaşayan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev heç bir təhlükəyə 

baxmayaraq, Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi. O, baş vermiş faciə ilə əlaqədar 

xalqımıza başsağlığı verdi və başda Qorbaçov olmaqla Bakıdakı terror aktının təşkilatçısı olan  hakimiyyət 

nümayəndələrini və hərbçiləri cinayətkar, onların dinc əhaliyə tutduqları divanı isə bütöv bir xalqa qarşı edilən 

tarixi cinayət adlandırdı və bu vəhşiliyə etiraz əlaməti olaraq az sonra Kommunist Partiyası sıralarından 

çıxdığını bəyan etdi. 

İndi tariximizin şanlı bir səhifəsi olan o kadrlar hər bir azərbaycanlının yaxşı yadındadır. Böyük siyasətçi 

təcavüzə  etirazını bildirməklə, qoşunların Bakıdan çıxarılmasını tələb etmişdi. Bu addım o dövr üçün – SSRİ-

nin hələ dünya üçün böyük bir təhlükə imperiyası olduğu bir vaxtda böyük qəhrəmanlıq nümunəsi idi, olduqca 

böyük hünər və yenilməz cəsarət tələb edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev üçünsə hər şeydən əvvəl Vətən, xalq idi 

və onların qarşısındakı vətəndaşlıq mövqeyi, heç vaxt sarsılmayan milli qürur onu belə bir bəyanatla çıxış 
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etməyə çağırmışdı. Ümummilli liderin 1990-cı il 21 yanvar tarixli bəyanatı  qanlı faciəyə verilən ilk siyasi 

qiymət olmuşdu. 

Ulu öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da 20 Yanvar hadisələrinə tarixi 

qiymətin verilməsi yenidən gündəmə gəldi və çox ciddi işlər görüldü.  Hələ 1990-cı il noyabrın 21-də məhz 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı tarixi 

qərar qəbul etdi. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 5 yanvar 1994-cü il tarixli 

fərmanı ilə Milli Məclisə 20 Yanvar hadisələrinə tam siyasi-hüquqi qiymət verilməsi tövsiyə olundu və Milli 

Məclis 1994-cü il martın 29-da 1990-cı ilin qanlı 20 Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində tam siyasi-hüquqi 

qiymət verdi. 

20 Yanvar hadisələri zamanı həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində də bir sıra mühüm 

tədbirlərin həyata keçirilməsi də Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.  Çox qısa müddətdə bütün şəhid məzarlarının 

üstünün götürülməsi və “Şəhidlər Xiyabanı” memorial kompleksinin yaradılması  da onun ideya və tapşırıqları 

sayəsində həyata vəsiqə aldı. Ulu öndərin sərəncamı ilə 20 Yanvar “Ümumxalq hüzn günü” elan olundu, şəhid 

ailələri dövlət qayğısı ilə əhatə olundu.  

Prezident Heydər Əliyevin 17 yanvar 2000-ci il tarixli fərmanı ilə 20 Yanvar təcavüzü zamanı yüksək 

vətəndaşlıq nümunəsi göstərərək həlak olmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına “20 Yanvar şəhidi” fəxri 

adı verilmişdir. 

20 Yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixində şərəfli bir səhifədir.  Bakıda Vətən 

şəhidlərinə böyük ehtiramla xatirə kompleksi ucaldılmış, “Şəhidlər xiyabanı” xalqımızın müqəddəs and yerinə 

və ziyarətgahına çevrilmişdir. 

  

20 Yanvarın Naxçıvan həqiqətləri... 

  

1990-cı il yanvarın 20-də sovet qoşunlarının Bakıda törətdikləri qanlı cinayətlər, eyni zamanda,  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhəd kəndlərinə erməni silahlı 

dəstələrinin hücumları ilə müşayiət olundu. Onların Sədərəyə və digər sərhəd kəndlərinə hücumu Qanlı Yanvar 

aksiyasının tərkib hissəsi idi. Ancaq naxçıvanlılar düşmənin önündə mərdliklə dayandılar, şəhidlər verərək 

qədim Azərbaycan torpağını - Naxçıvanı qoruyub saxladılar. 

1990-cı ildə “AzərTac”ın Naxçıvan müxbiri işlədiyim vaxtlarda  Qanlı yanvar günlərində baş verənlər 

indiki kimi yadımdadır.  Əslində, 20 Yanvarın əks-sədası  Azərbaycanın hər yerində öz təsirini göstərib, qanlı 

izlərini qoysa da  Naxçıvanda hadisələrin gedişi  tamam başqa bir ampluada cərəyan etməkdə idi.  Burada xalq 

hərəkatının olduqca güclü və səfərbər olması hadisələrin gedişini tam başqa bir məcraya yönəltmişdi. 

Əməllərində və ürəklərində Atabəylərin, Eldəgizlərin və bu tarixi yerlərin yenilməz oğullarının ruhunu gəzdirən  

insanlar azadlıqları və vətənləri uğrunda hər şeyə hazır idilər. Naxçıvanlılar, sanki, bu günün gələcəyini 

gözləyirlərmiş kimi çox böyük təmkin və qürurla əsl mübarizə və müharibə əhval-ruhiyyəsini tale yolu kimi 

qəbul etmişdilər.   Şərur rayonunun Kərki kəndi ermənilərin əhatəsində olsa da  sovet ordusu və erməni silahlı 

qüvvələrinin kəndə girə bilməməsi, Naxçıvandan bir qarış belə torpaq işğal edilməməsi məhz əhalinin əzmkar 

mübarizəsinin tarixi nümunəsi idi.  

O illərdə AzTV-nin müxbiri və az sonra Naxçıvan  Ali Məclisinin deputatı olmuş Sadiq Gözəlov söyləyir 

ki, əhali və hakimiyyət dairələri arasında da yekdillik, Vətən, xalq  naminə ortaya qoyulan birlik hər kəsi 

səfərbər etmişdi. Adamları düşündürən və səfərbər edən böyük bir yurd və vətən sevgisi var idi, inamla deyə 

bilərəm ki, təkcə tale və qismət yox, həm də bu birlik ulu öndəri Naxçıvana gətirdi, Naxçıvanı xilas etdi... 

Məhz bunun nəticəsi idi ki, 1990-cı ilin yanvarında Naxçıvan MSSR Ali Soveti özünün  tarixi qərarı ilə 

bütün dünyanı riqqətə gətirdi: Naxçıvan MSSR sovet tarixində ilk dəfə olaraq SSRİ-nin tərkibindən çıxdı! 

Üçrəngli bayrağımız ilk dəfə 1990-cı il yanvarın 19-dan 28-dək  Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin binası 

üzərində dalğalandı. On  ay sonra isə Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə rəsmən qəbul edilən 

bu bayrağı  Azərbaycan rəhbərliyi o vaxt heç cür qəbul etmək istəmirdi... 

Onda SSRİ-dən çıxmaq barədə tarixi qərarı dünyaya çatdırmaq üçün Türkiyə Respublikasına və İran 

İslam Respublikasına nümayəndə heyəti göndərildi,  müxtəlif  xarici dillərdə hazırlanan verilişlər efirə çıxarıldı. 

Azərbaycan haqqında həqiqətlərin, məmləkətdə baş verən qırğınların dünyaya çatdırılması üçün o günlərdə 

Naxçıvanda böyük işlər görüldü. Əslində, bu işlər o dövrdə məhz Bakıda  həyata keçirilməli idi. Amma 
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hakimiyyət və xalq arasındakı uçurum, hadisələrə passiv siyasi münasibət Bakıda tarixi reallıqları 

dəyərləndirməyə imkan vermədi. 

İmperiya Naxçıvan ərazisində  fövqəladə vəziyyət elan edərək hadisələri ələ almağa çalışsa da, bu cəhdlər 

də daşa dirəndi.  Nə fövqəladə vəziyyət yarada bildilər, nə də hərbi komendantlıq reallaşdı. Əksinə, azadlığın 

dadını dadan insanları yolundan döndərmək mümkün olmadığı kimi, onların səfərbərlik ruhunu qırmaq da çətin 

idi. 

İndi naxçıvanlılar da hər il 20 Yanvar faciəsinin ildönümündə şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla 

yad edərkən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu fikirlərini bir daha yada salırlar: “20 Yanvar faciəsində 

həlak olanlar xalq qəhrəmanlarıdır, onlar millətimizin qəhrəmanlarıdır. Onların həlak olması bizim üçün, 

xalqımız üçün böyük itkidir. Ancaq, eyni zamanda, onların şəhid olması xalqımızın qəhrəmanlıq rəmzidir”. 

  

Müstəqilliyimizin yolu 20 Yanvardan  keçdi 

  

20 Yanvarda sovet imperiyasının bizə yaşatdığı faciələrdən istər tarixçilər, tədqiqatçılar, jurnalistlər, 

istərsə də əli qələm tutan hər kəs dönə-dönə yazıblar. İllər keçdikcə də bu barədə  yeni tarixi faktlardan 

danışılacaq və hər yanvar ərəfəsində  yaralar nə qədər təzələnsə də, o qəhrəmanlıq hamıya öyünc gətirəcək. 

Sabiq SSRİ prezidenti M.Qorbaçov 1995-ci ilin aprelində Türkiyədə səfərdə olarkən “Bakıda fövqəladə 

vəziyyət elan etmək və oraya qoşun göndərmək mənim siyasi həyatımda ən böyük səhvim idi” etirafı heç nəyi 

geri qaytarmasa da Azərbaycan xalqı Vətən və azadlıq uğrunda səfərbər olmağın təntənəsini bütün dünyaya, ən 

önəmlisi də dağılmaz Sovetlər imperiyasına göstərməsi tarixi uğurumuz sayılmalıdır. Hətta “Sovetlər 

imperiyasını 20 Yanvar Bakı faciəsi dağıtdı” deyimi də tarixi gerçəkliyi ifadə edir. 

Azərbaycan xalqı 20 Yanvar faciəsini canı-qanı ilə yaşadı, ancaq bu faciənin tarixi dərsləri xalqın 

böyüklüyünü və nələrə qadir olduğunu da ortaya qoydu. Hərdən bir-iki il əvvəl uzaq Yaponiyada baş verən 

zəlzələ zamanı yaponların özlərini necə təmkinli və qürurlu aparması, adamların fəlakət içərisində belə bir-

birlərini səmimi bir təbəssümlə qarşılaması haqqında çox eşitmişik. Sadəcə, burada bir məsələ var ki, yaponlar 

bu dəyanəti bütün dünyaya göstərə bildilər, bütün KİV-lər və televiziyalar bunları beynəlxalq aləmə bəyan 

etməklə ağıllı və təmkinli  yaponları aləmə tanıda bildilər.  Məncə, o vaxtlar biz dünyaya kimliyimizi tam 

göstərə bilməsək də, amma insanlar – Azərbaycanın vətənpərvər oğulları və qızları böyük vətəndaşlıq nümunəsi 

göstərməklə nələrə qadir olduğunu tarixə yazdılar. 

Azərbaycan xalqı 20 Yanvar faciəsini – bu qanlı qırğını bir gecədə  yaşadı, bu faciənin tarixi dərsləri isə 

uzun illərdən bəri gözlədiyimiz müstəqilliyimizi xalqımıza ərmağan etdi. Bir də hamımızın bildiyi şərəfli bir 

həqiqət də var: həmişə azadlıqlar qan bahasına alınıb! Prezident İlham Əliyevin dediyi bir həqiqəti də 

unutmamalıyıq: “20 Yanvar günü bizim böyük faciəmizdir, ancaq, eyni zamanda, Azərbaycan tarixinin 

qəhrəmanlıq səhifəsidir!” 

20 Yanvar Azərbaycan tarixində qanla yazılmış bir səhifə olsa da, bu gün  təkcə faciə kimi anılmır.  Bu 

tarix uzun illər sovet imperiyasının əsarətində yaşayan mübariz bir xalqın azadlıq səsini ucaltdığı, suverenliyi və 

azadlığı uğrunda cəsarət nümayiş etdirdiyi şərəfli bir tarix kimi də yad edilməkdədir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-18 yanvar.-№11.-S.5. 
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Prezident İlham Əliyev: Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının çiçəklənmə dövrüdür 

 

Tural SƏFƏROV 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni ilə uğurla başladı. Muxtar respublika sakinləri ötən ilin 

nailiyyətlərinin sevincini yaşadığı bir dövrdə Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvana səfər etdi. 

Dövlət başçısı kimi cənab İlham Əliyevin Naxçıvana sayca 13-cü səfəri də muxtar respublika üçün çox 

mühüm əhəmiyyət daşıyan obyektlərin istifadəyə verilməsi ilə yadda qaldı. 

 

Ölkə rəhbəri budəfəki səfərində də muxtar respublikada aparılan quruculuq işlərini yüksək 

qiymətləndirdi: “Çox şadam ki, Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir, böyük quruculuq, abadlıq işləri aparılır. 

Son illər ərzində Naxçıvan böyük inkişaf yolu keçmişdir. Naxçıvan şəhərinin abadlaşdırılması, 

gözəlləşdirilməsi, infrastruktur layihələrinin icrası, bütün şəhər və kəndlərin abadlaşması prosesi onu göstərir ki, 

respublika möhkəm ayaqda dayanıb. Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının çiçəklənmə 

dövrüdür. Çünki bütün istiqamətlər üzrə işlər uğurla gedir və gözəl nəticələr var”. 

Bu, Azərbaycan Prezidentinin muxtar respublika rəhbərinin, eləcə də bütün naxçıvanlıların fəaliyyətinə 

verdiyi yüksək dəyərdir. Blokadanın çətinliklərinə baxmayaraq, muxtar respublikada böyük quruculuq proqramı 

gerçəkləşdirilib, Naxçıvan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Bu yüksəliş hər gün gözümüz qarşısında baş 

verdiyindən bizə adi görünür. Ancaq dövlət başçısına adi görünmür. Prezident blokada şəraitində inkişaf və 

tərəqqiyə nail olmağın çətinliklərini çox yaxşı bilir. Ölkə rəhbəri onu da bilir ki, blokada şəraitində daşı daş üstə 

qoymaq hər oğulun işi deyil. 

Bu gün Naxçıvanda hansı sahəyə baxsaq, orada geniş islahatların aparıldığının şahidi olarıq. Bütün 

sahələrdə analoqu olmayan uğurlar ona görə qazanılır ki, burada həm ulu öndərimiz Heydər Əliyevin yolu 

sədaqətlə davam etdirilir, həm də hər kəs öz işinə məhəbbətlə yanaşır. Odur ki, dövlət başçısı Naxçıvana səfəri 

zamanı bu məsələni xüsusi vurğulayaraq deyib: “Abadlıq-quruculuq işləri bir tərəfdən ölkəmizin gücünü, digər 

tərəfdən Naxçıvan rəhbərliyinin səmərəli işini, sakinlərin bu işlərə olan münasibətini göstərir. Bütün bu işlər 

böyük məhəbbətlə, zövqlə və səliqə ilə görülür”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası bir müddət elektrik enerjisi sarıdan çətinliklər çəkib. Ötən əsrin 90-cı 

illərinin əvvəllərində muxtar respublikaya sutka ərzində 6-8 saat elektrik enerjisi verilir, qonşu ölkələrdən 

elektrik enerjisi alırdıq. Kəskin kontinental iqlim şəraiti olan Naxçıvanın mənfi 40 dərəcəyə düşən soyuğundan 

qorunmaq üçün insanlar qeyri-standart elektrik qızdırıcılarından istifadə etmək məcburiyyətində qalırdılar. Bu 

da elektrik xətlərinin, transformatorların sıradan çıxmasına səbəb olur, qrafik üzrə verilən elektrik enerjisindən 

istifadəyə maneçilik törədirdi. Həmin dövrdə Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində qonşu dövlətlərdən elektrik enerjisi alınmasını təmin etmək üçün təcili 

tədbirlər görülüb. 1993-cü ilin ortalarında Naxçıvana İran İslam Respublikasından 42 meqavat, Türkiyə 

Respublikasından 63 meqavat gücündə elektrik enerjisi daxil olub, tələbatçılara sutka ərzində 12 saat elektrik 

enerjisi verilib. 

Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hər zaman diqqət 

mərkəzində olub. Ümummilli liderimizin 1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından 

sonra bu sahədə mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Ulu öndərin yolunu uğurla davam etdirən Azərbaycan 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Naxçıvanın enerji 

təhlükəsizliyi təmin olunub. 2006-cı ildə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası təbii qazla işləmə rejiminə 

keçirilib, 220 kilovoltluq “Babək” yarımstansiyasında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılıb. 

Həmin il ümumi gücü 87 meqavat olan Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası tikilib istismara verilib. Son 

illər isə muxtar respublikanın mövcud hidroenerji potensialından istifadə edilməklə ekoloji və iqtisadi cəhətdən 

daha səmərəli olan su elektrik stansiyaları yaradılıb. 2006-cı ilin dekabrında Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 

4,5 meqavat gücündə su elektrik stansiyası, 2010-cu ilin oktyabrında Gilançay üzərində 22 meqavat gücündə 

Biləv Su Elektrik Stansiyası tikilib. 2014-cü ildə Şərur rayonu ərazisində 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1”, 

1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” su elektrik stansiyaları fəaliyyətə başlayıb. Bu sahədə görülən işlərin davamı 

kimi 2015-ci ildə Babək rayonu ərazisində Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilib. 
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Göründüyü kimi, muxtar respublikanın elektrik enerjisi ilə təminatına möhkəm zəmin yaradılıb. İstehsal 

olunan elektrik enerjisi, nəinki daxili tələbatı ödəyir, hətta elektrik enerjisi ixrac etməyə imkan verir. Təkcə bir 

faktı deyək ki, muxtar respublikamızda alternativ və bərpa olunan elektrik stansiyalarında illik elektrik enerjisi 

istehsalı ümumi istehsalın 53,4 faizini təşkil edir. Bu göstərici çox nadir ölkələrdə müşahidə olunur. Dünya 

ölkələri içərisində alternativ və bərpa olunan elektrik stansiyalarında istehsal olunan enerjinin miqdarı ümumi 

istehsalın 50 faizindən çoxunu təşkil edən cəmi bir neçə ölkə mövcuddur. 

Bu stansiyaların açılışında ölkə rəhbəri iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan 

səfərlərinə nəzər yetirsək görərik ki, ölkə rəhbərinin hər səfərində enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə 

bağlı mühüm qərarlar qəbul edilib, yeni stansiyalar istifadəyə verilib. Ölkə başçısının budəfəki səfərində təməli 

qoyulan Ordubad Su Elektrik Stansiyası Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyini daha da möhkəmləndirəcək, ixrac 

imkanlarını artıracaqdır. Azərbaycan Prezidenti ötən səfərlərində olduğu kimi, bu dəfə də Naxçıvanda bu 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirib, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasının 

əhəmiyyətindən danışıb: “Enerji potensialı və enerji təhlükəsizliyi Naxçıvan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Çünki ölkəmizin əsas hissəsi ilə Naxçıvanın coğrafi əlaqəsi yoxdur. Belə olan halda biz mütləq enerji 

potensialının inkişafına fikir verməliyik. Bu gün Naxçıvan elektrik enerjisi ilə tam təmin olunub və eyni 

zamanda, enerji ixrac edir. Naxçıvan təbii qazla da tam təmin olunub. Gələcəkdə bərpa olunan enerji növlərinin 

yaradılmasından, xüsusilə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının işə düşməsindən sonra Naxçıvanda enerji 

məsələləri ilə bağlı bundan onilliklər sonra heç bir problem olmamalıdır”. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumi inkişafına öz töhfəsini 

verib. Yeni elektrik stansiyalarının yaradılmasından sonra sənaye müəssisələri işə salınıb, yerli istehsal artıb, 

nəticədə, Naxçıvanın ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi də öz həllini tapıb. Təbii qazın verilməsinin, elektrik enerjisi 

ilə təchizatın yaxşılaşdırılmasının nəticəsidir ki, biz indi Naxçıvanın bu sərt qışında isti evimizdə oturub son 

illər yaradılan soyuducu anbarların, istixana komplekslərinin bəhrəsi olan yerli ərzaq məhsullarından istifadə 

edirik, heç kimə də möhtac deyilik. Odur ki, öz isti evində televizorun qarşısında oturub ölkə başçısının muxtar 

respublikaya səfərini izləyən, Prezidentimizin Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən işlər barədə 

çıxışını dinləyən hər bir sadə naxçıvanlının qəlbindən bu böyük dövlət xadiminə sonsuz minnətdarlıq hissləri 

keçir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixən istər içməli, istərsə də suvarma suyuna olan tələbatın tam 

ödənilmədiyi ərazilərdən olub. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində muxtar respublika sakinləri elektrik 

enerjisi, təbii qaz kimi içməli su sarıdan da korluq çəkiblər. “Şərq qapısı” qəzetinin 1994-cü il 29 yanvar tarixli 

nömrəsində dərc olunan “İçməli su dərdi” adlı yazıda oxuyuruq: “Bir ildən artıqdır ki, krantların suyu gəlmir. 

Sakinlər çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Müraciət etmədikləri idarə, qapılarını döymədikləri vəzifəli şəxs 

qalmayıb. Ancaq nə fayda, bu vacib işə hələlik bir əncam çəkən tapılmır. Bu qış günlərində içməli su əldə etmək 

böyük problemə çevrilmişdir. Camaat naəlac qalıb quyu suyundan istifadə edir. Şor və həm də içmək üçün heç 

cür yararlı olmayan bu su adamların səhhətinə pis təsir edir. Xüsusilə uşaqların sağlamlığını təhlükə qarşısında 

qoyur”. 

Bu məqalədə Naxçıvan şəhərinin problemləri qələmə alınsa da, əslində, bütün muxtar respublikada 

vəziyyət belə idi. İçməli su problemi hər kəsi düşündürürdü, ancaq bu sahədə əməli tədbirlər həyata 

keçirilmirdi. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı ilə naxçıvanlıların bu problemi də həll olunub. Muxtar 

respublikada son illər bu sahədə mühüm tədbirlər görülüb. Azərbaycan Prezidenti əvvəlki səfərlərinin birində 

Naxçıvan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin açılışını edib. Yanvarın 11-də isə Culfa və 

Şahbuz rayon mərkəzlərinin və ətraf kəndlərin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin istifadəyə 

verilməsi mərasimləri keçirilib. Hər iki rayonda işlərə 2012-ci ildə başlanılıb. Layihəyə əsasən, Culfa şəhərində 

və Gülüstan kəndində su şəbəkəsinin, Culfa şəhərində isə kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi aparılıb. Şahbuz 

şəhərinə, Kiçikoba və Daylaqlı kəndlərinə su şəbəkəsi, Şahbuz şəhərinə kanalizasiya şəbəkəsi çəkilib. Hər iki 

rayonda quraşdırılan sutəmizləyici qurğu 2045-ci ilə qədər əhalini və sənaye sahəsini gün ərzində 24 saat ekoloji 

cəhətdən təmiz su ilə təchiz edəcək. Azərbaycan Prezidenti Naxçıvan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin açılış 

mərasimindəki çıxışında bu məsələdən də bəhs edib: “Bu gün biz Culfa və Şahbuz rayonlarında içməli su və 

kanalizasiya layihələrinin rəsmi açılışını qeyd etdik. Bu da çox önəmli layihələrdir. Hər iki şəhərə təmiz, Dünya 

Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun içməli su verilməsinə başlanmışdır. Ondan əvvəl Naxçıvan şəhəri su 

ilə təmin edilmişdir. Bu gün biz artıq digər şəhərlərə də suyun verilməsini təmin edə bildik. Bu da çox 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

779 

 

önəmlidir. İnsan sağlamlığı üçün əsas amillərdən biri də təmiz sudur. Biz onu da həll etmişik. Bu il Dövlət 

İnvestisiya Proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər şəhərlərinin su-kanalizasiya problemlərinin 

həlli məsələləri də öz əksini tapacaq”. 

Deməli, yaxın gələcəkdə muxtar respublikanın digər bölgələrinin sakinləri də ekoloji cəhətdən təmiz 

içməli su ilə təmin ediləcəklər. Qeyd olunduğu kimi, təmiz su insan sağlamlığı üçün çox vacibdir. Bu layihənin 

həyata keçirilməsi Naxçıvanda insanların sağlamlığına göstərilən yüksək qayğıdan xəbər verir. 

Müasir Naxçıvanın əldə etdiyi ən mühüm tarixi nailiyyətlərdən biri də burada güclü ordunun 

yaradılmasıdır. Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərləri çərçivəsində diqqət 

mərkəzində olan məsələlərdən biri də ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlərlə tanışlıqdır. Ölkə 

başçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərlərinin birində hərbi quruculuq sahəsində burada görülən işləri 

yüksək qiymətləndirərək deyib: “Ordu quruculuğu sahəsində Naxçıvanda çox böyük işlər görülür. Bu hərbi 

hissə Azərbaycandakı hər bir hərbi hissə üçün nümunə, örnək ola bilər. Burada olan şərait ən yüksək 

standartlara cavab verir. Azərbaycan Ordusu məhz bu cür olmalıdır”. 

Ölkə rəhbərinin Naxçıvana son səfəri zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabit və gizirləri üçün inşa 

olunmuş 48 mənzilli binanın, Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun “N” saylı hərbi hissəsindəki əsgər 

yataqxanasının və Əsgəri-Məişət Kompleksinin açılışlarında iştirak etməsi, silahlanmaya yeni qəbul edilən hərbi 

texnika ilə tanış olması Ali Baş Komandanın bu sahəyə xüsusi diqqət yetirdiyinin göstəricisidir. 

Dövlət başçısı Naxçıvana budəfəki səfərində də həyata keçirilən ordu quruculuğu tədbirlərindən razılığını 

və Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun muxtar respublikanı etibarlı qoruduğundan əminliyini ifadə edib: “Bu gün 

Naxçıvan ordusu istənilən vəzifəni icra etməyə hazırdır, öz sərhədlərini qoruyur və siz burada düşmənlə üz-üzə 

yaşayırsınız, cəsarətlə yaşayırsınız, rəşadət göstərirsiniz və göstərmisiniz. 1990-cı illərin əvvəllərində Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi ilə naxçıvanlılar öz diyarını qoruya bildilər, düşməni yerinə oturtdular. Bu gün Naxçıvanın 

hərbi potensialı ən yüksək səviyyədədir. Ən müasir texnika, silah, sursat buraya göndərilir və döyüş qabiliyyəti 

artır, xidmət şəraiti yaxşılaşır”. 

Azərbaycan Prezidentinin bu mövzu ilə bağlı çıxışında bir əminlik vardı. Hiss olunurdu ki, ölkə rəhbəri 

Naxçıvanın taleyindən narahat deyil. Bilir ki, özünün yüksək diqqət və qayğısı ilə yaradılan Əlahiddə 

Ümumqoşun Ordusu muxtar respublikanın sərhədlərini etibarlı müdafiə edir və Naxçıvan əmin əllərdədir. 

“Naxçıvanın hərbi potensialı və müdafiə qabiliyyəti daim diqqət mərkəzindədir. Mən çox şadam ki, bu 

məsələlər də uğurla öz həllini tapır və əlbəttə ki, respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı çox önəmli 

addımlar atılır. Naxçıvanda sənaye müəssisələri yaradılır, kənd təsərrüfatı inkişaf edir, bir çox kənd təsərrüfatı 

məhsulları ilə siz özünüz-özünüzü təmin edirsiniz”, – deyən ölkə rəhbəri Naxçıvanda ərzaq təhlükəsizliyi 

baxımından da nigarançılığın olmadığına işarə etdi, muxtar respublikadan, Azərbaycanın düşmənlə sərhədindən 

ölkəmizin düşmənlərinə, uğurlarımızı görmək istəməyənlərə gözdağı verib. 

Prezident İlham Əliyevin muxtar respublikamıza son səfəri Naxçıvan şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin 

açılışı ilə yekunlaşıb. Dövlət başçısının diqqət və qayğısı ilə son illər muxtar respublikada təhsil quruculuğu 

istiqamətində də mühüm işlər görülüb. Ölkə rəhbəri məktəbin açılış mərasimindəki çıxışında bu sahədə görülən 

işləri xüsusi vurğulayıb: “Son illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq 200-ə yaxın yeni məktəb 

tikilib, yaxud da ki, əsaslı şəkildə təmir olunub. Təmirə ehtiyacı olan cəmi bir neçə məktəb qalıb. Əminəm ki, 

yaxın gələcəkdə bu məsələ də həllini tapacaq”. 

Ordu və təhsil quruculuğu Naxçıvanda xüsusi diqqət yetirilən sahələrdəndir. Çünki bu iki sahədə işlər 

düzgün qurulmasa, dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, ölkəmizin sərhədlərinin və mənəvi 

sərhədlərimizin qorunmasından söhbət gedə bilməz. Əgər ordumuz ölkəmizin sərhədlərini qoruyursa, təhsilli 

insanlarımız da mənəvi sərhədlərimizi, müstəqilliyimizi qoruyurlar. Ölkəmizin sərhədlərini qoruyan Azərbaycan 

gəncidir. O, mütləq təhsilli olmalıdır, tariximizi, keçmişimizi öyrənməli və bilməlidir. O, sərhəddə nə üçün 

dayandığını anlamalıdır. Anlamalıdır ki, müstəqilliyimizi, son nəticədə isə Azərbaycanımızı qoruya bilsin. Bax, 

məhz buna görə ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan muxtar respublikamızda orduya və təhsil 

quruculuğuna xüsusi diqqət ayrılır. 

Azərbaycan Prezidentinin Naxçıvana bu tarixi səfəri də muxtar respublikamız üçün əlamətdar hadisələrlə 

yadda qaldı. Ölkə rəhbəri bir sıra sosial obyektlərin açılışını etməklə yanaşı, Naxçıvanın gələcəyi üçün 

görüləcək çox mühüm işlərin də anonsunu verdi. Bu gün bütün ordubadlılar, bu rayona tez-tez səfər edənlər 

sevinc içərisindədirlər. Ona görə ki, dövlət başçısı yaxın gələcəkdə Culfa-Ordubad yolunun da yenidən 
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qurulacağını bildirdi. Bu gün biz həm ölkə başçısının Naxçıvana son səfərinin xoş təəssüratının, həm də 

Azərbaycan Prezidentinin bu fikirlərinin sevincini yaşayırıq: “Nəhayət, biz Naxçıvanın nəqliyyat problemlərinin 

həlli üçün də çalışırıq. Qeyd etdiyim kimi, Naxçıvan-Təbriz-Məşhəd dəmir yolu fəaliyyətə başlayıb. Bildiyiniz 

kimi, biz indi İran İslam Respublikası və Rusiya ilə “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi üzərində işləyirik. İşlərin 

bizə aid olan hissəsi artıq başa çatıb. Bu dəhliz tam işə düşəndən sonra Naxçıvan dəmir yolu ilə İran vasitəsilə 

Azərbaycanın əsas hissəsi ilə də birləşəcək. Biz bu layihəni sürətləndirmək istəyirik ki, tezliklə bu, baş versin. 

Ondan sonra Naxçıvanda istehsal olunan mallar artıq dünya bazarlarına rahatlıqla çıxa biləcək və insanlar üçün 

bu, əlbəttə ki, əlavə imkanlar yaradacaq”. 

Həmin layihənin icrası blokada çətinliklərini aradan qaldıracaq, Naxçıvanın inkişafını daha da 

sürətləndirəcəkdir. Ölkə başçısının səsləndirdiyi bu fikirlər bir daha göstərdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Azərbaycan Prezidentinin daim diqqət mərkəzindədir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Naxçıvana daim böyük 

diqqətlə yanaşırdı, cənab İlham Əliyev də bu siyasəti davam etdirir. 

Dövlət başçısının diqqət və qayğısı, naxçıvanlıların vətənpərvərliyi sayəsində muxtar respublikamız artıq 

uğurlu inkişaf yolundadır. Onu bu yolundan heç bir qüvvə geri döndərə bilməz. Muxtar respublika əhalisi öz 

Prezidentinin qayğısını hər zaman  üzərində hiss edir. Cənab İlham Əliyev Naxçıvana budəfəki səfərində də 

muxtar respublikaya bundan sonra da yüksək diqqət və qayğı göstəriləcəyini bəyan edib. 

Müasir Naxçıvan ümummilli liderimizin görmək istədiyi kimi qurulur. Ulu öndərimiz daim Azərbaycanı, 

o cümlədən Naxçıvanın gələcəyini düşünür və deyirdi ki, “istəyirəm mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan 

dövləti haqqında, Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında 

planlarım, arzularım yerinə yetirilsin”. Bu gün biz hamımız ümummilli liderimizin bu arzu və istəklərinin yerinə 

yetirilməsinin şahidləriyik. 

Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev əsl vətəndaş olmaq üçün ləyaqət göstərməyi, xalq, Vətən naminə 

çalışmağı, Vətən sevgisini, doğma torpağa, doğma yurda bağlılığı əməli işlə nümayiş etdirməyi tövsiyə edirdi: 

“Həyatın mənası çox və yaxud az yaşamaqdan ibarət deyil. Onun əsas mənası bu həyatda öz yerini tutmaq, 

mövqeyini müəyyən etmək, ləyaqət göstərmək və başqaları üçün nümunə olmaqdır”. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün sahələrdə əsl nümunə gücünə malikdir. 

 

Xalq qəzeti.-2017.-14 yanvar.-№8.-S.2. 
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Mübarizlik və qəhrəmanlıq tarixindən soraq verən qalalar: Naxçıvanqala 

 

Ruhiyyə Rəsulova, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Bu qala bizim qala, 

Həmişə bizim qala, 

Tikmədim özüm qalam, 

Tikdim ki, izim qala. 

 

Bu məşhur bayatıda da deyildiyi kimi, ulu babalarımızın tikdiyi qalalar üzərindən əsrlər keçsə də tarixin 

izlərini yaşadan ən yaxşı mənbələrdir. Müxtəlif tarixi dövrlərin sərt ruzgarına, eləcə də təbii qüvvələrə sinə 

gərən qalalar bütöv halda olmasa da günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Azərbaycançılığın möhürü olan bu qalalar 

doğma torpağa bağlılığın, yadellilərin işğalçılıq planlarından əzmlə müdafiənin və vətənpərvərliyin rəmzi kimi 

keçmişdən günümüzə uzanan körpüdür. O körpü ki, onu heç bir qüvvə, hətta tariximizi saxtalaşdırmağa cəhd 

edən sovet quruluşu belə yerlə yeksan edə bilmədi. Çünki xalqın öz milli tarixi ilə olan bağlılığını, bağlarını 

qırmaq, onu öz tarixindən ayrı salmaq olmaz. Gec-tez tarixin izləri ən dərin qatlardan belə özünü büruzə 

verəcəkdir. Ölkəmiz ikinci dəfə öz müstəilliyini əldə etdikdən sonra muxtar respublika ərazisində 1200-dən 

artıq tarixi abidə öyrənilərək pasportlaşdırılıb. Azərbaycanın çox da böyük əraziyə malik olmayan bu bölgəsi 

tarixi abidələrinin, nadir memarlıq incilərinin və möhtəşəm qalalarının zənginliyi ilə diqqəti çəkir.  

Son tədqiqatların nəticəsi olaraq Naxçıvan ərazisində 80-ə yaxın qala müəyyənləşdirilib. Müdafiə 

istehkamı olan Oğlanqala, Qız qalası, Qazançı qalası, Əlincəqala, Naxçıvanqala, Çalxanqala və digər qalalar 

strateji cəhətdən olduqca əlverişli mövqedə tikilib, yadelli hücumlarının qarşısının alınmasında mühüm rol 

oynayıb. Naxçıvan qalaları ilkin yaşayış yerləri, mədəniyyət və sənətkarlıq mərkəzləri kimi də diqqəti cəlb edir. 

Onlar şəhərsalma mədəniyyətinin mühüm elementi kimi böyük dəyərə malikdir. Tarixi mənbələr göstərir ki, 

Naxçıvan qalaları başlıca olaraq müdafiə, sonralar dini, ticarət, sənətkarlıq məqsədilə istifadə edilib. Tarixin 

sonrakı dövrlərində də Naxçıvan qalaları ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında mühüm rol oynayıb.  

2016-cı ildə “Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda 

çıxış edən Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri demişdir: “Qalalar təkcə sığınacaq yeri, mühafizə və ya müdafiə 

tikilisi deyil. Qalalar – bu ərazidə yaşayan əcdadlarımızın həyat tərzini, dini inanclarını, dövlətçilik ənənələrini, 

mədəniyyətini və memarlıq sənətini özündə yaşadan mədəniyyət nümunələridir. Əsrlər boyu xalqlar yaşadıqları 

yerlərdə qalalar tikiblər. Qalalar bütün hallarda xalqların öz daxili tələbatının, hərbi və iqtisadi qüdrətinin 

nəticəsi olaraq meydana çıxıbdır. Azərbaycan, eləcə də Naxçıvan qalaları da belə bir tarixi yol keçibdir”.  

XVII əsrin ortalarınadək müdafiə istehkamı kimi mövcud olmuş Naxçıvanqala müharibələr nəticəsində 

dağıdılmış və əvvəlki möhtəşəmliyini itirmişdi. Hardasa 10 il bundan öncə Naxçıvanqala ərazisinə nəinki turist, 

heç şəhər sakinləri belə getmirdi. Burada kol-kos və dağılmış tikili qalıqları əlindən yerimək belə mümkün 

deyildi. Qalanın miskin görkəmi isə sovetlər dönəmində abidələrimizə laqeyd münasibətdən xəbər verirdi. 

Tarixi abidələrimizin bərpası müstəqilliyimizin bizə bəxş etdiyi ən gözəl töhfələrdən oldu. Müstəqilliyin 

işıqından alınan nur Naxçıvanın dörd bir yanına səpələndi. İtib-batmaqda olan adət-ənənələrimiz dirçəldi, 

qalalarımız kərpic-kərpic ucaldı. Milli kimliyimizin daş pasportu olan bu abidələr ulu babalarımızın bizə 

əmanəti, qəhrəmanlıq tariximizdən, milli dəyərlərimizdən, zəngin mədəniyyətimizdən soraq verən dəyərli sənət 

nümunələridir.  

2010-cu ildə Naxçıvanqalanın bərpasına başlanmış, tarixi ərazidə yenidənqurma işləri aparılmış, qalanın 

əvvəlki görkəmi özünə qaytarılmışdır. Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il iyunun 5-də imzaladığı 

sərəncamla Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksi yaradılmış, kompleks 2014-cü ildə prezident 

İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir. Muzeyin və ümumilikdə kompleksin yaradılması, Naxçıvanın 

qədim tarixi mədəni irsinin mühafizəsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada mövcud olan 

eksponatlar bu diyarın əsrlər boyu şərqin ticarət, sənətkarlıq, elm və mədəniyyət mərkəzi olduğundan xəbər 

verir. Orijinal tərtibatı ilə seçilən muzeydə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində aşkarlanan tarixi 

əşyalar xronoloji ardıcıllıqla düzülmüşdür. Eramızdan əvvəl V minilliyə aid təsərrüfat küpü, eramızdan əvvəl V-
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III minilliyə aid müxtəlif məişət əşyaları, Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə aid keramika məmulatları, mis 

alətlər, qəbirüstü abidələr, silahlar, zirehli geyim hissələri muzeyin qiymətli eksponatlarındandır. Burada, 

həmçinin xalça və XIX əsrə aid milli geyimlər də nümayiş olunur.  

Tarixi araşdırmalar göstərir ki, memarlıq abidələri arasında özünəməxsus yeri olan Naxçıvanqala yalnız 

müdafiə məqsədi daşımamışdır. Bu qala, eyni zamanda, burada formalaşmış ilkin şəhər mədəniyyətinin 

ayrılmaz elementinə çevrilmişdir. İlk orta əsrlərə aid mənbələrdə tarixçilər Naxçıvan şəhərini ətrafı 

möhkəmləndirilmiş qala kimi xarakterizə edirlər. Naxçıvan şəhərinin 1827-ci ilə aid planında Naxçıvanqalanın 

sxematik təsviri də verilmişdir. Plana əsasən, qala iki hissədən – kiçik qala, yəni Narınqala və Böyük qaladan 

ibarət olmuşdur. Xalqımız Narınqalanın qalıqlarını günümüzədək qoruyub saxlaya bilmişdir. 

Daş qatışığı olan möhrədən tikilən qala divarları yarımdairəvi bürclərlə möhkəmləndirilmişdir. Yaşayış 

binaları, əsasən, qala divarları boyunca salınmış, onların damından döyüşçülərin və qala keşikçilərinin hərəkət 

etməsi üçün istifadə olunmuşdur. Ötən əsrin ortalarında Naxçıvanqalada aparılan tədqiqatlar zamanı zəngin 

arxeoloji materiallar - saxsı qablar və Tunc dövründə duz mədənlərində əmək aləti kimi istifadə olunmuş daş 

gürzlər aşkar edilmişdir. Bu hadisə sənətkarlığın inkişaf etdiyi və şəhər mədəniyyətinin formalaşdığı tarixi-

etnoqrafik ərazilərdən biri kimi Naxçıvanqalanın əhəmiyyətini daha da artırır. 

Kompleksdəki mağarada da bərpa işləri aparılıb. Bir neçə istiqamətə, o cümlədən Naxçıvan çayına çıxışı 

olan mağaradan sakinlər hərbi hücumlar və mühasirələri yarmaq üçün istifadə etmişlər. Qalanın 

xüsusiyyətlərindən biri də onun altından kəhrizlərin keçməsidir. Bu fakt həm dinc, həm də mühasirə və 

müharibə dövrlərində qala sakinlərinin su ilə təminatına və ərzaq məhsullarının saxlanmasına şərait yaratmışdır. 

İndi Naxçıvanqala düşməndən müdafiə məqsədi daşımır, insanları bir araya toplayaraq onları birliyə, 

vətənpərvərliyə, mili dəyərlərə sahiblik hissinə çağırır. Bu çağırışa kimlər cavab vermir ki?! Naxçıvanqala artıq 

festivalların, əlamətdar tədbir və sərgilərin ünvanına çevrilib. Naxçıvanqalada ötən il keçirilən “İstedadlı 

uşaqlar”, “Yaradıcı əllər”, “Göycə”, “Naxçıvan çörəkləri”, “Arıçılıq məhsulları-bal festivalı”, “Yallı və plov” 

festivalları istedadlı insanları bir araya gətirməklə stimullaşdırıcı və məhsul bolluğunun göstəricisi kimi 

əlamətdar tədbirlər kimi yadda qaldı. Bu festivallar eyni zamanda milli dəyərlərimizin yaşadılması və təbliği 

baxımından da böyük əhəmiyyət daşıdı. Şəhərimizin qonaqlarında isə yüksək təəssürat oyatdı. 

Naxçıvanqalada ictimai iaşə bölmələrinin, əl işləri mağazalarının fəaliyyəti turistlərin cəlbi baxımından 

böyük əhəmiyyət daşıyır. Turistlər qalanı ziyarət etməklə bərabər burada Naxçıvan mətbəxinin dadlı 

təamlarından dada və əl işlərindən, suvenirlərdən Naxçıvan səfərlərindən xatirə kimi alıb apara bilərlər.  

2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilən Naxçıvan dünya əhəmiyyətli abidələrlə zəngin bir 

diyardır. Bu qədim diyarda tarixi abidələrin, xüsusilə qalaların bərpa olunması, həm də bəşəriyyət tarixinin 

öyrənilməsinə xidmət edir.  

Uzaq keçmişin yadigarı olan Naxçıvanqala kimi abidələr xalqımızın tarixini, mədəniyyətini öyrənmək 

baxımından dəyərli mənbələrdir. O mənbələr ki, tariximizi yaşadır, o mənbələr ki, gənc nəsil üçün 

vətənpərvərlik dərsidir. Bu abidələrin qorunması istiqamətində dövlətimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata 

keçirir. Lakin tarixi sevmək, onun nişanələrini qorumaq ümumxalq işidir. Bu abidələri təbliğ etmək, gələcək 

nəsillərə çatdırmaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur!  

 

Palitra.-2017.-11 yanvar.-№4.-S.13. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

783 

 

 

Yurdumuzun təbii nemətləri: pürrəngi, yoxsa gülrəngi çay... 

 

Şəhla Nəbiyeva, 

Şahbuz rayonunda nəşr olunan “Oğuz səsi” qəzetinin redaktoru 

 

Uca Yaradan Şahbuza bənzərsiz təbii sərvətlər bəxş edib. Onların arasında dərman bitkilərinə, 

dəmlənərək çay kimi içilən çiçək və güllərə xüsusi maraq vardır. Elmi mənbələrdə göstərildiyi kimi, Şahbuz 

dağları dərman bitkilərinin, güllərin, çiçəklərin növ tərkibinə görə çox zəngindir. 

 

Süfrələrimizi bəzəyən nemətlərdən ən çox seviləni çaydır, – desəm, yanılmaram. O çay ki, onu yayın 

istisində də, qışın soyuğunda da dərdimizə dərman bilirik. Ürəyimizi sərinlətmək, yorğunluğumuzu çıxarmaq, 

hövsələmizi sakitləşdirmək üçün arzuladığımız ilk nemət də çay olur. Çaya bu qədər vurğunluğumuzdan irəli 

gəlir ki, qapımızı döyən qonaqlarımıza da elə yeməkdən əvvəl çay təklif edirik. Evimizdə qonaq otağı ayrı 

olduğu kimi, qonaq üçün çay dəsti də xüsusi və gözoxşayan olur. Bəzəkli stəkana güldən, çiçəkdən dəmlənmiş 

çay süzüləndə ətri, rəngilə gözümüzü, könlümüzü oxşayır. İçəndə isə dərdlərimizə dərman olur. 

Dünyagörmüşlər deyirlər ki, sirrinə-sehrinə bələd olduğumuz bitkilərdən dəmlənən çayı süfrələrimizdən 

əskik etməsək, uzunömürlü, sağcanlı olarıq. Dərman bitkiləri ilə məşhur olan Şahbuz bəlkə buna görə 

uzunömürlülər diyarı da adlandırılır. Muxtar respublikanın ərazisində olan 250-dən çox bitkinin 160 növü bu 

rayonda bitir. Onların sirrinə-sehrinə vaqif olmamaq mümkün deyil. Hələ sovet dönəmində də Şahbuzun 

dərman bitkilərinin sorağı dünyaya yayılmışdı. 

İllərlə şəfalı bitkilərdən çay, məlhəm, mürəbbə, şərbət hazırlayan Şövkət nənə ilə söhbətimiz də güllər 

barədə oldu. Yəqin ki, bu qədər gülün-çiçəyin, otun-alafın sirrinə-sehrinə bələd olmağın özü də bir sirr-sehrdir. 

Ömrünü-gününü türkəçarədə istifadə olunan məlhəmlər hazırlamağa həsr edən Şövkət nənədən soruşdum; 

– Necə bilmisiniz ki, hansı çiçəkdən çay dəmlənər, başqa birindən mürəbbə bişirilər, şirəsi çəkilər, şərbət, 

gülab hazırlanar? 

Ağbirçək gülümsəyərək: – Bunda nə var ki? – dedi və əlavə etdi: – Ata-anamız, nənə-babamız dərdinə 

dərmanı elə öz evinin qənşərində, həyətində, dağında, dərəsində axtarıb tapıb. Dava-dərman adı bilməyən 

insanlar bir-birinin dərdinə çarə etmək üçün çəmənin çiçəyinə, gülünə, torpağın yetirdiyi, bitirdiyi nə varsa, 

ümidlərini onlara bağlayıblar. Nəsil-nəsil bu istək, bu inanc, bu sevgi təbiətin sirrini öyrənməkdə bir açar olub. 

Rəngarəng güllərdən, çiçəklərdən, müxtəlif otlardan, bitkilərdən vədəsində yığmaq, qışda istifadə etmək həvəsi 

bu yurd yerində hamıda olub. Təbiətin nazənin gözəli olan bitkilər mart ayından torpaqdan baş qaldıraraq ta qar 

yerə düşənə kimi yurd-yuvamızı bəzəyir. Qız-gəlinlər onların adını tutub dağda, dərədə, çəməndə, düzdə ətək 

salıb çobanyastığını, kəklikotunu, qara yarpızı, nanəni, solmazçiçəyini təzə-tər dəstə-dəstə bağlayıb gün 

tutmayan yerlərdə qurudar, qış üçün hazırlayarlar. Elə ki qış gəldi, yazda, yayda, payızda çəmənlərdən, 

dağlardan, yamaclardan minbir həvəslə yığıb qışa tədarük etdiklərimizlə dəmlənən çay çiçəklərdən, 

meyvələrdən bişirilən mürəbbələrlə ləzzətlə içilər. 

Doğrudan da, Şövkət nənənin dediyi kimi, Şahbuzun əlçatmayan, ünyetməyən qayalarından insan sevgisi 

ilə süfrələrimizə “qonaq gələn” nemətlər içərisində doqquzdon, həmərsin, yemişan mürəbbələrinin bir ayrı dadı 

olur. 

Dünyanı yorub-yortmuş ağbirçəklə söhbətimiz zamanı bir də dedi ki, qızım, torpaq insan üçün ana 

qoynudur. Yaxındakı bulağın başında bir iydə ağacı var. Oyulmuş koğuşuna torpaq dolub bərkimişdi. Həmin 

torpaq üstündə bitən bənövşəni görsəydin, onda təbiətin nəyə qadir olduğunu, torpağın nəfəsindən doğulan 

gözəlliklərin sirrini-sehrini sən də öyrənməyə çalışardın. Sevgi, istək olmadan nəinki gülün, çiçəyin, torpağın, 

ağacın, bitkinin dilini öyrənərsən, xasiyyətini bilərsən, heç balaca bir uşağın da könlünü ala bilməzsən. 

Qızılgülün məhəbbət, dəfnə yarpağının şöhrət, palıdın güc, qüdrət, zeytunun sülh rəmzi olduğunu da bilməzsən. 

Aqil insanın söhbətindən anladım ki, torpağın “qılığına girmədən” onun sirrini öyrənə bilməzsən. Axı 

çəməni də, çiçəyi də torpaq yetirir. Ona görə də torpağın qədir-qiymətini bilməlisən ki, onun sərvətlərinə sahib 

olasan. 

Qışın gəlişini bildirən soyuq günlər indi təbiətə bir ayrı ahəng bəxş etdiyi kimi, evimizə, könlümüzə də 

yeni bir ab-hava gətirib. “Qol-boyun” olub yurdumuza keşik çəkən dağların zirvəsində “yallı” gedən dumandan, 
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çəndən təbiətə təzə bir libas biçildiyi kimi, istəyimiz də dəyişir. Təbiətin bu vədəsində çiçəklərdən ocaq üstə 

dəmlənən çayın ayrı bir ləzzəti olur. İndi dağ kəndlərimizdə yaşayan insanların süfrələrini məxməri çaydan daha 

çox bəzəyən belə çaylar, yəqin ki, hamı tərəfindən arzulanandır. 

Allı-güllü yaylaqları ilə hər yerdə tanınan Şahbuz dağlarının, dərələrinin dərdə dərman bitkilərini, otlarını, 

çiçəklərini nənələrimiz, babalarımız “Tanrı payı” adlandırırlar. Qiymətli təbii sərvətlərimizi tanıtmaq, qədrini 

bilmək üçün hər birimiz təbliğatçı olmalıyıq. Dövlət tərəfindən də bu istiqamətdə görülən işlər sahib 

olduqlarımızın qədir-qiymətini bir daha artırır. 

Bu il Naxçıvan şəhərində göycə, çörək, bal və başqa festivalların keçirilməsi, həmin mərasimlərdə bütün 

rayonların iştirakının təmin olunması bir daha onu göstərir ki, torpağımızın sinəsində dəfinələr yatır. Olanımızın 

qədrini bilmək, təbliğ etmək üçün keçirilən festivallara çıxarılan nemətlərin tədarükündə, hazırlanmasında, 

sərgilənməsində, sözsüz ki, ayrı-ayrı insanların çox böyük əməyi, rolu olur. Onlar yaşadıqları yurd yerinin 

təbiətinə vurğun və bələd olduqlarına görə harada yaxşı gülün, çiçəyin açdığını, cır armudun, həmərsinin, 

doqquzdonun, yemişanın yetişdiyini, baltutarların olduğunu çox yaxşı bilirlər. Əgər günlərin bir günü muxtar 

respublikamızda dərman bitkilərindən hazırlanmış çay festivalı keçirilərsə, yəqin ki, o tədbirdə qantəpər, 

çobanyastığı, kəklikotu, qaraqınıq, zirə, damotu, solmazçiçəyi, qara yarpız, dazotu, qarapodium, mərmərik, 

həmərsin, ayıdöşəyi, səhləb, dağ nanəsi, ögey ana, ağ və sarı boymadərən, gicitkən, yemlik, baldırğan, 

boyaqotu, şirinbiyan və digər dərman bitkiləri, onlardan hazırlanan çaylar hər kəsin diqqətini cəlb edər. 

Dünyanın hər üzünü görmüş ağbirçəklərimizin, ağsaqqallarımızın fikrincə, təndir, ocaq üstdə qaynayan su 

ilə dəmlənən çay insanı çox dərdin bəlasından qoruyar, həmişə saf və gümrah saxlayar. Sözsüz ki, ocaq çayının 

tamı da bir ayrı cür olur. Ona görə də qapımızı döyən qonaq-qaraya indi daha çox matah olan gül-çiçək çayı 

verilməsi qonaqpərvərliyimizin göstəricisidir. Bəlkə də, dünyada yalnız azərbaycanlılara məxsus keyfiyyətdir 

ki, evində, süfrəsində yaxşı olan nə varsa, böyük həvəslə, istəklə qonağına bəxş edir... 

Bu gün Şahbuz şəhərində dərman bitkilərini istehsal edən “Farma Şah” müəssisəsi fəaliyyət göstərir. 

Müəssisədə hazırda onlarсa dərman bitkiləri qablaşdırılaraq satışa çıxarılır. Birdəfəlik dəmləmə, kapsul, bəkməz 

və 40 qramlıq paketlər şəklində qablaşdırılan və  minbir dərdin dərmanı olan bu məhsullara Naxçıvanda olduğu 

kimi, respublikamızın başqa regionlarında da ilboyu böyük tələbat var. Gündəlik istehsal gücü 800 qutudan artıq 

olan “Farma Şah” bu tələbi ödəmək üçün növbəti mövsümə ciddi hazırlaşır. Şahbuz dağlarında yabanı halda 

bitən qiymətli dərman bitkilərinin emalını və paketlənməsini həyata keçirən bu müəssisədə həm də xeyli rayon 

sakini işlə təmin olunub. 

Güllərin, çiçəklərin dilini bilən insanlar onları qaydasınca dəmləməyin də vacib olduğunu deyirlər. Bu da 

bir hikmətdir. Çölün-çəmənin dilini bilənlər deyirlər ki, çobanyastığını nə bir gün tez, nə də bir gün gec yığmaq 

olmaz. Kölgədə qurudularsa, ondan dəmlənən çay çox dadlı olar. Çay kimi dəmlənən qara yarpız da öz dadı-

tamı ilə sevilir. Səhləb, dəvədabanı, ayıpəncəsi, solmazçiçəyi, nanə, baldırğan, qaraqınıq və onlarca belə 

bitkilərlə yanaşı, yazda ətri aləmə yayılan, yığılıb qurudulan qızılgül ləçəklərinin də çay dəmləmələrində istifadə 

olunması elimizə məxsus adətdir. Bu qədər bitkinin, gülün-çiçəyin dilini bilən insanların yaşadığı yerdə hər bir 

işi görmək olar. Bunun üçün insanlara hərtərəfli dövlət dəstəyi göstərilir və lazımi şərait yaradılır. Deməli, qalır 

təşəbbüs göstərib istehsal müəssisələrini yaratmaqla yurdumuzun təbii sərvətlərindən istehsal olunan  dadlı-

tamlı nemətləri alıcılara çatdırmaq. 

 
Xalq qəzeti.-2017.-8 yanvar.-№4.-S.5. 
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Naxçıvanın canlı təbiət muzeyi 

 

Türkanə Bəylərli 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsinin əməkdaşı 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin bitki örtüyü, heyvanlar aləmi və təbii sərvətlərə malik olan bir 

diyardır. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun yaradılmasında da əsas məqsəd doğma 

diyarımızın təbii sərvətlərinin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, faydalı bitkilərin introduksiyası və 

onlar üzərində geniş miqyasda elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasından ibarətdir. Qurumun informasiya 

şöbəsindən SİA-ya verilən xəbərə görə, regionda yayılmış qiymətli meyvə sortlarının genefondunun 

toplanılması, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan bitki növlərinin qorunması, öyrənilməsi və mühafizə 

yollarının araşdırılması Bioresurslar İnstitutunun qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir. 

Bioresurslar İnstitutunun Babək rayonunun Şıxmahmud kəndi yaxınlığında Nəbatat bağı salınıb. Burada 

yerli və kənardan gəlmə bitki növləri becərilir, öyrənilir, dekorativ, ekzotik, qeyri adi bitkilər nümayiş etdirilir, 

qruplar arasında olan qohumluq əlaqələri tədqiq olunur. Bundan başqa taksonomiya haqqında biliklər vermək, 

faydalı növləri öyrənmək, elmi-tədqiqat və mədəni-maarif işləri aparmaq həmçinin herbari materialları toplamaq 

da Nəbatat bağının əsas işlərindəndir. 

Bu günlərdə Nəbatat bağının şöbə müdiri biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Teyyub Paşayevlə 

görüşüb, həmsöhbət olduq. Öyrəndik ki, bağın təcrübə sahəsi 13,2 hektardır. Nəbatat bağının strukturuna uyğun 

olaraq təcrübə sahələri ayrılıb. Burada hər bir bitkinin özünəməxsus xüsusiyyətləri tədqiq edilir, hər birinin 

yayılma zonalarının xəritəsi tərtib olunur, mühafizə yolları müəyyən Həmsöhbətim bildirdi ki, Nəbatat bağı bir 

yaşıllıq məbədi, mədəni-maarif ocağı, canlı yaşıl muzey olmaqla bərabər, həm də nadir və faydalı bitkilərin 

genofondunun qorunub saxlanılması və mühafizəsində əvəzsiz rola malikdir. Burada nadir və nəsli kəsilməkdə 

olan, yerli və kənardan gəlmə bitki növləri öyrənilir və onların yaşıllaşdırma işlərində istifadəsi nəzərdə tutulur. 

Belə ki, Nəbatat bağında dünyanın müxtəlif botaniki-coğrafi rayonlarından, o cümlədən, Azərbaycan 

florasından toplanılan ayrı-ayrı torpaq və iqlim xüsusiyyətlərinə malik olan 200-dən çox ağac, kol, meyvə, 

giləmeyvə, üzüm sortları, dekorativ bitkilər, tropik və subtropik bitki nümunələri, dərman bitkiləri və digər 

bitkilər əkilərək tədqiq olunur. 

Bağda Qafqaz, Aralıq dənizi, Cənub-Şərqi Asiya, Şimalı Amerika mənşəli bitkilər əkilərək introduksiya 

olunub. Bunlardan mədəni üzüm, meşə üzümü, daryarpaq iydə, gümüşü iydə, vənyarpaq ağcaqayın, şüalı 

kampsis, İran meliyası, qaraağacyarpaq eukomiya, şərq platikladusu, adi zirinc, Meyer dəvəayağı, mavi və yaşıl 

santolin, süpürgəvari sabunağacı, Qafqaz dağdağanı, nalbənd qaraağac, çılpaq qaraağac, Suriya hibiskusu, robur 

palıdı, gürcü doqquzdonu, yunan qozu, qara qoz, boz qoz, şərq çinarı və başqalarını qeyd etmək olar. 

Bundan əlavə, burada Gülçülük, Tingiçilik, Meyvə  genefondu bağı, Nadir bitkilər kolleksiyası, Nadir 

üzüm sortlarının genefondu bağı üçün sahələr ayrılıb. Öyrəndik ki, muxtar respublikanın meyvə sortlarının 

genetik fondunun mühafizə etmək məqsədi ilə burada bir sıra işlər həyata keçirilib. Belə ki, regionun ayrı-ayrı 

rayonlarının meyvə bağlarından və şəxsi təsərrüfatlardan qiymətli yerli meyvə sortları gətirilərək meyvə 

genefondu bağı yaradılıb. Bağın ərazisində salınan Nadir üzüm sortlarının genefondu bağında 30-dan çox nadir 

üzüm sortları becərilir. Tingçilik sahəsində dekorativ ağac və gül kollarının tinkləri əkilərək artırılır, meyvə 

tingləri calaq edilərək müxtəlif təşkilatlara, fermer təsərrüfatlarına və digər təsərrüfatlara verilir. 

Nəbatat bağında muxtar respublikanın yerli meyvə bitkiləri ilə yanaşı tərəvəz və bostan bitkiləri 

genefondu da toplanılır ki, həmin nümunələr AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun genbankında 

saxlanılmasına verilməklə bərabər əhali arasında da yayılır. 
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Bağın ərazisində Nadir bitkilər kolleksiyası sahəsi də fəaliyyət göstərir ki, burada Naxçıvan Muxtar 

Respublikanın və Azərbaycanın Qırmızı Kitabına daxil edilmiş 43 geofit bitki becərilir. Son dövrlər məhv 

olmuş hesab edilən Botta zarəvəndi də kolleksiyaya daxil edilib. Gürcüstan, Türkiyə və Rusiya Botanika 

bağlarından gətirilən 68 ağac, kol və dekorativ bitkilərin növ tərkibi də öyrənilir. 

Bağda çalışan işçilərin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də burada yerli və mədəni floranın növ 

tərkibini zənginləşdirməkdən ibarətdir. Bunun üçün Naxçıvanda bitən və kənardan gətirilmiş bəzək, dərman, 

efiryağlı və digər faydalı bitkilər əkilir və yerli iqlimə uyğunlaşdırılır. Bitki genefondunun, o cümlədən nadir və 

nəsli kəsilməkdə olan növlərin çoxaldılması və mühafizəsi üzərində geniş elmi-tədqiqat işləri aparılır. 

Burada öyrəndik ki, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın həqiqi 

üzvü Tariyel Talıbov tərəfindən Batumi Nəbatat bağından gətirilmiş 36 adda ağac və kol bitkilərinin toxumları 

xüsusi sahələrdə əkilib. Hazırda bağda bir çox növlərin toxumlarından alınan cücərtilər üzərində müşahidələr 

aparılır ki, bu bitki növlərinin muxtar respublikamızın torpaq iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılması, introduksiya 

edilməsi çox böyük müvəffəqiyyət hesab oluna bilər. 

Müsahibim onu da qeyd edək ki, Nəbatat bağında 2003-cü ildən bu günə kimi xeyli iş görülüb. Belə ki, 

keçən zaman ərzində Nəbatat bağında yenidənqurma işləri aparılıb, bağın inzibati binası istifadəyə verilib. 

Ərazisi işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunub. Həmçinin “Ultra Sera” ailəsinə məxsus son texnologiyaya malik 

istilikxana (bunu bəzən ağıllı istilikxana da adlandırırlar) bağının ərazisində qurulub. Burada da ayrı-ayrı iqlim 

qurşaqlarına uyğun olan tropik, subtropik, ekvatorial və digər bitki növləri nümayiş etdirilir. Eyni zamanda 

bağın ərazisində subartezan quyusuda quraşdırılıb ki, bu da bağın suvarma ehtiyaclarını ödəyir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun göstərişi ilə Nəbatat bağının muzeylər siyahısına 

daxil edilməsi, hər həftənin şənbə günü Naxçıvan şəhərində yerləşən təşkilatların Nəbatat bağına ekskursiyaları 

təşkil olunması bağda çalışan əməkdaşların məsuliyyət hislərini daha da artırıb. 

Öyrəndik ki, Naxçıvanda botaniklər və bitkilər aləmi ilə maraqlanan hər kəsi öz ətrafında birləşdirən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının canlı təbiət muzeyi-Nəbatat bağında geniş ictimaiyyət üçün məlumatlandırıcı 

yığıncaqlar və tədris kursları da təşkil edilir, burada dərslər əyani şəkildə keçirilərək tələbə və şagirdlərə 

botaniki biliklər verilir. 

 

İki sahil.-2016.-17 dekabr-№ 233.-S.14. 
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Nura boyanmış yurd yeri 

 

Məhəmməd Fərəcov, 

Naxçıvan Dövlət Televiziyasının baş redaktoru 

 

Naxışnərgiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında o qədər də böyük olmayan yaşayış məntəqələrindən 

biridir. Babək rayonunun ərazisində, Qahab kəndinin yaxınlığında, dağların aşağı ətəklərinə sığınmış yurd 

yeridir. Bu kəndin maraqlı bir tarixçəsi var. Belə ki, Naxışnərgiz kəndinin əhalisi - indiki sakinlərin ulu babaları 

bu yerdən xeyli aralıda, Nəhəcir dağının ətəklərində, füsunkar bir yerdə yaşamışlar. 

Qədim yurd yerləri olan Naxışnərgiz və Süraməlik bir-birinin yaxınlığında olan, sazlı-sözlü aşıqları, el 

ağsaqqalları, xanım-xatın ağbirçəkləri ilə seçilən dağ kəndləri idi. Bu kəndlərdə toxunan xalçalar, kilim və 

palazlar adla deyilərmiş. Bağ-bağçalardakı meyvələrin dadı-tamı bambaşqa imiş. 

Lakin sonralar çətinliklər yaranmış, əhalinin yaşayışında, güzəranında problemlər baş qaldırmış, ən 

başlıcası isə təsərrüfat və içməli su qıtlığından əhali tədricən bu yerləri tərk etməyə başlamış, indiki Naxışnərgiz 

kəndində və ətraf yaşayış məntəqələrində məskunlaşmışlar. 

Bəs, bu kəndə niyə Naxışnərgiz adını veriblər? Yaşı 80-ə yaxın olan kənd ağsaqqalı İsmayıl Zamanov 

söyləyir ki, bir vaxtlar bu kənddə Nərgiz adlı bir qadın yaşayırmış. Xalça ustası imiş. Onun toxuduğu xalçalar 

keyfiyyətinə, rəng çalarlarına, cizgilərinə görə seçilərmiş. Nərgiz nənə toxuduğu xalçaların ipliyini yerli balbas 

cinsli qoyunların yunundan hazırlayar, onları cəhrədə əyirərmiş. Bu iplərə yurd yerlərinin təbiətindən, geniş 

düzlərindən topladığı güllərdən, çiçəklərdən rəng qatarmış. Xalçaçı qadın əl işinə fərqli ilmələr vurar, mürəkkəb 

toxunuşa malik sənət əsəri yaradardı. Hətta onun toxuduğu xalçalardan biri o vaxtlar keçirilən mötəbər 

sərgilərin birində yüksək yer tutub, mükafat alıbmış. 

Deyilənə görə, həmin xalça indi də Sankt-Peterburq muzeylərinin birində qorunub saxlanılır. Ulu 

babalarımızın dediyinə görə, elə bu kənd də ətraf sahələrinin naxışlı-nərgizli olmasına və Nərgiz nənənin 

toxuduğu xalçaya görə Naxışnərgiz adlandırılıb. 

Onu da qeyd edək ki, kəndin indiki sakinləri də zəhmətkeş insanlardır, torpağa, əməyə bağlıdırlar. Sənəti, 

sənətkarı qiymətləndirən, adət-ənənələri yaşadandırlar. Bu kənddə 1898-ci ildə inşa olunmuş məscid binası 

olub. Qədim Pir hesab edilən yer də bu kəndin ərazisindədir. 

Mən özüm bu kənddə ilk dəfə ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində olmuşam. Jurnalist marağı, 

Naxışnərgiz adı məni çəkib bu yerə gətirmişdi. Balaca bir kənd idi. Yolları narahat, ətraf miskin görkəmdə, 

evləri, həyət-bacaları o qədər də ürəkaçan deyildi. Problemlər çox idi. Lakin ötən əsrin 90-cı illərinin 

ortalarından kəndə yenilik ab-havası gəldi, hər bir sahədə canlanma başlandı. İnsanların doğma ocağa bağlılığı, 

qurub-yaratmaq əzmi artdı. İkinci kərə qovuşduğumuz müstəqilliyimizin nuru, bu balaca kəndə də gəlib çatdı, 

onun qaranlığa qərq olmuş gecələrini, ara-sıra işıq görünən evlərini nura boyadı. 

 

Su torpağa məlhəmdir 

 

Naxışnərgiz kəndlisi xəyalına belə gətirməzdi ki, gün o gün olacaq onun yaşadığı, həvəslə əkib-becərmək 

istədiyi ərazilərə su çıxarılacaq, özü də gen-bol, işlədə biləcəyi qədər. Amma bunun işartıları, gözləntiləri vardı. 

Bir vaxtlar ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Vayxır su dəryaçası (onu haqlı olaraq, Heydər 

Əliyev su anbarı adlandırdılar) muxtar respublikanın təbiətini gözəlləşdirdi, torpaqlarını cana gətirdi, min 

hektarlarla torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə qatıldı, ruzi-bərəkət artdı, iqtisadiyyat yüksəldi, kənd adamının üzü 

güldü. Bu sevincdən Naxışnərgiz kəndlisinə də pay düşdü. 
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Bəli, bu gün 100 milyon kubmetr su tutumu olan anbar muxtar respublika iqtisadiyyatında mühüm rol 

oynayır. Hələ onun üzərində qurulmuş 4,5 meqovat gücündə olan su elektrik stansiyasını demirik. Sonralar belə 

stansiyaların sayı da artdı və bir vaxtlar elektrik enerjisi sarıdan korluq çəkən qədim diyar enerji idxalçısından 

ixracatçısına çevrildi. Bütün bunlar hamısı ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, eləcə də 

müstəqilliyimizin gətirdiyi töhfələr deyilmi? Gəlin bu töhfələri muxtar respublika timsalında deyil, elə haqqında 

bəhs etdiyimiz kiçik bir yaşayış məntəqəsinin, günü-gündən böyüyən, gözəlləşən Naxışnərgiz kəndinin 

timsalında verək. 

 

Müstəqillik işığına bürünən kənd 

 

Bəli, bir vaxtlar inşası böyük ümidlərlə həyata keçirilən 100 milyon kubmetrlik su anbarı istifadəyə 

verildikdən sonra Naxçıvan kəndlərində xeyli canlanma yarandı, əkin-biçin işləri sürətləndi, kəndlinin sabaha 

inamı artdı. Heydər Əliyev su anbarından ayrılan sağ və sol sahil kanalları onlarca kəndin ərazisindən keçdi. 

Nəinki Babək rayonunun, eləcə də digər rayonların sosial-iqtisadi inkişafına təkan verdi. Bir baxın, kiçik bir 

yaşayış məntəqəsi olan Naxışnərgizin siması nə qədər dəyişildi. İnsanların gün-güzəranı yaxşılaşdı, evlərdə 

taxılın, çörəyin bolluğu yarandı, torpağın yaşıl libası artdı, ruzi-bərəkət çoxaldı. 

Bu kiçik yaşayış məntəqəsində 176 təsərrüfat, 650 nəfər əhali və 864 hektar ümumi torpaq sahəsi var. 

Kənd əhalisinin əksəriyyəti əkinçilik, taxılçılıq, heyvandarlıq və arıçılıqla məşğul olur. Bu payız günlərində 

kənd ətrafı sahələrdə bir qələbəlik müşahidə edirsən. Naxışnərgizin ətraf sahələrinə, Qutan dağı, Selov, Qurd 

dağı adlandırılan ərazilərə çıxanda, kəndli zəhmətinin ətrini, bəhrəsini hiss edirsən, görürsən. Bir tərəfdə şum 

qaldırılır, başqa bir tərəfdə taxıl əkilir, suvarılır. Heyvandarlar davarlarını dağ yamaclarına yayıb. 

Yoncalıqlarda, otlaq sahələrində bəslənilən cins mallar, inək və düyələr gümrahdır. Arıçılar arı yeşiklərinin 

ətrafındadırlar. Bostan-tərəvəz sahələrindən, meyvə bağlarından payız məhsulları yığılır. 

Kəndətrafı sahələrdəki bu xoş görüntülər bizi əli qabarlı zəhmətkeş insanların, torpaq adamlarının yanına 

çəkib gətirdi, onlarla elə geniş tarlalarda, bərəkət qoxuyan, çəkilən zəhmətin bəhrəsi duyulan ərazilərdə 

həmsöhbət olmaq istəyi yarandı. 

 

Torpaq ruzi mənbəyidir 

 

Qırx ilə yaxındır ki, mətbuat, radio-televiziya sahəsində çalışıram. Bu illər ərzində muxtar 

respublikamızın bütün bölgələrində olmuş, kəndlərini gəzmiş, yüzlərlə zəhmətkeş insanla, torpaq adamı ilə 

görüşüb söhbət etmiş, qayğıları ilə maraqlanmışam. Əminliklə deyə bilərəm ki, torpağa baş əyən, alın təri 

axıdan əliqabarlı insan çəkdiyi zəhmətin bəhrəsini görür, yaxşı dolanır. Torpağın iş yeri olmasını isə ona baş 

əyənlər yaxşı bilir. Elə Naxışnərgiz kəndinin ətraf sahələrində həmsöhbət olduğumuz insanlar da bunu 

nikbinliklə söylədilər. 

Torpaq mülkiyyətçisi Zaman Zamanov əlində bel taxıl əkini sahəsindəydi. Əkin keçirilmiş sahə 

suvarılırdı. Qarayanız, vüqarlı bir adamdı. Görüşüb hal-əhval tutduq. Dolanışığından, kəndin müasirləşməsindən 

həvəslə danışdı. Dedi ki, təsərrüfat adamıdır. Gördüyü işin müqabilində yaxşı da məhsulu olur. Taxıl, yonca, 

tərəvəz əkir, heyvandarlıq məhsulları istehsal edir. Bir neçə ildir ki, heyvandarlığın keçiçilik sahəsinə də maraq 

göstərir. Deyir ki, artıq onların sayını 25-ə çatdırıb. Dözümlü heyvandır. Südünün, pendirinin əvəzi yoxdur. 

Bu ərazidə başqa bir kənd sakini, 55 yaşlı təsərrüfat adamı Bulud Nəcəfovla da həmsöhbət oluruq. 

Qamətli bir adamdı. Otlu-sulu sahəyə düzdüyü arı ailələrinə qulluq göstərirdi. Bərəkətli olsun! - deyib 

salamlaşdıq, hal-əhval tutduq. Yaxınlıqdakı avtomobili göstərib: - Yəqin ki, sizinkidir, - deyə soruşdum. Bəli, 

çəkdiyim zəhmətin müqabilində illik qazancım 10 min manatdan yuxarı olur, - dedi. - 30-dan artıq arı ailəsi var. 
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Bu peşəni nəsillikcə davam etdiririk. Atam, babam arıçılıqla müşgül olublar. Zəngin təbiətimiz var. Arıçılıq 

üçün sərfəlidir. Bu sahə ilə məşğul olanlara dövlət qayğısı da var. Arı xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün 

vaxtlı-vaxtında dərmanlarla təchiz olunuruq. Baytar həkimlər də mütəmadi olaraq gəlib arı və heyvandarlıq 

təsərrüfatlarına baxır, profilaktiki tədbirlərini aparırlar. Bax, gördüyünüz tərəvəz sahələrini ailə üzvlərimlə 

birlikdə becərirəm. Övladlarımı da torpağa, zəhmətə bağlı ruhda tərbiyə etmişəm, məhsullarımızın isə dadına, 

tamına söz ola bilməz. Təsərrüfat suyu da boldur. Bəli, bu şəraitdə kim pis dolanırsa, günah onun özündədir. 

Torpağı iş yeri hesab edirəm. Məni dolandırır, güzəranımı da yaxşılaşdırır. Kifayət qədər torpaq var, təsərrüfat 

suyu var, əkinçilikdə işlədiləcək texnikalarımız var, istehsal etdiyimiz məhsulun da ki, alıcısı var. Keyfiyyətli 

olduğundan müştərilərimiz elə kəndin özündədir. Uğurlarımız artdıqca işə həvəsimiz də çoxalır. 15-20 il bundan 

əvvəl çətinliklərimiz olurdu, amma bu gün onların hamısı arxada qalıb. Qəsəbə tipli bir kənddə yaşayırıq. Buna 

necə sevinməyək, ruhlanıb işləməyək. 

Sirab gölünün yaxınlığında, Naxışnərgiz kəndinin torpaq mülkiyyətçilərinə məxsus geniş bir ərazidə 

payızlıq taxıl əkilirdi. Həmsöhbətlərim nikbinliklə - Qoçaq mexanizatorlardır, mövsümi işlərdə yaxın 

köməkçilərimizdir, - deyə söylədilər. 

Onlardan birinə - Məhəmməd Məhəmmədova yaxınlaşdıq. Bir vaxtlar iş üçün Bakı şəhərinə getmiş və 

orada yaşayıb fəaliyyət göstərmişdi. Məhəmmədi kənddəki sosial-iqtisadi inkişaf yenidən doğma ocağa çəkib 

gətirmişdir. Mexanizator peşəsinə yiyələnən Məhəmməd iftixarla- indi kəndimizdə biz gənclər üçün iş yerləri 

çoxalıb. Gənc mexanizatora fərdi ev tikmək üçün torpaq sahəsi də ayrılıb, indi həmin ərazidə ev də tikir. 

 

Çörək ətri 

 

Əkinçiliyin müxtəlif sahələrinin, xüsusən də taxılçılığın inkişafı əhalinin taxıla, çörəyə və digər 

məhsullara olan tələbatının yerli imkanlar hesabına ödənilməsinə zəmin yaradır. Naxışnərgiz kəndində 2012-ci 

ildə müasir tipli çörəkbişirmə sexi də fəaliyyətə başlayıb. Sahibkar Yusif Zamanov deyir ki, bu, taxılın, çörəyin 

bolluğu ilə əlaqədardır. Əvvəllər evlərimizdə təndirlər qalanardı, çörək bişirilərdi. Amma indi müasir tipli 

lavaşbişirmə sexi qurmuşuq. 5 nəfər kənd sakini burada işlə təmin olunub. Çörəkbişirmə texnologiyasına 

yaxından bələd olan qadınlar yerli taxılın unundan keyfiyyətli, ətirli, dadlı-tamlı çörək ərsəyə gətirirlər. 

Lavaşdan əlavə dəstana, çıppa, qalın və digər milli çörəklər də bişirir, yerli undan ərişdə kəsirik. 

Sahibkara məxsus “Rəhimə” lavaşbişirmə sexindəki səliqə-səhman göz oxşayır. Xalat geyinmiş qadınlar 

xüsusi həvəslə xəmır yoğurur, kündələyir, onu müasir avadanlıqların köməyi ilə bişirirlər. Yerli taxılın ununun 

isə ətirli, dadlı-tamlı çörəyi çıxır. 

Biz sexdə olarkən burada çalışanları nikbin əhval-ruhiyyədə gördük. Dedilər ki, çörək sarıdan heç bir 

çətinlik yaşamırlar. Taxılımız, çörəyimiz boldur. Kənd adamları öz istehsalları olan unu sexə gətirir, onların 

sifarişi ilə lavaş bişirilir və ünvanlarına çatdırılır. 

Sahibkarın həyət-bacası da bolluqdan, xoş güzərandan xəbər verirdi. Üstü payız meyvələri ilə dolu qoz, 

alma, armud, heyva, nar ağacları sıralanmışdı. Bir neçə yerdən bulaq suları axırdı. 

Birmərtəbəli yaşayış evindəki dizayn işləri, səliqə-səhman xoş güzərandan, bolluqdan xəbər verirdi. 

Ailənin sonbeşik övladı Şəfiqə isə dibçək güllərini, çiçəkləri sulayırdı. Yaşıllığa, gülzarlığa qayğını bu kənddə 

hər bir evdə, hər bir ocaqda gördük. Demək, Nərgiz nənənin xeyirxah ənənələri yaşadılır, təbiətə, torpağa 

naxışlar salınır, gözəllik nümunəsi yaradılır. 

Bu yerdə bir zəhmətkeş kəndlinin evində də olduq, nahar süfrəsinə qonaq edildik. Süfrədəki bütün 

nemətlər kənd adamının özünün istehsalı olan təbii məhsullardı. Bu görüntüləri görəndə xəyal məni 40-50 il 

əvvələ apardı. Bir vaxtlar kənd evimizdə anamın xüsusi zövqlə bişirdiyi xörəklərin dadını-tamını hiss etdim, 

duydum ki, bu yerdə də milli mətbəx ənənələri qorunub yaşadılır. 
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Ağsaqqal sözü, ağbirçək öyüdü 

 

Bir nümunəvi ailədə olmaq, sayılıb, seçilən ağsaqqal, ağbirçəklə görüşüb söhbət etmək istəyimi 

bildirəndə, 80-ə yaxın yaşı olan İsmayıl kişini soraq verdilər. Adi kəndli həyətinin darvazasından içəri girəndə 

gözlərimizə inanmadıq. Zəngin, təmtəraqlı həyət-bacalar çox görmüşük. Amma bu həyət onlardan tamamilə 

fərqlənirdi. Belə ki, İsmayıl kişinin həyət-bacasında maddi vəsait daha çox sərf olunmadan onun öz zəhmətinin, 

öz əməyinin bəhrəsi vardı. Bir vaxtlar onun öz əli ilə əkilmiş hündür qoz ağaclarının kölgəsində yan-yana bir 

neçə inək, kökəldilməyə bağlanmış danalar vardı. Qoz ağaclarının isə üstü məhsulla dolu idi. Bu gün, sabah 

yığılacaqdı. Həyətin bir küncündə isə hinduşka saxlanılan yer də ayrılmışdı. Altmışa yaxın hinduşkanın 

hərəsinin çəkisi 7-8 kiloqram gələrdi. 

Həyətin bir yarısı isə ata-babadan becərilən, Günəşdən nur almış şirin-şəkər üzümlük üçün ayrılmşdı. 

Digər meyvələrin də ətri həyəti bürümüşdü. Subtropik bitkilər, rəngbərəng güllər, çiçəklər də az deyildi. 

Bəs, bu naxış-naxış cilalanmış bol bəhərli yaşıllıq bağçanın sahibi kimi idi? Qarşımızda isə vüqarla 

dayanmış, qəddi-qaməti yerində olan, nurani bir el ağsaqqalı dayanmışdı. Elə bil fikrimizdən keçənləri, hansı 

sual ünvanlayacağımızı da duymuşdu. 

Bəli, oğul, bütün bunların hamısının yaradanı, quranı mən özüməm. Yaşım səksənə yaxınlaşsa da özümü 

qıvraq hiss edirəm. Həmişə də torpaqla, zəhmətlə, iş-güclə məşğul olmuşam, təbii qidalar qəbul etmişəm. 

İndinin özündə də tezdən oyanıram, mal-heyvanı naxıra ötürürəm. Beləcə təsərrüfat qayğılarım başlayır. 

Payızlıq taxılı da vaxtında əkmişəm. Əkin-biçin üçün lazım olan texnikalarımız da kifayət qədərdir. Əsası sudur. 

O da ki, daimi var. Kəndimizin yuxarısından keçən kanalda təsərrüfat suyu kifayət qədərdir. Gənclərimizə 

həmişə tövsiyə etmişəm ki, iş insanın cövhəridir. Çalışsan, zəhmət çəksən bəhrəsini də görərsən. Sağ olsunlar 

sözlərimizi də eşidirlər. Kəndimizin gəncləri qoçaqdırlar, zəhmətkeşdirlər, qurub-yaradır, fərdi təsərrüfatlarını 

qururlar. İndiki dövrdə kimin ki, ruzi-bərəkəti azdır, deməli, o tənbəldir. 

Söhbət məqamında İsmayıl kişinin ömür-gün yoldaşı Səhər xanım da gəldi. Bizi mehribanlıqla qarşıladı. 

Aydın çöhrəli, mehriban bir qadındı. Birlikdə elə həyətdəcə qoyulmuş stol arxasına keçdik. - İsmayıl kişi, yəqin 

ki, qonaq gözləyirdiniz, hə, deyə soruşduq. Fikrimizi anlayaraq sevinclə dedi: Bax, o qədim samovar ki, 

görürsünüz, qış aylarına kimi həyətin yuxarı tərəfindədir. Elə gün olmaz ki, samovar qaynatmayaq. Səhər 

xanımla birlikdə çox mehriban bir ailəmiz var. Zarafat deyil, 10 övlad böyüdüb ev-eşik etmişik. Sovetin 

dövründə 10 uşağı olan qadınlara Qəhrəman ana deyirdilər, hələ sinəsinə medal da taxırdılar. Nəvə-nəticəmizin 

sayı isə 40-a yaxındır. Bu gün-sabah kötücə sevincini də yaşayacağıq. Xoşbəxtlik, firəvan həyat hər kəsin öz 

əlindədir. Gərək ona sahib olmağı bacarasan. Bax, süfrədə gördüyünüz bütün bu nemətlər kənd məhsulları, təbii 

qidalardır. 

Bütün bu xoş günləri, kəndlərimizdəki sosial-iqtisadi inkişafı, əmin-amanlığı gördükcə qəlbim dağa 

dönür, gündən-günə sanki gəncləşir, daha qıvraq oluram, - deyə, ixtiyar qoca sevincini gizlətmədi. Çay süfrəsi 

ətrafında əyləşən el ağsaqqalının, ağbirçək nənənin şirin söhbətlərini dinləyə-dinləyə bu xoş görüntüləri 

fotokameranın yaddaşına, zəhmət ətri ilə yoğrulmuş fikirlərin isə diktafona köçürürəm. 

 

Ziya ocağı 

 

Uzun illər Naxışnərgizdə məktəb binası olmayıb. Kənd uşaqları qonşuluqdakı Qahab məktəbində təhsil 

alıblar. 2014-cü ilin dekabrında isə bu kiçik yaşayış məntəqəsində bir sıra mühüm infrastruktur layihələri 

reallaşdırılıb, kompleks quruculuq işləri aparılıb. İki mərtəbəli kənd mərkəzi və zirzəmi qatı ilə birlikdə 3 

mərtəbəli 234 şagird yerlik məktəb binası inşa olunub, xidmət mərkəzi istifadəyə verilib. İndi sakinlər bir 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

791 

 

mərkəzə doğru gəlir, qısa vaxtda öz yerli məsələlərini burada həll edirlər. Qeyd edək ki, kəndin gələcək inkişaf 

perspektivinə hesablanmış bu yeni binaların xidmətindən qarşıdakı onilliklər ərzində səmərəli şəkildə istifadə 

etmək mümkün olacaq. 

Naxçışnərgiz kənd tam orta məktəbində 162 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 25 müəllim 

məşğul olur. Burada kimya, biologiya, fizika laboratoriyaları, müxtəlif fənn kabinələri, elektron lövhəli siniflər, 

müasir kompüterlər quraşdırılmış tədris otaqları vardır. Kənd məktəbində xarici dillərin tədrisinə də diqqət 

yetirilir. Yaradılan nümunəvi şəraitin və lazimi tədrisin nəticəsidir ki, məktəbin məzunlarından 6 nəfəri bu il 

müxtəlif ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi adına layiq görülüb. Məktəbin direktoru Anar Fərzəliyev və 

kənd ziyalısı Əmrah Rzayev qarşıdakı illərdə daha yüksək nəticələr qazanacağını nikbinliklə söyləyirlər. 

Bəli, bir vaxtlar Nərgiz nənənin böyük həvəslə, ustalıqla toxuduğu o qiymətli xalçanın naxışlarını, rəng 

çalarlarını indi Naxışnərgiz kəndinin özündə, təbiətində, yolunda, yeni binalarında, bağında-bağçasında aydın 

görə bilirsən. Kənd ətrafı yüksəkliklərdən baxanda sanki təbiət bu yerdə gözəl bir xalı sərib. Bu qədim yaşayış 

məntəqəsi heç vaxt indiki qədər gözəl, cazibədar olmayıb. Payız fəslinin gətirdiyi rəng çalarları isə daha 

gözəldir. Sanki təbiətin qoynunda, Naxışnərgiz adlı məkanda böyük bir xalı canlı olaraq torpağın üzərinə 

ilmələnib. Bu tablonun müəllifləri isə zəhmətkeş Naxışnərgiz kəndlisidir, uğurla həyata keçirilən iqtisadi 

siyasətin və müstəqilliyin gətirdiyi bəhrələrdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bir vaxtlar kəndlərimizi məhz belə yaraşıqlı, müasir görkəmdə görmək 

istəyirdi, bunun üçün diqqət və qayğısını da əsirgəmirdi. O qədər də böyük olmayan, lakin qəsəbə görkəmi alan 

Naxışnərgiz də məhz ulu öndərin arzuladığı, görmək istədiyi kəndlərdən biridir, çiçəklənən yurd yeridir. 

 

Xalq qəzeti.-2016.-11 dekabr-№ 275.-S.10. 
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Naxçıvanda İKT-nin inkişafı 

 

Hazırda muxtar respublikanın ərazisinin 98 faizində genişzolaqlı, 99 faizində isə mobil internet 

xidmətləri göstərilir 

 

A. Miriyev 

 

Bir neçə gün əvvəl Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Bakıda Regional Data və Beynəlxalq 

Kommutasiya mərkəzlərinin açılışı olub. Müasir dünya standartlarına cavab verən Data Mərkəzi TİER III 

beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb. Mühafizə olunan obyekt statusuna malik Data Mərkəzi ölkə və region 

səviyyəsində kompleks İT xidmətləri göstərir və ən son texniki göstəricilərə malik baza əsasında müştərilərə 

fərdi həllər təklif edir. Fasiləsiz iş rejimində məlumatların təhlükəsizliyinin nəzarətlə tam təmin olunması, 

şirkətlərin konkret tələblərinə cavab verən, ehtiyac yarandıqda onlara infrastruktur əldə etməyə imkan yaradan 

virtual və ayrılmış serverlərin, həmçinin optimallaşdırılmış şəbəkənin qurulması Data Mərkəzinin çoxsaylı 

üstünlüklərindəndir.  

Bu isə, öz növbəsində şirkətlərə kapital xərclərini sıfıra endirməyə, istismar xərclərini isə 30-40 faiz 

azaltmağa imkan yaratmaqla yanaşı, məhsuldarlığı artıraraq biznesin dayanıqlılığına öz töhfəsini verəcək. Data 

Mərkəzi Azərbaycanda İKT sahəsinin inkişafını, həm də ölkənin informasiya sistemlərinin qlobal informasiya 

məkanına inteqrasiyasını sürətləndirəcək, innovasiyaya şərait yaradacaq və dövrümüzün ən müasir 

texnologiyası hesab olunan bulud texnologiyalarının dövlət və özəl sektora inteqrasiyasına təkan verəcək. Bəs, 

İKT-nin inkişafı istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasında hansı işlər həyata keçirilir? Layihə 

çərçivəsində təqdim etdiyimiz yazıda bu məsələyə toxunacağıq.  

 

İlk dəfə tranzit telekommunikasiya imkanları yaradılıb 

 

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni optik kabel magistrallarının tikintisi iritutumlu və 

keyfiyyətli rabitə əlaqəsinin həyata keçirilməsinə imkan verir. Ötən müddətdə muxtar respublikanın 

telekommunikasiya şəbəkəsi beynəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel magistralına qoşulub, 

Naxçıvanın ilk dəfə tranzit telekommunikasiya imkanları yaradılıb. AZƏRTAC-ın Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat 

xidmətinin məlumatına əsasən qeyd edir ki, muxtar respublikanın telekommunikasiya əlaqələrinin 

alternativliyinin təmin edilməsi üçün ümumi uzunluğu 242 kilometr olan Sədərək-Ordubad arası fiber-optik 

kabel magistral xəttinin tikintisi iki il əvvəl başa çatdırılıb. Bu gün muxtar respublikada fiber-optik kabel 

xətlərinin ümumi uzunluğu 1500 kilometrə yaxındır. Bu da Naxçıvanda rabitə əlaqələrinin tam kəsintisiz həyata 

keçirilməsində, “Elektron hökumət”, genişzolaqlı internet, 4-cü nəsil xidmətlərin və digər informasiya 

kommunikasiya texnologiyaları layihələrinin icrasında əvəzsiz rola malikdir. Optik şəbəkənin genişləndirilməsi 

evlərə də optik kabelin çəkilməsinə imkan verib, “Evədək optika” layihəsinin icrasına başlanıb. İnternet və Yeni 

Texnologiyaların Tədrisi Mərkəzinin maddi-texniki bazası daha da möhkəmləndirilib, muxtar respublikanın 

internet resurslarının genişlənməsi ilə əlaqədar əlavə server avadanlıqları və irihəcmli məlumatların qəbulu və 

paylanması üçün şəbəkə avadanlıqları alınıb. Həmçinin İP ünvanların çatışmazlığı aradan qaldırılıb, Türkiyə 

Respublikasının “Türk Telekom” şirkəti ilə əməkdaşlıq protokolu imzalanıb. Türkiyə istiqamətində əlavə fiber-

optik kabel xətti çəkilib, Naxçıvana daxil olan internet kanalının həcmi artırılıb. Hazırda muxtar respublikanın 

ərazisinin 98 faizində genişzolaqlı, 99 faizində isə mobil internet xidmətləri göstərilir. 
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“Elektron hökumət” portalı üzərindən onlayn rejimdə ödəmə 

 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili 

haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 15 iyul tarixli fərmanının icrası ilə 

əlaqədar “Elektron hökumət” portalı üzərindən rabitə və internet xidmətləri, elektrik enerjisi, qaz və sudan 

istifadə haqlarının onlayn rejimdə ödənilməsi təşkil edilib, istifadəçilərin portalda qeydiyyatdan keçməsi 

avtomatlaşdırılıb və portalın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar tədbirlər görülüb. “Bir pəncərə” prinsipi əsasında dövlət 

orqanlarının xidmətləri portala inteqrasiya edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni 

Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən 80-dən artıq dövlət təşkilatına və 12 idman federasiyasına elektron poçt 

ünvanları və domen adları verilib, həmin təşkilatların internet səhifələri hazırlanaraq qlobal şəbəkədə 

yerləşdirilib. Bu ilin əvvəlində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vətəndaşların Müraciətləri üzrə Elektron 

Qeydiyyat və İdarələrarası Elektron Sənəd Dövriyyəsi sistemləri istifadəyə verilib. Bunun üçün idarələr arasında 

qapalı şəbəkə qurulub, mərkəzi server avadanlıqları alınıb və müvafiq proqram təminatı hazırlanıb, 80 təşkilatın 

sistemə qoşulması təmin edilib. 

 

Elektron təhsil infrastrukturu 

 

Muxtar respublikada elektron təhsil infrastrukturunun yaradılması və təhsildə yeni texnologiyaların 

tətbiqi diqqət mərkəzində saxlanılır. Son illər bu istiqamətdə işlər daha da genişləndirilib, əsaslı təmir edilən və 

yeni istifadəyə verilən təhsil müəssisələrində kompüter dəstləri quraşdırılaraq internetə qoşulub. Həmçinin təhsil 

müəssisələri arasında interaktiv əlaqənin təmin edilməsi üçün distant təhsil sistemi yaradılıb, internet üzərindən 

interaktiv dərslərin keçilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin saytında elektron 

təhsil xidməti istifadəyə verilib, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərinin iştirakı ilə distant dərslərin 

keçilməsinə başlanıb. Hazırda muxtar respublika üzrə 236 təhsil müəssisəsi və 16 muzey distant təhsil sisteminə 

qoşulub. 

 

142 poçt məntəqəsi avtomatlaşdırılıb, 153 POS-terminal qurulub 

 

Rabitə sahəsində gedən sürətli inkişaf, fiber-optik kabel xətlərinin çəkilməsi, yüksəksürətli kompüter 

şəbəkəsinin yaradılması poçt sahəsində də xidmətlərin müasir tələblərə uyğun qurulmasına şərait yaradır. 

Hazırda “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bir mərkəzi, yeddi filial və 160 poçt bölməsi ilə 

muxtar respublikada müasir poçt xidmətləri təqdim edir. Poçt məntəqələrində ənənəvi poçt xidmətləri ilə yanaşı, 

bütün növ xidmət haqlarının yığılması da təmin olunub. Hazırda muxtar respublikada, ümumilikdə, 142 poçt 

məntəqəsi avtomatlaşdırılıb, 153 POS-terminal qurulub. “Naxçıvanpoçt” MMC-nin kompüter şəbəkəsinin 

Mərkəzi Bankın Hökumət Ödəniş Portalına qoşulmasından sonra bu sistemə daxil olmuş bütün bank-maliyyə 

sektorunun və digər qurumların ödənişlərinin poçt məntəqələrində yığılması həyata keçirilir. Naxçıvan 

şəhərində qaz və elektrik sayğaclarının smartkart tipli sayğaclarla dəyişdirilməsi ilə poçt bölmələrində həmin 

kartların yüklənməsi işinin təşkili üçün Naxçıvan Şəhər Rabitə İdarəsində server qurulub, Naxçıvan şəhərində 

10 poçt bölməsi yeni kompüter və kart oxuyucu ilə təmin edilib. Texnologiyanın inkişaf tempi elektron imzadan 

istifadəyə tələbatı da artırıb. Bu tələbatı ödəmək məqsədilə “Elektron İmzanın Sertifikat Xidməti Mərkəzi” 

yaradılıb, “Naxçıvanpoçt” MMC-nin rayon filiallarında elektron imza kartının verilməsinə başlanıb. Bu ilin ən 

əlamətdar hadisəsi muxtar respublikada dördüncü nəsil mobil rabitə şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi olub. 

Mobil rabitə şəbəkəsinin 98 baza stansiyasının hər biri ilə mərkəzi idarəetmə sistemi arasında fiber-optik kabel 
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xətləri çəkilib və saniyədə 1 giqabit informasiya daşıya bilən avadanlıqlar qurulub. Dördüncü nəsil mobil rabitə 

sistemi məlumatların alınması və ötürülməsi üçün özündən əvvəlki sistemlərlə müqayisədə daha yüksəksürətli 

və genişzolaqlı şəbəkələrə çıxış imkanına malikdir. 

 

Palitra.-2016.-8 dekabr-№ 221.-S.11. 
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"Made in Azerbaijan" brendinə Naxçıvan töhfəsi 

 

Əli Cabbarov, 

"Şərq Qapısı" qəzetinin əməkdaşı 

 

Son illərdə yaranmış yeni iqtisadi şəraitdə ölkəmizin ixrac potensialının daha da artırılması və onun qeyri-

neft məhsullarının çeşidləndirilməsi istiqamətində qəbul olunmuş mühüm qərarlar "Made in Azerbaijan" 

brendinin formalaşdırılması və onun dünyaya tanıdılması zərurətini bir daha ortaya qoyub. Azərbaycanın öz 

milli brendinin yaradılması müstəqilliyimizin bəhrəsidir. Şübhəsiz, ötən əsrdə keçmiş İttifaq daxilindəki 

Azərbaycanın bir çox məhsulları brend şəklində, ancaq başqasının adı ilə xaricə ixrac olunub. Neftlə yanaşı, 

Azərbaycanda istehsal olunmuş çay, şərab, tütün, mineral sular, kondisionerlər və digər məhsullar təkcə 

İttifaqda deyil, xaricdə də tanınıb. Ancaq müstəqilliyimizin əldə olunması və iqtisadiyyatımızın güclənməsi ilə 

bu imkanlar daha da artıb və ixracatdakı brendləşmə günün zərurətinə çevrilib.  

Brend və brendləşmə nədir? Şübhəsiz, bu mühüm iqtisadi anlayış oxucularımız üçün maraqlıdır. Brend 

hər hansı məhsul və ya xidmətin öz keyfiyyəti və faydalılığı ilə analoqlarından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənərək 

istehlakçı seçimində rəqibsiz hala gəlməsi, yəni öz adı ilə tanınmasıdır. Brendləşmə isə belə bir arzuedilən 

səviyyəyə çatmaq üçün aparılan uzunmüddətli və məqsədyönlü fəaliyyətdir. Göründüyü kimi, brend səviyyəsinə 

çatmaq heç də göydən düşən bir hədiyyə deyil, eyni zamanda istehsal imkanlarının və dünya bazarının 

tələbatlarının düzgün qiymətləndirilməsi ilə əldə olunan bir səviyyədir. Bu, kifayət qədər xərc və zəhmət tələb 

edən bir iş olsa da, bəhrəsi çoxdur. Belə ki, bu gün özünün yüksəkkeyfiyyətli məhsulları ilə dünya bazarında 

tamamən brendləşmiş yapon mallarına ödənilən məbləğin hardasa yarısı, məhz onların marka dəyərinə görə 

ödənilir və bu da həmin ölkənin iqtisadiyyatına qatılan ikiqat güc deməkdir. Deməli, "Made in Azerbaijan", yəni 

"Azərbaycanda istehsal olunmuşdur" brendinin formalaşdırılması, ölkəmizin iqtisadiyyatının daha da 

gücləndirilməsi üçün hər birimizin töhfəsi olmalı, bu barədə hər bir yerdə düşünməli, danışmalı, tanıtmalıyıq.  

Müasir dünyada brend məhsullar geniş yayılıb. Bunlara hər yaşdan olan insanın yaxşı tanıdığı 

oyuncaqlardan avtomobillərə, ərzaq məhsullarından geyimlərə, universitetlərdən turizm mərkəzlərinə, 

pərakəndəçilərdən banklara, səhiyyə xidmətlərindən dərmanlara, mobil telefonlardan ətriyyat mallarına, 

mebellərdən müdafiə sənayesi məhsullarınadək mümkün ola bilən bütün sahələrdə rast gəlinir. Evdə, işdə, 

səyahətdə və digər sahələrdə istifadə olunan belə məhsul və xidmətlər özünün faydalılığı, estetikası və 

keyfiyyəti ilə seçilir, onlara dəyər verilir. Brend məhsullar həm də ölkəni tanıdır. Başqa sözlə, hamının dəyərini 

yüksək qiymətləndirdiyi hər hansı brendə məxsus mal və xidmətlər onun sahibi olan ölkədəki işgüzarlıqdan, 

burada beyin məhsuluna verilən dəyərdən, standartlara ciddi nəzarətdən, istehlakçı hüquqlarına hörmətdən, 

xidmətlər zamanı yüksək mədəniyyətdən xəbər verir. Bu baxımdan, bir ölkəni təmsil edən brend məhsulu və 

onu istehsal edən firmanı həm də xoşməramlı missioner kimi qiymətləndirmək mümkündür. Məhz buna görə də 

ölkəmizi xarici bazarlarda təmsil edəcək hər bir məhsulu milli qürurumuz kimi görməli, bu istiqamətdə görülən 

hər bir işə layiqli töhfə verməliyik.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası da özünün unikal təbii-mineral sərvətləri, turizm ehtiyatları və emal 

sənayesi məhsulları ilə yaxşı tanınır. Bundan əlavə, son illərdə muxtar respublikada özəl bölmənin inkişafına 

dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi yerli məhsulların istehsalını artırıb, ixrac imkanlarını genişləndirib. 

Qeyd edək ki, hazırda muxtar respublikada 344 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına 

ödənilir. Bununla yanaşı, Naxçıvandakı bir çox müəssisə artıq xarici bazarlarda özünəməxsus yer tutmağa 

başlamışdır. Belə ki, bu gün muxtar respublikada fəaliyyət istiqamətinə görə 51 müəssisə ixrac qabiliyyətinə 

malikdir. Həmin müəssisələr tərəfindən 60 növdə məhsulun istehsalı həyata keçirilir. Bu gün muxtar 
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respublikada qida məhsullarının ekspertizası üzrə beynəlxalq akkreditasiyadan keçmiş və İSO 17025-2005 

tələblərinə cavab verən laboratoriya fəaliyyət göstərir ki, ixrac əməliyyatlarında tələb olunan bir sıra 

sertifikatlar, məhz buradan təmin olunur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən şirkətlərə xarici bazarlara çıxışın təmin 

edilməsində ixrac təşviqlərinin verilməsi, onlara xarici bazarlara çıxış üçün müxtəlif dəstək mexanizmlərinin 

tətbiqi dairəsi genişlənir. Belə ki, artıq muxtar respublikada "İnvestisiya təşviqi sənədi"nin tətbiqinə 

başlanmışdır. Bununla yanaşı, Naxçıvanda istehsal olunmuş məhsulların xarici bazarlarda reklamı, onların 

dünyada qəbul olunmuş standartlar səviyyəsində dizaynı və başqa bu kimi məsələlər öz aktuallığını qoruyur. 

Qeyd edək ki, muxtar respublikamızda bu sahədə beynəlxalq keyfiyyət idarəetmə sistemləri (İSO) tətbiq olunur. 

Burada ixracatçılara logistik xidmətlərin göstərilməsi və daha sərfəli nəqliyyat yollarının müəyyən olunması, 

xarici ölkələrdə bazar araşdırılmalarının aparılması və vahid şəmsiyyə altında məhsulların satışının təşkili 

istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.  

Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal edilən çox sayda məhsul ixrac baxımından 

perspektivli hesab olunur. Məhsul ixracı marketinq və reklam işinin təşkili ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu baxımdan, 

sərgilərdə iştirak, reklam kampaniyalarının təşkili, təbliğat işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə muxtar 

respublikadan 1385 nəfərdən çox nümayəndə 62 xarici ölkə sahibkarları ilə keçirilmiş 256-dan çox yerli və 

beynəlxalq əhəmiyyətli sərgi, biznes-forum və konfranslarda iştirak etmişdir. Təkcə 2016-cı ilin ötən dövründə 

140 nəfər 16 beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirə qatılmışdır. Muxtar respublikada istehsal olunan bir sıra məhsullar 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində  və İran İslam Respublikasında keçirilmiş sərgilərdə nümayiş olunmuşdur. 2017-

ci ildən etibarən bu kimi tədbirlərdə dövlət maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiriləcək ticarət missiyaları çərçivəsində 

ixracatçı sahibkarların daha məqsədyönlü iştirakı nəzərdə tutulur. 

Naxçıvanın əsas ixrac məhsullarından məşhur mineral sularımızı, təbii duzu, vafli məmulatlarını, emal 

olunmuş ət və meyvə məhsullarını, qazlı aromatlaşdırılmış içkiləri, spirtli içkiləri, meyvə şirələrini, 

yüksəkkeyfiyyətli tikinti məhsullarını, o cümlədən Naxçıvan sementini, gips, gips lövhələr, məsaməli beton 

məmulatları və mərmər, travertin daş məmulatlarını, xam dəri, metal məmulatlarını, mebel və digər çox sayda 

məhsulları misal göstərmək olar. 2016-cı ildə muxtar respublikada istehsal olunan sement, gips, gips lövhələr, 

məsaməli beton, mebel dəstləri, döşək dəstləri, vafli məmulatları, dekorativ metal məmulatları Gürcüstana, 

yarımfabrikat dəri, mebel dəstləri, mərmər, travertin, mineral sular Türkiyəyə, məsaməli beton məmulatları 

İrana, mineral sular və tərəvəz məhsulları Ukraynaya, Litvaya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Rusiyaya ixrac 

olunub. Ümumilikdə, 2016-cı ilin 9 ayı ərzində muxtar respublikadan məhsul ixracının həcmi 302 milyon ABŞ 

dollarını ötüb.   

Son illər muxtar respublikada ixrac potensiallı bölmənin inkişafına təkan verəcək yeni müəssisələrin 

yaradılması rəqabətədayanıqlı məhsulların sayını daha da artırıb. Cari il oktyabrın 31-də "Naxçıvan Məhsulları" 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üçün inşa olunmuş istehsal sahələri və anbarın istifadəyə verilməsi 

münasibətilə keçirilən tədbirdə bu məsələnin əhəmiyyətinə diqqətçəkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri muxtar respublikada istehsal olunan məhsulların Naxçıvan brendi ilə xarici bazarlara 

çıxarılması və tanıdılması tapşırığını verib. Qeyd edək ki, brend yüksək potensialı olan digər bir sahə də 

turizmdir. Belə ki, Naxçıvanın "Badamlı"sı  və "Sirab"ı kimi "Batabat"ı və "Əshabi-Kəhf"i də artıq brend kimi 

tanınmaqdadır. Muxtar respublikada beynəlxalq turizmin inkişaf etdirilməsi ilə adi mal və məhsul ixracından 

daha sərfəli olan turizm məhsulunun ixracı imkanı yaranır ki, bu da hazırkı dövrdə ölkəmizdə qeyri-neft 

sektorunun əsas prioritetləri arasındadır.  

Şübhəsiz, hər ixrac məhsulu hələ brend deyildir. Ancaq unutmayaq ki, bu gün dünyada güclü brend kimi 

tanınan məhsulların istehsalçıları da bir vaxtlar xarici bazarlara çıxmaq üçün öz kövrək addımlarını atıblar, 

yardım və lobbiçilik dəstəyi alıb, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iştirak edib, tanınıblar. Ancaq əldə olunan 

təcrübə və müşahidələr onu göstərir ki, insan üçün faydalı olan istənilən məhsulu xarici bazarlarda brend kimi 
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tanıtmaq mümkündür. Bunun üçün isə uzunmüddətli iş və qətiyyət qədər milli məhsullarımıza öz marağımız da 

lazımdır.  

 
Səs.-2016.-23 noyabr-№ 215.-S.5. 
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Yeniləşən kəndlərimiz 

 

Şərur rayonunun Arbatan kəndində kompleks quruculuq işləri aparılıb 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanda, 

o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş quruculuq işləri aparılır. Yaşayış məntəqələri müasirləşir, 

kəndlərdə şəhər infrastrukturu yaradılır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu il də muxtar respublikada kompleks 

quruculuq işləri aparılır, yeni sosial obyektlər istifadəyə verilir, yollar çəkilir, insanların rahat yaşayışı və 

məşğulluğu təmin edilir. Bu sahədə görülən işlər Şərur rayonunun Arbatan kəndini də əhatə etmişdir. 

 

Arbatan kənd avtomobil yolu yenidən qurulmuşdur 

  

Noyabrın 15-də Şərur rayonunun Arbatan kənd avtomobil yolu əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra 

istifadəyə verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov yolun açılışını bildirən lenti kəsmiş, 

yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Məlumat verilmişdir ki, əvvəllər kənd yolu lazımi mühəndis-texniki tələblərə cavab vermirdi. Bu da 

əhalinin və avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinliklər yaradırdı. Quruculuq işləri aparılarkən 7 kilometr 

uzunluğunda avtomobil yolu genişləndirilərək asfalt örtük salınmışdır. 3800 metr kənddaxili yollar da yenidən 

qurulmuşdur. Tikinti işləri aparılarkən yolun üzərinə 104 su keçidi qoyulmuş, 2360 metr beton kanal 

çəkilmişdir. 

 

Arbatan kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir 

  

Təhsilə qayğı ölkənin gələcəyinə qayğıdır. Muxtar respublikada bu amil əsas götürülərək yeni təhsil 

infrastrukturu yaradılır, hər il onlarca məktəb binası tikilir. 

Noyabrın 15-də Arbatan kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsmişdir. 

Arbatan kənd tam orta məktəbinin direktoru Aynur Babayeva çıxış edərək demişdir ki, muxtar 

respublikanın bütün şəhər, qəsəbə və kəndlərində yeni yollar, səhiyyə, mədəniyyət, təhsil müəssisələri inşa 

olunur. Məktəblər ən müasir avadanlıqlar və informasiya texnologiyaları ilə təchiz olunur.  Yaradılan bu 

şəraitdən Arbatan kəndinə də böyük pay düşmüşdür. Kənd məktəbində yaradılan şərait həm müəllimlərin, həm 

də valideynlərin uzun illərdən bəri ürəklərində olan arzularını reallaşdırmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Arbatan kənd tam orta məktəbi üçün 

binanın istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir: Ölkəmizdə təhsilin inkişafına xüsusi 

qayğı göstərilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki: "Hər bir ölkənin, hər bir millətin aparıcı 

qüvvəsi onun təhsilidir". Çünki təhsil inkişaf edirsə, ölkə də inkişaf edir. Bu gün Arbatan kəndində müasir 

məktəbin istifadəyə verilməsi də ölkəmizdə təhsilə göstərilən qayğının nəticəsidir. Məktəb binası kənddə 

təhsilin inkişafı ilə yanaşı, həm də ölkəmizin gələcəyinin hazırlanmasına töhfə verəcəkdir. 

Ali Məclisin sədri demişdir: Arbatan kənd tam orta məktəbi müasir tədrisin tələblərinə cavab verir. 

Məktəbdə elektron lövhəli siniflər, kompüter otağı, şahmat otağı, müasir tədris avadanlıqları və dərs 

ləvazimatları şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Məktəb işi ilə həm dövlət, həm də cəmiyyət məşğul olmalıdır. 

Dövlət tərəfindən məktəbdə lazımi şərait yaradılmışdır. Bunlardan səmərəli istifadə etmək isə kollektivin 

üzərinə düşən vəzifədir. 

"Hərtərəfli təhsil alan, peşə öyrənən, özünü ölkəsinin gələcəyinə hazırlayan gənclər Azərbaycan xalqının 

milli sərvətidir", – deyən Ali Məclisin sədri bildirmişdir ki, bu gün hər bir şagirdə ölkəmizin gələcəyi kimi 

baxmalıyıq. Çünki yeraltı və yerüstü sərvətlər insan kapitalı olmadan heç bir dəyərə malik deyil. İnsan kapitalı 

isə məktəblərdə formalaşdırılır. Müəllimlər bilməlidirlər ki, onlar ölkənin gələcəyini hazırlayırlar. Gənclər isə 

bilməlidirlər ki, onlar bu gələcəyin təminatçılarıdır. Ona görə də müəllimlər öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmalı, 

tədrisin səviyyəsi daim yüksəldilməli, intellektli və vətənpərvər gənclər yetişdirilməlidir. Gənclər isə yaradılan 
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şəraitdən istifadə edərək hərtərəfli təhsil almalı, peşə öyrənməlidirlər. Arbatan kənd tam orta məktəbinin 

nailiyyətləri qənaətləndiricidir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, məktəbdə nizam-intizam var, müəllim-şagird 

münasibətləri qarşılıqlı hörmət və tələbkarlıq əsasında qurulub. Ötən il ali məktəblərə qəbulda Arbatan kənd tam 

orta məktəbinin göstəricisi həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımından  muxtar respublikanın orta 

göstəricisindən yüksək olmuşdur. 

Ali Məclisin sədri qazanılan nailiyyətlərə görə kollektivə təşəkkür etmiş, onlara tədrisdə uğurlar 

arzulamış, məktəb binasında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

234 şagird yerlik məktəb binası 2 mərtəbədən ibarətdir. Təhsil ocağı müasir tədrisin tələblərinə uyğun 

qurulmuş, binada 3-ü elektron lövhəli olmaqla 12 sinif otağı, kimya-biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi 

kabinə, kompüter otağı, müəllimlər otağı, şahmat otağı, kitabxana, idman zalı və bufet istifadəyə verilmişdir. 

Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində zəngin kitabxana fondu yaradılır. Arbatan kənd 

kitabxanasında da 1381 dərslik və 2709 bədii ədəbiyyat olmaqla 4090 kitab vardır. 

Elektron lövhəli siniflərin yaradılması, sürətli internetə çıxış imkanının təmin olunması və kompüter 

otağında 19 kompüterin quraşdırılması məktəbdə distant tədrisin tətbiqinə, eləcə də şagirdlərin informasiya 

texnologiyalarından tədrisyönümlü istifadəsinə imkan verir. Elektron lövhəli sinifdə Naxçıvan şəhərindəki 

Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə əlaqə yaradılmış, muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin iştirakı ilə distant 

dərs keçirilmişdir. 

Baxış zamanı məlumat verilmişdir ki, muxtar respublikada məktəbəhazırlıq qruplarının yaradılması 

diqqət mərkəzində saxlanılır. Arbatan kənd tam orta məktəbində yaradılmış məktəbəhazırlıq qrupuna 10 uşaq 

cəlb olunmuşdur. 

Məktəbin müəllimləri ilə görüşən Ali Məclisin sədri demişdir: Müəllimlər ölkənin gələcəyini hazırlayır. 

Ona görə də ulu öndərimiz müəllim əməyini daim yüksək qiymətləndirirdi. Bu gün ölkəmizdə müəllimlərə 

hərtərəfli qayğı göstərilir, müasir məktəb binaları tikilir, onların əmək haqları artırılır, dövlət mükafatları ilə 

təltif olunurlar. Arbatan kənd tam orta məktəbində yaxşı kollektiv vardır. Müəllimlər bundan sonra da yaradılan 

şəraitdən səmərəli istifadə etməli, təhsilli və dünyagörüşlü gənclər yetişdirməlidirlər. 

Müəllim Gülyaz Nəbiyeva məktəbdə qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla yerinə yetiriləcəyini bildirmiş, 

göstərilən qayğıya görə kollektiv adından minnətdarlıq etmişdir. 

  

Arbatanda yeni kənd mərkəzi inşa olunmuşdur 

  

Noyabrın 15-də Arbatan Kənd Mərkəzinin açılışı olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsmiş, mərkəzdə 

yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

Məlumat verilmişdir ki, iki mərtəbəli binada rabitə evi, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, polis 

sahə məntəqəsi, kitabxana, baytarlıq məntəqəsi, statistika otağı, feldşer-mama məntəqəsi, Yeni Azərbaycan 

Partiyası ərazi ilk təşkilatı, kənd bələdiyyəsi, klub və 44 yerlik iclas zalı yerləşir. 

Ali Məclisin sədri kənddə baytarlıq xidmətinin təşkili ilə maraqlanmış, müvafiq tapşırıqlar vermişdir. 

Kənd kitabxanasının fondunda Azərbaycan yazıçı və şairlərinin, o cümlədən dünya ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndələrinin əsərlərindən ibarət 6 mindən çox bədii ədəbiyyat vardır. Rabitə evində poçt bölməsi 

fəaliyyət göstərir. Burada 384 yerlik ATS quraşdırılmış, kəndə 2100 metr fiber-optik xətt çəkilmiş, genişzolaqlı 

internetdən istifadə imkanı yaradılmış, poçt bölməsində itmiş əşyaların sahiblərinə qaytarılması xidməti təşkil 

olunmuşdur. Yeni Azərbaycan Partiyası Arbatan kənd ərazi ilk təşkilatının 101 üzvü vardır ki, onlardan da 39-u 

gənclər, 17-si isə qadınlardır. 

Ali Məclisin sədri Arbatan kəndində insanların yaşayışı ilə maraqlanmışdır. 

Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Sadıq Ələkbərov məlumat vermişdir ki, kənd sakinləri əsasən 

əkinçilik və maldarlıqla məşğul olur. Göstərilən dövlət qayğısı təsərrüfatların ilbəil genişlənməsinə səbəb 

olmuşdur. Yaradılan şərait kənddə məskunlaşmanı artırmışdır. Bu il Arbatan kəndində 3 yeni fərdi ev 

tikilmişdir. 3 fərdi evin tikintisi isə davam etdirilir. 

Feldşer-mama məntəqəsi müdir, mama və manipulyasiya otaqlarından  ibarətdir. Məntəqə müvafiq tibbi 

avadanlıqlar, dərman preparatları, peyvənd və ilkin tibbi yardım çantaları ilə təmin olunmuşdur. 

Ali Məclisin sədri kənddə səhiyyə xidmətinin təşkili ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir. 
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Xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır 

  

Noyabrın 15-də Arbatan kənd xidmət mərkəzinin də açılışı olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov mərkəzin açılışını etmiş, yaradılan 

şəraitlə tanış olmuşdur. 

Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri, dərzi, ərzaq və təsərrüfat malları 

mağazaları fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən xidmət sahələri üzrə 6 nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Dərzi, kişi və qadın saç ustaları Şərur Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbində təhsil alaraq müvafiq peşələrə 

yiyələnmişlər. 

Mərkəzlə tanışlıqdan sonra sakinlərlə görüşən Ali Məclisin sədri demişdir: Bu gün Arbatan müasir 

Azərbaycan kəndlərinin sırasına daxil oldu. Kənddə insanların rahat yaşaması və təsərrüfatla məşğul olması 

üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Kənd yolları yenidən qurulmuş, yeni məktəb binası, kənd və xidmət 

mərkəzləri, feldşer-mama məntəqəsi istifadəyə verilmiş, dayanıqlı rabitə xidmətindən, sürətli internetdən 

istifadə imkanları yaradılmış və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bütün bunlar Azərbaycanda ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsinin, eyni zamanda, ölkəmizdəki inkişafın və 

sabitliyin nəticəsidir. Arbatan kəndinin sakinləri zəhmətkeş insanlardır. Sakinlər dövlətimiz tərəfindən yaradılan 

şəraitdən səmərəli istifadə etməli, tikilənləri, qurulanları qoruyub saxlamalı, təsərrüfatları daha da 

genişləndirməli, ölkəmizin inkişafında pay sahibi olmalıdırlar. 

Kənd sakini Səməddin Nağıyev minnətdarlıq edərək demişdir:  Arbatanda yaradılan şərait sakinlərin 

sevincinə səbəb olmuşdur. Yaşadığımız kəndlə şəhər arasında fərq yoxdur. Tikilənlər, qurulanlar ölkəmizdə 

insanlara göstərilən qayğının daha bir ifadəsidir. Torpaqları əkir, bol məhsul istehsal edirik. Məhsulumuzun isə 

bazarı vardır. Bütün bunlar isə kənd sakinlərinin rifahının yaxşılaşmasına, onların öz yurd-yuvalarına daha sıx 

bağlanmasına səbəb olmuşdur. 

 

* * * 

 

Arbatan kəndində abadlıq işləri də aparılmış, 8 min metrə yaxın  rabitə xətti çəkilmiş, 2500 metr elektrik 

xətti yenilənmişdir. Kənddə istifadəyə verilən yeni sosial obyektlərə qaz xətti çəkilmiş, 4600 metrlik müxtəlif 

diametrli qaz xətlərində təmir bərpa işləri aparılmışdır. Quruculuq işləri aparılarkən kəndin içməli su problemi 

də həll olunmuş, 2400 metr içməli su xətti çəkilmişdir. Suvarma tədbirləri də yaxşılaşdırılmış, 600 metr kanal 

lildən təmizlənmiş, 14 sutənzimləyici quraşdırılmışdır. Arbatan kənd futbol meydançası da yenidən 

qurulmuşdur. 

  

Qarabağlar Türbə Kompleksi bərpa olunur 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin "Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq 

olunması haqqında" 2016-cı il 4 iyul tarixli sərəncamına uyğun olaraq Kəngərli rayonunun Qarabağlar 

kəndindəki dünya əhəmiyyətli Qarabağlar Türbə Kompleksində bərpa işləri aparılır. 

Noyabrın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Qarabağlar Türbə 

Kompleksində bərpa işlərinin gedişi ilə maraqlanmışdır. 

Məlumat verilmişdir ki, Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən və  XII-XIV əsrlərə aid olan 

kompleksdən dövrümüzədək qoşa minarəli baştağ və türbə gəlib çatmışdır. Azərbaycan xatirə memarlığının 

mütərəqqi ənənələrini yaşadan bu abidə memarlıq quruluşuna və oxşar cəhətlərinə görə Əcəmi Naxçıvani 

memarlıq məktəbinin davamı, memar Əhməd Naxçıvani yaradıcılığının nümunəsidir. Türbədə bərpa işlərinin 

elmi əsaslarla aparılması məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 

əməkdaşlarından ibarət tədqiqat qrupu yaradılmışdır. Hazırda bərpa işləri elmi əsaslarla aparılır, Əcəmi 

Naxçıvani memarlıq məktəbinin yadigarı olan abidənin tarixi görkəmi olduğu kimi qorunub saxlanılır. Bu 

günədək türbənin kitabəsi və kaşılı örtükləri bərpa olunmuşdur. 

Ali Məclisin sədri Qarabağlar Türbə Kompleksində bərpa işlərinin davam etdirilməsi, abidənin tarixi 

görkəminin qorunub saxlanılması və ətrafının abadlaşdırılması barədə tapşırıqlar vermişdir. 
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Ruhumun sevgi dolu titrəyişi 

 

Mehriban Sultan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti,  

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Tarixin yaşıdı, insan əcdadının beşiyi, qütblərin və qitələrin qovuşduğu müqəddəs məkan, Böyük İpək 

Yolunun yolçusu Naxçıvan! Ecazkar gözəlliyə, füsunkar təbiətə və min bir təbii sərvətə malik qədim diyar! Hər 

daşında tarixdən bir iz yaşadan, Gəmiqaya daş kitabəli, Nuh peyğəmbərin həyat rişəsi tapdığı bu ulu yurd nə 

tufanlara sinə gərmədi ki? Bu əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı milli müstəqillik tarixinə təbəddülatlar, 

keşməkeşlərlə dolu şəraitdə qədəm qoydu. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəllərində əsrlərin 

Araz səddini, aşılmazlığını yarmaqla milli həmrəylik tarixi yazıldı, azğın düşməndən candan sipər çəkib 

müdafiə olunmaqla Sədərək adlı Qeyrət Qalası ucaldıldı, müasir milli özünüdərk tarixinin bünövrəsi məhz 

burada qoyuldu. Bu illərdə Vətəndən təcrid olunan Naxçıvan sosial-iqtisadi tənəzzül, xaos, ictimai-siyasi 

anarxiya, işğal təhlükəsi altında inləyirdi ... 1990-cı ilin 22 iyulunda izdihamla, böyük sevgi və coşqu ilə 

qarşılanan Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi ilə fəlakətlər girdabında 

boğulan qədim yurdun ümid dolu sabahı, ağ günləri başladı. İlk dəfə Naxçıvan səmasında yenidən ənginliklərə 

yüksələn üçrəngli bayrağımız altında bütövlükdə Azərbaycan xalqının gələcək müqəddəratını, müstəqillik 

taleyini həll edəcək mühüm tarixi qərarlar qəbul edildi. Azərbaycanın müstəqillik nicatı 1990-cı ildə Naxçıvan 

MSSR Ali Sovetinin SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərarı ilə, 1991-ci ildə Sovet İttifaqının saxlanması 

üçün keçirilən qanunsuz referenduma “Yox!” deməklə məhz Naxçıvandan başlandı.  

Üzdəniraq ölkə rəhbərliyinin “Naxçıvanı kor bağırsaq kimi kəsib atmaq lazımdır!” deyərək biganəlik, 

ögeylik göstərib bu diyarı sanki bilərəkdən pusquda iştahla diş qıcayan işğalçı Ermənistanın qanlı ağuşuna, 

məhvə sürüklədiyi bir vaxtda naxçıvanlılar öz müdrik xilaskarı ətrafında mütəşəkkil şəkildə birləşərək tarixin 

ağır sınağından şərəflə, üzüağ çıxdı. Dahi öndərin Naxçıvandakı siyasi fəaliyyəti ərazinin erməni işğalından 

müdafiəsi, milli azadlıq hərəkatının, milli şüurun dirçəlişi, milli dövlət strukturlarının formalaşması kimi 

mühüm tarixi nailiyyətlər əldə olunması ilə nəticələndi. Ulu öndər 1992-ci ildə tarixi Moskva və Qars 

müqavilələrini gündəmə gətirməklə Ermənistanın təcavüzkar siyasətini, Naxçıvanın muxtariyyət statusunu, əzəli 

Azərbaycan torpağı kimi toxunulmazlığını beynəlmiləl səviyyədə bir daha təsdiqlətdi. Bu böyük tarixi 

şəxsiyyət, siyasi xadim Naxçıvanı qoruduğu kimi, Naxçıvan da öz dahi oğlunu qədirbilənliklə qoruyub tarixin 

ən sərt sınağında Nicat Günəşi kimi yenidən Azərbaycana bəxş etdi, Azərbaycanın köksündə Qurtuluşdan 

tərəqqiyə doğru möhtəşəm bir tarix yazmış oldu. Ümummilli liderin Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə 

qayıdışı digər regionlar kimi, Naxçıvanın da yeni inkişaf, tərəqqi mərhələsinin təməlini qoydu. 1995-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Vasif Talıbov qısa zaman kəsiyində regionda 

dinamik inkişafa nail oldu. O, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramını Naxçıvanda 

dönmədən həyata keçirdiyini öz əməli işi ilə dəfələrlə təsdiqlədi. Ümummilli liderin Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qətiyyət və uğurla davam etdirilən milli dövlətçilik 

siyasətinin işığında Naxçıvan da öz inkişaf və intibah dövrünü yaşamağa başladı. Sosial-iqtisadi və mədəni 

tərəqqi, ordu quruculuğu, elm, təhsil, səhiyyə və idmanın inkişafı, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi, 

işsizliyin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər, yerli əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşması 

insanlarda qeyri-adi ruh yüksəkliyi yaratdı. Ali Məclisin Sədrinə məxsus yüksək tələbkarlıq, prinsipiallıq, 

əzmkarlıq, əqidə bütövlüyü, siyasi mövqedə qətiyyətlilik, ən başlıcası isə vətənpərvərlik kimi ali iradi 

keyfiyyətlər nəticəsində son iyirmi bir ildə muxtar respublikada bütün sahələr üzrə misli görünməmiş uğurlar 

əldə edildi.  

1995-2015-ci illər ərzində ümumi daxili məhsul (ÜDM) 56,4 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 100,4 dəfə, 

kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 10,4 dəfə artıb. Xarici ticarət dövriyyəsi 2015-ci ildə 512,4 milyon ABŞ 

dolları həcmində olub. 1996-cı ildən 1 yanvar 2016-cı il tarixədək muxtar respublikada iqtisadi və sosial 

sahələrə 6 milyard 696 milyon 470 min manat həcmində investisiya yönəldilib. 1996-cı ildən 2016-cı ilədək 536 

inzibati bina, 356 elm və təhsil, 421 mədəniyyət, 253 səhiyyə müəssisəsi, 44 idman obyekti və digər obyektlər 
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tikilib və ya yenidən qurulub. Ümumilikdə muxtar respublikada ötən 20 il ərzində 385 müəssisə fəaliyyətə 

başlayıb. Sosial təminat məsələsinə gəldikdə, 86 minə yaxın yeni iş yeri açılıb, orta aylıq əməkhaqqı 400 manata 

çatıb. Muxtar respublika büdcəsinin gəlir və xərcləri 2017-ci il üçün bərabər olaraq 359.6 milyon manat 

proqnozlaşdırılır ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 8.1 milyon manat və 2.3 faiz çoxdur. Xərclərin 19.3 faizi və 

ya 69.5 milyon manatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının öz gəlirləri, 80.8 faizi və ya 290 milyon manatı dövlət 

büdcəsindən ayrılan dotasiya hesabına formalaşdırılıb. Əvvəlki illə müqayisədə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiyanın məbləği 7.6 milyon manat və 2.7 faiz artıb. İlk baxışda 

adi görünən bu statistik rəqəmlərin arxasında uzaq gələcəyə hədəflənmiş məqsədyönlü siyasət, yurduna, xalqına, 

dövlətçiliyə bağlılıq dayanır.  

Bu dinamika qeyri-istehsal sahələrinin inkişafında da özünü qabarıq şəkildə göstərir. Müstəqillik illərində 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi potensialı möhkəmləndirilmiş, mütəşəkkil və güclü ordu 

formalaşmışdır. Silahlı Qüvvələrin hissə və bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması, mərkəzləşmiş 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 5-ci Ordu Korpusunun bazasında Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 

yaradılmasını strateji əhəmiyyətə malik, blokadada olan bir regionun müdafiəsinin təşkili baxımından zəruri 

amil kimi qeyd etmək yerinə düşər.  

Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə 2002-ci ildə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyətə başlaması qədim 

tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olan Naxçıvanın həm də mühüm elmi-tədqiqat mərkəzinə çevrilməsinə 

təkan verdi. Cənab Sədrin şəxsi səy və təşəbbüsü ilə 1996-cı ildən etibarən Azərbaycanşünaslığın tərkib hissəsi 

olan Naxçıvanşünaslıq elmi istiqamətinin təməli qoyuldu, doğma diyarın tarixi, arxeologiya və etnoqrafiyası, 

mədəniyyəti, ədəbiyyatı, coğrafiyası, təbii sərvətləri vahid elmi konsepsiya şəklində öyrənilməyə başlandı. 

Yarım əsrlik bir tarixə malik, bu gün dünyanın qabaqcıl universitetləri cərgəsinə qoşulan Naxçıvan Dövlət 

Universiteti, eləcə də bir-birindən yaraşıqlı, müasir tədris korpuslarına malik olan, yüksək səviyyəli professor-

müəllim heyəti, güclü maddi-texniki baza ilə təchiz olunmuş digər ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri region 

üçün kamil mütəxəssis, ixtisaslı kadr potensialı təminatçılarıdır. Uzun illər informasiya blokadasına məhkum 

edilmiş Naxçıvanda bu gün 3 televiziya, 3 radio, 10 adda qəzet və 4 jurnalın, müxtəlif telekanalların və 

informasiya agentliklərinın bölgə təmsilçilərinin fəaliyyət göstərməsi, genişzolaqlı internet xidməti söz, mətbuat 

azadlığının təmin olunmasının əyani göstəriciləridir.  

Muxtar respublika başçısının tarixi keçmişimizə böyük ehtiramı, maddi-mədəni irsimizin, milli-mənəvi 

dəyərlərimizin qorunması və tədqiqinə, vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasına son dərəcə həssas, yanarlı 

münasibəti hər bir sıravi vətəndaşa ən gözəl örnəkdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, son 21 ildə Naxçıvanda 1200-

dən artıq yerli, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarixi abidə öyrənilərək pasportlaşdırılıb, onlardan 70-ə yaxını təmir 

və bərpa edilib. 14 il fatehlər fatehi Əmir Teymura basılmayan, bugünkü yeni əzəmətli görünüşü ilə müasir 

Naxçıvanın da məğrurluq, yenilməzlik rəmzinə çevrilən Əlincəqalanın mərkəzində vüqarla dalğalanan üçrəngli 

bayrağımız öz torpağına, tarixinə sahibliyin, zəngin maddi-mədəni irsə varisliyin ən gözəl nümunəsidir. 

Müstəqillik illərində Tanrı möcüzəsi, adı müqəddəs “Qurani-Kərim”də çəkilən “Əshabi-Kəhf” kimi dini 

ziyarətgahların, məscidlərin təmir və bərpası dini dəyərlərimizin yaşadılmasına xidmət edən müqəddəs və 

xeyirxah bir əməldir. Görülən işlərin bəhrəsidir ki, Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 

elan olunub. Naxçıvan Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşü (2009) kimi mühüm beynəlxalq 

əhəmiyyətli tədbirlərə, beynəlxalq simpozium və konfranslara, idman yarışlarına ev sahibliyi etməklə müsbət 

beynəlxalq imic qazanmaqdadır. Muxtar respublikada qanunun aliliyinin gözlənilməsi, hədsiz məsuliyyət hissi 

və tələbkarlıq, ictimai-siyasi sabitlik onun etimad və nüfuzunu artırmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, son illər 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən əksər xarici ölkə səfirləri Naxçıvana rəsmi səfərlər edərək təmsil etdikləri 

ölkələrin bölgəyə maraqlarını, çoxşaxəli tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətlərini ifadə edirlər. Ən əsası isə 

yetmiş ildən sonra sovet imperiyasının buxovlarından azad olan Azərbaycanın bu dilbər guşəsində insanların 

təfəkkür və şüurunda bir çevriliş, inqilab baş verib. Qədim adət-ənənələrə, milli soy-kökünə qayıdışla yanaşı 

burada səhiyyə, nəqliyyat, ticarət, turizm-otelçilik və digər sahələrlə bağlı sivil ənənələr, ictimai özünənəzarət, 

xalq və dövlət əmlakına görə şəxsi məsuliyyət hissi də formalaşıb.  

Ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti sayəsində qorunub saxlanılan tarixi nailiyyətimiz – Naxçıvanın 

muxtariyyətinin müstəqillik illərində 75, 80, 85, 90 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində, təntənəli şəkilldə qeyd 

olundu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müxtəlif 

dövrlərdə dəfələrlə bölgəyə səfər edərək görülən işləri yüksək qiymətləndirmələri, yerli əhali ilə xoş, səmimi və 
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unudulmaz görüşləri, bu jestləri ilə nazirlərin, dövlət məmurlarının fəaliyyət istiqamətlərini regiona yönəltmələri 

sübut edir ki, illərdir blokadada olan, mühüm hərbi, siyasi və iqtisadi strateji əhəmiyyətə malik bu region 

Azərbaycan hökumətinin daim diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyevin ölkə başçısı kimi Naxçıvanda 

son illər qazanılan misilsiz nailiyyətlərlə bağlı bu fikri hər bir naxçıvanlı üçün fəxarət və qürurdur: 

“Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvan çox sürətlə inkişaf edir və naxçıvanlılar ölkəmizin hərtərəfli 

inkişafına öz töhfəsini verirlər. Mən Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbovun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm. Onun fəaliyyəti nəticəsində burada bu işlər görülür və o da sizə arxalanır. Öz fəaliyyəti ilə ulu öndər 

Heydər Əliyevin tutduğu yolu Naxçıvanda davam etdirir. Bu, çox böyük nailiyyətdir”. Bəli, son iki onillikdə 

misligörünməmiş şəkildə dəyişən, gözəlləşən, sözün əsl mənasında cahanın nəqşinə çevrilən Naxçıvan bu gün 

əfsanəvi bir tarix yaşayır. Dünən hər an işğal təhlükəsi yaşayan bu yurdun indi səmasından belə düşmən səkə 

bilmir. Şəhidlərimizin uğrunda qan töküb can verdiyi bu torpaq düşmənə göz dağıdır. Dünəni qaranlıq zülmətlər 

içində keçən, bu günsə gecəli-gündüzlü nura qərq olan Naxçıvan indi özü ətrafa işıq bəxş edir. Bu fikri bu ulu 

yurdun bu gün də görkəmli tarixi şəxsiyyətlər, elm xadimləri, ədəbi simalar, sənət adamları yetirməsi anlamında 

məcazi mənada da başa düşmək olar. Bu gün ən ucqar dağ kəndinə aparan yağ kimi hamar, bir mötəbər qonağın 

dili ilə desək “yuyulub ütülənmiş” asfalt yollar klassik Şərq və müasir Qərb memarlıq üslubunun sintezindən 

yaranan gözəl binalarla süslənmiş paytaxtımızı və digər şəhərlərimzi, tanınmaz dərəcədə dəyişib şəhərləşən 

kəndlərimizi qonaqlara sevdirir. İnanılmazdır ki, bir zamanlar – yerli əhalinin yaşamaq uğrunda mücadilə etdiyi 

vaxtlar meşəlikləri kötük başdaşıları ilə dolu bir qəbiristanlığa çevrilən xan çinarlı Naxçıvanda bu gün ötən əsrin 

90-cı illəri ilə müqayisədə 10 dəfədən artıq –16 min hektardan çox meşə massivləri, meyvə bağları və yaşıllıq 

zolaqları, 3 yasaqlıq, 1 milli park, 1 qoruq var. İnanılmazdır ki, bugünkü bağlı-bağatlı, barlı-bərəkətli 

Naxçıvanda göz işlədikcə uzanan sarı-qızılı taxıl zəmiləri əvəzinə bir zamanlar uzun-uzadı çörək növbələri olub. 

Vaxtilə qonşu dövlətlərdən iqtisadi asılılıq təhlükəsi yaşayan Naxçıvanda bu gün ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri 

demək olar ki, tamamilə həll olunub. Aqrar bölgə kimi tanınan Naxçıvanda bu gün həm də sənaye sektorunun 

üstün inkişafına nail olunub. Bunlar inanılmazdır, amma müstəqil Azərbaycanın reallıqlarıdır, Heydər Əliyev 

ideyalarına sadiqliyin, idarəetmə qabiliyyətinin, siyasi səriştə və uzaqgörənliyin, əzmkarlığın bəhrələridir. Bu 

uğurlar cəmiyyətimizdə çox haqlı olaraq İnkişafın Naxçıvan Modeli kimi dəyərləndirilir. 

Beləcə, hər sabah sübh şəfəqləri zirvəsindən arzuların haçalandığı əzəmətli Haçadağdan boylanıb qədim 

dövlətçilik tariximizin rəmzi Möminə Xatunun nadir nəqşləri üzərində bərq vuranda, möcüzəli Duzdağın 

“bar”ının işıltıları ilə qovuşanda xalqın dahi oğlu, xilaskarı Heydər Əliyev əbədiləşmiş daş siması ilə arzularının 

çiçəkləndiyi bu ulu yurdu məğrurluq və məmnunluqla salamlayır. Milli birlik və həmrəylik rəmzi, dünyaca 

məşhur Şərur yallısının sədaları qolça qopuzlu Ulu Qorqudun əsrlərin daş yaddaşından süzülüb gələn xeyir-

duasına qarışır. Doğma diyarın buz bulaqlarından, dumduru, ayna göllərindən paklıq, dağlarından əzəmət, 

vüqar, Günəşindən hərarət, şaxtasından mətanət alan insanları yorulmadan, usanmadan, yaşamaq eşqi ilə min bir 

büsat qurur. Günümüzün Arpaçay əfsanəsi dövlət-xalq vəhdətinin, məhəbbətinin, müstəqilliyin qadir olduğu 

möcüzələrdən söhbət açır. Bu torpaq, bu dövlət, bu xalq dar günündə dözümsüzlük edib yurdundan ayrı düşən 

övladlarına da bu gün Ana mərhəməti, şəfqəti ilə yenidən qucaq açmağa hazırdır. Bu yurdun tək nisgili Kərkini 

düşmən tapdağından azad etməkdir. Bir də hər daşı, qayası, qalası – bütün varlığı ilə məxsus olduğu 

Azərbaycana ərazi etibari ilə də birləşmək arzusu var. Az qala bir əsrdir ki coqrafi baxımdan Azərbaycandan 

ayrı düşən Naxçıvanın bu istəyi, yavru quşcuğazın Anasına qovuşmaq həsrəti ilə çırpınması kimi xəritəmizdən 

də açıq-aydın görünür. Gün gələcək, “Tarixi yaşadanları tarix də yaşadacaqdır!” amalı ilə müasir Naxçıvanın 

intibah dövrünü yaradanların nurlu ideyaları, işıqlı əməlləri ilə doğma yurdumuz bu istəyinə də çatacaq!...  

 

İki sahil.-2016.-12 noyabr-№ 208.-S.16, 19. 
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“Şərq qapısı” məktəbi: uzaqdan və yaxından 

 

İsa HƏBİBBƏYLİ 

 

“Şərq qapısı”nın kollektivi... ölkəmizdə gedən cəmiyyət quruculuğu və demokratik dəyişikliklərin 

həyata keçirilməsinə fəal qoşulmuşdur. 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 

Azərbaycan mətbuatı tarixində “Şərq qapısı” qəzetinin mühüm rolu və böyük xidmətləri vardır. 

Məsuliyyətli və şərəfli yol keçmiş “Şərq qapısı” qəzeti Azərbaycanın ayrılmaz hissəsini təşkil edən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında çap olunan və ölkə miqyasında qəbul edilən önəmli mətbuat orqanıdır. 

 

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan ziyalıları hələ XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Azərbaycan, Rusiya və 

Şərq mətbuatında iştirak etmişlər. O dövrün mətbuatı ilə  əlaqələrinin yaranması və genişlənməsi bu regionda 

milli maarifçilik hərəkatının inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Yerli ziyalıların təşəbbüsü ilə dünyanın 

müxtəlif yerlərindən alınan “Tərcüman” (Baxçasaray), “Həblülmətin” (Kəlküttə), “Sürəyya”, “Pərvəriş” 

(Qahirə), “Əxtər” (Tehran), “Novoye obozreniye” (Peterburq), “Kavkaz” (Tiflis) və sair mətbuat orqanları 

Naxçıvan maarifçiləri arasında geniş şəkildə oxunub müzakirə olunmuşdur. Axtarışlar göstərir ki, “Əkinçi” 

qəzeti də Naxçıvanda alınıb oxunmuşdur. Mətbuatla əlaqələrin genişlənməsində Məhəmməd ağa Şahtaxtlının 

nəşr etdirdiyi “Şərqi-Rus” qəzeti mühüm rol oynamışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin baş redaktoru olduğu 

“Molla Nəsrəddin” jurnalında da Naxçıvanın əhli-qələmləri fəal iştirak etmişlər. 

 Bütün bunlarla bərabər, Naxçıvanda ilk mətbuat orqanı yalnız XX əsrin ikinci onilliyində yaradılmışdır. 

Belə ki, 1 noyabr 1921-ci ildə Naxçıvan Sosialist Şura Cümhuriyyətinin Cavanlar İttifaqının Ölkə Komitəsinin 

orqanı olan “Cavanlar həyatı” qəzetinin nəşrə başlaması ilə burada qəzetçilik işinin təməli qoyulmuşdur. 

“Cavanlar həyatı” qəzeti redaktoru Həmid Mahmudov olmuşdur. Vərəqə kimi çap olunan bu nəşr cəmi iki ay 

fəaliyyət göstərmişdir. 

1921-ci ilin dekabr ayından etibarən Naxçıvanda “Füqəra səsi” adlı yeni bir qəzet çap olunmuşdur. Hər 

ikisi həftədə bir dəfə çap olunan bu qəzetlərin fərqi yalnız hansı rəsmi təşkilat tərəfindən təsis edilməsi ilə 

əlaqədar idi. Belə ki, “Cavanlar həyatı”, adından da göründüyü kimi, Naxçıvan gənclər təşkilatının orqanı olaraq 

çap edilmişdir. “Füqəra səsi” qəzeti isə Naxçıvan Ölkə Komitəsinin, Naxçıvan İctimai Şura Cümhuriyyətinin, 

Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin rəsmi mətbuat orqanı idi. 

Naxçıvanda son bir əsrdə davamlı şəkildə nəşr edilən mətbuat orqanı “Şərq qapısı” qəzetidir. Bu qəzet 

1922-ci ilin aprel ayından etibarən kiçik fasilələrlə bu günədək fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir. “Şərq 

qapısı” qəzeti Naxçıvan Xalq Komissarlar Şurasının dəstəyi ilə nəşrə başlamışdır. Bu qəzetə keçən əsrin 

iyirminci-- otuzuncu illərində Həmid Mahmudov və Əhməd Haşımov, Həsən Əlizadə, Əvəz Sadıq, Abbas 

Gülməmmədov və başqaları redaktorluq etmişlər. 1937-ci il ərzində “Şərq qapısı” qəzetində Hüseyn 

Mahmudov, Şirəli Şirəliyev, Ə.Hacızadə, Xəlil Əminov və Musa İsmayılovun təyin olunub- işdən çıxarılması 

repressiya dalğasının əks-sədası idi. 

Azərbaycanın Xalq yazıçısı Əli Vəliyev 1933--1935-ci illərdə “Şərq qapısı”nın redaktoru vəzifəsində 

çalışmış və onun ictimai təsir imkanlarını, vətəndaşlıq missiyasını artıran ciddi və kəsərli yazılar çap etmişdir. 

Görkəmli ədib və ictimai xadim, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov da 1933--1934-cü illərdə Naxçıvanda çıxan 

“Sürət” adlı qəzetin redaktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir. Mirzə İbrahimovun və müasirlərinin xatirələrindən 

aydın olur ki, “Sürət” qəzeti Naxçıvan MSSR Maşın-Traktor Stansiyası siyasi şöbəsinin orqanı olmuş, ictimai 

proseslərin işıqlandırılmasına daha çox diqqət yetirmişdir. 

XX əsrin otuzuncu illərində qısa müddət Naxçıvanda “Ədəbiyyat qəzeti” adlı mətbuat orqanı fəaliyyət 

göstərmişdir. “Ədəbiyyat qəzeti”nə Mirzə İbrahimovun redaktorluq etməsi qeyd edilir. Bununla belə, 

“Ədəbiyyat qəzeti”nin “Şərq qapısı”nın əlavəsi kimi çap edildiyi də ehtimal olunur. 

“Şərq qapısı” qəzeti Böyük Vətən müharibəsi dövründə yazıçı-publisist Məhəmmədəli Tarverdiyevin 

redaktorluğu ilə 1941-1945-ci illərdə arxa və ön cəbhə həyatını əks etdirmiş, səfərbərlik və vətənpərvərlik 
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ruhunda yazılar çap etmişdir. Müharibədən sonrakı dövrlərdə “Şərq qapısı” qəzeti tarixi yolunu davam etdirərək 

Azərbaycanda gedən proseslərin zəminində Naxçıvan hadisələrini əks etdirmişdir. Müxtəlif illərdə “Şərq qapısı” 

qəzetinə redaktorluq etmiş Manaf Xudiyev (1953--1956), Fərman Tağıyev (1956--1960), Məmməd Bektaşi 

(1961--1962) və Hüseyn İbrahimov (1962--1965) dövrün ruhunu əks etdirməklə bərabər, regionda baş verən 

yeniləşmənin, digər ictimai meyillərin inkişafına da müəyyən diqqət yetirmişlər. 

Rəsmi dövlət qəzeti, Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin orqanı olmaqdan əlavə, “Şərq qapısı” 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin də funksiyalarını həyata keçirmişdir. Müharibədən sonrakı dövrdə, xüsusən 

də XX əsrin əllinci illərinin ikinci yarısından sonra “Şərq qapısı” qəzetində ədəbiyyat və incəsənət məsələlərinə 

diqqət daha da qüvvətlənmişdir. Bu, Məmməd Bektaşinin və yazıçı Hüseyn İbrahimovun qəzetə redaktorluq 

etdiyi illərdə daha çox nəzərə çarpır. 

Qeyd olunan dövrdə “Şərq qapısı” qəzetində tənqid notları da artmışdır. Qəzetdə tənqidi xarakterli kiçik 

xəbərlərdən başqa, felyeton janrında yazılara da çox rast gəlinir. Bunlar siyasi sistemə aiddiyyatı olmayan, 

ideologiyaya toxunmayan, yerlərdəki nöqsanları göstərən və diqqəti irəliyə doğru inkişafa yönəldən yazılar idi. 

“Şərq qapısı”nda Stalin rejimindən sonra “Tənqid atəşi ilə”, “Müxbirlərin gözü ilə, “Molla Nəsrəddin”in sözü 

ilə”, “Düzü-düz, əyrini-əyri”  rubrikaları ilə çap olunan materiallarda ümumi inkişafa xidmət etmək meyli əsas 

olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, XX əsrin altmış--yetmişinci illəri “Şərq qapısı” qəzetinin fəaliyyətində ideologiyanın 

təbliği ilə yanaşı, həm də ölkə həyatına, xalq amilinə, sadə insanların qayğılarına müəyyən dönüş dövrüdür. 

Bunu “Şərq qapısı”nın gələcək müstəqillik dövrü üçün hazırlıq mərhələsi də adlandırmaq olar. 

XX əsrin yetmişinci illərindən etibarən “Şərq qapısı” qəzetinin həyatında yeni tarixi dövr başlanmışdır. 

Görkəmli dövlət və siyasət xadimi, ümummilli lider  Heydər Əliyevin qısa müddətdə Azərbaycanı Sovet 

İttifaqının ən qabaqcıl respublikaları səviyyəsinə çatdırması və milli-mənəvi dəyərlərin inkişafına xüsusi diqqət 

yetirməsi mətbuatda gedən milliləşmə prosesinə də öz təsirini göstərmişdir. Bu dövrdə, bütövlükdə, Azərbaycan 

mətbuatında, o cümlədən də “Şərq qapısı” qəzetində Azərbaycan tarixi, Naxçıvanın keçmişi, çoxəsrlik 

ənənələrin və milli mədəniyyətin təbliği ilə əlaqədar məsələlərin işıqlandırılması zamanın əsas sifarişinə 

çevrilmişdir. 

Həmin dövrdə ”Şərq qapısı”na redaktorluq etmiş Rəşid Qazıbəyov (1965–1970), Vahid Bağırov (1970--

1975), Sənubər Kərimova (1975–1985), Akif Axundov (1986–1990) bu mətbuat orqanının fəaliyyətini dövrün 

ruhunun və yüksək dəyərlərin əks etdirilməsinə yönəltməklə qurucu-maarifləndirici istiqaməti yaşatmışlar. 

Muxtar Respublikanın ədəbi-mədəni mühitinin işıqlandırılmasında da “Şərq qapısı” qəzeti mühüm rol 

oynamışdır. Fəaliyyətinin bütün mərhələlərində “Şərq qapısı” həm də regionun “Ədəbiyyat qəzeti” funksiyasını 

yerinə yetirmişdir. XX əsrin yetmişinci illərində artıq cavan yazıçı və şairlər kimi formalaşmış Elman Həbib, 

Asim Yadigar, Muxtar Qasımzadə, Vaqif Məmmədov, Xanəli Kərimli, İbrahim Yusifoğlu, Bayram İsgəndərov, 

Əbülfəz Ülvi və başqaları “Şərq qapısı” ədəbiyyat məktəbini keçmişlər. Sonrakı dövrlərdə ədəbi mühitə gəlmiş 

Rafiq Babayev, Hüseyn Bağır, Elxan Yurdoğlu və başqaları üçün də real olaraq “Şərq qapısı” ədəbiyyat məktəbi 

olmuşdur. “Şərq qapısı” qəzeti Naxçıvanda yaşayıb-yaratmış sənətkarları öyrənmək üçün ən mötəbər mənbədir. 

Tanınmış tənqidçi və ədəbiyyatşünaslardan Lətif Hüseynzadə, Yavuz Axundlu, Məhərrəm Cəfərli, 

Hüseyn Həşimli, Əsgər Qədimov, Elbəyi Maqsudov, Fərman Xəlilov, Yusif Səfərov, Seyid Surə, İman Cəfər, 

Seyfəddin Eyvazov, Əbülfəz Əzimli, Ramiz Qasımov, eləcə də bu yazının müəllifi “Şərq qapısı” məktəbinin 

mühitində yetişib formalaşmışlar. 

Tanınmış tarixçi və arxeoloq alimlər, dilçilər və təbiət elmlərini təmsil edənlərin də inkişafında “Şərq 

qapısı” qəzeti xüsusi yer tutur. Akademik İsmayıl Hacıyev, Tariyel Talıbov, Qadir Qədirzadə, Hacı Fəxrəddin 

Səfərli, Əbülfəz Quliyev, Zəhmət Şahverdiyev, Sevindik Vəliyev, Vəli Baxşəliyev, Ağarza Rüstəmov, Musa 

Quliyev, Emin Arif, Nazim Bababəyli, Qadir Əliyev və onlarca başqaları da “Şərq qapısı”ndan böyük elmə 

vəsiqə almışlar. Xüsusən, son illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində və Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan Bölməsində elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı öz növbəsində “Şərq qapısı” qəzetində 

elmi materialların və informasiyaların meydanının nəzərə çarpacaq səviyyədə genişlənməsinə təkan vermişdir. 

Beləliklə, “Şərq qapısı” muxtar respublikada elmi məktəb funksiyalarını da yerinə yetirir. 

Azərbaycan mətbuatının “Şərq qapısı” jurnalistika məktəbi də mövcuddur. Qəzetçilikdə klassik ənənə ilə 

müasirliyin vəhdəti “Şərq qapısı” jurnalistika məktəbinin özünəməxsusluğunu müəyyən edir. Müxtəlif 

nəsillərdən olan qəzetçilərin birgə işləməsi ilə bərabər, gəncliyin üstünlük qazanması “Şərq qapısı” jurnalistika 
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məktəbinin simasını əks etdirir. “Şərq qapısı”na əlavə kimi nəşr olunan “qəzet içində qəzet”lər yeni dövr 

Azəbaycan jurnalistikası üçün cəlbedici və orijinal hadisədir. Fotoya yaradıcı münasibət, illüstrasiyalarda 

zamanın gedişatını əks etdirmək marağı da “Şərq qapısı”nda sənətkarlıq səviyyəsindədir. Arabir karikaturalar 

çap etməsi də “Şərq qapısı”na rəngarənglik gətirir. 

Nəhayət, çoxprofilli olmaq, yəni cəmiyyət həyatının demək olar ki, bütün əsas sahələrini əks etdirmək 

“Şərq qapısı” qəzetində çalışan jurnalistin, ən azı, bir neçə sahə üzrə ixtisaslaşması zərurətini meydana çıxarır. 

Ən başlıcası, istiqlal xəttinin qəzetin aparıcı istiqamətini müəyyən etməsi ilə “Şərq qapısı” müstəqil dövlətçilik 

ideallarının carçılarından birinə çevrilmişdir. 

Muxtar Respublikanın mətbuat orqanı olan “Şərq qapısı” qəzetinin adı və mövqeyi regional funksiyaları 

deyil, böyük strateji mənaları ifadə etdiyi üçün sovet dövlətinin ən yüksək dairələrini düşündürməli olmuşdur. 

Ona görə də sovet hökumətinin bəhanə xarakterli qərarına əsasən “Şərq qapısı” qəzeti 30 oktyabr 1979-cu ildən 

“Sovet Naxçıvanı” adı ilə hər iki dildə nəşrini davam etdirməli olmuşdur. 

Adının dəyişməsinə baxmayaraq, qəzetin yaradıcı kollektivi “Şərq qapısı”nın ənənələrini qoruyub 

saxlamış və daha da inkişaf etdirmişdir. Rus dilində çıxan “Sovetskaya Naxiçevan” qəzetindən isə yalnız 

ideoloji tribuna kimi yox, həm də Muxtar Respublikanın daha geniş miqyasda tanıdılması üçün istifadə 

edilmişdir. Yerli ziyalıların səyləri ilə nəhayət 1989-cu ildə “Şərq qapısı” adı yenidən bərpa olunmuşdur. 

“Şərq qapısı” qəzetinin nəşri tarixində 1990-cı ildə daha bir tarixi addım atılmışdır. Yaxın tariximizdən 

məlum olduğu kimi, 19 yanvar 1990-cu ildə SSRİ dövlətinin dəstəyi ilə Ermənistan SSR Naxçıvan muxtar 

Respublikasını işğal etmək məqsədilə Muxtar respublikanın ərazilərinə genişmiqyaslı hərbi hücumlar təşkil 

etmişdir. Sovet dövlətinin rəhbərliyindən heç bir dəstək ala bilməyən yerli əhalinin tələbi ilə 20 yanvar 1990-cı 

ildə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali Soveti həm də Bakıda baş vermiş qanlı hadisələrə 

etiraz əlaməti olaraq Naxçıvanın SSRİ-nın tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul etmişdir. “Şərq qapısı” 

qəzeti həmin qərarı çap etməklə müstəqil Naxçıvan Muxtar Respublikanın mətbuat orqanı funksiyasını həyata 

keçirmişdir. 

1990-cı ilin yanvar--fevral aylarında “Şərq qapısı” qəzetinin 8 sayı o zaman bütün qəzetlərdə məcburi 

şəkildə yazılan “Bütün ölkələrin proletarları, birləşin” şüarı ilə deyil, “Birlik və demokratiya uğrunda” çağırışı 

ilə çap olunmuşdur. Bu, təkcə “Şərq qapısı” qəzetinin yox, sovet mətbuatının tarixində nadir hadisədir. 

Beləliklə, 1990-cı ildən “Şərq qapısı” Azərbaycanda ilk müstəqil qəzet kimi nəşr edilmiş, ölkənin və xalqın 

milli maraqlarına xidmət göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra “Şərq qapısı” qəzeti xalqımızın milli 

dövlətçilik və maarifçilik yollarındakı tarixi hünərini, zəfərlərini və böyük əzmini salnaməyə çevirməkdə davam 

etmişdir. Azərbaycan mətbuatının tarixində və müasir inkişafında xüsusi yer tutan “Şərq qapısı” qəzetinə 

müstəqillik dövründə Səxavət Kəngərli, Məmməd Məmmədov, Rabil Kətanov redaktorluq etmişlər. Rabil 

Kətanov “Şərq qapısı” qəzetinin ideya-siyasi xəttini qoruyub saxlamış, qəzetin informasiya imkanlarını 

genişləndirmişdir. Məmməd Məmmədov “Şərq qapısı” publisistika məktəbinin yaradıcısı olmuşdur. 

Bu illərdə “Şərq qapısı” qəzetinin əlavələri kimi çap olunmuş “Nəqşi-Cahan” və “Gəmiqaya” qoşa 

səhifələri Azərbaycan mətbuatı tarixində “qəzet içində qəzet” formatında meydana çıxmış qiymətli örnəklərdir. 

Hazırda “Şərq qapısı” qəzeti tutduğu şərəfli yolu uğurla davam etdirir. Davamlı ənənələrin daha da inkişaf 

etdirilməsi və müasirlik “Şərq qapısı” qəzetini daim irəli aparır. 

“Şərq qapısı” məktəbi anlayışı, ilk növbədə, bu qəzetin mühitində yetişib-formalaşan yaradıcı nəsilləri 

əhatə etməklə bərabər, həm də muxtar respublikada yeni mətbuatın da formalaşması və inkişafına yol açan, işıq 

salan mayak mənasını daşıyır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon qəzetləri “Şərq qapısı” lokomotivinə 

qoşulmuşdur. “Şərq qapısı” bu böyük mətbuat qatarını inamla və yüksək məsuliyyətlə irəli aparır. 

Mənim “Şərq qapısı” qəzeti ilə ünsiyyətim ibtidai məktəbdə oxuduğum illərdən başlanır. Atam, Şərur 

rayonundakı Danzik kənd məktəbinin müəllimi Əkbər Həbibbəylinin hər il abunə yazıldığı və mənim 

oxuduğum qəzetlərdən biri də “Şərq qapısı” olub. Mən 1967-ci ilin dekabrında Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun Naxçıvan filialının birinci kursunda oxuyarkən “Şərq qapısı” qəzetində “Həkimsiz tibb məntəqəsi” 

adlı məqalə ilə çıxış etmişdim. Gənclik həvəsindən doğan ilk bədii yazılarım – “Dünya vəfasız deyil”, “Mənim 

səhvim” şeirləri (1968) “Şərq qapısı” qəzetində dərc olunub. Mən ilk dəfə elmi məqalə yazmağın sevincini də 

“Şərq qapısı” qəzetində dərc olunan “Naxçıvan tərənnüm olunur” adlı yazı (1969) ilə yaşamışam. 
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 Nəhayət, elmi-ədəbi tərcümeyi-halımın mühüm hadisələrindən biri hesab etdiyim “Arpaçayı daşa 

bilməz” adlı vəznli sərbəst üslubda yazılmış esseni də birinci olaraq tam halda “Şərq qapısı” qəzeti (1970) 

ictimai həyatın geniş meydanına çıxarıb. Göründüyü kimi, mən hələ 1967--1971-ci illərdə “Şərq qapısı” 

qəzetində müxtəlif janrlarda çap etdirdiyim yazılarla ciddi yaradıcılıq və axtarış məşqləri keçmişəm. “Şərq 

qapısı”, sözün həqiqi mənasında, mənim qələm vərdişləri məktəbim olub. Hətta mən tələbə təqaüdündən bir 

qədər çox olan qonararın sevincini-bərəkətini də “Şərq qapısı” qəzetinin “səxavəti” sayəsində dadmışam. 

İndi Bakıda yaşayıb, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çalışdığım illərdə də burada “Şərq qapısı” 

qəzetini alıb oxuyur, həyatımın, taleyimin bağlı olduğu doğma torpaqda sürətlə baş verən böyük dəyişikliklər, 

mühüm ədəbiyyat və mədəniyyət hadisələri barədə bu qəzet vasitəsilə çox şey öyrənirəm. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin orqanı olan, Tural Səfərovun redaktorluğu ilə çap edilən 

“Şərq qapısı” qəzeti bu gün də Naxçıvan Muxtar Respublikasının canlı sözüdür. “Şərq qapısı”nın sətirlərində 

Naxçıvan diyarının ritmi döyünür. “Şərq qapısı”nda durmadan inkişaf edən, yeniləşən, müasirləşən günəşli 

Naxçıvan diyarının bu günü və daha parlaq sabahı aydın şəkildə ifadə olunur. “Şərq qapısı” ideyası və cəlbedici 

yazıları ilə Naxçıvanın mətbuat səmasında günəş kimi doğan qəzetdir. Bu qəzet onun hər sayını həyəcanla 

gözləyən insanları ifadə etdiyi mətləblərlə, canlı, təsirli sözü ilə işığa doğru aparır. 

Naxçıvan diyarının inkişafının bütün mərhələlərini öyrənmək baxımından “Şərq qapısı”ndan mötəbər 

mənbə tapmaq çətindir. “Şərq qapısı”nın çoxcildlik külliyyatlarında Naxçıvanın taleyini, müqəddəratını, həyat 

ahəngini, çətinliklərini və uğurlarını yaşadıb nəsildən-nəslə çatdıran sanballı salnamələr yaşayır. “Şərq qapısı” - 

oxucuları üçün həm də böyük və etibarlı bələdçidir. Sabaha gedən çoxşaxəli yolların üfüqlərini də “Şərq 

qapısı”ndan baxanda aydın şəkildə görmək olar. 

“Şərq qapısı” qəzeti artıq bir neçə ildir ki, mükəmməl və  müasir poliqrafiya bazasına malikdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2016-cı ilin oktyabr ayında təqdimat mərasimində 

iştirak etdiyi ən müasir çap-mətbəə vadanlıqlarının istehsal proseslərinə daxil edilməsi ilə “Əcəmi” nəşriyyat-

poliqrafiya bazası ölkədə bu sektor üzrə fərqli və geniş imkanlar qazanmışdır. Bütün bunlar muxtar respublikada 

ən yüksək səviyyədə kitab və jurnal çapı ilə yanaşı, ilk növbədə, “Şərq qapısı” qəzeti üçün də yaradılmış böyük 

imkanlardır. 

“Şərq qapısı” qəzeti müstəqillik dövrünün yüksək tələblərinin işığında, milli mətbuatın inkişafı yollarında 

inamla irəliyə doğru gedir. 

“Şərq qapısı”nın 95 yaşı ölkəmizdə mətbu sözün, milli maarifçiliyin, ziyalılığın, qələmlə ifadə olunan 

yaradıcı əməlin şərəfli tarixi və layiqli təntənəsidir. 

  

Xalq qəzeti.-2016.-8 noyabr.-№247.-S.4. 
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Tarix: dünənin bu günə yadigarı, bu günün dünənə baxışı 

 

Elnur KƏLBİZADƏ 

 

“Naxçıvan ulu tarixi keçmişi olan, qədim azərbaycanlıların yaşadığı bir ərazidir. Mən bu qədim tarixin 

bütünlüklə öyrəniləcəyinə və əsl həqiqətin öz yerini tapacağına tamamilə inanıram”. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin AMEA Naxçıvan Bölməsinin açılışında iştirak edərkən nitqində xüsusi olaraq vurğuladığı bu 

fikirlər  bütövlükdə tarix elminin və naxçıvanşünaslığın qarşısında duran başlıca prioritet istiqaməti 

müəyyənləşdirirdi. Ümummilli lider bu müdrik fikrində həm də əsl həqiqətin yerini tapacağından bəhs edirdi. 

Ulu öndərin yerini tapmasını gözlədiyi əsl həqiqət nə idi? 

 

Antik Roma müəllifi Pliniy Sesiliy Sekund tarix barədə yazırdı: “Tarix əsl həqiqətlərin unudulmaması 

üçün yazılmışdır”. Tarixin ən böyük həqiqəti isə insan oğlunu– şanlı bir keçmişinin var olduğuna inandırmaqdır. 

Bu, xalqlar üçün də keçərlidir. O millətlər xoşbəxtdir ki, onlar öz tarixləri, tarixi şəxsiyyətləri ilə qürur duymağı 

bacarırlar. Bu, millətin özünəinamının formalaşması üçün ən böyük şərtdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, böyük 

imperiyalar işğal etmək istədikləri ölkələrin öncə tarixini, ideologiyasını və bununla da, özünəinamını hədəf 

alırlar. Xalqın özünəinam hissini sındırmaq üçün öncə ona öz tarixinə sayğısızlıq hissini aşılamaq lazımdır. Və 

yaxud da əksinə, bir xalqda özünəinam hissinin formalaşması üçün öncə ona tarixinə hörmətlə yanaşmağı 

öyrətmək lazımdır. 

  

Keçmişlə gələcək  arasında... 

  

 Bu fikirlərin işığında bir daha sovetlər dönəmini xatırlamağa məcburuq: Azərbaycanın sovetləşdirildiyi 

ilk dövrlərdə milli ziyalıların repressiyalarını, tarixi-mədəni və tarixi-dini abidələrimizin keçmişin qalıqları adı 

altında məhvini və tarixi keçmişimizə inamımızın azaldılması üçün, guya, azərbaycanlıların aborigen olmadığını 

özündə ehtiva edən saxta tarix konsepsiyasını, XX əsrin 60-cı illərinin sonlarından başlayaraq isə hansısa 

görünməz bir qüvvə SSRİ-nin siyasi fikir mərkəzlərinin diktəsi altında yazılmış bu saxta tarix konsepsiyasının 

qarşısını almağa çalışırdı. Bunu “sovet repressiya maşını”nın əzici gücünün boşluqlarından yararlanaraq mədəni 

inkişaf adı altında etdirir, ənənəvi saxta tarix konsepsiyasının ənənələrini pozan dissident tədqiqatçılar müxtəlif 

vasitələrlə qorunur, XX əsrin 70-ci illərində isə bizi tariximizin qəhrəmanlıq səhifələri ilə tanış edəcək 

“Nəsimi”, “Babək”, “Tütək səsi”, “Ulduzlar sönmür”, “Axırıncı aşırım”, “Atları yəhərləyin”, “Dədə Qorqud”, 

“Nizami” kimi filmlər çəkilirdi. Təbii ki, azərbaycanlıların özünəinam hissinin qaytarılmasına xidmət edən bu 

məqsədli ideoloji işin müəllifi o zaman Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, 

gələcək müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarı olan Heydər Əliyev idi. 

XX əsrin ictimai, iqtisadi və sosial böhranla dolu 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda məqsədli 

ideoloji iş öz yerini “yersiz pafos”a verdi. Elə bu səbəbdəndir ki, bizdə meydanlarda heç bir normal məntiqə 

sığışmayan, bir budaqda oturub min budağı silkələyən pafoslu ibarələr səslənəndə ermənilər uzun illər ərzində 

havadarlarının dəstəyi ilə formalaşdırdıqları saxta tarix konsepsiyası əsasında yazılmış “əsər”lərdəki tarixi 

“fakt”ları dünyanın siyasi və elmi dairələrinin müzakirəsinə çıxardılar. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan  

ərazilərimizə – Qarabağa və Naxçıvana qarşı həm hərbi, həm də fikri-ideoloji təcavüzə başladılar. Saxta iddialar 

əsl həqiqətin yerində ayaq açıb yeriməyə çalışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanın tarixinin 

bütünlüklə öyrənilməsindən sonra əsl həqiqətin yerini tapacağına inamını ifadə etməsi də məhz bununla bağlı 

idi. Təsadüfi deyildir ki, ulu öndərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi fəaliyyət 

göstərdiyi dönəmdə Naxçıvan obyektiv və milli alimlərə qucaq açmaqla bu saxta iddiaların qarşısını almağa 

çalışıb. 1992-1995-ci illərdə Naxçıvanın bir qrup arxeoloji abidələri haqqında tədqiqatların toplu halında nəşr 

etdirilməsi də məhz bu işin tərkib hissəsi idi. 

  

Yeni konseptual baxış 
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Ümumilikdə, ən yeni tariximizə nəzər salanda biz Naxçıvan tarixinə yeni konseptual yanaşmanın əsasının 

1996-cı ildə “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumundan sonra qoyulduğunun şahidi 

oluruq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov simpoziumdakı çıxışında demişdir: 

“Bütün bunlar Naxçıvanın yeni istiqamətdə, yeni milli ruhda və gerçək mənbələr əsasında, milli mənafe əsas 

götürülməklə əsl tarixinin yazılmasını meydana çıxarmalıdır”. Məhz bu fikirlər təkcə Naxçıvan tarixinin 

öyrənilməsini yox, həm də, ümumilikdə, Naxçıvanda tarixi keçmişimizə münasibətin necə olacağını müəyyən 

edirdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75, 80 və 85 illik yubileyləri ilə əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyev və 

ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış sərəncamlar ulu yurdun tarixinin öyrənilməsinə yeni 

konseptual yanaşmanın hüquqi bazasını təmin edən sənədlər kimi tarixə düşdü. Muxtar respublikanın 

yubileyləri ilə əlaqədar keçirilən elmi konfranslarda Naxçıvan tarixinin mühüm dövrləri ilə bağlı yeni 

istiqamətlər müəyyən edildi. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 fevral 1999-cu il tarixli 

fərmanının özü yeni bir istiqamətin – Naxçıvanın tarixi coğrafiyasının öyrənilməsinin zəruriliyini ortaya qoydu. 

Sərəncamın 2-ci bəndinə uyğun olaraq Naxçıvanın tarixini və mədəniyyətini tədqiq etmək üçün yaradılmış elmi 

qurumun qarşısına “Naxçıvanın tarixi coğrafiyası” adlı kitabın nəşri və “Naxçıvan tarixi” adlı xəritələr 

toplusunun hazırlanması vəzifə kimi qoyuldu. Bu qurumun fəaliyyəti nəticəsində “Naxçıvan Ensiklopediyası” 

qısa müddətdə hazırlandı və 2002-ci ildə nəşr edildi. 

  

Əsl həqiqətə doğru... 

  

2002-ci il Naxçıvan tarixi üçün, ümumilikdə, Naxçıvan elmi üçün çox ciddi əhəmiyyətə malik daha bir 

hadisə ilə yadda qaldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi yaradıldı. Bölmənin açılışında ümummilli lider Heydər Əliyev 

Naxçıvanın ulu tarixinin tədqiqi ilə əsl həqiqətin öz yerini tapacağını vurğuladı. AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

yaradılması Naxçıvanın tarixi ilə bağlı tədqiqat işlərinin aparılmasını və yeni tarixçi kadrların hazırlanması 

prosesini sürətləndirdi. 

“Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri”, “Nuh Peyğəmbər, dünya tufanı və 

Naxçıvan”, “Naxçıvan: İlkin yaşayış və şəhərsalma yeri kimi”, “Naxçıvan:İlkin şəhər və Duzdağ” və başqa 

mövzularda onlarca simpozium və elmi konfransların təşkili və keçirilməsi təkcə əldə olunmuş elmi nəticələrin 

müzakirəsinə yox, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrinin elm nəhənglərinin diqqətinin Naxçıvana 

yönəldilməsinə xidmət edirdi. Heç də təsadüfi deyildir ki, son 20 il ərzində biz ABŞ, Fransa, Rusiya, Türkiyə 

kimi ölkələrin tanınmış elm adamlarının qələmindən Naxçıvanla bağlı həqiqətləri ortaya qoyan çox ciddi 

tədqiqat əsərlərinin – monoqrafiya və məqalələrin nəşrinin şahidi olmuşuq. 2006-cı ildən başlayaraq Naxçıvan 

ərazisində məhz Naxçıvan arxeoloqlarının rəhbərliyi ilə Azərbaycan – Fransa, Azərbaycan – ABŞ birgə 

arxeoloji ekspedisiyalarının aparılmasının özü burada tarixə, tarix elminə göstərilən yüksək diqqətin və qayğının 

ifadəsi, elmin beynəlxalq aləmdəki yerinin göstəricisidir. 

  

Tarix onun şahidlərinin dili ilə 

  

Naxçıvan tarixinə yeni münasibət təkcə tarixi əsərlərin yazılması işi ilə yekunlaşmır. Bu, işin, sadəcə, bir 

tərəfidir. Tariximizin canlı şahidləri olan abidələrimizin bərpası istiqamətində 1996-cı ildən bu günə qədər 

görülən nəhəng işlər tariximizin tədqiqi ilə yanaşı, təbliğini də reallaşdırdı. Çünki Naxçıvan ərazisində mövcud 

olan Azərbaycan xalqının yaratdığı maddi-mədəniyyət inciləri – tarixi abidələr qədim diyarımıza əsassız iddialar 

irəli sürənlərə qarşı ən layiqli cavab, dünya elm aləmi üçün isə ən əsaslı sübutdur. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması, Naxçıvanda “Dədə 

Qorqud” meydanının salınması, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi, Möminə xatın və 

Qarabağlar memarlıq komplekslərinin konservasiyası, “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və muzeyinin 

yaradılması, Əshabi-Kəhf, İmamzadə, buzxana abidələrinin, Came məscidinin, Zaviyə mədrəsəsinin, Yusif 

Küseyiroğlu türbəsinin, Xan sarayının, Naxçıvanqalanın, Culfada Xanəgah Abidə Kompleksinin, Əlincə 

qalasının, Gülüstan abidəsinin əsaslı bərpası, tarixi maddi-mədəniyyət nümunələrimizi, xüsusən, qoç 

heykəllərini qorumaq və bu nadir nümunələri öyrənmək və təbliğ etmək məqsədilə Açıq Səma Altında Muzeyin 
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yaradılması və bir yazıya sığışmayacaq qədər görülən digər işlər məhz yuxarıda sadaladığımız amallara xidmət 

edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 6 dekabr 2005-ci ildə imzaladığı “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili 

haqqında” sərəncamından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar haqqında pasport qeydiyyat 

kartları hazırlanmış abidələrin sayı 1200-dən artıqdır. 3700 metr yüksəklikdə yerləşən “Gəmiqaya” muzeyi 

dünyada olan muzeylər sırasında ən yüksəkdə yerləşən muzeylərdən biri və bəlkə də birincisidir. 

  

Tariximizə yeni yanaşmanın fundamental ifadəsi 

  

1996-cı ildən ötən illər ərzində elmə, tariximizin öyrənilməsinə, tarixçilərə göstərilən yüksək dövlət 

qayğısının məntiqi nəticəsi olmalı idi. Bu illər ərzində yazılan, hazırlanan yüzlərlə kitab, monoqrafiya və 

məqalələrin hər biri Naxçıvanın tarixinə yeni yanaşmanın müxtəlif konturlarını, cizgilərini müəyyənləşdirirdi. 

Və təbii ki, tariximizə yeni yanaşmanın fundamental əsaslarını ifadə edən əsərlər meydana çıxmalı idi. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 6 avqust 2012-ci il tarixli “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin 

hazırlanması və nəşr olunması barədə” sərəncamı məhz belə bir əsərin meydanaçıxma zamanının yetişdiyinin 

göstəricisi oldu. 2013-2015-ci illər ərzində üçcildlik “Naxçıvan tarixi” yüksək səviyyədə hazırlanaraq nəfis 

tərtibatda nəşr edildi və bu əsər tariximizə yeni yanaşmanın fundamental ifadəsi oldu. Lakin bu, son deyil, yeni 

bir başlanğıcdır. Bu günə qədərki tədqiqatlar tariximizin yeni yanaşma ilə ümumi mənzərəsinin formalaşmasına 

xidmət edirdisə, indi artıq tariximizin ayrı-ayrı nüanslarının istiqamətlərinin öyrənilməsi zamanın tələbidir. 

  

Tarix yaradanlar,  tarix yazanlar və tarixi öyrədənlər... 

  

Bəli, elə o dediyimiz zamanın bütün dövrlərində biz bir millət olaraq əməllərimizlə tarix yaratmışıq. 

Babalarımız qəhrəmanlıqları ilə tarix yaradanda sonradan bu qəhrəmanlıq tarixinə sahib çıxan qonşular həmin  

tarixi təhrif edərək özlərinə sərf edən formada yazmaqla məşğul idilər. Son 20 il ərzində isə Naxçıvanda həm 

tarix yaradılıb, həm də tarix yazılıb. Lakin iş bununla da bitməyib. Yaşadılan və yazılan tarixi həm də gələcək 

nəsillərə ötürmək bir vəzifə kimi qarşıda durur. Və Naxçıvanda ali məktəb tələbələrinin, orta məktəb 

şagirdlərinin, müxtəlif dövlət qurumlarının, idarə və müəssisələrin əməkdaşlarının tariximizin saxlanc yeri olan 

muzeyləri ziyarətlərinin təşkili, son illər ərzində Naxçıvanın tarixi ilə bağlı yazılmış fundamental tədqiqatların 

nəinki elm və ali təhsil müəssisələrinə, hətta muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ən ucqar dağ kəndlərinin 

məktəblərinə də çatdırılması bu tarixi gələcək nəsillərə öyrətmək üçündür. 

Belə bir müdrik kəlam var: “Tarixini bilməyənlərin coğrafiyasını başqaları müəyyənləşdirir”. Əslində, 

təkcə coğrafiyasını yox, həm də, ümumilikdə, taleyini. Son 20 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

tarixi keçmişimizə formalaşdırılan münasibət isə burada yaşayan hər bir azərbaycanlının Azərbaycana 

mənsubluğu ilə fəxr etməsinə səbəb olub. Bu özünəinam hissi isə Naxçıvanın bugünkü və gələcək inkişafının 

qarantına çevrilib. 

Və ən nəhayət... Bu gün heyranlıqla Naxçıvanın inkişafından danışan, yazan hər kəsi əmin edə bilərik. 

1996-cı ildə tarixə münasibəti dəyişən tarixi münasibət olmasaydı, bu gün hər kəs naxçıvanlıların Vətənə və 

torpağa bağlılıqlarından, məhdud şərtlər altında Naxçıvan intibahının gerçəkləşdirilməsindən bəhs edə 

bilməyəcəkdi. Çünki bu intibahı gerçəkləşdirmək üçün tarixinə, keçmişinə, özünə inam olmayacaqdı. 

 

Xalq qəzeti.-2016.-6 noyabr.-№246.-S.4. 
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Təbiətin yaşıl tacı 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurlu ekoloji tədbirlər görülür 

 

Vaqif Ağalarov, 

Naxçıvan Televiziyasının baş redaktoru 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev təbiətin  qorunub saxlanılmasının zəruriliyini 

qeyd edərək deyirdi: “Təbiətin ölkəmizə bəxş etdiyi zəngin sərvətlərə qayğı ilə yanaşmaq, belə misilsiz 

xəzinələri bəşəriyyətin gələcəyi naminə qorumaq üzərimizə düşən başlıca vəzifədir”. 

Ulu öndər tərəfindən müəyyənləşdirilən ekoloji konsepsiyaya uyğun olaraq, ölkəmizdə ekoloji 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bu sahədə dövlət siyasətini tənzimləyən qanunvericilik bazasının yaradılması 

ətraf mühitin mühafizəsi istiqamətində atılan uğurlu addımlardandır. Dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə 

yaşamaq və onu qorumaq hüquqları öz əksini tapıb. Bununla yanaşı, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf 

mühitin mühafizəsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunları bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Əsrarəngiz təbiəti, müxtəlif təbii xüsusiyyətləri və torpaq-iqlim faktorları ilə Qafqaz ekoregionunda 

mühüm mövqeyi olan və canlı təbiət muzeyi adlandırılan Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində ekoloji 

tədbirlər uğurla davam etdirilməkdədir. Coğrafi mövqeyi,  mühitin unikallığı və maddi-mənəvi sərvətlərin 

bolluğuna görə Azərbaycan  incisi olan Naxçıvanın təbii zənginliyi, onun qədim tarixi ilə də əlaqədardır. Bəşər 

tarixinin ikinci başlanğıc yeri kimi tədqiq olunan Nuh yurdu – Naxçıvan ərazisində olan endemik növlərin 

miqdarı,  unikal bitki və heyvan növləri də bu regionun növ əmələgəlmə mərkəzlərindən biri olduğunu sübut 

edir. Kiçik coğrafi ərazisi  olmasına baxmayaraq, qədim diyarda dünya təbiətinin nadir növləri olan bəbir, qonur 

ayı, muflon, qızıl xallı balıq kimi fauna ehtiyatları, mineral bulaqlar, faydalı qazıntılar, planetdə anoloqu 

olmayan təbiət abidələri – Gəmiqaya, Göygöl, Haçadağ, “Üzən ada” kompleksi, yaşı 800 ildən     artıq olan 

çinar ağacları kimi təbii zənginliklər vardır. Eyni zamanda, bölgənin  torpaq-iqlim xüsusiyyətləri, günəşli 

günlərin çoxluğu ərazidə zəngin bitki örtüyünün inkişafına səbəb olub. Ərazinin ümumi mənzərəsini seyrək 

meşəli açıq landşaftlar təşkil etdiyindən burada genetik qruplarda birləşmiş muxtəlif tərkibli fitosenozlar 

yaranıb. Aparılan çoxillik tədqiqatlar nəticəsində muxtar respublikanın ərazisində 170 fəsiləyə, 874 cinsə daxil 

olan 2835 ali sporlu çılpaqtoxumlu və çiçəkli bitkilərin yayıldığı məlum olub. Bu göstərici  Azərbaycan florası 

növlərinin 63 faizini təşkil edir. 

Regionun coğrafi mövqeyi,  təbii iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq ən mühüm ekoloji faktor olan 

meşələrin qorunması və artırılması istiqamətində də işlər aparılır. Nadir və endemik ağac növləri ilə zəngin 

Biçənək dövlət meşəsi və Tillək meşəsi təbiət abidəsi kimi qorunur. 

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş yaşıllaşdırma tədbirləri bu gün MR-da uğurla davam 

etdirilir. “Azərbaycan Respublikası meşələrinin bərpa edilməsi və artırılmasına dair Milli Proqram”a uyğun 

olaraq, ötən illərdə MR ərazisində 16 min hektardan çox sahədə yeni yaşıllıqlar, meşə massivləri, meyvə bağları 

salınıb. Yaşıllaşdırma tədbirlər, əsasən, kənd təsərrüfatı əkinləri üçün yararsız, o cümlədən müxtəlif dərəcədə 

şoranlaşmış, erroziyaya məruz qalmış ərazilərdə aparılıb. Bu regionda ekologiya ilə bərabər kənd təsərrüfatının 

da inkişafına da əlverişli şərait yaradıb. Aparılan yaşıllaşdırma tədbirlərində iqtisadi perspektivlər əsas 

götürülərək, meyvəçilik inkişaf etdirilib, minlərlə hektar ərazidə bağlar salınıb. Təkcə ötən əkin mövsümündə 

muxtar respublika ərazisində ilk dəfə olaraq 100 hektardan artıq sahədə püstə bağları əkilib. 

Hazırda  ümumi ərazinin 12 faizdən çoxunu meşə ehtiyatları, yaşıllıqlar əhatə edir. Müqayisə üçün 

bildirək ki, 1990-cı ildə MR ərazisinin yalnız 0,6 faizini yaşıllıqlar əhatə edirdisə, indi kontinental iqlim tipinin 

mövcud olduğu bu regionda meşə ehtiyatlarının belə artması bu sahədə görülən işlərin və təbiətə göstərilən 

qayğının nəticəsidir. Bu sahədə yaxşı nəticələrin əldə olunmasının əsas səbəblərindən biri də regionun torpaq və 

iqlim xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış əkin materialının, keyfiyyətli tinglərin yetişdirilməsidir. Bu məqsədlə 

tingçilik müəssisələrində meşə və meyvə tingləri, həmişəyaşıl, dekorativ ağaclar olmaqla 11 milyon ədəddən 

çox fidan yetişdirilib. 
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MR ərazisində təbii su ehtiyatları ilə bərabər, yeni sututarların, göllərin,  kanalların tikilib istifadəyə 

verilməsi nəticəsində istər içməli su, istərsə də təsərrüfat suyuna olan tələbat tamamilə təmin edilib. Regionun 

torpaq-iqlim xüsusiyyətləri, relyefi nəzərə alınaraq və ekoloji iqtisadi səmərəliliyi əsas götürülərək, yeni əkin 

sahələrində müasir suvarma sistemləri, damcı üsulu tətbiq edilib. Xüsusilə, şoranlaşmaya meyilli torpaqlarda və 

terraslarda damcı ilə suvarma sisteminə geniş yer verilib. Ötən illərdə 1000 hektardan çox sahədə belə  suvarma 

sistemi qurulub. 

Muxtar respublikada bioloji müxtəlifliyin qorunması və öyrənilməsində mühüm rol oynayan xüsusi 

mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişaf etdirilməsi üçün də mühüm işlər görülüb. Qeyd etmək yerinə düşər 

ki, diyarımızda ilk xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi ulu öndərimizin hələ 1969-cu ildə qəbul etdiyi qərarla 

yaradılmış Ordubad Dövlət Təbiət Yasaqlığı olub. Hazırda MR ərazisində 3 yasaqlıq, 1 qoruq, 1 milli park 

fəaliyyət göstərir. Bu ərazilərdə dünya təbiətinin nadir flora və fauna növləri, nəsli kəsilmək təhlükəsi olan 

onlarca bitki və heyvan növü, təbiət kompleksləri, tarixi memarlıq abidələri qorunub saxlanılır. 

Prezidenti  İlham Əliyevin 2009-cu il 25 noyabr tarixli sərəncamı ilə ərazisi 42787,41 hektar olan 

akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkının yaradılması isə mövcud təbii zənginliklərin qorunması 

ilə bərabər, bu sərvətlərdən iqtisadi inkişaf məqsədilə səmərəli istifadə edilməsi, ekoturizm potensialının 

yaradılması və inkişafı sahəsində həyata keçirilən mühüm tədbir olub. Bu gün ümumi sahənin 27,7 faizini 

xüsusi mühafizə statuslu təbiət əraziləri olan qoruq, milli park, yasaqlıqlar əhatə edir ki, bu da inkişaf etmiş 

ölkələrin bu sahədəki göstəricilərini üstələyir. Ərazidə biomüxtəlifliyin qorunması, nadir, nəsli kəsilməkdə olan 

bitki və heyvan  növlərinin öyrənilməsi və xüsusi mühafizə edilməsi məqsədilə ilk dəfə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının flora və fauna ehtiyatlarına dair qırmızı kitablar çap edilib. Ümumiyyətlə, həyata keçirilən 

tədbirlər, o cümlədən xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin yaradılması, hər növ ovçuluğa qadağanın 

qoyulması, biomüxtəlifliyin qorunması üçün yaylaqlardan, otlaq və biçənəklərdən səmərəli istifadənin təmin 

edilməsi regionda əlverişli ekoloji mühit formalaşdırır. 

Görülən işlər bir daha ulu yurdun təbiətinin günü-gündən zənginləşməsinə, yaşıl örtüyünün daha da 

artırılmasına imkan verir. Ümumilikdə isə təbiət elə bir varlıqdır ki, onu qorumadan, sevmədən, dərindən 

öyrənmədən və sərvətlərindən düzgün istifadə etmədən yaşamaq mümkün deyil. Bunun üçün də hər kəs təbiətə 

qayğı ilə yanaşmalı, onu qorumalı və sevməlidir.  

Unutmayaq ki, təbiətə, ətraf mühitə nə qədər qayğı göstərsək, yaşıllıqları artırsaq, ilk növbədə, öz 

sağlamlığımıza xidmət edər və uzunömürlü olarıq. Çünki təbiətin yaşıl tacı gözəllikdir, sağlamlıqdır, göz 

nurudur və saf ekoloji mühitdir. Bu baxımdan Naxçıvan MR öz zəngin təbiəti ilə nümunədir, əlverişli turizm 

regionudur.  

 

Xalq qəzeti.-2016.-5 noyabr.-№245.-S.5. 
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Muxtar respublikada kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir 
 

Həyata keçirilən aqrar siyasət nəticəsində Naxçıvanda tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə 

nail olunub 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il oktyabrın 9-da imzaladığı Fərmana əsasən, 

hər il noyabrın 1-i ölkəmizdə Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günü kimi qeyd olunur. Naxçıvanın kənd təsərrüfatı 

işçiləri həmişə olduğu kimi, bu dəfə də peşə bayramını yeni nailiyyətlərlə qarşılayırlar. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi aqrar islahatlar bu gün ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla davam etdirilir. Həyata keçirilən məqsədyönlü və 

sistemli islahatlar bitkiçiliyin və heyvandarlığın, eləcə də emal sənayesinin inkişafına yol açır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2010-cu illər)”, “2008-2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” və “2016-

2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nın muxtar respublikada aqrar sahənin inkişafında mühüm rolu var. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, muxtar 

respublikanın iqlim şəraiti və əhalinin əsas hissəsinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması burada əkinçiliyin 

inkişafını şərtləndirir. Fermerlərə yanacağın, motor yağının, gübrənin alınmasına çəkilən xərclərin 50 faizinin 

dövlət tərəfindən ödənilməsi, taxıl əkinlərinə görə subsidiyaların verilməsi, texniki təminatın yaxşılaşdırılması 

üçün istehsalçılara lizinq yolu ilə güzəştli şərtlər əsasında texnika və gübrələrin satılması əkinçiliyin inkişafında 

yeni istiqamətlər açıb, əkin sahələrinin və məhsuldarlığın ilbəil artmasına səbəb olub. 2016-cı ilin məhsulu üçün 

muxtar respublikada 61 min 526 hektar sahədə əkin aparılıb. Cari ilin 9 ayı ərzində 100 min 768 ton dənli və 

dənli-paxlalı, 10 min 451 ton dən üçün qarğıdalı, 725,5 ton dən üçün günəbaxan, 71 min 704 ton tərəvəz, 41 

min 405 ton kartof, 36 min 271 ton bostan məhsulları, 37 min 680 ton meyvə, 9 min 625 ton üzüm istehsal 

olunub. Bir neçə məhsul növü üzrə yığım hazırda davam etdirilir. 

Torpaq sahələrinin normalara uyğun suvarma suyu ilə təmin edilməsi əkinçiliyin inkişafını şərtləndirən əsas 

amillərdən biridir. Buna görə də muxtar respublikada irriqasiya sistemləri daim yeniləşdirilir, qapalı suvarma 

şəbəkələri qurulur, meliorasiya tədbirləri həyata keçirilir. Bu da torpaq sahələrində su təminatının 

yaxşılaşdırılmasına, yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılmasına imkan verir. Ötən il Vayxır sol sahil 

kanalından qidalanan və 2200 hektar torpaq sahəsini əhatə edən qapalı suvarma və drenaj şəbəkəsi istifadəyə 

verilib. Suvarma sistemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər bu il də davam etdirilir. Belə ki, cari ilin 

ötən dövrü ərzində meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb, Babək 

rayonunun Kültəpə və Kərimbəyli kəndlərini əhatə edən yeni suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilib. Yeni suvarma 

sisteminin qurulması nəticəsində Kültəpə və Kərimbəyli kəndlərinin 565 hektar torpaq sahəsində suvarma işləri 

yaxşılaşdırılıb ki, bunun da 217 hektarı əkin dövriyyəsinə yeni qatılmış torpaqlardır. Bununla yanaşı, Şərur 

rayonunun Ələkli kəndində suvarma xəttinin, Babək rayonunun Sirab kəndində qapalı suvarma xəttinin çəkilişi, 

Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok kəndlərinin 117 hektar torpaq sahəsində qapalı suvarma şəbəkəsinin 

tikintisi başa çatdırılıb. Bütün bunlar torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsinə və məhsul istehsalının 

yüksəldilməsinə imkan verəcək. 

Yüksək keyfiyyətli qida məhsullarının, xüsusilə süd və ət məhsullarının əldə olunması məqsədilə 

heyvandarlığın inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Əsasən düzən yerlərdə heyvandarlığın ətlik-südlük 

istiqaməti inkişaf etdirilir. Bu da muxtar respublikada həm mal-qaranın sayının, həm də əsas heyvandarlıq 

məhsulları istehsalının artırılmasına imkan yaradır. Hazırda muxtar respublikada iribuynuzlu mal-qaranın baş 

sayı 114 min 387 başa, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 702 min 316 başa çatdırılıb. 2016-cı ildə 

heyvandarlığın inkişafı istiqamətində tədbirlər davam etdirilib, 6 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb. 

Ümumilikdə, bank və kredit təşkilatları tərəfindən cari ilin ötən dövrü ərzində bu sahəyə 7 milyon 29 min 600 

manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin olunub. Heyvandarlıq təsərrüfatlarında 6554 baş inək, düyə və 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

815 

 

camış süni yolla mayalandırılıb, əvvəlki dövrdə mayalandırılmış inək, düyə və camışlardan 2781 baş sağlam 

bala alınıb. 

Əhalini sağlam heyvandarlıq məhsulları ilə təmin etmək üçün baş verə biləcək xəstəliklərin qarşısını almaq 

məqsədilə Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər nəticəsində qida 

məhsullarının, xüsusilə ət və süd məhsullarının yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin olunması, heyvan 

mənşəli xəstəliklərə qarşı vaxtında mübarizə tədbirlərinin aparılması prosesləri uğurla davam etdirilir. Muxtar 

respublikada Dövlət Baytarlıq Xidməti və onun yerli qurumları tərəfindən mal-qara və quşlar arasında 

profilaktiki olaraq peyvəndləmə işləri epizootik tədbirlər planına uyğun aparılır. 

Qəbul edilmiş dövlət proqramlarının icrası çərçivəsində, eləcə də verilən kreditlərin hesabına 64 quşçuluq 

təsərrüfatı yaradılıb. Əhalinin balıq əti ilə təmin olunması istiqamətində işlər də davam etdirilib, son illər 14 

balıqçılıq təsərrüfatı fəaliyyətə başlayıb. 

Kənd təsərrüfatının bitkiçilik sahəsində əldə edilən uğurlarda sahibkarların müasir kənd təsərrüfatı 

texnikaları ilə təchizatının böyük rolu olub. Hazırda muxtar respublikada sahibkarlara aqroservis xidməti 

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rayonlarda olan kənd təsərrüfatı maşın və aqreqatları ilə 

yanaşı, həm də şəxsi texnikalar vasitəsilə həyata keçirilir. Ötən dövr ərzində “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 1742 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası gətirilib, onlardan 1483-ü 

nağd hesablaşma və lizinq yolu ilə sahibkarlara satılıb. Alınmış texnika və aqreqatların 57-si 2016-cı ilin 9 

ayında gətirilib. Fermerlərə lizinq yolu ilə müasir tələblərə cavab verən yeni kənd təsərrüfatı texnikalarının 

alınıb icarəyə verilməsi ilə bağlı güzəştlər müəyyən edilib. Mövcud texnikalar aqrotexniki tədbirləri vaxtında və 

keyfiyyətlə həyata keçirməyə imkan verir. 

Muxtar respublikada məhsuldar və keyfiyyətli toxum növləri istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 

toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında o da qeyd 

olunur ki, Naxçıvan şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni kompleks tikilir. Muxtar respublikanın əsas 

toxumçuluq bazası olacaq bu kompleksdə buğda və arpa ilə yanaşı, digər bitki toxumlarının satışının da həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda muxtar respublikada 5 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. 

Sahibkarlara elit, I və II reproduksiyalı buğda və arpa toxumlarının satışının təşkil edilməsi, eləcə də 

istehsalçılara 70 faiz güzəştli şərtlərlə mineral gübrələrin verilməsi təmin olunur. Ötən dövr ərzində məhsul 

istehsalçılarına 4905,3 ton mineral gübrə verilib. İstehsal olunan I və II reproduksiyalı toxumların satışına görə 

dövlət tərəfindən subsidiyaların ödənilməsi, eləcə də əkin sahəsinin hər hektarı üçün fermerlərə 50 manat 

yardım verilməsi təmin edilir. 

Əhalini ilboyu meyvə-tərəvəz məhsulları ilə təmin etmək muxtar respublikada aqrar sahədə həyata keçirilən 

əsas tədbirlərdəndir. İritutumlu soyuducu anbarların tikilməsi və istixana komplekslərinin yaradılması ilin 

istənilən fəslində bazarın tələbatının ödənilməsinə imkan verir. Hazırda muxtar respublikada ümumi tutumu 13 

min 280 ton olan 29 soyuducu anbar, sahəsi 126 min 672 kvadratmetr olan 20 istixana kompleksi fəaliyyət 

göstərir. Həmçinin əhalinin ərzaq məhsullarına tələbatının daha dolğun ödənilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər 

görülür, istehsal olunan malların satışı üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Artıq bir neçə ildir ki, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ənənəvi satış yarmarkaları təşkil edilir. Bütün bunlar əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatında həlledici rol oynayır. 

Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq muxtar respublikada tələbatın əsas etibarı ilə yerli 

istehsal hesabına ödənilməsinə nail olunub, daxili bazarda məhsul bolluğu yaranıb. 

 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosu 

 

İki sahil.-2016.-2 noyabr-№ 201.-S.133. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

816 

 

 

Yeniləşən, müasirləşən qədim diyar: Ulu Naxçıvan 

 

Vüqar Rəhimzadə, 

“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru, 

Əməkdar jurnalist 

 

Hər dəfə təyyarədən enərkən ayağımı basdığım torpaq, içimə çəkdiyim hava, şirin ləhcələri ilə bizi 

qarşılayan insanlar o qədər doğmadır ki, mənə... Bəlkə də elə buna görədir ki, doğulub boya-başa çatdığım, ata-

babalarımın uyuduğu o torpaqlara Naxçıvana tez-tez gedirəm. Təbii ki, hər bir bölgəsi mənim üçün müqəddəs 

olan Azərbaycanın, doğma Vətənimin ayrılmaz hissəsi - Naxçıvanın hər daşı, zərrəsi mənim üçün çox əzizdir. 

Çünki həyatımın ən yaddaqalan illəri bu yerlərdə keçib. Naxçıvana bu dəfəki səfərimiz mənim üçün fərqli bir 

səfər idi. Çünki Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın 20 aparıcı mətbu orqanının rəhbərləri ilə növbəti 

səfərimiz reallaşırdı. Baş redaktorlardan bəziləri Naxçıvana ilk dəfə, bir çoxları isə uzun fasilədən sonra növbəti 

səfərə gəlmişdilər. 

Hər dəfə əsas yoldan ayrılıb doğma kəndimizə - Saltağa doğru enərkən nədənsə evimizə-ata ocağına 

tələsirəm... Qarşımda əzəmətli İlandağ, o qədər də geniş olmayan döngələr, işıq dirəklərinin başında yuva salan 

leyləklər, qoyun-quzu səsi və daha nələr, nələr mənə uşaqlığımı xatırladır. Köhnə hasarlar, tozlu-torpaqlı yollar, 

sınıq-salxaq körpü, məktəb illərini keçirdiyimiz kiçik, birmərtəbəli bina və s. tikililər artıq tarixə qovuşub. 

Dəyişən çox şey var. Kəndimizin girişindən sonuna qədər uzanan yeni, müasir asfalt yol, Əlincə çayı üzərində 

qurulan geniş və əzəmətli körpü, yenilənən hasarlar, bir neçə ay bundan əvvəl istifadəyə verilən dördmərtəbəli 

müasir orta məktəb binası, həkim ambulatoriyası, kənd və xidmət mərkəzləri, su dəyirmanı və digər obyektlər 

təbii ki, insanların daha rahat və mükəmməl həyat şəraitinin təmin edilməsi üçündür. 

Bu görkəm artıq Naxçıvanın bütün kəndlərinin simasıdır desək, səhv etmərik. Yəni bütün kəndlərdə müasir 

orta məktəblər, kənd mərkəzləri, körpülər, yeni yollar inşa olunub, abadlıq-quruculuq işləri aparılıb. 

Naxçıvan qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə sahibdir, havası təmiz, iqlimi - yayı isti, qışı isə bir o qədər 

də sərt, insanları dürüst, istiqanlı, qonaqpərvərdir. Bunu təkcə mən yox, muxtar respublikaya səfər edən hər kəs 

görür, duyur və etiraf edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, oktyabrın 14-15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun təşkilatçılığı ilə həmkarlarımla birlikdə 

Naxçıvana qısa səfərimiz oldu. Hesab edirəm ki, səfər qısa olsa da, hazırlanmış zəngin səfər proqramı 

qonaqlarda Naxçıvanla bağlı dolğun təəssürat yaratdı. 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından yerləşəcəyimiz “Təbriz” otelinə doğru hərəkət etdikcə uzanan geniş 

və təmiz yollar, müasir tikililər, ümumilikdə şəhərin nizam-intizamlı ab-havası hansısa kiçik Avropa şəhərini 

xatırladırdı. Reallıq budur ki, muxtar respublikada ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, sosial-iqtisadi inkişaf 

günbəgün sürətlənir. Başlanan hər yeni gün Naxçıvanın hansısa şəhər və kəndində, bölgəsində müsbət mənada 

yeniliklər baş verir. Yerləşdiyimiz “Təbriz” oteli isə belə yeniliklərin sadəcə kiçik bir hissəsidir. Burada 

Avropanın 5 ulduzlu otellərindən geri qalmayan, hətta daha üstün və mükəmməl şərait yaradılıb. Təcrübəli 

personal isə qüsursuz xidməti ilə müştərilərin bütün arzu və istəklərini yerinə yetirməyə hazırdır. 

Səfər proqramımız ilk olaraq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində 

ucaldılmış əzəmətli abidəsini ziyarət etməklə başladı. Daha sonra görkəmli dövlət xadimi, dahi siyasətçi Heydər 

Əliyevin həyat və yaradıcılığını əks etdirən muzeydə olduq. Muzeydə nümayiş olunan zəngin eksponatlar 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirməklə yanaşı, xalqını, dövlətini, Vətənini, 

millətini nə qədər sevdiyini və bu torpağa bağlılığını bir daha nümayiş və təsdiq edir. 

Naxçıvanın qədimliyini əks etdirən məkanlardan biri də “Əlincəqala” tarixi abidəsidir. “Əlincəqala” həm də 

muxtar respublikanın yenilməzlik simvoluna çevrilib desək, daha doğru olar. Həmkarlarımla birlikdə dağın 

zirvəsinə doğru uzanan daş pillələri qalxdıqca sanki tarixin yenidən canlandığını duyurduq. Son illər burada 

aparılan tikinti-quruculuq işləri, yaradılan şərait “Əlincəqala”ya gələn insanların lap ürəyincədir. Məlumat 

verildi ki, tarixi abidə bir neçə il bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq 

Sərəncamı əsasında bərpa edilib. Burada “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyi üçün yeni bina tikilib. 
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Ekspozisiya zalında “Əlincəqala”da məskunlaşan insanların həyatını əks etdirən nümunələr, qədim əşyalar 

nümayiş olunur. Təbii ki, bərpa işləri zamanı tarixiliyin qorunub saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilib. Divarlar, 

bürc və giriş qapıları, qədim yaşayış evləri, su hovuzları, təndirlər və s. bərpa edilib. İnsanların rahat hərəkəti 

üçün zirvəyə uzanan yeni yol salınıb, möhtəşəm işıqlandırma sistemi qurulub, yaşıllıq salınıb. Bir sözlə, 

Azərbaycanın tarixi-mədəni irsini özündə əks etdirən Qala qədimliyini saxlamaqla, yeni görkəm alıb. 

“Əlincəqala”nın zirvəsində dalğalanan üçrəngli Azərbaycan bayrağı isə insanda sonsuz qürur hissi yaradır. 

Sözsüz ki, bu istiqamətdə görülən işlər Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında müstəsna əhəmiyyət 

daşıyır. Çünki hələ bundan sonra uzun illər boyu “Əlincəqala”nı görmək üçün Naxçıvana gələn yerli və xarici 

turistlər qədim tariximizin canlı şahidləri olacaqlar. 

Naxçıvanın özünəməxsusluğunu əks etdirən əsas məqamlardan biri onun tarixi abidələrlə zəngin olmasıdır. 

Həmkarlarımla birlikdə Culfa rayonu ərazisində yerləşən Gülüstan türbəsinə səfər də yaddaqalan məqamlardan 

oldu. 2015-ci ildə bərpa edilən, nəinki Azərbaycanın, hətta dünyanın tarix və mədəniyyət abidələrindən biri 

sayılan türbə media rəhbərlərinin böyük marağına səbəb oldu. Məlumat verildi ki, abidənin səthi oyma həndəsi 

ornamentlər və dekorativ tağlarla bəzədilib. Türbə zərifliyi, mükəmməl memarlıq üslubu ilə göz oxşayır. 

Abidənin yerləşdiyi ərazinin tarixi, mədəni əhəmiyyətindən irəli gələrək burada “Gülüstan” Tarix-Mədəniyyət 

Qoruğu yaradılıb. 

Səfər proqramında “Əshabi-Kəhf” Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksini ziyarət və Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanışlıq da yer almışdı. Naxçıvana gəlmək və “Əshabi-Kəhf” Ziyarətgahında olmamaq 

mümkün deyil. Çünki bu sirli məkan istər yerli, istərsə də xarici turistlərin hər zaman diqqət mərkəzində olub. 

Son illərdə Dini-Mədəni Abidə Kompleksində yaradılan şərait ziyarətçilərin dağların dərinliyinə doğru uzanan 

çətin və keçilməz yolunu asanlaşdırıb. İnsanlar müqəddəs kitabımız olan Qurani-Kərimdə adı çəkilən bu məkanı 

ziyarət edərək qurban kəsir, Allaha dualar edir, Naxçıvanın tarixinin və mədəniyyətinin qədimliyinin bir daha 

şahidi olurlar. Müşahidələrim zamanı media rəhbərlərinin “Əshabi-Kəhf”lə tanış olarkən müsbət mənada 

təsirləndiyini gördüm. Doğrudan da tarixi və dini baxımdan bu qədim, əsrarəngiz məkanda olmaq insanı 

saflaşdırır, müqəddəs inanclarımıza daha möhkəm bağlılığa sövq edir. 

İnanıram ki, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanışlıq da həmkarlarımın yaddaşında xoş xatirələrlə qalacaq. 

Bəlkə də artıq bir çoxu beynində yenidən buraya gəlmək və Mərkəzdən faydalanmaqla bağlı planlar qurublar. 

Çünki Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi həqiqətən də unikal bir məkandır. Təbii müalicənin ən doğru 

ünvanlarından biri sayılan Mərkəzə gələn hər kəs burada şəfa tapır, daha sağlam və gümrah şəkildə evinə 

qayıdır. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə bağlı məlumatları maraqla dinləyən, burada yaradılan şəraiti öz 

gözləri ilə görən media rəhbərlərinin heyrətlərini müşahidə etməmək mümkün deyildi.   

Səfər zamanı “Arıçılıq məhsulları - bal festivalı”nın keçirildiyi “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey 

Kompleksində Naxçıvanın müxtəlif bölgələrində istehsal olunan bal məhsulları ilə tanışlıq da maraqlı oldu. 

Festivala Naxçıvanın 210 arıçısı tərəfindən 10 tondan artıq bal, bərəmum, çiçək tozcuğu, güləm, arı südü və 

digər arı məhsulları çıxarılmışdı. Bu amil isə təbii ki, muxtar respublikanın iqtisadi inkişafından, xüsusilə 

özünün ərzaq təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin etməsindən xəbər verir. Statistik məlumatlara görə, 

Naxçıvanda yanvar-sentyabr aylarında ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard 831 milyon 84 min manatdan 

çox olub. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,8 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmi 

ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,4 faiz artaraq, 4 min 103 manatdan çox olub. 2015-ci ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye məhsulunun həcmi 2,5 faiz, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 7 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6,1 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2,8 faiz, əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlər 4,1 faiz, ixracın həcmi 1,9 faiz, əhalinin gəlirləri 1,3 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 

0,2 faiz çoxalıb. Rəqəmlər də onu göstərir ki, blokada şəraitində olmasına baxmayaraq Naxçıvan inkişaf tempini 

qoruyub saxlayır. 

Bu gün Naxçıvanda Heydər Əliyev ideyaları uğurla davam etdirilir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 

muxtar respublikaya səfərləri zamanı yeni obyektlərin açılışında iştirak etməklə, müvafiq tapşırıq və 

tövsiyələrini verməklə yanaşı, görülən işlərdən razılığını da ifadə edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov isə yorulmaz və səmərəli fəaliyyəti ilə möhtərəm Prezidentimizin tapşırıqlarını 

layiqincə yerinə yetirir. 

KİV rəhbərlərinin muxtar respublikaya səfəri zamanı Naxçıvan Xalça Muzeyi, Naxçıvan Biznes Mərkəzi, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Media Mərkəzi, Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət 
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Tarix-Memarlıq, Möminə Xatun və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi, Şahbuz rayonunun Nursu kəndində 

yerləşən Xalq Şairi Məmməd Arazın Ev-Muzeyi, Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi, 

“Şərq qapısı” qəzetinin redaksiyası ilə tanışlıq kifayət qədər xoş xatirələrlə yadda qaldı. 

Deyirlər, yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır. Beləcə bir-iki günlük də olsa Naxçıvana gedən və 

oradakı inkişafı, yenilikləri, qədimliklə müasirliyin vəhdətini öz gözləri ilə görən həmkarlarım inanıram ki, bu 

ulu diyardan zəngin təəssüratlar, unudulmaz xatirələrlə qayıdıblar. 

Təbii ki, bu səfərlə bağlı böyük təəssüratlarımızı kiçik bir qəzet yazısına sığışdırmaq qeyri-mümkündür. Hələ 

biz uzun müddət bu səfərin xoş təsiri altında olacağıq. 

Şübhəsiz ki, Qoca Şərqin Qapısı hələ bundan sonra tez-tez döyüləcək və bu müqəddəs məkan öz 

ziyarətçilərini gülərüz qarşıladığı kimi, elə gülərüz də yola salacaq... 

 

İki sahil.-2016.-28 oktyabr-№ 198.-S.12-13. 
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Naxçıvan – Nəqşi cahan 

 

Rasim Bayramov, 

"Mövqe" qəzetinin baş redaktoru 

 

Yolunu bu diyardan salanlar Naxçıvanı mütləq yenidən görmək istəyir. Səbəbini bilmək üçün yenə də yolunu 

mütləq Naxçıvandan salmaq lazımdır. Hələ təyyarə pəncərələrindən Naxçıvanı seyr etdikcə burada qəribə bir 

cazibədarlıq duyursan. Naxçıvanın gözəlliyi, ayrı bir aləm olduğu, səliqə-sahmanı ayağın bu torpağa dəymədən 

hiss olunur. Bu hiss və duyğular Naxçıvan hava limanından başlayan səyahət boyu daha da güclənir, muxtar 

respublikanın təkcə Azərbaycan yox, dünya miqyasında artıq bir nümunə olduğu qənaəti tam əminliyə çevrilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi informasiya vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 

Fondunun təşkilatçılığı ilə 20 media rəhbərinin Naxçıvan səfəri iştirakçıların hamısında böyük məmnuniyyət 

yaratmışdı. Onlar arasında Naxçıvan torpağına ilk dəfə qədəm basanlar da var idi, buranı il ərzində bir neçə dəfə 

ziyarət edənlər də. Amma böyük türk dünyasına açılan qapı olan Naxçıvan barədə fikirlər birmənalı idi: 

qədimiliklə müasirliyin çuğlaşdığı bu məkan intibahının yeni zirvəsində abadlıq-quruculuq işlərinin möhtəşəm 

nümunəsini ərsəyə gətirə bilib. Hətta səfər yoldaşlarımızdan biri Naxçıvan şəhərini Londonla, Parislə müqayisə 

edərək təmizlik və səliqə-sahman baxımından Avropanın bu meqapolislərinin böyük fərqlə Naxçıvana 

uduzduğunu da xüsusi fəxarətlə qeyd etdi. 

Həqiqətən də Naxçıvanı gəzib dolaşdıqca təkcə mərkəzdə yox, ətraf ərazilərdə də bir səliqə hökm sürdüyünü, 

küçələrdə nəinki hər hansı sellofan torba, heç siqaret kötüyü tapmağın belə mümkün olmadığını görürsən. Enli, 

düz yollar isə əsəbləri tarıma çəkən tıxaclardan xalidir. Yeni tikililər və restavrasiya olunanlar isə bir 

ahəngdarlıq təşkil edir və bu da Naxçıvana xüsusi bir gözəllik verir. Özü də restavrasiya prosesi xüsusi zövq və 

sənətkarlıqla aparılır. Məsələn, qaldığımız «Təbriz» otelinin əvvəlki vaxtını xatırlayanlar onun indiki durumu ilə 

müqayisəyə belə gəlməz olduğunu etiraf edirlər. Elə «Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə kütləvi 

informasiya vasitələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi» mövzusunda keçirilən regional konfransın baş 

tutduğu Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci haqda da eyni fikirləri söyləmək olar. Amma Naxçıvan barədə 

möhtəşəm təəssüratları yaradan bütünlükdə Naxçıvanın özüdür. Çünki yenilik, quruculuq bu diyarın hər 

guşəsindədir. Həmkarım Namiq Əhmədovun sözləri Naxçıvanda gedən abadlıq işlərinin əsl xarakterini əks 

etdirir. Bir neçə il Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev muzeyinin yaxınlığında yaşadığını bildirən Namiq 

müəllim indi illərlə qaldığı evi tapmaqda çətinlik çəkdiyini bildirir. Qeyd edir ki, burada həyata keçirilən 

yeniliklər indi tam fərqli, amma olduqca gözəl olan yeni bir mənzərə yaradıb. Bu yenilikləri isə hətta 

Naxçıvanın ən ucqar kəndlərindən belə müşahidə etmək olar. Səfər əsnasında ziyarət etdiyimiz, Azərbaycanın 

ən qüdrətli qələm sahiblərindən biri olan Məmməd Arazın dünyaya göz açdığı Şahbuzun Nursu kəndi 

deyilənlərin real təsdiqlərindən biri oldu. Bütün yolları asfaltlanan, abadlığı göz oxşayan kənd Naxçıvandakı 

tərəqqinin daha bir təcəssümü idi. 

Bu cür möhtəşəm inkişafa isə Naxçıvan illərdir, yaşadığı blokada şəraitində nail olub. Rusiyalı jurnalist 

Nadona Fridrixsonun təbirincə desək, bu gün «qoparılmış region» çiçəklənən və memarlıq cəhətdən olduqca 

cazibədar bir yerdir. «Qoparılmış region» amili isə Naxçıvan Dövlət Bayrağı muzeyində olarkən burada 

müxtəlif dövrləri əhatə edən xəritələr fonunda özünü kifayət qədər aydın şəkildə büruzə verir. Həmin xəritələrin 

müqayisəsindən aydın olur ki, bir vaxtlar olduqca böyük ərazini əhatə edən Naxçıvan türk dünyasının 

düşmənlərinin məkrli siyasəti, Azərbaycana qarşı yönələn qəsdlər nəticəsində torpaq itkilərinə məruz qalıb. 

Çox təəssüf ki, istər rus imperiyası, istərsə də sovetlər dönəmində bu proses davam etdirildi. Azərbaycanın 

tarixi ərazisi olan İrəvan quberniyası əsasında Ermənistan dövlətinin yaradılması fonunda Zəngəzur və 

Vedibasarın Naxçıvandan qoparılması ilə bu cənnət məkan ölkənin digər ərazilərindən aralı salındı. 

Perspektivdə isə əsas planda Naxçıvanın bütünlükdə Azərbaycandan qoparılması, yad əllərə təslim edilməsi 

dururdu, bununla tək Azərbaycana yox, bütün türk dünyasına böyük bir zərbə vurulacaqdır. Amma ilahi qüdrət 

və Azərbaycanın xalqının qeyrətli oğulları bu məkrli niyyətin reallaşmasına imkan vermədi. Bu gün də 

Naxçıvan Azərbaycanın qəsdinə duranlar, o cümlədən ermənilər üçün göz dağıdır, həm inkişafı, həm də strateji 

coğrafi mövqeyi ilə. Artıq sərhəddən Naxçıvana boylananlar gur işıqlar aləmində Azərbaycanın bu ayrılmaz 

diyarının coşqun inkişafına şahidlik edirlər. 
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Çağdaş dünya standartları səviyyəsində qurulan infrastruktur, təbiətin əsirgəmədiyi naz-nemət, lütf etdiyi 

resurslar və bunlardan səmərəli istifadə Naxçıvanı heyrətamiz dərəcədə dəyişib. Özü də abadlıq-quruculuq işləri 

təkcə yaşayış məntəqələrini əhatə etmir. Səfər çərçivəsində baş çəkdiyimiz «Əshabi-Kəhf ziyarətgahı», bir 

vaxtlar dünyanı lərzəyə salan cahangirlərdən olan Teymurləngin qarşısında 14 il sinə gərmiş Əlincə qalası, 

Gülüstan türbəsi, Möminə Xatun məqbərəsi, Xan sarayı və digərləri Naxçıvanın tarixi məkanlarının da öz ilkin 

görüntüsünün qalması şərti ilə bu gün ziyarətçilər üçün ən mükəmməl hala gətirildiyini göstərir. Ən əsası isə bu, 

tarixə, xalqın keçmişinə olan böyük hörmət və ehtiramının yüksək bir göstəricisidir. Özü də qurulanlara, 

yaradılanlara təkcə müvafiq qurumlar yox, bütün sakinlərin bir doğma münasibət bəslədiyi dərhal özünü qabarıq 

büruzə verir. 

Digər tərəfdən sözügedən istiqamətdə atılan addımlar Naxçıvana turist kimi gələnlərin sayını da əhəmiyyətli 

dərəcədə artırır. Naxçıvan gəzintisində bizi müşayiət edən «Şərq qapısı» qəzetinin baş redaktoru Tural Səfərovla 

söhbətimiz zamanı bəlli olur ki, hər il Naxçıçvanı 400 min turist ziyarət edir. Görülən işlər isə Naxçıvana üz 

tutan turistləri, xüsusən də əcnəbilərin sayını artıracaq. Elə Naxçıvanda olarkən buraya İrandan üz tutanların 

sayının kifayət qədər olduğunu görmək olar. Rahat yollar, yaradılan şərait bu turistləri «Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı»na və digər məkanlara da cəlb edir. Artıq şöhrəti Azərbaycan sərhədlərindən kənarda da sürətlə 

yayılan «Duzdağ» Fizioterapiya Mərkəzinin baş həkimi Zülfiyyə xanımın sözlərindən isə belə bəlli olur ki, 

Naxçıvana təkcə İrandan yox, qonşu Türikiyədən, Rusiyadan, ərəb və Avropa ölkələrindən üz tutanların sayı da 

kifayət qədərdir. Amma onlar təkcə «Duzdağ» üçün Naxçıvana təşrif buyurmurlar. 

Naxçıvanı gəzdikcə buranın hətta bir ağac bitməyən torpaqları, dağları, dərələrinin möhtəşəm bir relyef 

quruluşuna malik olduğunu da görmək olar. İlandağ, zirvələrdə inşa edilən Əlincə qalası, Arazyanı dağlar, 

Batabat yaylası və digərləri görənləri sözün əsl mənasında özünə heyran edir. Hətta Əlincə qalasını ziyarət edən 

amerikalı jurnalistlərdən biri bildirib kit, bu yerlər Hollivud filmlərinin çəkilişi üçün ən ideal məkanlar 

sırasındadır. Əslində, hansısa Hollivud filmlərinin müəyyən hissəsinin çəkilişlərini Naxçıvanda həyata 

keçirməklə bura xaricdən daha çox turist cəlb etmək olar. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, qardaş Türkiyə bu 

təcrübədən geniş istifadə edir. Yəni, bu və digər vasitələrlə Naxçıvana gələn əcnəbilərin sayını xeyli artırmaq 

olar. Elə ölkə daxilində də Naxçıvanı olduğu kimi təbliğ etməklə bura üz tutan vətəndaşlarımızın sayında daha 

çox artıma nail olmaq mümkündür. 

Naxçıvanda olarkən diqqət çəkən daha bir məqam daxili bazarın qorunması istiqamətində görülən işlər, 

həmçinin, yerli məhsulların istehsal həcminin artması ilə bağlı oldu. Burada bir sıra məhsullar üzər qiymətlər 

Azərbaycanın digər bölgələri ilə müqayisədə aşağıdır. Məsələn, siqaret, mineral sular, bəzi növ qida 

məhsullarının timsalında Naxçıvanda qiymətlərin daha az olması dərhal nəzərə çarpır. Həmkarım Elçin 

Mirzəbəyli məhz bu kontekstdə Naxçıvanda daxili bazarın kifayət qədər mükəmməl şəkildə qorunduğunu 

vurğulayır. Yerli istehsal məhsulları isə ötən illərlə müqayisədə artır və bu gün Naxçıvanda 324 adda məhsul 

istehsal edilir. Özü də bu məhsulların böyük əksəriyyətinin xammalı yerli səviyyədə təmin olunur. 

Naxçıvanda ən çox diqqət cəlb edən məziyyət isə bu yerin sakinlərin səmimiyyətidir. Yolu Naxçıvandan ilk 

dəfə düşənlər belə burada məhz bu səmimiyyət, onlara göstərilən doğma münasibət nəticəsində qətiyyən özünü 

qərib hiss etmir. Əksinə, Naxçıvan sakinləri onları illərdir tanıdıqları adam kimi qəbul edir və ona hər cür 

kömək etməyə çalışır. Elə bu da Naxçıvana gələnlərin növbəti illər üçün də bir daha bu diyarı ziyarət etməsi 

üçün bəri başdan planlar cızmasında az rol oynamır. Biz də zəngin təəssüratlarla ayrıldığımız Naxçıvana 

yenidən üz tutacağımız günü səbirsizliklə gözləyərək bu möhtəşəm məkanla sağollaşırıq. 

 

Mövqe.-2016.-26 oktyabr-№ 195.-S.5. 
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“Nuh yurdu”nun nura açılan qapısı 

 

Samir Mustafayev, 

Əməkdar jurnalist 

 

Birinci, elə həm də sonuncu dəfə bu qədim məkanda 14 il əvvəl olmuşdum. On min metr hündürlükdə 

sürətlə şütüyən təyyarənin pəncərəsindən ağappaq buludların, zirvəsi buz bağlamış dağların, kiçicik su 

damlasını xatırladan göllərin ecazkar mənzərəsini seyr edərək o səfərlə bağlı xatirələrimi çözələməyə, 

yeniləməyə çalışırdım. Xəyalın düşüncələri keçmişə aparmaq qüdrəti sayəsində həmin səfərin az qala hər anı 

gözlərim önündə canlanırdı. Xoş təəssüratları illər sonra belə unudulmayan, aralarında tanınmışların da olduğu 

həmin səfər 20-dək jurnalist üçün taleyin xoş ərmağanı idi. 

2002-ci il 15 – İyun Milli Qurtuluş günü ərəfəsində ümummilli lider Heydər Əliyevi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına (MR) səfərdə müşayiət edən mötəbər nümayəndə heyətinin tərkibində yer almış jurnalist 

qrupunda bu sətirlərin müəllifi də var idi. O zaman çalışdığım “Bizim Əsr” qəzetinin gənc müxbiri kimi belə 

sanballı heyətlə, prezident təyyarəsində Naxçıvana gerçəkləşən ilk səfərin doğurduğu həyəcan və fəxarət dolu 

hissləri hələ də unuda bilmirəm. 

Şükürlər olsun ki, çətin dövrlər geridə qalmışdı: 2000-ci illərin əvvəlində respublikamız nəinki “özünə 

gəlmiş”, hətta inkişaf relsinin üzərində sürətlə irəliləməyə başlamışdı: müdrik öndərin ardıcıl və sistemli 

islahatlarının məntiqi nəticəsi olaraq ağır iqtisadi tənəzzül mərhələsi geridə qalmış, insanlarda gələcəyə inam 

hissi yüksəlmişdi. İntibah mərhələsinə qədəm qoyan respublikanın müdrik rəhbəri, yetərli maliyyə resurslarının 

olmamasına rəğmən, blokada şəraitində olan Naxçıvana da mümkün dərəcədə diqqət və qayğı ilə yanaşırdı. 

Bunun nəticəsi olaraq da “Şərqin qapısı” hərtərəfli inkişaf edir, bir çox sahələrdə paytaxt Bakını qabaqlayırdı. 

Səfərin ilk anlardan doğurduğu təəssüratlar ürəkləri “dağa döndərirdi”. Naxçıvanda o zaman paytaxt Bakı üçün 

səciyyəvi olmayan təmizlik, səliqə-sahman, yüksək estetik zövqlə aparılan abadlıq-quruculuq işləri və 

müasirləşmə əzmi jurnalistləri heyrətə gətirmişdi…. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin doğma yurda səfəri əhalinin bayram ovqatına ikiqat sevinc qatmışdı. Müdrik 

rəhbər əhali ilə səmimi görüşlər keçirir, abadlıq-quruculuq işləri ilə yaxından tanış olur, görülən işləri yüksək 

qiymətləndirirdi. İyunun 15-də həmin dövr üçün kifayət qədər müasir üslubda inşa olunmuş Naxçıvan Olimpiya 

Kompleksinin də açılış mərasimində iştirak edən Heydər Əliyev naxçıvanlılara səmimi təbriklərini, xoş 

arzularını çatdırmış, ölkəmiz üçün ağrılı və çətin günlərin tarixə çevrildiyini demişdi. 

Gözlənildiyindən, daha dəqiqi proqramdan fərqli olaraq, səfər bir neçə gün çəkmişdi: Naxçıvan 

göycəsinin (alça) tam yetişdiyi, havanın xoş əhval-ruhiyyə yaratdığı bir zamanda səfər iştirakçıları üçün yaxşı 

istirahət və səmərəli iş imkanı yaradılmışdı. Qələm əhlinə “Nuh Yurdu”nun tarixiliyini, füsunkarlığını görmək, 

saf havasını, şəfalı suyunu udmaq, ləziz nemətlərinə qonaq olmaq, səmimi, zəhmətsevər insanları ilə söhbətləşib 

biri-birindən maraqlı yazılar hazırlamaq üçün bundan yaxşı fürsət ola bilərdimi?! 

Səfərin ilk günlərindən artıq televiziya ekranlarında deyil, üzbəüz gördüyümüz ümummilli liderin 

şəxsiyyəti kimi böyüklüyünün, sadəliyinin, səmimiliyinin, qayğıkeşliyinin əyani şahidi olmağa başladıq. 

Yüksək qayğı və diqqətlə, səmimiliklə hər gün jurnalistlərlə söhbət edir, təəssüratlarını bölüşür, necə istirahət 

etmələrindən tutmuş, qidalanmalarınadək hər bir incə məqamla şəxsən maraqlanırdı. Səfər günlərinin birində 

özünəməxsus səmimiyyətlə Naxçıvan göycəsini dadaraq jurnalistləri də qonaq olmağa dəvət edən ulu öndərin 

səfər proqramından kənara çıxaraq şəhər bazarına baş çəkməsi də hamı üçün gözlənilməz və son dərəcə maraqlı 

olmuşdu. 

Dahi öndər yenə də ani bir qərarla bazardakı çayxanada çay üçün əyləşərək ona böyük ehtiram göstərən 

sadə naxçıvanlılarla hal-əhval tutmuş, gün-güzəranları ilə maraqlanmışdır. Ulu öndərin elə həmin çayxanada 

Bakıdan gəlmiş qonaqlardan birinin “kəkotulu çay” deməsinə özünəməxsus həssaslıqla reaksiya verməsini, 

“Kəkotu yox, kəklikotu…Bu, kəkliklərin yediyi otdur. Ona görə də kəklikotu adlanır”, – deyə düzəliş verməsini 

əks etdirən səmimi videokadrlar bu gün də televiziyalarında tez-tez nümayiş olunur. 

  

Ruhu olan şəhər… 
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…Təyyarə pilotunun mikrofonla səsləndirdiyi “Hörmətli sərnişinlər, Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanına enişə başlayırıq” xəbərdarlığı məni 14 il əvvəlki səfərin xoş təəssüratlarından ayırır. Əvvəlkindən 

fərqli, daha abad, müasir, inkişaf etmiş Naxçıvanı görməyimizə sayılı dəqiqələr qalır. Salonda canlanma yaranır: 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 

Fondunun təşkilatçılığı ilə keçiriləcək tədbirdə iştirak məqsədilə Naxçıvan şəhərinə gedən, əksəriyyəti tanınmış, 

nüfuzlu media rəhbərləri olan həmkarlarım sübh tezdən günəşin al şəfəqlərindən nur alan “Nur yurdu”nun 

ecazkar mənzərəsini – dağlarını, çoxsaylı göllərini, yaşayış məntəqələrini seyr etməyə başlayırlar 

(Görüntülərdən vəcdə gələn Fondun əməkdaşı Mirsəid Ağayev isə səfərin digər maraqlı görüntüləri kimi, bu 

mənzərələri də fotokameranın yaddaşına köçürmək fürsətini qaçırmır). 

İlkin təəssürat özünü çox da gözlətmir – uzun illər Naxçıvanda yaşamış və çalışmış “Palitra” qəzetinin 

baş redaktoru Namiq Əliyev şəhərin aydın görünən geniş küçə və meydanlarını, parklarını, inzibati və yaşayış 

binalarını göstərərək, “Yox, bu o Naxçıvan deyil, bura inanılmaz dərəcədə dəyişib, gözəlləşib” – deyə 

təəccübünü gizlətmir. 

İstənilən şəhərlə bağlı ilkin qənaət səliqə-sahmandan, təmizlikdən, abadlıq və quruculuqdan başlayır. 

Yüksək səmimiyyətlə qarşılandığımız Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından yerləşəcəyimiz “Təbriz” 

otelinədək uzanan təxminən 15 dəqiqəlik yol boyunca üzləşdiyimiz əsrarəngiz mənzərələr fonunda şəhərlə bağlı 

kardinal dəyişikliklərin əyani şahidi olduq. Atalarımız əbəs yerə deməyib – “100 eşitməkdənsə, bir görmək 

yaxşıdır”. Səhər saatlarında xüsusi texnikanın köməyi ilə yuyulan küçə, park və xiyabanlar, az qala hər bir 

nöqtədə, hətta ucqar kəndlərdə belə rast gəlinən müasir görünüşlü təmizlik qutuları, yaşayış binalarının, inzibati 

obyektlərin, ticarət mərkəzlərin, restoran və kafelərin estetik cəhətdən göz oxşayan fasadları ilkin təəssürat 

üçün, əslində, kifayət edirdi. 

Mübaliğəsiz-filansız əksəriyyət bu fikirdə idi: şəhər təmizliyinə görə nəinki paytaxt Bakını və digər iri 

şəhərlərimizi, hətta müasir Avropa meqapolislərini də geridə qoyur. 2016-cı ilin mart ayında Fondun 

təşkilatçılığı ilə Londonda səfərdə olmuş baş redaktorlar küçələrin birində üzləşdikləri mənzərəni – təmizlik 

qutularının dolub daşdığı, ətrafında sahibsiz küçə heyvanlarının dolaşdığı antisanitar vəziyyəti xatırladaraq 

Naxçıvandakı təmizliyi, səliqə-sahmanı qürur hissilə diqqətə çəkirdilər. 

Türkiyənin İstanbul şəhərində səfərdə olduğum jurnalist dostlarımdan biri bu şəhərin “öz ruhunun 

olduğunu” demişdi. 2 günlük səfər müddətində Naxçıvanı gəzərək arxitekturanın innovativ yenilikləri əsasında 

gerçəkləşdirilmiş inşaat layihələrini, müasir tikililəri, meydanları və möhtəşəm tarixi abidələri görərkən, bu 

şəhərlə bağlı da eyni qənaətə gəlmişdim. Son illər şəhərin memarlıq siması yeni inşa olunmuş sosial obyektlərin, 

inzibati və ictimai yaşayış binalarının hesabına xeyli dəyişib. Lakin diqqət çəkən həm də odur ki, şəhərin 

modernləşməsi prosesi onun tarixiliyinə, “etnomədəni ruhu”na qətiyyən xələl gətirməyib. Qədim və müasir 

memarlıq elementləri qorunaraq saxlanılıb, binalar abad və müasir görkəm alıb. Binaların, parkların, küçələrin 

işıqlandırılmasından tutmuş landşaft memarlığınadək, – hər bir işə incə zövqlə, həssaslıqla yanaşılıb. Yaşıllıqlar 

salınarkən müasir bitki örtüyünün, gül-çiçək və kolların muxtar respublikanın kəskin kontinental iqliminə 

dözümlülüyü maksimum nəzərə alınıb. 

Şəhərin nəqliyyat sistemində də nizam-intizam hökm sürür. Naxçıvan istehsalı olan yeni avtomobillərlə 

göstərilən müasir taksi xidmətləri yerli sakinləri və buraya gələn qonaqları tamamilə qane edir. 

  

Peşəkar, operativ və müasir media 

  

Fondun təşkilatçı olduğu “Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi” 

mövzusunda konfrans Naxçıvan Texniki Kollecində keçiriləcəkdir. Səfər proqramına görə tədbir iştirakçıları 

əvvəlcə ulu öndərin xatirəsini ehtiramla yad edərək onun adını daşıyan Muzeyin işi ilə yaxından tanış olmalı 

idilər. Buranı görmək həqiqətən maraqlı oldu. Əzəmətli görkəmə malik muzeydə ümummilli liderin ömür 

yolunun və siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını əks etdirən, xüsusilə də Naxçıvan MR-ə rəhbərlik etdiyi 

dövrə aid çoxsaylı qiymətli sənəd və eksponatlar nümayiş olunur. Muzeydəki sənədlərlə tanışlıq zamanı ulu 

öndərin hələ Naxçıvanda MSSR Ali Sovetinin sədri ikən Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası 

istiqamətindəki necə əzmkar fəaliyyəti göz önündə canlanırdı. 

Muzeylə tanışlıqdan sonra səfərin əsas tədbirinin keçiriləcəyi məkana – Naxçıvan Dövlət Texniki 

Kollecinə üz tutduq. Naxçıvan MR-də fəaliyyət göstərən KİV-lərin, dövlət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin, 
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Naxçıvan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin tələbələrinin də iştirak etdiyi tədbir yüksək fəallıq, 

açıq və səmimi müzakirələr şəraitində keçdi. Tədbirin əlahiddəliyi həm də onunla şərtlənirdi ki, burada ilk dəfə 

belə geniş heyətdə – aparıcı KİV rəhbərlərinin iştirakı ilə media və dövlət qurumları arasında münasibətlərin 

inkişafına xidmət edən konfrans keçirilirdi. Təkcə bu faktın özü bəzi qərəzli dairələrin formalaşdırmaq istədiyi 

yanlış təsəvvürləri tam alt-üst edərək Muxtar Respublikada istər yerli, istərsə də respublika miqyaslı KİV-lərin 

sərbəst fəaliyyəti üçün kifayət qədər demokratik şəraitin mövcud olduğunu təsdiqləyirdi. 

Tədbirin məramı bu sadə sualla bağlı idi: Muxtar respublikanın dövlət qurumları ilə Bakıda fəaliyyət 

göstərən KİV-lərin əlaqələrinin daha da genişləndiliməsi üçün nə etməli? Naxçıvan MR Ali Məclisi Aparatının 

Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Rəhman Məmmədov, Naxçıvan Dövlət 

Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədri Sahil Tahirli, “Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru Tural 

Səfərov və digərlərinin çıxışları blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanda medianın hazırki vəziyyəti, burada 

jurnalistlərə göstərilən yüksək diqqət və qayğı ilə bağlı kifayət qədər aydın təsəvvür yaradırdı. 

Müzakirələrin gedişindəcə məlum oldu ki, Muxtar respublikada kifayət qədər peşəkar, innovativ 

yeniliklərini mənimsəyərək uğurla tətbiq edən, müasir texnologiyalardan istifadəyə üstünlük verən, operativ, 

qərəzsiz və peşə etikası prinsiplərini maksimum dərəcədə qoruyan media formalaşıb. Yerli qəzetlər və teleradio 

şirkəti istər kadrların yaradıcı potensialına və peşəkarlıq səviyyəsinə, istərsə də müasir texnoloji imkanlarına və 

maddi-texniki bazasına görə nəinki fərqlənir, hətta Bakıdakı bir çox KİV-ləri geridə qoyurlar. 

“Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru Tural Səfərovun çıxışında bir məqam xüsusi diqqət çəkdi: Muxtar 

respublika nəşr olunan qəzetlər burada əldə olunmuş uğur və nailiyyətləri işıqlandırmaqla yanaşı, etimadı 

doğrultmayan, fəaliyyətində qüsur və nöqsanlara yol verən dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi 

materiallar da dərc edirlər. Bu, Naxçıvanda medianın tamamilə azad və demokratik bir şəraitdə işləməsi, ictimai 

nəzarət funksiyasını yerinə yetirməsi üçün yaradılan demokratik şəraitin əyani göstəricisi sayıla bilər. 

Faydalı müzakirələrlə yadda qalan konfransda Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən KİV-lərlə Muxtar 

respublikanın dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə xidmət edən maraqlı təkliflər 

irəli sürüldü. Naxçıvanda çalışan jurnalistlərin ölkə həyatı ilə bağlı mühüm tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi 

də səslənən faydalı təşəbbüslər sırasında idi. 

Qısası, keçirilən tədbir mərkəzi və yerli KİV-lər arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin dərinləşməsinə bir 

növ körpü rolunu oynadı. Tədbirin nəticəsi olaraq mərkəzdən gəlmiş media rəhbərlərinin Naxçıvan KİV-ləri ilə 

bağlı təəssüratları zənginləşdi. Səfər iştirakçıları burada köhnə stereotiplərdən, arxaik iş üsulundan qurtula 

bilməyən əyalət mediasını deyil, təşkilatlanmış, peşəkar, vətənpərvər və yenilikçi media qurumlarının əyani 

şahidi oldular. Bu qənaət səfərin ikinci günü “Şərq qapısı” qəzetinin, Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radio 

Verilişləri Şirkətinin, eləcə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Media Mərkəzinin iş şəraiti ilə əyani tanışlıq 

zamanı daha da möhkəmləndi. Muxtar respublika rəhbərliyinin yüksək diqqət və qayğısı ilə burada KİV-lərin iş 

şəraiti ən yüksək standartlara cavab verir. Qalır yalnız səy və bacarıqla çalışmaq ki, bu da var: səfər müddətində 

bizi müşayiət edərək biri-birindən maraqlı reportajlar hazırlayan naxçıvanlı həmkarlarımız əsl operativlik və 

peşəkarlıq nümunəsi nümayiş etdirdilər. 

  

İslam mədəniyyətinin yeni paytaxtı… 

  

Naxçıvana ilk dəfə səfər edən hər kəs buranın zəngin turizm potensialını dərhal qabarıq hiss edir. Günəşli 

günlərin, dağlıq ərazilərin, göl və çayların çoxluq təşkil etməsi, təmiz hava, ekoloji təmiz məhsullar, 250-dək 

müalicəvi mineral bulaqlar, eləcə də tarixi abidələr burada turizmə yaşıl işıq yandıran təbii resurslardır. Müasir 

infrastruktur, abad və göz oxşayan yaşayış məntəqələri, iqtisadi inkişaf və tərəqqi turizmin inkişafına əlavə 

təkan verir. Turizmin inkişafı məqsədilə son illər burada 3 yasaqlıq, 1 milli park, 1 qoruq da yaradılıb. 

Fəqət, Naxçıvan MR-in digər turizm bölgələrimizdən bir əsas üstünlüyü də var. “Nuh yurdu”nda təkcə 

tarixi-mədəni deyil, dini, müalicəvi turizm üçün də unikal imkanlar cəmləşib və bu imkanlardan maksimum 

səmərəli istifadə olunur. Tarixi-mədəni abidələrin qorunması və bərpası tədbirləri turizmin inkişafını 

sürətləndirir. Naxçıvan MR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildirildiyinə görə, Muxtar respublika Ali 

Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, ərazidə 1200-

dən artıq abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılıb. 
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İran və Türkiyə kimi böyük müsəlman dövlətləri ilə qonşu olması Naxçıvanın turizm cəlbediciliyini xeyli 

artır. Bu da təsadüfi deyil ki, yerləşdiyimiz “Təbriz” otelində sanki “Multikulturalizm ili”nin ab-havası hökm 

sürürdü. Burada nəinki İran və Türkiyədən, digər ölkələrdən də gəlmiş turistlərlə rastlaşmaq mümkün idi. 

Şahbuz və Culfa rayonlarında da təxminən eyni vəziyyətlə qarşılaşırıq. 

Turizm potensialının inkişafına təkan digər amil Muxtar respublikada müasir tələblərə cavab verən 3, 4 və 

5 ulduzlu hotellərin tikilərək istifadəyə verilməsidir. Hazırda bu burada 21 mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisə, Naxçıvan-Qarabağlar, Naxçıvan-Əshabi-Kəhf, Naxçıvan-Əlincə qalası, Naxçıvan-Ordubad, 

Naxçıvan-Batabat, Naxçıvan-Gülüstan turizm marşrutları mövcuddur. 2013-cü ildə Şahbuz rayonunda 

istifadəyə verilmiş Ağbulaq İstirahət Mərkəzi yerli sakinlərin və əcnəbi qonaqların sevimli məkanlarından birinə 

çevrilib. Muxtar respublikanın Kükü, Nəsirvaz, Bist, Tivi, Şahbulaq, Ərəfsə, Gümüşlü və digər yaşayış 

məntəqəsində kənd turizminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. 

“Əshabi-Kəhf” Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksi dini turizmin inkişafı üçün unikal məkandır. 

Əzəmətli qayalıqlarla əhatə olunan bu unikal məkanın möcüzəli energetikası insan ruhunu yeniləyir. Burada ilin 

bütün fəsillərində nəinki yerli, əcnəbi turistləri də görmək mümkündür. Tarixin dərinliklərindən soraq verən 

məşhur Əlincə qalasına 1301 pilləkəndən ibarət yolun çəkilməsi, eləcə də qala kompleksinin tarixi irs əsasında 

restavrasiya edilməsi tarixi turizmin canlanmasına əsaslı töhfə olub. Bundan əlavə, Gülüstan türbəsi, “Xan 

sarayı”, Mömünə Xatın türbəsi və Açıq Səma altında Muzey Kompleksi, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq 

Muzey Kompleksi və s. ilə tanışlıq da turistlərdə xoş təəssüratlar doğurur. 

Naxçıvan həm də şəfa mənbəyi olan təbiət möcüzələri ilə zəngindir. Muxtar respublikaya gələn hər bir 

turistin arzusu həm də Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində olmaqdır. Burada tənəffüs yolları xəstəliklərindən 

əziyyət çəkən xəstələr üçün yaradılmış şərait ən müasir tələblərə cavab verir. Ağciyər xəstəliyi olan insanlar bu 

mədəndə spleoterapiya yolu ilə müalicə olunur. 

Nəhayət, “Nuh yurdu” şəfalı suları ilə də məşhurdur. Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanası müalicə turizmi 

sahəsində böyük imkanlara malikdir. Badamlı, Sirab kimi suların müalicəvi əhəmiyyətindən xüsusi danışmağa 

isə ehtiyac yoxdur. Ümumilikdə, Azərbaycanın mineral su ehtiyatlarının 60 faizinin muxtar respublikanın 

payına düşməsi faktı da burada müalicəvi turizm üçün imkanların real miqyasını göstərir. 

Naxçıvanın zəngin və özünəməxsus mətbəxi ayrıca mövzudur. Əslində, bu incə məqam turistlərin 

diqqətini heç də az cəlb etmir. Naxçıvan təamlarını dadan hər kəs yenidən nə vaxtsa bu torpağa yenidən gəlməyi 

arzulayır. 

Muxtar respublikada turizmə təkan verən digər vacib məqam buranın tədricən müxtəlif mədəni-kütləvi, 

siyasi və iqtisadi tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilməsidir. Bakıdan sonra Naxçıvan şəhərinin İSESKO 

tərəfindən 2018-ci ildə “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilməsi muxtar respublikanın təbii gözəlliklərinin 

və ecazkar turizm potensialının təbliği baxımından son dərəcədə əlverişli imkandır. 

  

“Made in Azerbaijan” brendinə töhfə… 

  

Səfərin ən yaddaqalan məqamlarından biri də Naxçıvan Biznes Mərkəzi ilə əyani tanışlıq oldu. Buranı 

Naxçıvan MR-in dinamik inkişaf tempinin və iqtisadi potensialının aynası da adlandırmaq olar. Biznes 

Mərkəzində yerli istehsal və emal müəssisələrinin çoxsaylı məhsullarının nümayiş edildiyi sərgi hamıda xoş 

ovqat və qürur hissi yaradır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Made in Azerbaijan” brendi ilə milli 

məhsulların istehsal edilməsi və dünya bazarına çıxarılması ilə bağlı vacib tapşırığı burada uzun illərdir ki, icra 

edilir. Sərgidə nümayiş olunan ərzaq çeşidləri, dərman preparatları, məişət avadanlıqları, tikinti materialları və s. 

məhsullar yüksək keyfiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Onu da öyrənirik ki, yerli bazarda istehlak olunan zəruri qida 

məhsullarının da böyük əksəriyyəti Naxçıvanda fəaliyyət göstərən müasir müəssisələrdə istehsal olunur. 

Biznes Mərkəzi ilə yaxından tanışlıq Muxtar respublikada həm sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış 

əlverişli liberal mühitdən, həm də zəngin sənaye potensialından xəbər verir. Əlverişli xammal bazasının 

mövcudluğu və müasir texnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərən 100-dək sənaye müəssisəsinin fəaliyyəti 

ekoloji təmiz, rəqabətədavamlı məhsulların istehsalına imkan yaradır. Bu müəssisələrin məhsulları təkcə paytaxt 

Bakı və digər regionlara deyil, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya kimi ölkələrə də ixrac edilir. Bu sırada plastmas 

qablardan avtomobillərə, polietilen torbalardan mebellərə, quş ətindən şirniyyat məhsullarına qədər çox geniş 
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profildə məhsulların adını qeyd etmək olar. Ümumilikdə, Muxtar respublikada 40-dək ixtisaslaşmış müəssisə 

fəaliyyətdədir. 

  

Naxçıvan Avtomobil Çavodu, “Gəmiqaya Bərəkət Qida Məhsulları”, “Gəmiqaya Mineral Sular”, 

“Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye Kompleksi”, “Gəmiqaya Mebel Fabriki” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, 

“Dizayn Sənaye Kompleksi”, “Ləzzət Qida Sənaye”, “Cahan-Pen”, “Naxçıvan Duz İstehsalı”, “Araz-3″, “Prestij 

Naxçıvan Pivəsi” və digər məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər respublikanın ərzaq və sənaye təhlükəsizliyinə 

sanballı töhfələr verirlər. 

Sənaye ilə yanaşı, aqrar sahənin, tərəvəzçilik və meyvəçiliyin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. 2012-

2015-ci və 2016-2020-ci illəri əhatə edən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin 

inkişafı” dövlət proqramları burada əhalinin tarixi məşğulluq ənənələrinin bərpasına yaxşı imkanlar açıb. Bu 

gün Naxçıvanın ixrac etdiyi məhsullar arasında kənd təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çəkisi ildən-ilə artır. 

İntibah dövründə olan sahələrdən biri də arıçılıqdır. Naxçıvanda bal yarmarkasında olarkən arıçılığın 

burada əhalinin əsas məşğuliyyət növlərindən birinə çevrildiyinə və inkişaf etdiyinə bir daha əmin olduq. Biri-

birindən keyfiyyətli ballardan dadaraq almaq fürsətini də buraxmadıq. Arıçılıq təsərrüfatlarının sahibləri ilə 

söhbət zamanı məlum oldu ki, iqtisadi cəhətdən gəlirli, müalicəvi baxımdan faydalı olan bu sahə ucqar dağ 

kəndlərində yaşayan sakinlərin faydalı məşğulluğunu təmin edir. Arıçılığın inkişafı ilə əlaqədar balın emalı və 

qablaşdırılması kimi yeni istehsal sahələri də yaranmaqdadır. 

Nəhayət, biri-birindən maraqlı təəssüratlar doğuran səfər yekunlaşır. “Nuh yurdu” jurnalistləri qarşıladığı 

isti münasibətlə də yola salır. Naxçıvana ikinci səfərin yekunlarının doğurduğu yüksək əhval-ruhiyyə və xoş 

düşüncələr isə bizi uzun illər tərk etməyəcək. 

Bəli, “Şərq qapısı” kimi simvolizə edilən Naxçıvan bu gün özünün dayanıqlı, sabit və davamlı inkişafı ilə 

parlayır, qəlblərə nur saçır. 

 
Mövqe.-2016.-25 oktyabr-№ 194.-S.4-5. 
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İllərin ayrılığından sonra Naxçıvanı belə gördüm... 

 

"Kimsə deyə bilərmi ki, Heydər Əliyev idarəçiliyi Naxçıvanda tək Vasif Talıbova öyrətmək istəyirdi?!" 

 

Aydın Quliyev 

 

Naxçıvanlıların özləri demişkən, Naxçıvana dəyib qayıtdıq. Cəmi-cümlətanı bir gün, bir gecəlik səfərin 

formal adı belədir. Məzmun isə... Forması qısa olan səfərin məzmunu daha uzun, daha dərin və daha tarixidir. 

Ölkənin aparıcı və tanınmış media rəhbərləri olaraq qrupumuzun Naxçıvan barədə ilk təsəvvürləri gedənbaş 

təyyarədə yarandı. Aydındır ki, əslən naxçıvanlı olan bir neçə baş redaktoru çıxmaq şərtilə, qrupumuzdakı 

əksəriyyət Naxçıvanı tam yeni bir aləm kimi görməyə gedirdi. Təyyarədə maraqlı söhbət başladı. Kimlərin 

Naxçıvanda indiyədək olub-olmadığı soruşuldu. Kimlərsə heç vaxt bu diyarda olmadığını dedi. Biri 24 il əvvəl 

olduğunu, başqa biri 6 il əvvəl olduğunu deyəndə Fondumuzun icraçı direktoru Vüqar Səfərlinin ritorik cavabı 

hamının diqqətini çəkdi: "Elə bu da Naxçıvanda olmamaq kimi bir şeydi". Hətta 6 il əvvəl Naxçıvanda son dəfə 

olmaq əslində orada olmamaq kimi təqdim oluna bilərsə, bunun mənası mübahisəsiz olaraq belədir: "Naxçıvan 

hər il, hər ay, bəlkə hər həftə dəyişmə prosesindədir". 

Mən bir naxçıvanlı kimi qürur duydum ki, illərin ayrılığından sonra Naxçıvanı belə gördüm. İlk qədəm 

basdığımız "Təbriz" otelinin interyerində, fasadında və xidmət sektorundakı köklü dəyişikliklər son illərdə 

Muxtar diyarın yaşadığı böyük dəyişmələrin miqyasını göstərən tək fakt deyildi. Qarşıdakı təxminən iki gün 

ərzində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlər, yerli idarəetmə məmurları ilə müzakirələr, onların intellektual 

və icraçılıq-idarəçilik məharətlərinə qiymət vermək imkanı, müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, əfsanəvi Əlincə 

qalası, uzaqdan görünən Nəiminin türbəsi, Gülüstan türbəsi, Mömünəxatun məqbərəsi, Bayraq muzeyi, Media 

mərkəzi, Biznes mərkəzi, H. Əliyev muzeyi və əlbəttə ki, baş çəkməyimiz üçün nəzərdə tutulmuş bir ünvandan 

digərinə gedərkən yolboyu Naxçıvan şəhərinin, Şahbuzun, Culfanın və sairin təmiz və yaşıllıq fonundakı 

ekzotik görkəmi ilə tanışlıq imkanlarımız hələ qabaqda idi. 

İlk görüşümüz Naxçıvan şəhərindəki Texniki Kollecin binası ilə tanışlıq və orada işgüzar konfransdan 

başladı. Bizimlə eyni və bənzər fəaliyyət sahələrinin nümayəndələrinin, yerli məmurların qatıldığı konfrans açıq 

söhbət müzakirələri ilə keçdi. Bu illər ərzində Naxçıvanda qurulub-yaradılan hər şeyin ilk anonslarını elə burada 

aldıq. Naxçıvanın yenidən yaradılması prosesinin birbaşa icraçısı olan insanların bir qrupu ilə canlı təmasda 

olduq. Hər biri mümkün qədər geniş danışmaq, biz qonaqlara öz diyarını daha kamil təqdim etmək istəyirdi. 

Buna haqları da var. Axı bu diyar həm də onların əli ilə yaradılıb və bu işdə onların da zəhməti var... 

Naxçıvanla bağlı, xüsusilə də internet mediada rast gəlinən birtərəfli, qərəzli və qaralayıcı xəbər və 

şərhlərdən yerli insanlardakı narahatlığı gördük. Əlbəttə, heç onlar da, bizlər də o iddiada deyilik ki, Naxçıvan 

"Neva Prospekti" kimi dümdüzdü və heç bir əyər-əskiyi yoxdur. Ancaq bu insanların narahatlığı ilə mütləq 

razılaşmalı olursan - bugünkü Naxçıvan yerlilərin əsaslı şəkildə tənqidlə qarşıladıqları qərəzli yazılarda 

göstərildiyi kimi deyil axı... Belə olsa, bizim ünsiyyətdə olduğumuz canlı insanlardan başqa, abadlaşdırılmış 

cansız küçə və parklar, salınmış yaşıllıqlar, adamın ölüb-qalmaq istədiyi yüksək şəkildə abadlaşdırılmış keçmiş 

xarabalıqlar, səliqəli daş döşənmiş ziyarətgahlar, müxtəlif ölkələrin arxiv və toz basmış künc-bucaqlarından 

"minbir" əziyyətlə gətirilərək milli şərəf tariximizin şahidlərinə çevrilmiş muzey eksponatları, 2 min metr 

hündürlükdə tarixi Əlincə qalasının başında at-eşşək gücünə qaldırılaraq daş döşəmələrdən yaradılmış əzəmətli 

Bayraq meydanı, 150-200 metrlik dağın altında yüz metrlərlə üfüqi dərinliklərə işləmiş məşhur "Duz dağı"nın 

super cəlbedici tərtibatı, daha nələr, nələrsə canlılar kimi dil açıb etiraz edər, yazısı ilə qərəz püskürənlərə "qızıl 

balans" prinsipini unutma və bir az ədalətli ol" deyər, deyəcək də... 

İllər öncə Afrika ölkələrindən birinə səfir göndərilmiş Türkiyənin Naxçıvandakı konsulunun Muxtar 

Respublikanı tərk edərkən müsahibəsində dediyi bir cümləni xatırladım: "Vəsiyyət edəcəyəm ki, öləndə məni 

qaytarıb Naxçıvanda dəfn etsinlər" Yerli camaat deyir ki, indi Naxçıvanda dələduzluq, xuliqanlıq, oğurluq, yol 

qəzaları kimi xırda cinayətlərin kökü kəsilib, ağır cinayət halları baş verəndə isə bütün Respublikanı təəccüb 

bürüyür. İnsanların təhlükəsiz yaşadığı bu bölgədə ölülərin də rahat yatmasına güvənən türk konsulunun qəribə 

arzusuna haqq verdim... 
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Həqiqətən də bu gün Naxçıvanın ən çox nəyə ehtiyacı var? Fasiləsiz dəyişmə prosesi gedir, insan həyatı 

təhlükəsizdi, yollarına söz ola bilməz, 350 adda müxtəlif təyinatlı yerli məhsul istehsal olunur, hərbi hissələrdə 

ideal nizam-intizam, nəqliyyatda qayda-qanun, inanılmaz səliqə-sahman, təmizlik də öz yerində... Bakının 

abadlığına baxan adamlar qoy inciməsinlər, Naxçıvanı görsəydilər və gördüklərindən nəticə çıxarsaydılar, 

ünvanlarına yağdırılan tənqidləri qəbul edərdilər. Biz orada olduğumuz iki günün biri intensiv yağışlı keçdi. 

Ancaq yağışın fövqəladə nəticələrinin şahidi olmadıq. Azacıq yağışdan sonra Bakıda keçilməz gölməçələrin 

əlində əsir-yesir qalan təsərrüfatçı rəhbərlər gedib Naxçıvanda təcrübə öyrənsələr, pis olmaz. 

Bu gün Naxçıvanın dürüst, ədalətli yanaşmalara çox böyük ehtiyacı var. Bu hamıya aiddir - istər jurnalist, 

istər qeyri jurnalist olsun, getdinsə, gördünsə, doğru və gerçək olanı etiraf etməlisən. Ancaq bəzi hallarda bunun 

əksi baş verir, oranı qurub-tikən insanların qəlbinə toxunan yazılar peyda olur. Burada Bakıdan gedənlər olaraq 

bəlkə bizim də günahımız var. Görünür, bizlər indiyə qədər Naxçıvandakı prosesləri, genişmiqyaslı dəyişmələri 

həm də bütün Azərbaycanın kamilləşən dövlətçilik prosesinin tərkib hissəsi kimi qəbul edə və ona mümkün 

qədər çox diqqət ayıra bilməmişik. Başqa sözlə desək, Naxçıvanda gedən işləri təkcə Naxçıvanın özünə dəxli 

olan məsələ kimi qəbul edərək bir az kölgədə buraxmışıq. Məsələnin naxçıvanlıların özlərinə aid məsuliyyət 

tərəfi də var. Hər kəs özünün gücünü Naxçıvanın abadlaşdırılması kontekstində qarşısına qoyulmuş konkret 

vəzifələrin keyfiyyətli icrasına yönəltdiyi üçün icra edilmiş işlərin böyük nəticələrini tanıtmaq, müasir 

menecerlərin dili ilə desək, reklam etmək görünür arxa plana verilib. Təvazökarlıq yaxşı keyfiyyətdir. Ancaq o 

da heç olmasa minimum həddində olmalıdır. Bu həddən aşağı düşəndə görülmüş real işlərin nəticəsi kənara 

sıxışdırılır, ortada tək-tək nüanslara söykənən qərəz və ittihamlar at oynatmağa başlayır. Mübaliğəsiz deyim ki, 

bu gün Muxtar diyarımızın adi məmurundan başlayaraq ta Ali Məclisin rəhbərliyinə qədər hamının qurub-

yaratdığı ilə bunları daha geniş auditoriyalara tanıtmaq fəaliyyəti arasında balans yoxdur. Halbuki, bu balansın 

olması çox vacibdir. Belə bir deyim var: aşığı oynamaq üçün yığırlar. Torpağı da təkcə abadlaşdırmaq xatirinə 

abadlaşdırmırlar. Bunları hamıya göstərmək də lazımdır. Başqalarına da nümunə olsun deyə, nəyisə dəyişməyi 

mümkünsüz sayan tənbəl və pintilər hərəkət etsinlər deyə... Niyə də Bakıdakı insanların, bölgələrimizin 

əhalisinin, hələ də abad yolu, işığı, qazı olmayan bəzi ucqar kəndlərimizin sakinlərinin, bunlara görə məsul olan 

yerli rəhbərlərin Naxçıvanda reallaşan gözəlliklərdən xəbəri olmasın?! 

KİV DF-nin təşkil etdiyi bu səfər Azərbaycanın başqa bölgələrində indiyə qədər keçirdiyimiz görüşlərdən 

təbii ki, fərqlidir. İki sadə səbəb var. Başqa bölgələr, hətta ən ucqar kəndləri də daxil olmaqla, Naxçıvan qədər 

abad deyil, ikinci səbəb, Naxçıvan rəhbərliyi bu fərqli mənzərəni başqaları ilə müqayisədə daha az imkanlarla 

həyata keçirə bilib. 

Bu səfərin bizə də, Naxçıvan rəhbərliyinə də, Naxçıvan sakinlərinə də əhəmiyyətli olacağına şübhəm yoxdur. 

Bizim üçün əhəmiyyətlidir ki, Naxçıvanı indiyə qədər medianın ən iti baxış bucağından kənarda tutmaq ənənəsi 

sındı. Naxçıvan rəhbərliyi üçün əhəmiyyətlidir ki, bu diyarın gələcəyinə şübhə ilə baxanların proqnozlarını alt-

üst edərək, orada yaratdıqlarından bütün azərbaycanlıların, hətta əcnəbilərin zövq ala bilməsinə daha bir imkan 

açıldı. 

Naxçıvan əhalisi üçün əhəmiyyətli o oldu ki, Bakı mediasının bu gün Naxçıvanla birgə olmaq istəyini real 

olaraq gördü. Bilməyənlər üçün deyim ki, indiyə qədər KİV DF-nin İcra hakimiyyətləri ilə keçirdiyi görüşlərdən 

sonra mediamızın həmin bölgəyə baxışı dəyişib, obyektiv və qərəzsiz baxış daha üstün tendensiyaya çevrilməyə 

başlayıb. Eynilə Naxçıvanla da gələcək münasibətlərin belə olacağına şübhə yoxdur. Və bu, yerli 

hakimiyyətlərlə media arasında işgüzar əlaqələrin qurulmasında KİV DF-nin öz missiyasını yüksək səviyyədə 

icra etdiyinə növbəti sübut olacaq. 

Son 20 ildə dünyanın saysız yerlərində olmuşam, rəsmi və qeyri-rəsmi insanlarla görüşmüşəm. Naxçıvan 

kimi fasiləsiz və sürətlə dəyişən tək-tək yerləri xatırlayıram. 

İllər öncə hərə bir motivin təsiri altında olmaqla bir çoxları Naxçıvanı tərk etdi. Şəxsən mənim özümün 

Naxçıvanı, Ali Məclisdə dövlət quruculuğu şöbəsinin baş referenti vəzifəsini tərk etməyimin səbəbləri bunların 

heç birinə oxşamır. Bəziləri şəxsi ambisiya ilə diyarı tərk etdi, bəziləri muxtariyyəti məhvə məhkum hesab 

etdiyindən, onunla birlikdə qürub etmək istəmədiyi üçün tərk etdi. O zaman, yəni mərhum Heydər Əliyevin 

Bakıya gəlişindən sonrakı ilk illərdə bəlkə də Naxçıvan əhalisinin böyük hissəsi pessimist ovqatda idi, sabaha 

aydın baxa bilmirdi, məhvə məhkum olduğunu düşünürdü. Azərbaycandan tam təcrid vəziyyətinə düşmüş 

insanların üstəlik mərhum Heydər Əliyevin Bakıya qayıtmasından sonra nikbin əhvalda ola bilmələri zatən 

təəccüblü olardı. O zaman Naxçıvanda tam fərqli və optimist düşüncəli insanlara çox böyük ehtiyac var idi. 
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Məhz onlar MR əhalisini bu pessimizmdən qurtarmalı, inandırmalı idilər ki, Naxçıvan bu vəziyyətdən nəinki 

çıxacaq, üstəlik özünü xeyli gözəlləşdirəcək də. Belə passionar, yəni özü ilə bərabər başqalarına da enerji ötürə 

bilən aparıcıların öncülü olmaq missiyası Vasif Talıbovun üzərində düşdü. 

Həyatımın böyük hissəsi Naxçıvanla bağlı olub. Universitetdə, bir neçə il Ali Məclisdə işləmişəm. Ali 

Məclisin sədri postunda əfsanəvi Heydər Əliyevi yaxından görmək, onun ilk uğurlu şagirdlərindən biri olan 

Vasif Talıbovun rəhbərliyi altında işləmək, onunla ünsiyyət imkanlarım olub. Heydər Əliyevin hələ Naxçıvanda 

ikən bu diyara və bütün Azərbaycana nələr verə biləcəyi mənim üçün qeyri-müəyyən deyildi. Elə bunu bildiyim 

üçün Azərbaycanda Heydər Əliyevin ilk müdafiəçilərindən oldum, 91-92-ci illərdə yerli "Ağrıdağ" qəzetində, 

Bakıda "İki sahil" qəzetində, Naxçıvan televiziyasında çıxışlarımda Heydər Əliyevi Azərbaycanın bütün siyasi 

perspektivlərindən kənarda qoymaq istəyənlərin çox ziyanlı yolda olduqlarını göstərməyə çalışdım. Heydər 

Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinə 1918-ci ildən sonrakı dövr üçün ikinci nəfəslik açmaqda alternativsiz rol 

oynaya biləcəyini əvvəldən görürdüm. Öncədən görülənlər sonradan gerçəkləşdi. 

Heydər Əliyevdən sonra Vasif Talıbovun Naxçıvan üçün nələri edə biləcəyi bəzilərinə inanılmaz, bəzilərinə 

qeyri-müəyyən görünsə də, bu sətirlərin müəllifi olaraq mənə aydın idi. Onun Heydər Əliyev məktəbindən 

təsirlənməsi faktoruna adi baxmaq olmazdı. Çünki bu "siyasi məktəb" tək öz şagirdlərini yox, hətta ona 

kənardan baxanları da öyrətmək gücündə olan orijinal təzahür idi. 90-92-ci illərdən başlayaraq o məktəbin çox 

"şagirdləri" və "məzunları" oldu. Ancaq Naxçıvanın bugünkü mənzərəsi, iqtisadi potensialı, istehsalat gücü 

sübut edir ki, Heydər Əliyevin dövlətçilik təfəkkürünə, idarəçilik prinsiplərinə, hakimiyyət məsuliyyətinə, 

xarakterinə, məqsədyönlülük prinsiplərinə Naxçıvanda ən yaxın olan Vasif Talıbov imiş. Naxçıvanda Heydər 

Əliyevin əlinin altında çoxları işlədi. İndi hardadı onlar? Heydər Əliyevin öyrətmək istədiklərini onların hamısı 

öyrəndimi? Kimsə deyə bilərmi ki, Heydər Əliyev idarəçiliyi Naxçıvanda tək Vasif Talıbova öyrətmək 

istəyirdi?! Heydər Əliyev üçün önəmli deyildi ki, onun idarəçilik təcrübəsini Naxçıvanda kimlər öyrənəcək. 

Onun üçün maraqlı idi ki, öyrənənlər mümkün qədər çox olsun...Kimlər öyrəndi, kimlər öyrənmədi, bu artıq hər 

kəsin öz şəxsi qabiliyyət məsələsi idi... 

"Duz dağı" yalayan ingilislərin sayını artırmaq gərəkdir... 

Heyrətləndiyimiz ünvanların hamısı haqqında ayrılıqda söhbət açmaq üçün yetərincə əsaslar var. Ancaq daha 

təfsilatlı söhbətləri növbəti səfərimizə saxlayaq və ümid edək ki, MR rəhbərliyi media ilə daha bir geniş görüşə 

məqbul yanaşacaq. Bu gün Naxçıvanın böyük bir piar işinə ehtiyacının olması bunu diktə edir. Gərəkdi ki, 

məşhur "Duz dağ" müalicə müəssisəsinin həqiqətən duzdan ibarət olduğunu yəqinləşdirmək üçün oranı dili ilə 

yalayan ingilis-əcnəbilər yüzlərlə, minlərlə olsun. Müqəddəs Əshabi-Kəhfə qədər neçə kilometrlərlə tam 

işıqlandırılmış və ətrafı yaşıllaşdırılmış yol, ziyarətgahın zirvəsindəki nağılvari "Cənnət bağı"na qədər 1400 

pilləlik yaraşıqlı çıxış hansı əcnəbinin diqqətini çəkməz ki?! Teymurləngi düz 14 il mühasirə əzabına məhkum 

etmiş tarixi Əlincə qalası hər birimiz üçün milli-mənəvi qürur obyektidir. 15-20 il əvvəl az sayda adamlar 

bundan xəbərdar idi, daha az sayda adamlar isə onu öz gözlərilə görmüşdü. Bu gün Əlincənin zirvəsində - 2 min 

metr hündürlükdə yaradılmış füsunkar Bayraq meydanı, bu meydana qədər 1500-dək pilləkənli yol hər bir şəxsə 

oradakı gözəlliklərə şahid olmaq imkanı verir. Kim nə deyir desin, Əlincəyə çəkilən əzəmətli yol Azərbaycanın 

şərəfi sayılan bu qalanı yenidən xalqımıza qaytarmaqdı. İranın bir Hissəsini, bütün Naxçıvanı ovuc içi kimi 

göstərən Əlincə zirvəsini, onun inanılmaz zövq və əziyyətlə çəkilmiş yolunu, başındakı Bayraq meydanını bircə 

dəfə görmək üçün istənilən bir əcnəbi vətəndaş nə qədər desəniz pul xərcləyə bilər. Hələ tam açılmamış turizm 

potensialı Naxçıvan üçün böyük valyuta gətirə bilən bir mənbədir. Daha bir mənbə. Muxtar Respublikadakı 

Biznes Mərkəzində bir dəfə olmaq kifayətdir ki, yerli istehsal sayılan 350-dən çox addakı malların xaricə 

çıxışının təşkil olunması ilə Respublikaya nə qədər valyutanın axa biləcəyini təsəvvür edəsən. Yetər ki, 

Naxçıvanı əcnəbilərə, Azərbaycanın başqa bölgələrindən olan insanlara "xortdan" obrazında yox, elə bugünkü 

real obrazı ilə təqdim edə bilək. Bu həm bizdən, həm də Naxçıvanın öz rəhbərliyindən çox asılıdır. 

 

Olaylar.-2016.-22-24 oktyabr-№ 195.-S.5. 
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Naxçıvanın dünyaca məşhur "Əshabi-Kəhf" ziyarətgahı 

 

Zülfiyyə Quluyeva 

Bakı-Naxçıvan-Bakı 

 

Naxçıvana gedəsən, bu qədim diyarda yerləşən məşhur ziyarətgahda, “Əshabi-Kəhf”də olmayasan... Bakıdan 

Naxçıvana səfərə gedən, ölkənin 20 aparıcı media orqanlarının rəhbərləri ilə yol alırıq insanların əsrlər boyu 

inanc yerinə çevrilən, adı ölkə hüdudlarından kənarda məşhur olan "Əshabi-Kəhf ziyarətgahı" dini-mədəni 

abidə kompleksinə... Hələ kiçik yaşlarımdan bu ziyarətgah haqqında nənəmin söhbətlərindən eşitmişdim. 

Nənəm, bura niyyət edib gələnlərin öz arzusuna çatıb-çatmayacağına ziyarətdəcə işarət gəldiyindən, övlad 

arzusu ilə “damcıxana”da dayananların başına düşən bir damcıdan sonra neçə-neçə övlad arzusu ilə alışıb yanan 

gəlinlərin oğul-uşaq sahibi olduğundan danışardı... Elə o vaxtlardan içimdə “Əshabi-Kəhf-ziyarətgahı” na, bu 

məkanın Yaradanın möcüzəsi olmasına güclü inam yaranmışdı. O da yadımdadır ki, nənəm “Əshabi-Kəhf”i 

yeddi il ardı-ardına ziyarət etməyin, Kərbala, hətta Həcc ziyarətinə bərabər olduğunu söyləyərdi. Düz 29 il sonra 

isə “Əshabi-Kəhf”i ziyarət etmək mənə də nəsib oldu... 

Movqe.az-ın "Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı"ndan reportajını təqdim edirik: 

 

"Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı" -Azərbaycanın ən tanınmış dini turizm obyekti... 

 

Ziyarətə bizi aparan yol abad olduğundan, "Əshabi-Kəhf ziyarətgahı" dini-mədəni abidə kompleksinə 

düşündüyümüzdən də tez yetişdik. Baxmayaraq ki, Naxçıvan şəhəri ilə bu ziyarəti 12 kilometr məsafə ayırırdı. 

İlandağ və Nəhəcir dağı arasındakı bu təbii mağara Culfa rayonunda Xəçəparaq adlı xaraba kəndin ərazisində 

yerləşir. Hazırda bura Bənəniyar kəndinin ərazisindədir. Qeyd edim ki, "Quran"da adı keçən bu müqəddəs 

məkanın yeri tam dəqiqləşməsə də, iddia edilən yerlərin sayı çox da deyil. Suriya, Türkiyə və Naxçıvanda 

olmaqla 3 yer üzərində dayanılır. Bu ziyarətgaha xarici ölkələrdən gəlmiş ziyarətçilərin çoxluğu da deməyə əsas 

verir ki, diqqət əsasən Naxçıvan üzərində cəmləşir. Bu gün "Əshabi-Kəhf ziyarətgahı" dini-mədəni abidə 

kompleksi Azərbaycanda tanınmış dini turizm obyektidir. Hər gün yüzlərlə insan bu ocağa gələrək ziyarət edir, 

Allah yolunda qurbanlar kəsilir. “Əshabi-Kəhf” ziyarətinin dəqiq vaxtı yoxdur, bura ilin istənilən fəslində 

getmək olar. Burada olarkən onu da öyrəndik ki, bu ziyarətə gəlmək üçün heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. 

"Əshabi-Kəhf ziyarətgahı" dini-mədəni abidə kompleksi barədə məlumat əldə edərkən öyrəndik ki, bu 

müqəddəs ocaq, ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1998-cu ildə “Əshabi-Kəhf”n abadlaşdırılması və bərpa 

edilməsi barədə göstərişindən sonra yenidən qurularaq, burada məscid tikilib, yol çəkilib, zəvvarlar üçün hər cür 

şərait yaradılıbdır. Ziyarətgahın ərazisində "Qonaq Evi", "Bələdçi otağı" da fəaliyyət göstərir. Girişi güneydən 

başlanan mağara quzey istiqamətdə, dağin içərisinə doğru uzanıb gedir. 

 

Rəvayətə görə, “Əshabi-Kəhf”... 

 

Mağaranın müqəddəsliyi xalq arasında yayılmış və bir sira qaynaqlarda əksini tapmış rəvayətlə bağlıdır. 

Rəvayətə görə, Allahdan üz çevirib bütlərə tapınan Dağ Yunis adlı hökmdarın zülmü ərşə dayanmışdı. İnsanlar 

arasinda küfr hökm sürürdü. Buna dözə bilməyən vəzir Təmirxan tək Tanrıçılıq inancında olan bir neçə dostu ilə 

zülmdən qurtarmaq üçün dağlara sığınmaq və başlarına çarə qılmaq istəyi ilə şəhərdən qaçırlar. Yolda 

hökmdarın çobanına rast gəlirlər. Vəziyyəti öyrənən çoban da zülmdən cana gəldiyini və ümidini bir olan 

Allaha bağladığını bildirərək, onlara qoşulur. Bu vaxt çobanın iti də ardınca gəlir. İtin səs salıb onların yerini 

bildirəcəyindən qorxuya düşürlər. Çoban iti heç bir vasitə ilə qova bilmir, vurub ayağının birini sındırır. Bir 

azdan baxırlar ki, it yenə gəlir. Çoban onun ikinci ayağını sındırdıqda it insan kimi dil açıb zülmdən qaçdığını 

bildirir və ölür. Çoban onu mağaranın girəcəyindən bir az aralı, hazırda ”Qitmir” adlanan yerdə basdırır və 

çomağını taxır üstünə. Bundan sonra qaçıb, yaxınlıqdakı mağaraya sığınırlar. Onları dərin yuxu aparır. 

Oyandıqdan sonra acdıqlarını hiss edərək vəziyyəti öyrənmək və çörək almaq məqsədilə vəziri şəhərə 

göndərirlər. O, pul verib çörək almaq istəyərkən yaxalanır. Ondan soruşurlar ki, bu pullar hardandır? Xəzinə 

tapmısan? O, isə inandırmağa çalışır ki, pullar kimsənin deyil, onları dünən şəhərdən çıxarkən özü ilə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

830 

 

götürübdür. Onu başa salırlar ki, pullar üç yüz il bundan əvvəl hökmdarlıq etmiş Dağ Yunisə aiddir. Burada bir 

möcüzə olduğunu bilən vəzir başına gələnləri danışdıqdan sonra maraqlanan insanlar mağaraya doğru axışırlar. 

Vəzir yoldaşlarının bundan qorxuya düşəcəklərini söyləyərək onları xəbərdar etmək üçün qaçaraq mağaraya 

gəlir. Baş vermiş möcüzəni bildirir. Hər biri əl qaldırıb Allahdan qeyb olmalarını diləyirlər. Allah onların səsini 

eşidir, hər biri qayaya söykəndikləri kimi də yox olur. Mağaraya daxil olanlar mağarada onların izlərini tapırlar 

və o zamandan mağara ziyarətgaha çevrilir. Xalq arasında yayılan bu rəvayət müəyyən dəyişikliklərlə 

qaynaqlarda da öz əksini tapıbdır. Sonralar bu rəvayətə əlavə olunmuş bir rəvayət mağaranın müqəddəsliyini 

daha da artırır. Həmin rəvayətə görə, Əhli-Beytin atası həzrəti Əli oranı ziyarət edib, namaz qılır, onun atı 

Düldülün ayaq izi qayada qalır. 

 

Müqəddəs ocaqda “Damcıxana”nın ziyarəti- övlad həsrətində olanların ümid yeri... 

 

Bu ziyarət həm də tarixi abidə kimi çox əhəmiyyətlidir. Mağaranın divarında izlər var. Bu, sanki divara 

söykənmiş insan izləridir ki, onlara da “Yeddi kimsənə” deyilir. Xalq arasında olan inama görə, həmin izləri 

öpmək vacibdir. ümumiyyətlə “Əshabi-Kəhf”i ziyarət zamanı bir neçə əməl var ki, onların ziyarət zamanı 

icrasına insanların içində güclü inam var. Məsələn, “Əshabi-Kəhf”ə piyada ziyarətə getmək, orada qurban 

kəsmək savab əməl hesab olunur. İnsanlar, niyyət edib yerdən təqribən 5-6 metrə qədər hündürlükdə olan 

Düldülün ayaq izinin qaldığı həmin çalalara kiçik daşlar atırlar. Niyyəti hasil olanın daşı orda qalır. Bir qayda 

olaraq üç daş atılır. Mağaranın daxilinə girdikcə ətrafdakı ağac və kollara parçalar bağlanır. Mağaranın daxili 

yüksələn formada olmaqla, yuxarı tərəfdə, məscidə və “Cənnət bağına” çıxan yolun solundakı qayada deşik var. 

Niyyəti olanlar deşikdən keçib həmin qayanın başına üç dəfə dolanırlar. Bunu daha çox xəstələr, sonsuz 

qadınlar və uşaqlar edirlər. 

Məscidin qabağındakı “Qara daş”ın və “Damcıxana”nın ziyarəti əsas məqamlardan hesab edilir. Qara daş 

müqəddəs hesab edildiyindən isanlar onu öpürlər. Bəzən xəstələr niyyət edib qaradaşın yanında yatırlar. Bir sıra 

xəstələrin buradan nicat tapıb qayıtması söylənilir. 

Məscidə ancaq namaz qılanlar və nəziri olanlar girirlər. Məscidin kişilərə aid hissəsində iki kitabə var. 

Niyyət edib məsciddə yatmaq adəti mövcuddur. 

İnsanlar ziyarətgah və onun ətrafında üç yerdə su inamı ilə qarşılaşırlar. Bunların biri təmizlənib müalicə 

olunma, ikincisi “Əshabi-Kəhf”in girəcəyindəki kiçik hovuz-bulaqdı. Suyun şəfa verici və müqəddəsliyini 

nəzərə alaraq içir və xörək hazırlayırlar. Bulaq, “Yeddi kimsənə”nin aşağı tərəfindən çıxdığı üçün daha da 

müqəddəs hesab edilir. Üçüncüsü – “Damcıxına”da dilək diləməklə istəklərin yerinə yetirilib-yetirilməyəcəyini 

bilmək üçün tavandan daman sudur. “Damcıxana” məscidin yuxarı tərəfində, bir neçə metr hündürlükdə 

yerləşir. Açıq salon şəklində olan həmin yerdə tavandan su damır. Maraqlıdır ki, ilin yağışlı və quraq 

keçməsindən asılı olmayaraq, burada damcı kəsilmir. Bu məqamda hər cür niyyət etmək olar. Yəni həm 

xəstələr, həm də hər hansı bir arzusu olan niyyət edib oturur damcının altında. Damcının başa və ya çiyinə 

düşməsi niyyətin tez hasil olacağı, aşağı ətraflara, bədənin hər hansı bir yerinə düşməsi isə nisbətən gec hasil 

olacağı kimi yozulur. Damcı düşməsə, deməli niyyət qəbul olmur. Ziyarətgahda ən uca məqam “Cənnət bağı” 

adlanan yerdir. Əvvəllər bura çıxmaq çox çətin idi. İndi isə dəmir pilləkənlər bu işi asanlaşdırıb. Silindrik 

formalı, hər tərəfdən yüksək qayalarla əhatə olunan bu məqam duaların qəbul olduğu yer sayılır. Burada 

gündoğana doğru qayaların arası ilə dar keçid qalxır. Keçidin baş tərəfində, sıldırım qayada bir dağdağan ağacı 

bitib. Həmin ağaca dilək üçün parçalar bağlanılır. “Əshabi-Kəhf” ziyarətimizdə bütün bunları eşitmək, dinləmək 

insanı bu qədim tarixi və dini abidə ilə üz-üzə durmaqdan həm qürurlandırır, həm də təsirləndirir. 

 

Memar Əcəmi məktəbinin yadigarı, Arazın o tayından ayrı düşən “Gülüstan” türbəsi... 

 

Media rəhbərləri ilə birgə ziyarətimizin qəbul olunması diləyi ilə bu müqəddəs ocaqla sağollaşıb yol alırıq 

Culfa rayonun Gülüstan kəndi yaxınlığında yerləşən “Gülüstan” türbəsinə. Bura çatanda artıq qaş qaralmışdı. İş 

vaxtı bitməsinə baxmayaraq, türbənin əməkdaşları qonaqların yolunu gözləyirdilər. XIII əsr Azərbaycan 

memarlığının ən maraqlı nümunələrindən biri, Culfa rayonu ərazisində yerləşən türbə, böyük Əcəmi Naxçıvani 

memarlıq məktəbinin yadigarı hesab olunur. Azərbaycanın qülləvarı türbələri sırasına daxil olan abidə iki 

hissədən - sərdabə və türbədən ibarətdir. Ancaq digər türbələrdə sərdabə hissə yerin altında yerləşdirildiyi halda 
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burada sərdabə yerin səthindən yuxarıda inşa olunubdur. Yüksək sənətkarlıqla işlənmiş ornamentlərin 

taxçalarda təkrarı ancaq yaxından baxarkən hiss edilir. Bu naxış və ornamentləri ancaq Naxçıvan şəhərində 

1186-cı ildə Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvani tərəfindən inşa edilmiş 

Möminə xatın türbəsinin ornamentləri ilə müqayisə etmək olar. Yarandığı vaxtdan keçən müddət ərzində təbii 

qüvvələrin təsirindən Möminə xatın türbəsində olduğu kimi, bu türbənin də üst örtüyü dağılaraq sıradan çıxır. 

Ona görə də Gülüstan türbəsinin çadır örtüyünün piramidaya oxşar və ya konik şəkildə olması ətrafında 

müxtəlif fikirlər yaranıbdır. Sovet hakimiyyəti illərində türbə Araz çayı boyunca çəkilən sərhəd xəttinin 

arxasında qaldığı üçün baxımsız qalaraq, bərpa edilməyib, hətta əhalinin onun yanına getməsinə icazə belə 

verilməyibdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 7 oktyabr 2015-ci ildə 

“Gülüstan” türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” Sərəncam imzalayıbdır. İndi bu türbə də 

Naxçıvanda olan digər memarlıq abidələri kimi özünə turist cəlb etmək baxımından əhəmiyyətli mədəni-tarixi 

abidə hesab olunur. KİV rəhbərlərinin bu qədim diyara səfərindən bir xatirə kimi “Gülüstan” türbəsində də bir 

şəkil çəkdirib yola düzəlirik. Naxçıvanda tarixi özündə yaşadan abidələr çox, vaxt isə azdır. Sabah isə hər qarışı 

insanı keçmişə aparan bu torpaqda, bizi başqa tarixi abidələrlə tanışlıq gözləyir. Davamı növbəti sayımızda... 

 

Mövqe.-2016.-21 oktyabr-№ 192.-S.6. 
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Yenilməzliyin daşlaşmış salnaməsinə çevrilən Əlincə qalası 

 

Zülfiyyə Quluyeva 

 

Naxçıvan öz tarixi, mədəni abidələri ilə Bakıdan bu qədim diyara səfər edən digər media nümayəndələri kimi 

məni də heyran qoymuşdu. Sanki, bu gözəl şəhərə ekskursiya ilə keçmişə qayıdıb yaşı əsrə bərabər olan tarixi 

vərəqləmək, gözümüzün qarşısında kino lenti kimi canlandırmaq imkanı qazanmışdıq. 

Naxçıvanı qarış-qarış gəzdikcə, bu qədim diyarın hər yerindən bir tarix boylandığının, bu şəhərin böyük 

turizm potensialının olduğunun bir daha dərk edirsən. 

Naxçıvanın zəngin tarixi mədəni irsini gördükcə qaldığımız “Təbriz” mehmanxanasının niyə bu qədər 

qonaq-qaralı olduğunu da anlayırsan. Səbəb bəllidir. Əcnəbi qonaqları bu şəhərə cəlb edən əsas məqam da elə 

Naxçıvanın qədim torpaq olması, tarixi və mədəni abidələrlə zənginliyidir. Bir sözlə, Naxçıvan, elə öz-

özlüyündə böyük bir turizm marşrutudur. Bu qədim diyarın turizm marşrutu ilə sanki insan, müasirlikdən 

keçmişə “zaman maşını” ilə səyahət edir. Naxçıvan səfərimizdə bu dəfə əyləşdiyimiz “zaman maşını” isə bizi 

lap uzaq keçmişə, Azərbaycan Atabəyləri - Eldənizlərin hakimiyyəti dövrünə aparır. Yolumuz bu dəfə 

Teymurləngin amansız həmlələrinə 14 il sinə gərən, hər qarışında tarix yaşayan Əlincə qalasınadır. 

Sıldırım qayanın başında qərarlaşaraq Teymurləngin cəllad oğlu Miranşaha əyilməyən, öz qala divarlarını 

savaş, əyilməzlik yolunda qanla suvayan Əlincə qalasına. İndi burada nə zalım Miranşah var, nə də onun 

atlarının ayaq izləri. Tarixdə qalan isə əyilməz, mərdlik, şücaət rəmzi olan Əlincə qalasıdır. İndi bu qala nəinki 

naxçıvanlıların, bütövlükdə Azərbaycan xalqının mübarizə əzminin daşlaşmış salnaməsidir. Sıldırım qayanın 

başındakı Əlincə qalasına qalxdıqca, Səmərqənddən Bağdada qədər dünyanın az qala yarısını tutmuş bir fatehin 

14 il ərzində Əlincə qalanı niyə ala bilmədiyini bir daha anlayırsan. Səbəb təkcə bu qalanın yerləşdiyi coğrafi 

relyef yox, həm də, bir xalqın yadellilərə qarşı tarix boyu dəyişməyən qətiyyəti, mübarizliyidir. Bu əyilməz 

qalaya qalxdıqca həm də onu anlayırsan ki, Əlincənin zirvəsinə qalxmaq, sadəcə, dəniz səviyyəsindən, təqribən, 

1500 metr yüksəklikdə dayanmaq deyil. Əlincə zirvəsi, həm də 14 il ərzində yadelli orduların burada 

vuruşanların mübarizliyinə, dönməzliyinə, iradəsinə, dözümlüyünə, əyilməzliyinə həsəd apardığı bir zirvədir. 

Bu zirvəyə doğru addımladıqca, Əlincəqala Tarix Mədəniyyət Muzeyinin direktoru Kamal Gülmalıyev bizə 

qalanın tarixi, burda aparılan restavrasiya işləri barədə məlumat verir. Beləcə, qalaya gedən hər pillənin 

hekayəsinə qulaq asaraq Əlincənin zirvəsinə çatırıq. 

K. Gülmalıyev deyir ki, Əlincəqala Tarix Mədəniyyət Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis 

Sədrinin 11 fevral 2014-cü il tarixli sərəncamı əsasında yaradılıb. Onun sözlərinə görə, Əlincə qalasında 2014-

cü il may ayından etibarən bərpa işlərinə başlanılıb. Əlincə qalasında təmir-bərpa, restavrasiya işləri aparılsa da, 

qalanın tarixi, qədimiliyi qorunaraq saxlanılıb. O bildirir ki, qalada restavrasiya işləri aparılarkən, Əlincə 

qalanın vaxtilə dağılmış qala hasarlarından tökülmüş daşlardan istifadə olunub. Əlincə qalaya qalxdıqca insanı 

diqqətini cəlb edən məqam pilləkənlərdə də tarixin yaşamasıdır. Kamal Gülmalıyevin sözlərinə görə, qalanın 

pilləkənləri "Dizə daşı"ndan hazırlanıb. Restavrasiya işlərində isə əhəng məhlulu və dağ daşından istifadə 

olunub. 

Qeyd edək ki, turistləri, gələn qonaqları Əlincə qalasının zirvəsinə aparan yol, 1301 pilləkəndən ibarətdir. 

Naxçıvan şəhərindən Əlincə Qalasına getmək üçün 25 km avtomobillə, təxminən 2 km-də piyada yol getmək 

lazım gəlir. Qalaya qonaqları aparan pilləkənlər dik yoxuşda qərarlaşdığından, Əlincə qalasına çatmaq üçün 

yolda bir neçə dəfə ayaq saxlayıb nəfəs dərməmək mümkün deyil. Qalada aparılan qazıntılar zamanı tapılan nə 

tikili varsa görünüşü saxlanılmaqla bərpa edilməsi, bu zaman təndirlərin, ərzaq saxlanılan küplərin, insanların 

və atların saxlanılması üçün daldalanacaqların olduğu kimi saxlanılması da qalanın tarixiliyinə əlavə rəng qatır. 

K. Gülmalıyev deyir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-ci 

il 6 dekabr tarixli sərəncamının icrası ilə əlaqədar muxtar respublika ərazisindəki tarixi abidələr qeydə alınıb 

pasportlaşdırılarkən “Əlincəqala” haqqında da məlumatlar toplanmış və bu abidə, 2007-ci ildə dünya 

əhəmiyyətli abidələrin siyahısına daxil edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin "Culfa 

rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında" sərəncamı tarixi abidələrimizə göstərilən 

qayğının bariz nümunəsidir. “Əlincəqala” tarixi abidəsindəki qala divarları, bürc və giriş qapıları, qədim yaşayış 
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evləri, təsərrüfat binaları, su hovuzları və təndirlər, səngər və mühafizə yerləri ilkin forması saxlanılaraq bərpa 

olunubdur. Qala divarları və bürclər əzəmətli görkəmi ilə Naxçıvan memarlıq məktəbinin qədim izlərini özündə 

yaşadır. Bərpa işləri zamanı qalanın zirvəsinə doğru yol çəkilmiş, qala ərazisində, eləcə də yol boyunca 

işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb, oturacaqlar qoyulub və ətrafda yaşıllıqlar salınıbdır. 

Burada restavrasiya işləri aparılsa da, qala özündə tarix yaşadır. Məlumat üçün deyək ki, bu abidə 2007-ci 

ildə dünya əhəmiyyətli abidələrin siyahısına daxil edilibdir. 

Bəli, mübarizlik rəmzi olan Əlincənin tarixi çox qədimdir. Qədim mənbələrdə bu qalanın 2 mindən çox yaşı 

olduğu göstərilir. Orta əsr yazılı qaynaqlarda “Alıncik”, “Alınca” kimi qeyd olunan Əlincənin adını tədqiqatçılar 

qədim türk dilində “düzənlik” mənasında işlədilən “alan” sözü ilə bağlayırlar. Xalq etimologiyasına görə 

qalanın adı “Əlincik” yəni “Əlini çək” kimi yozulur. Bu da onun alınmazlığı və məğlubedilməzliyi ilə bağlıdır. 

Məlumatlara görə, Şəmsəddin Eldənizin hakimiyyəti illərində Azərbaycan Atabəylər dövlətinin baş xəzinəsi də 

məhz Əlincəqalada saxlanmışdır. Tarixçilərin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Atabəyləri - Eldənizlərin 

hakimiyyəti dövründə Əlincənin əhəmiyyəti xüsusilə artmış, hökmdar ailəsinin təhlükəsizliyini təmin etmək 

üçün sığınacaq yerinə çevrilibdir. Naxçıvan hakimi Zahidə xatunun iqamətgahı və Eldənizlərin xəzinəsi 

Əlincədə yerləşirdi.1225-ci ildə Xarəzmşah Məhəmmədin oğlu Cəlaləddin Manqburnının Azərbaycana hücumu 

zamanı Eldəniz hökmdarı Özbək 1210-1225 bu qalaya sığınaraq və burada döyüşlərin birində həlak olubdur. Bu 

mərdlik qalası XIV əsrin 80-90-cı illərində Əmir Teymura qarşı mübarizəsinin əsas istinadgahına çevrilərək 14 

il mərdliklə müdafiə olunubdur. Teymurun gəlişini eşidən Cəlairi Sultanı Əhməd (1382-1410) xəzinəni, ailəsini, 

oğlunu, yaxın adamlarını Əlincədə yerləşdirib Bağdada çəkilir. Qalanın müdafiəsi 300 əsgərlə Əmir Altuna 

həvalə edilir. 

Teymur 1386-1401-ci illərdə qalaya 4 dəfə yürüş edibdir. İlk yürüş dövründə (1386) qala ətrafında şiddətli 

vuruşma getmiş,aşağı səngərləri tutulub, müdafiəçiləri daha yaxın səngərlərə çəkilmiş, mühasirəyə alınıbdır. 

Teymurun oğlu Miranşah tərəfindən mühasirədə saxlanılan Əlincədə su ehtiyatı tükəndiyindən müdafiəçilər 

təslim olmaq məcburiyyətində qalıblar. Lakin müdafiəçilər qaladan çıxmayıb, güclü yağış yağmış, su qıtlığı 

aradan götürüldüyü üçün qala təslim olunmamışdı. 1393-cü ildə Teymurun 40 minlik qoşunu Əlincəyə hücum 

edir. Bu zaman müdafiəçilərin bir dəstəsi təsadüfən, Altunun başçılığı ilə qaladan çıxıb. Onlar geri döndükdə 

qala qapılarının Teymurun qoşunları tərəfindən tutulduğunu görüb onlara hücum edirlər. Düzgün strateji mövqe 

Altun və cəngavərləri teymurilərə böyük tələfat verir. Bu döyüşdə Əmir Teymurun on minlik qoşun 

sərkərdəsinin 2-si öldürülür və müdafiəçilər qalaya daxil ola bilirlər. 

1397-ci ildə Şəki və gürcü qoşun birləşmələri Əlincəyə hücum edir və teymuri sərkərdəsi Sultan Səncəri 

məğlubiyyətə uğradaraq Sultan Tahiri mühasirədən çıxarıb Bağdada göndərir. Bu xəbər dünyanın ən güclü hərbi 

qüvvələrini məğlubiyyətə uğradan Əmir Teymuru hiddətləndirir. O, 1399-cu ildə Əlincəyə 5-6 əmirin başçılığı 

ilə qoşun hissələri göndərir. Qala öz daxilində yaranmış münaqişə nəticəsində başsız qaldığından təslim olur. 

Qalanın kutvalı (rəisi) Əhməd Oğulsayi tutularaq (1401) Teymurun yanına aparılır və öldürülür. Qalanın belə 

dözümlülüyünün səbəbini aydınlaşdırmaq üçün Teymur şəxsən Əlincəyə qalxır, qalanı seyr edir və onun 

möhtəşəmliyinə heyran qalır. 

Elə biz də qalaya çıxdıqca, onun tarixini öyrəndikcə heyranlığımızı gizlədə bilmirdik. Qeyd edim ki, 

Naxçıvanın abidələri, xüsusilə Əlincə qala bu qədim yurdun tarixi keçmişini özündə yaşatmaqla bərabər, həm 

də müasir dövrdə turizm potensialının artmasına xidmət edir. Həqiqətən bu qalanın dünya mədəniyyət tarixində 

xüsusi yeri və əhəmiyyəti var. Əlincə demək olar ki, Naxçıvan tarixi abidələr və görməli yerlər üzrə səyahət 

turizminin ən ideal məkanlarındandır. Culfa rayonunun Xanəgah və Əlincə kəndlərinin əhatəsindəki eyniadlı 

dağın başında yerləşən qala elə kənardan turistlərə gəl-gəl deyir. 

Onu da qeyd edim ki, bu qaladan Şeyx Fəzlullah Nəiminin uyuduğu türbə də görsənir. Qalanın işğal 

qurbanlarından olan Nəimi Teymurilərin istilasının güdazına gedən görkəmli şəxsiyyətlərimizdəndir. Buradan 

Nəiminin türbəsinə baxarkən n adamın içindən bu qala divarları arasında zalım Miranşahı tapıb sorğu-sual 

etmək, bu söz xiridarına qıymaqla əlinə nə keçdiyini soruşmaq keçir. Təbii ki, indi burda nə Miranşahdan, nə də 

onun canına qıydığı qala mühafizəçilərdən bir nişanə. Tarixdə qalan bircə bu qaladır ki, o da gənc nəslin 

yaddaşında yadelli işğalçılara qarşı müqavimət mərkəzinin simvolu sayılır. Naxçıvana səfərimizdə bir daha 

əmin oldum ki, Naxçıvanın az qala hər qarışı, hər daşı özündə tarix yaşadır. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi: “Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında 

özünəməxsus rol oynayan Naxçıvanın hər daşı, hər qayası tarixin canlı şahididir”. 
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Ordubadda meyvəçiliyin şöhrəti özünə qaytarılır 
 

Bu sahənin inkişafına hərtərəfli şərait yaradılıb 

 

Hafizə Əliyeva 

 

Sağlam qidalanmada meyvə əsas şərtdir. Zəngin vitamini insanlar məhz bu ləziz nemətlərdən alır. 

Bəşəriyyətdə baş verən müharibələr, aclıq, səfalət zamanlarında meyvələr bəzi insanlara bu ağır dönəmi 

keçməyə kömək edib. Meyvəçilik muxtar respublikamızda həmişə insanların sevdiyi, onların məşğulluğunu 

təmin edən bir sahə olub. Bu sahədə bağlar diyarı kimi tanınan Ordubad rayonu xüsusilə seçilib. Özü də, əsasən, 

bu bölgə ərik bağları ilə məşhurlaşıb. Bu bağlarda yetişdirilən müxtəlif növ əriklər dünyada yetişdirilən ərik 

növləri içərisində birinci yerdə dayanıb.  

 “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyində verilən bir məlumatda oxuyuruq: “Hər il orta hesabla Ordubaddan Tiflisə, 

oradan isə Ağstafa dəmir yolu vasitəsilə Rusiyanın mərkəzi şəhərlərinə 150 min pud quru ərik daşınırdı”. Tək 

elə bu fakt Ordubad əriyinin dadından-tamından, alıcı bolluğundan xəbər verir.  

Meyvəçiliyin çox gəlir gətirən sahə olduğunu o dövrün statistikası da təsdiq edir. A.X. Pollovun 

hesablamalarında göstərilir ki, ərik ağacları əkilmiş hər desyatin torpaq sahəsində 200 ortayaşlı ağac olurdu və 

bunların hərəsindən 600 pud məhsul götürülürdü. Ərik qurusunun hər pudu həmin ərazidə 50 qəpiyə satılırdı. 

Hər desyatin ərik bağından sahibkarlar 280 manat təmiz gəlir götürə bilirdilər... 

Bu barədə rayonun yaşlı sakini İbrahim Əliyevlə həmsöhbət olub öyrəndik ki, Ordubadda boş qalmış torpaq 

sahəsi olmayıb. Buranın torpağı meyvəçilik üçün gəlirli olduğundan bağbanlar həvəslə bu sahəni inkişaf 

etdiriblər. Deyir ki, vaxtilə Ordubadda 40 növdə ərik yetişdirilib. Bu sahədə Xanağa, Dəstə, Vənənd, Ağrı, Dizə, 

Düylün kəndləri xüsusilə seçilib. Bu kəndlərdəki bağlarda öz dadı və ətri ilə seçilən əbutalibi, haqverdi, şalax, 

göycənabat, ağcanabat, badam-ərik, kəri-kəri, növrəstə, balyarım, həbalı, hədci, gilərik kimi ərik növləri daha 

çox yetişdirilirdi.  

O dövrün meyvəçilik tarixindən söz açan həmsöhbətim bildirir ki, Karteliyada və İrəvan quberniyasında 

keçirilən meyvəçilik sərgilərində Ordubad əriyi ən yüksək yerdə dayanıb. Əbutalibi əriyi 1898-ci ildə 

Kaliforniyada təşkil olunmuş meyvəçilik sərgisində birinci yerə layiq görülüb. Həmçinin dünyanın müxtəlif 

ölkələrində keçirilmiş sərgilərdə Ordubad meyvələri qızıl medallar qazanıb. 1866-cı ildə Ordubad şəhərindən 2 

min pud əriyin bazara çıxarılması faktı da Ordubadda insanların meyvəçiliyə göstərdikləri marağı təsdiq edir.  

Öyrəndik ki, bu sahə indi yenidən dirçəldilməkdədir. İcrası uğurla başa çatdırılan “2012-2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” rayonun 

meyvəçilik ənənələrinin inkişafına münbit şərait yaradıb. Naxçıvan Muxtar Rеspublikasında əhalinin ərzaq 

məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində, emal müəssisələrinin xammalla təchiz olunmasında və 

məşğulluğun təmin edilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən həmin proqramın davamı olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qəbul olunub. Dövlət 

proqramının qarşıya qoyduğu vəzifələrlə bağlı Ordubadda yeni bağların salınması, yerli meyvə sortlarının 

inkişafı və yeni sortların gətirilərək əraziyə uyğunlaşdırılması istiqamətində işlər getdikcə daha geniş vüsət alır. 

Rayon Statistika İdarəsindən aldığımız məlumat da bunu təsdiq edir. 2012-ci ildən bu yana Ordubadda 

meyvəçiliyin inkişafı istiqamətində görülən işlərə nəzər salanda aydın olur ki, həmin ildə bu bölgədə 673,31 

hektar bağ olduğu halda, hazırda Ordubadda 705 hektar bağ mövcuddur. Həmin il barverən bağlar 524,94 hektar 

təşkil edib və bu bağlardan 2640,6 ton məhsul götürülüb. Bu gün Ordubad bağlarının 598 hektarı bar verir və bu 

bağlardan hələlik 14 ton məhsul götürülüb. Bu illərdə Sahibkarlığa Kömək Fondundan meyvəçilik üçün 7 nəfərə 

98 min manat kredit verilib. 2012-ci ildə Dəstə kəndində 0,3 hektar sahədə tinglik, Xanağa, Gilançay, Biləv, 

Düylün və Dəstə kəndlərində, ümumilikdə, 11 hektar bağ salınıb. 2013-cü ildə bu iş Ordubad şəhəri, Tivi, Aşağı 

Əylis, Dəstə kəndlərində həyata keçirilərək 10 hektarda reallaşdırılıb. Sonrakı ildə rayonun müxtəlif 

kəndlərində, ümumilikdə, 13,4 hektar sahədə yeni meyvə bağı salınıb.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

836 

 

Ötən il meyvəçilikdə görülən işlər daha da genişləndirilib. Belə ki, rayonun Dəstə kəndi ərazisində 3,5, 

Düylündə 2 hektar, Əylisdə 15 hektar, həmçinin iməciliklər yolu ilə 5,5 hektar sahədə yeni ağaclar əkilib, 5 

hektarda bərpa işi aparılıb. Ötən ilin payızında isə Dəstə kəndi ərazisində 5 hektar sahədə ərik bağı salınıb. 

Rayonda meyvəçiliyin digər sahələri də inkişaf etdirilir. Cari ilin yazında Dəstə kəndində 1 hektar sahədə 

alma bağı, Gilançay vadisində 1 hektar sahədə cəviz bağı, Aşağı Əylis kəndində 9,5 hektar sahədə müxtəlif 

meyvələrdən ibarət yeni bağlar salınıb.  

Güclü təsərrüfatçılıq ənənələri, qabaqcıl meyvəçilik təcrübəsi yaradılmış Ordubad rayonunda tarixən 

yetişdirilən, ölkəmizin müxtəlif bölgələrinə yayılan, dünya sərgilərində iştirak edən ərik sortlarının bərpası, 

yaşadılması bu gün vətənpərvərlik işinə çevrilib. Bu sahə ilə məşğul olanlardan biri də Ordubad şəhər sakini 

Əbdül Haşımovdur. Təcrübəli bağbanla söhbətimizdə öyrənirik ki, hər bir ordubadlı meyvəçilikdə genetik 

fondun qorunub saxlanmasını özünün vətəndaşlıq borcu sayır. Vurğulayır ki, muxtar respublikanın torpaq, iqlim 

və relyef xüsusiyyətlərinə asan uyğunlaşan meyvə sortlarından ibarət tingçilik sahələrinin yaradılması da bizim 

üzərimizə düşür və bu istiqamətdə hər bir bağban səy göstərməlidir. 

Onun sözlərinə görə, çox qədim zamanlardan Təbriz bazarında Ordubadın əbutalibi əriyi, mərəs alçası və 

sarı albuxarası çox satılıb. İndi o mərəs alçanın kökü kəsilmək üzrədir.  

Deyir ki, Ordubadda cəviz ağacları da yaxşı məhsul verib. Və bildirir ki, bizim cəviz sortlarını Kaliforniyaya 

aparıb seleksiyasını çıxarıblar. Limon əriyi, heyva, albuxara növlərini ermənilər ötən əsrin 50-ci illərində 

Amerikaya aparıblar. Ordubadın qədim əsgərabad əriyinin, göy əriyin kökü kəsilmişdi. Onları gedib İranın uzaq 

əyalətindən tapıb gətirmişəm. Bundan başqa, 7-8 növ şaftalı gətirmişəm.  

Bəli, Əbdül Haşımov Ordubadın gəlirli sahəsi olan meyvəçiliyin inkişafı ilə məşğuldur. Yaratdığı tingçilik 

təsərrüfatında həm yerli meyvə sortlarını çoxaldıb satır, həm də başqa yerlərdən gətirdiyi meyvə sortlarını yerli 

şəraitə uyğunlaşdırıb çoxaldır. Təcrübəli bağban 50 calaq növündən istifadə edir. Azərbaycanın müxtəlif 

bölgələrinə onun tingləri aparılır. Amma bildirir ki, Naxçıvanın havası, suyu, torpağı burdakı meyvələrə daha 

yüksək təam verir. Odur ki, gənclər bu sahəyə maraq göstərib təhsil alsalar, becərməni biliklə yerinə yetirsələr, 

meyvəçilik daha yaxşı inkişaf etdirilər, yaxşı gəlir gətirər. Çünki torpaqda bağ salınmamışdan becərmə 

aparılmalı, ağacların inkişafına, məhsuldarlığına elmi şəkildə nəzarət olunmalıdır.  

Deyir ki, bu bölgənin ərikləri şirinliyi ilə seçilir. Qurusı da, hazırlanan müxtəlif konserv məmulatları da 

yaxşı qazanc gətirir. Əgər ağ növrəstə əriyinin bir ağacından 175-200 kiloqram, haqverdi əriyinin bir ağacından 

150-200 kiloqram məhsul götürmək olursa, ağcanabatdan şəkərsiz cem bişirilirsə, XIII əsrdən bağlarımızda 

becərilən badamı əriyinin bir ağacından 120-150 kiloqram, bir meyvəsinin çəkisi 60-65 qram olan hampa 

əriyinin bir ağacından 175-200 kiloqram, balyarım əriyinin bir ağacından 70-100 kiloqram məhsul götürülməsi 

mümkündürsə, niyə çoxaldılmasın?  

Ordubad rayonunda iki soyuducu anbar da tikilib təsərrüfatçıların istifadəsinə verilib. Birinin tutumu 250, 

digərinin tutumu 100 ton olan bu anbarlarda bağların məhsullarını təptəzə saxlamaq imkanı var. Həmçinin 

Ordubad və Naxçıvan şəhərlərində təşkil olunan satış-yarmarkalarında ordubadlı təsərrüfatçılar bağlarının ətirli 

meyvələrini satışa çıxarıb qazanc əldə edirlər.  

Bir sözlə, Ordubadın qədim meyvəçilik tarixi var. Meyvəçiliyin inkişafında, onun şöhrətinin geri 

qaytarılmasında, əhalinin daha yaxşı gəlir sahibi olmasında, insanların məşğulluğunda mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən meyvəçiliyin inkişafına hərtərəfli şərait yaradılıb. Ona görə də inanırıq ki, Ordubad bundan sonra da barlı-

bəhrəli meyvə bağları ilə buraya gələnləri məftun edəcəkdir. 

 

Səs.-2016.-19 oktyabr-№ 191.-S.6. 
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Naxçıvanın şəfa mərkəzi 
 

Zülfiyyə Quluyeva 

 

20 nəfərlik heyətlə Naxçıvana gələn müxtəlif media orqanlarının rəhbərləri bu gözəl diyarın hər yerindən 

keçmişə boylanan bir pəncərə olduğundan, Naxçıvanın inkişaf etməklə yanaşı, öz qədimiliyini də qoruyub 

saxladığından, keçmişinə sahib çıxdığından ağızdolusu danışırdılar. Səfər çərçivəsində bir daha şahidi olduq ki, 

qədimiliyi ilə fərqlənən, mədəni, tarixi abidələri ilə özündə tarix yaşadan bu diyar sən demə, həm də böyük 

turizm potensialına malik imiş. Burada hətta elə yerlər var ki, həm turizm baxımından əvəzsizdir, həm də şəfa 

ocağı kimi hər il yüzlərlə insanı özünə cəlb edir. “Yüz eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır” məsəlinə əməl 

edib, yollanırıq Naxçıvanın adı dillərdə gəzən, tərifi ölkəmizin sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda dolaşan, 

məşhur Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə. O Duzdağ ki, neçə-neçə xəstənin dərdinə çarə olaraq onları dünyanın 

ən böyük neməti olan can sağlığına qovuşdurub. Davasız, dərmansız... Eləcə unikal duz mağarasının möcüzəvi 

havası ilə... 

Yol abad, söhbət şirin olduğuna görə, mənzil başına necə çatdığımızı hiss etmədik. Bir də gördük ki, artıq 

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin qarşısındayıq. 

Möcüzəli duz mağarası... 

Duzdağ mağarasına çatmamış gözümün önündə enişli-yoxuşlu, kələ-kötür yollu bir mağara canlandırsam da, 

xəstələrin müalicəsi üçün hər bir şəraiti olan xəstəxana ilə qarşılaşdım. Yeganə fərq bu şəfa ocağının yerin 

altında qərarlaşması idi. Tavanı və divarları sal və kələ-kötür daş duzlardan ibarət olan bu mərkəz xəstələrin 

dincəlməsi, müalicə alması üçün bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilmişdi. 

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə daha yaxından tanış olmaq üçün bu şəfa ocağının baş həkimi Zülfiyyə 

Həsənova ilə söhbətləşirik. Z. Həsənova bizə Duzdağ mağarasının unikallığı barədə məlumat verərək buradakı 

duz qatının qalınlığının 8,2 metr olduğunu söyləyir. Bu fizioterapiya mərkəzinin daha bir unikallığı isə ilin 

bütün fəsillərində temperaturun dəyişməz qalmasıdır: “Burada ilin bütün fəsillərində havanın temperaturu 18-20 

dərəcə, nisbi rütubət isə 24-50 faiz arasında dəyişir. Mərkəzdə duz layları arasında oksigen havanın 20 faizini 

təşkil edir ki, bu da ağciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə təbiətin bəxş etdiyi ən gözəl dərmandır. Duzun 

tərkibindəki zəngin minerallar və kimyəvi elementlər də orqanizmə müsbət təsir göstərir. Oksigen və zəngin duz 

minerallarının yaratdığı hava ağciyər xəstəlikləri – bronxial-astma və bu kimi xroniki xəstəliklərin müalicəsində 

müstəsna rola malikdir”. 

Həmsöhbətimiz deyir ki, bura müraciət edən xəstələr, əvvəlcə 2-3 gün xəstəxana ərazisinə adaptasiya 

olunurlar. Bundan sonra böyüklərə və kiçiklərə ayrı-ayrılıqda müalicə kursu təyin edilir. Z. Həsənovanın 

sözlərinə görə, maksimal olaraq müalicə kursu 14 gün təşkil etsə də, hər xəstəyə xəstəliyin gedişatına və yaşına 

görə ayrıca müalicə kursu təyin edilir. Onun sözlərinə görə, uşaqlar əsasən 8 gün olmaqla, gün ərzində 2-3 saat 

duz mağarasında qala bilərlər: “Böyüklər axşam saatlarında, uşaqlar isə gündüz saatlarında 10-15 seans yeraltı 

şöbədə olurlar. Müalicə başa çatdıqdan sonra böyüklərdə 85 faiz, uşaqlarda isə 99 faizə qədər yaxşılaşma qeydə 

alınır”. 

Z. Həsənova deyir ki, buna səbəb uşaqlarda xəstəliyin yeni baş qaldırmasıdır: “Xəstə nə qədər tez, xəstəlik 

ağırlaşmamış müraciət edərsə, effekt də bir o qədər çox olar”. 

Baş həkim Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə əsasən həkim göndərişi ilə gəlməyin məsləhət olduğunu 

söyləyir. Onun sözlərinə görə, bu zaman diaqnoz əsasında xəstəyə müalicə kursu tətbiq etmək daha asan olur: 

“Bəzi xəstələr var ki, özləri bura müraciət edirlər. Biz bu zaman onlarda xəstəliyin hansı mərhələdə olduğunu, 

xəstəliyin kəskin, yoxsa remissiya dövründə olduğunu öyrənmək üçün analiz, kliniki müşahidə aparmalı oluruq. 

Amma yaxşı olar ki, xəstələr öz qeydiyyatda olduqları poliklinikanın, xəstəxananın göndərişi əsasında, dəqiq 

diaqnozla bizə müraciət etsinlər. Bu zaman özlərinin də, bizim də işimizi asanlaşdırmış olarlar”. 

Mərkəzin baş həkimi deyir k, bura müalicə üçün gələnlər xəstəliyin ağırlaşmadığı, remissiya dövründə 

müraciət etsələr daha yaxşı olar. 

“Mərkəzdə vərəmli xəstələri də müalicə edirsinizmi” sualımıza baş həkim yox cavabı verir. Z. Həsənova 

deyir ki, Duzdağ Müalicə Mərkəzi vərəmli xəstələrin şəfa tapacağı ocaq deyil: “Bəzən belə vərəmli xəstələr bizə 
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müraciət edir. Biz onları başa salırıq ki, sizə günəşli hava lazımdır. Mağarada onların tutmaları, nəfəs alma daha 

da ağırlaşa bilər”. 

Kimlər şəfa tapa bilər? 

Bəs görəsən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində əsasən hansı xəstələr şəfa tapa bilər? Z. Həsənova bildirir ki, 

allergik astma və xroniki bronxiti olan xəstələrdə şaxta havası daha çox effekt verir: “Bronxial astmalı şəxslərdə 

spleoterapiyadan sonra boğulma tutmalarının sayı azalır və ya kəsilir. Eləcə də, quru öskürək azalır və ya 

bəlğəmli öskürəklə əvəz olunur. Yuxuları yaxşılaşır gecə boğulma tutmaları azalır. Bronx yolları təmizlənir 

xəstələr havanı daha rahat alırlar”. 

Hər xəstəliyin müalicəsinə vaxtında başlamaq məqsədəuyğun sayıldığı kimi, allergik astma və xroniki 

bronxitin də müalicəsi üçün xəstəlik ağırlaşmamış Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə gəlmək lazımdır. Amma sən 

demə, bu Mərkəzə gəlib müalicə olunmaq da hələ tam şəfa tapmaq, xəstəlikdən birdəfəlik yaxa qurtarmaq 

anlamına gəlmir. Z. Həsənova söyləyir ki, xəstələrə burada müalicə kursu keçdikdən sonra onların xəstəliyini 

ağırlaşdıran zərərli amillərdən uzaq durmaq tövsiyə olunur. Həmsöhbətimiz deyir ki, çarpayı sayı 260 ədəd olan 

bu 

Duzdağa müalicəyə gələndə vaxtı düz seçin!!! 

Mərkəzdə müalicə olunmaq üçün vaxtı seçənlərin çoxu yanılırlar. Baş həkim deyir ki, Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzində xəstəliyin müalicəsi üçün ən uğurlu vaxt, fəsil dəyişən dövrlər hesab olunur: “Çox təəssüf ki, çox 

adam bura əsasən yayda məzuniyyət götürüb gəlir. Amma martın 15-dən mayın sonunadək, sentyabrın birindən 

noyabrın 15-dək olan müddət burada müalicə üçün daha effektli sayılır. Biz ilin 12 ayı işləyirik. Amma nədənsə, 

bura müalicə üçün gələnlər daha çox yay fəslini seçir. Halbuki, fəsil dəyişikliyi olan aylar daha 

məqsədəuyğundur”. 

Həm pulsuzdur, həm də... 

Baş həkim deyir ki, xəstəxananın tibbi personalı da 24 saat ərzində növbəlilik prinsipi ilə gələn xəstələrə 

xidmət göstərir. Hətta Mərkəzin iki təcili və təxirəsalınmaz xidmət avtomobili də var. Bu avtomobillərdən 

xəstələrdə ağırlaşma olarsa istifadə edilir. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə bağlı xəstələri daha çox 

maraqlandıran məqam burada xidmətin pullu, yaxud pulsuz olmasıdır. Baş həkim nəinki bu Mərkəzdə tibbi 

xidmətin pulsuz olduğunu, hətta Naxçıvanın mərkəzindən xəstələri bu şəfa ocağına gətirən pulsuz servisin də 

olduğunu söyləyir. 

Həmsöhbətimiz deyir ki, Naxçıvanın mərkəzindən 14 km aralıda yerləşən bu şəfa ocağına yayda axın çox 

olduğundan, servis bir neçə reyslə xəstələri xəstəxanaya daşıyır. Həmsöhbətimiz deyir ki, yay aylarında 

Mərkəzə gündəlik 20-25, qışda isə 10-12 xəstə müraciət edir. Z. Həsənova şəfa ocağı kimi xarici ölkələrdə də 

məşhurlaşan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə əcnəbi xəstələrin də müraciət etdiyini deyir. Onun sözlərinə görə, 

Polşanın Krakov şəhərində, Ukraynanın Ujqorod şəhərinin Solotvino qəsəbəsində, o cümlədən Qırğızıstanda da 

duz şaxtası var. Ancaq Naxçıvandakı Duzdağ öz müalicəvi əhəmiyyətinə görə digərlərindən bir neçə cəhətdən 

üstündür: “Naxçıvandakı şaxtalar dağın altında horizontal şəkildə yerləşdiyindən təzyiqin birdən-birə 

dəyişməsinə və xəstələrin səhhətinin pisləşməsinə gətirib çıxarmır. Burada temperatur sabitdir, nisbi rütubət 

aşağıdır, havada zərərli qazlar yoxdur. Buraya gələn xəstələrin, təxminən, 300 metr məsafəni qət etməsi isə 

yeraltı şöbədəki havaya tədricən öyrəşmək imkanı yaradır”. 

Ildə 2500-300 nəfər müraciət edir... 

Duzdağ şaxtasını gəzdikdə yolüstü Mərkəzin həkim pulmonoloqu, Nizami Şahtaxtinski ilə də söhbətləşirik. 

Həmsöhbətimiz deyir ki, buraya müraciət edən xəstələrin çoxu bronxitlər, asmatik bronxidlər, predastmalar, 

bronxial astma, allergik konyuktivit, allergik rinit kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərdir: “Bura daha çox 

bronxial astma, astmadan əvvəlki dövr, asmatik bronxitlər müraciət edir. İl ərzində bu xəstəxanaya bronxial 

astma, allergik xəstəliklərlə bağlı 2500-300 nəfər müraciət edir. Onların arasında yay aylarında uşaqlar daha çox 

olur”. 

Onunla söhbət əsnasında bəzi maraqlı məqamlar da üzə çıxdı. Sən demə, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə 

uşaqların qəbul edilməsi ilə bağlı müddət də var: “Şaxtaya müalicə üçün uşaqlar üç yaşından sonra qəbul 

edilməlidir”. Həmsöhbətimiz deyir ki, şaxtaya göstərişlərlə yanaşı əks göstərişlər də var: “O adamlarda ki, ürək 

xəstəliyi, şəkərin və hiperteniyanın ikinci mərhələsi yəni qan təzyiqinin 180-dan yuxarı olması, revmatizm, 

bazedov (zob) xəstəliyi varsa, bu cür xəstələr şaxtaya əks göstərişdir. Balaca uşaqlar yaşından, orqanizmin 
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xüsusiyyətindən asılı olaraq 6-10 günədək, böyüklər 10 -16 gün müalicə kursu keçə bilərlər. Bu şaxta hamilə 

qadınlara əks göstərişdir”. 

Duzdağ mağarasına girər-girməz məni ilk düşündürən suallardan biri, bəlkə də birincisi bu möcüzəvi şəfa 

ocağının müalicəvi əhəmiyyətinin səbəbi ilə bağlı idi. Görəsən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində insanların şəfa 

tapması, hansı amillə bağlıdır? Buranın havasında olan hansı möcüzə insanların dərdinə dərman olur? 

Nizami Şahtaxtinski deyir ki, duzdağ şaxtasında 1 sm kub havada 17-21 mq natri xlor ionları var: “Onlar bir 

növ havanı mikrobsuzlaşdırır. Tutmaları sakitləşdirir, remissiya dövrünə keçirir. Daimi barometrik təzyiqin 

nəticəsində allergik iltihaba reflektorik təsir göstərilir. Allergik reaksiyaların zənciri qırılır və nəticədə kliniki, 

biokimyəvi effektlər yaranır. Müalicə faiz etibarilə 6 aya kimi 80-85 faiz kömək edir”. 

Amma həmsöhbətimiz deyir ki, bu müalicə ilə yanaşı məsləhətlərə əməl edilməlidir. Duzdağ şaxtasında 

müalicə aldıqdan sonra, tüstü, toz qoxu, sitrus meyvələrindən uzaq durmaq lazımdır”. 

Biz Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində olduqda diqqətimi cəlb edən daha bir məqam buraya əcnəbi turistlərin 

gəlməsi oldu. Elə Mərkəzin baş həkimi Zülfiyyə Həsənova da bu möcüzəvi və unikal məkana xəstələrdən çox, 

turistlərin gəldiyini söyləyir. Onun sözlərinə görə, Fizioterapiya mərkəzi yeraltı və yerüstü hissələrdən ibarətdir. 

Yerüstü hissə Duzdağın bilavasitə özündə, “Duzdağ” otelinin ərazisində yerləşir. Oteldə qonaqlar üçün yüksək 

səviyyədə xidmət mövcuddur. Z. Həsənova deyir ki, turistlərin Mərkəzə girişi üçün onlardan heç bir haqq 

alınmır: “Yanlız turistlər gəldiyi üçün burada Naxçıvanın tarixini özündə əks etdirən yerli istehsaldan ibarət 

suvenirlərin satışı üçün şərait yaradılıb. Turistlər bu möcüzəvi məkana daxil olduqda divarların təbii duz 

olduğunu biləndə heyrətlərini gizlədə bilmirlər. Baxıb bu unikal məkandan çıxanda suvenirlər alırlar. Əsas odur 

ki, onlar Naxçıvanın tarixini, mədəni abidələrini, bu cür məkanlarını öz gözləri ilə görürlər. Naxçıvandan 

yüksək təəssüratla geri qayıdırlar”. 

Elə biz də bu unikal məkandan yüksək təəssüratlarla qayıdırıq. Elə bu xoş təəssüratlarla sabah bizi 

Naxçıvanın digər tarixi, mədəni abidələrinə səyahət, məşhur Əshabi-Kəhf ziyarəti, Əlincə qalası ilə tanışlıq 

gözləyir. 

 

Mövqe.-2016.-20 oktyabr-№ 190.-S.4-5. 
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Naxçıvan sənaye şəhəridir 
 

Əli Cabbarov 

 

Müasir dövr Naxçıvanda iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan sənayenin inkişaf etdirilməsi dövrü kimi 

xarakterizə olunur. Muxtar respublikada həm yerli xammalla, həm də yüksək texnologiyanın tətbiqi ilə işləyən 

sənaye müəssisələrinin yaradılması işi bu gün davam etdirilir. Artıq muxtar respublikada yerli və idxal xammal 

əsasında işləyən çox sayda sənaye müəssisələri fəaliyyət göstərməkdədir. Bu müəssisələrin əksəriyyətinin 

Naxçıvan şəhərində olması muxtar respublikanın paytaxtının sənaye şəhəri adlandırılmasına əsas verir.  

Naxçıvan şəhərində emal sənayesinin inkişafı ilə bağlı bu yazımız üçün aldığımız məlumatda muxtar 

respublikanın paytaxtı üzrə emal-istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayının, təxminən, 100-ə 

yaxın olduğu bildirilir. Əlbəttə, şəhərimizdə bu qədər sayda istehsal müəssisəsinin olması çox yaxşı haldır. Belə 

ki, bunlar arasında plastmas qablardan avtomobillərə, polietilen torbalardan mebellərə, quş ətindən şirniyyat 

məhsullarına qədər çox geniş profildə məhsullar istehsal edən müəssisələr vardır. Ümumilikdə, Naxçıvan 

şəhərində 35-ə yaxın profil üzrə ixtisaslaşmış sənaye müəssisələrinin olduğunu görürük. Bu müəssisələrdə 

yaradılmış iş yerlərinin sayına gəldikdə isə kifayət qədər ciddi bir rəqəmlə qarşılaşırıq. İki min beş yüzdən çox 

insanın daimi işlə təmin olunduğu Naxçıvan şəhərindəki istehsal-emal müəssisələri arasında işçilərinin sayının 

bir neçə nəfərdən tutmuş 275 nəfərədək olan çox geniş sayda sahibkarlıq subyektləri vardır. Mövcud 

müəssisələrin istehsal gücünə baxdıqda görürük ki, onlardan bəziləri, məsələn, hazırda 260 nəfərdən çox adamın 

işlə təmin olunduğu “Gəmiqaya Bərəkət Qida Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti muxtar 

respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Bu müəssisədə hazırda 4 növ 

undan 18 çeşiddə çörək, 2 çeşiddə lavaş, 11 çeşiddə süd məhsulları, onlarla çeşiddə şirniyyat və peçenye, əriştə 

kimi milli mətbəximizdə mühüm yer tutan ərzaq məhsulları istehsal edilir. Burada istehsal olunan məhsulların 

hamısının xammalı yerli istehsala əsaslandığından keyfiyyət və xammal çatışmazlığı problemi yoxdur. 

“Gəmiqaya Mineral Sular” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində Azərbaycanın məşhur mineral su brendi 

“Badamlı” istehsal olunur. İstehsal prosesinin tam avtomatlaşdırıldığı bu müəssisədə hazırda 40-a yaxın işçi 

çalışmaqdadır. Müəssisədə geniş çeşiddə istehsal olunan qazlı və qazsız “Badamlı” suları təkcə Naxçıvanda 

deyil, ölkəmizin hər yerində, eləcə də xarici bazarlarda özünə alıcı tapır.  

Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal olunan avtomobillərə tələbat böyükdür. Zavod yaradıldığı 2008-ci 

ildən bəri müxtəlif modellərdə 5000-ə yaxın minik avtomobili istehsal edib. Bu zavod muxtar respublikada 

nümunəvi taksi nəqliyyatının təşkili üçün lazım olan avtomobillərin istehsalı baxımından mühüm rol oynayır. 

Hazırda zavodun istehsal etdiyi avtomobillərə Naxçıvandan başqa, Bakıda da böyük tələbat vardır. Gələcəkdə 

isə Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində satış və servis mərkəzlərinin yaradılması planlaşdırılır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilən quruculuq işlərində “Gəmiqaya Daş Məhsulları 

Sənaye Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin payı böyükdür. 2010-cu ildə yaradılmış bu müəssisə 

diyarımızın təbii sərvətlərindən daha səmərəli istifadə etməklə travertin və mərmər emalı üzrə ixtisaslaşıb. 

Müəssisə muxtar respublikamızda həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərində yerli tikinti 

materiallarına olan tələbatın ödənilməsində mühüm rol oynayır.  

Hər bir quruculuq işi öz bəzəyini müasir mebellərlə tamamlayır. Müasir komfort tələbatlarını ödəyən 

mebellər həm məişətimizdə, həm də iş yerlərində insanların rahat yaşaması və fəaliyyət göstərməsi üçün çox 

vacibdir. Bu tələbatın ödənilməsində Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən mebel istehsalı müəssisələri mühüm 

rol oynayır. Onlardan ən böyüyü olan “Gəmiqaya Mebel Fabriki” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2010-cu ildə 

yaradılıb. Hazırda 250-yə yaxın işçinin çalışdığı bu müəssisədə qonaq otağı, yataq, mətbəx və ofis dəstlərinin 

hazırlanması üzrə böyük təcrübə əldə olunub. 45 çeşid və çox sayda model üzrə istehsal olunan mebellər muxtar 

respublikamızla yanaşı, ölkəmizin digər yerlərində, habelə Türkiyə və Gürcüstanda da özünə alıcı tapmaqdadır.  

“Dizayn Sənaye Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində istehsal olunan məhsullara da 

Naxçıvandakı quruculuq işlərinin həyata keçirilməsində böyük tələbat vardır. 2011-ci ildə yaradılmış bu 

müəssisədə hazırda 60 nəfər işlə təmin olunub. İstehsal olunan məhsulların çeşidi isə çoxdur. Burada müxtəlif 

formada dekorativ məmulatlar, quraşdırma və dizayn üçün hər ölçüdə metal boru və profillər istehsal edilir. 

Ayrıca bu müəssisə şəhərimizə yaraşıq verən reklam lövhələrinin hazırlanması işini də həyata keçirir.  
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“Ləzzət Qida Sənaye” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində istehsal olunan məhsulların reklama ehtiyacı 

yoxdur. Doğrudan da, bu müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar 10 ildən artıqdır ki, süfrələrimizin bəzəyidir. 230 

işçinin daimi işlə təmin olunduğu cəmiyyətin istehsal sahələrində 8 adda, 96 çeşiddə məhsul istehsal olunur. 

“Ləzzət Biskvit və Şokolad Fabriki” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində isə 2 adda 78 çeşiddə məhsul istehsal 

olunur və hal-hazırda burada 44 nəfər işlə təmin olunub. 48 nəfərin daimi işlə təmin olunduğu “Ləzzət Broyler” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində isə istehsal olunan quş əti və yumurta muxtar respublikanın daxili bazarının 

tələbatının əksəriyyətini ödəyir.  

Plastik məmulatların istehsalı və satışı üzrə ixtisaslaşmış “Cahan-Pen” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 

2004-cü ildə yaradılıb. 90-dan çox işçinin çalışdığı bu müəssisədə plastik qapı-pəncərə hazırlanması üçün ağ və 

rəngli PVC materiallar, 10 növdə və 2 çeşiddə olmaqla, polipropilen borular hazırlanır. Müəssisənin istehsal 

etdiyi məhsullara tələbat böyükdür. Yüksək təzyiqə, istiliyə və digər mexaniki təsirlərə qarşı davamlı olan bu 

məhsullar muxtar respublikamızla yanaşı, ölkəmizin başqa regionlarında da satışa çıxarılır.  

“Prestij Naxçıvan Pivəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2004-cü ildə yaradılıb. Bu müəssisə 

yaradılanadək muxtar respublikada istehlak olunan pivə tamamilə idxal hesabına ödənilirdi. Ötən dövrdə öz 

istehsal fəaliyyətini genişləndirən müəssisənin istehsal etdiyi məhsullar hesabına daxili bazarın tələbatının 

böyük bir hissəsi ödənilməyə başlanıb. Hazırda 54 nəfərin çalışdığı bu müəssisədə pivə və limonad olmaqla, 2 

çeşiddə məhsul istehsal olunur.  

Muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən mühüm istehsal müəssisələrindən biri də “Araz-3” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətidir. Müəssisə şirniyyat, cipsi, alma sirkəsi və quş əti istehsalı üzrə ixtisaslaşıb. Burada 

30 nəfərdən çox adam daimi işlə təmin olunub. Müəssisənin istehsal etdiyi bir sıra məhsullar muxtar 

respublikamızda daxili tələbatın ödənilməsi baxımından çox vacibdir. Çünki bu müəssisə işə düşməmişdən 

əvvəl həmin məhsullara olan tələbat tamamilə idxal hesabına ödənilirdi.  

Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən çox sayda digər istehsal-emal müəssisələrinin adlarını çəkmək olar. 

Ümumilikdə, onların fəaliyyətini təhlil etdikdə görürük ki, bu müəssisələrin əksəriyyəti muxtar respublikada 

daxili bazarın tələbatlarının ödənilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Böyük bir hissəsi son 10-15 il 

ərzində işə salınmış bu müəssisələrin bəziləri keçmişdə mövcud olmuş təcrübə əsasında yenidən qurulub, 

əksəriyyəti isə tamamən yeni yaradılıb. Ancaq bu müəssisələrin hamısının ümumi bir cəhəti odur ki, onlar yeni 

dövrün tələbləri - yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə müasir standartlar əsasında işləməklə istehlakçılar üçün çox 

faydalı olan məhsullar istehsaletmə gücünə malikdirlər. Həm də təkcə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün 

deyil, ölkəmizin və hətta dünya bazarının tələbatları üçün. Naxçıvan artıq bir sənaye şəhəridir. 

 

İki sahil.-2016.-12 oktyabr-№ 186.-S.10. 
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Şahbuz şəhəri ana təbiətin giriş qapısı 
 

Səbuhi Həsənov, 

"Şərq qapısı" qəzetinin əməkdaşı 

 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafı və gözəlliyi haqqında indi daha çox danışılır. Son iki onillikdə sürətli inkişaf 

dövrü keçərək ölkəmizin nümunəvi regionlarından birinə çevrilən bu diyarın özü qədər saf gözəlliyini, bura 

gələn hər kəs, birmənalı olaraq etiraf edir. Qədimliklə müasirliyi, təbiiliklə insanın yaradıcı qüvvəsinin 

sərhədsizliyini özündə əks etdirən bu cazibədarlıq Naxçıvanın qismətinə, məhz son iyirmi ildə yazılıb. Təbii ki, 

insan əlinin zəhməti ilə yaradılmış bu gözəlliklərdən diyarın hər bölgəsinə pay düşüb. Şahbuz rayonu da bu 

sırada istisna deyil. 

Tarixi mənbələrə görə, XVI əsrdə burada 27 kəndi, iki məzrəəni (insan yaşamayan yer), Oyuqlucaqaya, 

Bazaryurd, Dərəbaş gədiyi, Qaçdaş, Nərkeçi və Armudlu yaylaqlarını əhatə edən Dərəşahbuz nahiyəsi yaradılıb, 

XIX əsrin 40-cı illərinə qədər fəaliyyət göstərib. 1925-ci ildə Naxçıvan inzibati-ərazi vahidində Nərimanov 

rayonu adlandırılıb (30 kəndi əhatə edib), 1930-cu ildən "Şahbuz" adı bərpa olunub. Rayon 1963-cü ildə ləğv 

edilərək, Naxçıvan (indiki Babək) rayonuna birləşdirilib, 1965-ci ildə yenidən təşkil olunub. Şahbuz rayonu 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər rayonlarından bəzi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Muxtar respublika 

ərazisində yeganə dəmir yolu xətti keçməyən bölgə Şahbuz rayonudur. Bu rayon Naxçıvanda nadir flora və 

fauna növlərinin, meşə və su ehtiyatlarının ən çox yayıldığı ərazilərə malikdir. Bundan əlavə, təbii şəraitin 

əlverişliliyindəndir ki, muxtar respublikada ilk kənd turizmi layihəsi bu rayonun ərazisində həyata keçirilib. Uca 

Yaradan bu bölgəmizə elə təbii gözəlliklər bəxş edib ki, bu gözəlliklər Şahbuzu digər bölgələrimizdən 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirir. Əgər Ordubad və Culfa rayonları üçün daha çox tarixilik, Babək və Şərur 

rayonları üçün sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin müxtəlifliyi hakimdirsə, Şahbuz rayonunda ana təbiətin 

özü daha səciyyəvi xarakter daşıyır. Bəlkə də buna görədir ki, Şahbuz adını eşidərkən, gözlərimiz önündə ilk 

olaraq, bu rayonun təbiəti canlanır. Bu təbiəti görmək, onunla təmasda olmaq yerli sakinlərlə yanaşı, Naxçıvana 

gələn qonaqların da arzusuna çevrilir. Axı Cənubi Qafqazın əsrarəngiz gözəlliyə məxsus Batabat yaylağında 

gəzmək, dünyada bənzəri olmayan "Üzən ada"nı seyr etmək, yayın ən qızmar günlərində belə, havası ilə insanı 

üşüdən Kükü, Biçənək, Ağbulaq, Gömür kimi kəndləri gəzib-dolaşmaq kimin ürəyindən keçməz ki? Ancaq 

bütün bunlara aparan yol Şahbuz şəhərindən keçir. Elə buna görə də, Şahbuz şəhərini, eyni zamanda, ana 

təbiətin giriş qapısı adlandırmaq olar. Biz isə bu dəfə qapıdan keçməyəcəyik, elə astanada gördüklərimizdən 

bəhs  edəcəyik.  

Hazırkı Şahbuz şəhəri Sovetlər Birliyi dövründə diqqət mərkəzində olmayan bir ərazi kimi xalqın yaddaşında 

qalıb. Ərazicə kiçik, infrastruktur baxımından çox kasıb olan rayon mərkəzi muxtar respublikanın bu statusda 

olan digər ərazi vahidlərindən xeyli geridə qalıb. Ancaq bu ətalətə 20 il bundan əvvəl əlvida deyilib və ötən 

dövrdə rayon mərkəzi elə bir sürətli inkişaf yolu keçib ki, burada görülən işləri heç 20 ilə sığışdırmaq mümkün 

kimi görünmür. Şahbuz şəhəri indi muxtar respublikanın sayılıb-seçilən rayon mərkəzlərindən birinə çevrilib.  

Şahbuz qəsəbəsinə 2007-ci ildə şəhər statusu verilib. 2013-cü il fevralın 22-də isə Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Qərarı və 2013-cü il mart ayının 15-də ölkə Prezidentinin imzaladığı Sərəncamla sahəsi 1454 

hektar olan Qarababa kəndi bütövlükdə, Ayrınc kəndinin 92,8 hektar sahəsi, Daylaqlı kəndinin 274,8 hektar 

sahəsi Şahbuz şəhərinə verilib. Bundan sonra rayon mərkəzi olan Şahbuz şəhərinin ərazisi 2826,6 hektaradək 

genişlənib. Ancaq bu tarixədək Şahbuz şəhəri başdan-ayağa yeniləşmə dövrü keçib. Muxtar respublikanın ən 

yeni tarixində mühüm istiqamətlərdən birinə çevrilən tikinti bumu Şahbuz şəhərinin simasını dəyişib. Belə ki, 

ötən dövrdə şəhərin Heydər Əliyev prospekti və "28 May" küçəsi boyu sıra ilə düzülən rayon icra hakimiyyəti, 

maliyyə, təhsil, polis şöbələri, baytarlıq və rabitə idarələri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şahbuz rayon 

şöbəsi, Əhalinin Sosial Müdafiəsi, gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, 

Avtovağzal, "Araz" kinoteatrı, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi, Uşaq Kitabxanası, Yeni Azərbaycan 

Partiyası Şahbuz rayon təşkilatı, ümumilikdə, 40-a yaxın təşkilat üçün inşa olunan, yaxud yenidən qurulan 

binalar Şahbuza şəhər elementlərinə xas görkəm bəxş edib. Quruculuq tədbirlərinin davamı kimi hazırda 

şəhərdə rayon Elektrik Şəbəkəsi üçün inzibati bina tikilir.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikada mövcud beş şəhərdən biri olan Şahbuz bir çox spesifik 

xüsusiyyətlərinə görə digərlərindən seçilir və istənilən baxış bucağından yanaşsaq, Şahbuz üçün təbiət amili 

qaçılmazdır. Məsələn, 1 prospekti, 20-dən artıq küçəsi olan Şahbuz şəhəri muxtar respublikadakı digər 

şəhərlərdən ikimərtəbəli yaşayış binalarının çoxluğu ilə seçilir. Şəhərdəki 21 yaşayış binasından ikisi istisna 

olmaqla (biri üçmərtəbəli, o birisi altımərtəbəli), digərləri iki mərtəbədən ibarətdir. Əslində, bunu vaxtilə, elə 

indinin özündə də şəhər əhalisinin az olması faktı ilə bağlamaq düzgün deyil. Nəzərə alaq ki, Şahbuz şəhəri iri 

sənaye və istehsal müəssisələrinin cəmləşdiyi deyil, dağlıq və dağətəyi turizm imkanlarına malik bir rayon 

mərkəzidir. Dünya təcrübəsində də belə turizm potensialına malik ərazilərdə yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarına 

çox nadir hallarda rast gəlinir. 2 tam orta məktəbi, 1 məscidi, 1 mehmanxanası olan bu şəhərdə, hərbçi ailələrini 

nəzərə almasaq, hazırda 5000-ə yaxın sakin yaşayır. Yeri düşmüşkən, ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində 

istifadəyə verilmiş mehmanxana sovet dövründə Azərbaycanın bəzi rayon mərkəzlərinin qismətinə düşmüş 

azsaylı mehmanxanalardandır. Mehmanxana tikintisinə o zaman ehtiyac olur ki, həmin bölgəyə qonaqların 

daimi axını olsun. Şahbuz rayonu isə Naxçıvana yolu düşənlərin ən çox üz tutduğu bölgələrdən olub. Təbiət 

mənzərələri Şahbuzu bu baxımdan digərlərindən fərqləndirib. Və yaxud götürək Şahbuz şəhərində yerləşən 

Ahıllar Evini. Bura təyinatına görə Azərbaycanda bu tipli iki müəssisədən biridir. Ahıllar Evində, əsasən, 

kimsəsiz insanlar yaşayırlar. Ahıllar Evinin Şahbuz şəhərində salınmasında da böyük ehtimalla rayon 

mərkəzinin sakit, havasının təmiz olması az rol oynamayıb. Yəni yenə də təbiət amili.  

Yazının əvvəlində qeyd etdik ki, Şahbuz rayonu bol su mənbələri ilə zəngin bölgələrimizdəndir. Son illərdə 

rayon mərkəzinin suvarma və içməli su ilə təminatında mühüm addımlar atılıb. Şahbuz dağlarının bumbuz 

bulaqlarından şəhərə yeni su xətti çəkilib, yaşıllıqların suvarılması üçün əməli tədbirlər görülüb. Təkcə Şahbuz 

şəhərində altı bulaq-abidə kompleksi var ki, bu bulaqların hər biri şəhər sakinlərinin, eləcə də, bura yolu düşən 

hər kəsin isti yay günlərində sərinləməsinə imkan verir. Məcazi yox, sözün həqiqi mənasında, Şahbuz şəhərinə 

girişdə və çıxışda sərnişinləri ilk qarşılayan da, məhz elə bulaqlardır.  

Vurğuladığımız kimi, Şahbuz şəhərində böyük sənaye müəssisələri yoxdur. Ancaq özünəməxsusluq bu 

sahədə də qorunub. Bir çox kiçik müəssisələrlə yanaşı, şəhərdə "Şahbal" və "Farma Şah" Məhdud Məsuliyyətli 

cəmiyyətlərinin fəaliyyəti diqqət çəkir. Rayonun coğrafi şəraiti, iqlimi, təmiz havası, saf suyu bu bölgədə 

arıçılığın və yüksək müalicəvi əhəmiyyətə malik dərman bitkilərinin inkişafına şərait yaradıb. Elə təbiətin bəxş 

etdiyi bu gözəlliklərin sayəsində şəhərdə, məhz bu profildə fəaliyyət göstərən müəssisələr yaradılıb. 

Şahbuz şəhəri ötən illərdə böyük inkişaf yolu keçib. Bu yazıda adını sadaladığımız ünvanların hər biri ötən 

dövrdə tikilərək və ya yenidən qurularaq əhalinin istifadəsinə verilib. Bundan əlavə, şəhərdə yaşıllaşdırma 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Təkcə şəhər ərazisində meyvə bağlarının həcmi 26 

hektara çatdırılıb. Digər tərəfdən şəhərin prospekt və küçələrində çoxsaylı ağaclar əkilib. Bu sahədə ən 

diqqətçəkici məqamlardan biri də əkilən ağaclar içərisində çinar ağaclarının çoxluğudur. Bildiyimiz kimi, çinar 

ağacları həm sərinliyinə, həm də uzunömürlülüyünə görə digər bəzək və meyvə ağaclarından fərqlənir. Bu 

baxımdan, Şahbuzu bir neçə il sonra "çinarlar şəhəri" adlandıracağıq. 

Bəli, təbiətin bəxş etdiyi imkanlar insan əməyinin nəticəsi ilə birləşəndə, əsl gözəlliyin şahidi olursan. Məhz 

bu gözəlliyi indi Şahbuz şəhərinin timsalında hər kəs görə bilər. Şahbuz kiçik şəhərdir. Ancaq kiçik olması ilə 

yanaşı, qonaqlı-qaralı yerdir. İndi Naxçıvana gələn qonaqlar da, yerli sakinlər də istirahət seçimində ən çox bu 

rayona üstünlük verirlər. Şahbuzun təbii gözəlliklərinə gedən yol isə bu dağlıq bölgənin sakit, təmiz, səs-küydən 

uzaq rayon mərkəzindən - Şahbuz şəhərindən keçir. Bu mənada, Şahbuz şəhəri həm də ana təbiətin giriş 

qapısıdır.  

 

Səs.-2016.-12 oktyabr-№ 186.-S.7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında 
 

Türkanə Bəylərli 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsinin əməkdaşı 

 

 “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında”. AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

İsmayıl Hacıyevin Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və qurucusu, tarixi şəxsiyyət, görkəmli dövlət 

xadimi Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr etdiyi monoqrafiyası belə adlanır.  

Kitab giriş, dörd fəsil və nəticədən ibarətdir. XX əsrin 80-cı illərinin sonlarında başlanan milli oyanış, 

demokratik hərəkat, erməni təcavüzü, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı, demokratik dəyişikliklər, 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi, Naxçıvanın müdafiənin təşkili, 

blokadadan çıxarılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, eləcə də müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi 

sahəsində əldə olunan uğurlar mövzunun başlıca məzmununu təşkil edir. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin elmi redaktorluğu ilə “Elm və təhsil” 

nəşriyyatında yüksək poliqrafik səviyyədə nəşr edilən monoqrafiyada muxtar respublikanın ictimai-siyasi, 

sosial-iqtisadi inkişafı arxiv sənədlər, dövri mətbuat materialları və mövcud elmi ədəbiyyatlar əsasında şərh 

olunur. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin iyirmi beş illik yubileyi ərəfəsində 

geniş oxucu kütləsinə təqdim olunan 360 səhifəlik kitabda XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının çətin və mürəkkəb vəziyyəti, muxtar respublikada başlanan milli-demokratik hərəkatı, məkrli 

ermənilərin ərazi iddiaları və silahlı müdaxilələri, habelə baş verən ictimai-siyasi proseslər xronoloji ardıcıllıqla 

ümumiləşdirilmişdir. 

Qeyd edək ki, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvanda siyasi fəaliyyət göstərdiyi 1991-1993-cü 

illər geniş bir şəkildə sözügedən əsərdə tədqiqata cəlb edilmiş, o dövrdə Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olan 

Naxçıvanın üzləşdiyi çətinliklər, baş verən proseslər, habelə həmin illərdə qəbul edilmiş qərarların tarixi 

əhəmiyyəti işıqlandırılmış, muxtar respublikanın 1993-cü ildən sonrakı inkişaf dövrü əhatəli bir şəkildə təhlil 

edilmişdir. 

Ermənilərin xalqımıza qarşı zaman-zaman gizli və aşkar şəkildə apardığı soyqırımı və təcavüz siyasəti 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatında çox böyük ciddi təsiri olmuşdu. Danılmaz bir faktdır 

ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılmasında, möhkəmləndirilməsində, xalqımızın 

taleyində, mənəvi, siyasi, ictimai həyatında, dövlət quruculuğunda misilsiz xidmətlər göstərən böyük öndər 

Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyul ayında Moskvadan Bakıya qayıtması çətin sınaqlar qarşısında qalan bütün 

Azərbaycan və azərbaycanlıları mövcud təhlükələrdən xilas etdi.  

Monoqrafiyanın ilk fəslində akademik bu mövzuya geniş yer verir. “Naxçıvanın ictimai-siyasi və sosial-

iqtisadi həyatı (1988-1990-cı illər) adlanan bu fəsildə müəllif geniş əhatəliyi ilə 80-ci illərin ortalarından 

başlayaraq ölkədəki ictimai-siyasi prosesləri qeyd edir, Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı apardığı 

məqsədyönlü siyasətə toxunur, çar Rusiyasının, sonralar isə Sovetlər Birliyinin himayəsindən istifadə edən 

ermənilərin “böyük Ermənistan” xülyasını həyata keçirmək üçün iddia etdikləri əraziləri yerli sakinlərdən 

təmizləmək, müntəzəm surətdə hiylə, məkr, xəyanət, terror vasitələrilə dünya tarixində analoqu olmayan və 

ağlasığmaz formada qanlı hadisələr törətdiklərini göstərir. 

Sözügedən fəsildə, eyni zamanda 1991-1993-cü illərdə qəbul edilmiş qərarlar, verilmiş bəyanatlar, 

imzalanmış sənədlər zəngin faktlarla ümumiləşdirilərək verilir. Bu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəm və etibarlı bünövrəsini qoyan tədbirlər işıqlandırılır. Yox olmaq təhlükəsi 

ilə üz-üzə qalan ölkəni var edən, müstəqilliyini əbədiləşdirən, millətin xilaskarına çevrilən “Dahi öndər Heydər 

Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi muxtar respublikanın mürəkkəb, eyni 

zamanda ağır dövrünə təsadüf edirdi”. Haqlı olaraq göstərilir ki, “Dünya şöhrətli siyasətçinin Naxçıvanda 

olması və yaşaması Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dağlıq Qarabağın aqibətinə düşməsinə imkan vermədi. 

Heydər Əliyev müdrikliyi, xalqa inamı, Heydər Əliyev-xalq birliyi Naxçıvanı xilas etdi.” 

“Naxçıvan Müstəqilliyin ilk illərində (1991-1993-cü illər)” başlıqlı ikinci fəsildə isə SSRİ-nin dağılmasından 

sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaranmış gərgin vəziyyətində bölgənin idarə olunmasında ulu öndər 
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Heydər Əliyevin ümumilikdə Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətləri tədqiq olunur. Dövlət 

müstəqilliyinin əldə olunmasında və qorunub möhkəmlənməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mühüm 

rolu ikinci fəsildə xüsusi vurğulanır. Qeyd olunur ki, bu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublika, Azərbaycanın 

tərkib hissəsi kimi ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatı ilə həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf 

yolunu uğurla davam etdirir. 

Tədqiqat əsərində, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin düşünülmüş 

və uzaqgörən siyasəti, dövlət müstəqilliyinin bərpası və möhkənləndirilməsi istiqamətində uğurlu fəaliyyəti 

təhlil edilir. 1991-ci ildə xalqın təkidli tələbilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən 

Heydər Əliyev Naxçıvanda fəaliyyəti dövründə həyata keçirdiyi tədbirlərlə müstəqil, demokratik və dünyəvi 

Azərbaycan dövlətinin möhkəm və etibarlı bünövrəsinin əsasını qoydu. Naxçıvan Muxtar Respublikası ağır 

iqtisadi böhrandan çıxarıldı, əhalinin sosial vəziyyəti yaxşılaşdırıldı, elm, təhsil, mədəniyyət, milli-mənəvi 

dəyərləri qorunub, inkişaf etdirilməsi üçün mühüm addımlar atıldı ki, bu da zəngin materiallarla yeni nəşrin 

oxucusuna çatdırılır. 

Kitabda Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü tariximizin əvəzedilməz 

səhifələrindən biri olduğu xüsusi vurğulanır. Burada Naxçıvanda əsası qoyulmuş, sonralar xalqın həyatında 

həlledici və mühüm rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının Azərbaycan cəmiyyətində yeri və mövqeyindən 

də söz açılır. Partiyanın Azərbaycanın gələcəyi üçün tarixi əhəmiyyəti konkret faktlara əsaslanaraq göstərilir ki, 

“xalqın Heydər Əliyevə inamı və yaradılan partiyaya ümidi bütün maneələrdən və təqiblərdən güclü idi”...  

Dahi öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətləri, eyni zamanda 1993-cü ildən 

sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf dövrü yeni nəşrin üçüncü fəslində işıqlandırılıb. Qeyd edək ki, 

bu fəsil Azərbaycan xalqının tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı kimi xarakterizə olunur və ulu öndər Heydər 

Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı, Azərbaycanı gözləyən fəlakətlərdən xilas etməsi, onun 

müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi üçün düşünülmüş uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsində qorunub 

saxlanıldığı, inkişaf etdirildiyi və ictimai-siyasi həyatın sabitliyi təmin olunduğu müstəqillik illərindəki 

Naxçıvan Muxtar Respublıkasının inkişaf yolunun təhlili verilir. 

“Naxçıvan müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi dövründə (1993-2016)” fəslində oxuculara təqdim olunan 

“Naxçıvan Muxtar Respublıkasının sosial-iqtisadi inkişafı”, “Sənayenin inkişafı. Yeni sənaye sahələrinin 

yaradılması”, “Tikinti-quraşdırma və abadlıq işləri”, “Kənd təsərrüfatının inkişafı”, “Elektroenergetikanın 

yenidən qurulması, əhalinin və müəssisələrin qazla təmin edilməsi”, “Əhalinin sosial müdafiəsinin təmin 

edilməsi” və digər başlıqlı yazılarda 1993-cü ildən 2016-cı ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata 

keçirilən tədbirlərə ardıcıllıqla nəzər salınır, ulu öndər Heydər Əliyev ideyaları və siyasətinin Naxçıvanın, eynilə 

Azərbaycanın uğurlarının əsası olduğu göstərilir. 

Azərbaycan aliminə, ziyalısına, təhsilinə, elminə, mədəniyyətinə Heydər Əliyev qayğısı, onun tarixi-mədəni, 

milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi sahələrinə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı yeni nəşrin 

“Naxçıvan mədəniyyəti müstəqillik illərində” başlıqlı son fəslində geniş əhatəli bir şəkildə oxuculara çatdırılır. 

Zəngin materiallar əsasında göstərilir ki, ölkədə Heydər Əliyevin siyasi kursunun uğurla davam etdirilməsi 

sayəsində bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın çox mühüm elm, təhsil və mədəniyyət 

mərkəzinə çevrilmişdir. Haqlı olaraq qeyd olunur ki, “Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

keçdiyi tarixi yolu xarakterizə etmək, inkişaf dinamikasını görmək üçün real həyata baxmaq kifayətdir”.  

Akademik İsmayıl Hacıyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikası Müstəqillik Yollarında” adlı monoqrafiyası 

inanırıq ki, tədqiqatçıların, bütövlükdə oxucuların dərin marağına səbəb olub, stolüstü kitabına çevriləcək.  
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Naxçıvan turistlərin yolunu gözləyir 

 

Ruhiyyə Rəsulova,  

Naxçıvan Dövlət Televiziyasının baş redaktoru 

 

Beş min illik tarixə malik olan Naxçıvan müstəqillik illərində özünün sürətli inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoymuşdur. Ərazisi 5,5 min kvadrat- kilometr olan Naxçıvan MR-in inzibati ərazi vahidinə paytaxtı Naxçıvan 

şəhəri olmaqla, 5 şəhər, 7 rayon, 8 qəsəbə, 206 kənd daxildir. 450 minə yaxın əhalisi var. İqtisadiyyatının 

əsasını kənd təsərrüfatı və sənaye təşkil edir. Muxtar Respublikada 3 ali məktəb fəaliyyət göstərir. 

Bəşər sivilizasiyasının beşiyi sayılan,   tarixiliklə müasirliyin qovuşduğu məkan – Naxçıvan açıq səma 

altında muzeyi xatırladır. Bu qədim və müqəddəs torpağa qədəm qoyan hər kəs tarixi-memarlıq abidələrinin 

sehrinə düşür. Ən qədim mədəniyyətin daşıyıcıları olan abidələr bu torpağın xalqımıza məxsusluğunun daş 

pasportudur.  Zəngin tarixi-mədəni irsin daşıyıcısı olan 1200-dən artıq tarixi abidənin 57-si dünya 

əhəmiyyətlidir.  Dünya memarlığının inciləri siyahısına daxil edilmiş XII əsrin yadigarı Mömünə Xatın türbəsi, 

həm də bu torpağın rəmzidir. 

Yaşı min illərlə ölçülən Gəmiqaya daşüstü təsvirləri, XII-XIV əsrlərə aid Qarabağlar Memarlıq 

Kompleksi, Xanəgah Abidələr Kompleksi, əfsanəvi Haçadağ,  tarixi abidələrlə zəngin olan qoruq-şəhər 

Ordubad, haqqında müqəddəs Qurani-Kərimdə bəhs edilən Əshabi Kəhf ziyarətgahı, qədim tikililər, qalalar, 

yaşayış yerləri və nekropollar turistlər üçün cəlbedici məkanlardır. 

14 il mühasirədə qalan və Əmir Teymur kimi bir dünya fatehinə baş əyməyən Əlincə qala dillərə dastan 

olub. Qala əsaslı şəkildə bərpa olunmuşdur. Bərpa işləri zamanı Əlincə dağının ətəyində "Əlincəqala" Tarix-

Mədəniyyət Muzeyi üçün bina inşa olunmuşdur. 

 Culfa istiqamətində turizm potensialını artıran digər dünya əhəmiyyətli abidə isə Gülüstan türbəsidir. 

 Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin yüksək diqqət və qayğısı nəticəsində Naxçıvan abidələri ikinci 

ömrünü yaşamağa başlamışdır. Ötən dövr ərzində Mömünə Xatın türbəsi konservasiya edilmiş, Əshabi-Kəhf, 

İmamzadə, Buzxana abidələri, Şərq hamamı, Yusif Küseyiroğlu türbəsi, Xan sarayı, Ordubadda Aza körpüsü, 

qədim Qeysəriyyə abidəsi, Culfada Xanəgah Abidələr Kompleksi, Naxçıvanqala kimi onlarca tarixi yadigarımız 

əsaslı bərpa olunmuşdur. Bundan başqa, daş abidələrimizi qorumaq, bu nadir nümunələri öyrənmək və təbliğ 

etmək məqsədilə açıq səma altında muzey yaradılmış, Naxçıvan memarlıq məktəbinin müasir dövrümüzdə ən 

layiqli davamı olan Hüseyn Cavid  məqbərəsi ucaldılmış və Nuh türbəsi bərpa edilmişdir. 

Müstəqillik illərində muzeylərin yaradılması işi davamlı xarakter almışdır. Hazırda muxtar respublikada 

29 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir. 

Tarixi abidələrin müasir tikililərlə harmoniyası şəhərin turizm məkanı kimi əhəmiyyətini artırır. Burada 

tarixi abidələrlə müasir memarlıq üslubunda inşa olunmuş binalar iç-içədir. Təkcə  paytaxt Naxçıvan şəhərində 

deyil, bölgələrdə də  yeni yollar, körpülər salınmış, yüzlərlə idman, mədəniyyət, təhsil və səhiyyə obyektləri, 

kənd və qəsəbələr salınmış, müasir  infrastruktur  formalaşdırılmış, dünya memarlığının  ən yeni nailiyyətləri 

qədim Şərq memarlığı ilə üzvi surətdə sintez olunaraq gözəl binalar inşa edilmişdir.    

Naxçıvan Muxtar Respublikası əlverişli coğrafi siyasi mövqeyə malikdir. Belə ki, Türkiyə Respublikası 

və İran İslam Respublikası kimi, turizm ehtiyatı böyük olan ölkələrlə həmsərhəd olması, Böyük İpək Yolunun 

üzərində yerləşməsi turizmin muxtar respublikada inkişafına şərait yaradan   əsas amillərdəndir. 

Burada tarixi-mədəni turizmlə yanaşı, turizmin ekoloji , ziyarət, müalicə, etnik, dağçılıq  və digər 

növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün münbit şərait vardır. Naxçıvanda bitən dərman bitkilərindən istifadə 

orqanizm üçün olduqca faydalı sayılır. 

Muxtar respublikanın kəndlərinin çox hissəsi dağlıq ərazilərdə, çay vadilərində yerləşir. Geniş ərazi, 

münbit torpaq, saf su, təmiz hava, bol günəş – bunlar zəngin təbiət sərvətləridir. Bütün bunlar ekoloji turizmin 

inkişafı üçün mühüm amillərdir. 

Hazırda muxtar respublika ərazisində 3 yasaqlıq, 1 milli park, 1 qoruq vardır. Ümumilikdə,  muxtar 

respublika ərazilərinin 27 faizi xüsusi mühafizə altında olan ərazilərdir ki, bu da ekoloji tarazlığın qorunmasına 

ciddi yanaşan ölkələrdəki vəziyyəti qat-qat üstələyir.  Əsrarəngiz təbiətə, gözəl flora və faunaya malik  Şahbuz 

bölgəsi cazibədar məkanlar sırasında yer alıb. Bu yerlər  təbii gözəllikləri ilə məşhurdur. İnsanı valeh edən 
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meşələrlə örtülü dağların qoynunda yerləşən, şəlaləli çayları, soyuq bulaqları, güzgü kimi bərq vuran gölləri 

olan Şahbuz rayonu səyahət həvəskarlarının, təbiət vurğunlarının, turistlərin ən çox xoşladıqları məkanlardandır. 

Daha çox üz tutulan ünvansa Batabatdır. Yayın qızmar çağlarında sərin havada, təbiətin qoynunda 

dincəlmək, üzən adanı görmək, Zorbulağın suyundan içmək həvəsi  bu yerləri məşhurlaşdırıb. Əgər burada 

gecələmək istəyirsənsə, hər cür şərait var. Əgər ilin dörd fəslinin əlamətlərini görmək istəyirsənsə, o zaman 

Ordubad ərazisindəki Göygölə səyahət edəcəksən. Gözəl təbiət abidəsi olan Göygöl onu görənləri öz sehrinə 

salır. 

Bütün bu sadalananlar ekoturizmin yarımnövü olan kənd yaşıl turizmin inkişafına da öz müsbət təsirini 

göstərir. Muxtar respublikada gedən sosial-iqtisadi inkişafın nəticəsidir ki, artıq ən ucqar dağ kəndlərində belə 

kənd yaşıl turizm həvəskarlarını qəbul edib onların istirahətini təmin etmək üçün hər cür imkan var. Ən ucqar 

dağ kəndlərində belə yüksək sürətli internet şəbəkəsindən və poçt-rabitə xidmətlərindən istifadə etmək 

mümkündür. Əsrarəngiz təbiət mənzərələri ilə insanı ovsunlayan Biçənək, Kükü, Nəsirvaz, Bist, Tivi,  

Şahbulaq, Xanəgah və adlarını sadalamadığımız onlarca belə yaşayış məntəqələrində kənd turizmi üçün əlverişli 

şərait mövcuddur. Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndi isə  istirahət mərkəzinin salındığı ilk məkan kimi 

cəlbedicidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına üz tutan turistlər, eyni zamanda, kəndlərdə ekoloji cəhətdən təmiz, 

keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə qidalanacaqlar. Naxçıvan mətbəxində geni modifikasiya olunmuş məhsullara 

rast gəlmək qeyri-mümkündür. Hər məhsul təbii və ekoloji cəhətdən təmizdir. Muxtar respublika ərzaq 

məhsullarına olan tələbatın böyük hissəsini yerli istehsal hesabına təmin edir. 

Süfrələrin bəzəyi olan "Badamlı" və "Sirab" suları çox qiymətlidir. Azərbaycanın mineral su ehtiyatının 

60 faizi muxtar respublikanın payına düşür. 

Darıdağ arsenli suyu isə bir çox xəstəliklərin müalicəsində mühüm rola malikdir. Muxtar respublikanın 

müalicə mənbələri tək bu sularla məhdudlaşmır. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi hər il xeyli sayda turist qəbul 

edir. Mərkəzdə bronxial-astma xəstələrinin müalicə edilməsi dünyanın müxtəlif yerlərindən bu məqsədlə gələn 

turistlər üçün çox yaxşı nəticələr verir. 

Kurort zonaları yaxınlığında  mehmanxanaların olması da mühümdür. Mərkəzin yaxınlığında dünyanın 

dörd bir yanından gələn turistləri qəbul edə biləcək yüksək standartlara cavab verən beşulduzlu "Duzdağ" oteli 

fəaliyyət göstərir. 

Muxtar respublikada dini turizmin inkişafı  üçün də real zəmin mövcuddur. Buradakı  çoxsaylı 

ziyarətgahlar, imamzadə və pirlər, məscidlər də dini turizm həvəskarlarının diqqətini cəlb edən əsas 

amillərdəndir. Naxçıvanda dini turizmin inkişafı istiqamətində görülən işlər, dini-mədəni abidələrin bərpası və 

qorunması, təşkil olunan turizm marşrutları dini dəyərlərimizin dünyaya tanıdılmasında vasitə rolunu oynayır. 

Qurani-Kərimdə adıçəkilən Əshabi-Kəhf mağarası Naxçıvan ərazisindədir. "Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı" Dini 

Mədəni Abidə Kompleksində bərpa işləri aparılmış, turistlərin ziyarəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır.   

Xatırladaq ki, İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin  2009-cu il 13-15 

oktyabrda  Bakı şəhərində keçirilən VI konfransında  Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı elan olunub. 

Naxçıvana gələn turistlər Uzun-obadakı çimərlik istirahət zonasının təklif etdiyi xidmətlərdən də 

faydalana bilərlər.  Atçılıq aktiv istirahət, əsl həzz və sağlamlıqdır.  Naxçıvan şəhərinin bir neçə kilometrliyində 

yaradılan Naxçıvan Atçılıq Klubunda atların  yürüşü, məşq etdirilməsi, atüstü oyunların keçirilməsi üçün  

hərtərəfli şərait var. 

Muxtar respublikanın çox hissəsini dağlıq ərazilər təşkil edir. Uca, sıldırım qayalar, əzəmətli dağlar 

Naxçıvanın təbiətinə özgə bir gözəllik qatır. Gələcəkdə dağ turizminin inkişafı da qaçılmazdır.  

Turizm ehtiyatları ilə yanaşı, həmin ölkədə müasir infrastrukturun olması da şərtdir. Bu baxımdan muxtar 

respublikanın  sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin həyat səviyyəsinin göstəricisi, həmçinin təhlükəsiz region olması 

turizmin inkişafında əsas detallardandır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3 gömrük keçid məntəqəsi, 1 

beynəlxalq hava limanı, 5 avtovağzal, 9 bank, iri ticarət mərkəzləri, 25 restoran-kafe fəaliyyət göstərir. Muxtar 

respublikanın hər bir bölgəsi müasir tələblərə cavab verən yol infrastrukturu ilə təchiz edilmişdir. 

Muxtar respublika ərazisində turistlərin marağı nəzərə alınmaqla Naxçıvan-Əshabi-Kəhf, Naxçıvan-

Əlincəqala, Naxçıvan-Ordubad, Naxçıvan-Gəmiqaya, Naxçıvan-Qarabağlar turist marşrutları hazırlanmışdır.   
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 Yüksək xidmət, sərfəli qiymət. Turizmin inkişafı kompleks yanaşmanı tələb edir. Hazırda muxtar 

respublikamızda fəaliyyət göstərən 21 mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin   birdəfəlik qonaq 

tutumu 1448 nəfərdir. Bunlardan "Duzdağ" Otel və Təbriz mehmanxanası 5 ulduzludur. Otel və 

mehmanxanalarda çalışanlar üçün davamlı olaraq peşə məktəblərində təkmilləşdirmə kursları keçirilir, ixtisaslı 

kadrların işə cəlb edilməsi diqqətdə saxlanılır. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm sənayesinin inkişafı məqsədilə 

Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Universitetində "turizm və otelçilik ixtisası" fəaliyyət göstərir. 

Ötən dövrdə universitetlərin məzunları olmuş ixtisaslı kadrlar sahələri üzrə müvafiq işlə təmin olunmuşlar. 

Hazırda muxtar respublikamızda 5 turizm firması fəaliyyət göstərir.   Naxçıvan şəhərindəki 17-ci əsrə aid 

Zaviyyə-Mədrəsə binasında yerləşən Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi muxtar respublikanın turizm 

potensialını tanıtmaq üzrə ixtisaslaşıb. 

Mömünə xatın, əzəmətli təbiət abidəsi Haçadağ, yenilməzlik rəmzi Əlincəqala, eləcə də Azərbaycan 

xalqının birliyinin rəmzi – "Şərur yallısı" bu ulu torpağın simvollarındandır. El sənətkarlarının, folklor 

kollektivlərinin qatıdlığı xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi də Naxçıvanın daha bir rəmzinə çevrilmişdir. 

Yüksək səviyyədə təşkil olunan milli bayramlar, sərgilər, beynəlxalq festivallar da turistlərin marağını cəlb edir. 

Açıq havada rəngarəng konsert proqramları, aşıq havaları, el yallıları, milli rəqslər zövqlü anlar yaşadır. 

Sənətkarlar tərəfindən hazırlanan bir-birindən dəyərli və maraqlı əl işləri – suvenirlər turistin öz ölkəsinə apara 

biləcəyi ən yaxşı hədiyyədir. Ona görə də Naxçıvanda xalq sənətkarları üçün emalatxanalar yaradılmışdır.  Bu 

emalatxanalarda müxtəlif xalq yaradıcılığı sahələri qorunur, ağac üzərində oyma, misgərlik, dulusçuluq, 

papaqçılıq, bədii tikmə, toxuculuq kimi qədim el sənətləri yaşadılır.  Burada xalçaçılıq da geniş yayılmışdır. Bu 

gün dünyanın bir sıra muzeylərini bəzəyən nəfis Azərbaycan xalçalarına Xalça muzeyində tamaşa etmək və 

sənətkarların toxuduqları hədiyyəlik xalçaları alıb aparmaq olar. 

Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında  turizmin tarixi kökləri var. Ta 

qədim zamanlardan Naxçıvan səyyahların, elm adamlarının, səyahətsevərlərin marağında olub. Bu gün də 

muxtar respublika tarixi özündə yaşadan zəngin abidələri, gözəl təbiəti, sağlamlıq ocaqları, nəhayət, müasirliyi 

və inkişafı ilə turizm bölgəsi kimi tanınmağa iddialıdır. Füsunkar təbiətə, qədim tarixə, zəngin adət-ənənələrə 

malik Naxçıvan və qonaqpərvər, mehriban naxçıvanlılar sizin yolunuzu gözləyir. 

 

Xalq qəzeti.-2016.-1 sentyabr.-№191.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni inkişaf mərhələsində 
 

Cavadxan Qasımov, 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi 

 

Ölkəmizdə yaradılmış möhkəm ictimai-siyasi sabitlik bütün sahələrlə yanaşı, iqtisadi sahədə də ciddi 

nailiyyətlərin əldə edilməsinə münbit şərait formalaşdırmışdır. Bütün regionları əhatə edən bu mexanizmlər 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf mənzərəsinə rəng qatmış və müasir yüksəliş 

səviyyəsini yaratmışdır. 

Bu sahədə atılan addımlara iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafı baxımından iki istiqamətdə yanaşmaq olar: ilk 

olaraq regional aspektdən. Yəni regionların sosial iqtisadi inkişafı sahəsində beş illik proqramların qəbul 

edilməsi ilə müvafiq infrastruktur potensialının yaradılması; növbəti mərhələdə isə yaradılmış infrastruktur 

potensialı əsasında məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsinə nail olunması. 

Qeyd edək ki, hər iki amil ölkənin makroiqtisadi məqsədləri içərisində daim önəmli yer tutmaqdadır. Elə bu 

mənada bu il fevralın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2016-2020-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramının təsdiq 

edilməsinin çox mühüm və strateji əhəmiyyəti vardır. Bu hüquqi sənəd muxtar respublikanın özünün geniş icra 

mexanizmi ilə, mühüm iqtisadi zəruriliyi ilə vaxtında verilmiş və milli iqtisadi maraqların qorunmasına xidmət 

etməkdədir. Qeyd edək ki, eyni adlı Dövlət Proqramı 2012-ci il fevralın 14-də 2012-2015-ci illər əhatə etməklə 

də təsdiq edilmişdir (5 mərhələdə 40 tədbir). Növbəti mərhələ üçün icrası nəzərdə tutulan Dövlət Proqramı 

özündən əvvəlki hüquqi sənədin əhatəsi daha da genişləndirilmiş və səmərəsi daha da çox olacaq davamıdır. 28 

mərhələdə tədbirin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan bu tarixi sənəd muxtar respublikanın davamlı iqtisadi 

inkişafına, aqrar sektorun makroiqtisadi göstəricilər içərisindəki xüsusi çəkisinin daha da artmasına, muxtar 

respublikanın kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafının təminatına, kənd əhalisinin səmərəli məşğulluğunun 

yüksəldilməsinə diqqət artırmaqla ümumi məşğulluq potensialının gücləndirilməsinə, kəndlərdə 

məskunlaşmanın daha da stimullaşdırılmasına, yerli məhsulların istehsalının daha da artırılmasına, idxaldan 

asılılığın azaldılması ilə ixrac potensialının daha da artırılmasına, yaşıllaşdırma tədbirlərinin sürətləndirilməsinə, 

ekoloji tənzimlənməsinin səmərəliliyinin artırılmasına, torpaqlardan faydalı istifadənin təmin edilməsinə 

hesablanıb. 

Qeyd edək ki, muxtar respublikada aqrar siyasət kənd təsərrüfatının bir sistem, tamlıq təşkil etməklə 

tərəqqisinə münbit zəmin yaratmışdır. Hüquqi-iqtisadi mexanizmlərin işlək və çevik icrası burada 

məhsuldarlığın dinamik inkişafına əlverişlilik gətirmişdir. Təbii ki, bu sahədə dövlətin stimullaşdırıcı siyasəti də 

özünün böyük önəmi ilə görünməkdədir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün təkcə “Bitkiçiliyin inkişafına dövlət 

dəstəyinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 

15 aprel tarixli Sərəncamını göstərə bilərik. Bu Sərəncama əsasən, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 

hər hektar əkin sahəsinin becərilməsində və çoxillik əkmələrin aparılmasında istifadə etdikləri yanacaq və motor 

yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən yardımın həcmi 25 faiz artırılmış və 50 manat 

məbləğində edilmişdir. Nəticədə isə yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit nəticəsində 2015-ci ildə məhsul 

istehsalçılarına 6024,7 ton mineral gübrə verilmişdir. 

Kənd həyatı, kəndli əməyi, zəhmətkeş fəaliyyət daima öz bəhrəsini verməkdədir. Kəndli yaxşı bilir ki, onun 

bu gün çəkdiyi əməyinin sabahkı nəticəsi ehtiyacların qarşılanmasında mühüm amil olacaqdır. Bu mənada 

kəndli dövlət bağlılığı onu fəaliyyətində daha da ruhlandırır. Elə bunun nəticəsidir ki, 2015-ci ilin məhsulu üçün 

muxtar respublikada 61 min 414 hektar sahədə əkin aparılmışdır. Bundan başqa, 2015-ci ilin məhsulu üçün 

36237 hektar sahədə taxıl əkilmişdir ki, bunun da 30166 hektarı payızlıq, 6071 hektarı isə yazlıq taxıldan 

ibarətdir. 

Bəhs edilən Dövlət Proqramında görülməsi nəzərdə tutulan tədbirlər içərisində müasir tələblərə cavab verən 

istixana komplekslərinin yaradılmasının davam etdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu mənada muxtar 

respublikada 2015-ci ildə 7 istixana təsərrüfatı, tutumu 480 ton olan 2 soyuducu anbar yaradılmışdır. 

Bu gün muxtar respublikanın sosial iqtisadi inkişafına diqqət edərkən görürük ki, əldə olunan nailiyyətlər 

qəbul və təsdiq edilən bütün normativ- hüquqi tənzimləmələrin məhsuludur və bu, davamlı hal almışdır. 
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Aqrar siyasətin effektivliyi burada səmərəli məşğulluq imkanlarının artırılmasına imkanlar açmış, təsərrüfat 

subyektlərinin daha əzmlə işləməsinə şərait yaratmışdır. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan 

heyvandarlığın inkişafı da diqqətdə saxlanılmış, 4 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, 5 heyvandarlıq 

təsərrüfatının genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır. 

Dövlətin iqtisadi maraqlarına xidmət edən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

həyata keçirilən tədbirlər aqrar sahədə də təsərrüfat subyektlərinin əsas təkanverici qüvvəsini təşkil etmişdir. Bu 

mənada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına dövlət 

dəstəyi haqqında” 2015-ci il 19 avqust tarixli Sərəncamının xüsusi əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Bu 

hüquqi sənəddə süni mayalanma yolu ilə alınmış hər baş buzova görə 100 manat həcmində subsidiyanın 

müəyyən olunması aqrar sahənin inkişafında həlledici amilə çevrilmişdir. 

Ölkə başçısının 26 yanvar 2016-cı ildə regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramının icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda çıxışında da qeyri neft sektorunun, 

xüsusən də aqrar sektorun inkişafının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirilməsi bu sahədə ardıcıl tədbirlərin 

həyata keçirilməsini zəruri etməkdədir. Həmin tədbirdə çıxış edən sahibkarları diqqətlə dinləyən cənab 

Prezident onların fəaliyyətinin səmərəliliyi üçün dövlətin hər bir tədbiri görməyə hazır olduğunu bəyan etdi. 

Təbii ki, bütün bunların fonunda maneələrin, problemlərin aradan qaldırılması ilə şəffaflığın təmin 

edilməsini müasir iqtisadi sistem şəraitində sahibkarlığa mühüm stimul kimi dəyərləndirmək lazımdır. Elə bu 

məqsədlər çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında ötən 2015-ci ildə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan 

təsərrüfat subyektlərinə 2015-ci ildə 20 milyon 860 min 500 manat məbləğində kreditlərin verilməsi təmin 

olunmuşdur ki, bu da onları görmüş olduqları işlərin səmərəsinin artmasına sövq etmişdir. Həyata keçirilən bu 

və ya digər məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2015-ci ildə 112871 ton dənli və dənli-paxlalılar (qarğıdalısız), 

4480,8 ton dən üçün qarğıdalı, 690,2 ton dən üçün günəbaxan, 45042,5 ton kartof, 82016,3 ton tərəvəz, 38002,7 

ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 51110,5 ton meyvə və 15354,3 ton üzüm istehsalı edilmişdir. 

Məhsuldarlığın artmasına göstərilən diqqət ilin sonuna olan makroiqtisadi göstəricilərdə öz əksini artım 

vəziyyətilə tapmışdır. Belə ki, muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturunda 

kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin artmasına səbəb olmuş və 2015-ci ildə 402 milyon 991 min 800 manat 

həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq sosial-iqtisadi inkişafının yeni mərhələsinə keçmişdir. 

Qarşıdakı illərdə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqmətində yeni nailiyyətlərdən ibarət səhifələrin açılacağını 

gözləyirik. Ölkəmizin əsas makroiqtisadi hədəflərindən ibarət olan idxaldan asılılığın azaldılması, ixrac 

potensialının artırılması, rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının stimullaşdırılması məsələlərindən ibarət 

innovativ inkişafa əsaslanan qeyri-neft sektorunun tərəqqisi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin 

məqsədyönlülüyü baxımından da Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün imkanlarını səfərbər etməkdədir. Çünki 

bəhs edilən Dövlət Proqramının əsas məqsədi də məhz muxtar respublikanın meyvə və tərəvəzə olan tələbatının 

yerli istehsal hesabına ödənilməsi, kənardan gətirilən sort meyvə tinglərinin, yerli şəraitə uyğun məhsuldar 

sortların əkilməsi, müasir standartlara cavab verən texnologiyalar əsasında yeni meyvə və tərəvəz emalı 

müəssisələrinin yaradılması, mövcud torpaq sahələrindən daha səmərəli istifadə olunması, kənd əhalisinin 

məşğulluğunun artırılması, sahibkarlığın stimullaşdırılması məqsədilə bu sahəyə dövlət dəstəyinin, daxili və 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Qarşıdakı əsas hədəflər içərisində meyvə istehsalı həcminin 62 min tona, üzüm istehsalı həcminin 20 min 

tona çatdırılması, bu sahədə məşğulluğun artırılmasına və kənd əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına 

nail olunması və s. kimi strateji əhəmiyyət daşıyan addımların atılması zəruri əhamiyyət daşımaqdadır. 

 

İki sahil.-2016.-2 aprel.-№ 57.-S.11. 
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Müasir yollar Naxçıvanın hərtərəfli inkişafının göstəricisidir 

 

İlham Əliyev: "Yol tikintisi inkişaf, insanların normal, rahat yaşaması üçün əsasdır. Harada ki yol tikilir, 

orada inkişaf vardır" 

 

Rəfiqə Kamalqızı 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı son dövrlərin prioritet 

məsələlərindəndir. Çünki insanların məskunlaşdıqları ən qədim yerlərdən biri olan Naxçıvan tarixən mühüm 

ticarət yolları üzərində yerləşən coğrafi ərazidir. Dünyanın mühüm yollarından biri hesab edilən qədim İpək 

Yolunun əsas qollarından biri Naxçıvan ərazisindən keçmişdir. 

Təsadüfi deyil ki, orta əsrlərdə Naxçıvan uğrunda gedən mübarizənin əsas səbəblərindən biri də ticarət 

baxımından əlverişli olan bu yollara nəzarətin ələ keçirilməsi idi. Sonrakı dövrlərdə də bu yollar öz 

əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Ötən əsrin 70-80-ci illərində ölkənin bir çox yerlərində olduğu kimi, 

Naxçıvan ərazisində də yol infrastrukturunun inkişafına ciddi diqqət yetirilmişdir. XX əsrin 90-cı illərinin 

əvvəllərində yaranmış böhranlı vəziyyət, eyni zamanda, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başladılmış 

ədalətsiz müharibə nəticəsində muxtar respublikanın yol infrastrukturuna da ciddi ziyan dəymiş, yeni yolların 

çəkilməsi, təmiri işləri, demək olar ki, tamamilə dayandırılmışdı. 

Lakin Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından 

sonra yaradılan sabitlik və iqtisadi inkişaf ölkə iqtisadiyyatının tərəqqisində mühüm rol oynayan avtomobil 

yollarının bərpası və yenidən qurulmasına da əlverişli şərait yaratdı. Xüsusilə, Naxçıvanla Türkiyə və İran İslam 

Respublikası arasında çoxtərəfli əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayan körpülərin salınması, həmin 

körpüləri birləşdirən daxili yolların, eyni zamanda, muxtar respublikanın əsas yaşayış məntəqələrini birləşdirən 

avtomobil yollarının təmiri və yenidən qurulması yol infrastrukturunun formalaşdırılmasında atılan ilk və 

mühüm addımlar idi. 

  

Muxtar respublikada nəqliyyat kompleksinin inkişaf sistemi: reallıqlar, nəticələr 

  

Naxçıvanda yol çəkilişlərini, avtomobil yollarının yenidən qurulmasını regionun inkişaf göstəricisi kimi 

qiymətləndirən ölkə başçısı İlham Əliyev demişdir: "Yol tikintisi inkişaf, insanların normal, rahat yaşaması 

üçün əsasdır. Harada ki, yol tikilir, orada inkişaf vardır. Ona görə bu gün yol tikintisi Azərbaycanın bütün 

bölgələrində sürətlə gedir. O cümlədən, Naxçıvanda bu proses sürətlə gedir və həll olunur".  

Respublikasında avtomobil yolları şəbəkəsinin yeniləşməsinə və inkişafına dair (2006-2015-ci illər) Dövlət 

Proqramı" Azərbaycanda, eləcə də muxtar respublikada yol-nəqliyyat kompleksinin yenilənməsi və beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində kompleks yanaşmanı ortaya qoydu. Naxçıvan ərazisindən 

keçməklə Qərb və Şərq sivilizasiyalarını birləşdirən Böyük İpək Yolunun bərpası istiqamətində görülən işlər bu 

yanaşmanın təzahürü olmaqla, həm də ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən irimiqyaslı layihələrdən sayılır. Ötən 

illər ərzində bu yol üzərində yerləşən 88 kilometrlik Naxçıvan-Sədərək magistralının, 8 kilometrdən artıq 

uzunluğa malik Naxçıvan dairəvi avtomobil yolunun, 32 kilometr uzunluğunda Naxçıvan-Culfa magistral 

avtomobil yolunun inşası uğurla başa çatdırılmışdır. 2012-ci ilin may ayında muxtar respublikaya səfəri 

çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Böyük İpək Yolunun bir hissəsi olan 

Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolunun açılışında iştirak edərək muxtar respublikada yol 

infrastrukturunun yeniləşməsi istiqamətində görülən işləri yüksək qiymətləndirmiş, Naxçıvanın tranzit mərkəzə 

çevrilməsinin əsas hədəflərdən biri olduğunu diqqətə çatdırmışdır: "Bu yolun açılması Naxçıvanda böyük yol-

nəqliyyat layihələrinin icrasının təzahürüdür. Biz iki il bundan əvvəl Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun 

açılışını qeyd etmişik. Gözəl, dördzolaqlı, rahat yoldur. İndi Naxçıvan-Culfa magistral yolunun açılışını qeyd 

edirik. Beləliklə, Naxçıvan tranzit mərkəzə çevrilməkdədir". 

2004-cü ildə istifadəyə verilən Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı ən müasir standartlara uyğun tikilmişdir. 

Hazırda bu hava limanından Azərbaycanın Bakı və Gəncə şəhərlərinə təyyarələr yola salınır. Eyni zamanda, 

Naxçıvan-Moskva, Bakı-Naxçıvan-İstanbul və əks istiqamətlərdə uçan təyyarələr vasitəsilə beynəlxalq 
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sərnişindaşıma xidmətləri göstərilir. 2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi 

yaradılmışdır. Sədərək, Culfa və Şahtaxtı sərhəd-keçid komplekslərinin istifadəyə verilməsi, "Bakı-Naxçıvan-

Bakı" müntəzəm avtobus marşrutlarının açılması nəqliyyat əlaqələrinin genişlənməsində mühüm mərhələ 

olmuşdur.  

2013-cü ildə muxtar respublikada 163,9 kilometr uzunluğunda avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı təmir 

olunmuş, 21 körpü tikilərək, 12 körpü isə təmir olunaraq istismara verilmişdir. Əhaliyə göstərilən xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına yeni müasir tipli maşın-

mexanizmlər gətirilmişdir. Bu dövr ərzində dəmiryolu nəqliyyatının ahəngdar işi təmin olunmuşdur. 2015-ci 

ildə Qıvraq-Püsyan-Xanlıqlar avtomobil yolunun, Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun 

yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Culfa rayonunda Kırna-Gal və Dizə-Gal avtomobil yollarının yenidən 

qurulması, Gal-Şurud avtomobil yolunun təmiri başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında 

"Şərq Terminalı" yenidən qurulmuş, terminalda keçid körpüsü, teleskopik trap, lift-eskalator və yeni baqaj 

konveyeri quraşdırılmış, hava limanının sərnişin dövriyyəsi saatda 400-450 nəfərə çatdırılmışdır. "Qərb 

Terminalı"nın yenidən qurulması davam etdirilmiş, Şərur və Ordubad şəhərlərində aviakassa binaları istifadəyə 

verilmişdir. 2015-ci ildə muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda 2014-cü illə müqayisədə yük daşınması 2,1 

faiz, sərnişin daşınması 1,3 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 48 milyon 600 min 900 

manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2014-cü ildəki göstəricidən 2,2 faiz çoxdur.  

Xatırlatmaq lazımdır ki, dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə uzunluğu 39 kilometr olan Təzəkənd-

Çalxanqala-Qıvraq dairəvi və uzunluğu 57 kilometr olan Çeşməbasar-Boyəhməd avtomobil yollarının yenidən 

qurulması həmin istiqamətlərdə olan yaşayış məntəqələrinə gediş-gəlişi asanlaşdırmışdır.  

Muxtar respublikada yol quruculuğu sahəsində görülən işlərin növbəti ünvanı yenə də ölkə başçısının 

müvafiq Sərəncamı ilə yenidən qurulan və 13 kənd yaşayış məntəqəsini birləşdirən Hacıvar-Sirab-Vayxır 

avtomobil yolu oldu. Bu avtomobil yolu Naxçıvan-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun Vayxır kəndi ərazisindən 

Babək rayonunun Hacıvar kəndinədək olan 26 kilometr məsafəni özündə birləşdirməklə avtomobillərin 

Naxçıvan şəhərinə daxil olmadan Şahbuz-Culfa-Ordubad və əks istiqamətdə 12 kilometr məsafəyə qənaət 

etməklə rahat hərəkət etməsinə şərait yaratmışdır.  

Yol tikintisi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər bu gün də davam etdirilir. Hazırda Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 27 avqust 2014-cü il tarixli "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda Şəkərabad-

Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında" 

Sərəncamına uyğun olaraq, adıçəkilən marşrutlar üzrə avtomobil yolu yenidən qurulur. Yenidən qurulan yol 31 

min nəfər sakinin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Şəkərabad-Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd 

dairəvi avtomobil yolunun uzunluğu 35 kilometrdir. İlkin olaraq burada yolun genişləndirilməsi həyata 

keçirilmiş, torpaqbərkitmə işləri aparılmış, ehtiyac duyulan yerlərdə su keçidləri qoyulmuşdur. Hazırda 

inşaatçılar dairəvi yolun ayrı-ayrı hissələrinə asfalt salınması ilə məşğuldurlar. 

Prezident İlham Əliyevin ötən ilin dekabr ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfəri zamanı 

Naxçıvanın yüksək səviyyədə inkişaf yollarında olduğunu vurğulamışdır: "Naxçıvanın inkişafı daim diqqət 

mərkəzindədir. Naxçıvanın rəhbərliyi çox uğurla səmərəli işləyir. Naxçıvanın siması dəyişir. Bu gün Naxçıvan 

nəinki Azərbaycanda, bölgədə, dünya miqyasında ən abad şəhərlərdən biridir. Təkcə şəhərdə yox, bütün 

bölgələrdə də quruculuq, inkişaf işləri gedir". 

Beləliklə, bütün bunlar, qazanılan böyük nailiyyətlər Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin real 

bəhrələridir. Əldə olunan mühüm nəticələr, nümayiş etdirilən müasir səviyyə yeni Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının gerçək simasıdır. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin seçdiyi 

sınaqlardan çıxmış Heydər Əliyev yolunun təntənəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü siyasət ölkəmizə və xalqımıza daha böyük gələcəyin real təminatıdır.  

  

Səs.-2016.-30 mart.-№ 54.-S.6. 
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Naxçıvan xanlığının iki rəngli bayrağı 

 

Pərvin Gözəlov 

Bayraqşunaslığ və geraldika üzrə mütəxəssis, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycanın tarixi dövlətçilik atributlarının öyrənilməsi və tədqiqi dövlətçilik tariximizin dərin tarixi 

köklərə malik oldugunun əsas sübutlarındandır. Bu istiqamətdə dövlətimiz tərəfindən çox mühüm və 

əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 13 mart 

1998-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarının tədqiqi və təbliğinin gücləndirilməsi 

haqqında” xüsusi sərəncamında dövlətçilik atributlarının və tarixi ənənələrinin öyrənilməsi tələb olunurdu. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 17 noyabr tarixli sərəncamı ilə Bakı şəhərində “Dövlət 

Bayrağı Meydanı” nın yaradılması və 2009-cu il 17 noyabr tarixli sərəncamı ilə “Dövlət Bayrağı Günü”nün 

təsis edilməsi barədə Sərəncamların məhz 17 noyabr tarixində imzalanması simvolik əhəmiyyət kəsb edir. 

Səbəbi, 1990-ci il 17 noyabr tarixində Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü nəticəsində üç rəngli Azərbaycan bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzi statusunu 

almışdır. Dövlət başçısının yuxarıda qeyd olunan sərəncamları dövlətdə vətənpərvərliyin, Azərbaycançılıq 

məfkurəsinin və dövlətçilik ənənələrinin təbliğinin, dövlət atributlarına ehtiram hissinin gücləndirilməsinə 

istiqamətləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “AZƏRBAYCAN 2020: GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ” İNKİŞAF KONSEPSİYASININ 10-

cu maddəsinin “Mədəni irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsi” bəndində deyilir: “...dünya muzeylərində 

saxlanılan Azərbaycan mənşəli eksponatların tədqiqi və Azərbaycana məxsusluğunun sübutu üçün materialların 

toplanması da diqqət mərkəzində olacaqdır.” Dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsi və təbliği 

istiqamətində görülən işlər sırasında ən mühüm yerlərdən biri, Azərbaycanın tarixi dövlətçilik ənənələrinin, 

Azərbaycançılığın tarixi köklərə əsəslanaraq inkişaf etməsini bildirən tarixi dövlət atributlarının öyrənilməsi 

sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasıdır. 

Bu istiqamətdə, 2010-cu ildə nəşr edilmiş “Azərbaycan xanlıqlarının bayraqları dövlətçilik tarixinin 

öyrənilməsində mənbə kimi” monoqrafiyamı qeyd etmək istəyirəm. Sözü gedən elmi əsərdə Azərbaycan 

xanlıqlarının ölkəmizdə olmayan bayraqlarının aşkar edilməsi istiqamətində elmi tədqiqatların aparılması 

zəruriyyəti məsələsi öz əksini tapmişdir. Elmi tədqiqatın “Xanlıqlar dövlət qurumları kimi. Xanlıqların 

dövlətçilik atributları” adlı fəslində, Azərbaycan xanlıqları öz dövlətçilik atributlarına və hakimiyyət rəmzlərinə 

malik dövlət qurumları kimi göstərilir. Xanlıqlar öz dövrünün dövlət qurumlarına – dövlətlərinə aid etməyə 

imkan verən bütün təyinedici xüsusiyyətlərə və elementlərə malik olmuşdular. Belə ki, xanlıqlar dövlət üçün 

mütləq olan elementlərə malik idilər: siyasi hakimiyyət (siyasi idarəetmə forması və dövlət institutları); dövlət 

ərazisi (müəyyən olunmuş dövlət institutları fəaliyyət göstərən və dövlətin qanunları işləyən sərhədlər 

çərçivəsi); iqtisadi potensial (o cümlədən, özünün valyutasına malik olmaq hüququ); silahlı qüvvələr; əhalinin 

etnik tərkibi (xanlıqlarda dominant etnos – türk-azərilər); dil (əsas dil- Azərbaycan (türk) dili); ideologiya – 

islam; dövlətçilik atributları və hakimiyyət rəmzləri. Azərbaycan xanlıqlarının aşağıdakı dövlətçilik 

atributlarından bəhs edilir: taxt, tac, şeşpər, möhür, bayraq (sancaq, ştandart), silah (fəxri parad), sikkələr. 

Titulların və beynəlxalq münasibətlərdə xanlara müraciət formalarının araşdırılması sübut edir ki, xanlıqlar 

özlərini – “ali nəsilli” və ya– “ali”, xanın oğulları isə özlərini “ali şah” – “yüksək dərəcəli” adlandırırdılar. 

Beynəlxalq yazışmada xanlara “yüksək dərəcəli”, “yüksək dərəcəli xan”, “yüksək dərəcəli və çox hörmətli xan” 

deyə müraciət edirdilər. Ali hakim obrazı hökmdarın şəxsiyyəti və onun hakimiyyət rəmzləri vasitəsilə 

formalaşırdı. Bu dövrdə xanlıqların dövlətçilik atributları, xanlığın dövlət rəmzlərindən və xanın hakimiyyət 

atributlarından ibarət idi: 1. Taxt; 2. Tac; 3. Şeşpər; 4. Möhür; 5. Silah (qılınc); 6. Sikkə; 7. Bayraq, ştandart, 

buncuq və tuğ. Yazılı və illüstrativ mənbələrin təhlili, əldə olunmuş nəticələrin muzey materialları ilə 

tutuşdurulması xanlıqların dövlət rəmzlərini araşdırmağa imkan verir. 

Elmi araşdırma Hakimiyyətin zahiri tərtibatına və dövlətçiliyin zahiri təzahürünə həsr olunub. Bayraq rəmzi, 

tarixi və heraldik anlayışlardan biri kimi dövlətçiliyin mühüm atributlarından olmasını təsdiq edir. Şimali 

Azərbaycan xanlıqları ləğv edildikdən sonra, onların bayraqları qənimət kimi Rusiya imperiyasının qüdrətini 
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ifadə edən tarixi abidəyə çevrilmişdir. Qafqazdan gələn bayraqlar Sarskoselskiy saray arsenalına təhvil 

verilmişdi. 1906-cı ilin mart ayında bayraqların bir hissəsi (Cavad xanın ştandartı və Gəncə xanliğının 

bayraqları, Bakı xanlığının 1 bayrağı, Nuxa (Şəki) xanlığının 6 bayrağı, İrəvan uğrunda döyüşdə götürülən 2 

bayraq, Lənkəran xanlığına hücum zamanı götürülən 2 bayraq Tiflisə Qafqaz Hərbi Tarix Muzeyinə (QHTM) 

göndərilmişdi. Rusiyaya döyüşsüz birləşən xanlıqların (Qarabağ, Naxçıvan, Şirvan və b.) bayraqları isə QHTM-

nə Tiflisə göndərilməmişdir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin əsas atributlarından olan, dövlətçilik 

ənənələrinin əyani təcəssüm etdirən, Azərbaycan xanlıqlarının xarici muzeylərdə saxlanılan bayraqların aşkar 

edilməsi istiqamətində elmi tədqiqatlarımın 2015-ci ildə çox böyük uğurla nəticələnmişdir. Əldə etdiyim elmi 

nəticələrlə kifayətlənməyərək, bu sahədə tədqiqatlarımı davam etdirmək məqsədi ilə, ikinci dəfə Rusiya 

Federasiyasının Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərinə 2015-ci ilin dekabr ayının 15-dən 30-dək elmi 

ezamiyyətdə oldum. İkinci elmi ezamiyyətim dövründə Rusiya Federasiyasının bayraq fondları və arxivlərində 

tədqiqatlarımın nəticəsi olaraq “Artilleriya, Mühəndis Qoşunları və Rabitə Qoşunları Hərb-Tarixi Muzeyi”nin 

bayraq fondunda Azərbaycanın Naxçıvan xanlığına məxsus, bu günə kimi məlum olmayan sayca üçüncü bayraq 

tərəfimdən aşkar edildi. Tərəfimdən aşkar olunmuş bayraqlar Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin, rəmzlərinin 

tarixi köklərinin əyani sübutudur! Bu istiqamətdə elmi tədqiqatların aparılması, həmçinin Naxçıvan xanlığının 

bayrağının aşkar edilməsi zəruriyyəti 2010-cu ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan xanlıqlarının bayraqları 

dövlətçilik tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi” adlı manoqrafiyamda qeyd edilmişdir. Qeyd etmək istərdim 

ki, Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyində birinci elmi ezamiyyət dövründə aşkar etdiyim Naxçıvan 

xanlığının dövlət və döyüş bayraqlarının hazırlanmış mulyajlarının 16 noyabr 2015-ci ildə təqdimatı olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov aşkar edilmiş bayraqların tarixi 

əhəmiyyətini qeyd etmiş, mənim Naxçıvan xanlığının bayraqlarının öyrənilməsi istiqamətində elmi fəaliyyətimi 

və əməkdaşlığımı yüksək səviyyədə qiymətləndirərək “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi” yubiley qızıl 

medalı ilə təltif edildim. RF Sankt-Peterburq şəhərində ki muzeylərdə apardığım elmi tədqiqatlarım nəticəsində 

aşkar etdiyim Naxçıvan xanlığının sayca üçüncü bayrağı 1827-ci ildə xanlığın işğalı zaman general İ. Paskeviç 

tərəfindən qənimət kimi götürülmüşdür və Muzeyin fondunda “XVIII-XIX əsr müsəlman bayrağı” kimi 

saxlanılır. Aşkar olunmuş Naxçıvan xanlığının üçüncü bayrağı düzbucaq formada eni 92 sm, uzunluğu 192 sm-

dir. Bayraq bir-birinə üfüqi şəkildə tikilmiş solğun yaşıl və qirmızı parçalardan ibarətdir. Bayrağın yaşıl 

hissəsində simvolik günəş formasında qırmızı parçadan səkkiz guşəli ulduz tikilib. Bayraq qumaşının çoxsaylı 

zədələrindən, aydın olur ki, sözü gedən bayraq döyüşlərdə istifadə edilib. Bayrağı dəqiqliklə tədqiq etdikdə 

görünür ki, üzərində zədələnmiş hissələr bərpa edilərək tikilərək, bir necə yerdən yamanıb. Bayrağın üzərindəki 

ulduzun bir hissəsi zədəli olduğundan bərba edildikdən sonra ulduz yeddiguşəli qalıb. Bayrağın sol tərəfində 

şaquli olaraq bayraq torbacığı tikilib. Şam ağacından hazırlanmış bayraq ağacının dəmirdən düzəldilmiş nizəvari 

formada, ortasında içi boş kürəcik olan bayraq ucluğu taxılıb. Bayrağın üzərindəki rənglər, istifadə edən xalqın 

tarixi ənənələrini əks etdirir. Yaşıl rəngin çox mənaları var, islamçılıqla yanaşı – bolluq, həyat sevgisi, inam, 

sevinc, ümid, azadlığı ifadə edir. Qırmızı rəng isə, müasirliklə yanaşı digər mənaları olub; – məhəbbət, yüksək 

məqsədlər, qəzəb, igidlik, cəsurluq, düşmənin axan qanını ifadə edib. Naxçıvan xanlığının Dövlət bayrağının 

üzərindəki səkkizguşəli ulduz və aypara kompozisiyasının əks edilməsi və xanlığın üçüncü bayrağının qırmızı 

və yaşıl rəngli olması, üzərində səkkizguşəli ulduz rəmzinin təsviri sübut edir ki, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağındakı rəmzlər və rənglər, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətindən də qabaq, Azərbaycanın tarixi bayraqlarında milli rəmz kimi istifadə edilib və 

azərbaycançılığı, milli məfkurəni, dövlətçilik ənənələrini əks etdirən mühüm amil olmuşdur. Azərbaycan 

xanlıqlarının bayraqlarını müqayisə edərkən, üzərilərindəki yazıların və rəmzlərin təhlili nəticəsində müəyyən 

olunur ki, Naxçıvan xanlığının bayraqlarından başqa, heç bir xanlığın bayrağının üzərində xanlıqlara 

mənsubluğunu bildirən rəmz istifadə olunmayıb. Səkkizguşəli ulduz Azərbaycan ərazisində qədim dövrlərdən 

istifadə edilmiş və müqəddəs hesab olunmuşdur. Azərbaycanda qədim zamanlardan ulduz əbədilik rəmzi kimi 

istifadə edilib. Daha da erkən dövrdə yüksək məqsədlər və arzular rəmzi idi. Ulduz istiqamət və xoşbəxtçilik 

emblemidir. Bayraqların üzərindəki rəmz və emblemlər ya keçmişi, yaxud da xalqın işıqlı gələcəyə, yüksək 

məqsədlərə olan meylini bildirir. Hər halda hər bir bayraq, ulduzların, xətlərin və başqa simvolların müəmmalı 

dili ilə, öz xalqının müqəddəratını bildirir. Aşkar edilmiş Naxçıvan xanlığının üç bayrağı, özündə xanlığın 

siyasi-ideoloji və dini dəyərlərini əks etdirir. Bayraqların təsvirlərini təhlil edərkən, belə qənaətə gəlirəm ki, 

təqdim olunan Naxçıvan xanlığının üç bayrağının tərtibatı, üzərində əks edilən yazılar, istifadə olunan rəmzlər 
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və rənglər, bayrağa sahib olan Naxçıvan xanlığının siyasi, ideoloji, dini və tarixi mədəni ənənələrini əks etdirir. 

Naxçıvan xanlığının bayraqlarının elmi tədqiqatının nəticəsi göstərir ki, Naxçıvan xanlığının bayraqları, tarixi 

dövlətçilik ənənələrinə və tarixi rəmzlərinə əsaslanaraq tərtib edilmişdir. Belə ki, Naxçıvan xanlığı ideoloji 

baxımdan möhkəm, tarixi ənənələrə, köklərə bağlı dövlət qurumu kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycanın tarixi 

bayraqlarının öyrənilməsi və nəticələrinin təbliği göstərir ki, Azərbaycan dərin dövlətçilik ənənələrinə malik 

olmuşdur. Gələcəkdə bu istiqamətdə daha çox elmi tədqiqatların aparılması zəruridir. Azərbaycanın tarixi 

bayraqlarının axtarılmasını və elmi tədqiqatların nəticələri barədə ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat 

verilməlidir. Bu sahədə elmi tədqiqatların nəticələrinin təbliği, vətəndaşlar xüsusən gənclər arasında 

vətənpərvərlik hissinin güclənməsinə, Azərbaycan barədə doğru olmayan məlumatlar yayanlara qarşı 

mübarizəyə və Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrinin təbliğinə xidmət edəcəkdir. Qarabağ, Şirvan, Quba 

və digər xanlıqların bayraqlarının axtarışı və müəyyən edilməsi istiqamətində tərəfimdən araşdırmalar aparılır. 

 

Olaylar.-2016.-29 mart.-№ 53.-S.12. 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunub saxlanılması Azərbaycanın  

tarixi nailiyyətidir 

 
Rauf Əliyev 

 

Fevralın 9-da çoxəsrlik Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm yer tutan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılmasının 92-ci ildönümü tamam olur. Qədim Naxçıvan tarixin bütün dövrlərində 

dünyanın bir çox dövlətləri üçün də böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb edib. Xüsusilə, keçən əsrin 

əvvəllərində yaranmış şəraitdən istifadə edən erməni daşnakları Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları irəli sürüb, bu 

diyarı işğal etmək üçün bütün vasitələrə əl atıblar. 

Bölgə əhalisinin inadlı müqaviməti nəticəsində Naxçıvan Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi 

qorunub saxlanılıb və son nəticədə ona respublikamızın tərkibində muxtariyyət statusu verilib. Naxçıvanın 

muxtariyyət statusu qazanması bu bölgədə 1918-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin, onlara təsir edən 

daxili və xarici amillərin, bölgənin və regionun geosiyasi vəziyyətinin və iki mühüm beynəlxalq müqavilənin 

sayəsində mümkün olub. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi 

haqqında” 2014-cü il yanvarın 14-də imzaladığı Sərəncamda muxtariyyətin Azərbaycan dövlətçiliyində 

oynadığı rola yüksək qiymət verərək Naxçıvanın daim milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirməsini, 

muxtariyyətin Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərindəki yerini xüsusi vurğulayıb. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasını Azərbaycan xalqının olduqca 

mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət adlandırıb. AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, 

akademik İsmayıl Hacıyev qeyd edir ki, 1918-1921-ci illərdə Naxçıvan əhalisi, həmin dövrün demokratik ruhlu 

ziyalıları bölgənin təhlükəsizliyinə, erməni daşnaklarının hərbi basqınlarına qarşı mərdliklə mübarizə aparıb, öz 

qanları bahasına qədim diyarı qoruyublar. Hələ 1918-ci ildə Naxçıvan Milli Şurasının Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinə ünvanlandığı məktubda yazılmışdı ki, biz ermənilərə tabe olmuruq, tezliklə 

Azərbaycan qoşunları tərəfindən Zəngəzurun tutulmasını və Naxçıvanın Azərbaycana birləşməsini gözləyirik. 

Qədim diyarın əhalisi o vaxt öz qəti fikrini bildirərək and içmişdi: “…biz Avropanın mədəni ölkələrinin 

alovları içərisində yanmağa razı olarıq, amma Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmağa qoymarıq”. 

Akademik bildirir ki, 1921-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin 

təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda bölgə əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvanın muxtariyyət statusunda 

Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verib. Qədim diyarın muxtariyyət statusu məsələsində Nəriman 

Nərimanovun prinsipial mövqeyi, onun adından Behbud ağa Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar və 

1921-ci il martın 1-də Leninə göndərdiyi məktub, nəhayət Rusiyanın Naxçıvan məsələsinə münasibətini müsbət 

istiqamətdə dəyişməsinə səbəb oldu. Nəticədə Naxçıvanın muxtar statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında dostluq 

və qardaşlıq haqqında imzalanan Moskva müqaviləsində təsbit edildi: “Razılığa gələn hər iki tərəf hazırkı 

müqavilənin I (B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar 

ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir zaman üçüncü bir dövlətə 

güzəştə getməyəcəkdir”. Bu müqavilə Naxçıvanın taleyinin həll edilməsində tarixi rol oynadı. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və 

Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. 

Müqavilənin 5-ci maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyətini bir daha təsdiqlədi, onun 

sərhədlərini müəyyənləşdirdi. Burada göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin 3-cü əlavəsində 

müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni onun Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika kimi qalmaq 

imkanlarını bu beynəlxalq müqavilələr reallaşdırdı. Həmin müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə və Cənubi Qafqaz 

respublikaları Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanınan beynəlxalq hüquqi təminat 

verdilər. 

Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika hüququnun qanuni yolla təsbit edilməsi 1924-

cü ilin fevralınadək ləngidilib. Həmin il fevralın 9-da isə Azərbaycan SSR MİK-in dekretinə əsasən Naxçıvan 
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muxtar ölkəsi Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevrilib. Bununla da qədim diyarın statusu qəti 

şəkildə müəyyənləşdirilib. 

Bu gün bir çox Avropa siyasətçiləri Naxçıvanın muxtariyyətini nadir beynəlxalq model, hüquqi, siyasi və 

tarixi baxımdan bir fenomen kimi qiymətləndirirlər. Bu, təbiidir. Çünki Naxçıvanın muxtariyyəti daxili 

qanunvericiliklə yanaşı, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunub. Bu amil dünyadakı çox az muxtar 

qurumların statusunda öz əksini tapıb. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Anar 

İbrahimovun qeyd etdiyi kimi, Avropanın analoji qurumlarından yalnız Gürcüstanın Acarıstan Muxtar 

Respublikası və Finlandiyaya məxsus Aland adaları beynəlxalq müqavilə ilə yaradılsa da, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının statusu, buradakı muxtariyyətin siyasi səlahiyyətləri yuxarıda qeyd olunan hər iki muxtar 

qurumdan fərqlidir. 

Naxçıvanla eyni beynəlxalq müqavilə ilə muxtar qurum formasında təşkil olunan Acarıstanın siyasi 

səlahiyyətləri məhduddur və daha çox inzibati-iqtisadi səlahiyyətlərə aiddir. Birinci Dünya müharibəsindən 

sonra Millətlər Liqası tərəfindən yaradılan Aland adalarındakı muxtariyyət isə dövlət statusuna malik deyil. Hər 

iki muxtar qurumdan fərqli olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi səlahiyyətlərə malik muxtar dövlət 

statusunda fəaliyyət göstərməsi, bu statusun dəyişdirilməsi (geri çağırılması) prosedurunun mövcud olmaması 

və muxtariyyətin həm milli, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyənləşdirilməsinin konstitusion səviyyədə 

əksini tapması Naxçıvan muxtariyyətini fərqləndirən əsas amillərdəndir. 

Digər tərəfdən, Naxçıvan muxtariyyəti daxili qanunvericilik, sərbəst büdcə siyasəti sahəsində, muxtariyyətin 

mərkəzi hakimiyyətlə əlaqələr mexanizminin istər siyasi, istərsə də hüquqi cəhətdən müsbət mənada heç yerdə 

təkrarlanmayan xüsusiyyətlərə malikdir. Unitar və prezidentlik üsul-idarəsi olan Azərbaycan dövlətinin 

tərkibində muxtar və parlamentar respublikanın mövcudluğu da bu xüsusiyyətlərdən biridir. 

Ən əsası isə bütün bu xüsusiyyətlər və özünəməxsusluqlar burada mükəmməl siyasi-hüquqi mexanizmlərin 

təşəkkül tapmasına gətirib çıxarıb. Təsadüfi deyil ki, Naxçıvan muxtariyyətinin bu xüsusiyyətləri Avropanın 

müxtəlif dövlətlərarası təşkilatları tərəfindən də dəfələrlə qeyd olunub. Naxçıvanın muxtariyyət modeli 2013-cü 

il oktyabrın 30-da Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin sessiyasının sənədlərində 

xüsusi olaraq qeyd edilib. Sessiyada İtaliyadan olan məruzəçi Bruno Marzianonun “Avropada xüsusi statusa 

malik region və ərazilər” adlı hesabatında Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyət statusu da xüsusi qeyd 

edilərək, belə bir modelin çox faydalı olduğu vurğulanıb. Bu cür dəyərləndirmə 1997-ci ildə Venesiya 

Komissiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiya layihəsinə verdiyi rəydə də öz əksini tapıb. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası uğurla inkişaf edir, yeni-yeni nailiyyətlər qazanır. Naxçıvanın 

muxtariyyətini möhkəmləndirən mühüm amillərdən biri də, şübhəsiz, ötən 92 il ərzində burada gedən sosial-

iqtisadi inkişafdır. Bu barədə danışan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov deyib: 

“Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən başlanan, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 

tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilən yeniləşmə və quruculuq xətti muxtar respublikada həyatın bütün 

sahələrini əhatə etmişdir. Qarşıda dayanan əsas vəzifə blokada vəziyyəti ilə bağlı yaranan çətinliyi aradan 

qaldırmaq, əhalinin məşğulluğunu təmin etmək, yeni infrastruktur, emal və sənaye sahələri yaratmaq, sosial 

sahələrin – təhsilin, mədəniyyətin, səhiyyənin və elmin daha da inkişaf etməsinə nail olmaqdır”. 

Bu, Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyevin uğurlu siyasi xəttidir. Həmin siyasət Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında böyük şövqlə həyata keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı 

nəticəsində bu gün naxçıvanlılar qədim diyarın iqtisadiyyatını, elm və təhsilini, mədəniyyətini çox böyük uğurla 

inkişaf etdirirlər. 

 

İki sahil.-2016.-10 fevral.-№ 25.-S.11. 
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Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində uğurlu nəticələrlə  

əldə olunub 
 

Beş minillik şəhərsalma mədəniyyətinin izlərini özündə yaşadan qədim Naxçıvan şəhəri bu gün yeni inkişaf 

dövrünü yaşayır. Son illər şəhərin prospekt, küçə və məhəllələri abadlaşdırılıb, park və xiyabanlar salınıb, yeni 

inzibati və yaşayış binaları tikilib, yeni sosial obyektlər istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin 2014-cü il yanvarın 31-də imzaladığı Sərəncam ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə 

Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqram”ın icrası nəticəsində Naxçıvan şəhərində tikinti-

quruculuq, yaşıllaşdırma və abadlıq işlərinin həcmi artıb. 

Bu gün şəhərdə əhalinin rahatlığına xidmət edən müasir infrastruktur yaradılıb. Şəhərin İslam Səfərli 

küçəsində yenidənqurma işləri aparılıb, Əliabad qəsəbəsində geniş abadlıq-quruculuq tədbirləri görülüb. Tikinti-

quruculuq işləri şəhər mərkəzi ilə yanaşı, ətraf kəndləri də əhatə edib. Belə ki, Qaraçuq kəndində kompleks 

quruculuq işləri görülüb, yeni kənd və xidmət mərkəzləri tikilib istifadəyə verilib. Hazırda bu istiqamətdə işlər 

Bulqan kəndində davam etdirilir. 

Şəhər əhalisinin mənzil-kommunal şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də kompleks tədbirlər həyata 

keçirilib. 2014-2015-ci illərdə şəhərin Atatürk, Kazım Talıblı, Əziz Əliyev küçələrində yaşayış binaları tikilib, 

sakinlərin mənzil təminatı yaxşılaşdırılıb. Həmçinin mövcud binalarda əsaslı təmir və yenidənqurma işləri 

aparılıb, 13 binanın dam örtüyü və fasadı dəyişdirilib, Atatürk küçəsindəki 5 nömrəli ictimai yaşayış binası 

əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilib. 

Yeni yaşayış binalarının tikintisi gənclərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına geniş imkanlar açıb. 2014-cü 

ilin may ayında Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev küçəsində 3 beşmərtəbəli binadan ibarət yeni yaşayış 

kompleksi istifadəyə verilib. Binalardakı 80 mənzilin ipoteka şərtləri ilə satışa çıxarılması gənc ailələrin mənzil 

təminatında mühüm əhəmiyyətə malik olub. Sözügedən küçədə geniş bir ərazini əhatə edən daha bir yaşayış 

kompleksinin – “Gənclər şəhərciyi”nin tikintisi isə davam etdirilir. Gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan söz 

düşmüşkən, qeyd edək ki, onların asudə vaxtının səmərəli təşkili və fəallığının artırılması məqsədilə də ardıcıl 

işlər görülüb, Naxçıvan şəhərində müasir tələblərə cavab verən Gənclər Mərkəzi tikilib istifadəyə verilib. 

Genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri Naxçıvan şəhərində digər sahələrin, xüsusilə təhsil müəssisələrinin 

müasir binalarla təminatına və maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsinə də səbəb olub. Belə ki, Naxçıvan 

şəhərində 11 nömrəli və Qaraçuq kənd 9 nömrəli tam orta məktəblərin binaları əsaslı şəkildə yenidən qurulub. 

Həmçinin “Naxçıvan” Universiteti üçün müasir universitet şəhərciyi – inzibati və tədris binalarından, kitabxana, 

yataqxana, idman və konfrans zallarından ibarət yeni kompleks inşa olunaraq istifadəyə verilib. Təhsil 

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işlərindən Naxçıvan Dövlət Universitetinə də pay düşüb, baytarlıq təbabəti 

ixtisası və universitet xəstəxanası üçün müasir binaların açılışı olub. 

İnsanların sağlamlığının qorunması muxtar respublikada həyata keçirilən sosial tədbirlərin əsasını təşkil edir. 

Naxçıvan şəhərindəki səhiyyə müəssisələrinin müasir standartlara uyğunlaşdırılması, yeni xəstəxana binalarının 

tikilməsi proqramda icrası nəzərdə tutulan ən mühüm tədbirlərdəndir. Ötən dövrdə Naxçıvan şəhərində 

Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi üçün yeni bina inşa edilib, Qaraçuqda həkim ambulatoriyasının istifadəyə 

verilməsi kənddə səhiyyə xidmətinin səviyyəsini yüksəldib. Bu tədbirlərin yekunu olaraq ötən il dekabrın 1-də 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının 

binası istifadəyə verilib. 

Proqramda Naxçıvan şəhərindəki tarixi abidələrin bərpası, yeni mədəniyyət müəssisələrinin yaradılması da 

nəzərdə tutulub. Ötən dövrdə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində tikinti-bərpa işləri başa 

çatdırılıb, Pişəvəri küçəsində Bayraq Meydanı və Muzeyi, Fəxri xiyaban, Kalbalıxan küçəsində isə Xatirə 

Muzeyi üçün yeni bina inşa olunub. Proqramın icrası musiqi təhsilinin inkişafına da yeni imkanlar açıb. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvana səfəri zamanı Naxçıvan şəhər 2 nömrəli uşaq musiqi 

məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib, təhsil ocağında müasir tədris imkanları yaradılıb. Qaraçuq kənd uşaq 

musiqi məktəbinin yeni binasının inşası da həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir. Həmçinin şəhərin 

“Atabəylər” məhəlləsində Şərq hamamı tikilərək sakinlərin istifadəsinə verilib. 

Naxçıvan şəhərində salınan park və xiyabanlar, müasir istirahət kompleksləri şəhərə xüsusi görkəm verməklə 

yanaşı, həm də sakinlərin və turistlərin mənalı istirahətinə, asudə vaxtının səmərəli təşkilinə xidmət edir. Bu 

işlər çərçivəsində Naxçıvançay vadisində “Əyləncə adası” istirahət parkı istifadəyə verilib. Ərazidə yeni 
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istirahət parkının salınması və yaşıllıqların artırılması da nəzərdə tutulur. Ötən dövrdə Naxçıvan şəhərinin ətraf 

ərazilərində 19,1 hektarlıq meyvə bağları salınıb, 5 hektar yaşıllıq sahəsində bərpa işləri aparılıb. 

Sahibkarlığın dəstəklənməsi iqtisadi inkişafın təmin olunmasında başlıca şərtdir. Buna görə də sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi proqramın əsas hədəflərindən idi. 2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərində köynək, konserv 

taraları, ətin konservləşdirilməsi, ət qovurması və unlu-qənnadı məmulatları istehsalı, melamin lövhə, laminat 

örtüklü iş masası lövhəsi və PVC örtüklü parlaq lövhə, silikon yorğan və yaylı döşək istehsalı sahələri yaradılıb, 

“Cahan” Ticarət Mərkəzi tikilib istifadəyə verilib. Həmçinin Naxçıvan “Alt Trikotaj” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin fəaliyyəti bərpa olunub, müəssisədə tələbələr üçün geyim dəstləri, sukeçirməz əlcək, kostyum və 

yüngül ayaqqabı istehsalı sahələri yaradılıb. “Naxçıvan Xalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti də 

genişləndirilib, polietilen torba və təsərrüfat ipi, yuyucu maddələr, uşaq bezi və qəlyan kömürü istehsalına 

başlanılıb. 

Müəssisədə yun emalı və xalça istehsalı sahəsinin yaradılması üzrə də hazırlıq işləri görülür. Bu tədbirlərin 

davamı olaraq, Naxçıvan şəhərindəki “Şüşə Qablar” ASC-nin fəaliyyətinin bərpası, eləcə də toxumçuluq 

təsərrüfatının yaradılması məqsədilə işlər aparılır. 

 

AZƏRTAC-ın  

Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosu 

 

İki sahil.-2016.-4 fevral.-№ 21.-S.13. 
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Naxçıvan: inkişafın yeni mərhələsi 

 

İlham Əliyev: "Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də liderliyi 

saxlayacaqsınız" 

 

Rəfiqə Kamalqızı 

 

Müasir tariximizin 30 ildən artıq bir mərhələsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu 

Öndər bəyan edirdi ki, "mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın 

gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə 

yetirilsin. Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin 

möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl ənənələr 

gələcək illərdə də davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə görə, həm 

də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdə 

olacaqdır". 

Bu davamlı innovativ inkişaf Ulu Öndərin layiqli siyasi davamçısı ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 

muxtar respublikaya xüsusi diqqətinin sayəsindədir. MR-də operativ reallaşdırılan siyasi, iqtisadi islahatlar 

dəqiq, operativ icra olunan layihələr hesabına dinamik inkişaf qorunmuş, məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində, ilk 

növbədə muxtar respublikamızın hərtərəfli tərəqqisində mühüm amil olan ictimai-siyasi sabitlik qorunub 

saxlanılmışdır. Ötən dövr ərzində bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrində sürətli inkişafa rəvac verən səmərəli 

iqtisadi siyasət tarazlı və davamlı inkişaf üçün başlıca amil olmuş, şəhər və rayonlarda canlanma yaranmış, iş 

adamlarının normal fəaliyyəti üçün əlverişli biznes mühiti formalaşdırılmış, yeni təsərrüfat subyektləri 

yaradılmış və işsizliyin səviyyəsi xeyli dərəcədə azalmışdır. 

 

Muxtar Respublikada analoqu olmayan uğurlar 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial həyatın bütün sahələrində analoqu olmayan uğurların 

qazanılmasında bir başlıca səbəb vardır: o da Ulu Öndərimizin yoluna sədaqət və bu yolun uğurla davam 

etdirilməsidir. Müdriklərin fikrinə görə, "Qısa vaxtda böyük izlər qoymaq hər şəxsə qismət olmur. Bunu edənlər 

əsl siyasi xadimlərdir". Muxtar respublikamızda sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə olunan nəticələr seçilən 

düzgün siyasi xəttin bəhrəsi olmaqla yanaşı, həm də rəhbər faktorunun real siyasi fəaliyyətdə təsdiqidir. 1996-cı 

ildən ötən dövrdə muxtar respublikada bütün makroiqtisadi göstəricilərin artım tempi təmin edilmiş, 2013-cü 

ildə ümumi daxili məhsulun həcmi 1995-ci ilə nisbətən 54 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 95 dəfə, əsas 

kapitala yönəldilən investisiyalar 340 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 9 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük 

daşınması 24 dəfə, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 107 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 30 dəfə, 

əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 47 dəfə, ixracın həcmi 201 dəfə, əhalinin gəlirləri isə 55 dəfə artmışdır. Bir 

sıra əsas göstəricilər baxımından son illərdə yaradılmış iqtisadi potensial və qazanılmış uğurlar muxtar 

respublikamızın yarandığı 1924-cü ildən keçən 70 ildən artıq bir dövrdə əldə olunanları xeyli üstələyir. Diqqəti 

bir fakta cəlb edək: əgər 1996-cı ilə qədər muxtar respublikada ümumilikdə 56 sənaye müəssisəsi fəaliyyət 

göstərirdisə, ötən 18 ildə onların sayı 8 dəfə artaraq 438-ə çatmışdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, cəmiyyətin inkişafının əsas şərtlərindən biri elm və təhsildir. 

Müasir dövrün tələblərinə cavab verən kadr potensialının formalaşdırılmasında, çevik və işlək mexanizmlər 

üzərində dövlət idarəçiliyi sisteminin yaradılmasında bu, vacib məsələdir. Bu baxımdan, Naxçıvandakı elm və 

təhsil quruculuğu regionda yeniləşmənin əsas hərəkətverici qüvvəsi rolunu oynayır. Vaxtilə tarixinin orta əsrlər 

dövrü belə, lazımi səviyyədə tədqiq edilməyən Naxçıvanın bu gün 5 min illik tarixə malik şəhər mədəniyyəti 

öyrənilmiş, ilkin yaşayışın və şəhərsalma yerinin arqumentləri kimi Naxçıvandakı tarixi abidələrin 

pasportlaşdırılması işi başa çatdırılmış, Naxçıvan Duzdağ mədəniyyəti yeni elmi istiqamət kimi 

müəyyənləşdirilmiş, aktual məsələlərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans və simpoziumlar keçirilmişdir. Ali 

Məclis Sədrinin xüsusi Sərəncamı əsasında "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin hazırlanması da bu qədim yurdun 
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keçmişinin yaşadılmasına, bu günün yaradılmasına və gələcəyinin təmin edilməsinə olan dərin inamın 

göstəricisidir. 

Təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, yeni məktəb binalarının tikilməsi dünya təhsil sisteminə inteqrasiya 

istiqamətində atılan mühüm addımlardır. 1996-cı ildən başlayaraq muxtar respublikada müasir informasiya 

texnologiyaları ilə təmin olunmuş 220 məktəb binası istifadəyə verilmiş, orta ixtisas və ali təhsil məktəbləri 

üçün tədris korpusları tikilmişdir. Bu gün Havuş, Bist, Nəsirvaz, Kükü, Şahbulaq, Teyvaz kimi ucqar dağ 

kəndlərinin məktəblərində şagirdlərin kompüterlərdən, elektron lövhələrdən, müasir laboratoriyalardan, 

fondunda on minlərlə ədəbiyyat olan kitabxanalardan və internetdən istifadə etməsini təkcə təhsilin inkişafı 

sahəsində görülən cari işlər kimi səciyyələndirmək olmaz. Bu, bütövlükdə, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi, xalqın və dövlətin gələcək müqəddəratına hesablanmış "İqtisadi resursların insan kapitalına 

çevrilməsi" prinsipinin konkret bir regionda əməli iş müstəvisinə keçirilməsinin əyani ifadəsidir. 

  

Naxçıvanın inkişafında intibah dövrü 

  

İntibaha qovuşan müasir Naxçıvanın inkişafında əsas xarakterik cəhətlərdən biri də ərzaq və enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Muxtar respublikada bu iki amil həyata keçirilən islahatların prioritet 

istiqamətini təşkil edir. Əgər 1996-cı ildə muxtar respublikada 1 su-elektrik stansiyası vardısa, hazırda elektrik 

stansiyalarının sayı 6-ya çatdırılmış, yaşayış məntəqələri tamamilə qazlaşdırılmışdır. 2009-2013-cü illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı, 2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin etibarlı ərzaq məhsulları ilə təminatına dair və 2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət proqramlarının qəbul olunması və icrası 

muxtar respublikada yerli istehsalın həcminin artmasına, əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatına 

geniş imkanlar yaratmışdır. Bir zaman zəruri ərzaq və sənaye məhsullarına olan tələbatını tamamilə idxal 

hesabına ödəyən muxtar respublikada bu gün 106-sı ərzaq, 226-sı qeyri-ərzaq olmaqla, 332 növdə məhsula olan 

tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir, Naxçıvanın ixrac potensialı artırılır. 

  

"Dövlətimizin ən qiymətli sərvəti onun vətəndaşlarıdır" 

  

Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial siyasətin mərkəzində insan amili dayanır. Ölkə Prezidenti 

Cənab İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdır ki, dövlətimizin ən qiymətli sərvəti onun 

vətəndaşlarıdır. Məhz bu prinsip üstün tutulmaqla əhalinin sağlamlığının qorunması, müasir tibbi avadanlıqlarla 

təchiz olunmuş səhiyyə ocaqlarının inşası muxtar respublikada səhiyyə sahəsində reallaşdırılan mühüm 

islahatlardandır. 1996-cı ildən ötən dövrdə muxtar respublikada 230-a yaxın səhiyyə ocağı tikilərək və ya 

yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Müasir diaqnostika-müalicə və doğum mərkəzlərində, rayon mərkəzi 

xəstəxanalarında, dispanserlər, sahə xəstəxanaları, həkim ambulatoriyaları və feldşer-mama məntəqələrində 

insanların müayinə və müalicəsi günün tələbləri səviyyəsində təşkil olunmuşdur. Hər hansı sahə üzrə 

infrastruktur yaradılarkən, ilk növbədə, əhalinin rahat yaşayışının təminatı ön planda saxlanılır. Muxtar 

respublikanın mövcud təbii potensialından istifadə edilməklə yüksək mühəndis-texnoloji yeniliklər əsasında 

aparılan bu işlər ən müasir infrastrukturun və insanların kommunal-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 

hesablanıb. Müasir dövrdə inkişafın başlıca şərtlərindən biri olan informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sahələrdə geniş tətbiqi, elektron kitabxanaların 

yaradılması, əhaliyə göstərilən rabitə xidmətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün yeni nəsil ATS-lərin 

quraşdırılması, hətta ucqar dağ kəndlərinin fiber-optik bağlantılarla təmin olunması və genişzolaqlı internet 

xidmətinin göstərilməsi inkişafın  tərkib hissələridir. 

Görülən işlər muxtar respublikada insanların yaşayış səviyyəsini də yaxşılaşdırmışdır. Təkcə 2013-cü ildə 

əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 358 min kvadratmetrdən artıq yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 

1995-ci illə müqayisədə 21 dəfə çoxdur. 

Əldə olunan nailiyyətlər muxtar respublikanın keçdiyi intibah yolunun bəhrələridir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvanın inkişafı barədə demişdir: "Azərbaycanın digər bölgələri də 

inkişaf edir. Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz 

gələcəkdə də liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu abadlıq-quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, 
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diqqətlə tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir vətəndaş, qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə 

görülür. Bu da əsas şərtdir. Bəzən sual verirlər ki, uğurlu siyasətin əsas səbəbi nədir? Mən hesab edirəm ki, 

xalqa olan məhəbbətdir. Doğma torpağa olan məhəbbətdir. Əgər bu varsa, deməli, rəhbərlikdə olan şəxslər də öz 

doğma xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə xidmət edirlər. Bu, Naxçıvanda var və məni çox sevindirir". 

Göründüyü kimi, müasir Naxçıvan bu gün tərəqqi və inkişafın ən yüksək zirvəsindədir. Məhz bu inkişafın 

nəticəsidir ki, muxtar respublikada əhalinin həyat səviyyəsi getdikcə yüksəlir, insanların torpağa bağlılığı, yurd 

sevgisi artır, yaşayış məntəqələri müasirləşir, əsas ərzaq məhsullarına olan tələbat yerli istehsal hesabına 

ödənilir, torpaqlarımız güclü və nizami ordu hissələri tərəfindən qorunur, Naxçıvan şəhəri zirvə görüşlərinə, 

beynəlxalq tədbirlərə, idman yarışlarına ev sahibliyi edir. 

Beləliklə də, bu gün öz dinamik inkişafı ilə Naxçıvan yeni bir tarix yazır. Öz qədim tarixi, qədim 

mədəniyyəti ilə seçilən ulu Naxçıvan həm qədimliyi, həm də müasirliyi ilə inkişaf simvolu kimi ölkənin digər 

əyalətlərinə nümunə ola bilər. 

  

Səs.-2016.-23 yanvar.-№ 13.-S.8-9. 
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Naxçıvan: dünənimdən bu günümə – tərəqqi və yüksəliş mərhələsinə 

Şəhla NƏBİYEVA, 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu, 

“Oğuz səsi” qəzetinin redaktoru 

 

Dünənim 

 

Yenə ötənləri xatırlayıram. Təbiətə gəlişini dağlara, bağlara sığal verdiyi qızılı-sarı rənglərlə bildirən 

payızın adi günlərindən birində işdən evə dönürəm. Sazaqlı payız küləyi üzümə dəydikcə artıq təəssüf dolu 

günlərimizin yaxınlaşdığını hiss edirəm. Sanki, uşaqdan- böyüyə hər kəsin ağacların altında əylənib vaxt 

keçirdiyi, çörək əvəzinə, qarın dolusu meyvə yeyib aclığını unutduğu günlərin ömrünün yavaş-yavaş sona 

çatdığını bu payız küləyi qulağıma pıçıldayır. 

Yeridikcə ətrafa baxıram. Axşamçağı ay işığına möhtac olduğumuz payız günlərində qaranlığın ağuşunda 

itib-batan evlərin pəncərələrindən yavaş-yavaş süzülən solğun işıq zolaqları səssiz, kimsəsiz yolları, küçələri 

“nurlandırmaq” istəsə də, heç nə alınmır. Soyuq gecələrin zülmət qaranlığını güclə yaran zəif işıq seli getdikcə 

öləziyərək dünyamıza hakim kəsilən qaranlığa “qurban” gedir. Adama elə gəlir ki, bunlar işıq şüası yox, bir 

tilov çubuğudur. Görünən evsə daş üstə oturub balıq tutmağa çalışan bir balıqçıdır. 

Evə çatıram. Bir az da vaxt keçir. Pəncərədən bayıra baxıram və sadəcə zülmət görürəm. Bu zülmət 

ətrafla birgə sabaha olan ümidimizi də qaranlığa qərq edir. İşığımızı əvəz edən neft lampasını yandırmağın 

vaxtıdır. Onun barmaq boyu qalxan alovunun ətrafa yaydığı zəif nur seli otağın künc-bucağına çatmadığından 

hər kəs stolun ətrafında özünə yer edir. Belə zamanlarda  bir nöqtəyə dikilmiş baxışların səssizlik ümmanında 

itib-batmaq istəyirəm. Kəndimizdən bizə qonaq gələn Həsən əmi səssizliyimi görüb,-“Siz yenə gecələr rahat 

yatırsınız. Kənddə daim güllə səsi eşidilir. Səksəkədə yatıb-dururuq” – deyir. Bu məqamda ümidlərimizi 

azaldanın təkcə bu zülmət olmadığını dərk edirəm. Evimiz, küçəmiz, məhəlləmiz, kəndimiz, şəhərimiz yalnız 

zülmətə, qaranlığa qərq olsaydı, nə vardı ki? Lampa işığında da yaşamaq olar. Amma yaxşı yaşamaq və məişət 

problemlərini həll etmək üçün hara, nəyə əl atsaq, sonu elektrik enerjisinə bağlanır. O, olmadığı üçün yaşamaq 

dəhşətli bir əziyyətə çevrilir. Nəticədə də mərhəmətsiz ordu kimi evlərə, ailələrə “hücum çəkən” qayğıların 

qabağında insanlar böyük çətinliklərlə duruş gətirir və cüzi də olsa, bir gün həsrətində olduqları elektrik 

enerjisinə qovuşacaqlarına ümid belə etmirlər. Günlərimizi beləcə, yaşayırıq. 

Hərdən qonşu Münəvvər xalanın yanacaq olmaması üzündən vaxtını elə bizimlə birgə keçirməsi 

boynundan daş asılmış zamanın tez keçməsinə səbəb olur. Amma onun hər gəlişində üzrxahlıq yerinə, öz-özünə 

deyinirmiş kimi, “uşaqlar erkən yatdı, gəldim bir az dərdləşək”,—deməsi və sonra da “sabah çörək növbəsinə 

kim gedəcək? Mənə də növbə tutun. Mən də neft növbəsində sizə növbə tutaram”,—deyərək müvəqqəti olsa da, 

unutmaq istədiyimiz qayğıları xatırlatması məni daxilən hövsələdən çıxarır. Onun xatırlatdığı qayğılar qara 

günlərimizin dəyişməz rəngi—növbədə durmaq zilləti artıq yaşam tərzimizə çevrilib. Qəbul etsək də, etməsək 

də, xatırlamaq istəsək də, istəməsək də hər kəs soyuq günlərdə, səhərin ayazlı-şaxtalı erkən saatlarında çörək və 

neft növbəsinə yollanmaq məcburiyyətindədir. Çünki yurdumuza gələn yollar bağlanar-bağlanmaz bir tikə çörək 

ərşə çəkilib, bir litr neft qəhətə çıxıb. Ona görə də analar günlük normamız olan çörəyi alan kimi, onu dəsmala 

büküb tutya kimi qoruyurlar. Bərəkətinə qurban olduğuma da əl atmaqla qurtarmağı bir olur. Çörəkdən 

doymayan gözlər boş süfrəyə dikiləndə, odunsuz ocaqların çör-çöp alovunda biş-düş etmək məcburiyyətində 

qalanda anaları qəhər boğur. 

Çörək növbəsinə gedənlər neft qablarını da özləri ilə götürürlər. Çörəyi aldıqdan sonra insanlar neft 

növbəsinə yollanırlar. Soyuq günlərdə üşümüş əllərini ciblərindən çıxarmayanlar qabları ayaqları ilə itələyə-

itələyə irəliyə aparanda ətrafa qəhər dolu səs yayılır. İnsanlar kimi “sıraya düzülən” və “addım-addım” 

irəliləyən neft qablarına dəmir parçdan qıfla neft töküləndə köhnəldiyindən axıdan qablardan evlərə kimi sanki 

göz yaşları düzülür. Növbəyə gecikənlər də o “göz yaşlarının” izi ilə üz tutduqları evlərdən utanaraq şüşə-şüşə 

borc alırlar. 

Ömrümüzün “şirin” çağları beləcə, növbələrlə, məişət problemləri ilə “bəzənmiş” şəkildə keçir. Amma 

elektrik enerjisinin olmaması həyatımızı bir tək məişət problemləri ilə “bəzəmir”, həm də istehsalı və bütün 

xidmət sahələrini iflic edir. Bunun da nəticəsində şəhərli şəhərdə, kəndli də kənddə ruzisini qazana bilmir. Bəs, 
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çıxış yolu haradadır, nədədir? Bilən yoxdur, tapan yox. Yolu, suyu, rabitəsi, qazı, işığı olmayan insanlar təbiətə 

“qənim” kəsilərək, elə bil ki, acıqlarını “günahsız” yaşıllıqdan  çıxırlar. Qurusuna-yaşına, cavanına-qocasına 

baxmadan ağacları, kolları qırır, çatır, talayır, kökünə balta çalıb evlərə daşıyır və əvəzində isə bir fidan belə 

əkməyi düşünmürlər. Nəticədə, dağımızda-dərəmizdə, çölümüzdə-çəmənimizdə doğranan ağacların yerində 

çoxlu “kötük qəbiristanlıq”ları yaranır. Yurdumuzun yaraşığı olan yaşıllıqlar, həyət-bacaların nazənin gözəli 

olan meyvə ağacları beləcə, ocaqlarda, sobalarda külə dönür, yollara səpilir. Çünki başqa yol yoxdur. Dövlətdən 

ümidini üzüb çarəsizlikdən öz əkdiyini öz əlilə doğrayanlar bəlaya çevrilmiş payız-qış qayğılarını öz imkanları 

daxilində həll etmək məcburiyyətindədirlər. 

Saatlarla həsrəti çəkilən elektrik verilsin deyə, sıradan çıxmış naqilləri təmir etmək üçün yağan yağmura, 

əsən küləyə, çaxan şimşəyə baxmadan, ömrünü başa vurmuş, çürüyərək əyilmiş elektrik dirəklərinə çıxan neçə-

neçə cavan çilingərlərin ömür çırağı kiçicik bir iş qəzası ilə oradaca sönür. Belə faciəli hadisələrin qurbanı olan 

elektrik çilingərlərinin həm ailə üzvlərinin ürəyinə ömürlük od düşür, həm də digər çilingər ailələrini bitib-

tükənməyən qorxu altında saxlayır. 

Belə bir zamanda Tanrı, elə bil ki, ona əl açıb kömək diləyən insanların səsini eşitdi, duasını qəbul etdi və 

ümidi tükənmiş, soyuq, qaranlıq dünyamıza bir Günəş göndərdi. Ulu öndər qərib ellərdən Vətəninə qayıtdı. Bu 

qayıdış evlərimizə işıq, gözlərimizə nur, ürəyimizə inam, ayağımıza təpər, qolumuza qüvvət verdi. Bu qayıdış 

Vətənin Vətən daşı olmağa layiq oğullarımızı bir cərgəyə düzdü. Bu qayıdış üzərimizə şığıyan faciələrin, 

problemlərin, yoxsulluğun, qaranlığın qarşısında duran və bizi qoruyan keçilməz bir sədd oldu. Bu qayıdışla ulu 

öndər, elə bil ki, dəstələdi ümidləri, inamları, sevincləri, günləri, ayları, fəsilləri. Sonra alıb çiyninə, üz tutdu 

gələcəyə. Bir də böyüklüyünü götürdü özüylə. Getdi inamla, gələcəyə dikilmiş baxışının iziylə. Arzusu, 

amalıydı xalqını, Vətənini xoş günlərə çıxarmaq. 

Bəli, həmin gündən qaranlıqdan aydınlığa bir yol başladı. Yolçusu insan, yolu mübarizələrlə dolu olan bu 

yolda çox uğurlar qazandıq. Öləzimiş arzular, tükənmiş ümidlər, qırılmış inamlar dirçəldi. Xoşbəxt və firavan 

günlərimizin təməli qoyuldu. Çeşid-çeşid problemlərimizi çeşid-çeşid gözəlliklər əvəz etməyə başladı. 

Cəmiyyətdə hər bir fərdin maraq və mənafeləri müdafiə olundu. Ədalət prinsipinin bərpası, yeni norma və iş 

prinsiplərinin tətbiqi, xalqa xidmət yolunun müəyyənləşdirilməsi, çevik və işlək idarəçilik konsepsiyasının 

reallaşdırılması inkişafımızı şərtləndirən amillər oldu. Xoşbəxt gələcəyə istiqamətləndirilmiş yolun yolçusu olan 

insanlar arzularına çatdı. İllər bir-birindən xoş gəldi. 

 

Bu günüm 

 

İndiyə qayıdıram. Evlərdə, küçələrdə, yollarda yanan elektrik lampalarının gur işıq seli ətrafı nura qərq 

edir. Küçələr, yollar çilçıraqdır. Nur selinə bələnmiş şəhərimizin hansı səmtinə baxsam, ulduzlar kimi sayrışan 

küçə lampalarının gözəlliyi məni heyran edir. Bu füsunkar mənzərədən ürəyim dağa dönür, bir vaxtlar həsrətini 

çəkdiyimiz bu günlərə yetişənə kimi ömür kitabımıza yazılan acı xatirələr ürəyimdə baş qaldırır. Zamanın 

köhlən atında illər öncəyə qayıdıram. Yadıma o zamankı küçəmiz düşür. Sanki o illərin yaddaşına yazılmış 

qaranlıq gecələrdə yenidən yaşayıram. Amma küçə lampasının gözümə düşən gur işığı məni özümə qaytarır. 

Xeyr! Bu acı xatirələrə üzülməməliyəm. Çünki ulu öndərimiz və onun ideyalarını həyat amalı bilənlər insanlar 

xoşbəxt yaşasın deyə, min bir əziyyətlə, usanmadan, yorulmadan soyuq, zülmət və qaranlıq dünyadan bizləri 

işıqlı dünyaya çıxarmaq üçün qurdular, yaratdılar, abad etdilər. 

İndi rahat yaşadığımız günlərdə keçmişin qara günlərini xatırlayıb üzülmək haqsızlıq olar. Bu gün küçə 

və məhəllələrimizdə gecənin qaranlığında hər biri bir əjdahanı xatırladaraq vahimə yaradan nə bir kol-kos, nə 

bir əyri-üyrü çəpər, nə də bağrı yaran qaranlıq var. Çünki artıq evlərimizdəki kimi, qəsəbə, şəhər və 

kəndlərimizin də çırağı gur yanır, dünyamız nura boyanır, səliqə-sahman, gözəllik göz oxşayır. Bütün bunlar isə 

muxtar respublikamızda ötən illər ərzində yorulmadan quran, yaradan, ulu öndərin arzularını bir-bir reallığa 

çevirən Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri hörmətli Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı ilə mümkün oldu. 

İstifadəyə verilən elektrik stansiyalarının sayının artması, muxtar respublikaya təbii qazın nəql olunması enerji 

infrastrukturunu, həyatımızın ahəngini kökündən dəyişdirdi. Bu sahənin inkişafına stimul yaradıldı, 

iqtisadiyyatımız gücləndi. Növbənöv məhsullar istehsal edən müəssisələr yaradıldı. Yeni iş yerləri açıldı, 

işsizlik problemi öz həllini tapdı. Əhalinin maddi-rifah halı yüksəldi. İşləməyə iş yeri, oxumağa məktəbi, rahat 

yaşayışı, hərtərəfli məişət şəraiti olan insanlara göstərilən xidmətin səviyyəsi də artdı. Çünki bir-birinə 
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zəncirvarı şəkildə bağlı olan, inkişafımızı şərtləndirən amillər artıq mövcuddur və günü-gündən inkişaf edir. Bu 

mənada deyərdim ki, enerji həyatın özüdür, inkişafdır, tərəqqidir. Bütün gözəlliklərin mövcudluğunu yaradan 

bir resursdur. 

Ölkə başçısının həyata keçirdiyi siyasəti Naxçıvanda uğurla aparan Muxtar Respublika Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbov həyati əhəmiyyət daşıyan belə bir resursun istehsalını artırmaq üçün diqqət və qayğısını 

əsirgəmir. Görülən işlərin miqyası o həddə çatıb ki, Naxçıvanda Cənubi Qafqazın ən böyük Günəş Elektrik 

Stansiyası tikilir. Əgər 1990-cı ildə bir insan digərinə desəydi ki, vaxt gələcək  Naxçıvanda  ardıcıl olaraq bir 

neçə ildə “Koroğlu”, “Araz”, “Culfa”, “Arpaçay”, “Sədərək”, “Çeşməbasar”, “Xalxal” kimi yarımstansiyalar işə 

düşəcək, muxtar respublikaya təbii qazın nəql olunması ilə yeni elektrik stansiyalarının qurulması, Naxçıvan 

Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası turbinlərinin qazla işləmə  rejiminə keçirilməsi nəticəsində 60 meqavat gücündə 

enerji istehsalına nail olunacaq və   enerji infrastrukturu kökündən dəyişdiriləcək-heç kəs buna inanmazdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında region ölkələrinin ən böyük və yeganə Günəş Elektrik Stansiyasının 

inşa ediləcək, bu stansiyanın günəş panelləri 35 hektar ərazini əhatə edəcək, ərazinin relyefinə uyğun olaraq, 

stansiya 5 hissədən ibarət olacaq, hissələr arasında yeraltı kabel və yüksəkgərginlikli hava verilişi xətləri 

çəkiləcək, stansiyada hər birinin gücü 255 vatt olan 78 min 683 ədəd günəş paneli, o cümlədən sabit cərəyanı 

dəyişən cərəyana çevirən 21 invertor və 11 transformator quraşdırılacaq, həmçinin  istehsal olunan elektrik 

enerjisi yaxınlıqdakı 110 kilovoltluq “Xal-xal” transformator yarımstansiyası vasitəsilə muxtar respublikanın 

elektrik enerjisi şəbəkəsinə ötürüləcək - buna heç kəs inanmazdı. İnanmazdı ki, bütün bu işləri naxçıvanlı 

mütəxəssislər yerinə yetirəcəklər. O vaxt, desəydin ki, gün gələcək növbəsində həsrətlə gözlədiyimiz ərzaqları 

özümüz istehsal edəcəyik, bazarlarımızda, dükanlarda bolluq olacaq, heç kəs inanmazdı. O vaxt yəqin ki, ona da 

heç kəs inanmazdı ki, miskin Şahbuz qəsəbəsi bir vaxt öz gözəlliyi ilə göz oxşayan Şahbuz şəhəri olacaq. 

Ulu öndər öz gəlişi ilə bu inamı insanlarda yaratdı. Naxçıvanda ümid və gələcəyə inam hissləri 

formalaşdı. Daha doğrusu, dahi rəhbərimiz bunu öz yorulmaz fəaliyyəti ilə yaratdı. Ulu öndərin yolunu uğurla 

davam etdirən ölkə başçısı  İlham Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov 

qaranlıqdan aydınlığa gedən yolda arxamız, dayağımız, güvənc yerimiz oldular. Heç bir ayrı-seçkilik, fərq 

qoyulmadan hər bir vətəndaşa qayğı göstərilməsi, can yandırılması həm maddi, həm mənəvi  xoşbəxtliyimizə 

yol açdı. Ünvanı xoşbəxtlik olan bu yolun yolçusu və firavan günlərin şahidləri, bu məmləkətin vətəndaşı 

olduğumuz üçün qürur duyuruq. 

Bəli, bu gün xəyallarımız reallığa çevrilib. Sabitlik, əmin-amanlıq, firavanlıq, şəraitində yaşayırıq. Bir 

zaman insanları çörək və neft növbəsində gözləyən, gecələri zülmətə bürünən, evlərində lampa közərən 

Naxçıvanda ərzaq təhlükəsizliyi də, enerji təhlükəsizliyi də təmin olunub. İndi qırılan ağacların, “kötük 

qəbiristanlığı”nın yerində bağlar, meşələr salınıb. İndi naxçıvanlı çilingər naqil qırılmasın deyə dərd çəkmir. O, 

artıq yeni elektrik stansiyaları, yarımstansiyaları tikir. Artıq Naxçıvan gənci atasının yolunu qorxu içində 

gözləyib xısın-xısın ağlamır. 

 İndi gənclərimiz Vətənin sabahı haqqında fikirləşir, təhsil alır, layiqli vətəndaş kimi böyüyürlər. Onların 

atasının da, anasının da, bacı və qardaşının da, ən nəhayət, özünün də qayğısına dövlətimiz qalır. Bu gün 

yaşadığım Şahbuz şəhərinin sakinləri artıq hava qaralandan sonra evlərinə çəkilib qara xəyallara dalmırlar. 

Onlar şəhərin girişində al-əlvan işıqların şəfəqləri altında Şahbuz dağlarının zirvəsinə boylanan üçrəngli 

bayrağımızı seyrə çıxır, müstəqil ölkəmizin sabahına, inkişafına və qüdrətinə bir daha heyran qalırlar! Qürur 

duyurlar! 

Zaman bunu bizə həmişə diktə edir: xalq üçün yaşayanlar dünya durduqca yaddaşlarda, illərin 

salnaməsində öz əməlləriylə, Vətən sevgisiylə yaşayıblar və yaşayacaqlar. Biz 1995-ci ildən doğma 

Naxçıvanımızı xoşbəxt gələcəyə aparan yolun yolçularıyıq. Bu yola sadiqik, inanırıq, güvənirik. Çünki seçilən 

bu yol bundan sonra da uğurlarımızın, inkişaf və tərəqqimizin yeni zirvələrini fəth edəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2016.-9 yanvar.-№ 4.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulub 

 

Blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi 

uğurlu siyasət nəticəsində bütün sahələrdə əldə edilən uğurlar əhalinin rifah halının yüksəlməsinə səbəb olub, 

bundan hər bir ailə, hər bir vətəndaş bəhrələnib. 

Muxtar respublikanın ən böyük bölgələrindən biri sayılan Şərur rayonunda da ötən “Kənd təsərrüfatı ili” 

uğurlarla yadda qalıb. Bu dövrdə 483 torpaq mülkiyyətçisi 8 min 737 hektar əkin sahəsinin becərilməsi üçün 

435 min 850 manat, 620 hektarda təkrar əkinlər aparan 81 kiçik sahibkar 31 min manat yardım alıb, muxtar 

respublikanın Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 264 min 100 manat kredit verilib. Rayonda 1435 ton üzüm, 

6 min 476 ton bostan məhsulları, 2 min 504 ton dən üçün qarğıdalı, 11 min 43 ton kartof, 4 min ton soğan 

istehsal olunub. 

 “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nın icrası istiqamətində işlər davam etdirilib, 15 hektar sahədə yeni bağlar salınıb, 23,2 hektar meyvə 

bağında bərpa işləri aparılıb, 52 min ədəd müxtəlif tinglər əkilib. İl ərzində sahələrdən 20 min 357 ton meyvə, 

28 min 661 ton tərəvəz tədarük edilib. 

Ötən il iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı istiqamətində bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 71 

milyon 77,4 min manat investisiya yönəldilib, tikinti-quraşdırma işlərində istifadə olunmuş investisiyanın həcmi 

4,6 faiz artaraq 66 milyon 695 min 200 manat təşkil edib. 

Bu dövrdə Şərur şəhərində aviakassa binasının, Cəlilkənddə Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyinin, 

soyuduğu anbarın, Kürçülü, Axaməd, Kürkənd və Yuxarı Yaycı kəndlərində kənd və xidmət mərkəzlərinin, 

Yengicə kəndində Azərbaycan Vətən müharibəsi əlili üçün üçotaqlı mənzilin, Kürkənddə və Aşağı Aralıq 

kəndində mərasim yerinin, Aşağı Aralıqda dəyirmanın tikintisi başa çatdırılıb. Kürkənddə 216, Cəlilkənddə 342, 

Axaməd kəndində 192, Yuxarı Yaycı kəndində 144, Kürçülü kəndində 234 şagird yerlik məktəb binaları, 

Cəlilkənddə həkim ambulatoriyası, mədəniyyət evi, kənd və xidmət mərkəzləri istifadəyə verilib. 

Hazırda Şərur şəhərindəki 2 nömrəli tam orta məktəb binasının, Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey üçün 

tədris korpusunun və yataqxananın, Oğlanqalada kənd və xidmət mərkəzlərinin, tam orta məktəbin və digər 

obyektlərin tikintisi, yaxud yenidən qurulması işləri davam etdirilir. 

Muxtar respublikada ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan Babək rayonu da özünün yeni 

inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Son illər müasir inzibati binaların və sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi 

rayon mərkəzinin simasını tamamilə dəyişib. Abad yolları, təmiz və işıqlı küçələri, yaraşıqlı binaları ilə seçilən 

Babək qəsəbəsi müasir şəhər görkəmi alıb. 

Ötən il Babək rayonu üçün daha əlamətdar olub. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin muxtar 

respublikaya səfəri çərçivəsində rayon ərazisində yerləşən Günəş Elektrik Stansiyasının, Şəkərabad-Babək 

qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun, Nehrəm kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin açılışında 

iştirak etməsi və burada həyata keçirilən quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirməsi rayon sakinlərində 

böyük ruh yüksəkliyi yaradıb, onların qurub-yaratmaq əzmini yüksəldib. 

Bundan əlavə, 2015-ci ildə Babək qəsəbəsində rayon Rabitə İdarəsi və “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin rayon filialı üçün yeni inzibati bina tikilib, qəsəbədəki 5 mərtəbəli yaşayış binası təmir olunaraq 

ətrafı abadlaşdırılıb. Həmçinin 2 nömrəli tam orta məktəb, qəsəbə və xidmət mərkəzləri, Xal-xalda tam orta 

məktəb və kənd mərkəzi üçün yeni binalar inşa olunaraq istifadəyə verilib. Hazırda Yarımcada kənd mərkəzi, 

həkim ambulatoriyası və xidmət mərkəzi, Xəlillidə kənd mərkəzi, tam orta məktəb binası və xidmət mərkəzi 

üçün yeni binaların tikintisi, Yarımca kənd tam orta məktəb binasının isə əsaslı təmiri davam etdirilir. 

2015-ci il Ordubad rayonu üçün də bir sıra əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. Ötən il Ordubad şəhərində 3 

nömrəli məktəbin, müasir aviakassa binasının, görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin ev-

muzeyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Ordubad Rayon Avtomobillərin Müayinə 

Mərkəzinin, Tivi və Gilançay kəndlərində yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi ordubadlılarda gələcəyə 

inamı artırıb, onları qarşıdan gələn ildə daha yaxşı çalışmağa və rayonun daha da çiçəklənməsi naminə 

əzmkarlıq nümayiş etdirməyə sövq edib. 

Ümumiyyətlə, son 20 ildə Ordubad rayonunda 80-dən çox obyekt inşa edilib və ya yenidən qurulub, onlarla 

yaşayış məntəqəsi, eləcə də ucqar dağ yaşayış məntəqələri abad kəndlər sırasına qoşulub. Ötən müddətdə 27 

ümumtəhsil məktəbi, 1 musiqi məktəbi, 1 uşaq bağçası, 24 səhiyyə, 1 idman, 29 mədəniyyət obyekti tikilərək 
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istifadəyə verilib, 15 kənd mərkəzi yaradılıb. 2002-ci ildə rayonda əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 

tikinti-quraşdırma işlərinə ayrılan həcmi 330 min manat idisə, təkcə 2015-ci ilin 10 ayında 44 milyon 165 min 

manat təşkil edib. Bu fakt bir daha göstərir ki, rayonda tikinti-quruculuq işlərinin miqyası ilbəil genişləndirilir. 

Görülən bütün bu işlər seçilən düzgün yolun qazandırdığı nailiyyətlərdən, dövlətimizin rayon sakinlərinə 

göstərdiyi diqqətdən, bir sözlə, muxtar respublikada insan amilinə verilən yüksək qiymətdən xəbər verir. 

 “Kənd təsərrüfatı ili”ndə əldə edilən uğurlardan muxtar respublikanın bütün rayonlarına pay düşüb. Bu 

dövrdə Culfa rayonunda 28 milyon 80 min 200 manatı bitkiçilikdə, 16 milyon 105 min 400 manatı 

heyvandarlıqda olmaqla, ümumilikdə, 44 milyon 185 min 600 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib 

ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,2 faiz çoxdur. 

Rayon iqtisadiyyatının bütün sahələrinin dinamik inkişafı tikinti-quraşdırma, abadlıq və yenidənqurma 

işlərinin artmasına, yeni infrastruktur obyektlərinin yaradılmasına imkan verib. Rayonun Qızılca, Gal və Şurud 

kəndlərində yeni kənd və xidmət mərkəzlərinin, Bənəniyar kəndində xidmət mərkəzinin, Culfa şəhərində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Culfa Rayon Müayinə Mərkəzinin tikintisi, 

Bənəniyarda kənd mərkəzinin, Culfa şəhərinin M. Əsgərov küçəsində yerləşən 17, 18 və 20 nömrəli yaşayış 

binalarının əsaslı təmiri başa çatdırılıb, Saltaq Kənd Mərkəzinin və xidmət mərkəzinin, Culfa şəhərində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Axtarış İdarəsinin inzibati 

binasının və yardımçı binalarının tikintisi davam etdirilib. Həmçinin Qızılca kəndində 120, Galda 96 şagird 

yerlik yeni məktəb binaları tikilib, Bənəniyarda 648, Şurudda 110 şagird yerlik məktəb binalarının əsaslı təmiri 

və yenidən qurulması başa çatdırılıb, Saltaq kəndində isə 252 şagird yerlik yeni məktəb binasının tikintisi 

davam etdirilib. 

Həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər öz bəhrəsini verib, əhalinin məşğulluğu təmin olunub, 

maddi rifahı daha da yaxşılaşıb. Culfalılar 2016-cı ili yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılayıblar. 

Muxtar respublikanın davamlı sosial-iqtisadi inkişafından Kəngərli rayonuna da böyük pay düşüb. Ötən il 11 

yaşını qeyd edən rayonda aparılan abadlıq-quruculuq sürətlə davam etdirilib. Dekabrın 1-də Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Sənaye Kompleksinin açılışı isə yaddaşlarda tarixi hadisə kimi qalıb. 

Rayonda əhalinin keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması və həmin sahədə çalışanların iş 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə rayon mərkəzində Kəngərli Rayon Elektrik Şəbəkəsi üçün yeni bina və 

“Qıvraq” elektrik yarımstansiyası istifadəyə verilib. Eləcə də 17 ədəd müxtəlif gücdə transformator təmir edilib, 

72 abonent elektrik enerjisi ilə təmin olunub. 

Bundan başqa, rayon mərkəzində Təhsil Şöbəsi, Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi üçün yeni binalar istifadəyə 

verilib, yeni Ticarət-İaşə və Bazar Kompleksinin tikintisi başa çatdırılıb, qəsəbə məscidi əsaslı təmir olunub. 

Ötən il kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması və aqrar sahənin davamlı inkişafı diqqətdə saxlanılıb. 

Rayonda 2015-ci ilin məhsulu üçün 8152 hektar sahədə əkin aparılıb, 4735 hektar sahədə taxıl əkilib. Şəxsi 

təsərrüfatlarda 215 hektar sahədə kartof, 294 hektar sahədə tərəvəz, 180 hektar sahədə bostan, 113 hektar sahədə 

günəbaxan, 139 hektar sahədə qarğıdalı, 321 hektar sahədə paxlalı bitkilər yetişdirilib. 2016-cı ilin məhsulu 

üçün isə 3783 hektar sahədə taxıl əkini həyata keçirilib. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər Şahbuz 

rayonunu da əhatə edib. Aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri sayəsində Şahbuz şəhəri, eləcə də rayonun 

kəndləri müasir görkəm alıb. 2015-ci ildə də Şahbuz rayonunda bu tədbirlər böyük sürətlə davam etdirilib. 

Rayon əhalisinin əsas məşğulluq sahəsi olan aqrar sektorun inkişafına göstərilən dövlət qayğısının nəticəsidir 

ki, torpaqlardan səmərəli istifadə olunmasına maraq xeyli artıb. 1344 hektar sahədə taxıl, 240 hektar sahədə 

paxlalı, 462 hektar sahədə kartof, 285 hektar sahədə tərəvəz, 10 hektar sahədə bostan bitkilərinin əkini həyata 

keçirilib. Ötən dövr ərzində rayonda 4 min 491 ton dənli-paxlalılar, 8 min 46 ton kartof, 4 min 973 ton tərəvəz, 

124,6 ton bostan məhsulları, 7 min 945 ton meyvə, 168 ton üzüm istehsal edilib. 

Son illər bölgədə quruculuq tədbirlərinin miqyası xeyli genişlənib. Sevindirici haldır ki, bu quruculuq 

işlərindən ən ucqar dağ kəndləri olan Şada, Kükü, Kolanı, Biçənək, Keçili və adını çəkmədiyimiz neçə-neçə 

digər kəndə də pay düşüb. 

Düşmənə göz dağı olan Sədərək rayonunda da ötən il yeniliklərlə yadda qalıb. Rayon Tikinti-Quraşdırma 

İdarəsi tərəfindən 1 milyon 687 min manatlıq abadlıq və təmir işləri aparılıb, uşaq musiqi məktəbi üçün yeni 

binanın tikintisi və rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının əsaslı təmiri başa çatdırılıb. 
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Rayonda ekologiyanın mühafizəsi sahəsində görülən tədbirlərin davamı olaraq, 2015-ci ilin yaz və payız 

aylarında keçirilən yaşıllaşdırma tədbirləri çərçivəsində 5 hektar sahədə meşəsalma və 7 hektar sahədə bərpa 

işləri aparılıb, həmin sahələrə 10 min ədəd meyvə ağacı əkilib. Bundan əlavə, 2700 ədəd meşə, 425 ədəd 

həmişəyaşıl ağac, 3000 ədəd gül və bəzək kolları olmaqla, ümumilikdə, 16125 ədəd ağac, gül və bəzək kolları 

əkilib. 

Göründüyü kimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttinin davam etdirilməsi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında abadlıq-quruculuq işlərinin əhatə dairəsini genişləndirib, yaşayış məntəqələri daha müasir 

görkəm alıb. İstifadəyə verilən yeni yollar, səhiyyə, təhsil və mədəniyyət müəssisələri, sənaye kompleksləri 

qədim diyarın inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyub. 

 

İki sahil.-2016.-7 yanvar.-№ 2.-S.13. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: 

Dövlətin iqtisadi siyasətində məşğulluq məsələsi və yaxud məşğulluqdan məmnunluğa 

 

Cavadxan Qasimov, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun  

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Ölkəmizdə məşğulluq məsələsi, insan amili, əhali problemlərinin öyrənilməsi, onun gündəlik yaşam tərzinin 

səmərəliliyinin təmin olunması, bu məqsədlərə xidmət edəcək amillərin və tədbirlərin həyata keçirilməsi ötən 

əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində öz iqtisadi və hüquqi əsaslarını ümummilli liderimiz böyük Heydər Əliyevin 

siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikası dövründən götürmüş oldu. 

Müasir dövrün və dünyanın çağırışları əsasında, tələbləri çərçivəsində istiqamət götürən bu tədbirlər həm 

yeni bazar iqtisadi münasibətlərinə xas olmaqla başladıldı, həm də iqtisadi siyasətin səmərəlilik mexanizmləri 

ilə müəyyən olunmasına münbit şərait yaratmış oldu. Təbii ki, bununla da səmərəli fəaliyyətin və əməyin 

təminatı üçün əlverişli şərait yaranmış oldu. 

Müasir sosial siyasətin dayanıqlığı, geniş əhatəliliyi və uzunmüddətliliyi yaşadığımız əsrin əvvəllərində 

böyük siyasətin nəhəng strateji hədəflərinə çevrildi. Belə ki, 2 iyul 2001-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasında Məşğulluq Qanunu qəbul edildi. Orada məşğul şəxslər, məşğulluq 

sahəsində dövlət siyasəti, məşğulluq sahəsində vətəndaşların hüquqları, məşğulluq sahəsində həmkarlar 

ittifaqlarının iştirakı, məşğulluğun təmin edilməsində işəgötürənlərin iştirakı və s. kimi məsələlər öz hüquqi və 

iqtisadi əksini tapmışdır. Bunun ardınca, 26 oktyabr 2005-ci il tarixində ölkə başçısı tərəfindən imzalanan 

Sərəncamla “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının (2006-2015-ci illər)”, eləcə də 2007-ci il 

tarixində imzaladığı Sərəncamla isə Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi 

üzrə Dövlət Proqramının (2007-2010-cu illər) müstəsna əhəmiyyətini göstərmək lazımdır. 

Xüsusilə qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizdə qəbul edilən hüquqi aktların, həyata 

keçirilən tədbirlərin, əldə olunan uğurlu nəticələrin həm başlanğıcına, həm addımbaaddım izləyicisinə və həm 

də sosial-iqtisadi dayaqlarına çevrilmişdir. Ümummilli liderimiz böyük Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasından başlatdığı müasir müstəqillik şəraitindəki iqtisadi inkişaf strategiyası hazırda Ali Məclisin 

Sədri cənab Vasif Talıbov tərəfindən inamla, daha da təkmil şəkildə və müasir dövrümüzlə səsləşməklə davam 

etdirilməkdədir. Belə ki, Muxtar Respublikamızda əhalinin səmərəli məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi və 

potensialının artırılması məsələlərinə münbit şərait yaratmış və yaradacaq hüquqi mexanizmlər 1992-ci il aprel 

ayının 6-da qəbul edilmiş iki mühüm sənədin- “Naxçıvan MR-də zərərlə işləyən kolxoz və sovxozların ləğv 

edilməsi və onların əsasında şəxsi təsərrüfatların yaradılması haqqında” və “Rentabelli işləməyən kolxoz və 

sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi barədə” qərarın qəbul edilməsi və müvafiq təkliflərin 

verilməsi ilə başlandı və sonralar: 

28 yanvar 2005-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” imzalanmış Sərəncamla;  

11 aprel 2005-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən təsdiq olunmuş və 2005-2010-cu illəri 

əhatə edən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” ilə; 

30 may 2007-ci il tarixində Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-cu 

illər)” ilə; 

17 sentyabr 2008-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin imzaladığı Sərəncamla “2008-2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” ilə; 

14 fevral 2012-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla “2012-2015-ci 

illərdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” ilə;  

18 dekabr 2013-cü ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” ilə; 

31 yanvar 2014-cü il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan 

Sərəncamla təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqramı” ilə;  
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1 sentyabr 2014-cü il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədrinin Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” və s. 

ilə davam etməkdədir. 

Bütün bunlar təbii ki, muxtar respublikada səmərəli məşğulluq mühitinin formalaşdırılmasına birbaşa və 

dolayısı ilə təkan ola bilmiş və dayanıqlı sosial siyasətin hüquqi təminatını yaratmışdır. Fikrimizi əsaslandırmaq 

üçün həmin hüquqi sənədlərdə məşğulluq amilinə xidmət edən məqamlara nəzər salaq: 

30 may 2007-ci il tarixində Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın (2007-2010-cu 

illər) vəzifələri: 

iqtisadi inkişaf və səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə istiqamətləndirilmiş makroiqtisadi siyasətin 

həyata keçirilməsi;  

səmərəli məşğulluğun və əmək məhsuldarlığının artımına nail olmaq üçün müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

sahibkarlığın inkişafına mane olan problemləri aradan qaldırmaq; 

xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına sağlam rəqabət şəraiti yaratmaq sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi; 

yerli sənaye məhsullarının dünya bazarında rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək sahəsində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

muxtar respublikada sığorta sisteminin inkişaf etdirilməsi; 

sığorta bazarında investisiya siyasətinin formalaşdırılması; 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində yeni texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması və yerli 

xammaldan istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və s.-dən ibarətdir. 

14 fevral 2012-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan Sərəncamla “2012-2015-ci 

illərdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın da icrası aşağıdakı 

təminatlara səmərəlilik gətirəcəkdir: 

meyvə və tərəvəzçiliyin inkişafı yolu ilə kənd əhalisinin məşğulluğunun artırılması; 

onların maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması;  

mövcud torpaq sahələrindən daha səmərəli istifadə olunması sahəsinə əlavə imkanlar açılması və s.  

31 yanvar 2014-cü il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanan 

Sərəncamla təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqramı” 

şəhərimizin müasir standartlara uyğunlaşdırılmasında və səsləşməsində ən zəruri mexanizm olmuş və əsas 

məqsəd kimi: 

yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması;  

kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcmi və keyfiyyətinin artırılması; 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi strateji hədəflərimiz olaraq qəbul edilmişdir.  

1 sentyabr 2014-cü il tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədrinin Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda 

muxtar respublikada məşğulluq səviyyəsinin daha da artırılması və yeni iş yerlərinin açılması üçün aşağıdakı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə dövlət maliyyə dəstəyinin davam etdirilməsi; 

qeyri-məşğul əhalinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi; 

müstəqil məşğulluğun inkişafını təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

əmək yarmarkalarının keçirilməsi sahəsində səmərəliliyin artırılması; 

idarə, müəssisə və təşkilatların işçilərə olan tələbatının müntəzəm öyrənilməsi və boş iş yerlərinə işaxtaran 

vətəndaşların göndərilməsinin təmin edilməsi; 

məşğulluq xidmət orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi; 

kənd yerlərində sosial və kommunal infrastrukturun daha da inkişaf etdirilməsi yolu ilə əhalinin 

məskunlaşma səviyyəsinin yüksəldilməsi. 

Sistemli yanaşmaya, təcrübəli idarəetməyə, böyük qətiyyətə söykənən bu tədbirlər nəticəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında 1996-cı ildən bu günə kimi 85861 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 59090-ı və ya 
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68,8 faizi daimi iş yerləridir. Qeyd edək ki, təkcə 2015-ci ildə yeni yaradılan 2908 iş yerindən 2837-si və ya 98 

faizi daimidir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin sosial siyasətinə son iyirmi ildə çox böyük təkan oldu. 

İqtisadi islahatların beşiyi, siyasi sabitliyin qarantisi, müasir iqtisadi şəraitin bünövrəsi, etibarlı qonşuluğun və 

dostluğun əbədi təminatçısı və qoruyucusu, siyasi sadiqliyin ən gerçək mahiyyəti və Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası hər birimizin qürur mənbəyimizdir. 

 

İki sahil.-2016.-6 yanvar.-№ 1.-S.21. 
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Müstəqillik dövrünün Naxçıvanı tarixi arzuların gerçəkləşməsidir 

Tural SƏFƏROV,  

“Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru 

 
Tarixi çox qədim olan Naxçıvan dünyanın ən qədim şəhərlərindən olub və “Nəqşi-Cahan” 

adlandırılıb. Bu yerlərdə tarixin min-min yadigarı vardır. Naxçıvanqala, Oğlanqala, Qızqala, Əlincəqala, 

Möminə xatın, Yusif Küseyir oğlu, Qarabağlar, Gülüstan türbələri Naxçıvanın qədimliyindən, dövlətçilik 

tarixindən xəbər verir. Ana təbiətin nadir gözəllik bəxş etdiyi diyarımızın dağları əzəmətli və vüqarlı, 

qayaları azman, vadiləri güllü-çiçəklidir. Bütün bunlarla yanaşı, bir də bu yurdun insanlarının zaman-

zaman yaratdığı möhtəşəm memarlıq inciləri vardır. 

 

“Mənim gördüyüm Naxçıvan şəhərində onun əzəmətli keçmişindən az-çox xəbər verən bir neçə tarixi 

abidələrdən başqa, bir əlamət qalmamışdı... Ümumiyyətlə, o illərdə Naxçıvanda iqtisadiyyat çox acınacaqlı idi. 

Burada iki pambıq zavodundan başqa, sənaye müəssisəsi yox idi. Ha Şəhərin özü də, bir növ, kəndistan idi... 

Bir-iki xalçası və ya bir inəyi, bir-iki keçisi olanlar ”varlı" sayılırdı. Pendir-çörək, ailəyə görə bir və ya iki 

girvənkə ət, qənd, çay yoxsul evlərinin gündəlik menyusu idi". 

Görkəmli ədəbiyyatşünas, akademik Məmmədcəfər Cəfərovun “Xatirələr” kitabında öz əksini tapan bu 

fikirlər XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan mühitinin aydın təsviridir. Tarix boyu düşmənlərə sinə gərən, bir qarış 

torpağı üçün həyatını qurban verən igidlərin, qeyrətli qadınların, uşağından- böyüyünə qürurlu və məğrur 

insanların Vətəni olan Naxçıvanın o dövrkü belə ürəksıxan  mənzərəsi digər görkəmli ziyalılarımızı da 

təsirləndirmiş, onlarda bu zəngin diyarın xoş gələcəyi ilə bağlı zaman- zaman böyük ümid və arzular 

doğurmuşdu. 

Naxçıvanlılar layiq olduqları həyat şəraitinə yalnız XX əsrin 70—80-ci illərində, ulu öndərimiz Heydər 

Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsindən  sonra qovuşdular. Ancaq ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında və 

90-cı illərinin əvvəllərində bu yurdun insanları baş verən kəskin tarixi dönüşlərlə əlaqədar bir sıra çətinliklərlə 

üzləşdilər, çörəklə, soyuqla, min bir ehtiyacla imtahana çəkildilər. 

“Şərq qapısı” qəzetinin 1996-cı il 16 mart tarixli nömrəsində dərc olunan “Tək əldən səs çıxmaz” 

sərlövhəli yazıda oxuyuruq: “Son illərin ağrılı-acılı hadisələri, daxili sabitliyin pozulması, nizam-intizamın aşağı 

düşməsi və sair bu kimi hallar iqtisadiyyata olduğu kimi, mənəviyyatımıza da, mədəniyyətimizə də böyük 

zərbələr vurdu. Şəhərdə gedən dağıntılara, parkların, küçələrin bərbad vəziyyətə düşməsinə, yaşıllıqların kor-

koranə məhv edilib yerində komission mağazalarının və köşklərin yan-yana düzülməsinə, görəsən, kim 

cavabdehlik daşıyır? Əgər şəhərdaxili yollarda, küçələrdə hərə dəmir bir köşk qoyub alver edirsə, ətrafa yığın-

yığın mer-meyvə qabığı, kağız-kuğuz, xarab olmuş tərəvəz komaları atılırsa, onda hansı təmizlikdən 

danışmalıyıq? Həqiqətən, son illər şəhərimizin siması adama heç də xoş gəlmir. Küçə-bacalar, xiyabanlar toz-

torpaq içərisindədir. Çox yerdə antisanitariya vəziyyəti hökm sürür”. 

O dövrdə təkcə Naxçıvan şəhəri deyil, muxtar respublikamızın hər yeri bu vəziyyətdə idi. Ağır blokada 

şəraitinin yaratdığı çətinliklər o zaman  “Şərq qapısı” qəzetində verilmiş silsilə yazılarda əksini tapmışdı. Bu 

vəziyyət muxtar respublikanın yeni rəhbərliyini daha ciddi qayğılandırmışdı. 

Hələ 1996-cı ildə keçirilən müşavirələrin birində “Yaxşı bəhanə tapıblar, hər nöqsanı, hər çatışmazlığı və 

özlərinin fəaliyyətsizliyini blokada ilə əlaqələndirirlər”, - deyən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbov blokadanın inkişaf üçün əngəl olmadığını açıq-aydın bəyan etdi. İnsanların ümidləri 

doğruldu, gələcəyi təhlükədə olan bir regiondan parlaq gələcəyi olan bir muxtar respublika yaradıldı. 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafına nail olmaq üçün nizam-intizam gücləndirildi, işə münasibət kökündən 

dəyişildi, işsizlik problemi aradan qaldırıldı, şəhər və kəndlərimiz abadlaşdırıldı, iqtisadiyyat inkişaf etdirildi, 

sahibkarlığa geniş meydan verildi, təhsil, səhiyyə və digər sosial sahələrin inkişafı təmin olundu. 

Müasir Naxçıvan bugünkü xoşbəxt günlərinə asanlıqla nail olmayıb. Vətən sevgisi üzərində ucaldılan 

müasir Naxçıvanda genişmiqyaslı tikinti və quruculuq işlərinin aparılması, yolların və körpülərin salınması, 

istehsal müəssisələrinin yaradılması, on minlərlə yeni iş yerinin açılması, məktəblərin, xəstəxanaların, idman 

komplekslərinin, kənd və xidmət mərkəzlərinin, inzibati binaların inşası, yaşayış binalarının yenidən qurulması, 

elektrik, qaz və su təminatının yaxşılaşdırılması həyata keçirilən tədbirlərin yalnız görünən tərəfidir. Bu işlər 
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muxtar respublikanın daha çox bu gününə xidmət edir. Yeni cəmiyyətin qurulması, müasir düşüncəli, 

vətənpərvər gəncliyin yetişdirilməsi isə Naxçıvanın işıqlı gələcəyinə hesablanıb. 

Muxtar respublikada əldə olunan ən böyük uğurlardan biri, bəlkə də, ən başlıcası regionun enerji və ərzaq 

təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasıdır. Vaxtilə enerjiyə olan tələbatını idxal hesabına ödəyən Naxçıvan indi 

elektrik enerjisi ixrac edir. Muxtar respublika 100 faiz qazlaşdırılıb. Bu istiqamətdə görülən işləri yüksək 

qiymətləndirən ölkə başçısı İlham Əliyev demişdir: “Bu gün Naxçıvan nəinki özünü enerji ilə tam şəkildə təmin 

edir, hətta ixrac edir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın daxili təminatı 100 faiz bərpa olunan enerji 

növləri hesabına ödənilir. Bu da, deyə bilərəm ki, dünyada çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir”. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması muxtar respublikada sənayenin inkişafına zəmin yaradıb. Vaxtilə 

ümumi daxili məhsul istehsalında aqrar sahənin ağırlıq təşkil etdiyi muxtar respublika bu gün sənaye-aqrar 

regionuna çevrilib. Sənaye sahəsinin aparıcı mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illər ciddi uğurlar qazanılıb. Fəaliyyəti dayandırılmış sənaye 

müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması, nəticə etibarı ilə, əvvəllər 

istehsal olunmayan yeni sənaye məhsullarının istehsalına və ümumilikdə, sənaye məhsulu istehsalının dinamik 

artımına səbəb olub. 

Bu sahənin inkişafının nəticəsidir ki, indi Naxçıvanda minik avtomobilindən tutmuş çeşidli tikinti 

materialına qədər, ərzaqdan geyimə qədər hər cür məhsul istehsal olunur. Sənaye müəssisələrinin təkcə 

Naxçıvan şəhəri daxilində yerləşdirilməməsi, bütün rayonlarda belə müəssisələrin istifadəyə verilməsi muxtar 

respublikanın tarazlı inkişafını təmin edib. Naxçıvan – Sədərək magistral yolu ilə irəlilədikcə qarşımıza çıxan 

yeni sənaye şəhərcikləri yaxın gələcəkdə Naxçıvanın iri sənaye mərkəzinə çevriləcəyindən xəbər verir. 

Sənaye ilə yanaşı, aqrar sahənin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Suvarma suyuna olan tələbatın 

ödənilməsi, aqrolizinq xidmətinin yaradılması nəticəsində kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təminatın 

yaxşılaşdırılması əkinçini torpaqdan ikiəlli yapışmağa sövq edib. Bunun nəticəsidir ki, əkin sahələri və məhsul 

istehsalı ilbəil artırılır. Strateji ərzaq məhsulu olan taxıl istehsalının artırılması ilə yanaşı, taxıl ehtiyatı 

anbarlarının qurulması ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir. Aqrar sahədə məhsul istehsalının 

artırılması sənaye müəssisələrinin xammalla təchizatını təmin edir, nəticə etibarı ilə idxaldan asılılıq aradan 

qaldırılır. 

Kənd adamının rifahının yaxşılaşdırılması məqsədilə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində görülən 

işlərə paralel olaraq əhalinin həyat şəraiti müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılıb. Muxtar respublikanın kənd 

yaşayış məntəqələrində tikilib istifadəyə verilən müasir məktəb binaları, həkim ambulatoriyaları, kənd və 

xidmət mərkəzləri, yenidən qurulan avtomobil yolları şəhərlə kənd arasındakı fərqin aradan qaldırılmasına, 

kəndlərdə şəhər rahatlığının yaradılmasına gətirib çıxarıb. 

Muxtar respublikadakı yeniləşmədə elm, təhsil və mədəniyyətin xüsusi çəkisi vardır. Elm və təhsil 

quruculuğu Naxçıvanda yeniləşmənin əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi qəbul olunur. Bu gün muxtar 

respublikanın ən ucqar dağ kəndlərində - Tividə, Şahbulaqda, Ərəfsədə, Nəhəcirdə, Şadada və onlarca belə 

yaşayış məntəqəsində müasir tələblərə cavab verən məktəb binaları fəaliyyət göstərir. Naxçıvanın ən ucqar dağ 

kəndində təhsil alan məktəbli dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin şagirdləri kimi kompüterdən və internetdən 

istifadə etmək imkanına malikdir. Ümumtəhsil məktəbləri ilə muzeylər arasında interaktiv əlaqələrin 

yaradılması isə ilk dəfə məhz Naxçıvanda tətbiq olunub. 

Muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrində əhaliyə keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilir. 

Naxçıvanda istifadəyə verilən səhiyyə müəssisələrində dünyanın ən müasir tibbi avadanlıqları quraşdırılıb. Əgər 

bu gün ən çətin cərrahiyyə əməliyyatı hesab olunan açıq ürək əməliyyatı muxtar respublikada yerli həkimlər 

tərəfindən həyata keçirilirsə, Naxçıvan səhiyyəsinin inkişafı barədə əlavə fikir söyləməyə ehtiyac yoxdur. 

Muxtar respublikadakı yeniləşmə və inkişaf yalnız tikinti-quruculuq işləri ilə məhdudlaşmır. Buna paralel 

olaraq, Naxçıvanın tarixinin öyrənilməsinə, tədqiq olunmasına da ciddi diqqət yetirilir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi sədrinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 

yaradılması Naxçıvan tarixinin kompleks şəkildə araşdırılmasına və tədqiq olunmasına şərait yaradıb. Bu 

istiqamətdə görülən işlər yalnız tariximizin tədqiqi ilə məhdudlaşmayıb. Əldə olunan nəticələrin ictimaiyyətə 

təqdim edilməsi sahəsində də əhəmiyyətli işlər görülüb. İki cilddə “Naxçıvan Ensiklopediyası”nın, “Naxçıvan 

Abidələri Ensiklopediyası”nın, “Naxçıvan Tarixi Atlası”nın, üç cilddə “Naxçıvan tarixi”nin və onlarca belə 

nəşrin işıq üzü görməsi dediklərimizə əyani misaldır. 
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Vaxtilə tarixinin orta əsrlər dövrü belə, dərindən tədqiq edilməyən Naxçıvan bu gün 5 minillik şəhər 

mədəniyyətinə sahib olduğunu beynəlxalq aləmə ciddi elmi arqumentlərlə sübut edir. Naxçıvanın tarixi ilə bağlı 

aparılan tədqiqatların yekunları təkcə kitab nəşri ilə tamamlanmır. Bu elmi nəticələrin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Muxtar respublikada keçirilən beynəlxalq simpozium və 

konfranslar bu mənada xüsusi elmi əhəmiyyətə malikdir. 

İlkin yaşayışın və şəhərsalma yerinin arqumentləri kimi Naxçıvandakı tarixi abidələrin 

pasportlaşdırılması və bərpası işinə ciddi diqqət yetirilməsi, Naxçıvan Duzdağ mədəniyyətinin yeni elmi 

istiqamət kimi müəyyənləşdirilməsi doğma Vətən tarixinin düzgün araşdırılması zəruriliyinə diqqətdən 

qaynaqlanır. 

Muxtar respublikanın mədəni həyatı da bu gün öz qaynarlığı ilə seçilir. Mədəniyyət müəssisələri üçün 

yaradılan şərait yeni-yeni uğurlara aparır. Bu gün muxtar respublikada Xalq Çalğı Alətləri, Kamera, Estrada 

orkestrləri fəaliyyət göstərir. Zəngin ənənələrə malik Naxçıvan teatrının inkişafı üçün mühüm qərarlar qəbul 

olunub, teatrın binası yenidən qurulub. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən xalq teatrları, musiqi 

kollektivləri, muzeylər insanların asudə vaxtının səmərəli təşkilində əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Naxçıvanda milli dəyərlərə, tarixi-mədəni irsə qayğı ilə yanaşılır. Bəşəriyyətin yaşıdı olan tarixi abidələrə 

yeni həyat verilir, xalq yaradıcılığı günləri keçirilir, qədim sənətkarlıq sahələri bərpa olunur, sərgilər təşkil 

edilir. Bu gün Nuhun türbəsindən Gəmiqayaya, Naxçıvanqaladan Əlincəyə soraq verən tariximiz yenidən 

yazılır. 

Muxtar respublikada ordunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər 

görülür. Ölkə rəhbəri Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərlərinin birində hərbi quruculuq sahəsində burada 

görülən işləri yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Ordu quruculuğu sahəsində Naxçıvanda çox böyük işlər 

görülür. Bu hərbi hissə Azərbaycandakı hər bir hərbi hissə üçün nümunə, örnək ola bilər. Burada olan şərait ən 

yüksək standartlara cavab verir. Azərbaycan Ordusu məhz bu cür olmalıdır”. 

Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun yaradılması muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına xidmət edən çox mühüm tarixi qərardır. Dövlət başçısının da dediyi kimi, indi Naxçıvan ordusu 

nəinki muxtar respublikanın sərhədlərini etibarlı müdafiə edir, həm də istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə 

qadirdir. 

Muxtar respublikanın gələcəyinə göstərilən böyük qayğının bir ifadəsi də burada yaşıllıq sahələrinin 

artırılmasıdır. Bu sahədə həyata keçirilən nəhəng işlər ötən əsrin 90-cı illərində blokada şəraitində yaşıllıqların 

kütləvi surətdə qırılıb-yandırılmasının acınacaqlı nəticələrinin aradan qaldırılmasına yönəldilib. O dövrdə 

Naxçıvanda ekoloji vəziyyət acınacaqlı olub. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasının iməciliklərin 

keçirilməsinin mühüm əhəmiyyətli sahə kimi diqqət mərkəzində saxlanılması nəticəsində son illər muxtar 

respublikanın ərazisində təkcə dövlət strukturlarının dəstəyi ilə 12 min hektardan çox yaşıllıqlar salınıb. Hazırda 

muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 12 faizini yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı illərin əvvəllərində bu göstərici 

0,6 faiz həddində idi. 

Bu dövrdə muxtar respublikanın ərazisində Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun, akademik Həsən Əliyev 

adına Ordubad Milli Parkının, “Arazboyu” Dövlət Təbiət Yasaqlığının və “Arpaçay” Dövlət Təbiət 

Yasaqlığının yaradılması flora və fauna ehtiyatlarının qorunmasına müsbət təsir göstərib. 

İnsan amilinin daim ön planda olduğu muxtar respublikada xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar da diqqətdən 

kənarda qalmayıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərə, mənzilə ehtiyacı olanlara mənzillərin verilməsi, müxtəlif 

dövlət qurumları tərəfindən mütəmadi olaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrə baş çəkilməsi, “Sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nın qəbul edilməsi muxtar respublika əhalisi 

tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanıb. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının sürətli inkişafı, yeni istehsal müəssisələrinin, dövlət orqanlarının 

yaradılması əhalinin məşğulluğuna öz təsirini göstərib, minlərlə iş yeri yaradılıb. 

Öz müasirliyi ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin müasir şəhərləri ilə rəqabətə girən, bəzi elementlərə 

görə, onlardan hətta üstün olan Naxçıvan şəhərində aparılan quruculuq işləri, tikilən binalar memarlıq 

quruluşuna, şəhərsalma mədəniyyətinə görə seçilir. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə bir-birinə yaxın sahələrin eyni 

məkanda qruplaşdırılması müasir şəhərsalmada mühüm amillərdən biridir. Naxçıvan şəhərinin tarixinə xələl 

gətirilmədən məhz bu istiqamətdə qurulması şəhərin mükəmməl baş planından və memarlıq quruluşundan xəbər 

verir. 
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Şəhərin Əziz Əliyev küçəsi boyunca yerləşdirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzi, 

Səhiyyə Nazirliyi, Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası, Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası, Akademik Zərifə 

xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikası, Kardioloji Mərkəz, Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzi 

bu ərazidə bir səhiyyə şəhərciyi yaradıb. Düşünülmüş şəkildə aparılan bu quruculuq işləri insanların 

sağlamlığının qorunması ilə yanaşı, rahatlığının təmin olunmasına da xidmət göstərir.  Məsələn, Naxçıvan 

Muxtar Respublika Xəstəxanasına müraciət edən muxtar respublika sakini zərurət yarandıqda Uşaq 

Xəstəxanasına, yaxud Doğum Mərkəzinə getmək üçün əlavə vaxt sərf edib, xərc çəkib şəhərin başqa bir səmtinə 

üz tutmur. Bu tibb müəssisələrinin məhz Səhiyyə Nazirliyinin ətrafında cəmləşdirilməsi idarəetməni də xeyli 

asanlaşdırır. 

Yaxud başqa bir misal. İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksinin, şahmat və üzgüçülük 

mərkəzlərinin, muxtar respublika stadionunun, Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin də bir ərazidə yerləşdirilməsi 

yaradılan müasir idman infrastrukturundan səmərəli şəkildə istifadə olunmasına imkan verir. 

Şəhərin bir hissəsinin sənaye müəssisələri üçün ayrılması, otellərin mərkəzdə və turizm marşrutları 

istiqamətindəki çıxışlarda yerləşdirilməsi, kütləvi mədəniyyət tədbirlərinin keçirildiyi Heydər Əliyev Sarayının, 

Gənclik Mərkəzinin, Əcəmi Seyrəngahının eyni ərazidə olması, şəhərin dörd bir tərəfində ticarət mərkəzlərinin, 

restoranların yaradılması Naxçıvanın müasir şəhərsalma qaydalarına uyğun qurulduğunu, aparılan quruculuq 

işlərinin muxtar respublika sakinləri ilə yanaşı, qonaqların da rahatlığına xidmət etdiyini göstərən çoxsaylı 

faktlardan yalnız bir neçəsidir. 

Eyni mənzərəni biz Naxçıvanın digər şəhər, qəsəbə və kəndlərində də müşahidə edirik. Qəsəbə və 

kəndlərdə kompleks quruculuq işləri aparılır, məktəb, kənd və xidmət mərkəzləri, səhiyyə ocağı eyni ərazidə 

tikilir, həmin ərazi müasir şəhər görkəmi alır. Burada da insanların rahatlığı düşünülüb. Yəni sakinlər həkimə 

getmək üçün kəndin bir tərəfinə, məsələn, kitabxanadan istifadə etmək üçün o biri tərəfinə üz tutmur. 

Görülən işlər nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası blokadanı çoxdan yarıb. Şəhər və kəndləri 

sürətlə yeniləşən, beynəlxalq tədbirlər və idman yarışları keçirilən, ildə 350 – 400 min turisti qəbul edən, 

beşulduzlu otellər fəaliyyət göstərən, yerli xammala əsaslanan istehsal müəssisələri yaradılan, ixrac imkanları 

getdikcə artan, əhalisinin bütün sosial ehtiyacları ödənən Naxçıvan üçün, sadəcə, sözdə blokada anlayışı var. 

Muxtar respublikamıza gələn qonaqların əksəriyyətinin yekdil fikri belədir: Naxçıvan sürətli inkişaf yolundadır, 

bura çox təmiz və təhlükəsiz regiondur. Bütün bunlara görədir ki, amerikalı jurnalist Mark Hey Naxçıvanı 

“Qafqazın San-Fransiskosu”, sloveniyalı jurnalist Stefano De Françesçi qədim diyarımızı müasir inkişaf və 

tərəqqi göstəricisi, Naxçıvanın əksər xarici qonaqları buranı “Azərbaycanın Strasburqu” adlandırıb. 

Müasir Naxçıvan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin görmək istədiyi kimi qurulur. Ulu öndərimiz hələ 

1996-cı il oktyabrın 30-da muxtar respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə Naxçıvanda işlərin 

düzgün qurulduğunu bildirərək demişdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən son vaxtlar 

həyata keçirilən tədbirlər şəxsən məni sevindirir. Onların müsbət nəticəsi sizin gözünüz qarşısındadır. Mən bu 

barədə mütəmadi olaraq məlumatlar alıram və bu işlərə nəzarət edirəm. Amma eyni zamanda, dünən də, bu gün 

də Naxçıvan şəhərində artıq baş vermiş böyük müsbət dəyişiklikləri və burada yaranmış mühiti, əhval-ruhiyyəni 

görərkən daha da çox sevinirəm. Hesab edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəhbərliyi düzgün 

yoldadır. Siz birlikdə bu yolla böyük nailiyyətlər əldə edə biləcəksiniz”. 

Bu tarixi çıxışdan 18 il sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyəcəkdi: “Naxçıvanda görülən işlərlə 

bir daha tanış olarkən gördüm ki, nə qədər böyük işlər görülür, Naxçıvan rəhbərliyi muxtar respublikanın 

inkişafı üçün nə qədər böyük sevgi ilə, diqqətlə səylər göstərir. Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvanın gələcək 

inkişafı ilə bağlı əlavə sözlərə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün işlər burada ən yüksək səviyyədə görülübdür. Bir 

daha qeyd etmək istəyirəm ki, siz bütün məsələləri - quruculuq, abadlıq işlərini, enerji təhlükəsizliyi, hərbi 

potensial, infrastruktur layihələrin icrası, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini həll etmisiniz. Bundan sonra ancaq bu 

uğurlara yeni uğurlar əlavə etmək lazımdır”. 

Rəhbərin uğuru ondadır ki, o, ilk növbədə, xalqa arxalanır, onun məhəbbətini qazanır və bu məhəbbət də 

gələcəkdə daha böyük nailiyyətlərin təməlinə çevrilir. Hərtərəfli inkişaf etdirilmiş, əsaslı şəkildə yenidən 

qurulmuş, düşmən qarşısında alınmaz qalaya çevrilmiş müasir Naxçıvan müstəqillik dövrünün qiymətli 

salnaməsidir. Bütün bunlar Heydər Əliyev yolunun uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir. Bu yolla gedən 

Naxçıvan daha böyük nailiyyətlər qazanacaqdır. 
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Müasir inkişafın reallıqları və üfüqləri 

İsa HƏBİBBƏYLİ,  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

Dövlət müstəqilliyimizin iyirmi beşinci ilinin böyük reallıqları Azərbaycan Respublikasının müasir 

inkişafının mühüm nəticələrini və geniş imkanlarını aydın surətdə təsəvvür etməyə, təhlil edib 

dəyərləndirməyə tam əsas verir. Müstəqil Azərbaycan dövləti qısa müddətdə inkişaf etmiş ölkələrin 

sırasında dayanmağa qadir olduğunu isbat etmişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil 

dövlətçilik təliminin məqsədyönlü şəkildə, ardıcıllıqla və yaradıcılıqla həyata keçirilməsi ölkəmizin 

çoxəsrlik inkişafında yeni tarixi epoxanın formalaşdırılması ilə nəticələnmişdir.  

 

Heydər Əliyev epoxası - Azərbaycan tarixinin yarım əsrə yaxın davam etməkdə olan bir dövrünün yeni 

inkişafının böyük reallıqlarının ümumiləşmiş yekunu və gələcək uğurlarının hərəkətverici qüvvəsi deməkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xalqla hakimiyyətin vəhdətinə, ümumxalq etimadına 

əsaslanan düşünülmüş dövlət idarəçiliyi siyasəti ölkəmizin irəliyə doğru və hərtərəfli inkişafında xüsusi bir 

mərhələnin yaranmasını təmin etmişdir. Dövlət müstəqilliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq 

əlaqələrin genişləndirilməsi, cəmiyyət həyatının müasirləşdirilməsi, çoxcəhətli böyük inkişafın gerçəkliyə 

çevrilməsi, Azərbaycan regionlarının sürətli yüksəlişinə nail olunması bu mərhələnin mühüm reallıqlarını 

özündə əks etdirir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ayrılmaz üzvi tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfəri zamanı - 1 dekabr 2015-ci il tarixində geniş ictimaiyyət qarşısında ifadə etdiyi aşağıdakı 

fikirlər müstəqil dövlətimizin keçdiyi şərəfli yolun qanunauyğun nəticəsinin ümumiləşmiş ifadəsi kimi səslənir: 

“Azərbaycanda quruculuq və inkişaf sürətlə gedir... Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, 

onun qayğıları, rifahı, sağlamlığı və təhlükəsizliyi dayanır. Buna nail olmaq üçün güclü iqtisadiyyat olmalıdır. 

Bu gün Azərbaycan iqtisadi inkişaf templərinə görə dünya miqyasında yenə də birincilər sırasındadır. Bunu 

statistika göstərir və bu, mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında qeyd edilir. Əminəm ki, 

nəzərdə tutulmuş bütün proqramlar icra olunacaq, o cümlədən Naxçıvanda quruculuq, inkişaf davam 

etdiriləcəkdir”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik illərindəki sürətli və hərtərəfli yüksəlişi Azərbaycan 

dövlətinin müasir inkişafının real təzahürlərindən, mühüm göstəricilərindən biridir. Müstəqilliyin başlanğıc 

illərində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin işğaldan, böyük təhlükələrdən xilas edib, müasir inkişaf 

yoluna çıxardığı, gələcək inkişafının möhkəm əsaslarını yaratdığı Naxçıvan Muxtar Respublikası çətin blokada 

şəraitində olmasına baxmayaraq, böyük quruculuq proqramlarının əzmlə həyata keçirilməsi ilə cavab verməyin 

nümunəsini göstərir. Muxtar respublikada müstəqil dövlətçiliyimizin siyasi-ideoloji mövqeyinin, 

azərbaycançılıq ideyalarının daha da inkişaf etdirilərək möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər də sistemli və ardıcıl xarakteri ilə səciyyələnir, yeni nəsillərin formalaşmasına əhəmiyyətli töhfə verir. 

Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi 

inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında”kı 2 dekabr 2015-ci il tarixli sərəncamında 

deyildiyi kimi, “...zəngin mədəniyyəti, qədim tarixi, dövlətçilik ənənələri və yüksək potensialı olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında xüsusi yer tutur, ölkəmizin inkişafında 

mühüm rol oynayır”. 

Dövlət başçısı İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına növbəti səfəri qədim diyarın müstəqil 

ölkəmiz qarşısındakı böyük hesabatının parlaq ifadəsi olmuşdur. Mühüm əhəmiyyətə malik olan bu tarixi səfər 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında davamlı ənənələrin, dayanıqlı inkişafın, irəliləyişin və 

müasirləşmənin yeni bir səviyyəsini nümayiş etdirir. Pezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 12 il 

ərzində ardıcıl olaraq muxtar respublikaya etdiyi səfərlərin məntiqli davamı sayılan 1 dekabr 2015-ci il tarixli 

səfəri geniş mənada ölkəmizin müasir inkişafının real məzmununu, yüksək templərini özündə əks etdirir. Rəsmi 

açılışı həyata keçirilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanası, Nehrəm kənd 2 saylı tam orta məktəbi, 

Naxçıvan şəhər 2 saylı musiqi məktəbi Azərbaycanın bu bölgəsində illərdən bəri formalaşmış sosial-maarifçi 

layihələrin gerçəkləşdirilməsinə üstünlük verilməsi prinsipinin uğurla davam etdirilməsinin yeni bir 
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göstəricisidir. Qısa müddətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında istifadəyə verilmiş müasir tipli səhiyyə və 

təhsil müəssisələri keyfiyyətli inşasına və müasir texnologiyalarla təchiz edilməsinə görə nümunə sayılmağa 

layiqdir. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin avadanlıqlarına görə ən yüksək standartlara 

cavab verən, xarici görünüşü etibarilə “memarlıq əsəri” kimi qiymətləndirdiyi 8 mərtəbəli Naxçıvan Muxtar 

Respublika xəstəxanasının xidmət üçün istifadəyə verilməsini regionun sosial həyatında mühüm hadisələrdən 

biri kimi səciyyələndirmişdir. Bu parlaq hadisənin fonunda Naxçıvan səhiyyəsinin bir əsr ərzində necə inkişaf 

etdiyini real şəkildə təsəvvür etmək üçün 1923-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasında həkim-

cərrah vəzifəsində çalışmış, sonralar Azərbaycan təbabətinin rəmzi kimi qəbul edilən akademik Mustafa 

Topçubaşovun xatirələrindən seçdiyim aşağıdakı parçanı oxucuların diqqətinə çatdırmağı faydalı hesab edirəm: 

“Ordinatura müddətinin bitdiyinə görə 1922-ci ilin sonlarında Azərbaycan Xalq Səhiyyə Komissarlığı 

tərəfindən işləmək üçün Naxçıvana göndərildim... Naxçıvanda məni ilk səhiyyə komissarı Əlimirzə Abbasov 

qəbul etdi və o zaman yeganə olan xəstəxanada cərrahlığa başladım. Xəstəxana Naxçıvan xanının evində 

ikimərtəbəli bir binada yerləşirdi... Bu xəstəxananın tərkibində olan 25 çarpayıdan 10-u cərrahi xəstələr üçün 

nəzərdə tutulmuşdu. Bunlar da mənə tapşırılmışdı. Hər bir cərrahi şöbə üçün səciyyəvi olan operasiya və sarğı 

otağı bir otaqda yerləşdirilmişdi. Xəstəxananın birinci mərtəbəsində ambulator xəstələr qəbul olunurdu. Burada 

Məmmədov familiyalı yeganə həkim var idi ki, o da terapevt vəzifəsində işləyirdi. Səhiyyə komissarı Əlimirzə 

Abbasov eyni zamanda xəstəxananın baş həkimi və cərrahı idi. Əlimirzə Abbasov Kiyev universitetinin tibb 

fakültəsini bitirdikdən sonra vətəni Naxçıvana qayıtmış və burada… arasıkəsilmədən, gecə-gündüz 

fədakarcasına çalışıb, xalq arasında bilikli həkim və bacarıqlı təşkilatçı kimi tanınmışdı... Xəstəxana üçün lazımi 

dərmanları... Naxçıvan duzuna satırdılar... Bir neçə nəfərdən ibarət köməkçi heyət (tibb bacısı, sanitar və s.) 

hazırlanmışdısa da, rentgen kabinəsi işləmirdi, laboratoriya demək olar ki, yox idi... Təcili yardım təşkil 

olunmadığından bu işi xəstəxana görürdü.”  

Bütövlükdə ölkəmizdə olduğu kimi, Naxçıvanda da səhiyyənin inkişafında görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə böyük dönüş yaranmışdı. Bununla belə, ötən dövrün və 

dəyişən zamanın sosial siyasətdə meydana çıxardığı müasir tələbat Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 

səhiyyənin yenidən qurulması zərurətini irəli çıxarmışdır. Bu zəmində son on ildə muxtar respublikanın bütün 

rayonlarında ən yeni texnologiya ilə təchiz edilmiş müasir tipli xəstəxanalar tikilib istifadəyə verilmiş, regionda 

nümunəvi Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi yaradılmışdır. Naxçıvan Dövlət Universitetində 2002-ci ildən 

fəaliyyətə başlayan tibb fakültəsi xəstəxanaların yüksək ixtisaslı həkim kadrları ilə təmin edilməsində mühüm 

rol oynamışdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinin TEMPUS proqramı çərçivəsində Avropa ali 

məktəbləri ilə yaratdığı əlaqələr, Türkiyə Cümhuriyyətinin xəstəxanalarında təşkil etdiyi stajirovkalar, bu ali 

məktəbin klinikasının təşkili və 2014-cü ildə həmin universitetin xəstəxanasının müasir texnologiyalarla təchiz 

edilmiş tibb ocağına çevrilməsi yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasına şərait yaratmışdır. Bütün 

bunların nəticəsində Prezident İlham Əliyevin muxtar respublika xəstəxanasının yeni kompleksinin açılışı 

mərasimində bəyan etdiyi kimi, artıq Naxçıvanda müasir səhiyyə infrastrukturunun yaradılması başa çatmışdır. 

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında maarifçilik hərəkatının inkişaf etdirilməsi və 

müasir təhsil infrastrukturunun yaradılması istiqamətində də mühüm nailiyyətlər qazanılmışdır. Dövlət 

başçısının bu regiona səfərlərinin demək olar ki, hamısında elm və təhsillə əlaqədar yeni obyektlərin açılışları 

olmuşdur. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elektron kitabxanasının, konservatoriyasının, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun, Şərur rayonundakı Yengicə, Şahbuz 

rayonundakı Arınc kənd orta məktəblərinin və başqa orta təhsil müəssisələrinin qırmızı lentini kəsən dövlət 

başçısının indiki səfəri zamanı 2 təhsil ocağının - Naxçıvan şəhər 2 saylı musiqi məktəbinin və Nehrəm kənd 

orta məktəbinin yeni binalarının açılışını həyata keçirməsi muxtar respublikada bu istiqamətdə uğurla davam 

etdirilən ardıcıl siyasətin daha bir nümunəsi olmuşdur. Bir az əvvəl Naxçıvan Musiqi Kollecinin yaradılmasının 

40 illiyini təntənə ilə qeyd edən mədəniyyət cəbhəsi üçün klassik üslubda dördmərtəbəli müasir binanın təqdim 

edilməsi regionda mədəni mühitin inkişaf etdirilməsində daha bir əhəmiyyətli addımdır. Muxtar respublikanın 

ən iri yaşayış mərkəzlərindən biri olan Nehrəm kəndində 990 şagird yeri olan, kompüter sinifləri və 

laboratoriyalar, hərbi kabinet və elektron lövhələrlə təchiz edilmiş orta məktəbin istifadəyə verilməsi 

dövlətimizin təhsil siyasətinin ardıcıllığını nümayiş etdirən mühüm faktlardandır. Əsası 1885-ci ildə açılmış 

Nehrəm normal məktəbi ilə qoyulmuş, hələ XIX əsrin axırlarında 9 nəfər qızın təhsilə cəlb edilməsi ilə məktəb 
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tarixinə qiymətli səhifələr əlavə etmiş bu kənddə iki orta məktəbdə iki min nəfərə yaxın şagirdin təhsil alması, 

burada ali məktəblərə qəbul olan məzunların ilbəil artması geniş mənada regiondakı maarifçi mühitin mühüm 

göstəricilərindəndir. Yeni tikilmiş məktəblərin, o cümlədən Nehrəm məktəbinin muxtar respublikada fəaliyyət 

göstərən 221 təhsil ocağını birləşdirən vahid elektron tədris şəbəkəsinə qoşulması təhsilin yeni simasını nümayiş 

etdirir. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə vahid elektron təhsil şəbəkəsinin təşkili və 

tənzimlənməsi ölkəmizin məktəb hərəkatında yeni və əhəmiyyətli hadisədir. Bundan başqa, orta məktəblərin 

muxtar respublikadakı muzeylərlə, Bayraq meydanı ilə davamlı olaraq canlı bağlantı qurmaq, telekörpü 

yaratmaq imkanına malik olması gənc nəslin elmi dünyagörüşü ilə yanaşı, vətənpərvərlik tərbiyəsinin də 

möhkəmləndirilməsinə uğurla xidmət edən düşünülmüş tədbirdir.  

Ölkəmizin müasir sənayeləşmə hərəkatına Naxçıvan Muxtar Respublikası da öz töhfələrini verir. 

Naxçıvan şəhərinin ətrafında salınmış sənaye müəssisələri daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, ixrac yönümlü 

məhsulları da istehsal etməsi ilə səciyyələnir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müxtəlif 

vaxtlarda açılışında iştirak etdiyi Naxçıvan Avtomobil Zavodu, badamlı zavodu, sement zavodu kimi iri 

müəssisələr artıq ölkə bazarlarında özünəməxsus mövqeyə malikdir. Hazırkı səfərdə də yerli sənaye və 

energetika yönümlü obyektlərin istifadəyə verilməsi ölkəmizin sənayeləşmə hərəkatında Naxçıvanın fəal surətdə 

iştirakını nümayiş etdirir. Ərazisi 9 kilometrlik sahəni əhatə edən yeni Naxçıvan Sənaye Kompleksi ölkə 

əhəmiyyətli mühüm iqtisadi hadisədir. Özündə 4 zavodu birləşdirən Naxçıvan Sənaye Kompleksi blokada 

şəraitində fəaliyyət göstərən muxtar respublikada tikinti və quruculuq sahəsində olan böyük tələbatı tam şəkildə 

ödəməyə imkan verəcəkdir. Eyni zamanda, həmişə ümumi təsəvvürdə istifadəyə yararlı olmayan səhra tipli 

şoran torpaq zonası kimi qəbul edilən Böyük duz çölündə Naxçıvan Sənaye Kompleksinin salınması ilə məlum 

təsəvvürlər dəyişdirilmiş və regionda şəhərsalmanın da imkanları genişləndirilmişdir. Naxçıvan Sənaye 

Kompleksini əhatə edən zavodların yerli xammalla təmin olunması inşaat sektorunda qiymətlərin də, 

daşımaların da rəqabətə davamlı olmasına imkan yaradır. Hazırda Naxçıvan Sənaye Kompleksinin ərazisinin 

ətrafında geniş yaşıllıq zonasının yaradılması sağlam ekoloji mühitin qorunub saxlanılması baxımından zamanı 

qabaqlayan tədbirlərdəndir. Artıq yaxın əraziləri əhatə edən və biri digərini tamamlayan Naxçıvan Şəhər 

Gömrükxanası, qədim duz mədənləri, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi, Duzdağ hoteli, Müasir Sənaye Kompleksi 

və yaşıllıq zonası Naxçıvanda yeni sənaye şəhərinin formalaşdığını göstərir. Əsas konturları görünən Naxçıvan 

sənaye şəhəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının xəritəsində yeni bir ünvana çevrilməkdədir. Bu, bütövlükdə 

yeni Azərbaycanın sənayeləşmə hərəkatının da müasir inkişaf ritmlərini özündə əks etdirir. Naxçıvan 

Beynəlxalq Hava Limanının aeroport quruculuğunun yeni modeli səviyyəsində təqdim olunan “Şərq 

terminalı”nın timsalında açılan geniş imkanlar muxtar respublikadakı müasir inkişafı tamamlayır. Yüksək 

keyfiyyətlə yenidən qurulan Şəkərabad-Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolu Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında son onillikdə salınan yeni magistral yolların böyük şəbəkəsinə qovuşaraq qədim diyarı 

inkişafın yeni hədəflərinə doğru aparır. 

Blokada şəraitində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında müstəqillik dövrünün 

ən mühüm hadisəsi regionun enerji təchizatı ilə tam təmin edilməsidir. Bu istiqamətdə görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş, möhkəm təməlləri atılmış böyük layihələr muxtar respublikada 

uğurla həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü ildə məşəlini 

yandırdığı Naxçıvan qazı, açılışında iştirak etdiyi Heydər Əliyev Su Anbarı, Biləv və Arpaçay su-elektrik 

stansiyaları, Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası muxtar respublikada yeni inkişafın təmin edilməsinin əsas 

hərəkətverici qüvvəsidir. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji təchizatı ilə bağlı 

obyektlərin hamısının istifadəyə verilməsində şəxsən iştirak etməsi, tapşırıq və tövsiyələrini verməsi ölkə 

miqyasında prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilmiş strateji əhəmiyyətə malik bu mühüm 

sektorun əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına göstərilən dövlət qayğısı və dəstəyinin bariz nümunəsidir.  

İl ərzində günəşli günlərinin sayına görə bəlkə də dünyada ən üstün imkanlara malik olan Naxçıvan 

diyarında Günəş Elektrik Stansiyasının yaradılması yeni tarixi epoxada sənayeləşmənin yüksək texnologiyalar 

əsasında inkişaf etdirilməsinə müasir yanaşmaların real təzahürüdür. Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası - 

günəşli diyarın həm də enerji mənbəyi olduğunu nümayiş etdirir. Məsuliyyətli coğrafi məkanda yerləşən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının günəş enerjisi ilə təmin edilməsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüdrətini 

göstərən əhəmiyyətli hadisələrdəndir. Gün ərzində fasilələrlə işıq üzü görən, həmin çətin günləri böyük ümidlə 

yaşayan insanlar üçün bugünkü mənzərə əfsanəyə bərabərdir. Qeyd olunan həmin gərgin vaxtlarla müqasiyədə 
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hazırda Naxçıvanın elektrik enerjisi ixrac edən bir regiona çevrilməsi ölkəmizin müasir inkişafının mühüm 

göstəricilərindən biri sayılmağa layiqdir. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyasını işə 

salması ölkəmizdə yerli ehtiyatlar hesabına alternativ enerji sektorunun inkişafına verilmiş startın da daha bir 

əks-sədasıdır. 

Prezident İlham Əliyevin 1 dekabr 2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri regionda həyata 

keçirilmiş böyük layihələrin, yeniləşmələrin əhəmiyyətli nəticələrinin diqqət mərkəzinə çəkilməsinə imkan 

yaratmışdır. Və yeni tarixi səfər zamanı regionda baş vermiş əsaslı yeniliklər, böyük dəyişikliklər özünün dövlət 

səviyyəsində layiqli qiymətini almışdır. Ölkə Prezidentinin gerçəkləşdirilmiş böyük yeniləşmələrə verdiyi 

yüksək qiymətdə də aparılan çoxşaxəli, genişmiqyaslı və məqsədə uyğun işlərin əhəmiyyəti xüsusi olaraq 

nəzərə çarpdırılır: “Naxçıvanın inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Naxçıvanın rəhbərliyi çox uğurla səmərəli 

işləyir. Naxçıvanın siması dəyişir. Bu gün Naxçıvan nəinki Azərbaycanda, bölgədə, dünya miqyasında ən abad 

şəhərlərdən biridir. Təkcə şəhərdə yox, bütün bölgələrdə də quruculuq, inkişaf işləri gedir”.  

Bütün bunlar, qazanılan böyük nailiyyətlər Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin real 

bəhrələridir. Əldə olunan mühüm nəticələr, nümayiş etdirilən müasir səviyyə yeni Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının gerçək simasıdır. Bu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin seçdiyi 

sınaqlardan çıxmış Heydər Əliyev yolunun təntənəsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü siyasət ölkəmizə və xalqımıza daha böyük gələcəyin real təminatıdır. 

Müasir inkişafın aydın göstəriciləri olan böyük dəyişikliklər həm də ölkəmizin gələcək inkişafının geniş 

üfüqlərinə də gur işıq salır. Azərbaycan sabahının üfüqlərində xalqımızın daha xoşbəxt gələcəyi və möhkəm, 

qüdrətli, əbədi olan müstəqil dövlətimizin əzəmətli obrazı canlanır. 

 Müstəqil Azərbaycan Respublikası daha işıqlı sabahlara doğru inamla yol getməkdə davam edir. 

 

   

Azərbaycan.-2015.-11 dekabr.-№ 273.-S.8. 
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NAXÇIVANIN AZƏRBAYCANIN DÖVLƏTÇİLİK TARİXİNDƏ 

YERİ VƏ ROLU 

 

İsmayıl Hacıyev  

AMEA-nın Naxçivan Bölməsinin sədri, akademik, 

AR Milli Məclisinin deputatı 

 

Hər bir ölkənin təbii-tarixi inkişafına görə regionları fərqlənir. Regional bölgü obyektiv şərtlər əsasında müəyyən 

edilir və bütövlükdə ölkənin inkişaf strategiyası üçün əhəmiyyətlidir. Tarixi ənənələrə və hər bir dövrün tələblərinə 

əsaslanan regional idarəetmə dövlət həyatında zəruri yer tutur. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri problemin tarixinə də marağı artırmışdır. Hər bir regionun müasir 

sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması onların keçdiyi tarixi yolu və bu prosesdə formalaşmış spesifık 

xüsusiyyətlərin də nəzərə alınmasını zəruri etmişdir. Bu sahədə vaxtı ilə əldə olunmuş müəyyən təcrübənin 

əhəmiyyətini də xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu baxımdan Şimali Azərbaycanın Şirvan və Qarabağ bölgələrinin tarixi 

diqqət mərkəzində olmuşdur. Şimal-şərqi və şimal-qərbi Azərbaycan torpaqlarının tarixinin regional aspektdə 

öyrənilməsi də xüsusi qeyd edilə bilər. 

Tarixi inkişaf elə gətirmişdir ki, Azərbaycanın bölgələri içərisində Naxçivan muxtar qurum kimi spesifık rola 

malik olmuşdur. Müstəqillik əldə etdikdən sonra isə Naxçıvanın mühüm əhəmiyyəti əsas götürülərək Azərbaycan 

Respublikasının yeni Konstitusiyasında onun statusu yenidən nəzərdən keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının 134-cü maddəsinə görə Naxçivan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

muxtar dövlətdir. 

Bu hüquqi-nəzəri müddəa Azərbaycan tarixində, xüsusilə onun dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yeri və rolunun 

kompleks şəkildə tədqiqini irəli sürmüşdür. 

Azərbaycan tarixində “dövlət” və “dövlətçilik” problemi və onun ilkin xronologiyası haqqında: müasir vəziyyətə 

baxış. Azərbaycan tarixşünaslığında dövlətin meydana gəlməsi və dövlət məfhumu, əsasən, tarixi materialistcəsinə 

anlayış nəzəriyyəsi əsasında izah edilir. Bu nəzəriyyəyə uyğun olaraq, Azərbaycan tarixi bir-birini əvəz edən ictimai-

iqtisadi formasiyaların tarixi kimi nəzərdən keçirilmişdir. 

SSRİ-nin dağılması və müstəqillik əldə edilməsinə baxmayaraq, müasir Azərbaycan tarixşünaslığında bu 

konsepsiya davam etməkdədir. Yeddicildlik Azərbaycan tarixi məhz bu konsepsiya əsasında yazılmışdır. Həmin 

kitabların birinci cildində arxeoloji material bu konsepsiyaya uyğunlaşdırılır və Azərbaycan ərazisində dövlətin 

meydana gəlməsinin belə bir təsviri verilir: “İbtidai cəmiyyətin dağılması ərəfəsində zorakılıqla zəbtetmə və talançılıq 

bəzi qəbilələrdə varlanma mənbəyi kimi tez-tez baş verən hadisələrə çevrilir... Müvafıq dövr cəmiyyətində qəbilə 

başçıları, mötəbər şəxslər, hərbçilər, qullar və s. aydın seçilir. Bu, hər şeydən əvvəl, yeni ictimai-iqtisadi əlamətlərin 

yaranması ilə əlaqədar olub, yeni yaranmaqda olan ictimai quruluşun zəruri “carçıları” idi. Beləliklə, bu dövr ibtidai-

icma quruluşunun dağılması prosesində son mərhələ - siniflərin və dövlətin yaranma ərəfəsi idi”.. Burada “siniflər 

yaranır - dövlət yaranır” formulunun yeganə yol kimi qəbul edilməsi aydın olur. Azərbaycan tarixinin akademik nəşri 

ilə [səh.125-126] yanaşı, digər nəşrlərdə də müəyyən ziddiyyətlər müşahidə edilir. Azərbaycan tarixi boyunca 

Azərbaycan dövlətçiliyindən bəhs edilərkən tarixi materialist metodikaya uyğun gəlməyən məqamlar üzərindən 

sükutla keçilir. IX-X əsrlərdə meydana gələn dövlətlər, feodal dövlətləri kimi xarakterizə olunduğu halda, Manna 

dövləti, Atropatena və ya Albaniya dövlətlərinin xarakteri tam aydınlaşdırılmır. 

Azərbaycan tarixşünaslığında dövlət və dövlətçilik anlayışlarının şərhinin problemi onun yalnız qeyri-ardıcıllığı 

ilə bitmir. Azərbaycan dövlətlərinin, demək olar ki, zorakılıq və zülm vasitəsi kimi təqdim edilməsi, dövlətin tarixi 

inkişafda rolunu zərbə altında qoyur, onun ənənələrini və varisliyini inkar edir, xalqın dövlətçilik ruhunu sarsıdır və s. 

Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, ümumiləşdirilmiş Azərbaycan tarixində qəbul edilmiş belə bir yanaşma Azərbaycan 
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fəlsəfə və hüquq tarixi kimi sahələrə də mənfı təsir etmiş, mövcud dövlət quruluşu və idarə sistemi, əsasən, neqativ 

səpkidə nəzərdən keçirilmişdir. 

Azərbaycan tarixində “dövlət” və “dövlətçilik” anlayışları kifayət qədər elmi-nəzəri bazaya əsaslanmadığından 

dövlətin yaranması şəraiti və ilkin xronologiyasının şərhi də diqqəti cəlb edir. Azərbaycan tarixinin yeddicildlik 

akademik nəşri və digər ümumiləşdirilmiş Azərbaycan tarixi kitablarında bu suallara aydın cavab tapmaq mümkün 

deyildir. Bütün ümumiləşdirilmiş Azərbaycan tarixi kitablarında dövlətin meydana gəlməsi eyni yanaşmaya əsaslanır: 

1) problem arxeoloji dövrləşdirmə çərçivəsində (Paleolit, Mezolit, Neolit, Eneolit, Tunc və ilk Dəmir dövrü və ya 

ən qədim zamanlardan e.ə. II-I minilliyin əvvəllərinədək) nəzərdən keçirilir; 

2) sonra xronologiya pozularaq, e.ə. III-II minilliklərdə və ya II-I minilliklərdə tayfa və tayfa birliklərindən bəhs 

edilir, yəni xronologiya pozularaq, yenidən əvvəlki dövrə qayıdılır İlk dövlətin yaranmasının xronologiyası isə fərqli 

şəkildə təqdim edilir. Yeddicildlik Azərbaycan tarixinin birinci cildində yazıldığına görə, “Şimali və Cənubi 

Azərbaycan vilayətlərinin sosial və iqtisadi mənzərəsində böyük fərq yox idi. E.ə. II minilliyin ikinci yarısı ibtidai 

icma quruluşunun intensiv surətdə dağılması və ilkin sinifli qurumların yaranması ilə səciyyələnir. E.ə. I minilliyin 

əvvəlində Urmiyaboyu rayonda fərqləndirici əlamət daha qəbilə-tayfa bölgüsü deyil, ərazi bölgüsündən ibarət olan 

mövcud xırda vahidlərlə bərabər, nisbətən iri siyasi qurumların yaranması idi”. Uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər 

Azərbaycan tarixinin “Kiçik dövlət qurumları” adlı yanmbaşlığında yazılır: “M.ö. II minilliyin sonunda Güney 

Azərbaycanda iqtisadi-mədəni yüksəliş icma cəmiyyətinin dağılmasının başa çatması ilə müşayiət olunur. Bunun 

nəticəsində m.ö. X yüzildən gec olmayaraq həmin torpaqlarda kiçik siyasi birləşmələr yarandı”. Təqdim olunan 

iqtibaslarda zamanın və siyasi qurumların miqyasına dair fıkirlərin müqayisəsi mövcud ziddiyyəti aydın şəkildə 

göstərir. Digər bir ümumiləşdirilmiş Azərbaycan tarixində isə “Azərbaycanın ən qədim dövlətləri” adlı yanmbaşlıq 

ayrılır və e.ə. III minillikdə mövcud olan Aratta, Lullubi və Kuti dövlətlərindən bəhs edilir. 

Nəzərdən keçirilən iqtibaslar ümumiləşdirilmiş Azərbaycan tarixi kitablarında “dövlət” və “dövlətçilik” 

problemləri kimi ilk dövlətlərin meydana gəlməsi, onun coğrafıyası və xronologiyasında ciddi fikir ayrılığı olduğunu 

ortaya çıxarır. Bu məsələlərdə tarixi obyektivliyin bərpası üçün Azərbaycan dövlətçiliyinin regional aspektlərinin 

araşdırılmasına ciddi ehtiyac duyulduğunu bir daha üzə çıxarır. 

Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraiti. Coğrafi amillərin tarixi inkişafda mühüm rolu olmasına baxmayaraq, uzun 

müddət bu məsələyə kifayət qədər diqqət yetirilməmişdir. Tə- [səh.126-127] əssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycan tarixşünaslığında müasir dövrdə də belə bir vəziyyət davam edir. Yeddicildlik Azərbaycan tarixinin 

akademik nəşrinin birinci cildində Azərbaycanın təbii-coğrafı şəraitinə xüsusi yer ayrılsa da, bu hissə müstəqil oçerk 

səciyyəsi daşıyır və Azərbaycanın tarixi inkişafı ilə əlaqələndirilmir. Naxçıvanın bütövlükdə Azərbaycan tarixində, о 

cümlədən Azərbaycanın dövlətçilik tarixindəki rolunu tədqiq etmək üçün onun təbii-coğrafi şəratindən başlamaq 

lazımdır. 

Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, Naxçıvanın təbii-coğrafı şəraiti özünəməxsus xüsusiyyətlərə 

malik olmuşdur ki, bu da onun tarixdəki yeri və roluna da önəmli təsir göstərmişdir. 

Azərbaycanın ərazisi düzənlik və dağlıq relyefə malikdir. Naxçıvanın ərazisi də Azərbaycan Respublikasının 

dağlıq vilayətləri sırasına daxildir. Burada Dərələyəz və Zəngəzur sıra dağları yerləşir. Dərələyəz dağ silisiləsində ən 

hündür zirvə Küküdağ (3120 m), Zəngəzurda isə Qapıcıq (3906 m) dağıdır. Ümumiyyətlə, Naxçivan ərazisinin böyük 

bir hissəsini hündürlüyü min metrdən yuxarı olan dağlar təşkil edir. Qalan hissə isə Arazboyu düzənliklərdən 

(Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçivan, Culfa və b.) ibarətdir. 

Naxçıvanın təbii-cöğrafı şəraitinin ən önəmli cəhətlərindən biri də faydalı qazıntılar və mineral bulaqlarla zəngin 

olmasıdır. Naxçıvanda qədim zamanlardan başlayaraq mis, qızıl, kükürd və b. təbii sərvətlər çıxarılırdı. Mineral su 

mənbələri isə Naxçıvanı bütün dünyada məşhur etmişdir. Hazırda Naxçivan Muxtar Respublikasında 250-dən çox 

mineral su mənbəyinin qeydə alındığı bildirilir. Belə güman etmək olar ki, onların müəyyən hissəsi Naxçıvanın ilk 

sakinlərinə də məlum olmuşdur. 
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Azərbaycan iqlim zənginliyinə görə fərqlənən bir ölkədir. Burada 11 iqlim tipindən 9-u mövcuddur. Naxçivan 

iqliminə görə Azərbaycanda fərqli yer tutan regionlardan biridir. Burada “yayı quraq keçən soyuq yarımsəhra və 

quruçöl iqlimi hakimdir. Kontinental iqlimə malik olan bu iqlim tipi daxilində illik mütləq minimum temperatur mənfı 

32° C, illik mütləq maksimum temperatur isə 43° С olur”. Bu ümumi göstərici ilə birlikdə, Naxçivan ərazisində 5 

iqlim tipi (yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl, qışı quraq keçən yarımsəhra və quru çöl, yayı quraq 

keçən soyuq yarımsəhra və quru çöl, yayı quraq və sərin keçən soyuq iqlim və dağlıq tundra iqlimləri) ayrılır. Belə 

iqlim şəraiti Naxçivan ərazisində meşə örtüyünün az olmasına səbəb olmuşdur. 

Azərbaycanda iki böyük çay - Kür və Araz çayları vardır. Naxçivan Araz çayı hövzəsinə aiddir. Naxçıvanın 

çayları müasir şəbəkəni formalaşdırana kimi, tarixi inkişaf boyunca müəyyən yer dəyişikiliyinə uğramışdır. Əsas insan 

məskənləri də bu çayların ətrafında meydana gəlmiş, yer dəyişikliklərinə uyğun olaraq dəyişmişdir. Naxçivan quraq 

iqlimə malik olduğundan burada geniş göl şəbəkəsi olmamışdır. Bununla belə Göygöl, Salvartı, Qanlıgöl və Batabat 

kimi göllər yaranmışdır. Onlar Naxçıvanın su təsərrüfatı şəbəkəsində özünəməxsus yer tutur. 

Naxçıvanın torpaq örtüyü mürəkkəbliyi ilə fərqlənir. Quraq iqlim nəticəsində dağlarda meşə örtüyünün olmaması 

torpaqların eroziyasına gətirib çıxarır. Bununla belə, düzən hissədəki məhsuldar torpaqlar, əkinçiliyin meydana 

gəlməsi və inkişafına mühüm təsir göstərmişdir. 

Naxçıvanın təbii-coğrafı şəraiti, xüsusilə iqlim şəraiti onun flora və faunasına həlledici təsir etmişdir. Bu 

baxımdan Naxçıvanın ərazisi Azərbaycanın digər regionlarına nisbətən daha zəngindir. Bitki örtüyü və heyvanlar 

aləmi ilk insanın məskunlaşması və həyatını davam etdirməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla, eyni zamanda, 

sonrakı tarixi inkişaf üçün də əlverişli şərait yaradan amillərdən olmuşdur. 

Naxçıvanın təbii-coğrafi şəraiti ümuma- [səh.127-128] zərbaycan konteksti ilə birgə, Yaxın və Orta Şərq 

kontekstində də araşdırılsa, onun unikallığı və tarixi inkişaf üçün hərtərəfli stimula malik olması da ortaya çıxar. İlk 

insanın məskunlaşmasında və inkişafında məhz təbii amillərin vacib yer tutması nəzərə alınsa, Naxçıvanın 

dövlətyaranma prosesində xüsusi yerə malik olduğu böyük ehtimalla təsdiqlənə bilər. Lakin hər bir regionun təbii-

coğrafi inkişafında önəmli yer tutan dəniz və ya dənizə çıxış amili Naxçıvanın sonrakı tarixi inkişafına təsir göstərdi. 

Azərbaycanın dənizətrafı və dənizə çıxışı olan regionların inkişafı nisbətən sürətlə getməyə başladı. Naxçivan təbii-

coğrafı şəraitindəki bu xüsusiyyəti digər faktorlar hesabına aradan qaldırmağa və Azərbaycan dövlətçiliyi üçün vacib 

rol oynamaqda davam etdi. 

Naxçıvanın ən qədim tarixi, əsasən, arxeoloji dövrləşmə-paleolit, mezolit, eneolit, tunc və ilk dəmir dövrü üzrə 

araşdırılmışdır. Azərbaycan arxeologiyasının ən mühüm tərkib hissəsi olan Naxçivan arxeologiyası yüksək elmi 

nailiyyətləri ilə nəinki ölkə, eləcə də dünya arxeologiyasını zənginləşdirmişdir. Azərbaycanın müstəqillik əldə 

etməsindən sonrakı dövrdə Naxçivan arxeologiyası daha dinamik inkişaf etmişdir. Bunun nəticəsində Naxçivan 

tarixinin ilkin tarixi xronologiyasının dərinləşdirilməsi mümkün olmuşdur. Üçcildlik Naxçivan tarixinin birinci 

cildində qeyd edildiyi kimi: “Əgər otuz il bundan əvvəl diyarın tarixi, əslində, ancaq 100-80 min il xülasə oluna 

bilirdisə, indi yeni arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələri əsasında biz, haqlı 

olaraq, Naxçivan tarixini 500-300 min il bundan əvvəl başlayırıq”. 

Hazırda Naxçivan arxeologiyasının bütün dövrləri üzrə elmi nöqteyi-nəzərdən dəyərli abidələr sistemi aşkar 

edilmiş, burada yerli və xarici arxeoloqların iştirakı ilə qazıntılar həyata keçirilir. “Naxçivan: ilk yaşayış və şəhərsalma 

yeri kimi” və “Naxçivan: ilkin şəhər və Duzdağ”,beynəlxalq simpoziumların materialları Naxçivan arxeologiyasının 

böyük nailiyyəti hesab oluna bilər. 

Naxçivan arxeoloji abidələri Azərbaycan arxeologiyası üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu barədə 

“Naxçivan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” beynəlxalq simpoziumda “Azərbaycanın arxeoloji tədqiqatlarında 

Naxçivan abidələrinin yeri” adlı məruzədə xüsusi olaraq bəhs edilmişdir. Həmin məruzədə qeyd edilmişdir ki, 

“Azərbaycan arxeologiyasının olduqca çətin və həlli vacib olan problemlərindən biri eneolit və ilk tunc dövrləri 

arasında mədəni varislik problemlərinin öyrənilməsidir. Uzun illərdir ki, bu məsələnin həlli tədqiqatçılar arasında 
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mübahisə mövzusu olaraq qalır. Naxçivan ərazisində yerləşən Ovçulartəpəsi, Maxta, Xələc və Plovdağ abidələrində 

aparılan son arxeoloji tədqiqatlar bu problemin həllinə müəyyən aydınlıq gətirmişdir. Bu abidələrdə aşkar edilmiş 

arxeoloji tapıntılar, xüsusilə keramika məmulatı eneolit dövründən ilk tunc dövrünə keçidin bütün əlamətlərini özündə 

əks etdirir. Aparılan son tədqiqatlar sübut edir ki, e.ə. IV-III minilliklərdə Şimali Qafqazdan Suriya və Fələstinədək 

geniş yayılmış Kür-Araz mədəniyyətinin ilkin vətəni məhz Naxçivan-Azərbaycan ərazisidir. Naxçivan diyarı təbii-

coğrafi mövqeyinə görə tarixin bütün dövrlərində Yaxın Şərqdə və on Asiyada gedən siyasi-mədəni proseslərdə 

yaxından iştirak etmiş və şimal regionları ilə əlaqədar bilavasitə körpü rolunu oynamışdır”. 

Arxeoloji materiallar ən qədim dövr tarixini öyrənmək üçün yeganə mənbə kimi unikal əhəmiyyətə malikdir. 

Lakin ibtidai ictimai cəmiyyətinin tarixinin, о cümlədən dövlətçilik tarixinin tədqiqi ümumi tarixi dövrləşdirmənin 

tətbiqini zəruri edir. 

Ümumi tarixi dövrləşməyə əsasən, dövlətəqədərki dövrü proicma, yaxud ulu icma (Alt və Orta Paleolitə 

uyğundur), ilkin ibtidai (yuxarı Paleolit və Mezolit) və son ibtidai (Neolit) icma mərhələsinə bölünən nəsli icma 

[səh.128-129] mərhələsi, nəhayət, bərabərsizliyin meydana gəlməsi və dövlətin formalaşması (Yuxarı Neolit, Eneolit 

və İlk Tunc dövrü) dövrünü ayırmaq olar. İbtidai cəmiyyət və ya dövlətəqədərki tarixin əsas məsələləri, adətən, bu 

mərhələlər əsasında nəzərdən keçirilir. 

Azərbaycanda aşkar edilən arxeoloji abidələr dövlətəqədərki dövrün, eləcə də dövlətyaranma prosesinin bütün 

mərhələlərini izləməyə imkan verir. 

Ulu icma dövründə insanlar sürü (icma) şəklində yaşamışdır. Belə bir icma 20-30 nəfərdən ibarət olurdu. 

İnsanların əsas məşğuliyyəti ovçuluq və yığıcılıq idi. Ovçuluq ilə kişilər, yığıcılıq ilə qadınlar məşğul olurdu. İnsanlar 

arasında kütləvi nikah-promiskuitet mövcud olmuşdur. Orta Paleolit dövrünün sonlarına doğru qədim icma dağılmağa 

başlayır və qəbilə icmasına keçid baş verir. 

Son elmi araşdırmalara görə, qədim insan yaşayış məskənləri 6 milyon il bundan əvvələ aiddir. Deməli, ulu 

icmanın tarixi də həmin dövrdən başlanır. Azərbaycandakı arxeoloji tapıntılar burada ulu icmanın, 1,5-2 milyon il 

bundan əvvəl başladığını söyləməyə əsas verir. Çoxcildlik Azərbaycan arxeologiyasının daş dövrünə həsr edilmiş 

birinci cildində qeyd edildiyi kimi, “Qafqaz ərazilərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində yaşı 2 milyon ilə 

bərabər olan maddi-mədəniyyət nümunələri, heyvan sümüklərinin qalıqları, paleoantropoloji tapıntıları hələlik 

Dmanisi (bu bölgə də tarixən Azərbaycan ərazisi olub. - İ.H.) paleolit düşərgəsindən, Azərbaycanın Azıx paleolit 

düşərgəsinin ən aşağı təbəqələrindən və Cəbrayıl rayonu ərazisindən qeydə alınmışdır”. Azıx mağarası ilə eyni 

zamanda, Tağlar (Qarabağ), Damcılı və Daş Salahlı (Qazax) abidələrinin və b. tapıntıları da ulu icma dövrü haqqında 

təsəvvür yaratmağa imkan verir. 

Ulu icma dövrünü, xüsusilə onun son mərhələsini (Orta Paleolit) Naxçıvanda da izləmək mümkündür. Son 

tədqiqatlara görə, Naxçivan ərazisində insanların məskunlaşması Alt Paleolit dövrünə, təxminən 500-300 min il 

bundan əvvələ aid edilir. Aşağı Paleolit dövrü müəyyən tapıntılar üzrə öyrənildiyi halda, Orta Paleolit (mustye) ayrıca 

arxeoloji abidə olan Qazma mağarası (Şərur rayonu Tənənəm kəndi) ilə təmsil olunur. İlk dəfə 1983-cü ildə qeydə 

alınan mağarada, 1987-1990-cı illərdə ardıcıl tədqiqatlar aparılan zaman burada altı təbəqə aşkar edilmişdir. Qazma 

mağarasından tapılmış daş məmulatlarının hazırlanma texnikası və tipoloji xüsusiyyətləri insanların burada 80-90 min 

il əvvəldən məskunlaşdığını sübut edir. Buradan əldə edilmiş maddi qalıqların təhlili nəticəsində aydın olmuşdur ki, 

“Qazma mağarasından aşkar edilmiş əmək alətləri Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqin Mustye dövrünə aid abidələrindən 

aşkar edilmiş əmək alətləri ilə bənzərdir. Arxeoloji materialların öyrənilməsi göstərir ki, mağarada məskən salan 

qədim insanların əsas məşğuliyyəti ovçuluq olmuş, yığıcılıq təsərrüfatda ikinci dərəcəli rol oynamışdır. Dördüncü 

təbəqənin arxeoloji materiallarında Üst Paleolit dövrü üçün xarakterik əlamətlərin izlənməsi qədim Qazma sakinlərinin 

qəbilə icmalarının yaranması ərəfəsində olduğunu göstərir”. 

Qəbilə icması ibtidai sürüyə nisbətən irəliyə doğru bir addım olub, insanların həyatında bir sıra yeniliklərlə 

müşayiət edilib. İbtidai sürüdən fərqli olaraq, qəbilə icmasında müəyyən ictimai normalar yarandı. İnsanlar arasındakı 
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münasibətlər qan qohumluğu ilə tənzimlənməyə başladı. Kütləvi nikah “qoşa nikah”la əvəz olunmağa başladı. Bəzən 

dövlətin əsası adlandırılan ailə, sözün tam mənasında, meydana gəlməsə də, onun yaranması yolunda vacib addım 

atıldı. Qəbilə icmasının ilkin dövründə qadının rolu yüksək olduğundan, bu dövr matriarxat - ana xaqanlığı dövrü kimi 

də xarakterizə edilir. 

İlkin ibtidai icma mərhələsi, yaxud ilk nəsli dövr Azərbaycanda da Üst Paleolit (e.ə. 40- e.ə. XII minillik) və 

Mezolitə (e.ə. XII-e.ə. VIII minilliklər) aid abidələr əsasında oyrənilir. [səh.129-130] 

Azərbaycanın Üst Paleolit mədəniyyətinə dair materiallar Tağlar paleolit düşərgəsinin II təbəqəsi, Damcılı 

mağara düşərgəsi, Qobustanın “Qayaarası” düşərgəsi, Zar kəndi (Kəlbəcər) və Yataq yeri (Qazax) ərazisindəki 

düşərgələrdən əldə edilmişdir. Mezolit dövrünün əsas abidəsi isə Qobustan, xüsusilə burada aşkar edilmiş qayaüstü 

təsvirlər - piktoqramlardır. Mezolit dövründə ixtira edilən ox və kaman insanların həyatında ciddi dəyişikliklərə təkan 

verdi. Tədricən istehsal təsərrüfatının mühüm sahələrindən olan heyvandarlığın təşəkkülünə şərait yarandı. Ovcular 

ovladıqları heyvanların balalarını saxlayır, onları əhliləşdirməyə çalışırdı. 

Naxçıvanın təbii-coğrafı şəraiti, Orta Paleolitə aid abidənin aşkar edilməsi burada Üst Paleolit və Mezolit 

dövründə də həyatın davam etməsini, ilk nəsli quruluşun meydana gəlməsini söyləməyə əsas verir. Gələcək arxeoloji 

tədqiqatlar Üst Paleolit və mezolitə aid abidələrin üzə çıxarılmasına imkan verəcəkdir. Hələlik isə, Naxçıvanda qəbilə 

icmasından bəhs edərkən, ümumazərbaycan abidələri ilə yanaşı, unikal bir mənbəyə - “Kitabi-Dədə-Qorqud” eposuna 

(eposlardan tarixi mənbə kimi istifadə edilməsi ənənəsi tarixşünaslıqda elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır) müraciət edə 

bilərik. “Dədə Qorqud” eposunda matriarxatın - anaxaqanlığın izlərinin əks olunması bu barədə olan tədqiqatda sübut 

edilmişdir. Eposdakı “qadının anam”, “ana haqqı - tanrı haqqı” kimi ifadələr bu fıkri təsdiq edir “Kitabi-Dədə 

Qorqud”un coğrafi əhatə dairəsində Naxçıvanın mərkəzi yerlərdən birini tutduğunu  nəzərə alsaq, burada təsvir edilən 

matriarxatın ona da aid edilməsini təsdiq etmək olar. 

“Neolit inqilabı” ilə (e.ə. V1II-VI minilliklər) insanların təsərrüfat həyatında böyük bir hadisə baş verir, istehlak 

təsərrüfatından, yəni yığıcılıq və ovçuluqdan istehsal təsərrüfatına keçid yaranır. Əkinçilik, sənətkarlıq və 

heyvandarlıq əmələ gəlir. İnsanların təbiətdən asılılığı nisbətən azalır. Beləliklə, insanlar arasında mülki 

bərabərsizliyin meydana gəlməsi və dövlətin təşəkkülü üçün lazım olan iqtisadi baza formalaşmağa başlayır. 

Azərbaycanda neolit dövrü e.ə. VIII minilliyin sonlarından VI minilliyin III rübünə kimi davam etmişdir. Bu 

dövrdə Ön Asiyanın bir sıra yerləri, о cümlədən Cənubi Azərbaycanda tam məskunlaşma başlayır. İlk əkinçilik 

mərkəzləri Urmiya gölünün ətrafından Həsənli, Hacı Firuz, Yanıqtəpə və s. kimi yaşayış yerləri və qonşu Zaqros 

ərazisində meydana gəlir. Azərbaycanın şimalında Neolit dövrünə aid abidələr ilk dəfə 1938-1941-ci illərdə 

Gillikdağda (Gəncəçay hövzəsi) 78 saylı çaxmaqdaşı emalatxanasında, Damcılı mağarasında (Qazax) və s. yerlərdə 

aşkar edilmişdir. 

Naxçıvanda hələlik neolitin orta və son dövrünə aid tapıntılar əldə edilmişdir. Duzdağda aşkar edilmiş iki qəbir 

Orta Neolitə aid olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçivan əhalisinin qədim dini təsəvvürlərini öyrənmək üçün 

ən qədim tapıntılar da hələlik Neolit dövrünə aiddir. Naxçıvanda neolit inqilabına aid araşdırmanın müəllifinə görə, 

“Kültəpə bütün Qafqazda “Neolit inqilabının” ilk abidəsi kimi tanınmışdır. Qazıntılar nəticəsində Ön Asiyanın Neolit 

dövrü abidələri üçün səciyyəvi sayılan məişət və təsərrüfat tikintilərinin qalıqları aşkar olunmuş, ibtidai əkinçiliklə 

bağlı sümük və daş alətlər, gil qab nümunələri, eləcə də müxtəlif növ dənli bitkilər tapılmışdır. Müqayisəli təhlillər 

Kültəpə kompleksinin Azərbaycanda və Qafqazda ilkin istehsal təssərrüfatı ilə bağlı ən qədim yaşayış yeri olmasını 

söyləməyə imkan verır”. 

“Neolit inqilabı”nın yaratdığı yeni tarixi şəraitdə qəbilə icmasının dağılması və əmlak bərabərsizliyinin meydana 

gəlməsi (Son Neolit, Eneolit və ya ilkin metal əsri, ilk Tunc dövrü) başlayır. Bunun əsas səbəbi daimi izafi məhsulun 

artması və əlavə məhsulun meydana gəlməsi idi. Burada istehsal təsərrüfatının sonrakı inkişafı, metallurgiyanın və 

sənət- [səh.130-131] karlıq fəaliyyətinin digər növlərinin meydana gəlməsi və mübadilənin intensivləşməsi böyük rol 

oynamışdır. 
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Azərbaycanın Son Neolit və Eneolitə aid abidələri də ibtidai cəmiyyətin dağılması prosesini izləməyə imkan 

verir. Azərbaycanda Eneolit dövrü eramızdan əvvəl VI-IV minilliyin ortalarını əhatə edir. Çox maraqlıdır ki, 

Azərbaycanda Son Neolit və Eneolitin tarixinin öyrənilməsi I Kültəpə abidəsindən (Naxçivan şəhərindən 8 km şimal-

şərqdə, Naxçıvançayın sol sahilində, Babək rayonunun Kültəpə kəndində) başlanmışdır. 1951-1964-cü illərdə burada 

aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı Neolitə və Eneolit dövrünə aid keramikalı zəngin materiallar aşkar edilmişdir. 

Sonrakı arxeoloji axtarışlar zamanı Mil-Qarabağ düzənliyində (Ağdam rayonunun Çalağantəpə, İlanlıtəpə, Leylatəpə 

abidələri), Muğanda (Cəlilabad rayonunun Əliköməktəpə yaşayış yeri) və digər yerlərdə də Eneolitə aid yaşayış 

məskənləri aşkar edilərək öyrənilmişdir  Bütün hallarda I Kültəpə Eneolit abidələri içərisində mühüm rolunu 

saxlamışdır. Bu barədə, haqlı olaraq, qeyd edilmişdir ki, “Cənubda, xüsusən Naxçivan ərazisində, Mil, Qarabağ və 

Muğan düzənlərində yayılmış abidələr I Kültəpə tipli mədəniyyəti əks etdirir və görünür, Eneolit dövrünün başqa 

etnomədəni şaxəsini təşkil edir” Naxçıvanın unikal abidələrindən olan Duzdağ da Eneolit dövrünə şamil edilir. 

Duzdağ, dağ-mədən sənayesinin meydana gəlməsinin ilkin dövrünü əks etdirməklə, istehsal təsərrüfatının inkişafını da 

sübut edir. 

Azərbaycanın Eneolit abidələri həmin dövrdə mövcud olan ictimai münasibətləri əks etdirməklə, eyni zamanda, 

onun qonşu mədəniyyətlərlə əlaqələrini də aşkar etmişdir. Arxeoloji materiallar Azərbaycanın Mesopotamiyanın Xalaf 

və Ubeyd mədəniyyətləri ilə əlaqələrini təsdiq edir. Konkret olaraq, I Kültəpənin eneolit mədəniyyətinə gəldikdə, onun 

Xalaf-Ubeyd mədəniyyəti ilə bağlılığı boyalı keramika və arxası üstə uzadılmış skeletlərin aşkar olunması ilə də təsdiq 

olunur. Ubeyd tayfalarının Azərbaycan ərazisinə miqrasiyası Naxçıvanı da əhatə etmişdir. Burada bir məsələni də 

xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Ubeyd tayfalarının Azərbaycana miqrasiyası nəinki maddi-mədəniyyət nümunələrinə, 

eləcə də ictimai münasibətlərə də təsir göstərməli idi. Güman etmək olar ki, bu miqrasiyalar ilkin dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının formalaşmasına da sürətləndirməli idi. 

İlk Tunc dövrünün yaranması ilə yeni ictimai münasibətlərin təşəkkülü də genişlənir. Bu dövr Azərbaycanda Kür-

Araz mədəniyyəti ilə təmsil olunur. Bütövlükdə Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da İlk Tunc dövrünə aid 

yaşayış məskənlərinin sayı artmışdır. Buna görə həmin dövrə aid tapıntıların sayı çoxalmış, coğrafiyası isə 

genişlənmişdir. I Kültəpə ilə yanaşı, bu dövrə aid II Kültəpə, Aşağı Daşarx, Ovçulartəpəsi və s. nekropollar qeydə 

alınmışdır. 

Məşhur Gəmiqaya təsvirlərinin xronologiyasında (e.ə. V-I minilliklər) da Eneolit və İlk Tunc dövrünə aid 

piktoqramlar mühüm yer tutur. Gəmiqaya təsvirləri həmin dövrdə yaşayan insanların dünyagörüşündə, mənəvi 

dünyasında baş verən dəyişiklikləri də izləməyə imkan verir Ulu Öndər Heydər Əliyev Gəmiqaya abidələrindən bəhs 

edərkən qeyd etmişdir ki, “Bu, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda, insan yaradıcılığının 

abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir” 

Naxçıvana aid materialların Azərbaycan tarixi kontekstində nəzərdən keçirilməsi göstərir ki, bölgə bu prosesdə 

nəinki fəal rol oynamış, hətta dövlətyaranmanın gedişinin bir sıra problemlərini yalnız bu materiallar əsasında bərpa 

etmək mümkün olmuşdur. 

Dövlətin meydana gəlməsi: nəzəri və təcrubi yanaşma. Dövlətin meydana gəlməsi və dövlət anlayışı haqqında 

qədim zamanlardan etibarən müxtəlif baxışlar meydana gəlmişdir. [səh.131-132] 

Dövlət məsələsini xüsusi tədqiq edən müasir politoloji ədəbiyyatda qeyd edilir ki, İntibah dövrünə qədər dövləti 

bildirmək üçün konkret anlayışlardan-knyazlıq, krallıq, tiraniya, respublikadan istifadə edilirdi. Onun bütün 

formalarına tətbiq edilən “dövlət” anlayışını (italiyanca-stato) ilk dəfə N. Makiavelli (1469-1527) tətbiq etmişdir. Bu 

ifadə tədricən italyan dilindən digər Avropa dillərinə də keçmişdir. 

Dövlətin yaranmasına gəldikdə, burada müxtəlif nəzəriyyələri, - “psixoloji nəzəriyyə”, “ictimai müqavilə 

nəzəriyyəsi” və başqalarını qeyd etmək olar. Dövlətin yaranmasında xarici faktorların rolu da qəbul edilir. 

Dövlətin meydana gəlməsi və onun təbiətinə dair tədqiqlərdə tarixi materialistcəsinə anlayış nəzəriyyəsindən də 

bəhs edilir. Bu nəzəriyyəyə uyğun olaraq, tarixi inkişafın ümumi qanunauyğunluğu qəbul edilir, cəmiyyət bir-birini 
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əvəz edən ictimai iqtisadi formasiyalara bölünürdü. Çox maraqlıdır ki, bu nəzəriyyənin banisi K. Marks ilk dəfə 

ictimai iqtisadi formasiyaların fərqli şəkildə müəyyənləşdirmişdir. O, 1859-cu ildə yazdığı “Siyasi iqtisadın tənqidinə 

dair” əsərinin müqəddiməsində göstərirdi ki, “Asiya, antik, feodal və müasir burjua istehsal üsullarını, ümumiyyətlə, 

iqtisadi-ictimai formasiyaların mütərəqqi dövrləri kimi qeyd etmək olar”. Asiya istehsal üsulu sonralar sərf-nəzər 

edilmiş, tarixi ədəbiyyatda isə buna haqq qazandırılmışdır. Dövlət məsələsi ictimai-iqtisadi formasiyalara 

uyğunlaşdırılmışdır. F. Engels “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi” adlı əsərində xüsusi olaraq, bu 

məsələnin üzərində dayanmışdır. Onun fıkirlərini davam etdirən Lenin dövlətin meydana gəl-məsi və mahiyyəti 

haqqında 1919-cu il iyulun 11-də Sverdlov universitetində mühazirəsində belə demişdir: “Umid edirəm ki, dövlət-

məsələsində siz, Engels tərəfındən yazılmış “Ailənin, xüsusi mülkiyyətin və dövlətin mənşəyi” əsəri ilə tanış 

olacaqsınız. Bu əsər müasir sosializmin əsas əsərlərindən biridir... 

Kitab dövlətin nə cür əmələ gəldiyi haqqında tarixi bir xülasə ilə başlanır... Bu məsələdə hər şeydən əvvəl bu 

cəhətə diqqət vermək lazımdır ki, dövlət heç də həmişə mövcud olmamışdır. Elə zaman olub ki, dövlət yox idi. 

Cəmiyyət nə zaman və harada siniflərə bölünürsə, istismarçılar və istismar olunanlar nə zaman meydana gəlirsə, 

dövlət də о zaman və orada meydana gəlir”. Tarixi materialistcəsinə anlayış nəzəriyyəsinə uyğun olaraq, dövlətin 

sonrakı inkişafı ictimai-iqtisadi formasiyalara uyğunlaşdırılmış, quldar, feodal, burjua və sosialist dövlətlərə 

ayrılmışdır. Beləliklə, aydın olur ki, dövlətin yaranmasında və onun təbiəti məsələsində vahid fıkir yoxdur. 

Dövlət və ya dövlətçilik haqqında vahid fıkir olmadığı kimi, dövlətin yaranmasının gedişinə dair (bu proses 

politogenez də adlandırılır) də yekdil fıkir yoxdur. Qədim dövrdə dövlətin meydana gəlməsinə dair təcrübənin 

ümumiləşdirilməsi belə bir fıkrə gəlməyə imkan vermişdir ki, əgər ibtidai quruluşun inkişafının son pilləsində bəzən 

böyük tayfa birlikləri (tayfa ittifaqları, konfederasiyası) yaranırsa, ilk dövlətlər həmişə və hər yerdə böyük olmayan 

miqyasda, məhz bir ərazi icması və ya daha çox bir-biri ilə six əlaqəsi olan icmaların miqyasında meydana gəlir. İlk 

kiçik dövlətin mərkəzi kimi şəhər yaranır. Bu şəhər-dövlətlər çox vaxt (lakin mütləq olmayaraq) ictimai idarə 

orqanların (ağsaqqallar şurası, xalq yığıncağı) qalması ilə monarxiya quruluşunda olur. Arxeoloji tədqiqatlar sübut edir 

ki, Naxçivan ərazisində ilkin şəhər mədəniyyəti e.ə. III minillikdə meydana gəlməyə başlamış, iri şəhərlər yaranmışdır. 

Bu şəhərlər həm də siyasi mərkəz funksiyasına da malik olmuş, yəni şəhər-dövlət xarakteri daşımışdır. Belə şəhər-

dövlətlərə Nuhdaban, Naxçivan, II Kültəpə və Şahtaxtını aid edə bilərik. Qədim Şərqin bütün tarixi göstərir ki, ən 

qədim dövlətlər dərhal bütöv imperiyalar şəklində qəbilə ittifaqlarından əmələ gəlmir, təbii olaraq, vahid mərkəzə (dağ 

vadisi, ma- [səh.132-133] gistral suvarma kanalı) meyl edən ayrıca ərazi icmalarından, yəni əksər hissəsi şəhər-

dövlətlər və nomlardan (vilayətlərdən) yaranır. Digər bir akademik nəşrdə isə dövlətin yaranmasına dair xüsusi 

yarımbaşlıq ayrılır və burada problem, bilavasitə ibtidai icmanın dağılmasının son mərhələsindən izah olunur. Bu 

dövrdə məhz tayfanın ön plana çıxması vurğulanır. 

Bu nəzəri və təcrübi müddəaları nəzərə alaraq, Azərbaycanda dövlətin meydana gəlməsi və onun tarixi-coğrafı 

bölgələrindən olan Naxçıvanın həmin prosesdə rolunun nəzərdən keçirilməsi politogenez məsələsini yeni müddəalarla 

zənginləşdirə bilər. 
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Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

 

Роль и место Нахчывана в истории государственности Азербайджана 

В статье на основе анализа существующих научных подходов к проблеме «государства и 

государственность» в истории Азербайджана, рассматривается возникновение азербайджанской 

государственности, своими корнями уходящей в III-II вв. до н.э., прослеживается хронология, выделяются 

факторы, влияющие на этот процесс. Обращается внимание на природно-географические условия Нахчывана, 

его роль и место в истории государственности Азербайджана. Привлечен к исследованию также период до 

образования государства в Азербайджане. Из теоретических и практических взглядов на историю становится 

ясно, что в при этом в основе модели могут быть взяты образование родов и племен, городов и государств. В 

истории Азербайджана дается предпочтение первой модели, хотя здесь говоря о городах и государстве, в 

достаточной степени не выяснена роль этой модели. Однако, в Азербайджане каждый из процессов 

образования государственности имел место и образование единогогосударства происходил на основе создания 

гфродов и государства. 

Обосновывается, что на территории Нахчывана культура первичного города возникла в III тысячелетии до н.е. 

Во времена появления политических объединений племен в регионах вокруг озера Урмия параллельно этому в 

Нахчыванском регионе образовались довольно крупные города, которые обладали функциями политических 

центров, т.е. характерными чертами городов и государства. Из них особо выделяются Кюльтепа II, Шахтахты, 

Нухдабан и месторасположения города Нахчывана. Полученные результаты дают основание заключить, что 

Нахчыванский регион, являясь одним, из центров расположенных вокруг бассейна озера Урмия, сыграл 

большую роль в формировании государства в Азербайджане, которое уходит своими корнями в глубокую 

древность. 

Dövlət idarəçiliyi.-2015.-№2.-S.-125-135. 
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Naxçıvan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində 

Tofiq HÜSEYNOV, 

Əməkdar iqtisadçı, Azərbaycan Milli Elmlər 

 Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, 

 iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Müstəqilliyin bərpasından sonrakı illərdə ölkə regionlarının iqtisadi və sosial inkişafı Azərbayacan 

dövlətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Milli iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olan regional 

inkişafa isə 2003-cü ildən sonra xüsusi diqqət yetirilmişdir. Mövcud təbii ehtiyatlardan və əmək 

resurslarından tam və səmərəli istifadə etmək əsasında regionların iqtisadi inkişafını sürətləndirmək və 

miqyasını genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü, 

rəhbərliyi və nəzarəti ilə dövlət proqramları qəbul olunmuş və həyata keçirilməsi ardıcıl təmin 

edilmişdir. 

 

Regional dövlət proqramının icrası digər regionlarda olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-

iqtisadi inkişafında da mühüm mərhələ olmuşdur. Keçən dövr ərzində muxtar respublikada genişmiqyaslı 

infrastruktur layihələri gerçəkləşdirilmiş, iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə islahatlar aparılmış, yeni 

təsərrüfatçılıq sistemi formalaşdırılmışdır. Xüsusən, burada enerji sektorunda baş vermiş böyük dönüş və inkişaf 

iqtisadiyyatın tamamilə yenidən qurulmasına və yüksək nəticələrin əldə olunmasına təminat vermişdir.  Bütün 

bunların nəticəsidir ki, 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2003-cü ilə nisbətən məhsul (xidmət) 

istehsalı 12,3 dəfə, sənaye məhsullarının istehsalı 46,5 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulları 4,8 dəfə, tikintinin 

həcmi 12,5 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 10 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 12,2 dəfə artmışdır. 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda ümumi məhsul (xidmət) istehsalında sənaye məhsulunun xüsusi çəkisi artaraq 

2014-cü ildə 32 faiz olmuşdur. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Ona 

görə aqrar sektorda da böyük dönüş baş vermişdir. Aparılmış genişmiqyaslı işlərin, ardıcıl siyasətin nəticəsində 

artıq muxtar respublikada, demək olar ki, bütün əsas kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə daxili tələbat nəinki tam 

ödənilir, hətta bəzi məhsullar ölkəmizin və yaxın xarici dövlətlərin bazarlarına da çıxarılır. 

Nəticə etibarilə, muxtar respublikanın ümumi daxili məhsulu 2010-cu ildəki 1,2 milyard manatdan 2014-cü 

ildə 2,4 milyard manata çatmışdır. Naxçıvan MR- də son 12 ildə, yəni 2003– 2014-cü illərdə əsas kapitala 5,7 

milyard manat investisiya qoyulmuş və burada 63,2 min yeni iş yeri açılmışdır. Onların da 75 faizə qədəri 

daimidir. Regionda təsərrüfat subyektlərinin sayı artaraq 2013-cü ildə 17 minə yaxın olmuşdur.Ümumi məhsul 

istehsalının həcmində qeyri-dövlət müəssisələrinin payı 87 faiz olmuş, sahibkarlıq subyektlərinin sayı isə 2 

dəfədən çox artmışdır. 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda əsas kapitala investisiyaların 46,4 faizini dövlət, 53,6 faizini isə qeyri-dövlət 

investisiyaları təşkil etmişdir. Əsas kapitala investisiya qoyuluşu əsasən 97 faiz daxili mənbələr hesabına həyata 

keçirilmişdir. 

Muxtar respublika üzrə 2014-cü ildə əhalinin sayı 2003-cü ilə nisbətən 117 faiz artaraq 437,6 min nəfərə 

çatmışdır. Əhalinin orta illik artımı 1,5 faiz olmuşdur ki, bu da Azərbaycan üzrə orta illik göstəricidən 15,4 faiz 

çoxdur. Regionda məşğul əhalinin sayı 30 faiz artmışdır. Muxtar respublikanın blokada vəziyyətində olduğunu 

nəzərə alaraq, bu rəqəmin mühüm bir göstərici olduğu daha da aydın olar. 

Ölkənin məhsul istehsalında Naxçıvan Muxtar Respublikanın payı 2013-cü ildə 2008-ci illə, birinci regional 

dövlət proqramının icrası ilə müqayisədə 2 dəfədən çox artaraq 4,7 faiz təşkil etmişdir. Nəticədə, regionda 

adambaşına məhsul (xidmət) istehsalı 2008-ci ildəki 2422 manatdan 2013-cü ildə 6662 manata çatmışdır. Bu da 

digər 9 iqtisadi rayonunun müvafiq göstəricisindən 2,6–4,6 dəfə çoxdur. 

Hesablamalar göstərir ki, 2014-cü ildə 2003-cü illə müqayisədə Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin 

gəlirləri 10,9 dəfə artmışdır. Bu, hər nəfərə düşən gəlir 4059 manat olmaqla, digər iqtsadi rayonlara nisbətən 

1,4– 1,9 dəfə çoxdur. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2010–2014-cü illərdə istehsal olunan ümumi məhsul və xidmətlərin hər 

manatının 80–85 qəpiyi dövlət büdcəsinin gəlir bazasıdır. Aralıq istehlak hesab edilən material xərcləri isə 15–

20 qəpikdir. Bu, iqtisadi inkişafda çox müsbət meyldir və istehsal xərclərinin yüksək olmadığını əks etdirir. 

Belə müsbət meyl muxtar respublikanın əsas kapitala yönəlmiş investisiyalarının iqtisadi səmərəliliyi 

göstəricisində də baş verir. Məsələn, 2011–2014-cü illərdə regionun sosial–iqtisadi inkişafına qoyulan hər 

manat investisiya dövlət büdcəsinin gəlir bazasının, yəni ümumi daxili məhsulun 33 qəpik artımına səbəb 

olmuşdur. 

İqtisadi inkişafın keyfiyyət göstəricilərindən biri də regionun iqtisadi strukturudur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

son dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında mütərəqqi struktur dəyişiklikləri baş vermişdir. Regionda 

müasir texnologiyalara əsaslanan iri sənaye müəssisələri və kompleksləri yaradılmışdır. Regionda 

sənayeləşdirmə prosesi sürətlə davam edir. Burada 2003–2013-cü illərdə təkcə qeyri-neft emalı sektorunda 61 

yeni müəssisə və istehsal gücləri yaradılmışdır. Bu da Azərbaycanda tikilən belə müasir tipli obtektlərin 37 

faizini təşkil edir. 

Naxçıvan Avtomobil zavodunun məhsulları artıq daxili bazarda özünə münasib yer qazana bilmişdir. Bundan 

başqa, sutkalıq istehsal gücü min tondan çox olan və yerli xammal- materiallarla işləyən Naxçıvan sement 

zavodu tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu zavodun məhsulları daxili bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, 

ixracyönümlü tendensiya üzrə də inkişaf edir. Hazırda Naxçıvan sement zavodunun məhsulları Türkiyənin 

yaxın regionlarında və Gürcüstan bazarında da tikinti sektorunun zəruri ehtiyaclarını ödəməyə xidmət edir. 

 Son zamanlarda Naxçıvan sement zavodu daha da genişləndirilmiş, burada tikintidə istifadə olunan digər 

inşaat materiallarının da istehsal edilməsinə başlanılmışdır. Ekoloji mühitin təmizliyini qorumaq üçün sement 

zavodunun əhatəsində yaşıllıq zolağının salınması ətraf ərazilərdəki digər sahələrin inkişafına mane olacaq 

meyillərin aradan qaldırılması məqsədi daşıyır. 

Bundan başqa, Naxçıvan şəhərində Fransadan gətirilmiş, müasir avadanlıqla təchiz olunmuş məşhur 

“Badamlı” suyunu qablaşdıran yeni zavod tikilmişdir. Zavodun məhsulları keyfiyyətinə görə ölkə bazarında ən 

rəqabətədavamlı məhsul hesab edilir və ixrac üçün də əsas verir. 

Son dövrlərdə Naxçıvanda çoxsaylı yüngül və yeyinti sənayesi məhsullarını və tikinti materiallarını istehsal 

edən müəssisələr, geniş aqro-emal sənaye kompleksləri də yaradılmışdır. Ərzaq, tikiş-toxucu sənaye 

müəssisələri istehsal gücləri nəzərə alınmaqla bilavasitə kənd və qəsəbələrdə inşa edilmişdir. Bu, şəhər ilə 

yanaşı, kənd əhalisinin də işlə təmin olunmasına əlavə imkanlar açır, həm də müəssisələrin yerli xammalla 

təchiz edilməsinə kömək edir. Yerli xammaldan istifadə olunması sənaye məhsullarının qiymətlərinin də bazarın 

tələbatına uyğun olaraq tənzimlənməsinə imkan verir. 

Müstəqillik illərində muxtar respublikada 886 hektar sahədə yeni meyvə bağları və üzümlüklər salınmışdır. 

Kənd təsərrüfatı məhsulları keyfiyyəti ilə də diqqət cəlb edir. Burada yeni qarışıq yem istehsalı sahələri 

qurulmuş, kəndlərdə quşçuluq təsərrüfatları yaradılmışdır. Naxçıvan quşçuluq məhsulları daxili bazarda xüsusi 

yer tutur. Muxtar respublikanın rayonlarında 2009–2013-cü illərdə ümumi tutumu 18 min ton olan 17 soyuducu 

anbar, 38 min ton tutumlu taxıl anbarı inşa edilmişdir. 

Naxçıvan iqtisadi rayonu ölkənin yeganə regionudur ki, orada “Kənd mərkəzləri” konsepsiyası həyata 

keçirilir. Bu konsepsiyanın mahiyyəti meqapolis prinsipi ilə kəndlərin kompleks sosial-iqtisadi və mədəni 

inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Artıq muxtar respublikada kənd tipli yaşayış məntəqələrinin üçdə birində 

nümunəvi kənd mərkəzləri salınmışdır. Kənd mərkəzlərinə daxil olan məktəb, xəstəxana (tibb məntəqəsi), 

kitabxana, baytarlıq məntəqəsi, ticarət mərkəzi, rabitə evi, bələdiyyə binası və sair yerli əhalinin tələbat və 

ehtiyaclarının ödənilməsinə, ümumi inkişafa böyük təkan verir, vaxt itkisinin qarşısını alır. Kənd mərkəzləri 

müasir kəndin inkişafının mühüm amilinə çevrilir. 

Regionu fərqləndirən bir mühüm xüsusiyyət də infrastruktur obyektlərinin miqyaslı inkişafıdır. Belə ki, qısa 

müddət ərzində burada 5 avtovağzal, beynəlxalq hava limanı, 5 elektrik stansiyası, 27,3 min yerlik 84 

ümumtəhsil məktəbi, ümumi sahəsi 1.5 milyon kvadratmetr olan yeni yaşayış evləri tikilib istifadəyə 

verilmişdir.  “Arpaçay-2" su elektrik stansiyasının, ümumi gücü 80 meqavat olan Şərur və Biləv su elektrik 

stansiyalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Hazırda Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisi davam etdirilir. 

Regionda külək və günəş enerjisi ilə işləyən elektrik stansiyalarının yaradılması istiqamətində müvafiq işlər 

aparılır. Naxçıvan MR elektrik enerjisi idxal edən bölgədən indi ixrac edən regiona çevrilmişdir. 
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Sosial sahənin inkişafı da diqqət mərkəzində dayanmışdır. Regionda səhiyyəyə sərf olunan xərclər 5,5 dəfə 

artmışdır. 2008-ci ildə yenidən qurularaq istifadəyə verilmiş “Duzdağ” fizoterapiya mərkəzi nəinki Azərbaycan 

əhalisinə xidmət edir, burada Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrdən 

gələn xəstələr də şəfa tapırlar. Mərkəzdə bronxial astma və astmatik komponentli digər xəstələr də müalicə 

olunurlar. Duzdağ fizoterapiya mərkəzi ən yüksək dünya standartlarına cavab verir. 

Bundan başqa, müasir üslubda Doğum Mərkəzi, Əlillərin Bərpa Mərkəzi, Naxçıvan Şəhər Poliklinikası və 

region əhəmiyyətli digər səhiyyə ocaqları muxtar respublikada əhalinin sərəncamına verilmişdir. Rayonların 

hamısında müasir tibb texnologiyası ilə təchiz edilmiş yeni tipli xəstəxanalar fəaliyyət göstərir. 

Son 15 il ərzində təkcə muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərinin deyil, rayonların sosial- mədəni 

həyatında da mühüm yeniliklər baş vermişdir. Sahəsi 1,7 min kvadratmetr olan Kəngərli rayon mədəniyyət evi, 

Culfada uşaq musiqi məktəbi, rayon mərkəzlərində hər cür şəraiti olan mədəniyyət və istirahət parkları, idman 

kompleksləri tikilib istifadəyə verilmiş və ya movcud olanlar tam modernləşdirilmişdir. Muxtar respublikanın 

onlarla kəndində müasir tipli musiqi məktəbləri fəaliyyət göstərir. 

Regional iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biri bazar iqtisadi sisteminin mühüm keyfiyyət göstəricisi olan 

dövlət büdcəsinin yerli gəlirlərinin artırılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin 

birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “Biz çalışmalıyıq ki, hər bir bölgə özünə xas olan xüsusiyyətlərdən, spesifik 

coğrafi və ərazi imkanlarından istifadə edərək, özünü maksimum dərəcədə yerli istehsalın artırılması hesabına 

təmin edə bilsin”. Buna görə də ölkə üzrə regionların özünümaliyyələşdirmə prinsipinə keçməsinin təmin 

edilməsi mühüm strateji vəzifələrdən biridir. 

Hazırda ölkəmizdə bu istiqamətdə geniş iş aparılır. Yuxarıda qeyd olunan diqqətəlayiq nailiyyətlərin 

nəticəsində 2014- cü ildə 2010-cu illə müqayisədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinin yerli 

gəlirləri 1,4 dəfə artmış və 67 milyon manata yaxın olmuşdur. Blokada şəraitində belə bir inkişafa nail olamq 

yalnız yüksək idarəetmə sayəsində mümkün ola bilmişdir. Digər şəhər və rayonlardan fərqli olaraq, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasındakı bütün dövlət və özəl müəssisə və təşkilatların (bələdiyyə müəssisələrindən başqa) 

vergi və digər ödənişləri, Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, onun büdcəsinin gəlir mənbəyidir. 

Nazirlər Kabinetinin qeyd olunan iclasında Prezident İlham Əliyev bu məsələyə yenidən qayıdaraq dövlət 

qurumları tərəfindən vergilərin tam şəkildə ödənildiyini, amma özəl sektorda bu sahədə müəyyən problemlərin 

olduğunu vurğulamışdır. Ölkə başçısının yoxlamaların aradan qaldırılmasına dair verdiyi müvafiq tapşırıqlar və 

qəbul etdiyi əhəmiyyətli qərarlar sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi strategiyasına xidmət edir. 

 Artıq bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində konkret proqramların həyata keçirilməsi üçün müvafiq icra 

mexanizmləri hazırlanıb tətbiq olunur. Buna uyğun olaraq, sənaye sektorunun, infrastruktur və xidmət 

sahələrinin inkişaf etdiyi Naxçıvan iqtisadi regionunda gəlirlərin maliyyə uçotuna nəzarət mexanizmlərinin daha 

da gücləndirilməsi, fikrimizcə, burada yerli büdcə gəlirlərinin məbləğinə müsbət təsir edən əsas amillərdən biri 

olacaqdır  Bundan başqa, regionda inkişafın yeni mərhələsində real maliyyə potensialına adekvat 

planlaşdırılmaya diqqətin artırılmasını da məqsəduyğun hesab edirik. Burada gəlirlərin əsaslandırma və digər 

iqtisadi göstəricilərlə əlaqələndirmə səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan Çin Xalq 

Respublikasında və Fransada tətbiq olunan müsbət təcrübədən yaradıcı şəkildə istifadə etmək də məqsədəuyğun 

olardı. 

Ölkəmizdə 2014-2018-ci illəri əhatə edən regionların sosial-inkişafına dair üçüncü dövlət proqramına əsasən, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayeləşdirmə tədbirləri daha da genişləndirilir, üzümçülük 

plantasiyalarının salınması, gülçülük təsərrüfatlarının yaradılması davam etdirilir. Regionda baramaçılığın bərpa 

edilməsi, balıqçılığın inkişaf etdirilməsi, aqrofermaların genişləndirilməsi, yeni istehsal və sosial infrastruktur 

obyektlərinin tikintisinin davam etdirilməsi və mövcud olanların modernləşdirilməsi və s. tədbirlərin həyata 

keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 

Bütün bunların ardıcıllıqla və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, uğurla gerçəkləşdilməsi 

özünümaliyyələşdirməyə dair dövlət tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində irəliyə doğru əhəmiyyətli addım 

olacaqdır. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının ümumi inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

imkanları daha da genişlənəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-15 noyabr.-N 251.-S.5. 
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Судьба Нахчывана:  

повторяющиеся нарушения Московского и Карсского договоров 

  

Питер Тейс, Eurasia Review 

23 октября 2015 года 

 http://www.eurasiareview.com/23102015-the-fate-of-nakhchivan-repeated-violations-of-moscow-and-

kars-treaties-oped/  

 

Всемирная история оставалась несправедливой и беспощадной в долгом замалчивании двух 

наиболее важных договоров, подписанных в межвоенный период прошлого века. Речь идет о 

Московском и Карсском договорах.  

Московский (16 марта 1921 года) и Карсский (13 октября 1921 года) договоры способствовали 

интеграции и объединению Нахчыванской Автономной Республики (таково ее нынешнее официальное 

название) с суверенной территорией Азербайджанской Республики. В соответствии со статьей III 

Московского договора, подписанного правительствами Турции и России, Нахчыван был включен в 

качестве автономной области в рамках административной юрисдикции Азербайджанской Республики, а 

его границы были определены в соответствии с Приложением 1 к договору; договор также постановлял, 

что Азербайджан никогда не допустит предоставление своего покровительства над этой территорией 

другой стране. Кроме того, договор гарантировал автономию Нахчыванской области под 

покровительством азербайджанского правительства. 

 

Московский договор 

16 марта 1921 года 

Статья 3. 

 

Обе стороны пришли к согласию учредить автономную область Нахчыванской области под 

покровительством Азербайджана, как указано в приложении к настоящему договору 1 (В), при условии, 

что Азербайджан никогда не предоставит это право третьей стороне. 

 

Приложение (B). 

 

 Станция Арарат — гора Сарайбулаг (8071) — гора Гемрулу (8839) — (8930) — (3080) — гора 

Саят (7868) — деревня Гурд гулаг (Курт кулак) — гора Хамасур (8160) — (8022) высота — гора Куку 

(10.282) и восточная часть административных границ бывшего Нахчыванского уезда.  

В соответствии со статьей V договора, подписанного 13 октября 1921 года в городе Карс между  

Арменией, Азербайджаном и Грузией с одной стороны, и Турецкой Республикой с другой стороны, с 

участием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, правительства Турции, 

Армении и Азербайджана достигли соглашения о создании Нахчыванской автономной области под 

покровительством Азербайджана, в пределах границ, указанных в Приложении 3 договора. 

 

Карсский договор, 

13 октября 1921 года 

Статья 5. 

 

Правительства Турции, Армении и Азербай-джана согласились создать автономную область на 

территории Нахчывана под покровительством Азербайджана в пределах границ, указанных в 

Приложении 3 договора. 

  

Приложение 3. 

Территория Нахчывана 

 

http://www.eurasiareview.com/23102015-the-fate-of-nakhchivan-repeated-violations-of-moscow-and-kars-treaties-oped/
http://www.eurasiareview.com/23102015-the-fate-of-nakhchivan-repeated-violations-of-moscow-and-kars-treaties-oped/
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 Деревня Урмия, оттуда прямо к станции Араздаян (предоставляется Армянской Советской 

Социалистической Республике), затем прямо к горе Гарби Дашбурун (3142) — к горе Шарги Дашбурун 

(4108), пересекая реку Джаханнамчай к югу родника «Ровна», к горе Багырсаг (Ягырсаг) (6607), или 

вдоль водораздела высотой 6587 м к административной границе бывшего Эриванского уезда, оттуда, 

направляясь к пограничной линии Шарур-Даралаяз, от высоты 6629 к горе Гомурлу (6839 или 6930) и 

достигает высоты 3080 м. Саят гора (7868) — деревня Гурд гулаг (Курт кулак) — гора Хамасур (8160) 

— высота 8022 — гора Куку (10.282) и восточные административные границы бывшего Нахчыванского 

уезда.  

Во время подписания Карсского договора территория Нахчывана составляла 6988 кв.км, позже 

она была сокращена до 5500 кв.км в результате незаконных действий Москвы, передавшей часть  

территории Нахчывана Армении. Впоследствии, международные договоры были нарушены в 

одностороннем порядке, в результате чего границы Нахчыванской Автономной ССР были повторно 

пересмотрены.  

В 1929 году, в соответствии с решением, принятым на заседании Президиума Центрального 

Исполнительного Комитета Закавказья, территории Нахчыванской области (в том числе Герчиван, Гурд 

Гулаг, Горадиз, Агбин, Агхач, Данан Алмалы, Алмалы, Итгирен, Султанбей и часть села Килит) были 

переданы Армянской ССР. Общая площадь отобранной у Нахчывана территории составила 657 кв.км. 

Региональные карты, выпущенные в 1962, 1965 и 1967 годах были сфальсифицированы Арменией; 

пограничная линия через красные кирпичные здания от Урмии к Араздейену постепенно расположилась 

недалеко от деревни Садарак Нахчыванской Автономной Республики, таким образом, площадь более 

чем 400 га была незаконно присоединена к армянской территории. 19 января 1990 года деревня Карки 

Нахчыванской Автономной Республики была занята армянскими и русскими вооруженными силами. В 

то время как Московский и Карсский договоры остаются действительными до сегодняшнего дня, 

незаконная аннексия территорий Нахчыванской Автономной Республики, проведенная Арменией, 

противоречит нормам, установленным международным правом, Венской конвенцией 1969 года о праве 

международных договоров, Декларацией 1970 года о принципах международного права и Хельсинкским 

Заключительным актом 1975 года.  

Согласно надежным историческим источникам, власти Армении всегда пытались взять под 

контроль Нахчыванскую Автономную Республику и в конечном итоге отделить ее от Азербайджана. 28 

октября 1920 года в соответствии с соглашением, подписанным между Советской Россией и дашнакской 

Арменией без какого-либо участия азербайджанского правительства, Зангезур и Нахчыван были 

переданы под контроль Армении. 29 ноября 1920 года установившаяся в Армении большевистская 

власть хотела включить Нахчыван и Зангезур в состав армянских территорий. Гражданское население 

Нахчывана и Зангезура организовало массовые протесты против этого решения, к ним также 

присоединились представители Турции. В это время армяне сочли невозможным обеспечить контроль за 

населением Нахчывана, и 28 декабря 1920 года Ереван принял решение признать Нахчыван независимой 

Советской Республикой.  

В то же время в силу политических причин Москва решила принять во внимание законную 

позицию мусульманского населения Нахчывана и рассмотрела предложение турецкой стороны; 

большевики были вынуждены признать право на самоопределение Нахчывана. Вместе с тем, провинция 

Зангезур, которая разделяет Нахчыван от остальной территории Азербайджана, была незаконно 

передана большевиками Армении. После такого мошеннического решения было необходимо создание 

Нахчыванской Автономной Республики, в силу того, что Нахчыван был отделен от основной 

территории Азербайджана. Тем не менее, армянское руководство всегда стремилось взять под контроль 

и оккупировать Нахчыван. 1 января 1921 года был проведен опрос, согласно которому более 90% 

населения Нахчывана проголосовали за автономию в составе Азербайджана. Бехбуд ага Шахтахтинский 

усердно работал, чтобы предоставить Нахчиванской области автономию в составе Азербайджана.  

1 марта 1921 года Шахтахтинский телеграфировал В. И. Ленину и сообщил ему о национальном 

составе мусульманского населения Нахчывана, Зангезура, Нагорного Карабаха, Закаталы, Борчалы, 

Гараязина, Дагестана и Северного Кавказа. В то же время он сообщил о возможных будущих 

неприятностях в Нахчыване, Зангезуре и Нагорном Карабахе, делая ссылку на этническую структуру и 
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географию этих территорий. Ленин посчитал его предложения очень интересными и дал распоряжение 

обсудить эти вопросы на заседании Политбюро ЦК.  

На этот раз представители Турции посетили Москву с целью заключения договора с советскими 

представителями. Они начали переговоры 26 февраля, а 16 марта обе стороны подготовили Московский 

договор о дружбе. В тот же день Политбюро утвердило предложения Бехбуд аги Шахтахтинского и 

приняло решение о создании Нахчыванской Советской Республики в составе Азербайджана. В 

соответствии со статьей III Московского договора, Нахчывану была предоставлена автономия в составе 

Азербайджана. Московский договор имеет большое историческое значение: в первую очередь это 

соглашение решило проблемные отношения между Турцией и Россией, создав союз между двумя 

странами, в то же время оно защитило территориальную целостность Азербайджана и навсегда 

разъяснило статус территории Нахчывана. Московский договор, подписанный Советской Россией и 

Турцией, также решил спорные вопросы между закавказскими республиками.  

После этого соглашения Москва хотела, чтобы турецкое правительство подписало двустороннее 

соглашение с другими республиками Южного Кавказа. Однако Турция хотела подписать отдельное 

соглашение с этими странами. После серии дипломатических переговоров стороны решили провести 

конференцию 26 сентября 1921 года, между Турцией и закавказскими республиками с участием 

российского представителя; 13 октября 1921 года между Турцией и тремя закавказскими республиками 

был подписан Карсский договор. Этот договор состоит из 20 статей и трех приложений.  

Статья V договора определяет судьбу Нахчывана. В этом договоре Нахчыван признается 

автономной республикой в составе Азербайджана. В отличие от Московского договора, статья V 

Карсского договора определила автономию Нахчывана, а сторонами, подписавшими договор, стали 

Турция, Азербайджан и Армения.  

В результате Московского и Карсского договоров был определен статус территории Нахчывана, 

признанный международным правом. Карсский договор был подписан без срока истечения, и ни одна из 

подписавших сторон не имеет права аннулировать данное соглашение в одностороннем порядке.  

Большинство стран уделяют особое внимание лишь нагорно-карабахскому конфликту, который 

продолжается на территории суверенной Азербайджанской Республики в течение последних 27 лет. Тем 

не менее, руководители этих стран забывают, что Нахчыванская Автономная Республика (Азербайджан) 

страдает от трагической потери своей территории, а ее население обречено на экономические трудности 

из-за изоляции, навязанной им со стороны армянского режима в Ереване. Мы не должны забывать, что 

Нахчыван — колыбель человеческой цивилизации и требует от мирового сообщества особого внимания. 

 

Бакинский рабочий.-2015.-27 октября.-№ 198.-С. 6. 
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NAXÇIVAN: inkişafın yeni mərhələsi 

Asif HACIZADƏ, 

tarixçi-pedaqoq 

  

Ulu öndər bəyan edirdi ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, 

arzularım yerinə yetirilsin. Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim 

müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm 

ki, bu gözəl ənənələr gələcək illərdə də davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar Respublikası həm iqtisadi 

inkişaf sürətinə görə, həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki regionda, hətta dünya 

miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır. 

 

Hazırda MR davamlı sosial-iqtisadi yüksəliş və ictimai həyatdakı nailiyyətləri fonunda keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu davamlı innovativ  inkişaf ulu öndərin siyasi varisi Azərbaycan Prezidenti 

cənab  İlham Əliyevin muxtar respublikaya xüsusi diqqətinin sayəsindədir. MR-da operativ reallaşdırılan siyasi, 

iqtisadi istahatlar dəqiq, operativ icra olunan layihələr hesabına dinamik inkişaf qorunmuş, məqsədyönlü 

fəaliyyət nəticəsində, ilk növbədə muxtar respublikamızın hərtərəfli tərəqqisində mühüm amil olan ictimai-

siyasi sabitlik qorunub saxlanılmışdır. Ötən dövr ərzində bütün iqtisadi fəaliyyət sahələrində sürətli inkişafa 

rəvac verən səmərəli iqtisadi siyasət tarazlı və davamlı inkişaf üçün başlıca amil olmuş, şəhər və rayonlarda 

canlanma yaranmış, iş adamlarının normal fəaliyyəti üçün əlverişli biznes mühiti formalaşdırılmış, yeni 

təsərrüfat subyektləri yaradılmış və işsizliyin səviyyəsi xeyli dərəcədə azalmışdır. 

Muxtar respublikamızın paytaxtında olduğu kimi, rayonlarda, ən ucqar kəndlərdə belə nəqliyyat-

kommunikasiya sisteminin bərpası, elektrik enerjisi, rabitə, qaz, su təminatı kimi sosial məsələlərin həlli, müasir 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi mədəni-intellektual yüksəlişə əsaslı zəmin yaratmışdır. Mövcud 

potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin 

fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına, yerli 

sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq səviyyəsinin, xüsusilə 

gənclərin faydalı əmək məşğulluğunun artırılmasına və ümumilikdə muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik 

inkişafına nail olunmuşdur. 

Son illərdə həyata keçirilən iqtisadi və sosial təmayüllü islahatlar qısa tarixi dövr ərzində makroiqtisadi 

sabitliyin bərqərar olunmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və əhalinin həyat 

səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Geniş ictimai rəydə “Naxçıvan möcüzəsi” 

adlandırılan iqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli haqqında Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov belə xarakteristika 

verib: “Yol düzgün seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyacları 

hədəfə alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar”. 

Müqayisələr və nəticələr, ötən 20 il ərzində əldə olunmuş uğurlar və nailiyyətlər dəqiq düşünülmüş icra 

intizamının və Heydər Əliyev yoluna sədaqətin nəyə qadir olduğunun daha bir göstəricisinə çevrilmiş, muxtar 

respublikamızda iqtisadi və sosial sahədə makroiqtisadi göstəricilər hər il yüksələn xətlə davam etmişdir. Bütün 

makroiqtisadi göstəricilərin pozitiv meyilli yüksəlişi təmin olunmuş, hazırda ümumi daxili məhsulun həcmi 

1995-ci ilə nisbətən 38 dəfə, hər nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 31 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 

69 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 261 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 7 dəfə, nəqliyyat 

sektorunda yük daşınması 18 dəfə, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 90 dəfə, pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsi 20 dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 30 dəfə, ixracın həcmi 142 dəfə, dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 26 dəfə, əhalinin gəlirləri 44 dəfə, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 35 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı isə 21 dəfə 

artmışdır. Bir sıra əsas göstəricilər baxımından son 20 il ərzində yaradılmış iqtisadi potensial və qazanılmış 

uğurlar muxtar respublikamızın yarandığı 1924-cü ildən 1995-ci ilədək - yəni 71 illik zaman məsafəsində əldə 

olunanları xeyli üstələyir. Mühüm bir fakt ondan ibarətdir ki, 1924-1995-ci illər ərzində muxtar respublikada 

fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin maksimum sayı 56-ya bərabər olmuş, ötən 20 il ərzində isə sənaye 

sahəsində reallaşdırılan islahatların uğurlu nəticəsi kimi əlavə olaraq 373 yeni müəssisə işə başlamış və hazırda 
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bu göstərici 429-a çatmışdır. Analoji qaydada sənaye məhsullarının sayı üzrə də müsbət meyillər özünü 

göstərməkdədir. Əgər 1924-1995-ci illərdə muxtar respublikada istehsal olunan sənaye məhsullarının sayı üzrə 

maksimum göstərici 28-ə bərabər idisə, ötən 20 il ərzində əlavə olaraq 215 yeni sənaye məhsulunun istehsalına 

başlanılmış və bu göstərici ümumilikdə 243-ə çatmışdır. 

Nəqliyyat kompleksinin müasirləşdirilməsi çərçivəsində avtomobil yollarının inşası üzrə dinamika inkişaf 

səviyyəsini səciyyələndirən mühüm göstəricilərdəndir. Ötən 20 il ərzində muxtar respublikanın inzibati 

ərazisində 3221 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları inşa olunmuşdur ki, bu da 1924-1995-ci illər 

ərzində salınmış avtomobil yollarını 2,4 dəfə üstələyir. Son illər üzrə iqtisadi inkişafın xarakterik 

xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının davamlılığı və 

proporsional bölgüsü təmin olunmuşdur. Keçmiş Sovetlər Birliyinin yüksək inkişaf mərhələlərindən hesab 

olunan 1989-cu ildə muxtar respublikada tikinti sektorunda 1 ay ərzində istifadə olunan 2535 ton beton qarışığı 

hazırda 1 gün ərzində inşaat işlərinə sərf olunmaqdadır. 

Təhsilə göstərilən yüksək qayğı hazırkı dövlət siyasətinin başlıca məqsədidir. Bu qayğını aydın ifadə etməyə 

imkan verən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, ötən 20 il ərzində muxtar respublikada 178 yeni məktəb 

tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Sovetlər Birliyi dövründə isə bu sayda məktəbi inşa 

etmək üçün 43 il vaxt sərf olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri V.Talıbov öz 

çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdır: dövlətimizin ən qiymətli incisi onun vətəndaşlarıdır. Məhz bu prinsip üstün 

tutulmaqla əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi profilaktika işinin genişləndirilməsi, tibbi xidmətlərin 

keyfiyyətinin artırılması, müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunmuş səhiyyə ocaqlarının inşası səhiyyə 

sahəsində reallaşdırılan mühüm islahatlardandır. Təkcə son illər ərzində muxtar respublikada 185 səhiyyə ocağı 

tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir ki, bu sayda tikilini təhvil vermək üçün keçmiş Sovetlər 

Birliyi vaxtında 50 ilə yaxın vaxt lazım gəlmişdir. 

 2014-cü  ilin sonunda muxtar respublikanın tarixində ilk dəfə olaraq ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 

2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları səviyyəsinə çatmış və rekord göstərici təmin olunmuşdur. İqtisadi 

islahatların effektiv nəticəsidir ki, hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi fəallıq üzrə öz statusunu aqrar 

bölgədən sənaye regionuna dəyişmişdir. Artıq il ərzində istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi kənd 

təsərrüfatı məhsulunun həcmini orta hesabla 2 dəfədən çox üstələyir ki, bu da ümumilikdə inzibati ərazidə 

sənaye potensialının aparıcı mövqe qazandığını sübut etməkdədir. Hazırda istehsal olunan ümumi daxili 

məhsulun sahə strukturunda ilk yeri sənaye sahəsi, ikinci yeri isə tikinti sektoru tutmaqdadır. Son 20 il ərzində 

373 yeni sənaye müəssisəsi işə başlayıb. Bu gün sənaye muxtar respublika iqtisadiyyatının lokomotivi rolunu 

oynamaqdadır. 

Ötən illər ərzində muxtar respublikanın sənayesində həyata keçirilən islahatların başlıca məqsədi mövcud 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və yenidən qurulmasından, yeni müəssisələrin yaradılmasından, 

sənaye məhsullarının istehsalının təşkilindən, təbii sərvətlərin və əmək resurslarının səfərbər edilməsi 

tədbirlərini həyata keçirməklə sənayenin dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin etməkdən ibarət olmuşdur. Bu 

dövr ərzində kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılmasına və bu əsasda da ixrac 

potensialının artırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Sənayenin əsas sahələrindən biri elektroenergetikadır. 

Muxtar respublikada elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə ötən dövr ərzində ümumi gücü 87 

mVt olan Naxçıvan modul elektrik stansiyası, ümumi gücü 22 mVt olan Biləv su elektrik stansiyası, Heydər 

Əliyev Su Anbarı üzərində 4,5 mVt gücündə su elektrik stansiyası tikilmiş, ümumi gücü 60 mVt olan Naxçıvan 

qaz-turbin elektrik stansiyası isə yenidən qurulmuşdur. Hazırda Şərur rayonunda Arpaçay və Ordubad 

rayonunda Ordubad su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Bu gün muxtar respublikamız elektrik 

enerjisi idxal olunan regiondan elektrik enerjisi ixrac edən diyara çevrilmişdir. Uzunmüddətli fasilədən sonra 

muxtar respublikada istehlakçıların, xüsusilə əhali təsərrüfatlarının təbii qazla təminatı həyata keçirilir. Artıq 

əhalinin və təsərrüfat subyektlərinin qazla təchizatı prosesi başa çatdırılmış, bütün mənzillərə dövlət hesabına 

mətbəx sobaları və qaz sayğacları quraşdırılmışdır. 

Muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında mövcud olan iqtisadi potensialdan tam və səmərəli istifadə 

olunması, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafının təmin edilməsi 

infrastruktur sahələrinin bərpası və genişləndirilməsinə, yeni istehsal və emal müəssisələrinin, təhsil, səhiyyə, 

idman-sağlamlıq, mədəniyyət obyektlərinin istifadəyə verilməsinə səbəb olmuşdur. Təkcə onu demək kifayətdir 

ki, son illər 9683 obyekt inşa olunaraq istifadəyə verilmişdir.  1995-ci ildən 2015-ci ilin sonunadək  olan dövr 
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ərzində muxtar respublikada 428 inzibati bina, mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsində 632 obyekt, 158 nasos 

stansiyası, 368 subartezian quyusu, 126 körpü, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində 268 obyekt və 

qurğu, 2220 müxtəlif güclü transformator yarımstansiyası, 57 xidmət və ticarət mərkəzləri, 244 elm və təhsil 

müəssisəsi, 297 mədəniyyət müəssisəsi, 185 səhiyyə müəssisəsi, 34 idman obyekti, 375 halda su, kanalizasiya 

və drenaj xətləri, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi 

kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 460 fərdi ev, 3448 istehsal, xidmət və digər infrastruktur obyektləri 

istifadəyə verilmişdir. Əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üzrə müsbət 

meyilli dinamikanı daha da gücləndirmişdir. Əhalinin rahatlığına və yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət 

edən kommunal-məişət sistemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi 

içməli su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması muxtar respublikamızda irriqasiya sahəsində görülən 

əsas işlərdəndir. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikada mövcud olan içməli su xətləri bərpa olunmuş, yeni içməli su xətləri 

çəkilmişdir. Son illər bu istiqamətdə görülən tədbirlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan hökuməti ilə Asiya 

İnkişaf Bankı arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun olaraq “Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” 

çərçivəsində Naxçıvan şəhərinə su çəkilişinə başlanmışdır. Layihə başa çatdıqdan sonra Naxçıvan şəhərinin 

əhalisi keyfiyyətli içməli su ilə fasiləsiz təmin olunacaqdır. Son illər ərzində muxtar respublikanın etibarlı 

müdafiə təminatı ilə bağlı ardıcıl olaraq sistemli tədbirlər müəyyənləşdirilib həyata keçirilmiş, 160 obyekt, o 

cümlədən 15 qərargah binası, hərbi komissarlıq, hərbi prokurorluq orqanları üçün inzibati bina və hərbi 

hissələrin böyük mərkəzləri üçün 13 bina, 27 zabit və əsgər yataqxanası, 20 yeməkxana, 19 yaşayış binası, 4 

tədris binası, 1 orta məktəb, 2 uşaq bağçası, 4 xəstəxana, 6 tibb məntəqəsi, klub və 46 müxtəlif təyinatlı obyekt 

tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. 

Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarını hər şeydən uca tutan, müasir cəmiyyət, demokratiya quruculuğunda 

milli-mənəvi dəyərlərin təbliği, gənc nəslin vətənpərvərlik, eləcə də silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin döyüş və 

mənəvi psixoloji hazırlığının yüksəlişi yönümündə Naxçıvan hərbi qarnizonunun rəisi, general-leytenant Kərəm 

Mustafayevin böyük xidmətləri var. 

 Əsgər və zabitlər Ali Məclis sədrinin xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşlar. Hərbçilərin isti yemək 

və paltarla təminatı, yataq və istirahət guşəsi, gözoxşayan digər mənzərələr insanda xoş ovqat yaradır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədilə aqrar 

bölmədə ötən illər ərzində aparılan köklü islahatlar bu sahənin daha da sürətli inkişafına əlverişli zəmin 

yaratmışdır. Kənd təsərrüfatında yüksək məhsuldarlığa nail olmaq və istehsalın rəqabət qabiliyyətliyini artırmaq 

məqsədilə toxum, yanacaq və sürtkü materialları, mineral gübrə və damazlıq mal-qara alışına subsidiyalar 

verilməkdədir. Muxtar respublikada ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq 

məhsulları ilə təmin etmək, sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi sədrinin 2008-ci il 17 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalının artırılmasında yeni istiqamətləri müəyyənləşdirmişdir. Yeni emal müəssisələrinin 

yaradılması, məhsul istehsalçılarına dövlət maliyyə yardımının göstərilməsi, güzəştli şərtlərlə gübrə satışının 

təşkili, satış yarmarkalarının keçirilməsi kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul istehsalının həcminin ilbəil artmasına 

səbəb olmuşdur. Artıq muxtar respublikada əkinə yararlı torpaq sahələri tam şəkildə əkin dövriyyəsinə cəlb 

edilmişdir. 

Taxıl əkini və məhsul istehsalının dinamikası, əkin sahələrinin artması, məhsul istehsalının davamlı yüksəlişi 

taxılçılığın inkişafı prosesində mühüm mərhələ sayılan anbarların yaradılması işi inkişafı xeyli 

intensivləşdirmişdir. 2009-cu ildə tutumu 18 min ton taxılı uzunmüddətə, tutumu 20 min ton taxılı qısamüddətə 

saxlamağa imkan verən taxıl ehtiyatı anbarının istifadəyə verilməsi muxtar respublikada bu sahədəki 

problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

İran və Türkiyə ərazilərindən keçməklə fiber-optik kabelin çəkilişi, “Naxtel” simsiz telefon xidmətinin və 

Yeni Nəsil Telekommunikasiya şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi, “Kanal-135” televiziyasının və “Naxçıvanın 

səsi” radiosunun fəaliyyətə başlaması, Naxçıvan MR Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin maddi-

texniki bazasının gücləndirilməsi və efir vaxtının artırılması, Naxçıvan Dövlət Universitetində universitet 

televiziyasının, “Nuhçıxan” radiosu üçün yeni studiyaların yaradılması, Naxçıvan Muxtar Respublikası internet 

və kompüter təlim-tədris mərkəzlərinin və rayon filiallarının səmərəli fəaliyyətinin təşkili, iqtisadiyyatın bütün 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

900 

 

sahələrində informasiya—kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin uğurla davam etdirilməsi, bu sahə ilə 

əlaqədar çoxsaylı beynəlxalq simpoziumların və konfransların keçirilməsi burada informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının ictimai həyatımıza sürətli inteqrasiyasını təmin etmişdir. 

Muxtar respublikada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq olunduğu mühüm fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri də təhsil sahəsidir. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 15 dekabr 2011-ci il 

tarixdə 2896 dəst kompüter quraşdırılmış və beləliklə hər 17 şagird bir kompüter dəsti ilə təmin olunmuşdur. 

Hazırda ümumtəhsil məktəblərində istifadə olunan 2896 dəst kompüterin 2365-i və ya 81,7 faizi internetə 

qoşulmuşdur. 

Son 20 ildə sahibkarlıq subyektlərinə 150 milyon manata yaxın kredit verilmişdir. Özəl sektora dövlət 

dəstəyinin gücləndirilməsi nəticəsində ciddi nailiyyətlər əldə edilmiş, fəaliyyət istiqamətləri və güzəştli 

kreditlərə çıxış imkanları genişlənmişdir. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada sahibkarlara verilmiş 

kreditlərin həcmi 1995-ci illə müqayisədə 179 dəfə artırılmışdır. 

Daxili bazarın qorunmasında, xaricə valyuta axınının qarşısının alınmasında, idxaldan asılılığın 

azaldılmasında, əhalinin tələbatının daha dolğun ödənilməsində yerli istehsalın rolu əhəmiyyətli dərəcədə 

artırılmışdır. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində bu gün 113 növdə, 331 çeşiddə ərzaq, 195 növdə, 479 

çeşiddə qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 308 növdə, 810 çeşiddə məhsul istehsal olunur. İstehsal olunan 93 növdə 

ərzaq, 166 növdə qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 259 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına 

ödənilir. Özəl sektorun inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsində muxtar respublikada ümumi daxili 

məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 86 faiz təşkil etmişdir. Özəl sektor inkişaf etdikcə, ümumi daxili 

məhsulda bu sektorun xüsusi çəkisi artdıqca və sahibkarlıq fəaliyyəti genişləndikcə məşğulluq problemi də öz 

həllini tapır. Son 20 il və 1995-ci ildən bu günədək muxtar respublika üzrə 68477 yeni iş yeri yaradılmışdır. 

Yeni iş yerlərinin 22513-ü ya 32,9 faizi dövlət sektorunda, 45964-ü və ya 67,1 faizi qeyri-dövlət sektorunda 

yaradılmışdır. Yeni yaradılmış iş yerlərinin 42431-i və ya 62 faizi daimi iş yeridir. 

Muxtar Respublikada əhali dövlətin daimi qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Ali Məclis sədrinin 2006-cı il 30 

may tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ahıl vətəndaşların sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” bu diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir. Dövlət 

Proqramının qəbulundan ötən dövr ərzində ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 

uğurlu nəticələr əldə edilmiş, tənha hərəkət qabiliyyəti məhdudlaşmış ahıllara evdə xidmət işinin keyfiyyəti 

xeyli yüksəldilmiş, onlara göstərilən sosial xidmət daha da təkmilləşdirilmiş, ahılların sağlamlığı səmərəli 

qorunmuş, onların muxtar respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirakı təmin edilmişdir. 

Son illər muxtar respublikamızda əhali sağlamlığının və rifahının davamlı yüksəlişi, tibbi xidmətlərin 

keyfiyyətinin və əhatəliliyinin artırılması öz növbəsində 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı üzrə göstəricisini 

kəskin şəkildə aşağı salmışdır. Belə ki, hər 1000 nəfər doğulan 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı 1995-ci ildə 

20,6 nəfər olmuşdursa, 2011-ci ilin yanvar-noyabrdan başlayaraq aşağı düşərək bu göstərici sıfıra 

yaxınlaşmışdır. 

Ötən 20 ilin ümumiləşdirilmiş xarakteristikası ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün 

sahələr üzrə əsaslı nailiyyətlər qazanılmış, hərtərəfli yüksəliş təmin olunmuşdur. Düzgün təməl üzərində 

müəyyənləşən bu inkişaf meyilləri gələcəkdə daha geniş miqyas almaqla intibahın əsas amili olacaqdır. Bu gün 

muxtar respublikada təmin olunmuş hərtərəfli tərəqqi, heç şübhəsiz ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müasir 

çağırışlara uğurlu cavabla icrasının məntiqi nəticəsidir. Bu misilsiz əzmkarlığa və zəhmətə, göstərilən xidmətə 

ən böyük qiymət də məhz dahi öndərimiz tərəfindən belə verilmişdir: “Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, 

Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun çox xüsusiyyətlərini 

bilirdim. Amma o, çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşdim ki, gəncliyinə görə, bəlkə də, ağır, çətin olar. Ancaq 

o, sübut etdi ki, Vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə 

bilər”... 

Bu gün öz dinamik inkişafı ilə Naxçıvan yeni bir tarix yazır. Öz qədim tarixi, qədim mədəniyyəti ilə seçilən 

ulu Naxçıvan həm qədimliyi, həm də müasirliyi ilə inkişaf simvolu kimi ölkənin digər əyalətlərinə nümunə ola 

bilər. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-27 avqust.-N 185.-S.5. 
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Naxçıvan xanlığının yeni aşkar olunmuş Dövlət bayraqları 

 

Pərvin Gözəlov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, bayrağşunaslığ və geraldika üzrə mütəxəssis, tarix üzrə 

fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlov Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində 2015-ci ilin may ayının 10-

dan 30-dək, elmi ezamiyyətdə olmuşdur. P. Gözəlov Dövlət Ermitaj Muzeyində və “Artilleriya, Mühəndis 

Qoşunları və Rabitə Qoşunları Hərb-Tarixi Muzeyi”nin bayraq fondlarında və arxivlərində elmi tədqiqat 

aparmışdır. Elmi araşdırma nəticəsində Pərvin Gözəlov bayraq fondlarında Azərbaycanın Naxcıvan xanlığına 

məxsus olmuş iki bayragı aşkar etmişdir. 

Naxçıvana aid uzun zaman ərzində yalnız 1827-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra  

naxçıvanlılardan ibarət  “Gəngərli süvari dəstəsi” nin fəxri və döyüş bayrağı, həmçinin” Naxçıvan bəy 

drujinası”nın döyüş bayrağı mövcud idi. Həmin bayraqlar rus-türk müharibəsinin ərəfəsində azərbaycanlılardan 

ibarət atlı müsəlman alaylarına təqdim olunmuşdur.  Kəngərli süvari dəstəsinin döyüş və fəxri bayraqlarının 

üzərində  Rusiyanın dövlət gerbi, ikibaşlı qartalın təsviri var.  Naxçıvan bəy drujinasının döyüş bayrağının üz 

tərəfində yuxarıda qeyd olunan ikibaşlı qartal təsvir olunur, arxa tərəfində isə aypara rəmzi əks olunur. Bu günə 

kimi yalnız sözü gedən bayraqlar  Naxçıvana aid tarixi bayraqlar kimi təqdim edilirdi. Ona görə də Naxçıvan 

xanlığının bayraqlarını axtarıb üzə çıxarmaq həm bir xanlığı “bayraqsız” qoymamaqla yanaşı, həm də 

Azərbaycanın xanlıqlar dövrü dövlət rəmzlərinin müəyyən edilməsini tamamlamaq baxımından da əhəmiyyətli 

işdir. Aşkar olunmuş bayraqlar Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin, rəmzlərinin tarixi köklarinin əyani 

subutudur! Bu istiqamətdə elmi tədqiqatların aparılması, həmçinin Naxçıvan xanlığının bayrağının aşkar 

edilməsi zəruriyyəti  2010-cu ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan xanlıqlarının bayraqları dövlətçilik tarixinin 

öyrənilməsində mənbə kimi” adlı manoqrafiyamda qeyd edilmişdi.   

Tarixi fakt olaraq 1812-ci ilin 19-20 oktyabr günlərində İran şahzadəsi Abbas Mirzə və müttəfiqi olan 

Kərbəlı xanın oğlu Şeyxəli bəy Aslandüz savaşında rus ordusuna qarşı döyüşdə iştirak etmişlər. 

 Sankt-Peterburq şəhərində Dövlət Ermitajı Muzeyinin bayraq fondunda və arxivində Pərvin Gözəlov 

tərəfindən aparılmış elmi tədqiqat nəticəsində Naxçıvan xanlığının birinci bayrağı tapılmışdır. Belə ki, tapılan 

Naxçıvan bayrağı 1812-ci ilin həmin günlərində Aslandüz döyüşündə general-mayor Petr Kotlerevskiy 

tərəfindən qənimət kimi götürülmüşdür. Dövlət Ermitaj Muzeyinin arxiv sənədlərində qeyd olunan bayraq 

“1912-1913-1914-ci il döyüşlərinin qənimətləri” kimi göstərilir.     

Yeni aşkar edilmiş Naxçıvan xanlığının bayrağı dördkünc formada olaraq, uzunluğu 145 sm. eni 159 

sm-dir. Morugu rəngli bayrağın yuxarı sağ tərəfində yerləşən mavi rəngli lövhəcikdə“Bismillah”, bayrağın sol 

tərəfində Qurani-kərindən 48-ci əl-Fəth surəsinin bir hissəsi yazılıb: “Həqiqətən, biz sənə açıq-aydın qələbə 

verdik”. Bayrağın aşağı hissəsində Qurani-kərimdən 2-ci əl-Bəqərə surəsinin bir hissəsi yazılıb. Sağda ərəb 

qrafikası ilə “Ey rəbbimiz bizə səbr ver, bizi sabit et”, sol tərəfdə isə “Kafirə və qövmeyə qarşı bizə kömək et” 

yazıları vardır. Bayrağın orta hissəsindəaçıq sarı rəngli romb parça tikilib, üzərində sarı rəngdə şir və günəş,  

şiri-xurşid rəmzi təsvir edilib. İrəvan xanlığının bayrağından fərqli olaraq burada şir üzü sağ tərəfə duraraq, başı 

frontal istiqamətdə göstərilir. Şirin sol pəncəsində qılınc təsvir edilib. Bayraq torbacığı sol tərəfdən tikilib. 

Bayraq ucluğu “xəmsə” - insan əli formasındadır. Ucluğun uzərinə ucları qotazlı ağ rəngdə iki lent bərkidilib. 

Naxçıvan xanlığının bayrağının İrəvan xanlığının bayraq rəmzlərinə yaxın olması heç də təsadüfi deyildi. 

Tarixdən məlum olduğu kimi, bu xanlıqlar çox vaxt vahid mövqedən çıxış etmiş, hətta idarəetmədə ortaq 

prinsipləri qorumuşlar. Bu bayraq Aslandüz döyüşündə Abbas Mirzə tərəfindən Naxçıvan xanlığına öz 

tərəfdarlarını fərqləndirmək, müttəfiqləri olduğunu bəyan etmək üçün verilmiş döyüş bayrağıdır. 

Naxçıvanın ikinci dövlət bayrağı 1827-ci ildə xanlığın işğalı zaman qeneral İ. Paskeviç tərəfindən 

qənimət kimi götürülmüşdür və bu günə qədər müxtəlif xarici muzeylərin fondlarında “XVIII-XIX əsr 

müsəlman bayrağı” kimi saxlanılır. 

 Aşkar olunmuş Naxçıvan xanlığının bayrağı  dördkünc formada eni 144 sm,  uzunluğu 178 sm-dir. 

Qızılı ipəkdən hazırlanmış bayraq bir-birinə üfüqi şəkildə tikilmiş üç parçadan ibarətdir. Bayrağın iki hissəsi bir 

ölçüdə, biri isə nisbətən ensizdir. Bütün bayraqlarda olduğu kimi, bu bayraqda da sağ tərəfdən bayraq torbacığı 

tikilib. Bayrağın üzərində ərəb qrafikası ilə Qurani-kərimdən 48-ci əl-Fəth ayəsinin bir hissəsi və dini şuarlarla 

yanaşı 6 (altı) səkkizguşəli ulduz və nəbati elementlər əks edilir. Üst zolağın üzərində ərəb qrafikası ilə Qurani-
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Kərimdən 48-ci əl-Fəth surəsinin bir hissəsi  “Allahdan kömək qələbə yaxındır, Məhəmməddən mömünlərə 

müjdə” yazısı qızılı saplarla bayrağın üzərinə həkk edilib. Zolağın  sol tərəfində diqər xanlıq bayraqlarında əks 

olunmuş zanbaq gülü burada da parçadan tikilib. Sağ tərəfdə biri digərinin içərisində aralarında dairəvi sədd 

olan iki səkkizguşəli ulduz qızılı saplarla bayraqda yerləşdirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, əks edilmiş ulduz 

Möminə Xatun türbəsinin üzərindəki ulduzların üslubunda tərtib edilib. Buradakı ulduzların daxilində həndəsi 

elementlər açıq-aşkar görünür.  Nəinki Azərbaycan xanlıqlarının bayraqlarının üzərində, XVIII-XIX əsr Şərq 

dövlətləri bayraqlarında da buna oxşar elementə rast qəlinməyib. Orta zolaqda açıq qızılı parcadan iki tiyəli 

tutacağı əjdaha başı ilə yekunlaşan Həzrəti Əlinin qılıncı (şəmşir) təsvir olunub. Qılıncın üst hissəsində “Əlidən 

başqa döyüşçü yoxdur” yazısı əks edilir. Yazının qarşısında insan əli formasında (xəmsə), yaxud ələm şəklində 

açıq qızılı parça tikilib. Qılıncın alt hissəsində isə “Zülfuqardan başqa qılınc yoxdur” yazısı var. Yazının 

qarşısında və hər iki tərəfində səkkizguşəli ulduz olan, ucları sol tərəfə istiqamətlənən aypara və ulduz,  aypara 

təsvirləri əks olunub. Hər iki yazının axırında isə yuxarıda göstərilən səkkizguşəli ulduz və zanbaq gülü tikilib. 

Ayparanın sağ tərəfində “Əli” adı iki dəfə güzgü əksi kimi təsvir edilib, yazının üstündə minarə yerləşdirilib. 

Əli sözünün solunda “Hüseyn”, sağında isə “Həsən” adları yazılıb. Sonuncu zolağın sağ tərəfində iç-içə, 

arasında dairəvi sədd olan səkkizguşəli sonuncu ulduz tikilmişdir.  

 Bayrağın ucluğu nizəvari formada, üç hissədən ibarətdir: 

 1. Nizə formalı ucluq; 

 2. İçi boş kürəcik orta hissədə yerləşdirilib; 

 3.Ağaca taxılan konusvari hissə.  

Ucluq və bayraq dirəyi nizəvari formada dəmirdən düzəldilib, ucluğun üzərində iki qotaz bağlanıb. 

Bayraq ağacına xüsusi mıxlarla bayraq bərkidilib. Üzərinin rənglənməsi müşahidə olunmur, üzərində bir neçə 

çat vardır. 

Bayrağın təsviri təhlil edilərək belə qənaətə qəlinir ki, bayrağın tərtibatı, üzərində əks edilən yazılar, 

istifadə olunan rəmzlər və rənglər, bayrağa sahib olan Naxçıvan xanlığının siyasi-ideoloji, dini və tarixi-mədəni 

ənənələrini əks etdirir.   

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində ölkəmizdə yeganə “tarixi bayraqlar” kolleksiyası qorunur. 

Bayraqlarda olan ərəbdilli yazılar Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı 

tərəfindən oxunmuşdur.  Bayraqların heç birinin üzərində mənsub olduğu xanlıqların adları əks olunmamışdır. 

Bəzilərinin üzərində yalnız rəmzi elementlər əks olunmuşdur.  

Sankt-Peterburq Artileriya Muzeyindən əldə edilmiş bayraq Naxçıvan xanlığının  Dövlət bayrağıdır. 

Birincisi səkkizguşəli ulduz və ayparanın əks olunması, Azərbaycan dövlət bayrağındakı ay ulduzun 1918-ci il 

Azərbaycan Xalq Cümhüriyyətindən qabağ, azərbaycanın tarixi bayrağlarınada milli rəmz kimi istifadə edilirdi 

və azərbaycançılığı, milli məfkürəni əks  etdirən mühüm  əlamətdir.   

 Səkkiz güşəli ulduz Azərbaycan ərazisində qədim dövürlərdən istifadə edilmiş və müqəddəs hesab 

olunmuşdur.Möminə Xatun türbəsi - məşhur Azərbaycan memarıƏcəmi Naxçıvaninin şah əsəri vəNaxçıvan-

Marağa memarlıq məktəbinin ən ən möhtəşəm abidələrindən biridir.Möminə Xatun türbəsinin naxışlarında bir-

birinə toxunulmuş ulduzlar işlənilmişdir. Bu möhtəşəm abidədəki nadir üsulla işlənmiş ulduzların, dairəvi 

abidənin üzərindəki həndəsi ornamentlərin oxşarı yoxdur. Peterburq Artilleriya  muzeyindən Pərvin Gözəlovun 

əldə etdiyi bu bayraqda da Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq ənənələrindən  istifadə edilmişdir.  Daha doğrusu, 

vaxtilə böyük memar Əcəmi Naxçıvaninin  Möminə Xatın məqbərisinə yerləşdirdiyi ulduz kompozisiyası eynilə 

Naxçıvan xanlığının bayrağında yerləşdirilmişdir. Əcəmi memarlıq elementləri Naxçıvan xanlığı bayrağının 

möhürüdür. Həmin ulduzlu Əcəmi Naxışlarından sonra  bu bayrağın  Naxçıvan  xanlığına  aid olduğunu isbat 

etmək üçün başqa bir  dəlilə ehtiyac yoxdur. Üstəlik onu da qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan xanlığının 

bayrağında rəmzi  şəkildə minarənin də təsvir  edilməsi bu bayraqda Naxçıvana aid ikinci bir  elementin özünə 

yer aldığını göstərir.                      

“Xəmsə” insan əli rəmzi islamda qəbul edildikdəm sonra, “xəmsə” simvolu islamiyyətə qələbə gətirən 

Həzrəti Əlinin əli kimi simvolizə edilmişdir. Bəzən isə bu, Məhəmməd, Əli, Fatimə, Hüseyn, Həsəni birlikdə 

simvolizə edən rəmz kimi qəbul olunmuşdur.  

Qədim dövrlərdə Azərbaycanda bayraqların üzərində “aypara” təsviri rəmzlərdən biri kimi istifadə 

edilməsinə dair nümunələr vardır. Naxçıvan ərazisində də aypara rəmzli nümunələr olmuşdur. Naxçıvan 
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xanlığının bayrağında ay-ulduz, ayrapa işarəsinin olması da ənənədən gəlmədir. Bu həm də bayarğımızda ay-

ulduz, aypara rəmzlərindən istifadənin təsvirini bir xeyli əvvələ çəkməyə əsas verir. 

 Naxçıvan bayrağında ay-ulduz (aypara) təsvirlərinin olması, Naxçıvan xanlığının bayrağının ipək 

parçadan tikilməsi, qotazlı və zərli olması, üzərində qızılı rəngli saplardan istifadə edilməsi bu bayrağın 

iqamətgahda, rəsmi yerlərdə istifadə olunduğunu göstərir. Deməli, həm də buna görə təqdim edilən bayraq 

Naxçıvan xanlığının rəsmi dövlət rəmzi kimi qəbul olunmuş bayrağı hesab edilir.  Bayrağın üzərindəki ulduzlar 

da Naxçıvan xanlığının əhatə etdiyi ərazilərdəki nahiyələri, qəzaları, əsas tayfaların idarə etməkdə iştirakını əks 

etdirir.  

Aşkar edilmiş bayraqlar Naxçıvan xanlığının siyasi-ideoloji sistemi ilə əlaqədardır. Bu bayraqların 

Naxçıvan xanlığına aid olmasına şübhə yeri yoxdur. 

         

Respublika.-2015.-2 avqust.-№ 164.-S. 7. 
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Naxçıvan xanlığı bayrağının sorağında 

 

İsa Həbibbəyli  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı,  

akademik 

 

Ölkəmizdə müstəqillik dövründə arxivlərin açılması, dünya kitabxanalarına çıxışın mövcud olması, 

nadir əlyazmaların xarici ölkələrdən əldə edilərək gətirilməsi, ən başlıcası, azərbaycançılıq məfkurəsinin ön 

mövqeyə çəkilməsi milli tariximizlə əlaqədar hadisələrin, ənənələrin, proseslərin, rəmzlərin və şəxsiyyətlərin 

yenidən tədqiq edilib meydana qoyulması zərurətini irəli sürür. Artıq ölkəmizdə elm sahəsində həmin 

istiqamətdə proseslər başlanmışdır. Humanitar və ictimai elmlərin ən müxtəlif sahələrində Azərbaycan xalqının 

formalaşması, soykökü, milli dövlətçilik tariximizin inkişaf mərhələləri, sovet dövrü ictimai proseslərinə baxış, 

müstəqillik uğrunda mübarizənin reallıqları və sair kimi məsələlərə müasirlik işığında yenidən qayıdış nəzərə 

çarpmaqdadır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət müstəqilliyinin daha da 

möhkəmləndirilib inkişaf etdirilməsi hərəkatında yeni bir mərhələ yaratmaq sahəsində həyata keçirdiyi geniş və 

məqsədyönlü tədbirlər, qazanılan böyük nəticələr milli dövlətçiliklə əlaqədar mövzuların, o cümlədən dövlət 

rəmzlərinin öyrənilməsini aktual bir vəzifə kimi irəli sürür. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ayrı-ayrı 

mərhələlərinin, böyük ədəbi-tarixi şəxsiyyətlərinin, xüsusən də dövlət rəmzlərinin öyrənilməsi, xalqa 

çatdırılması elmi cəhətdən olduğu kimi, siyasi-ideoloji baxımdan da son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

Bu cəhətdən milli dövlətçilik tariximizdə xüsusi yer tutmuş Azərbaycan xanlıqlarının gerçək tarixinin 

araşdırılması da mühüm vəzifələrdən biri olaraq meydana çıxır. Çünki xanlıqlar dövrü bütün çətinlikləri ilə bir 

yerdə Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixinə aid olan xüsusi mərhələdir. Xalqımızın ümummilli lideri, görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyev də vaxtilə 2003-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsinin təsis edilməsi ilə əlaqədar muxtar respublikanın paytaxtında keçirilmiş mərasimdə böyük 

uzaqgörənliklə milli dövlətçilik ənənələrimizin öyrənilməsində Azərbaycan tarixinin, o cümlədən Naxçıvan 

xanlığının tarixinin yenidən tədqiq edilib dəyərləndirilməsini əhəmiyyətli vəzifə hesab edərək demişdir: “...İndi 

Azərbaycanın qədim diyarı kimi Naxçıvanın tarixini öyrənmək... lazımdır. Məsələn, mən daha çox istərdim ki, 

Naxçıvan xanlığının tarixi çox gözəl yazılsın. Naxçıvan xanlığının çox böyük tarixi var... Naxçıvan xanlığı ilə 

İrəvan xanlığı bir-biri ilə çox bağlı idi. Naxçıvanın tarixini dərindən öyrənəndə, ...İrəvan xanlığı haqqında 

Ermənistanda tapmadığınız materialları Rusiyanın arxivlərində, Sankt-Peterburqda, rus imperiyasının 

arxivlərində tapacaqsınız və görəcəksiniz ki, dünyada nələr var...”  

Böyük uzaqgörənliklə müəyyən olunmuş bu istiqamətdə artıq yeni sənədlər əsasında, həm də dövrün 

problemləri və tarixi şəxsiyyətləri ilə birlikdə tədqiqatların aparılması yeni nəticələrin üzə çıxarılmasına imkan 

verir. Bu mənada son illərdə Azərbaycan xanlıqları içərisində nisbətən daha çox tədqiq olunan Naxçıvan 

xanlığına dair yeni kitabların, orijinal tədqiqat materiallarının meydana çıxması ümumiyyətlə milli dövlətçilik 

baxımından da mühüm əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun Azərbaycanın bu qədim və zəngin diyarını hərtərəfli şəkildə öyrənmək üçün imzaladığı sərəncamlar, 

burada yaradılan şərait, aparılan məqsədyönlü iş çoxəsrlik Naxçıvan tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinin, qüdrətli 

şəxsiyyətlərin, həm də xanlıqlar dövrünün elmi əsaslarla, ilkin mənbələr əsasında tədqiq edilib 

ümumiləşdirilməsinə dair bir çox böyük həcmli nəşrlərin meydana çıxması ilə nəticələnmişdir. Belə ki, artıq 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Azərbaycanla yanaşı, yaxın və uzaq ölkələrdə də 

Nuh peyğəmbər və Dünya tufanı ilə əlaqədar tədqiqatların ardıcıl olaraq həyata keçirildiyi əsas mərkəzlərdən 

biri kimi qəbul olunur. Tanrıçılıq və islam mədəniyyəti, ilkin şəhərsalma və qədim duzçıxarma prosesləri kimi 

məsələlərdə də Naxçıvanda fəaliyyət göstərən alimlər yeni və mühüm nəticələr əldə etmişlər. Tanınmış rus 

tarixçisi və yazıçısı Rudolf İvanovun Naxçıvandan çıxmış görkəmli hərb xadimlərinə, o cümlədən Kalbalı xan 

Naxçıvanski və onun epoxasına aid üzə çıxardığı nadir sənədlər və materiallar bu diyarın XVIII-XIX əsrlər 

tarixinə gur işıq salır. Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları və dəstəyi ilə Naxçıvanda XVIII əsrə aid 

Xan evinin yenidən ən yüksək səviyyədə bərpa edilməsi və dövrə aid sənədlərin, maddi mədəniyyət əşyalarının 

toplanılması məsələyə yenidən qayıdışı şərtləndirmişdir. Tarix üzrə fəlsəfə doktorları İlqar Kəngərlinin 
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“Kəngərli elinin soy kitabı” (2005), Nuru Quliyevin “Naxçıvan xanlığının əhalisi” (2006), İbrahim Kazımovun 

“Naxçıvan: əhalisi, sosial-iqtisadi və siyasi tarixinə dair” (2007), Musa Quliyevin “Naxçıvan xanlığının 

Qafqazda hərbi-siyasi mövqeyi və əlaqələri” (2014) mövzusunda müdafiə edilmiş dissertasiyaların və çap 

olunmuş tədqiqatların meydana çıxması, habelə Güllü Məmmədovanın “Kalbalı xan” tarixi romanının (2007) 

yazılıb nəşr olunması həmin prosesin müsbət nəticələrindən biridir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Naxçıvan Bölməsi alimlərinin Naxçıvan Dövlət Universitetindəki həmkarları ilə birlikdə hazırladıqları ikicildlik 

“Naxçıvan ensiklopediyası”nda, bircildlik “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”nda, hazırda tamamlanmaqda 

olan “Naxçıvan tarixi” üçcildliyində Azərbaycanın üzvi tərkib hissəsi olan Naxçıvanın sivilizasiyanın 

başlanğıcından sonrakı minillikləri əhatə edən böyük tarixi hadisələri və qüdrətli şəxsiyyətlərinin fəaliyyəti 

diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Bu qiymətli elmi-tarixi nəşrlərdə Naxçıvan xanlığının da tarixinə dair yeni 

baxışlar öz əksini tapmış, bir çox nadir sənədlər və materiallar ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. 

Bütün bu əhəmiyyətli işlərlə yanaşı, son illərdə Naxçıvan xanlığının dövlət bayrağının müəyyən 

edilməsi və üzə çıxarılması sahəsində də axtarışların aparılması zərurəti meydana çıxmışdır. Bu istiqamətdə 

Bakı, Tiflis, Ankara, Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərindəki arxivlərdə, muzeylərdə və kitabxanalarda 

müxtəlif yönlü elmi axtarışlar aparılmışdır. Nəhayət, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan 

Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlov ciddi elmi axtarışlardan sonra ilk dəfə 

olaraq Naxçıvan xanlığına aid iki bayrağı müəyyən etmiş və üzə çıxarmışdır. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin 

Gözəlovun Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərindəki Dövlət Ermitaj Muzeyində və Artilleriya, 

Mühəndis Qoşunları və Rabitə Qoşunları Hərb Tarixi Muzeyinin bayraq fondlarında elmi-tədqiqat aparmaqla 

aşkar etdiyi bayraqlar geniş mənada Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixinin öyrənilməsi baxımından böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlov “Azərbaycan xanlıqlarının bayraqları 

dövlətçilik tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi” mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası 

müdafiə etmiş və həmin problemə həsr edilmiş ilk monoqrafiyanı nəşr etdirərək ictimaiyyətə çatdırmışdır. 

Apardığı tədqiqatlara görə o, bayraqşünaslıq üzrə ixtisaslaşmış ilk yeni nəsil Azərbaycan tarixçisi kimi tanınır. 

Cavan tədqiqatçı Pərvin Gözəlovun elmi axtarışları Beynəlxalq Heraldika Cəmiyyətində və bayraqşünaslıq 

tədqiqatçıları arasında maraqla və rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan xanlığının dövlət və döyüş bayraqlarını Rusiya 

muzeylərindən aşkar edib üzə çıxarması tarixşünaslıq elmində Pərvin Gözəlovun adı ilə bağlı olan, mühüm elmi 

və siyasi əhəmiyyətə malik diqqətəlayiq bir xidmətdir. Azərbaycanın müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində 

də 11-16 iyul 2015-ci il tarixlərində Naxçıvan xanlığının yeni tapılmış bayraqları haqqında ilk dəfə olaraq 

Pərvin Gözəlov məlumat vermişdir. Eyni zamanda, Naxçıvan xanlığının bayraqlarına dair plakat şəklində olan 

fotomateriallar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına da Pərvin Gözəlov tərəfindən təqdim olunmuşdur. Heç 

şübhəsiz, bu qiymətli tapıntı Azərbaycan alimləri tərəfindən müxtəlif aspektlərdən ətraflı şəkildə öyrəniləcəkdir. 

Yəqin ki, heraldika tədqiqatçısı kimi Pərvin Gözəlovun özü də aşkara çıxardığı bayraqlar haqqında həm də ciddi 

araşdırmalar aparacaqdır. Biz də ümumiyyətlə elmimiz üçün əhəmiyyətli olan həmin məsələ barəsində öz 

mülahizələrimizi oxuculara çatdırmağı faydalı hesab edirik. 

Məlum olduğu kimi, XVIII əsrin ikinci yarısından etibarən yaranmış Azərbaycan xanlıqlarından hər biri 

özünün dövlət rəmzlərini, xüsusən də dövlət və döyüş bayraqlarını təsis etmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Bayraqlar və Silahlar Fondunda Bakı xanlığının 1, Gəncə 

xanlığının 4, Şəki xanlığının 3, İrəvan xanlığına aid 2 bayraq qorunub saxlanılır. Pərvin Gözəlovdan aldığımız 

məlumata görə, hazırda dünyanın müxtəlif arxivlərində və muzeylərində Bakı xanlığının 8, Gəncə xanlığının 3, 

Şəki xanlığının 3, İrəvan xanlığının 2, Quba, Şamaxı, Qarabağ və s. xanlıqların bayraqları mühafizə olunur. 

Qeyd etmək istərdik ki, çoxbayraqlıq xanlıqlarda hakimiyyətin dəyişməsi, müxtəlif döyüşlərdə iştirak etmək, 

digər ölkələrin rəhbərlərini qəbul etmək, böyük tədbirlərin təşkilatçısı olmaq və sair ilə əlaqədar olaraq baş 

vermiş, lakin onların hamısı xanlıqların əsas bayraqları kimi qorunub saxlanılmış və isifadədə olmuşdur. Bu 

bayraqların tam aşkar olunması, mənsubiyyət bildirən atributların müəyyən olunması, mahiyyətinin açılması, 

istifadə olunmuş rəmzlərin aydınlaşdırılması istiqamətində tədqiqatların aparılması zəruri və vacib məsələdir.  

Uzun zaman ərzində Naxçıvan xanlığına aid yalnız 1827-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra 

naxçıvanlılardan təşkil olunmuş Kəngərli süvari dəstəsinin fəxri və döyüş bayrağı, həmçinin Naxçıvan bəy 

drujinasının döyüş bayrağı mövcud idi. Həmin bayraqlar Rus-Türk müharibəsi ərəfəsində azərbaycanlılardan 

ibarət atlı müsəlman alaylarına Rusiya tərəfindən təqdim olunmuşdur. Buna görədir ki, Kəngərli süvari 
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dəstəsinin və Naxçıvan bəy drujinasının bayraqlarının üzərində Rusiyanın dövlət gerbinin əlamətləri olan 

ikibaşlı qartalın təsviri vardır. Bu günə qədər elmi ədəbiyyatlarda yalnız haqqında danışılan bayraqların 

Naxçıvan xanlığına aid tarixi bayraqlar kimi təqdim edilməsi ilə kifayətlənilmişdir. Ona görə də Naxçıvan 

xanlığının XVIII əsrdəki bayraqlarını axtarıb üzə çıxarmaq bir xanlığın əsas inkişaf dövrlərinin, həm də 

ümumiyyətlə Azərbaycanın xanlıqlar dövrü dövlət rəmzlərinin müəyyən edilməsini tamamlamaq baxımından da 

əhəmiyyətli işdir. 

Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki məşhur Ermitaj muzeyindən Pərvin Gözəlovun aşkar etdiyi 

Naxçıvan xanlığının bayrağı xarakterinə görə döyüş bayrağı təəssüratı yaradır. Üzərində məğlubedilməzlik 

rəmzi olan pəncəsində qılınc tutmuş şirin təsvir edilməsi də bu bayrağın hərbi əhəmiyyət daşıdığını göstərir. 

Şəkilaltı məlumatda da həmin bayrağın 20 oktyabr 1812-ci ildə Aslandüz döyüşü zamanı götürüldüyü qeyd 

edilmişdir. Qeyd edilən məlumata əsasən demək olar ki, Peterburq Ermitaj Muzeyindən əldə olunmuş bayraq 

Aslandüz döyüşündə Abbas Mirzənin qoşunları ilə birlikdə müttəfiq kimi iştirak etmiş Naxçıvan xanlığının 

süvari dəstəsini fərqləndirmək üçün təsis edilmişdir. Fikrimizcə, Naxçıvan xanlığının bu bayrağının İrəvan 

xanlığının bayrağı ilə oxşarlığı da təsadüfi olmayıb, həmin xanlıqların vahid hərbi-siyasi mövqedən çıxış 

etmələri, qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərmələri ilə bağlıdır. Azərbaycan tarixşünaslığında da Naxçıvan və 

İrəvan xanlıqlarının yaxın münasibətlərinə dair kifayət qədər məlumatlar vardır. O da məlumdur ki, Aslandüz 

döyüşündə Abbas Mirzə ilə birlikdə Naxçıvan xanlığı ilə yanaşı İrəvan xanlığının süvari dəstəsi də iştirak 

etmişdir. Ona görə də Aslandüz döyüşündə İrəvan xanlığı ilə eyni cəbhədə iştirak edən müttəfiq xanlıqların 

bayraqlarındakı təsvirlərin də yaxın olması təbii bir haldır. Lakin Pərvin Gözəlovun “Azərbaycan xanlıqlarının 

bayraqları dövlətçilik tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi” adlı kitabından götürdüyümüz şəkildən göründüyü 

kimi, pəncəsində qılınc tutmuş şirin baş hissəsinin İrəvan xanlığının bayrağında soldan, Naxçıvan xanlığının 

bayrağında isə sağdan baxaraq təsvir edilməsi bu bayraqları fərqləndirir. 

Pəncəsində qılınc tutmuş şirlər sanki biri sağdan, digəri isə soldan Naxçıvan-İrəvan xanlıqlarını etibarlı 

şəkildə qoruduqlarını bəyan edir. Eyni zamanda, bayraqların üzərindəki təsvirlərdən Aslandüz döyüşündə 

Naxçıvan xanlığının sağ cəbhədə, İrəvan xanlığının isə sol cinahda təmsil olunduğunu da ehtimal etmək olar. 

Bundan başqa, Naxçıvan xanlığının bayrağının orta hissəsindəki çöl rəngində olan uzunsov parça ilə 

müqayisədə İrəvan xanlığının bayrağında kvadrat şəklində parçanın olması da fərqləndirici əlamətdir. 

Göründüyü kimi, Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının bayraqlarında fərqli əlamətlərdən çox oxşar xüsusiyyətlər öz 

əksini tapmışdır. Bunlar isə bir daha hər iki xanlığın vahid hərbi-siyasi mövqeyini əks etdirir. 

Fikrimizcə, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlovun Peterburq Artilleriya Muzeyindən tapıb aşkara 

çıxardığı Naxçıvan xanlığının bayrağı döyüş deyil, dövlət bayrağıdır. Əvvəla, yelkən kimi açılan, qələbəyə 

çağırışı ifadə edən döyüş bayrağından fərqli olaraq, bu bayraq rəsmi şəkildə dördkünc formadadır. Üzərində 

döyüş ruhunu ifadə edən çağırışlardan çox ümumiyyətlə qələbə ümidlərini əks etdirən strateji əhəmiyyətə malik 

kəlamların yazılması da bayrağın daimi xarakter daşıdığını ifadə edir. Təsvirlərdəki Azərbaycan xanlıqlarının 

əksəriyyətinin simvollarında olan ələm Naxçıvan xanlığı ərazisində islam dininə mənsub olan xalqın yaşadığını 

bildirir. Eyni zamanda, insanın əli şəklində olan ələm həm də xanlıqların varlıqlarını qorumaq üçün zəruri 

sayılan birlik rəmzi mənasını daşıyır. Bayrağın üzərindəki Həzrət Əlinin qılıncının təsviri isə 

məğlubedilməzliklə yanaşı, həm də xanlığın əhalisinin şiə mənsubiyyətini göstərir. Naxçıvan xanlığının 

bayrağında ay-ulduz, aypara rəsminin həkk olunması qədim mifoloji inanclarla bağlı olub, insanın kainatla 

vəhdəti, yaxud da işıqlı dünya uğrundakı ümidləri mənasını ifadə edir. Bu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən 

xeyli əvvəl də ay-ulduz, aypara işarələrindən ölkəmizdə dövlət rəmzi kimi istifadə olunduğunu göstərir. 

Bütün bunlara görə Sankt-Peterburq Artilleriya Muzeyindən əldə edilmiş bayraq Naxçıvan xanlığının 

daimi dövlət bayrağıdır. Burada dövlətçiliklə əlaqədar bir çox rəmzlər vardır. Birincisi, bayrağın üzərindəki 

səkkizguşəli ulduz azərbaycançılığı əks etdirən mühüm əlamətdir. Səkkizguşəli ulduz Azərbaycan ərazisində 

qədimdövrlərdən istifadə edilmiş və müqəddəs hesab olunmuşdur. Görkəmli Azərbaycan memarı Əcəmi 

Naxçıvaninin şah əsəri olan Möminə Xatun məqbərəsinin naxışlarında da bir-biri ilə yan-yana düzülmüş 

ulduzlar təsvir olunmuşdur. 

Azərbaycan memarlığının möhtəşəm əsəri olan Möminə Xatun məqbərəsindəki zərif naxışlarla işlənmiş 

ulduzların üzərindəki həndəsi ornamentlər Əcəmi Naxçıvani sənətinin bənzərsiz tərkib hissəsidir. Peterburq 

Artilleriya Muzeyindən Pərvin Gözəlovun əldə etdiyi bayraqdakı ulduzlarda da Əcəmi Naxçıvaninin memarlıq 

ənənələrindən istifadə edildiyi açıq şəkildə görünür. Daha doğrusu, vaxtilə XII əsrdə böyük memar Əcəmi 
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Naxçıvaninin Möminə Xatun məqbərəsində yaratdığı ulduz şəbəkəsi kompozisiyası eynilə Naxçıvan xanlığının 

bayrağındakı ulduzlarda da əks etdirilmişdir. Ona görə də yeni tapılmış bayrağın üzərindəki Əcəmi memarlıq 

elementlərini Naxçıvan xanlığı bayrağının möhürü hesab etmək olar. Həmin həndəsi şəbəkəyə malik ulduzlu 

Əcəmi naxışlarından sonra bu bayrağın Naxçıvan xanlığına aid olduğunu isbat etmək üçün başqa bir dəlilə 

ehtiyac yoxdur. Üstəlik onu da deyək ki, Naxçıvan xanlığının bayrağında rəmzi şəkildə minarəyə oxşar bir 

şəklin təsvir edilməsi bu bayraqda Naxçıvana aid digər bir elementin də özünə yer aldığını göstərir. 

Bundan başqa, Naxçıvan xanlığının Sankt-Peterburq Artilleriya Muzeyindən əldə olunmuş dövlət 

bayrağının günəşli torpaq rəngində olan ipək parçadan tikilməsi də bu bayraqdan iqamətgahda, rəsmi yerlərdə 

istifadə edildiyini əks etdirir. Bizə görə, bəlkə də bayrağın üzərindəki altı ulduz Naxçıvan xanlığının əhatə etdiyi 

ərazilərdəki nahiyələri, yaxud da əsas tayfaların idarəetmədəki təmsilçiliyini mənalandırır. 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlovun aşkar etdiyi bayraqların üzərindəki təsvirlər Naxçıvan 

xanlığının hərbi-siyasi mövqeyini, strategiyasını tam şəkildə ifadə edir. Bu bayraqlar Naxçıvan xanlığının 

tarixini öyrənmək, xanlığın hərbi-siyasi hədəflərini, ideologiyasını müəyyən etmək baxımından da 

əhəmiyyətlidir. Bütövlükdə isə yeni tapılmış bayraqlar Azərbaycanda milli dövlətçilik ənənələrinin öyrənilməsi 

üçün də zəngin və əsaslı məlumat verir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində qəbul 

olunmuş rəmzlərin, rəsmi şəkildə istifadə edilmiş bayraqların bütöv bir sistem halında tədqiq edilməsi milli 

dövlət ideologiyamızın əsasını təşkil edən azərbaycançılıq ideyasının tarixi köklərini və mahiyyətini müəyyən 

etmək, aydınlaşdırmaq və əsaslandırmaq üçün əvəzsiz mənbədir və böyük əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan 

xanlığının bayrağına dair şəkilləri bizə təqdim etmiş tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlova 

minnətdarlığımızı bildiririk. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın çoxəsrlik dövlət bayrağı ənənəsi elm üçün çox şərəfli bir mövzudur. 

Fikrimizcə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev və Azərbaycan bayrağı məsələsi həmin dövlət əhəmiyyətli 

mövzunun dərin fəlsəfəsini özündə əks etdirir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 17 noyabr 1990-cı ildə 

Azərbaycanın üçrəngli ay-ulduzlu bayrağını Naxçıvan şəhərində ucaltması bütün böyük mənaları ilə bir yerdə 

həm də tarixi dövlət bayrağı ənənəsinin mənalı bir davamı kimi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müstəqil Azərbaycanda Dövlət Bayrağı meydanı abidəsini yaratması, 

dövlətimizin ən möhtəşəm bayrağını paytaxtımız Bakı şəhərində ucaltması, I Avropa Oyunlarında dövlət 

bayrağımızın dünya ictimaiyyəti qarşısında dalğalandırılması misilsiz milli qürur hadisəsidir. Milli dövlət 

bayraqları ənənəsini dərindən və əsaslı şəkildə öyrənmək və təbliğ etmək Azərbaycan elminin vətəndaşlıq borcu 

və şərəfli vəzifəsidir. 

 

Azərbaycan.-2015.-26 iyul.-№ 158.-S. 5. 
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Son ildə Naxçıvanda ixracın həcmi artıb 

 

Cavadxan Qasımov |  

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri,  

İqtisad üzrəfəlsəfə doktoru, dosent 

 

Dövlət inkişaf etdikcə, problemlərin öhdəsindən layiqincə gəldikcə, iqtisadi qüdrətinin artması sahəsində 

təmsil etdiyi zəruri göstəriciləri özündə yaşadır, onları sabaha və gələcəyə möhtəşəm nailiyyətlərlə təqdim edir. 

Bu zaman onun milli iqtisadi potensialı ayrılıqda hər bir fərdi, ümumilikdə isə bütöv bir cəmiyyəti əhatə 

etməklə, yüksək tərəqqi səviyyəsində bərqərar olur. Təbii ki, əldə olunan nailiyyətlər müasir dövrün ən mötəbər 

göstəriciləri kimi özünü təsdiq etməklə, yeni bir model, strategiya kimi adını ucalara yüksəldir. 

Müasir müstəqillik illərində özünün iyirmi iki illik inkişaf tarixi ilə böyük qürur mənbəyinə çevrilən 

Azərbaycan Respublikası çoxşaxəli iqtisadiyyatı ilə istər regionda, istərsə də bütövlükdə dünya miqyasında 

nümunəyə çevrilmişdir. İqtisadi gücün çox olması bütünlükdə ölkənin hərtərəfli inkişafını təmin edəcək bütün 

sahələrin müqavimətlilik, dayanıqlılıq və perspektivlilik səviyyəsini də əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmişdir. 

Dünyanın bir çox ölkələrində baş alıb gedən, hətta qitə və materikləri də öz təsirinə salan sosial böhranlar, 

iqtisadi və siyasi sıxıntılar, maddi və mənəvi çöküntülər qarşısında dayanıqlıq gücünün mövcudluğu ölkəmizi 

nəinki, həmin xoşagəlməz hallardan və acı gerçəkliklərdən qoruya bilir, hətta öz uğurlarını daha da artırır. Buna 

ən parlaq misal olaraq, ölkəmizin Avropanın 50 Olimpiya Komitəsinin iştirakı ilə 20 idman növü üzrə 6000 

idmançının iştirakı ilə keçirilən Birinci Avropa Oyunlarına ev sahibliyi etməsini və 21 qızıl, 15 gümüş və 20 

bürünc olmaqla, 56 medalla başa vurması, bununla da, nəinki, regionun hətta qitənin liderlərindən (ikincisi) 

olduğunu isbatlamasını göstərə bilərik.  

Şübhəsiz ki, bütün bunlar hər hansı bir ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılması üçün təməldir, başlanğıcdır, 

əsasdır. Bu mənada ölkəmizin son on iki ildə keçdiyi tarixi-iqtisadi inkişaf yolu onun regional iqtisadi siyasət 

baxımından mahiyyətini də yüksəltmiş, innovativ əhəmiyyət qazandırmışdır. Bu gün ölkənin bütün regionlarının 

davamlı, tarazlı və dayanıqlı inkişafına bir-birinin ardınca xidmət edən üç mərhələdə regional inkişaf Dövlət 

Proqramları fəaliyyət göstərir və artıq bu proses üçüncü beşilliyi əhatə etməkdədir. Aydın məsələdir ki, bununla 

ölkənin regional siyasətinin də uğurları daha qabarıq şəkildə görünür. Qeyd edə bilərik ki, artıq istənilən rayon, 

şəhər, qəsəbə və digər ərazilərin inkişafındakı fərq aradan qaldırılmış və sistemli inkişaf təmin edilmişdir.  

Bu bir həqiqətdir ki, ölkəmizin regional siyasətinin uğurlu istiqamətdə müəyyənləşdirilməsinin ən gerçək 

təsdiqi regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Fikrimizi əsaslandırmaq 

üçün hər zaman milli iqtisadi potensialın inkişafı və artmasında söz sahibi olan, strateji əhəmiyyət daşıyan, 

ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni və maddi həyatında daima güclü mövqeyi ilə seçilən, ərazi 

baxımından ölkəmizin təhlükəsizlik simvoluna çevrilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının makroiqtisadi 

göstəricilərindən söz açmaq yerinə düşər. Burada təməli qoyulan sağlam iqtisadi mühit özünü bütün sahələrdə 

göstərməklə ümumilikdə, ölkə iqtisadiyyatının potensial dayağına çevrilməkdədir. Rəqəmlərə müraciət edərkən 

görürük ki, 2015-ci ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümum 

Daxili Məhsul istehsalı 838 milyon 241 min manat təşkil etmişdir. Dövlətin öz əhalisinə bitməz və tükənməz 

qayğısının nəticəsi onların iqtisadi nailiyyətlərdən yetərincə bəhrələnməsi ilə də ifadə olunur. Bu mənada 

istehsal edilmiş ÜDM-nin hər bir nəfərə düşən həcmi müvafiq dövrdə 1902,5 manata çatdığını göstərə bilərik. 

Muxtar Respublikanın hazırkı inkişaf səviyyəsinə diqqət edərkən görürük ki, ölkəmizdə milli liderimizin 

müəyyən etdiyi uğurlu siyasət bütün sahələrin müvəffəqiyyət göstəricisinə çevrilmiş və bu, regionların sosial-

iqtisadi inkişafındakı dərin izləri ilə müşayiət olunmaqdadır. Belə ki, iqtisadiyyat bir sahə və ya istiqamət üzrə 

deyil, çoxşaxəli, çoxsahəli və dinamik olaraq irəliyə doğru addımlamaqdadır. Bunu muxtar respublikada cari 

ilin beş ayının makroiqtisadi nəticələrini özündə əks etdirən ÜDM-nin strukturunda da görə bilərik. Belə ki, 

burada yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit və şərait nəticəsində iqtisadiyyatın bir çox sahələrinin nəticələri sanki, 

məhsuldarlıq uğrunda yarışırlar. Ərazidə əhalinin əksər hissəsinin kənd yerlərində yaşamasına baxmayaraq 

burada iqtisadiyyatın sənaye əhəmiyyəti də daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və sözügedən sahə 

məhsullarının artım dinamikası yüksələn xətt üzrə davam etməkdədir. Təkcə cari ilin yanvar-may aylarında 
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istehsal olunan sənaye məhsulları 393 milyon 990 min manatlıq həcmlə ÜDM-nin tərkibində ilk yeri 

tutmaqdadır.  

Təbii ki, bütün bunlar gündəlik dövlət qayğısının nəticəsində mümkün olmuşdur. Burada həyata keçirilən 

tədbirlərin əhatə dairəsində yeni istehsal və xidmət potensialının intensiv inkişafı, ən müasir və yeni 

infrastruktur layihələrinin gerçəkləşdirilməsini görmək mümkündür. Qeyd edək ki, yuxarıda sadalanan 

nailiyyətlərin əldə olunması üçün görülən tədbirlər özünün məqsədyönlülüyü ilə seçilmiş və bunun üçün cari 

ilin yanvar-may ayları ərzində muxtar respublikada əsas kapitala 422 milyon 872 min manat həcmində 

investisiya yönəldilmişdir. Bütün bunlar muxtar respublikada tikinti sahəsində də ən müasir tələblərə cavab 

verən infrastruktur potensialının formalaşmasına xidmət etmişdir. Göstərilən yüksək dövlət qayğısının 

nəticəsidir ki, cari ilin təkcə yanvar-may aylarında əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların 365 milyon 96 min 

manatı və ya 86,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür. 

Məlumdur ki, ölkəmizdə və ona bağlı Naxçıvan muxtar respublikasında hazırkı il “Kənd təsərrüfatı ili” kimi 

elan olunmuşdur. İqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsindən ibarət əsas 

götürülmüş hədəflərin gerçəkləşdirilməsinə nail olmaq üçün sistemli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Burada 

atılan hər bir addım əldə olunan yüksək səmərə, məhsuldarlıq deməkdir. Artıq burada yaradılmış sağlam iqtisadi 

mühit kəndliyə öz mülkiyyətində olan torpaqlarda işləməyə, məhsul istehsal etməyə böyük stimul vermişdir. 

Nəticədə isə kəndli əmindir ki, onu daim diqqət və qayğı ilə əhatə edən qüdrətli dövlət vardır. Təbii ki, bütün 

bunlar istifadəçiləri, kəndliləri daha əzmkarlıqla işləməyə, daha məhsuldar fəaliyyət göstərməyə sövq 

etməkdədir. Məqsədyönlü və faydalı tədbirlər nəticəsində 2015-ci ilin yanvar-may aylarında muxtar 

respublikada 44 milyon 769 min manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur.  

Müasir dövr hərtərəfli, o cümlədən innovativ inkişafdan, yüksək sosiallaşmadan, mütərəqqi humanizmlərdən 

ibarət əlverişli mexanizmlərə söykənən və bununla da xalqın, bütün təbəqələrdən olan insanların maraqlarını, 

mənafelərini ifadə edə bilən iqtisadiyyatın qurulması və inkişafını tələb etməkdədir. Təbii ki, ölkələr inkişaf 

etdikcə öz əhalisinin gündəlik həyat səviyyəsi də yüksəlir, yaxşılaşır və daha da firəvanlaşır. Əsası ulu 

öndərimiz böyük Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf və ictimai-siyasi sabitlik siyasəti 

müasir müstəqillik dövrünün son iyirmi iki ilində ən möhtəşəm nailiyyətləri ilə müşayiət olunmaqdadır. Keçən 

müddətdə ölkəmizin sosial siyasətinin daha geniş əhatədə formalaşması şübhəsiz ki, özünü bütün regionlarda və 

hər bir insanın gündəlik həyatında göstərməkdədir. Bu mənada da Naxçıvan Muxtar Respublikası milli liderin 

siyasi ideyalarına sadiq qalaraq öz sözünü deməkdədir. Və təbii ki, öz sakininin yaşayışını, alıcılıq qabiliyyətini, 

gündəlik yaşam tərzini və uzunmüddətli firəvanlığını əsas tutmaqdadır. Bu isə özünü əhalinin gəlirlərində 

büruzə verir. Qeyd edək ki, istinad edilən dövrdə muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 645 milyon 203 min 

manat təşkil etmiş və onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 1464,4 manat olmuşdur. 

Yeridilən siyasətin yalnız insan amili üçün mahiyyət verildiyi muxtar respublikada 2015-ci ilin yanvar-may 

aylarında iqtisadiyyatda bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləğinin 392,4 manat həcmində 

təşəkkül tapmasına səbəb olmuşdur.  

Ölkəmiz daxili siyasətdə olduğu kimi, xarici siyasətdə də məqsədyönlülük prinsiplərini əsas tutaraq 

keyfiyyətli, uğurlu, səmərəli tədbirlərin altına imza atmaqdadır. Təbii ki, bu isə öz növbəsində ölkəmizin 

beynəlxalq aləmdəki mövqeyinin güclənməsinə və xarici iqtisadi əlaqələrin daha da təkmilləşməsinə təkan 

verməkdədir. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qətiyyətlə davam etdirdiyi müdrik siyasət ölkəmizin səsinə 

səs verən, bizimlə müttəfiq və etibarlı tərəfdaş olan ölkələrin də sayının artmasına səbəb olmuşdur. Şübhəsiz ki, 

bu isə siyasi sahədə olduğu kimi iqtisadi sahədə də böyük güvən, etibar və inam gətirməkdədir. Təbii ki, bu isə 

özünü ölkənin xarici ticarət dövriyyəsinin artmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu 

baxımdan nailiyyətlərlə zəngin bir statistika ortaya qoymaqdadır. Burada əldə olunan iqtisadi inkişaf xarici 

ticarət əlaqələrinin daha da genişlənməsində özünü göstərməkdədir. Belə ki, 2015-ci ilin yanvar-may aylarında 

muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 141 milyon 845 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 

təşkil etmişdir. Güclü iqtisadi təşkilatlanma, artan istehsal potensialı və sistemli iqtisadi idarəetmə Naxçıvan 

MR-in ixrac potensialının da inkişafına təkan vermişdir. Nəticədə isə ixracın həcmi son bir il ərzində 3,2 faiz 

artaraq 122 milyon 829 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq olmuş, idxalın həcmi isə 60 faiz 

azalaraq 19 milyon 15 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil etmişdir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar təcrübəli 

idarəçilik zəminində mümkün olmuşdur. Qeyd edək ki, bu mənada da xarici ticarət əməliyyatları istiqamətində 
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əldə olunan uğurlar bu istiqamətdə 103 milyon 814 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq həcmdə 

müsbət saldonun yaranması ilə müşayiət olunmuşdur. 

Artıq yüksək müstəqillik təcrübəsinə, böyük sosial dünyagörüşə, müdrik idarəçiliyə malik olan Azərbaycan 

Respublikası qazandığı uğurların ardıcıl, davamlı olması üçün uzaq gələcəyə istiqamətlənən perspektivləri və 

hədəfləri ilə yeni-yeni nailiyyətlər əldə etməkdədir. Təbii ki, bunlar mövcud dövrdə qazanılan uğurların əhatə 

dairəsinin və axarlılığının təmin edilməsini də şərtləndirməkdədir. Bu isə öz növbəsində iqtisadi siyasətin də 

əsas meyarlarından birini təşkil edir. Gələcək üçün addımlar atmaq, yeni gəlir mənbələrinin (sahələrinin) 

müəyyənləşdirilməsi və həmin sahədəki fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi məsələləri ölkəmizin iqtisadi uğurları 

arasındadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının son iyirmi ildə bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər keçən 

müddətlər üzrə özünün artım vəziyyəti ilə səciyyələnmişdir. Bu istiqamətdə fiziki və hüquqi şəxslərin 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin təmin edilməsi məqsədilə onların müxtəlif bank, eləcə də digər maliyyə və kredit 

təşkilatları ilə münbit əlaqələrinin qurulması məhsuldar nəticələrin ortaya qoyulmasına imkanlar açmışdır. 

Statistik rəqəmlərə diqqət edəndə görürük ki, 2015-ci ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikanın bank və 

kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslər 36252,1 min manatlıq kreditlərlə təmin edilmişdir.  

Günü gündən yaraşıqlanan, gözəlləşən, daha da müasirləşən Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin 

turizm potensialının inkişafında da əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. Bu sahədəki infrastrukturun daha da 

gücləndirilməsinin nəticəsidir ki, artıq Naxçıvan MR vətəndaşlarımızın və sakinlərimizin qürur mənbəyinə 

çevrildiyi kimi, xarici ölkə vətəndaşlarının da diqqətini çəkməkdədirlər. Buna görə də hər kəsin hörmətinə, 

marağına səbəb olan muxtar respublikamıza 2015-ci ilin yanvar-may aylarında 141 min 867 nəfər turist 

gəlmişdir ki, bu da sosial-iqtisadi inkişafda yeni mərhələnin əsasını qoymaqdadır.  

Göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq gələcəyə istiqamətlənən uğurları ilə yeni bir tarix 

yazmaqdadır. Ölkəmizin imza atdığı dünya miqyaslı nailiyyətlər hər bir naxçıvanlının qürur mənbəyinə 

çevrilmişdir. Eyni zamanda burada əldə olunan hər bir müvəffəqiyyət isə milli iqtisadi inkişafa böyük bir 

töhfədir. 

 

Palitra.-2015.-10 iyul.-№ 123.-S.12. 
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Naxçıvanı blokada və böhrandan xilas edərək hərtərəfli yüksəlişə qovuşduran yol 

Nazim ƏHMƏDOV, 

 iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə başlayan dağıdıcı proseslər Naxçıvan Muxtar 

Respublikasını blokadaya salmaqla yanaşı, həyatın bütün sahələrini də iflic etmişdi. 1990-1993-cü illərdə 

taleyin hökmü ilə doğma diyarda yaşamağa məcbur olmuş ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olarkən  vəziyyətdən çıxmaq, əhalinin ehtiyaclarını ödəmək 

üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdi. Bu zəruri işlər Azərbaycandan təcrid olunmuş Naxçıvanda 

həyatın davamını, muxtar respublikanın işğalının qarşısını almağı təmin etmişdi. 

 

Ulu öndər xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya çağırılıb, ikinci dəfə ölkə rəhbərliyini qəbul edəndən sonra da 

Naxçıvanın taleyi böyük rəhbəri daim narahat etmiş, ciddi düşündürmüşdü.  Çünki Naxçıvan çox ağır 

vəziyyətdə yaşayırdı, tam blokada idi: müəssisələr işləmirdi, iqtisadi əlaqələr kəsilmişdi, həyat səviyyəsi ən 

aşağı həddə düşmüşdü. Bütün bunlar Naxçıvan iqtisadiyyatını ağır böhran vəziyyətinə salmışdı. 

Prezident Heydər Əliyevin tövsiyyəsi ilə 1995-ci ilin dekabrında Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinin  sədri seçilmişdi. O, muxtar respublika rəhbərliyini qəbul edərkən öz məramını 

bir cümlə  ilə belə ifadə etmişdi: “Prezident Heydər Əliyevin dövlətçilik xəttinə sadiq qalmaq, onun bu böyük 

etimadını layiqincə doğrultmaq”. 

Ali Məclisin sədri  işə başlayarkən onun qarşısında, ilk növbədə, muxtar respublikada makroiqtisadi sabitlik 

yaratmaq, dövlətçilik maraqlarını daim uca tutmaq, görülən işləri qiymətləndirmək, problemləri və ehtiyacları 

nəzərə almaq, bütün ehtiyatları aşkara çıxarmaq və inkişafa yönəltmək kimi prioritet məsələlər dururdu. Məhz 

bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi qısa zaman da muxtar respublikanın inkişafına səbəb oldu. Bu baxından  son 19 

ildə Ali Məclis sədrinin rəhbərliyi ilə muxtar respublikanın nəyə nail olduğu göz qabağındadır. 

Muxtar respublikada son 18 ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 53,5 dəfə, adambaşına ümumi daxili 

məhsulun həcmi isə 45,5 dəfə artmışdır. Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 94,5 dəfə, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 340,2 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 8,7 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 24,1 

dəfə, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 107,2 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi isə 30,4 dəfə artmışdır. 

Naxçıvan MR Ali Məclis sədrinin prioritet saydığı məsələlərdən biri muxtar respublikanın ticarət 

dövriyyəsini və ixrac potensialını artırmaq olmuşdur. 2009-cu ilə kimi muxtar respublikanın ticarət dövriyyəsi 

həmişə mənfi saldo olmuşdur. Lakin görülən tədbirlər nəticəsində bu vaxtadək muxtar respublikanın xarici 

ticarət dövriyyəsi 26,9 dəfə artmışdır. Müəssisələrin yeni texnologiyalar əsasında yaradılması, keyfiyyətli və 

rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalı ixracın həcmini bu dövrdə 207,7 dəfə artırmışdır. 

Muxtar respublikada  2008-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə bitkiçilik məhsulları 2,4 dəfə artaraq 223 milyon 

manata, heyvandarlıq məhsulları isə 91,9 faiz çoxalaraq 114,2 milyon manata çatmışdır. Ümumiyyətlə, son 10 il 

ərzində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 4,7 dəfə artmışdır. Beləliklə, ötən illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilmişdir. 

“Azərbaycan–2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında deyilir ki, məqsədyönlü şəkildə iqtisadiyyatın 

strukturunun təkmilləşdirilməsi tədbirləri həyata keçiriləcəkdir, aqrar sektorun inkişafı və ərzaq 

təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi prioitet istiqamətlər olacaqdır.  Sovet dövründə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Zaqafqaziya vahid energetika sistemindən elektrik verilişi xətti ilə 

ötürülən enerji vasitəsilə təchiz olunmuşdur. Lakin 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən 

hadisələr – Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması muxtar 

respublikaya gələn elektrik xətlərinin Ermənistan tərəfindən kəsilməsinə və həmin ilin noyabr ayında qaz 

nəqlinin də dayandırılmasına gətirib çıxartdı. 

 Beləliklə, regionun iqtisadi  blokadasının təməli qoyuldu. O zaman Araz çayı üzərində İranla birgə tikilən və 

muxtar respublikada yeganə olan su-elektrik stansiyası tələbatın yalnız 5-6 faizini ödəyirdi. O da, ilk növbədə, 

yaşayış üçün zəruri olan mühüm obyektlərə–çörək zavodlarına, su nasoslarına, xəstəxanalara verilirdi. 
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Ümummilli lider Heydər Əliyev regionda yaşanan bu çətinliklər barədə sonralar belə demişdi: “Gecə saat 

ikiyə, üçə qədər iş otağımda az işıq verən neft lampası ilə  oturub işləyirdim, bunu hamı bilirdi. Evlərə elektrik, 

istilik vermək üçün heç bir imkan yox idi. İnsanlar, həqiqətən, donurdular.” Ötən illərdə ulu öndər Heydər 

Əliyev  və onun siyasi kursunu davam etdirən Prezident İlham Əliyev  Naxçıvanın elektrik enerjisi ilə təmin 

olunması sahəsində tarixi işlər görmüşlər. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev illər bundan əvvəl qeyd edirdi ki, strateji əhəmiyyəti olan Naxçıvan regionunun 

iqtisadi potensialını yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün ardıcıl tədbirlər görməli və ilk növbədə, onun enerji  

problemləri həll edilməlidir: “Bütün iqtisadi potensialın təməlində bu məsələlər dayanır. Əgər iqtisadi potensialı 

artırmaq istəyiriksə, enerji məsələləri mütləq həll olunmalıdır”. Son 19 ildə muxtar respublikanın enerji 

təhlükəsizliyi sahəsində çox mühüm işlər görülmüş, su elektrik stansiyalarının  sayı 7-yə çatdırılmışdır. 

Bu gün Azərbaycan ilə İran hökumətləri arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, Ordubad rayonunun Dəstə 

kəndi yaxınlığında Araz çayı üzərində daha bir su elektrik stansiyası inşa olunur. Gələcək illərdə də muxtar 

respublikada yeni layihələrin həyata keçirilməsi elektrik enerjisi  istehsalını daha da artıracaqdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov Arpaçay Su Elektrik Stansiyasının 

açılışındakı nitqində demişdir: “Bu gün dünya ölkələrində ərzaq və enerjisi təhlükəsizliyi üzrə proqramlar qəbul 

olunaraq icra edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu sahələrin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Muxtar respublikada yeni elektrik stansiyaları tikilir, əhalinin və iqtisadiyyatın enerjiyə olan tələbatı etibarlı 

şəkildə ödənir. Artıq Naxçıvan eletrik enerjisi ixrac edən muxtar respublikaya  çevrilmişdir. Enerji təminatının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcəkdir”. 

Yola saldığımız 2014-cü il də Naxçıvan üçün çox uğurlu olmuşdur. Belə ki, muxtar respublikada qəbul 

olunan dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadiyyatın, demək olar ki, bütün sahələrində 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2014-cü il 1 sentyabrda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına 

dair 2014-2018-ci illəri əhatə edən üçüncü dövlət proqramının qəbul edilməsi və onun birinci ilində əldə olunan 

nailiyyətlər bir daha göstərir ki, bu diyarda inkişaf davamlı xarakter daşıyır. 

2014-cü ildə ümumi daxili məhsulun  həcmi 2013-cü ilə nisbətən, müqayisəli qiymətlərlə 1,3 faiz artaraq 2,4 

milyard manata yaxın olmuşdur. İqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan sənaye istehsalı da artmışdır. 2014-cü ildə 

muxtar respublika sənaye məhsulunun ümumi həcmini 2,5 faiz artıraraq 891,5 milyon manatlıq məhsul istehsal 

etmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı da 2014-cü ildə 355,2 milyon manata çatmışdır ki, bu da 2013-cü 

ilə nisbətən 6,1 faiz artım deməkdir. Keçən il muxtar respublikada 103 min tondan çox taxıl, 41,4 min tona 

yaxın kartof və 66,7 min ton tərəvəz istehsal edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan heyvandarlığın inkişafı həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Ötən il muxtar respublikada 5 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, 2 heyvandarlıq təsərrüfatının 

genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır. 1 heyvandarlıq  kompleksinin  yaradılması üzrə işlər hazırda davam 

etdirilir. 

Son 1 ildə muxtar respublikada qaramalın sayı  1,3 faiz artaraq 107,6 min başa, qoyun və keçilərin sayı isə 

1,7 faiz çoxalaraq 646,3 min başa çatmışdır. Quşçuluq təsərrüfatlarının  genişləndirilməsi və inkişafı da davam 

etdirilir. Bütövlükdə, muxtar respublikada 2014-cü ildə  diri çəkidə 19,9 min tona yaxın ət və 78,9 min ton süd 

istehsal edilmişdir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 2 və 0,4 faiz çoxdur. 

Yuxarıda qeyd olunanlar onu deməyə əsas verir ki, gələcək illərdə mənşəyi bəlli olmayan ət, süd, yumurta  

və digər heyvandarlıq məhsullarının muxtar respublikaya gətirilməsinin qarşısı alınacaq və əhalinin bu 

məhsullara olan tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına ödəniləcəkdir. 

Son 19 ildə muxtar respublikada istehsal olunan  ümum daxili məhsulun 87 faizi  özəl ektorun payına düşür. 

Yerli istehsal sahələrinin inkişafı nəticəsində  2014-cü ildə 352 növ məhsul istehsal olunmuşdur. 2014-cü ildə  

336 növdə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Ötən dövrdə muxtar respublikada 63 minə yaxın yeni iş yerləri açılmışdır. 

 2014-cü ildə nəqliyyat sektoru inkişaf etmiş, 73 kilometr uzunluğunda asfalt yollar salınmış və 5 körpü 

tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası dünyanın 32 ölkəsi ilə iqtisadi əlaqələr saxlayır. 2014-cü ildə ticarət 

dövriyyəsi 515,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bunun da 408,6 milyon dolları ixrac, 106,6 milyon 

dolları isə idxaldan ibarətdir. 2014-cü ildə ixrac daha da artdığından ticarət dövriyyəsində 302,1 milyon ABŞ 

dolları həcmində müsbət saldo əldə edilmişdir. 
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Bütün bunlar, haqlı olaraq ölkədə  “Naxçıvan möcüzəsi” adlandırılır. Bu möcüzəni Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov belə açıqlamışdır: “Yol düzgün seçiləndə, milli maraqlara  və 

dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyacları nəzərə alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar”.  

Müstəqillik illərində Naxçıvan əsrə bərabər inkişaf yolu keçmişdir. Bu inkişaf 2014-cü il aprel ayının 8-də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş təntənəli  mərasimdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin nitqində belə şərh olunmuşdur: – Naxçıvan sürətlə inkişaf edir; muxtar 

respublikanın hərbi potensialı üstün dərəcədə möhkəmlənmişdir; enerji təhlükəsizliyi məsələləri öz həllini tam 

şəkildə tapmışdır; diyar əsas ərzaq məhsulları ilə tam təmin edilmişdir; bütün sosial, iqtisadi, infrastruktur, hərbi 

məsələlər yüksək səviyyədə öz həllini tapmışdır; işsizlik problemi aradan qalxmışdır; yoxsulluq səviyyəsi ən 

aşağı həddədir və s. 

 Dövlət başçısı İlham Əliyev  nitqinin sonunda demişdir: “Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvanın gələcək 

inkişafı ilə bağlı əlavə sözlərə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün işlər burada ən yüksək səviyyədə görülübdür”. Lakin 

Prezidentin dediyi kimi, hələ görüləsi işlərdə vardır. Ona görə hər kəs üzərinə düşən vəzifəni icra etməli və 

Naxçıvanı daha da irəli aparmalıdır. 

Göründüyü kimi, son 19 ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası əsrlərə bərabər yol keçmiş və böyük uğurlara 

imza atmışdır. Şübhəsiz, hərtərəfli yeniləşmə və yüksəliş xətti muxtar respublikanı daha uca zirvələrə 

aparacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-13 mart.-N 57.-S.8. 
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Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir 

Şəhla NƏBİYEVA, 

Şahbuz rayonu 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi Yer kürəsinin kiçik bir parçası, əhalisi isə dünya əhalisinin 

azacıq bir hissəsidir. Lakin böyüklük nə ərazi, nə də əhali ilə ölçülür. Özü balaca olsa da, tarix boyu bu 

diyarın şöhrəti və sərvəti  böyük olub. Bu məmləkətdə torpaq  elə bir möcüzədir ki, hər şey yetirir, əkəni-

biçəni heç vaxt naümüd qoymur. 

 

Qədim tarixə malik Naxçıvan torpağı Azərbaycan üçün həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir bölgə olub. 

Arxeoloqların fikrincə, əlverişli təbii-coğrafi mövqeyə malik olan bu diyarda əcdadlarımız qədim daş dövründən 

məskən salmışlar. Qazma, Əshabi-Kəhf, Daşqala, Kilid, “Fərhad evi” kimi tanınan qədim mağaralardan və  

digər mənbələrdən əldə edilən çoxsaylı maddi-mədəniyyət nümunələri də deyilənləri təsdiqləyir. 

Şahbuz rayonunun dillər əzbəri olan Batabat yaylağı ərazisində qədim İpək yolunun üstündəki qayada 

külünglə çapılaraq düzəldilən “Fərhad evi”ndə müxtəlif vaxtlarda aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində 

müəyyən edilmişdir ki, daş məmulatlarının hazırlanma texnikası və tipoloji xüsusiyyətləri bu ərazilərdə qədim 

insanların hələ paleolit dövründən məskunlaşdığını sübut edir.  

“Naxçıvan tarixi” kitabında göstərildiyi kimi, mütəxəssislər tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində o da 

sübut olunmuşdur ki, eramızdan əvvəl dördüncü minilliyin sonu, ikinci minilliyin əvvəllərində Naxçıvan 

ərazisində qala-şəhər məntəqələri fəaliyyət göstərib. Yurd yerlərimizdə aparılan qazıntılar nəticəsində mixi yazı 

nümunələrinin qeydə alınması da regionun qədim tarixə malik olmasının göstəricisi kimi qiymətləndirilib. 

İnkişaf edib böyüyən bu ərazidə sonrakı illərdə də yaşayışın davam etdiyini sübut edən şəhərsalma 

mədəniyyətinin və qədim arxitektura nümunələrinin izləri aşkarlanmışdır. 

 

Siyasi maraqların kəsişdiyi məkan 

 

Tanrı  bəxşişi olan Naxçıvan Şərqlə Qərbin qovuşağındadır. Di gəl, kənardan baxıb köks ötürmə bu torpağa, 

belə bir diyara sahib olmaq arzusunu  boğ  içində. Elə bu niyyətlə yanıb-qovrulan qurd xislətli ermənilər 

Naxçıvanı işğal etmək, özününküləşdirmək istəyilə qanlar töküb, fitnə-fəsad törədib, mənhus planlarını həyata 

keçirmək istəyiblər. Muxtariyyətimizin yaradılmasının necə böyük siyasi təzyiqlərə məruz qalması və 

vətənpərvər ziyalılarımızın başına gətirilən müsibətlər bunu bir daha təsdiqləyir. Muxtar respublikanın 

yaradılması tarixindən və o zaman aparılan siyasi oyunların məntiqi nəticəsini özündə əks etdirən missiyanın 

yerinə yetirilməsini şərtləndirən amillər haqqında Naxçıvan MR-in 90 illiyi münasibətilə “Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir”  mözusunda  keçirən beynəlxalq konfransda müxtəlif fikirlər səsləndirilmişdir. 

Həmin konfransda çıxış edən  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov demişdir: 

“...1920-ci il dekabrın 2-də Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış hərbi-siyasi sazişə görə, qədim 

Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun Ermənistana verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini həlli vacib olan 

məsələlər sırasına çəkmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu dövrdə yaranmış siyasi vəziyyəti nəzərdə 

tutaraq demişdir ki, Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini zəruri 

etmişdir. Bu zərurət, ilk növbədə, Azərbaycana məxsus ərazinin qorunması vacibliyindən irəli gəlirdi. Zəngəzur 

Ermənistana veriləndən sonra Naxçıvan Azərbaycanın digər ərazilərindən təcrid olunmuş və burada gərgin 

vəziyyət yaranmışdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin düşdüyü vəziyyətdən istifadə edən böyük dövlətlər İrəvan və Zəngəzur 

kimi Naxçıvanı da ermənilərə güzəştə getmək, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqəni kəsmək istəyirdilər. 

Erməni yaraqlıları ərazini azərbaycanlılardan təmizləmək üçün ən qəddar vasitələrə əl atır, soyqırımı törədir, 

torpaqların boşaldılmasına çalışırdılar. Buna baxmayaraq, nə böyük dövlətlərin təzyiqi, nə də erməni hərbi 

müdaxiləsi naxçıvanlıların iradəsini sındıra bilmədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş naziri Nəsib bəy 

Yusifbəyli 1919-cu il avqustun 18-də parlamentdəki çıxışında erməni istilaçılarına qarşı Naxçıvanda aparılan 

müqavimət hərəkatı barədə demişdir: “Naxçıvan öz qüvvəsi ilə istilaçıları devirərək Azərbaycanla birləşməyə 

hazır olduğunu bildirmişdir”. 
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...Bəs necə oldu ki, Naxçıvana muxtariyyət verildi? Sovet “tarixşünaslığı” uzun müddət Naxçıvana 

muxtariyyət verilməsində mərkəzi hökumətin rolunu qabartmışdır. Üstündən sükutla keçilən bir faktor vardı ki, 

o da naxçıvanlıların muxtariyyət uğrunda inadlı mübarizəsidir. İndi arxiv materialları aydın şəkildə göstərir ki, 

Naxçıvana muxtariyyət verilməmişdir, əksinə, naxçıvanlılar bu muxtariyyəti qazanmışdılar. Naxçıvanın 

muxtariyyəti ermənilərə qarşı silahlı mübarizə cəbhəsində qazanıldığı kimi, böyük dövlətlərin siyasi oyunlarına 

qarşı diplomatik mübarizə cəbhəsində də qazanılmışdır. Behbud ağa Şahtaxtinski Sovet Rusiyası rəhbərliyi ilə iş 

aparır və bolşevik Rusiyasının rəhbəri Vladimir Leninə “Naxçıvanın Ermənistana verilməsi xalqın özünütəyin 

prinsipini və Sovet Azərbaycanının hüquqlarını pozur”, – deyirdisə, Tiflisdəki Amerika generalı Haskelə 

Naxçıvanın, Şərur-Dərələyəzin və Vedibasarın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu əsaslandıran Əli Səbri 

Qasımov “Naxçıvanın və digər regionların əhalisi bu ərazilərin erməni hökumətinə verilməsinə necə baxar?” 

sualına: “Əldə silah ləyaqətli ölümü üstün tutaraq bu hökuməti var qüvvələri ilə rədd edərlər” – cavabını 

vermişdir. 

 Naxçıvan əhalisinin və ziyalılarının inadlı mübarizəsi, Türkiyə hökumətinin tutduğu ədalətli mövqe 

nəticəsində 1921-ci ildə Naxçıvanın muxtar respublika statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasını 

şərtləndirən Moskva və Qars müqavilələri imzalanmış, bu sənədlər əsasında 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan 

Muxtar Respublikası təşkil olunmuşdur. 

Deməli, Naxçıvan tarix boyu hərb meydanı, cəng meydanı olub və elə bu səbəbdəndir ki, bu torpağın 

sakinləri mücadilədə bişə-bişə, mətinləşə-mətinləşə beş min illik tarixi yaradıb və yaşamaq haqqı qazanıblar. 

Hətta, təklənəndə belə yağılara layiqli cavab veriblər. Təkcə silaha – silahla cavab verməyiblər, həm də elmin 

qabağına elmlə, incəsənətin qabağına incəsənətlə, mədəniyyətin qabağına mədəniyyətlə, siyasətin qabağına 

siyasətlə çıxıblar. Düşməni düşmən kimi, dostu dost kimi qarşılamağı bacarıblar və bacarırlar. Bu Vətənə, bu 

dövlətə xidməti həyat amalı bilib bu yurdun insanları. Torpağına sahib çıxan, sərhədlərini göz bəbəyi kimi 

qoruyan naxçıvanlılar uzun illərdən bəri zəhmətlə gülüstana çevirdikləri bu diyara  günbəgün gözəllik naxışı 

vurmaqla bu gün də düşmənə göz dağı yaradırlar. 

Dövlət qayğısı insanları daha yaxşı işləməyə, xariqələr yaratmağa ruhlandırır. Bəlkə elə buna görədir ki, 

“Naxçıvanın insanları da möcüzədir”, – deyirlər. Bənnası bənna kimi, ustası usta kimi yetişib, əsl sənətkar olub. 

Buna misal yüzlərlə sənət əsərlərini və sənətkarlıq məktəblərini göstərmək olar. Əcəmi Naxçıvaninin bütün 

Şərqə səs salan memarlıq, yaxud da  Bəhruz Kəngərlinin rəssamlıq, boyakarlıq və qrafika məktəblərini 

göstərmək kifayətdir. Bu diyar bəşəriyyətə dahilər də verib. Şahtaxtinskilər, Məmmədquluzadələr, Ordubadilər, 

Cavidlər, Məmməd Arazlar, Yusif Məmmədəliyevlər, Cəmşid Naxçıvanskilər və XX  əsrdə isə Heydər Əliyev 

kimi nəhəng şəxsiyyəti ilə tarixlərdə yaşayıb və yaşayacaq Naxçıvan. Bu torpaq varı ilə deyil, varisilə, fərdləri 

ilə deyil, mərdlərilə yaşayır. 

Naxçıvan diyarı mürəkkəb, çətin və maraqlı bir inkişaf yolu keçib. Şərqlə Qərbi birləşdirən qədim İpək 

Yolunun üstündə yerləşən bu diyar həmişə fatehlərin, böyük dövlətlərin siyasi maraqlarının kəsişdiyi bir ünvan 

olub. Bu səbəbdən də onun mənsub olduğu və yaşadığı siyasi tarixin böyük bir qismi mübarizədə keçib. 

Tarixə bir nəzər: Tarixçilərin yazdıqlarına görə, eramızdan əvvəl VIII əsrdə Manna dövlətinin tərkibində 

olan, sonralarsa skiflər tərəfindən ələ keçirilən Naxçıvan daha sonra Midiya, eramızdan əvvəl VI əsrdə isə 

Əhəmənilər tərəfindən işğal olunub. Eramızdan əvvəl IV əsrdə Makedoniyalı İsgəndərin ordusunun hücumuna 

məruz qalan, imperiya dağıldıqdan sonra Atropatena dövlətinə qatılan Naxçıvanı bizim eranın 624-cü ilində 

Bizans imperatoru II İrakli ələ keçirib. VII əsrin 40-cı illərində isə bölgəni ərəblər işğal ediblər. 

IX-XI əsrlərdə Azərbaycanın feodal dövlətlərinin tərkibinə daxil olan Naxçıvan Yaxın və Orta Şərqin gözəl, 

əzəmətli şəhərlərindən birinə çevrilib. XII əsrdə isə Azərbaycanın Atabəylər-Eldəgizlər dövlətinin paytaxtına 

çevrilməsindən sonra Naxçıvanın qüdrəti daha da artıb. XIII-XIV əsrlərdə o, Xarəzmşahların, monqolların, Qızıl 

Ordanın dağıdıcı yürüşlərinə məruz qalsa da, bütün dövrlərdə öz mədəniyyətini, dövlətçiliyini və tarixi ərazisini 

qoruyub saxlaya bilmişdir. 

 

Gərgin və təzadlı dövr 

 

1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın əsas ərazisindən təcrid olunmuş Naxçıvanın nə qədər gərgin və təzadlı bir 

dövr yaşaması tarixi mənbələrdə öz əksini tapıb. Belə ki, mənbələrdə göstərilən faktlara əsasən, demək olar ki, 

həmin dövrdə iki xarici dövlətin — ABŞ və İngiltərənin general-qubernatorluğunun fəaliyyət göstərməsi 
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regiondakı ictimai-siyasi hadisələri daha da gərginləşdirmişdir.  Həmişə Azərbaycan əraziləri hesabına “Böyük 

Ermənistan” dövlətini  yaratmaq arzusu ilə fitnəkar planlarını tarixən başqalarının köməkliyi ilə həyata 

keçirmək istəyən ermənilər yenə də əl-qol açmağa başladılar. 

 

Bir haşiyə: 

 

“Böyük Ermənistan” — bu xəyali dövlət görəsən, harada olub və onun yaranması ideyası hansı dövrdən baş 

qaldırıb? Əgər ermənilər öz havadarlarının təşkilatçılığı ilə nə vaxtsa Xəzər, Qara və Aralıq dənizləri arasındakı 

ərazilərə gətiriliblərsə, onda belə çıxır ki, onların ayaqları dəyən hər yer xəyali dövlətin bir parçası olub. Onda 

belə çıxır ki, bir yeri-yurdu məlum olmayan erməni əyilib Arazdan su içibsə, bu çay erməni çayı olub. Yaxud 

da, bir erməni öz şələsini Naxçıvanın harasındasa yerə qoyub bir balaca dincəlibsə, deməli, ora erməni yaşayış 

məskəni olub?... 

O dövrdə də əzəli dədə-baba yurdumuz olan Zəngəzuru elə bu hiylələrlə ələ keçirməklə kifayətlənməyən 

ermənilər həm də qədim oğuz-türk yurdu olan Naxçıvana da sahib çıxmaq istədiklərindən min-bir hiyləyə əl 

atıblar. Amma niyyətləri baş tutmayıb. Çünki bu yurda sahib çıxan oğulları, böyük şəxsiyyətləri, siyasi liderləri 

olub. Onlar zaman-zaman, elə indiki kimi, bu yurdu yağılardan qorumağı bacarıblar. Azərbaycanın ayrılmaz bir 

parçası olan Naxçıvanın bundan sonra da qorunması və muxtar dövlət kimi var olması üçün əməli tədbirlər 

görən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir: 

“Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda, şərəfli bir 

yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə 

yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik 

muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi 

sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal 

iştirakçısıdır. Naxçıvan hazırda mötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunduğu məkana çevrilmişdir". 

Naxçıvanın, qədim dövlətçilik tarixi vardır. Qədim Atabəylər dövlətinin mərkəzi olan Naxçıvana 90 il 

bundan əvvəl Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsi bu diyarın strateji əhəmiyyətini əks etdirən 

bir qərar idi. Ancaq bununla bərabər, o vaxt xalqımıza qarşı ədalətsizlik də edilmişdir. Çünki Azərbaycanın əzəli 

torpağı olan Zəngəzur Azərbaycandan alınıb Ermənistana verilmişdir. Bu, böyük ədalətsizlik idi. Çünki tarixi, 

əzəli Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun o vaxtkı əhalisinin mütləq əksəriyyəti azərbaycanlılar,  bütün yaşayış 

məntəqələrinin adları isə  Azərbaycan adları idi. Eyni zamanda, bu addım Azərbaycanı coğrafi baxımdan iki 

yerə böldü. 

Beləcə tarixin müxtəlif dönəmlərində yaranmış ictimai-siyasi proseslərdən fitnəkar planlarının reallaşması 

üçün istifadə edən ermənilərin havadarlarının iştirakı ilə də bir çox siyasi hadisələr cərəyan etməyə başladı. Bu 

səbəbdən də o dövrkü tarix bölgə və onun əhalisi üçün həqiqətən də ağır və təlatümlü dövr olmuşdu. Belə ağır 

və məşəqqətli dövrdə ermənilərin silahlı basqınlarına mərdliklə sinə gərən Naxçıvan əhalisi yenə də yeganə 

xilasını Azərbaycanın tərkibində qalmaqda gördü. 

Türkiyə dövlətinin o dövrdə siyasi və hərbi cəhətdən bölgəyə göstərdiyi təmənnasız kömək sayəsində 

muxtariyyətin qorunub saxlanılması üçün lazımi tədbirlər görüldü. 1918-ci ilin iyulunda-Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yenicə möhkəmləndiyi dövrdə Kazım Qarabəkir Paşanın komandanlığı ilə Naxçıvana gəlmiş 

XI Qafqaz ordusu ermənilərin bu ərazidən qovulmasında naxçıvanlılara olduqca böyük kömək göstərmişdir. Elə 

həmin ilin noyabr ayında yaradılan Araz Türk Cümhuriyyəti də əhalinin erməni işğalçılarına qarşı mübarizəyə 

səfərbərliyə alınmasında əhəmiyyətli rol oynamışdı. Cəmi beş ay fəaliyyət göstərən bu qurum torpaqlarımızın 

erməni daşnaklarının əlinə keçməsinə imkan verməməklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünə 

xidmət etmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, paytaxtı Naxçıvan şəhəri olan bu siyasi qurumun ərazisi 16 

min kvadratkilometr, əhalisi isə 1 milyon nəfərə yaxın olub. Həmin qurum təkcə Naxçıvan bölgəsindəki 

əraziləri əhatə etməyib. Onun çevrəsindəki ərazilər Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri də bu 

respublikanın tərkibinə daxil olub. 
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Naxçıvanlıların iradəsi ilə məkrli  siyasətin qarşısı alındı 

 

Tarixçilərin fikrincə, əgər 1918-1920-ci illərdə ermənilərin Naxçıvanı işğal etməklə bağlı cəhdləri daha çox 

hərbi və siyasi müstəvidə aparılmışdırsa, 1920-ci ilin aprelində, bolşeviklərin Azərbaycanı işğal etməsindən 

sonra daşnak Ermənistanın ərazi iddiası mərkəzi hakimiyyətin regional siyasəti səviyyəsinə qaldırılmışdır. O 

zamankı “fəhlə-kəndli hökuməti”nin apardığı bu məkrli siyasət Naxçıvanın öz fəhlə və kəndlilərinin qətiyyətli 

mövqeyi nəticəsində uğursuzluğa düçar oldu. Belə ki, 1921-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan, Ermənistan və 

Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda Naxçıvan əhalisi Naxçıvan mahalının 

muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs vermişdir. Bundan sonra, ermənilərin zor 

gücünə, hərbi yolla Naxçıvanı işğal etmək niyyətləri baş tutmamışdır. O dövrdə Ermənistanın ilk baş naziri 

olmuş şəxs də etiraf etmişdir ki, “Naxçıvanda inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik. Silaha əl 

atmağa, qoşun yeritməyə və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar və Naxçıvan ərazilərində öz 

hakimiyyətimizi hətta silah gücünə də qurmağa nail ola bilmədik. Məğlub olduq və geri çəkildik”. 

 

Diplomatiya və siyasət meydanında 

 

Muxtariyyət məsələsinin siyasi aktuallığını belə bir fakt da təsdiq edir ki, bu məsələ 1919-cu ildə bir neçə 

dəfə Zaqafqaziya Seymində, 1918-20-ci illərdə dəfələrlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Türkiyə 

Respublikasının və Ermənistanın milli şuralarında, parlamentlərində, 1919-cu ildə Versal Sülh Konfransında, 

1920-1921-ci illərdə Azərbaycan və qonşu dövlətlərin inqilab komitələrində, 1921-ci il martın 16-da Rusiya 

Kommunist (Bolşeviklər) Partiyasının Siyasi Bürosunda, 1920-21-ci illərdə Rusiya Xalq Komissarları 

Sovetində müzakirə mövzusuna çevrilmişdir.  Naxçıvan muxtariyyətinin yaradılmasında bu yurdun vətənpərvər 

və ziyalı  övladlarının əvəzsiz rolu olmuşdur. Onlardan bu yolda həyatlarını belə qurban verməyə hazır olan 

Şahtaxtinskiləri göstərmək olar. Bu nəsilin oğlu, xalqına, dövlətinə özünəməxsus  xidmətləri olan Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qazanılmasında xüsusi yeri və rolu olmuşdur. Bunu tarixi 

faktlar da sübut edir. 

Naxçıvanın tarixi taleyi yalnız 1921-ci ildə böyük uzaqgörənliklə imzalanmış iki beynəlxalq sənəddə – 

Moskva və Qars müqavilələrində öz əksini tapa bilmişdir. Həmin il martın 16-da Moskvada imzalanan müqavilə 

Naxçıvanın artıq mövcud olan ərazi statusunu təsbit edərək ona Azərbaycan hakimiyyəti daxilində muxtariyyət 

verilməsini müəyyənləşdirdi. 

Oktyabrın 13-də Cənubi Qafqazın sovet respublikaları ilə Türkiyə hökuməti arasında Rusiya 

nümayəndəsinin iştirakı ilə bağlanan Qars müqaviləsi də əvvəlki müqavilənin şərtlərini daha da 

möhkəmləndirdi. 20 maddədən və 3 əlavədən ibarət olan bu müqavilənin beşinci maddəsi Naxçıvanın gələcək 

statusundan bəhs edirdi: “Türkiyə hökuməti, sovet Ermənistanı və Azərbaycan hökumətləri Naxçıvan 

vilayətinin hazırkı müqavilənin üçüncü əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Azərbaycanın himayəsi altında 

muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar”. Müqavilənin müddətsiz imzalanması bölgənin gələcək taleyi üçün də 

böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Zorla siyasiləşdirilmiş Naxçıvan məsələsi məhz bu müqavilələrlə əhalinin arzu və tələbinə uyğun olaraq həll 

edilmişdi. Bu halda Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi qalması imkanı reallaşmışdır.  

 

Muxtariyyət yollarında 

 

Naxçıvanın muxtar respublika kimi ötən əsrin son onilliklərində inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə 

sıx bağlıdır. Ulu öndər bütün dövrlərdə Naxçıvana böyük diqqət göstərmişdir. 1970-1980-ci illərin əvvəllərində 

respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşdür. O vaxt Azərbaycanın hər bir yerində 

olduğu kimi, Naxçıvanda da sürətli inkişaf dövrü müşahidə edilirdi. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

1980-ci illərin əvvəllərində sovet məkanında ən qabaqcıl yerlərdə idi, o cümlədən Naxçıvanda da böyük sosial 

quruculuq işləri aparılırdı. Naxçıvanın sənaye potensialı formalaşırdı. Bir sözlə, muxtar respublika öz inkişaf 

dövrünü yaşayırdı. 
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XX əsrin sonuncu onilliyində mənfur ermənilərin yaranmış ictimai-siyasi vəziyyətdən istifadə edərək, 

başladığı işğalçılıq siyasəti bu məsələnin yenidən gündəmə gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Bir fakta da diqqət yetirək: 1988-ci ildə məlum hadisələr zamanı sentiyabr ayında Ermənistan KP MK-nin 

plenumunda Zori Balayan quldur, cəllad və qarətçi Andronikin Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizəsindən 

danışaraq “Andronik Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti quranlardan biridir”, deməklə  xalqımızın tarixi keçmişinə 

ləkə vurmağa çalışmışdır. Bununla yanaşı, Z. Balayan bildirmək istəmişdir ki, Naxçıvan “Sovet 

Ermənistanı”nın bir parçasıdır. Belə bir dövrdə – odlar diyarının oda-alova düşdüyü zamanda yenidən 

Naxçıvanın muxtariyyət məsələsinin gündəmə gəlməsi ilə uzaqgörən siyasətçi Heydər Əliyev Naxçıvanın başı 

üstünü alan təhlükənin nə qədər ciddi olduğunu düzgün qiymətləndirərək bölgənin təhlükəsizliyinin əsas qarantı 

olan Qars müqaviləsinin təzələnməsi təklifini irəli sürdü və müqavilənin təzələnməsinə nail oldu. Beləcə, 

yaranmış gərgin vəziyyətdən istifadə etməyə çalışan maraqlı qüvvələrin qarşısına yeni bir keçilməz sədd çəkildi. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının sürətli inkişaf yolu keçməsi və intibah dövrünü yaşaması o dövrdə 

muxtariyyətimizin qorunması ilə mümkün oldu. Akademik İsa Həbibbəylinin təbirincə desək, Naxçıvan 

Azərbaycanın dövlətçilik laboratoriyası oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixin bu mürəkkəb sınaq çağında da ulu öndər Heydər Əliyevin müdrikliyi 

və qətiyyəti sayəsində öz muxtariyyətini qoruyub saxlaya bildi. Və bu, sonralar, 1998-ci ildə  Konstitusiyamızda 

təsbit olundu. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti dövründə olduğu kimi, Prezidentimiz cənab İlham Əliyev də ötən dövr 

ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişaf etdirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlamışdır.  

Bu gün də muxtar respublika əhalisinin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli istiqamətində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin  konkret tədbirlər görməsi, zəruri istiqamətləri müəyyənləşdirməsi blokada  

şəraitində yaşayan regionun hərtərəfli inkişafına stimul yaradır.  Dövlət siyasətinin muxtar respublikamızda 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi üçün Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov öz diqqət 

və qayğısını əsirgəmir. Elə buna görə də regionda təhsilin, səhiyyənin, elm və mədəniyyətin inkişafına, tikinti, 

abadlaşdırma və bərpa işlərinə daim böyük diqqət və qayğı göstərilməsi sayəsində uğurlar, nailiyyətlər əldə 

olunur. 

Naxçıvanın keçdiyi qədim və uzun tarixi inkişaf yolunun hər bir səhifəsi sübut edir ki, bu diyar ən qədim 

zamanlardan Azərbaycana məxsus olmuşdur, onun ayrılmaz tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ən qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Naxçıvan bu gün dinamik inkişaf edən Azərbaycan Respublikasının 

tərkibində olan muxtar respublika kimi dünya birliyinə uğurla inteqrasiya edən çox önəmli bir modeldir. Çünki 

1995-ci ilin dekabrından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində çalışan Vasif Talıbov 

Heydər Əliyev ideyalarını məqsədyönlü şəkildə davam etdirən ölkə başçısının yürütdüyü siyasətə dəstək 

olmaqla yanaşı, həm də  ardıcıl və prinsipial dövlətçilik fəaliyyəti ilə həyata keçirilən böyük quruculuq işlərinin 

muxtar respublikanın 90 illik tarixində xüsusi yeri və rolu vardır. 

Muxtar respublikanın son iyirmi illik yeni inkişaf tarixini yazan Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri 

tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü işlər bölgənin intibahına, sərhədlərinin möhkəmlənməsinə və 

muxtariyyətinin qorunmasına böyük töhfələr verdi. Əldə olunan uğurlar bir daha onu göstərdi ki,  90 illik tarixi 

dövründə Naxçıvan bu qədər inkişaf yolu keçməmişdi. 

Tarix sübut edir ki, yol düzgün seçiləndə insanlar da xoşbəxt və firavan yaşamaq haqqı qazanırlar. Bu haqqı 

dəyərləndirmək bizim hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-15 fevral.-N 36.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2014-cü ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə dair müşavirə 

keçirilmişdir 

Fevralın 9-da Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2014-cü ilin yekunları 

və qarşıda duran vəzifələrə dair müşavirə keçirilmişdir. 

 

Müşavirədə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat və sənaye naziri Famil Seyidov 

demişdir ki, 2014-cü ildə də muxtar respublika iqtisadiyyatının bütün sahələr üzrə dinamik inkişafı təmin 

olunmuş, makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, özəl bölmənin inkişafına dövlət dəstəyi davam 

etdirilmişdir. 2004-2014 -cü illərdə ümumi tutumu 12 min 250 ton olan soyuducu anbarlar, tutumu 27 min ton 

olan uzunmüddətli və 43 min 400 ton olan qısamüddətli taxıl ehtiyatı anbarları, 17 taxıl emalı müəssisəsi, 222 

heyvandarlıq, 64 quşçuluq, 94 arıçılıq, 12 balıqçılıq, 68 bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatı istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda muxtar respublikada 352 növdə məhsul istehsal olunur və 336 növdə məhsula olan tələbat tamamilə 

yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri Elşad Əliyev demişdir ki, muxtar respublikada 

meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi, lizinq xidmətinin genişləndirilməsi, istixana 

komplekslərinin, quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarının, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin işə salınması 

kənd təsərrüfatının inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. 2014-cü ilin məhsulu üçün sahələrdən 103 min ton 

taxıl, 41 min tondan artıq kartof, 66 min 731 ton tərəvəz, 36 min ton meyvə toplanmışdır. Ötən il muxtar 

respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 4 milyon 920 min manat yardım və subsidiyalar 

ödənilmişdir. Bütün bunlar kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı ilə nəticələnmiş, bütövlükdə, kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulu 355 milyon 157 min manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin sədri Səbuhi Məmmədov 

çıxış edərək bildirmişdir ki, 2014-cü ildə bank sistemində maliyyə sabitliyi təmin edilmiş, bank aktivlərinin 

keyfiyyət göstəriciləri məqbul həddə qorunmuşdur. Muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən 

2014-cü il ərzində 54 milyon 457 min manat kredit verilmişdir ki, bunun da 21 milyon 362 min manatını 

qısamüddətli, 33 milyon 95 min manatını uzunmüddətli kreditlər təşkil edir. Verilmiş kreditlərin 17 milyon 956 

min manatı kənd təsərrüfatının, 5 milyon 674 min manatı sənayenin, 7 milyon 180 min manatı tikintinin, 4 

milyon 702 min manatı kommersiya sahibkarlığının inkişafına, 2 milyon 53 min manatı daşınmaz əmlak 

alınması üçün ipotekaya, 16 milyon 892 min manatı digər kommunal, sosial və istehlak sahələrinə 

yönəldilmişdir. Banklar tərəfindən 2014-cü il ərzində 2244 hüquqi, 36 min 13 fiziki şəxs olmaqla 38 min 257 

müştəriyə xidmət göstərilmiş, 107 hüquqi, 17 min 867 fiziki şəxs olmaqla 17 min 974 müştəriyə yeni bank 

hesabı açılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov müşavirədə çıxış edərək demişdir: 2014-

cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları bir daha göstərdi ki, ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikamızda 

əvvəlki illərdə əldə edilmiş inkişaf meyilləri qorunub saxlanmışdır. Ötən il yaradılmasının 90 illik yubileyini 

təntənəli şəkildə qeyd etdiyimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi və sosial həyatın bütün sahələrində 

dinamik inkişaf təmin olunmuşdur. İqtisadi tərəqqinin əldə olunmasında sahibkarlıq subyektlərinin 

özünəməxsus yeri və rolu vardır. Bu barədə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji 

yolumuzdur”. Bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sahibkarlığın inkişafı dövlət 

siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən biri kimi daim diqqət mərkəzində saxlanılır, iş adamlarının fəaliyyət 

dairəsinin genişləndirilməsi, əlverişli biznes və investisiya mühitinin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl 

tədbirlər görülür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sahibkarlığın inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. 

Bunun nəticəsidir ki, ötən il ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 87 faizi ötmüşdür. 

Qeyd olunmuşdur ki, daxili bazarın qorunması və yerli istehsalın inkişafı sahəsində son illər həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi olaraq muxtar respublikada məşğulluq səviyyəsi yüksəlmiş, əhali tələbatının 

yerli istehsal hesabına ödənilməsi imkanları daha da artmışdır. Lakin bu imkanlardan, yaradılmış şəraitdən 

bəzən lazımi səviyyədə istifadə olunmur, müəssisələrin yaradılmasına dövlət maliyyə dəstəyi göstərilərkən 

layihələr düzgün qiymətləndirilmir, eləcə də xammal və istehlak bazarı amilləri nəzərə alınmır. 
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Ali Məclisin sədri dövlət orqanlarına konkret tapşırıqlar verərək demişdir: Maliyyə Nazirliyi növbəti ilin 

dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin müvafiq orqanlar tərəfindən səmərəli və təyinatına uyğun 

istifadəsinə nəzarəti gücləndirməli, aidiyyəti dövlət strukturları isə dövlət büdcəsinin vəsaitindən qənaətlə 

istifadə olunmasına çalışmalıdırlar. Həyata keçirilən maliyyə əməliyyatlarının nağdsız hesablaşmalar vasitəsilə 

aparılmasına üstünlük verilməlidir. Nağdsız ödənişlərin həcminin artırılmasında böyük əhəmiyyət daşıyan POS-

terminallardan səmərəli istifadənin təmin olunması məqsədilə Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası 

İdarəsi və Vergilər Nazirliyi fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər. 

Daxili bazarın qorunması, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

yerli xammal və əmək resurslarından səmərəli istifadə etməklə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasını 

bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Təklif olunmuş biznes-planların qiymətləndirilməsinə 

məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. Satış bazarı olan və yerli təsərrüfatçılıq ənənələrinə əsaslanan kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin yaradılmasına üstünlük verilməli, bu sahədə muxtar respublikanın bütün şəhər və rayonlarının 

imkanlarından istifadə olunmalıdır. Sahibkarlıq subyektlərinin normal fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən amillər 

ciddi təhlil olunmalıdır. Nazirlik sahibkarlıq subyektləri ilə müvafiq dövlət orqanları arasında fəaliyyətin 

əlaqələndirilməsinə nail olmalıdır. Yeni yaradılan müəssisələrin fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə 

qanunamüvafiq güzəştlərin tətbiq olunması nəzərdən keçirilməli, sənədləşmə zamanı yol verilən bürokratik 

əngəllərə son qoyulmalı, əsassız müdaxilə halları aradan qaldırılmalıdır. Ədliyyə Nazirliyi sahibkarlıq sahəsində 

yoxlamaların məlumat reyestrinin qanunvericiliyə uyğun aparılmasını təmin etməlidir. 

Qeyd olunmuşdur ki, sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi nəticəsində muxtar respublikada sahibkarlar 

təbəqəsi formalaşmışdır. Bunun nəticəsidir ki, dövlətin maliyyə dəstəyi ilə yanaşı, sahibkarların şəxsi vəsaitləri 

hesabına investisiya qoyuluşlarının həcmi də ilbəil artır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi iqtisadi inkişafın üstün 

istiqamətlərinə uyğun yeni layihələrin icra edilməsinə diqqəti artırmalı, kreditlərin daha çox real sektorun 

inkişafına yönəldilməsi təmin edilməli, kənd təsərrüfatı sahəsində yaradılması nəzərdə tutulan layihələrin 

maliyyələşdirilməsinə üstünlük verilməlidir. 

“Sahibkarların fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün onlara təkcə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə 

kifayətlənmək olmaz”, – deyən Ali Məclisin sədri bildirmişdir ki, müvafiq sahədə uğur qazanmaq üçün 

sahibkarlara, xüsusilə fiziki şəxslərə zəruri iqtisadi biliklərin verilməsi də lazımdır. İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyi Sahibkarlar Konfederasiyası ilə birlikdə Biznes Mərkəzinin imkanlarından istifadə edərək 

sahibkarların maarifləndirilməsi, onlara beynəlxalq təcrübənin öyrədilməsi ilə bağlı müxtəlif kurs və 

treninqlərin təşkilinə diqqəti artırmalıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vergilər Nazirliyi və 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birlikdə bütün işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək müqavilələrinin 

bağlanmasına diqqət yetirməlidir. Hər bir sahibkar tabeliyində çalışan işçilər üçün normal iş və istirahət 

şəraitinin yaradılmasına, xüsusilə istehsal müəssisələrində əməyin təşkili və təhlükəsizlik qaydalarına əməl 

olunmasına nəzarət etməlidir. 

Ali Məclisin sədri demişdir: Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında bank sektorunun rolu xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi 2015-ci ildə əhalinin maliyyə 

resurslarına və bank xidmətlərinə çıxış imkanlarının daha da yaxşılaşdırılması üçün maliyyə vasitəçiliyini 

genişləndirməli, təklif olunan xidmətlərin keyfiyyəti yüksəldilməlidir. Bank və kredit təşkilatları tərəfindən real 

iqtisadiyyata, xüsusilə kənd təsərrüfatına daha böyük həcmdə kreditlərin ayrılması, həmçinin onların çoxsahəli 

olması təmin edilməlidir. 

Daxili bazarda süni qiymət artımının qarşısının alınması məqsədilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılmışdır ki, kənd təsərrüfatı və emal 

müəssisələrinin istehsal etdikləri məhsulların birbaşa istehsalçılar tərəfindən satışına şərait yaradan 

yarmarkaların təşkilini cari ildə də davam etdirsinlər. Yerli istehsalın qorunmasının, həmçinin istehlak bazarının 

keyfiyyətli məhsullarla təchiz olunmasının vacibliyini vurğulayan Ali Məclisin sədri aid qurumlara tapşırıqlar 

verərək demişdir: Dövlət Gömrük Komitəsi idxal-ixrac əməliyyatlarının mövsümə uyğun olaraq 

tənzimlənməsini davam etdirməli, sərhəd-buraxılış məntəqələrində sanitariya və karantin mühafizəsi üçün 

tədbirlər müasir tələblər səviyyəsində təşkil olunmalıdır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Dövlət Gömrük 

Komitəsi ilə birlikdə daxili bazarın yerli məhsullarla təminatı istiqamətində ardıcıl tədbirlər görməli, idxala 

nəzarət olunmalı, yerli məhsulların keyfiyyəti yüksəldilməlidir. Eyni zamanda, xarici ticarət iştirakçıları olan 

sahibkarlıq subyektləri ilə əməkdaşlıq daha da artırılmalıdır. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
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Dövlət Komitəsi istehsal olunmuş məhsulların keyfiyyətinin yoxlanılması işini mütərəqqi təcrübələrdən istifadə 

etməklə davam etdirməli, sağlamlıq üçün zərərli məhsulların satışına yol verilməməlidir. 

Ali Məclisin sədri demişdir: 2015-ci il “Kənd təsərrüfatı ili” elan olunmuşdur. Əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

təmin olunması, emal müəssisələrinin xammal təchizatındakı rolu, eləcə də əhalinin əksər hissəsinin kəndlərdə 

məskunlaşması və aqrar sektorda çalışması nəzərə alınaraq kənd təsərrüfatının inkişafı hər zaman diqqət 

mərkəzində saxlanılıb. Dövlət fermerlər üçün bir sıra güzəştlər müəyyən edib. Bununla yanaşı müvafiq 

qurumlar da kənd təsərrüfatında məhsuldarlığı artırmaq üçün məhsul istehsalçılarına yaxından kömək 

göstərməli və mütəxəssis məsləhətləri verməlidirlər. Əkinə yararlı torpaq sahələrindən səmərəli istifadə etmək 

üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanları bitkiçilik məhsullarının rayonlar üzrə yerli 

şəraitə uyğun əkilməsi, növbəli əkin sisteminin tətbiqi və torpaqların münbitliyinin artırılması ilə əlaqədar 

yerlərdə mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər təşkil etməlidirlər. Sənayedə olduğu kimi, kənd təsərrüfatında 

da innovasiyaların tətbiqi təşviq edilməlidir. Yeni texnologiyaların, suvarma və əkin üsullarının, qabaqcıl 

təcrübənin kənd təsərrüfatında tətbiqinə diqqət göstərilməli, keyfiyyətli toxum sortlarından istifadə olunmalı, 

ümumi daxili məhsul istehsalında kənd təsərrüfatının payı artırılmalıdır. Torpağın münbitliyini artırmaq və 

yüksək məhsuldarlıq əldə etmək məqsədilə əkin zamanı torpaq altına qidalandırıcı gübrələrin vaxtında və 

normalara uyğun verilməsinə nəzarət olunmalı, “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları gübrələrin istehsalçılara vaxtında çatdırılmasını təmin etməlidirlər. 

Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinə tapşırılmışdır ki, yerli icra hakimiyyətləri ilə birlikdə 

suvarma suyu ilə təchizatı yaxşılaşdırmaq məqsədilə mövcud su anbarları və sututarlarının doldurulmasını təmin 

etsinlər. Əkin sahələrini su ilə təmin etmək, eləcə də su itkisinin qarşısını almaq üçün su bölgüsünə mütəmadi 

nəzarət edilməli, sudan səmərəli istifadə olunmalı, kanal və arxların təmizlənməsi və bərpası vaxtında 

aparılmalıdır. Erroziya və şoranlaşmanın qarşısının alınması üçün kompleks təsərrüfat, aqrotexniki, meliorativ 

tədbirlər davam etdirilməlidir. 

Ali Məclisin sədri qeyd etmişdir ki, kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixrac potensialının artırılması 

diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə 

əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsinə nəzarəti artırmaqla yanaşı, 

tələbatdan artıq istehsal edilmiş məhsulların ixracı sahəsində də müvafiq iş aparmalıdır. İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə mövsüm dövründə məhsulun 

anbarlar tərəfindən alınmasını təşkil etməli, yaradılan süni maneələri aradan qaldırmalıdır. Eyni zamanda, 

istixana komplekslərinin yaradılması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün də müvafiq işlər görülməlidir. 

Heyvandarlıq məhsulları ilə təchizatı yaxşılaşdırmaq məqsədilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Baytarlıq Xidməti, “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları yeni cins heyvandarlıq komplekslərinin yaradılması və inkişafına xüsusi diqqət 

yetirməlidirlər. Quşçuluq, balıqçılıq və arıçılıq təsərrüfatlarının inkişafı istiqamətində səylər artırılmalıdır. 

Dövlət Baytarlıq Xidməti heyvanlar arasında müxtəlif xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədilə epizootiya və 

peyvəndləmə tədbirlərini gücləndirməli, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün süni mayalanma 

tədbirlərinin əhatə dairəsini genişləndirməlidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qoruyucu meşə 

zolaqlarının salınmasını davam etdirməli, yaşıllıqların mühafizəsi və bərpası tədbirlərinə diqqəti artırmalıdır. 

Muxtar respublikanın flora və faunasının qorunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilməlidir. 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ayrılan maliyyə vəsaitindən səmərəli istifadəni təmin etməli, 

həyata keçirilən tikinti-abadlıq işlərinin keyfiyyətinə nəzarəti artırmalıdır. İnşaat işlərinin yerinə yetirilməsində 

yerli istehsal məhsullarına üstünlük verilməli, keyfiyyətsiz materiallardan istifadənin qarşısı alınmalıdır. Əlavə 

xərclərə və vaxtından əvvəl təmir işlərinə yol verilməməsi üçün kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul 

olan təşkilatların fəaliyyətində əlaqələndirmə və ardıcıllıq təmin olunmalıdır. Tikinti sektorunda bədbəxt 

hadisələrin qarşısının alınması üçün işçilərin fərdi və xüsusi mühafizə vasitələri ilə təchiz olunması, texniki 

təhlükəsizlik qaydaları barədə təlimatlandırılması nəzarətdə saxlanılmalıdır. 

Ali Məclisin sədri rabitə, nəqliyyat və energetika sahələri üzrə də konkret tapşırıqlar verərək demişdir ki, 

Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi muxtar respublikada universal telekommunikasiya və poçt 

xidmətlərinin inkişafı, simsiz internetin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün səylərini artırmalı, aidiyyəti 

orqanlarla birlikdə elektron hökumətin təşkili istiqamətində müvafiq işləri başa çatdırmalıdır. Nəqliyyat 

Nazirliyi muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrində rahat gediş-gəlişi təmin etmək məqsədilə xidmətin 
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keyfiyyətinin yüksəldilməsinə diqqəti artırmalı, mövcud nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün 

müvafiq işlər görməlidir. Dövlət Energetika Agentliyi və “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi enerji 

daşıyıcılarından qənaətlə istifadəni təmin etmək üçün tədbirləri davam etdirməlidirlər. 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə tapşırılmışdır ki, muxtar respublikanın kənd yaşayış 

məntəqələrində mütəmadi olaraq qrafik əsasında səyyar xidmətlər göstərilməsini davam etdirsin. Dövlət Baş 

Sığorta Agentliyi sığorta fəaliyyətinin canlandırılması, əhalinin sığortaya olan etibarının artırılması üçün 

bürokratik əngəlləri aradan qaldırmalıdır. Dövlət Statistika Komitəsi muxtar respublikanın sosial-iqtisadi 

inkişafı ilə bağlı təhlili materialların hazırlanaraq kütləvi informasiya vasitələrində verilməsini bundan sonra da 

davam etdirməlidir. 

 

Vurğulanmışdır ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları əkinəyararlı torpaq sahələrindən səmərəli istifadəni 

diqqət mərkəzində saxlamalı, salınmış yaşıllıqlara vaxtında aqrotexniki qulluq göstərilməsini təmin etməlidirlər. 

Yerlərdə abadlıq işlərinin keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilməli, tullantılar vaxtında daşınmalı, istifadəyə 

verilmiş obyektlərin normal fəaliyyəti ilə yanaşı, onların qorunmasına da qayğı göstərilməli, müəssisə və 

təşkilatlarda nizam-intizam gücləndirilməlidir. Şəhər və rayonlarda vətəndaşların müraciətlərinə vaxtında və 

qanuni şəkildə baxılması təmin edilməlidir. 

Təhsilin və elmin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyi bildirən Ali Məclisin sədri demişdir: 

Təhsil Nazirliyi təhsil müəssisələrində tədrisin keyfiyyətinə nəzarəti gücləndirməli, fənn laboratoriyalarından və 

informasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Bədən tərbiyəsi dərslərinin idman zallarında 

keyfiyyətli keçirilməsinə nəzarət olunmalıdır. Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı dərslərin təşkilində 

muzeylərlə təhsil müəssisələri arasında yaradılmış interaktiv əlaqədən səmərəli istifadə edilməlidir. Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi aparılan elmi tədqiqatların səmərəliliyinə diqqəti artırmalı, 

elmin istehsalatda və səhiyyədə tətbiqi, iqtisadi səmərə verməsi istiqamətində müvafiq işlər aparmalı, gənc 

tədqiqatçıların yetişdirilməsi işində ardıcıllığı təmin etməlidir. Ali təhsil müəssisələri gənclərin elmi-tədqiqat 

işlərinə cəlb edilməsi səviyyəsini yüksəltməli, elmi dərəcəli kadrların hazırlanmasına, dissertasiya şuralarında 

müdafiə olunan elmi işlərin keyfiyyətinə diqqəti artırmalıdırlar. Müvafiq ixtisaslar üzrə tədris və elmi-metodik 

vəsaitlərin elmi şuralarda mütəxəssislərin iştirakı ilə müzakirəsi təmin olunmalıdır. Tədris və istehsalat 

təcrübələrinin keçirilməsində muxtar respublikanın müvafiq müəssisələrinin bazasından və imkanlarından 

səmərəli istifadə edilməlidir. Müəllim hazırlığı ilə məşğul olan ali təhsil müəssisələri pedaqoji kadr hazırlığı 

işini məktəblərlə uzlaşdırmalıdırlar. 

Müşavirədə Səhiyyə Nazirliyinə rayon mərkəzi xəstəxanalarının, eləcə də kənd tibb müəssisələrinin kadr 

təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər görməsi tapşırılmış və qeyd olunmuşdur ki, nazirlik 

tibbi heyətin ixtisasartırma kurslarına göndərilməsini, eləcə də rayonlarda müvafiq kursların təşkil olunmasını 

təmin etməli, səhiyyə xidmətinin səviyyəsini yüksəltməlidir. Sağlamlığın qorunması və sağlam həyat tərzinin 

təşviqi ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilməlidir. Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

üçün profilaktika, ilkin tibbi yardım və müalicə xidmətləri təkmilləşdirilməli, xüsusilə ilkin tibbi yardım sistemi 

inkişaf etdirilməlidir. İstehsal olunan məhsulun, göstərilən xidmətin keyfiyyəti gigiyenik tələblərə əməl 

olunmasından da asılıdır. Bu baxımdan Səhiyyə Nazirliyi öz səlahiyyətləri daxilində sanitar-gigiyenik şəraitə 

nəzarət etməli, xüsusilə ərzaq istehsalı müəssisələrində və vətəndaşlarla birbaşa ünsiyyətdə olan xidmət 

obyektlərindəki işçi heyətinin tibbi baxışdan keçməsinə diqqəti artırmalıdır. 

Ali Məclisin sədri demişdir: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi fəaliyyətində ciddi dönüş yaratmalı, tabeliyində 

olan müəssisə və təşkilatlarda kadrların düzgün yerləşdirilməsinə və intizama riayət olunmasına nəzarəti 

artırmalıdır. Təhsil müəssisələri ilə muzeylər arasında interaktiv əlaqənin səmərəli təşkili məqsədilə muzeylərdə 

zəruri şərait yaradılmalı, muzey bələdçilərinin qaydalara əməl etmələri və bu sahə üzrə məlumat bazasını 

mənimsəmələri təmin edilməlidir. Gənclər və İdman Nazirliyi muxtar respublikada olan idman qurğu və 

obyektlərindən, eyni zamanda, olimpiya idman komplekslərindən istifadəyə və onların qorunub saxlanılmasına 

diqqəti artırmalıdır. İdman federasiyalarında gənclər vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmalıdırlar. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi muxtar respublikada əhalinin səmərəli məşğulluğunun 

inkişafına yönəldilən tədbirləri davam etdirməli, əmək bazarında tələb və təklifin real vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi üçün təhlillər aparmalı, peşə hazırlığını əmək bazarının dəyişən tələblərinə uyğunlaşdırmalı, 

əlillərin məşğulluğunun təmin edilməsinə nail olmalıdır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
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aidiyyəti təşkilatlarla birlikdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb olunması üçün nəzərdə 

tutulmuş tədbirləri icra etməli, ailə, qadın və uşaqlarla bağlı məlumat bazasını təkmilləşdirməli, qadınların 

sağlamlıqlarının qorunması istiqamətində maarifləndirici tədbirləri davam etdirməlidir. Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondu elektron xidmətlərin tətbiqi, o cümlədən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının “Onlayn ödəmə” 

rejimində həyata keçirilməsi və avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı ilə bağlı maarifləndirmə işlərini 

gücləndirməlidir. 

Müşavirədə hüquq-mühafizə orqanlarına maarifləndirmə və profilaktika tədbirlərinin davam etdirməsi, 

nizam-intizamın daha da möhkəmləndirməsi, ictimai asayişin və sabitliyin qorunmasına diqqətin artırılması 

barədə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Bildirilmişdir ki, Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə müvafiq xidmətlərin 

səyyari qaydada həyata keçirilməsini təmin etməli, şəxsi heyətin peşəkarlığını artırmalıdır. Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi tikintiyə dövlət nəzarətinin qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilməsinə nail olmalı, qeyri-yaşayış 

sahələrinin icbari sığortaya cəlb olunmasını təmin etməlidir. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrasına 

nəzarəti artırmalı, hüquqi aktların reyestrini təkmilləşdirməlidir. Dövlət Miqrasiya Xidməti əmək miqrasiyası 

sahəsində maarifləndirmə tədbirlərini gücləndirməli, qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan əcnəbilərlə profilaktiki 

tədbirləri davam etdirməlidir. 

Qeyd olunmuşdur ki, Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya dövlət qulluqçularının elektron reyestrinin 

yaradılmasını başa çatdırmalı, dövlət orqanlarında kadrlarla işi gücləndirməli, dövlət qulluğuna qəbul 

imtahanlarının dövriliyini təmin etməlidir. Kütləvi informasiya vasitələri mətbuatın ictimai nəzarət funksiyasını 

gücləndirməli, muxtar respublikanın inkişafında yaxından iştirak etməlidirlər. 

Ali Məclisin sədri müşavirəyə yekun vuraraq demişdir: Ümumilikdə, 2014-cü ilin nəticələri deməyə əsas 

verir ki, 2015-ci ildə qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələr icra ediləcəkdir. Bunun üçün isə hər bir dövlət orqanı və 

sahibkarlıq subyekti daha səylə çalışmalı, üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməlidirlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 91-ci ildönümünün tamam olmasını bildirən Ali Məclisin 

sədri bu münasibətlə muxtar respublika əhalisini təbrik etmiş və qeyd olunan sahələrdə fəaliyyətin təşkilində 

müşavirə iştirakçılarına uğurlar arzulamışdır. 

Sonra Ali Məclisin sədri yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması üçün 6 sahibkara güzəştli kreditlərin 

çeklərini təqdim etmişdir. Bu kreditlər məhsulların istehsalı və ixracı müəssisəsinin, məsaməli beton istehsalı, 

iaşə obyektinin, elektrik açarları istehsalı sahəsinin, eləcə də maldarlıq və heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

yaradılmasına sərf olunacaqdır. 

Tədbir iştirakçıları Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-cü ildəki sosial-iqtisadi inkişafından bəhs edən 

filmə baxmışlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov və müşavirə iştirakçıları Biznes 

Mərkəzinin sərgi salonunda muxtar respublikada istehsal olunan müxtəlif növdə ərzaq və sənaye məhsullarının, 

eləcə də sənətkarlıq nümunələri və əl işlərinin sərgisi ilə tanış olmuşlar. 

Ali Məclisin sədri Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal olunan avtomobillərə də baxmışdır. 

Bildirilmişdir ki, 2010-cu ildən fəaliyyətə başlayan zavodda 12 modeldə minik və yük avtomobilləri istehsal 

olunur. 

Qeyd olunmuşdur ki, bütövlükdə sərgidə 90 müəssisənin 129 növdə və 652 çeşiddə məhsulu nümayiş olunur. 

Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər istehsal olunan məhsulların sayının və çeşidlərinin artmasına səbəb 

olmuş, 1995-ci ildən ötən dövrdə muxtar respublikada 812 yeni istehsal müəssisəsi yaradılmışdır. Bu sahədə 

həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, son 10 ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 10,3 dəfə, sənaye 

məhsulunun həcmi 34,9 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumu məhsulu 4,6 dəfə, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 11,5 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 13,2 dəfə, o cümlədən ixracın həcmi 78 dəfə artmışdır. Təkcə 

2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 47 yeni istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlamış, 3805 yeni 

iş yeri açılmışdır. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-10 fevral.-N 31.-S.5. 
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Naxçıvan: mübarizə, qürur və əzəmət rəmzi 

Ərəstü HƏBİBBƏYLİ, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

 Xarici əlaqələr şöbəsi analitik informasiya sektorunun müdiri, 

 iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

 

9 fevral Azərbaycanın siyasi həyatında xüsusi məna kəsb edən bir tarixdir. Bir tərəfdən, 9 fevral 1924-

cü ildə Naxçıvan muxtar respublika olaraq Azərbaycanın tərkibində qaldı. Digər tərəfdən isə, bu tarixi 

Azərbaycanın, xüsusən də ölkəmizin ayrılmaz bir parçası olan Naxçıvanın taleyində bir imtahan, sınaq 

kimi də qiymətləndirmək olar. 

 

 XX əsrin əvvəllərində böyük dövlətlərin Qafqaz planlarında ciddi dəyişikliklər baş vermişdi. Həmin dövrdə 

Qafqaz Qərblə Şərqin, İslam və xristian dünyasının qarşıdurma nöqtəsi hesab olunurdu. Buna görə də neft iyinə 

yığışan bütün böyük dövlətlər Qafqazda öz dayaq nöqtəsini yaratmağa çalışırdılar. Başqalarının əlində alət 

olmaq missiyası isə tarix boyu, sanki, ermənilərin boyuna biçilmişdir. Qafqazda tarixin heç bir mərhələsində 

müstəqil dövləti olmayan ermənilər bu fürsətdən maksimum yararlandılar. 

Hələ keçən əsrin əvvəllərində erməni təcavüzkarlığı öz zirvəsinə qalxmışdı. 1905-1907, eləcə də 1918-1920-

ci illərdə Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Şamaxıda, Qubada və digər Azərbaycan torpaqlarında erməni 

silahlı dəstələri azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınlar törətmişdilər. Mərkəzi Naxçıvan olmaqla, Şərur-Dərələyəz, 

Vedibasar və Sürməli bölgələrində qurulan Araz-Türk Respublikasının əsas missiyası yerli əhalini erməni 

qırğınlarından qorumaq idi. Həmin dövrdə regionda ingilis, amerika hərbi qüvvələrinin olması, Amerika 

general-qubernatorluğunun yaradılması böyük dövlətlərin Qafqaz planlarına doğru atılmış addımlardır. Bu 

planların nəticəsində 1918-ci ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarının hesabına Ararat Respublikası yaradıldı, qədim 

Azərbaycan şəhəri İrəvan regionda gərginliyin azaldılması üçün bu yeni dövlətə güzəştə gedildi. 1920-ci ildə 

Sovet işğalı nəticəsində isə böyük mübarizədə regionun qalibi müəyyənləşmiş oldu. Qısa zamanda tarixi 

arzularına çatan ermənilərin ambisiyaları daha da artdı. Digər “böyüklər”dən müstəqil dövlət payı alan 

ermənilər Qafqazın yeni ağası olan Sovet Rusiyasından da Azərbaycan torpaqlarını pay almaq uğrunda səy 

göstərirdilər. Nəticədə, Zəngəzur ermənilərə hədiyyə edildi, Naxçıvan və Qarabağ isə növbəti hədəf seçildi. 

Həmin dövrdə Naxçıvan, ilk növbədə, yerli əhalinin mübarizəsi və qətiyyəti hesabına Azərbaycanın 

tərkibində qalmış oldu. Yerli əhalinin təkidi ilə Moskva tərəfindən keçirilən rəy sorğusuna əsasən, Naxçıvanda 

yaşayan əhalinin böyük əksəriyyəti qətiyyətlə Azərbaycanın tərkibində qalmaq istəklərini bildirdilər. 1921-ci 

ildə imzalanan Moskva və Qars müqavilələri isə Naxçıvanın statusunun toxunulmazlığına beynəlxalq zəmanət 

qazandırmış oldu. Bütün bu siyasi-hərbi mübarizə 9 fevralda Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikası statusu ilə yekunlaşdı. Təqvimin bu günü Naxçıvanın Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olmasını təsdiqləməklə tarixə yazıldı. Buna görə də 9 fevralı, hər şeydən əvvəl, Naxçıvanda yaşayan 

əhalinin qətiyyətinin zəfəri adlandırmaq olar. 

Min illərlə Azərbaycan tarixində özünəməxsus yeri olan bu diyar ermənilərin və onların havadarı olan xarici 

qüvvələrin məkrli planlarından bütövlük prinsipini saxlayaraq çıxdı. Məhz bu səbəbdən də 9 fevral 

Azərbaycandan yalnız coğrafi cəhətdən ayrı salınmış, ancaq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsinin yeni 

tarixinin başlanğıcı kimi tarixə düşmüşdür. 

Sovet dövründə də Naxçıvana qarşı erməni fitnəsi və ögey münasibət davam etmişdir. Belə ki, Kremlin 

təzyiqi ilə 1929-1931-ci illərdə Naxçıvanın 9 kəndi Ermənistana verilmişdir. Sonrakı illərdə də bir sıra ərazilər 

Ermənistana birləşdirilmişdir və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qars müqaviləsi ilə təsbit edilmiş ərazisinin, 

təqribən, 15 faizi XX əsrin müxtəlif illərində Ermənistan tərəfindən qanunsuz olaraq zəbt edilmişdir. Sovet 

rejimi dövründə Naxçıvan xüsusi sərhəd zonası olaraq SSRİ-nin mərkəzi planlaşdırılmasında bir çox iqtisadi 

layihələrdən kənarda saxlanılmışdır. Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycanın tərkibində digər bir muxtar statuslu 

bölgə olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə büdcədən dəfələrlə çox vəsait ayrılır, güzəştlər edilirdi. 

Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olmasını və böyük Azərbaycançılıq ideallarına dönməz 

sədaqətini Sovetlər İttifaqının dağılması dövründə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan 

dövlətçiliyinə xidməti ilə bir daha təsdiq etmişdir. 1990-cı ildə ilk dəfə Naxçıvanda Azərbaycan Xalq 
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Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul olundu, 31 dekabr tarixinin Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan olunması ilə bağlı qərar verildi. 20 yanvar gecəsi isə Naxçıvan 

MSSR-in Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasında muxtar respublikanın SSRİ-nin tərkibindən çıxması barədə qərar 

qəbul edildi. Sonralar bu tarixi qərarı şərh edən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev deyirdi: “Naxçıvanlıların 

bu tarixi hərəkəti həmin dövrdə Sovet İttifaqı üçün misli görünməmiş hadisə idi... Bu, naxçıvanlıların nə qədər 

mərd, cəsarətli və azadlıqsevər olduqlarının sübutu idi.” Əsrin sonlarında ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına 

yeni təcavüzü başlayarkən ulu öndər Heydər Əliyev Qars müqaviləsini yenidən gündəmə gətirməklə Naxçıvanın 

Azərbaycanın ayrılmaz parçası olmaq taleyini bir daha həll etmiş oldu. 

 

Anklav regionun uğurlu modeli 

 

Yeni dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası böyük inkişaf yolu keçmişdir. Təkcə onu sadalamaq kifayətdir 

ki, son 10 ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun həcmi 10,3 dəfə, sənaye məhsulunun ümumi həcmi 

34,9 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 4,6 dəfə, əsas kapitala investisiyalar 11,5 dəfə, xarici ticarət 

dövriyyəsi 13,2 dəfə artıb. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvan anklav bölgə, həm də blokada şəraitindədir onda bu 

statistik rəqəmlərin həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü işin bəhrəsi olduğu daha aydın olar. 

Fikrimizcə, Naxçıvan dünyada mövcud olan anklav bölgələr arasında hərtərəfli inkişafın uğurlu modeli 

hesab oluna bilər. Azərbaycanın əsas ərazisindən ayrı düşdüyü üçün və müharibə ilə bağlı blokada şəraitində 

olan Naxçıvan iqtisadi siyasətində özünəməxsus tənzimləmələr mexanizmləri tətbiq edir. Regionun hazırkı 

yüksək inkişaf səviyyəsi göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin həyata keçirdiyi iqtisadi 

siyasət uğurlu anklav bölgə modelinin əsasında dayanır. 

Hazırda dünyada siyasi, tarixi, coğrafi səbəblərdən yaranmış müxtəlif ölçüdə 283 anklav ərazi mövcuddur. 

Dünya təcrübəsində bu tip ərazi quruluşlarının yaranması tarixi, siyasi və coğrafi səbəblərlə əlaqədardır. 

Naxçıvan anklavının yaranması daha çox siyasi-tarixi proseslərin nəticəsidir. Belə ki, keçən əsrin 20-ci illərində 

Sovet Rusiyası tərəfindən Qafqaz işğal olunarkən bu regionda yaradılmış müttəfiq respublikaların sərhədlərində 

dəyişikliklər edilmişdir. Tarixi Azərbaycan torpaqları Zəngəzurun, Dərələyəzin Sovet rəhbərləri tərəfindən 

Ermənistan SSR-ə hədiyyə edilməsi hesabına Naxçıvanın Azərbaycanın əsas ərazisi ilə birbaşa quru əlaqəsi 

kəsilmiş və nəticədə, Naxçıvan anklav əraziyə çevrilmişdir. 

Müstəqillik dövründə isə anklav region olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanın hərbi təcavüzü 

nəticəsində blokada şəraitində yaşamağa məcbur olmuşdur. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın vahid iqtisadi 

sistemindən təcrid olunmuş muxtar respublika anklav şəraitdə olsa belə, uğurlu gömrük-vergi tənzimləmələri 

tətbiq etməklə daxili bazarı qoruyur, xarici bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirir. 

 

Gələcəyin üfüqləri 

 

Bu gün sevinclə qeyd etmək olar ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk günlərindən blokada şəraitində 

olan Naxçıvan öz ağır günlərini artıq arxada qoymuşdur. Gələcəyə nəzər salarkən indi Naxçıvanda yeni bir 

mənzərə açılır. Məlum olduğu kimi, blokada şəraitində Naxçıvanın Azərbaycanın vahid təsərrüfat sistemindən 

ayrı düşməsi, quru yolu ilə birbaşa nəqliyyat əlaqələrinin kəsilməsi nəticəsində region iqtisadi cəhətdən ağır 

vəziyyətə düşmüşdü. Amma bu gün Naxçıvan bir sıra istiqamətlər üzrə nəinki özünün ehtiyaclarını təmin edir, 

hətta xarici ticarət əlaqələrini yeni bazarlara doğru genişləndirir. Elektrik enerjisi sahəsində mövcud vəziyyət 

deyilənlərin əyani təzahürüdür. Elektrik enerjisinin böyük fasilələrlə verilməsinin çətinliklərinin şahidi olan, 

təbii qazın az qala unudulduğu dövr artıq arxada qalmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət  əsasında 

regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının uğurlu icrası nəticəsində indi muxtar respublikanın ən ucqar dağ 

kəndində belə təbii qaz da, fasiləsiz işıq da vardır. Nəqliyyat sahəsində Naxçıvan yaxın gələcəkdə böyük 

perspektivlər  vəd edir. Hazırda Azərbaycanın əsas ərazisi ilə yükdaşımalar daha çox İran ərazisi vasitəsilə 

aparılır. Naxçıvanın beynəlxalq aləmə çıxışı isə Türkiyə və İranla sərhəd keçid məntəqələri və beynəlxalq 

aeroportun üzərinə düşür. Naxçıvandan İstanbula, Moskvaya müntəzəm uçuşların həyata keçirilməsi ilə 

Naxçıvan blokada tilsimini sındırır. 
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Dəmir yolu ilə bağlı layihələrin isə Naxçıvanı  Yeni İpək Yoluna qaytaracağı gün uzaqda deyildir. Məlum 

olduğu kimi, Naxçıvan bütün tarix boyu öz inkişafının yüksək mərtəbəsinə qədim İpək Yolunun işlək vəziyyəti 

zamanı yüksələ bilmişdir. Orta əsrlərdə Naxçıvanda bu yol üzərində onlarca karvansara, məscid,  körpü 

salınmış, Naxçıvan, Ordubad, Culfa, Aza kimi böyük şəhərlər olmuşdur. Azərbaycan Atabəylər dövrünü 

Naxçıvanın tarixi inkişafının “qızıl dövrü” adlandırmaq olar. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olan 

Naxçıvanda Möminə xatın məqbərəsi başda olmaqla, bir çox memarlıq abidələr əsrlər boyu bu diyara bəzək 

vermiş, tarixi simvola çevrilmişdir. Müasir dövrümüzdə Naxçıvanın yenidən mühüm nəqliyyat yollarına çıxış 

imkanı yaranmışdır. 

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə tikintisinə başlanan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu 

nəqliyyat arteriyası Pekini Londona birləşdirəcək ən qısa yoldur və Şərq-Qərb nəqliyyat marşrutunda ən mühüm 

vəsilə olacağı gözlənilir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu böyük coğrafi kəşflərdən sonra itirilən Böyük İpək 

Yolunu tamamlayacaq bir layihədir. Heç bir xarici donordan, beynəlxalq maliyyə institutlarından vəsait 

almadan, hətta tikintisinə müxtəlif qüvvələr tərəfindən əngəllər törədilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 

istifadəyə verilməsinin Azərbaycanın geosiyasi çəkisinə güc qatacağını əminliklə söyləmək olar. 

Dəmir yolu xəttinin Qarsdan Naxçıvana qədər uzadılması ilə bağlı planlar isə strateji xarakter daşıyır və 

Naxçıvanın gələcək taleyində müstəsna rola malik olacaqdır. Bu, dövlət başçısının uzaqgörən siyasətinin 

təzahürüdür və Ermənistan tərəfindən blokadaya alınan Naxçıvanın dünyaya və Ana Vətənə qovuşmasına 

hesablanmışdır. Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Naxçıvanın beynəlxalq aləmə yeni çıxış imkanı 

yaradacaqdır. Naxçıvan yenidən “Şərqə açılan qapı” və “Türk dünyasına qapı” olaraq öz layiqli yerini 

tutacaqdır. Muxtar respublikada dəmir yol infrastrukturunun işlək vəziyyətdə saxlanılması Qars-İqdır 

marşrutunun Naxçıvanda dərhal Şərur, Culfa və Ordubada qədər hərəkətdə olmasını təmin edə biləcəkdir. 

Bundan başqa, bu marşrut tarixi ənənəsi olan Culfa-Təbriz xəttinin də Mərkəzi Asiyaya qədər uzadılmasına 

imkan yaradacaqdır. Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Naxçıvana qədər uzadılması Dəmir İpək 

Yolunu dairəvi halqaya çevirəcəkdir. Şərq-Qərb tranzit əlaqələri Naxçıvanın inkişafında mühüm rol 

oynayacaqdır. 

 

“İslam mədəniyyətinin paytaxtı” 

 

Məlum olduğu kimi, 2009-cu il oktyabrın 14-də Bakıda İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI 

konfransında qəbul edilmiş qərara əsasən, qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan 2018-ci il üçün “İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı” elan edilmişdir. Bu, bütün İslam aləmində Azərbaycanın və onun ayrılmaz parçası 

olan Naxçıvanın daha yaxından tanıdılması, xalqımızın tarixin dərin qatlarında yatan maddi-mənəvi dəyərlərinin 

təbliği baxımından mühüm bir platforma və gözəl bir fürsətdir. 

Qeyd etməliyik ki, Naxçıvan öz tarixi və dini abidələri ilə mədəniyyət paytaxtı olmağa tamamilə layiqdir. 

Bəşəriyyətin yenidən yaranış tarixini simvolizə edən Nuh peyğəmbərin məzarüstü abidəsi, adı müqəddəs 

“Qurani-Kərim”də adıçəkilən Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, min ilə yaxındır ki, öz mövcudluğunu qoruyan Möminə 

xatın türbəsi, orta əsrlərə aid Qarabağlar türbəsi, yüksək səviyyədə yenidən bərpa olunmuş Naxçıvan şəhər-

qalası bu qədim torpağı dünyaya tanıdacaqdır. Bu təqdimat isə Azərbaycançılıq və İslam dini dünyagörüşünün 

vəhdətinin fəlsəfəsini ortaya qoymağa qadirdir. Naxçıvandakı tarixi abidələr burada bəşər sivilizasiyası ilə Türk-

İslam mədəniyyətinin və müasirliyin vəhdət halında mövcudluğunu göstərir. 

Çünki Naxçıvanda bəzi islamaqədərki tarixi abidələri burada yaşayan  yerli əhalinin tək Tanrıya inamını 

ortaya qoyur. Bu mənada Əshabi-Kəhf ziyarətgahını xüsusi fərqləndirmək olar. Bu qədim tarixi-dini məkan 

hətta İslamdan əvvəl də türklərin tək Tanrıya inancını əks etdirən bir fəlsəfəni təcəssüm etdirir. Fikrimizcə, 

İslamın bu regionda asanlıqla qəbul edilməsinin əsas səbəbi türklərin İslamla yekun nəticədə çox yaxın olan 

göytanrıçı inama sahib olması ilə əlaqəlidir. Bu baxımdan İslam mədəniyyətinin paytaxtında bu fəlsəfi 

dünyagörüşün təqdimatı da maraqlı olar. 

Digər mühüm tarixi abidə kimi, Əlincə qalasının və ətrafındakı dini-tarixi abidələrin İslam aləmi üçün xüsusi 

maraq doğuracağını güman etmək olar. Çünki bu tarixi məkan bir neçə aspektdən Azərbaycan həqiqətlərinin və 

fəlsəfi dünyagörüşünün təbliğinə xidmət edir. Birincisi, “Kitabi – Dədə Qorqud” dastanında adı çəkilən abidə 

kimi Əlincə qalası bu məkanın qədim türk yurdu olmasının əsas göstəriciləri sırasında mühüm yer tutur. Dünya 

ictimaiyyəti, o cümlədən İslam ölkələri Naxçıvanda ermənilərin qədimdən yaşaması ilə bağlı erməni 
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diasporunun uydurmaları, saxtalaşdırmaları ilə tez-tez qarşılaşırlar. Naxçıvan tarixinin saxtalaşdırılması ilə bağlı 

ermənilərin məkrli təbliğatına qarşı ən tutarlı cavablardan biri “İslam mədəniyyəti paytaxtı”na yığışacaq 

nümayəndə heyətlərinə ən qədim türk dastanlarından olan “Kitabi – Dədə Qorqud”da əks olunan Azərbaycan 

torpaqlarının, o cümlədən Əlincə qalasının təqdimatı olar. 

İkinci bir məqam Əlincə qalası- hürufilik bağlılığının təqdimatıdır. Məlumdur ki, hürufiliyin yaranıb 

formalaşdığı XIV-XV əsrlərdə İslam təlimində bu dünyagörüşünə münasibət birmənalı olmamış, bəzən hətta 

küfr sayılmışdır. Həmin dövrdə hakimiyyətdə olanların bir çoxu hürufiliyi və sufi dünyagörüşünü dinə təhdid 

kimi görmüş, ona qarşı mübarizə aparmışdır. Lakin bu da bir faktdır ki, bütün bu mübarizələrin müqabilində 

xalq arasında hürufi təlimi və dünyagörüşü geniş yayılmışdır. Bu baxımdan Əmir Teymurun hürufilik təliminin 

banisi Fəzlullah Nəimini 1394-cü ildə Əlincə qalasının ətəyində edam etdirməsi bu günə qədər yaddaşlardan 

silinməmişdir. Xalqın böyük sevgisi sayəsində Nəiminin məzarı bu gün də Əlincənin ətəyində qorunub 

saxlanılmışdır. Ehtimallara görə, Fəzlullah Nəiminin burada basdırılmasının səbəbi onun Əlincədən Araz çayına 

tərəf orta əsr şəhəri olan Astarabaddan olmasıdır. Yəni, Fəzlullah Nəiminin məzarının burada əsrlərdir 

qorunması vətəni ilə əlaqədardır. Bu isə o deməkdir ki, Naxçıvan hürufizmin əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. 

Xalq arasında Nəiminin türbəsi kimi tanınan həmin abidənin son illərdə əsaslı şəkildə yenidən qurulması böyük 

tarixin yaşadılması ilə yanaşı, həm də dünyaya təqdim edilməsinə yol açacaqdır. 

Müasir dövrümüzdə İslam dini dünyagörüşündə hürufi fəlsəfəsinə münasibət dəyişmişdir. Artıq bu fəlsəfə 

dünyada İslama qarşı deyil, İslam daxilində təsəvvüf dünyagörüşü kimi öyrənilir. Bu mənada hürufiliyin 

mərkəzlərindən olan Əlincə qalası və ətrafındakı abidələr İslam dünyasında bir fəlsəfi təlimin incəliklərinə 

diqqət etmək üçün fürsət verir və şübhəsiz, bu, mütəxəssislərin də diqqətini cəlb edəcəkdir. 

Tarixdən o da məlumdur ki, Əlincə qalası 14 il (1387-1401) Əmir Teymurun qoşunlarının mühasirəsində 

qalmış və təslim olmamışdır. Bütün dünyanı lərzəyə gətirən Əmir Teymurun Əlincəni ala bilməməsi 

Azərbaycan tarixinə yazılan bir mübarizənin, qətiyyətin, əzəmətin rəmzidir. Beləliklə, Əlincə qalası İslam 

dünyasına Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsini, milli-mənəvi dəyərlərini, fəlsəfi dünyagörüşünü, tarixini 

təqdim edə biləcək möhtəşəm bir abidədir. Bu mənada Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 

sərəncamı ilə Əlincə qalası tarixi-memarlıq kompleksinin tikintisi 2018-ci il “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” 

kimi Naxçıvanın bu missiyaya hazırlığına böyük bir töhfədir. Hazırda Naxçıvan şəhərində inşa edilməkdə olan 

böyük məscid kompleksi də İslam memarlığının müasir səviyyəsini əks etdirmək imkanlarına malikdir. 

Beləliklə, hər tərəfdən, sıra dağlarla əhatə olunan Naxçıvandan gələcəyə doğru baxarkən yeni-yeni üfüqlər 

açılır. Minillərdir ki, Naxçıvanın taleyinə şahidlik edən həmin dağlar diyarın inkişafının əzəmətinin rəmzinə 

çevrilib. Dağların Naxçıvan üçün xüsusi bir mənası vardır. Bu yaxınlarda nəşr olunan “Naxçıvan - Şərqin 

əfsanəsi” kitabında qeyd edildiyi kimi, “Venesiyada kanallar, Naxçıvanda isə dağlar yerli mənzərənin səciyyəvi 

detalı kimi çıxış edir”. İndi Naxçıvanda həyatın və inkişafın səviyyəsi heyrətamizdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı siyasət Vətənimizin ayrılmaz bir 

parçası olan və muxtariyyətinin 91-ci ilini qeyd edən Naxçıvanı hər keçən gün daha böyük zirvələrə aparır. 

Yüksəlişin uğurlu və davamlı olsun, Naxçıvan! 

 

 

Xalq qəzeti.-2015.-8 fevral.-N 30.-S.4. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

929 

 

Qarşıda bizi çox nailiyyətlər gözləyir 

 

Cavadxan Qasımov |  

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri,  

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixən milli dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində böyük əhəmiyyətə malik 

strateji bölgə olmuşdur. Ölkəmizin ictimai-siyasi sabitliyində, sosial-iqtisadi inkişafında muxtar respublikamız 

söz sahibidir. Bu tarixi Azərbaycan torpağı, ölkəmizin yeni iqtisadi siyasətinin müəyyənləşdirildiyi və 

formalaşdığı, xilaskarlıq tarixinin başlandığı, qəhrəmanlıq, şücaətlik ənənəsinin mövcud olduğu ərazi olmaq 

etibarı ilə, həm də strateji coğrafi yerləşməsi ilə daha da önəm qazanmaqdadır. Bu baxımdan da muxtar 

respublikanın ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında və digər sahələrdəki nailiyyətləri müasir 

dövrümüzün ən aktual gerçəkliyinə çevrilmişdir. Həmin nailiyyətlər bir-birini əvəz edən illərin yüksək qürur 

xronikasını təşkil etməkdədir. Bu baxımdan da keçid etdiyimiz yeni 2015-ci ilin muxtar respublikamızda da 

“Kənd təsərrüfatı ili” kimi elan edilməsi uğurlu illərin xronikasının davamlılığını göstərir.  

Kənd təsərrüfatı ilinin elan edilməsi muxtar respublikanın ölkəmizin bütün sahələrində olduğu kimi iqtisadi 

inkişafında və onun daha da sosiallaşmasında da qətiyyətli mövqeyə malik olduğunu bir daha təsdiq etdi. Eyni 

zamanda bu, dövlətimizin düşünülmüş iqtisadi məqsədlərinin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində əlamətdar 

addımdır. Məlumdur ki, ölkəmizdə hazırkı iqtisadi məqsədlərimiz içərisində qeyri-neft sektorunun inkişafı ən 

ümdə yerlərdən birini tutmaqdadr. Təbii ki, ümummilli liderimizin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə 

bütün istiqamətlərdə olduğu kimi bu sahədə də güclü hüquqi və iqtisadi baza formalaşdırdı. Ötən iyirmi ilə 

yaxın dövrdə muxtar respublikamız mükəmməl və zəngin proqramlarla daha intensiv tədbirlər həyata keçirərək 

qarşıya qoyulmuş məqsədlərin gerçəkləşdirilməsinə daha da yaxınlaşmışdır. Məhz həmin məqsədyönlü tədbirlər 

nəticəsində də ötən 2014-cü ilin makroiqtisadi göstəricisi ola Ümum Daxili Məhsulun strukturunda kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi 355 milyon manatdan artıq olmaqla, ön sıralarda təşəkkül tapmışdır. Bu 

həm də sənaye məhsulunun 97%-ni özündə əks etdirən emal sənayesinin bundan sonrakı inkişafına xammal 

bazası olaraq xidmət edəcəkdir.  

Düzgün idarəetməyə, qətiyyətli siyasətə söykənməklə, xalqa, onun rifahına istiqamətlənən, xidmət edən 

iqtisadiyyat formalaşdırmaq və müvəffəqiyyətlə, nailiyyətlərlə təmin etmək yalnız böyük təcrübə əsasında 

mümkün ola bilər. Bütün vətəndaşların, sakinlərin, hər bir insanın maraq və mənafelərinin ifadə olunduğu və 

bununla da sosial ədalət anlayışı çərçivəsində çox böyük bir kütlənin dayaq və dəstəyini özünə çəkməyi bacaran 

siyasət dövlət idarəçiliyinin ən zəruri elementlərindən biridir. Məhz bu baxımdan da Naxçıvan Muxtar 

Respublikası keçdiyimiz iyirmi ilə yaxın dövrün ən mükəmməl idarəetmə potensialını və təcrübəsini 

formalaşdıra bilmişdir. Hətta həqiqi mənada inkişafın Naxçıvan modelini ortaya qoymuşdur. Əldə olunan 

nailiyyətlər ya mövcud sahələrin inkişafı və geniş əhatə dairəsində mövcudluğu prosesini daha da 

sürətləndirmiş, yaxud da iqtisadiyyatın yeni sahələrinin təşviqi və stimullaşdırılmasının açarına çevrilmişdir. 

Bunun da ən bariz təsdiqi muxtar respublika iqtisadiyyatında özünü göstərməkdədir. Bir neçə il əvvəl əsas 

makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturunda sənaye məhsullarının istehsal həcminin digər sahələrə 

nisbətən geridə qalmasına baxmayaraq, hazırda adı çəkilən sahənin dinamik inkişafı təmin edilmiş və 2014-cü 

ildə əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümum Daxili Məhsulun strukturunda 892 milyon manata yaxın göstərici 

ilə ilk yeri tuta bilmişdir.  

Naxçıvan muxtariyyətinin və mövcudluğunun ən şanlı və məhsuldar dövrlərini yaşamaqdadır. 1995-ci ildən 

üzü bəri isə böyük ustalıqla abadlaşdırmanın və quruculuğun dərin izləri salınmaqdadır. 1991-1993-cü illərin 

möhtəşəm idarəçilik mexanizminin son iyirmi ilə yaxın dövrdə etibarlı əllərə ərmağan edilməsinin nəticəsidir ki, 

ötən dövrdə inkişaf etdirilən iqtisadiyyata dayanıqlılıq, müvazinətlilik, müqavimətlilik gətirilmiş və sağlam 

iqtisadiyyata çevrilmişdir. Artıq iki mərhələdə (2004-2008-ci və 2009-2013-cü illər) regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair Dövlət Proqramları özünün uğurlu icrası ilə tamamlanmış və növbəti üçüncü eyni adlı dövlət 

proqramı isə 2014-2018-ci illəri əhatə etməklə qəbul edilmişdir. Və həmin proqramların muxtar respublikamızın 

sosial-iqtisadi həyatında böyük önəmi olmuşdur. Məlumdur ki, birinci Dövlət Proqramında 57, ikincində isə 46 

mərhələdə tədbir məhz muxtar respublikamız üçün nəzərdə tutulmuş və uğurla yerinə yetirilmişdir.  
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Milli liderimizin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına aid olan dövrlərində müasir iqtisadi 

münasibətlərin ən mühüm tələblərindən olan iqtisadi (aqrar) islahatların əsasları qoyuldu. Xalqımızın tələbi ilə 

ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə tarixi qayıdış edən dahi rəhbər ölkəmiz miqyasında iqtisadi islahatların 

davamlılığını təmin etdi. Xüsusi mülkiyyətin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi, şaquli idarəetmənin 

üfüqi idarəetmə ilə əvəz olunması, dövlətimizin daşıdığı ağır məsuliyyətli vəzifələrin yeni yaranan sahibkarlar 

ordusu tərəfindən paylaşılması müasir iqtisadi şəraitin həm tələbi, həmdə ən mühüm uğuru idi. Bu mənada 

1995-ci il oktyabr ayında təsdiq edilən dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini nəzərdə tutan eyni adlı qanunun 

müstəsna əhəmiyyəti var. Həmin qanuna uyğun olaraq 4 mərhələdə (1995-1998, 1998-2000, 2000-2001, 2001-

2005-ci illər) özəlləşdirmə tədbirləri həyata keçirilmiş oldu. Heç şübhəsiz ki, həmin tədbirlər müasir dövrdə 

regional siyasətin və dünya gerçəkliyinin ən zəruri elementlərindən olmaqla, əsasən keçmiş SSRİ məkanına 

daxil olan ölkələr üçün həlli vacib məsələyə çevrilmişdir. Bütün bunlar əsas tutularaq, ən mühüm məqsəd kimi 

uğurlu islahatlarla özəl bölmənin xüsusi çəkisinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Keçən müddət ərzində həyata 

keçirilən məqsədyönlü tədbirlər məhz bu məqsədin gerçəkləşməsinə yönəldilmiş və əməli nəticələr əldə 

edilmişdir. Bu baxımdan da Naxçıvan Muxtar Respublikasında çoxnövlü mülkiyyət münasibətlərinin təşəkkülü 

və inkişafı nəticəsində ÜDM-də özəl bölmənin payı 87% təşkil etmiş və bu, müasir iqtisadi (bazar) 

münasibətlərin spesifik tənzimləyici vasitəsinə çevrilmişdir. Özəl bölmənin yüksək inkişaf tempinin nəticəsidir 

ki, artıq muxtar respublikamızda 107-ci ərzaq, 229-u qeyri ərzaq olmaqla, 336 növdə məhsula olan tələbat 

yalnız yerli istehsal hesabına təmin olnmaqdadır. Ümumiyyətlə isə, bu gün muxtar respublikamızda 352 növdə 

məhsul istehsal edilməkdədir. 

Naxçıvan həm də coğrafi vəziyyətinə görə ölkəmizin etibarlı qonşuluq və tərəfdaşlıq siyasətinə böyük təkan 

olmaqdadır. Bunu bütün tərəfləri ilə yanaşı, həm də xarici iqtisadi əlaqələrin sağlam və səmərəli istiqamətdə 

qurulması da təsdiqləyir. Belə ki, artıq bu gün muxtar respublikamız dünyanın 32 ölkəsi ilə iqtisadi əlaqələr 

saxlayır ki, bunun da nəticəsində təkcə 2014-cü ildə muxtar respublikanın ticarət dövriyyəsi 515,2 milyon ABŞ 

dolları təşkil etmişdir. Bu göstəricinin 408,6 milyon dolları ixrac, 106,6 milyon dolları isə idxal 

əməliyyatlarından ibarətdir. 2014-cü ildə ixrac əməliyyatları daha da artdığından ticarət dövriyyəsində 302,1 

milyon ABŞ dolları həcmində müsbət saldo əldə edilmişdir. 

Muxtar respublikamız eyni zamanda iqtisadi inkişafın tənim olunması üçün iqtisadi fəaliyyətlə hüquqi 

tənzimləmənin səmərəli vəhdətini təmin edə bilmişdir. Təbii ki, hüquqi tənzimləmə siyasəti iqtisadi 

nailiyyətlərin göstəricisi, onun əldə olunmasının xəbərçisi, daha doğrusu, sosial-iqtisadi nailiyyətlərin 

mövcudluğunun təsdiqidir. Belə ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən imzalanmış 2005-ci il yanvar 

ayının 28-də “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə 

tədbirlər haqqında” sərəncam, 2005-ci il aprel ayında Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən təsdiq 

olunmuş və 2005-2010-cu illəri əhatə edən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı”, 2007-ci il 30 may tarixdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin sərəncamı ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında “Məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-cu 

illər), Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin 17 sentyabr 2008-ci ildə imzaladığı sərəncamla “2008-2015-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı”, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2012-ci il fevralın 14-də imzalanan Sərəncamla 

“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 18 

dekabr 2013-cü ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədrinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2014-2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı, 2014-cü ilin 31 

yanvar tarixində 2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqramın qəbul edilməsi 

məhz bəhs olunan məsələlərin səmərəli həlli deməkdir. 

Göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorun davamlı inkişafının təmin olunması 

məqsədilə ən zəruri tədbirlər vaxtında yerinə yetirilmişdir. Sahibkarların sağlam iqtisadi mühitlə təmin 

olunması, onların fəaliyyətində stimullaşdırıcı amillərin yüksəldilməsi və məhsuldar nəticələrin əldə edilməsi 

məqsədilə müvafiq qanunvericiliyin tələblərindən irəli gələn vəzifələr uğurla icra olunmuş və lazımi texnika və 

digər iqtisadi vasitələrlə təmin edilməsi məsələləri çox ciddi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu məqsədlə 

“Naxçıvan Aqrolizinq” ASC xətti ilə təkcə 2014-cü ildə 260 ədəd müxtəlif təyinatda və adda kənd təsərrüfatı 

texnikası muxtar respublikaya gətirilmiş və kəndlilərin, istifadəçilərin sərəncamına verilmişdir. Nəzərdə tutulan 
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məqsədlərə çatmaq istiqamətində atılan addımlar bunlarla yekunlaşmamış və məhsul istehsalçılarına 3867 ton 

mineral gübrə verilməsilə daha da ardıcıl xarakter almışdır.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ölkə miqyasında üç mərhələdə qəbul edilən dövlət proqramlarının muxtar 

respublikamızda uğurlu icrasının nəticəsi gerçək sosial-iqtisadi inkişaf mənzərələrinin fonunda daha da 

möhtəşəm görünməkdədir. Xüsusilə, həyata keçirilən tədbirlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərzaq 

təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə yönəldilməklə intensiv xarakter almış və bu məqsədlə əkin sahələrinin 

yüksək diqqət mərkəzində saxlanılması təmin edilmişdir. Təbii ki bunlar ilk növbədə torpaqların münbitliyinin 

də artırılmasına əlverişli imkanlar açmışdır. Çünki, əkinəyararlı torpaqların səmərəli istifadəsi aqrar sektorun 

məhsuldarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə bir başa xidmət etməkdədir. Bu məqsədlə, ötən ildə 60 min 829 

hektar sahədə əkin işləri həyata keçirilib.  

2015-ci ilin həm Naxçıvan Muxtar Respublikasında, həm də ölkəmizdə kənd təsərrüfatı ili kimi elan 

olunması bu sahəyə dövlət qayğısının davamlılığından və geniş əhatəsindən xəbər verməkdədir. Bu sahədə isə 

kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması əsas diqqət təşkil edir. Əhalinin ərzaq məhsulları 

ilə etibarlı təminatının ən bariz nümunəsi taxılçılığın inkişaf etdirilməsini də şərtləndirir. Bu mənada həmin sahə 

məhsulları istehsal həcmi 2014-cü il üzrə 35 min 750 hektar sahədən 103 min 70 ton təşkil etmişdir.  

Təbii ki, kənd təsərrüfatı ilində müvafiq sahə məhsullarının istehsalının stimullaşdırılması və intensivliyi 

muxtar respublikada daha qənaətbəxş olardı. Elə bu məqsədlə, məhsuldar və keyfiyyətli buğda toxumlarının 

əkin sahəsi üçün 2000 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır.  

El arasında ikinci çörək kimi yüksək dəyər verilən məhsul kartofdur. Muxtar respublikanın hazırkı sosial-

iqtisadi inkişaf potensialı bu sahədə də yüksək məhsuldarlığı təmin etmək üçün yetərlidir. İlbə il artan kartof 

istehsalı muxtar respublikada əhalinin tələbatının yerli məhsuldarlıq üzrə ödənilməsinə təkan olmuşdur. Bütün 

bunların nəticəsində də 2014-cü ildə kartof istehsalının artım vəziyyətinin təmin edilməsi özünün yüksələn xətt 

üzrə göstərə bilmişdir. Nəticədə isə 2962 hektar sahədən 41 min 406 tona yaxın məhsul yığılmışdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi hüquqi tənzimlənmə mexanizminə diqqət edəndə aydın olur ki, 

2015-ci ilin kənd təsərrüfatı ili elan olunması üçün yetərli baza mövcuddur və bu, aqrar sektorun bütün sahələri 

üzrə ayrı-ayrılıqda olmaqla, yalnız məhsuldar fəaliyyətin tənzimlənməsi və inkişafına istiqamətləndirilmişdir. 

Bu baxımdan da əsas sahələrdən biri olan meyvəçilik və tərəvəzçiliyin inkişafının stimullaşdırılması 

günümüzün ən strateji əhəmiyyətli məsələləri içərisində olmuşdur. Statistik göstəricilərə diqqət edərkən aydın 

olur ki, 2014-cü ilin məhsulu üçün 6125 hektar sahədə tərəvəz əkilmiş və həmin sahələrdən 66 min 731 ton 

məhsul tədarük olunmuşdur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi siyasət özünün perspektivliyi, əhalisinin firəvan 

yaşayışının təmin olunmasına istiqamətlənməyi və gələcəkdə sıxıntısız təminata yönəlməyi baxımından da 

olduqca mütərəqqidir. Məhz bunu əsas tutaraq əhalinin il boyu ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı diqqət 

mərkəzində saxlanılmışdır. Bu məqsədlə də 2014-cü ildə 6 yeni istixana kompleksi istifadəyə verilmişdir. Bu 

tədbirlərin ardıcıllığını təmin etmək öz növbəsində ümumilikdə muxtar respublikanın iqtisadi siyasətinə 

etibarlılıq gətirmiş və onu daha da dayanıqlı etmişdir. Belə ki, taxılın uzun müddətə saxlanmasını təmin etmək 

üçün həcmi 27 min ton olan anbarın, kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və satışını təmin etmək üçün 

isə 20-yə yaxın soyuducu anbarların tikilməsi təmin edilmiş, ümumi tutumu isə 12 min 250 tona çatdırılmışdır.  

Aqrar sektor sistemli inkişaf tempi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin milli iqtisadi inkişafdakı 

rolunu daha da artırmaqdadır. Bu sahədə fəaliyyətin bütün istiqamətlərində məqsədyönlü addımlar atılmaqdadır. 

Ən başlıcası isə odur ki, kəndli həm əməyindən, həm ona göstərilən qayğıdan, həm də bu sahədəki əməyinin 

nəticəsindən məmnundur və stimul hiss edir. Təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişafı həm də aqrar sahənin mühüm 

sferası olan heyvandarlığın inkişafı ilə də bağlıdır. Elə bu sahədə də fəaliyyətin uğurlu istiqamətdə təşkili 

məhsuldarlığın yüksək göstəricilərlə baş tutmasına səbəb olmaqdadır. Son dövrlərdə dövlət tərəfindən yüksək 

məhsuldarlığı olan cins mal-qaranın gətirilməsi kənd təsərrüfatının davamlı inkişaf vəziyyətini təmin edə 

bilmişdir. Bu həm də əhalinin ət və süd məhsulları sarıdan təhlükəsiz və etibarlı təminatına yönəlmiş 

əhəmiyyətli addımdır. Belə ki, son illər muxtar respublikaya gətirilmiş 1678 baş yüksək məhsuldarlığa malik 

cins mal-qara lizinq yolu ilə satılaraq iqtisadi məqsədlərin gerçəkləşdirilməsinə xidmət etməkdədir.  

Təbii ki, bütün bunlar son deyil. Muxtar respublikanın formalaşdırdığı, malik olduğu iqtisadi potensialı onun 

gələcək üçün böyük ümidlər doğurmaqdadır. Bu baxımdan da 27 dekabr 2014-cü ildə dördüncü çağırış 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin onuncu sessiyasında yeni keçid etdiyimiz 2015-ci ilin kənd 
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təsərrüfatı ili kimi elan olunması bütün tərəfləri ilə gələcək uğurların davamlılığı, iqtisadiyyatın əhatəli şəkildə 

inkişafı, sosial siyasətin daha da təkmilləşməsi, kəndlinin məhsuldar fəaliyyətinin dəstəklənməsi və 

stimullaşdırılması, bunun üçün dövlət qayğısının artırılması, qeyri-neft sektorunun ÜDM-dəki çəkisinin artması, 

regional siyasətin müvəffəqiyyətliliyi, iqtisadiyyatda innovativ inkişafın dəstəklənməsi, məşğulluq siyasətinin 

qətiyyətliliyi və potensialının daha da artması, iqtisadi böhranlardan qorunmanın ən təsirli vasitələri və digər 

üstünlükləri baxımından təqdirə layiq haldır.  

Qarşıda bizi çox nailiyyətlər gözləyir. Hazırkı dünya gerçəkliyi fonunda ölkəmizin nəinki regionun, hətta 

dünya ölkələri içərisində ən etibarlı və ən dayanıqlılığı ilə seçilməsi məhz təməli Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulan qətiyyətli idarəetmə mexanizminin nəticəsidir. Buna görə də dünyanın iqtisadi və siyasi 

ziddiyyətlərindən müqavimət gücünün artırılması ölkəmizin və onun bölgələrinin, iqtisadi rayonlarının tarazlı 

və dayanıqlı inkişafını təmin etməkdədir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar isə nizamlı, məqsədyönlü, düşünülmüş, 

möhtəşəm tarixi nailiyyətlərlə zəngin bir iqtisadiyyat həm vəd etməkdə, həm də gətirməkdədir. 

 

Paralel.-2015.-24 yanvar.-№ 14.-S.10. 
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Vətən sevgisi üzərində ucalan müasir Naxçıvan 

Tural SƏFƏROV, 

“Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru 

 

Beş minillik şəhər mədəniyyəti olan ulu Naxçıvan Azərbaycanın, bütövlükdə, Qafqazın və dünyanın 

sivilizasiya marafonuna bu bölgədə başqa heç bir şəhərə qismət olmayan zəngin töhfələr verib. Tarixi 

boyu Naxçıvan bir neçə dəfə inkişafın ən yüksək zirvəsinə çatıb.“Əcaib əd-dünya” əsəri soraq verir ki, 

XII əsrdə - Eldənizlərin hakimiyyəti dövründə Naxçıvan yüksək tərəqqiyə nail olub. Bu qədim əsərdən 

sonra müasir mənbədən - “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin 

qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

sədrinin 2005-ci il 6 dekabr tarixli sərəncamında oxuyuruq: “XII əsrdə qüdrətli Azərbaycan Atabəylər 

dövlətinin paytaxtı olan Naxçıvan əzəmətli bir şəhər, ölkəmizin siyasi, iqtisadi, mədəniyyət və sənətkarlıq 

mərkəzlərindən idi”. 

 

Naxçıvan Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olarkən tarixinin qızıl dövrünü yaşayıb. Ulu Naxçıvan 

diyarı öz tarixinin ikinci qızıl dövrünə ötən əsrin 70-80-ci illərində qovuşub. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin 1969-cu ildə ölkəmizə rəhbər seçilməsindən sonra Azərbaycan, eləcə də Naxçıvan yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyub. Ötən əsrin 70-ci illərində bütöv inkişaf yoluna çıxan, 1990-cı ilin 22 iyulunda ulu 

öndər Heydər Əliyevin doğma yurduna qayıdışı ilə işğaldan xilas olunan, 1990-1993-cü illərdə Azərbaycanın 

dövlətçilik laboratoriyası funksiyasını yerinə yetirən, müstəqil dövlət quruculuğunun ilk addımları atılan, 1995-

ci ildən sonra böyük tərəqqi, tikinti-quruculuq meydanına çevrilən Naxçıvan son 20 ildə tarixdə analoqu 

olmayan misilsiz uğurlar qazanıb. Bu illər Naxçıvanın tarixinin üçüncü qızıl dövrüdür. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji hədəflər, inkişaf və tərəqqi proqramı 

uğurla həyata keçirilib, muxtar respublika ulu öndərimizin arzuladığı, görmək istədiyi kimi qurulub. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin ardıcıl diqqət və qayğısı ilə muxtar respublika yeni hədəflərə doğru irəliləməkdə, 

Naxçıvanın daha parlaq gələcəyi üçün mühüm layihələr həyata keçirilməkdədir. 

Hələ 1995-ci ildə qarşıya qoyulmuş məqsəd, müəyyənləşdirilmiş strateji hədəflər blokada şəraitində belə 

intibaha nail olmağın mümkünlüyünü ortaya qoydu. Muxtar respublika əhalisinin inamının özünə qaytarılması, 

Naxçıvanın daxili potensialının hərəkətə gətirilməsi, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin qədim diyarımızın inkişafı 

üçün həyata keçirilən tədbirlərə cəlb olunması, elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafına yüksək 

qayğı göstərilməsi regionun yeni inkişaf yoluna çıxmasını hədəfə almışdı. Yerli xammala əsaslanan istehsal 

müəssisələrinin yaradılması, bütün sahələrin tərəqqisi məqsədilə ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi, ərzaq və enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, genişmiqyaslı quruculuq işlərinin aparılması, insanların rifahının 

yaxşılaşdırılması intibaha gedən yolda qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən idi. 

Tarix üçün çox qısa bir zamanda - cəmi 20 ildə bütün bunlara nail olundu, ictimai fikirdə “Naxçıvan 

möcüzəsi” adlandırılan inkişafın Naxçıvan modeli yaradıldı. Ötən əsrin 90-cı illərində elektrik enerjisi sarıdan 

ciddi korluq çəkən Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən genişmiqyaslı səmərəli tədbirlər 

bəhrəsini verdi: Naxçıvan elektrik enerjisi idxal edən bölgədən enerji ixrac edən regiona çevrildi. 

Muxtar respublikanın əkinəyararlı torpaqlarının dövriyyəyə daxil edilməsi nəticəsində keyfiyyətli yerli 

məhsullar yetişdirilir, xarici bazarlardan ərzaq asılılığına son qoyulur, əhalinin məşğulluq səviyyəsi yüksəldilir. 

Beləliklə, Naxçıvanın enerji və ərzaq təhlükəsizliyi tam təmin olunub. 

İnfrastrukturu çağdaş dünya standartları səviyyəsində, bütünlüklə, yeniləşdirilən, bir vaxtlar daimi başağrısı 

olan işıq, qaz, su və digər kommunal problemləri tamamilə aradan qaldırılan Naxçıvan inkişafın yeni 

mərhələsindədir. Həqiqət budur ki, tarixin heç bir dönəmində belə geniş, rahat yolları, hər gün, hər ay, hər il 

sayı artan müasir binaları, memarlıq inciləri, belə yamyaşıl, könül körpüsü küçələri, qızılgüllər gülüstanına 

dönən bağları, parkları, seyrəngahları olmayıb Naxçıvanın. Tarixin heç bir dövründə belə müasir məktəblər, 

xəstəxanalar, mədəniyyət ocaqları görməyib Naxçıvan. Tarixin heç bir dövründə ümumi tutumu 38 min ton olan 

taxıl anbarları, xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri, ümumi tutumu 400 milyon kubmetrə çatan sututarları, 

ixracyönümlü keyfiyyətli məhsullar istehsal edən nəhəng sənaye müəssisələri, 15 min hektardan çox yaşıllıq 

sahələri olmayıb Naxçıvanın. Bəli, Naxçıvan tarixinin heç bir dövründə öz tələbatını yerli istehsal hesabına 
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ödəyə bilməyib, sərhədlərini etibarlı qoruyan belə güclü orduya, güclü iqtisadiyyata sahib olmayıb. Həqiqət 

budur ki, Naxçıvan tarixin heç bir dönəmində belə güclü olmayıb. 

Son 20 ildə ümumi daxili məhsul istehsalını 2 milyard 340 milyon manata çatdıran, 300-dən çox təhsil, 240-

a yaxın səhiyyə, 350-dən çox mədəniyyət müəssisəsi üçün binalar, 41 idman obyekti, 162 körpü, 6350 istehsal, 

xidmət və digər infranstruktur obyektləri, 510 inzibati bina inşa olunaraq, yaxud yenidən qurularaq istifadəyə 

verilən, 6 yeni elektrik stansiyası yaradılan, 109 kənd mərkəzi, 3 qəsəbə, 1 şəhər mərkəzi tikilən diyarın 

uğurlarının siyahısı çox uzundur. Yaşayış məntəqələrinin 93 faizində genişzolaqlı, 83 faizində simsiz internet 

xidməti göstərilən, 352 növdə məhsul istehsal edilən, şəhər və kəndləri sürətlə yeniləşən, beynəlxalq tədbirlər və 

idman yarışları keçirilən, ildə 350-400 min turisti qəbul edən, beşulduzlu otellər fəaliyyət göstərən, ixrac 

imkanları artan, əhalisinin bütün sosial ehtiyacları ödənən, bir sözlə, blokada şəraitində intibah yaradan müasir 

Naxçıvan daha möhtəşəm uğurlara - yeni nəhəng iqtisadi komplekslər, sənaye müəssisələri, su elektrik 

stansiyaları, Günəş və külək elektrik stansiyaları yaratmaq istiqamətində daha sanballı tarixi qələbələrə doğru 

addımlayır. Bu, beş min il əvvəl şəhər mədəniyyətini yaradan ulu bir diyarın böyük tarix yaradan və tarixə hökm 

edən zəfər yoludur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sürətli sosial-iqtisadi inkişafı qədim diyarımızın qonaqlarını da hədsiz 

dərəcədə heyrətləndirir. Amerikalı jurnalist-tədqiqatçı Peter Tase Naxçıvan barədə təəssüratlarını qələmə aldığı 

məqalələrindən birində yazır: “Qədim tarixə malik olan bu diyarın inkişafını sözlə təsəvvür etmək mümkün 

deyil. Bu gün Naxçıvan blokadada olmasına baxmayaraq, dinamik inkişaf edir. Belə davam etsə, Naxçıvan 

şəhəri öz müasir memarlığı ilə Qafqazın meqapolisinə çevriləcək”. 

Turist və səyahətçilər üçün bələdçi kitabı yazarı, İngiltərə vətəndaşı Mark Eliyot yazır ki, “Naxçıvanın 

yolları və tarixi abidələri tam gözəlləşdirilib. Adama elə gəlir ki, real dünyada yox, illüstrasiyada gəzirsən. 

Naxçıvan çox cəzibədar məkandır”. 

Rusiyalı jurnalist Nadona Fridrixsonun Naxçıvan haqqında təəssüratları isə belədir: “Naxçıvanı daha çox 

tanıdıqca biz başa düşdük ki, buradakı real mənzərələrin Rusiyadakı təsəvvürlərlə oxşarlığı yoxdu. “Qoparılmış 

region” çiçəklənən və memarlıq cəhətdən cazibədar bir yerdir. Naxçıvanın küçələri heyrətamiz dərəcədə 

təmizdir. Yeni evlər vardır. Onlar boz-bulanıq doqquzmərtəbəli kibrit qutuları kimi deyil, yaşamağın ləzzətini 

bilənlərin gözünü oxşayan dərəcədə müasirdirlər". 

Xarici qonaqların Naxçıvan haqqında belə təəssüratlarının sayını kifayət qədər artıra bilərik. Bu, onu göstərir 

ki, müasir Naxçıvan bütün yönləri ilə hər kəsi özünə valeh edir. Amma bütün bunlar son 20 ilin Naxçıvana 

qazandırdıqlarının yalnız görünən tərəfidir. Vətən sevgisi üzərində ucaldılan müasir Naxçıvanın işıqlı gələcəyi 

naminə elə möhtəşəm tədbirlər həyata keçirilir ki, bu gün biz onların mahiyyətini tam dərk edə bilmirik. 

Naxçıvanın mənəvi uğurları maddi qazanclarından heç də az deyil. Muxtar respublikada bütün sahələrdə 

quruculuq işləri aparılıb. Buna paralel olaraq həm də yeni cəmiyyət qurulub. İnsanların şüurunda inqilabi 

dəyişiklik edilib, müasir düşüncəli, vətənpərvər gənclik yetişdirilib. Həyata keçirilən həssas tədbirlər sayəsində 

insanlarda sahiblik hissi formalaşdırılıb. İndi tikilənlərə, qurulanlara keçmiş Sovetlər Birliyində olduğu kimi 

ögey, dağıdıcı münasibət yoxdur. Hər bir naxçıvanlı yeni hər bir binaya, salınan parka, yola, müasirləşdirilən 

küçəyə, yaşadığı binaya öz malı, milli sərvəti kimi baxır. Hər kəs bilir ki, dövlətin yaratdıqları insanların 

rahatlığı üçündür. Və bu gün yaradılanları gələcək nəsillərə çatdırmaq kimi bir məsuliyyətimiz var. 

İnsanların mənəvi zənginliyinə milli dəyərlərimizə göstərilən qayğı, özəl mentalitetimizin təbliği yolu ilə nail 

olunub. Tariximizin öyrənilməsi və öyrədilməsi istiqamətində görülən işlər də bu məsələdə mühüm rol oynayıb. 

Tarixən bu yurdun sakinləri öz dədə-baba torpaqlarına sahib çıxıb, onu qoruyub, möhkəmləndiriblər. Deməli, 

insanlarda sahiblik hissinin gücləndirilməsi üçün tarixə qayıtmaq, milli dəyərləri yaşatmaq lazım idi. Əslində, 

bu prosesin əsası ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə qoyulmuşdu. 

Ümummilli liderimizin diqqət və qayğısı ilə müstəqillik illərində bu iş daha da sürətləndirildi. Heydər Əliyev 

siyasətinin uğurla davam etdirildiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası bu sahədə də öncüllüyünü qoruyub 

saxlamaqdadır. 

Son 20 ilin ən böyük uğurlarından biri də odur ki, savadlı, dünyagörüşlü, vətənpərvər nəsil yetişdirilir. 

Muxtar respublikanın şəhər və rayon mərkəzlərində, kəndlərində inşa olunan müasir məktəblərin şagirdləri, 

dünya standartlarına cavab verən ali təhsil ocaqlarının tələbələri çağdaş dünyamızın ən son nailiyyətləri hesab 

edilən texnologiyalardan bəhrələnməklə yanaşı, öz milli dəyərlərini öyrənir və milli ruhda böyüyürlər. Artıq 

muxtar respublikada ənənəyə çevrilən muzeylərə ekskursiyalar, belə mədəniyyət müəssisələrində açıq dərslərin 
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keçilməsi bir məqsədə xidmət edir: yetişən nəsil tarixini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını dərindən öyrənsin, tarixi 

şəxsiyyətlərini tanısın, onların Vətənə xidmət nümunəsi ilə böyüsün, milli dəyərlərinə sahib çıxıb yaşatsın. 

 İntibah dövrünün gəncləri məhz belə formalaşdırılır. Gənclərlə iş muxtar respublikada ciddi diqqət yetirilən 

sahələrdən biridir. Ona görə ki, ölkəmizin gələcəyi gənclərdən asılıdır. Vətənə xidmət amalı ilə yetişdirilən 

bugünkü gəncliyin vətənpərvərlik tərbiyəsi çox yüksək səviyyədədir. 

Bir vaxtlar öz əzəmətli keçmişini yalnız tarixi abidələri ilə xatırladan Naxçıvan bu gün çoxlarının böyük 

təəccüb hissi ilə qarşılaşdığı bir diyara çevrilib. Hər bir yaşayış məntəqəsinin, hər bir binanın zərif görünüşü ilə 

könülləri ovsunlayan qədim diyarımız tarixini qorumaqla bərabər, müasirliyi ilə də diqqəti cəlb edir. Muxtar 

respublikamız bütün sahələrdə irəliləyişlərə nail olaraq günü-gündən dəyişir, daha da müasirləşir. Tarixi və 

mədəni abidələrin bərpası, müasir dövrün yeni abidələrinin inşası, bir sözlə, Naxçıvanın özünü yenidən “Nəqşi-

cahan” olaraq tanıtması hər birimiz üçün böyük fəxrdir. 

 Muxtar respublikanın yenidən qurulan yolları ilə irəlilədikcə hər addımda təzə bir binaya, əzəmətli bir 

mənzərəyə rast gəlirsən. Məşhur Naxçıvan memarlıq məktəbinin milli ənənələri ilə müasir şəhərsalma 

mədəniyyətinin uzlaşdırıldığı muxtar respublikada genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. 

Naxçıvan elə sürətlə dəyişir ki, bəzən muxtar respublika sakinləri özləri də dünən keçdiyi küçəni bu gün tanıya 

bilmirlər. 20 il bundan öncə möcüzə kimi görünən ən ucqar sərhəd kəndində belə, şölələnən mavi yanacaq, 24 

saat elektrik enerjisi təminatı indi adi həyat reallığına çevrilib. 

Bu gün naxçıvanlılar ümumən regionda çox az-az təsadüf edilən çox rahat evlər tikir, ən bahalı avtomobillər 

alıb muxtar respublikaya gətirirlər. Naxçıvanda uşaqdan-böyüyə hər kəsin geyim-kecimi də qabaqcıl Avropa 

ölkələrindən geri qalmır. Bircə fakta diqqət çəkək. Bu gün Naxçıvan şəhərindəki mebel salonlarında, elektrik 

avadanlıqları satılan mağazalarda alınmayan mal ucuz əşyalardır. Ona görə də sahibkarlar daha müasir əşyalar 

gətirməyə və istehsal etməyə meyil göstərirlər. Bəli, naxçıvanlıların yaşayış tərzi belədir. İnsanların maddi-rifah 

halının yaxşılaşdırıldığını göstərən belə nümunələrin siyahısını istənilən qədər artıra bilərik. 

Bu gün bütün naxçıvanlıların ümumi fikri belədir. Biz Vətən sevgisi üzərində ucaldılan; arzularımızın çin 

olduğu; sabit; inkişaf və tərəqqinin davamlı xarakter daşıdığı; fasiləsiz elektrik enerjisi və təbii qazla təmin 

olunan; təhlükəsizliyimizin tam təmin edildiyi; abadlıq və quruculuq işlərinin hər gün daha da genişləndirildiyi; 

ləyaqətli, vətənpərvər gəncliyin yetişdirildiyi; iradənin, cəsarətin bütün çətinliklərə qalib gəldiyi; beynəlxalq 

tədbirlərin keçirildiyi; ordusu nəinki onu qorumaq, istənilən hücum əməliyyatını həyata keçirməyə də qadir olan 

varlı bir regionda yaşayır və müasir Naxçıvanın QURUCU rəhbərinə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. 

 Bəli, beş minillik şəhər mədəniyyəti üzərində ucalan Naxçıvanın ən yeni tarixində, çətin ki, son 20 il qədər 

heyrətamiz, şücaətli bir dövr olsun. 

Bəs bu yüksəlişə necə nail olunub? Blokada şəraitində yaradılan intibahın səbəblərini Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev belə dəyərləndirir: “Əsas məsələ Vətən sevgisidir. İqtisadi imkanlar böyük də ola bilər, o qədər 

böyük olmaya da bilər. Amma əgər Vətən sevgisi varsa, məhdud iqtisadi imkanlarla da çox iş görmək olar”. 

 

Xalq qəzeti.-2015.-14 yanvar.-N 9.-S.5. 
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Uğurlu aqrar siyasət Muxtar Respublikada sağlam iqtisadiyyatın dayağıdır 

 

Cavadxan Qasımov  

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun 

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

İnkişaf edən ölkə, siyasi və iqtisadi qüdrətini artıran dövlət kimi Respublikamız müasir müstəqilliyin özünə 

kök saldığı və mükəmməl bazaya çevrildiyi milli iqtisadiyyat formalaşdırıb. Milli iqtisadiyyat, elə millətin 

iqtisadiyyatı deməkdir. Və belə olan halda bu anlayışın elmi, nəzəri əsaslandırılması ilə yanaşı, xalqın rifah 

halının yüksəkliyinə geniş imkanlar yaradacaq səviyyədə təcrübi və gerçək nailiyyətlərə çevrilməsinin təmin 

edilməsi yalnız ulu Heydər Əliyevə xas olan bir siyasət, cəhət və addım idi ki, bunu da o böyük şəxsiyyətin 

sayəsində təmin olunan və indi də hədsiz qürurla müşahidə etdiyimiz milli iqtisadi inkişafda görürük. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində bütövlükdə ölkəmizin xilaskarlıq tarixinin başlandığı Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında hazırkı iqtisadi sistemin əsasları müəyyən edilmiş oldu. Həmin dövr ölkə daxilində çox ağır 

siyasi xaosun, sərhədlərimizdə hərbi (eyni zamanda siyasi və informasiya) təcavüzün tüğyan etdiyi iqtisadi 

sarsıntılarla əhatə olunduğumuz bir vaxtlar idi. Məhz belə bir şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinin Sədri kimi buradan başlatdığı uğurlu iqtisadi siyasət təbii ki, yeni iqtisadi 

şəraitin yaradılması və inkişafına yönəlmişdi. Bu məqsədlə, 1992-ci il aprel ayının 6-da Naxçıvan MR Ali 

Məclisi 2 mühüm qərar və təklifləri qəbul etdi. Bunlardan biri “Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə 

işləyən kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi və onların əsasında şəxsi təsərrüfatların yaradılması haqqında” 

qərar və digəri “Rentabelsiz işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsini nəzərdə tutan 

təkliflər haqqında” idi. Göründüyü kimi, bunlar yeni iqtisadi şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-

iqtisadi inkişafın təmin olunmasında aqrar sektorun rolunun və əhəmiyyətinin artırılmasında başlanğıc addım 

idi. Məhz bunu təmin etmək üçün isə söz yox ki, iqtisadi islahatları keçirməyə başlarkən, onu iqtisadiyyatın 

bütün sahələri kimi əsas və aparıcı sahələrdən biri olan aqrar sektoru da əhatə etməsinə münbit şərait 

yaratmaqdan ibarət idi.  

Məlumdur ki, aqrar islahatlar ümumilikdə ölkəmizin yeni iqtisadi münasibətlərinin formalaşması və 

inkişafında xüsusi önəm daşımışdır. Məhz bu mənada da Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin milli iqtisadi 

inkişafında aqrar islahatların beşiyi kimi tarixə düşüb.  

Qeyd olunan bütün bu proseslər nəticəsində Naxçıvan MR bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi region kimi 

ölkə miqyasında öncül sıralarda dayanırdı. Mənbələr göstərir ki, MR-də mövcud olan 139 təsərrüfatın 119-u və 

ya 86%-i, 208 kəndin 158-i və 76%-i torpaq islahatının beşiyinə çevrilmişdir.  

Atılan hər bir addım əldə olunan böyük bir nailiyyət demək idi. Burada onu göstərək ki, 2001-ci ilin statistik 

məlumatlarına istinad edərkən aydın olur ki, həyata keçirilmiş uğurlu aqrar islahatlar nəticəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında 201 kənddə torpaq islahatı başa çatmışdır. Artıq 1 yanvar 2002-ci il tarixə olan statistik 

rəqəmlərə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə: Şərur rayonunda 23 min 971 ailə, Babək rayonunda 10 

min 860 ailə, Culfa rayonunda 7 min 854 ailə, Ordubad rayonunda 4 min 575 ailə, Şahbuz rayonunda 4 min 118 

ailə və Naxçıvan şəhərində 31 ailə olmaqla, ümumilikdə Naxçıvan MR miqyasında 51 min 409 ailə üçün 

«Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair» Şəhadətnamələr paylanılıb.  

Xalqımızın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan milli lider tənəzzülü tərəqqi ilə əvəz 

edərək, sağlam milli iqtisadiyyatın, daha doğrusu, millətə xidmət edəcək iqtisadiyyatın əsaslarını yaratdı və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlatdığı bu strateji xətti ölkəmiz miqyasında davam etdirməyə başladı. Bu 

məqsədlə, 1995-ci il 18 fevral tarixdə “Aqrar islahatların əsasları haqqında” və “Sovxoz və kolxozların islahatı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları, həmin ilin oktyabr ayında isə Dövlət Mülkiyyətinin 

Özəlləşdirilməsini nəzərdə tutan eyniadlı Dövlət Proqramı qəbul edildi. Aqrar islahatların əsasları haqqında 

qanunumuzda əsas məqsəd aqrar bölməni böhrandan çıxarmaq, iqtisadiyyatı sabitləşdirmək, əhalinin sosial-

iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, vəzifələr isə torpaq və əmlak üzərində yeni mülkiyyət münasibətlərinin 

formalaşdırılmasından, bazar iqtisadiyyatına uyğun istehsal və infrastruktur sahələrində müxtəlifnövlü 

təsərrüfatların yaradılması və inkişafı ilə istehsal münasibətlərinin dəyişdirilməsindən və təkmilləşdirilməsindən 

ibarət oldu. 
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Aydındır ki, ölkəmizdə bütün bunlarla birlikdə, həm də Milli Aqrar İnkişaf Proqramı qəbul edilib. Bu 

proqramda yeni təsərrüfat formalarının yaradılması üçün beynəlxalq təcrübəyə də diqqət edilmiş və müxtəlif 

şəraitlərə uyğun təsərrüfatçılığın mövcudluğuna istinad olunubdur. Bunlardan biri torpaq və su ehtiyatlarının 

çatışmaması və çətin təbii şəraitdə unikal idarəetmə və səmərəli təsərrüfatçılıq, aqrobiznes vahidləri kimi kibus 

(ictimai təsərrüfatların) və moşavların (xüsusi təsərrüfatların) fəaliyyəti ənənələrinə görə İsrail dövlətinin, digəri 

ənənəvi fermer təsərrüfatçılığının inkişafı sahəsində Amerikanın, Hollandiyanın, Kanadanın və tarixi, coğrafi, 

eyni zamanda milli ənənələrin yaxınlığı baxımından qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin təcrübələrindən ibarətdir. 

Həmin hüquqi və praktik sənədlər və təcrübələrin ardınca aqrar sektoru daha da təkmil olaraq inkişaf 

etdirmək üçün qanun, qərar, məcəllə və digər hüquqi sənədlər qəbul edildi ki, bunlardan da bir neçəsini bu cür 

göstərmək olar:  

“Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 16 iyul 1996-cı il tarixli Qanunu,  

“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 22 

dekabr 1998-ci il tarixli Qanunu,  

“Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 mart 1999-cu il tarixli Qanunu,  

Bunlardan başqa, Azərbaycan Respublikasının 25 iyun 1999-cu il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsi”,  

“Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 7 may 1999-cu il tarixli Qanunu və s-də daxil 

olmaqla çoxlu sayda hüquqi normativ aktlar ölkəmizdə aqrar sektoru inkişaf etdirmək üçün əsaslı zəmin yaratdı.  

Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin siyasi çevikliyi, onun qətiyyətli idarəetmə bacarığı aqrar sektorun 

ölkəmizin milli iqtisadi inkişafda əhəmiyyətli rolunu daha da artırırdı. Bütün bunlar Onun hələ Naxçıvan MR 

Ali Məclisinin Sədri işləyərkən Culfa rayonunun Şurut və Gal kəndlərində başlatdığı torpaq islahatlarının 

bütünlükdə ölkəmiz miqyasında gerçək davamı və reallığı idi. İqtisadi siyasətin bu cür istiqamət alması MDB 

məkanına daxil olan ölkələrin hər biri üçün böyük nümunə idi. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, aqrar sektorda 

sürətli inkişaf prosesi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 1997-ci il tarixli “Aqrar islahatların 

həyata keçirilməsini təmin edən bəzi normativ-hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” 534 saylı Fərmanı ilə 

daha da önəm qazandı.  

İslahatların keçirilməsi çox zəruri idi. Qeyd edək ki, təkcə 1994-cü ildə kənd təsərrüfatı problemlərinin 

həllinə və aqrar bölmədə islahatlara dair səkkiz müşavirə keçirilib. Göstərilən ilin dekabr ayının 9 və 10-da 

Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetində Türkiyə, Çin, İsrail, İran, Rusiya və digər ölkələrin nümayəndə 

heyətlərinin iştirakı ilə “Aqrar islahat: problemlər və onların həlli yolları” mövzusunda keçirilən beynəlxalq 

konfransda elə aqrar sahədəki islahatların effektivliyini təmin etmək və bu sahədə beynəlxalq təcrübədən 

yararlanmaq məqsədi nəzərdə tutulurdu. 1994-cü ildə Heydər Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Azərbaycanın 

Zaqatala və Xızı rayonlarında eksperimentlər aparıldı və istənilən nəticəyə nail olundu. Burda onu qeyd etmək 

istərdim ki, milli liderin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan MR dövründə bu təcrübə Culfa rayonunun “Azərbaycan” 

adına sovxozunda aparılmış və orada da nəzərdə tutulan məqsəd gerçəkləşdirilmişdir. 

Müasir iqtisadi sistemdə aqrar sektorun əsas qanunauyğunluğu heç şübhəsiz ki, çoxmülkiyyətliliyə əsaslanan 

təsərrüfat subyektlərinin yaradılması və inkişafından ibarətdir. Bu mənada kəndli fermer təsərrüfatlarının 

yaradılması məqsədəuyğun məsələlər içərisində idi. Həmin təsərrüfatların fəaliyyətinin səmərəli təşkili və 

məhsuldar nətcələrin əldə olunması üçün 1992-ci il 8 aprel tarixdə qanun qəbul olunsa da, onun icrası 

mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə 1 iyun 1997-ci il tarixdə müvafiq əlavə və dəyişikliklər 

edildi. Bununla da ölkəmizdə tam təkmil olaraq aqrar siyasət dövlətimizin strateji xəttini təşkil etdi.  

Təbii ki, bütün bunlar aqrar sahədə məhsul istehsalçılarının fəaliyyətlərinin stimullaşdırılmasından ibarət 

məcmuu tədbirlər sistemini təşkil edir. Aqrar sahədə istehsalçılara lazım olan zəruri dövlət dəstəyinin 

davamlılığını təmin etmək üçün ölkə başçısı İlham Əliyevin böyük xidmətləri var. İstifadəçilərə kənd təsərrüfatı 

texnikalarının verilməsi, onların maliyyə-kredit təşkilatları ilə faydalı və səmərəli əməkdaşlığının yaradılması, 

digər iqtisadi və texniki təchizatlarla təmin olunması özünün düşünülmüş həllini çoxdan tapıb. Bu tədbirlər 

özünün hüquqi, eyni zamanda iqtisadi əsaslarını ölkə başçısının: 

11 fevral 2004-cü il tarixdə təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”; 

23 oktyabr 2004-cü il tarixdə imzaladığı “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər 

haqqında”;  
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23 yanvar 2007-ci il tarixdə imzaladığı “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi 

haqqında”; 

21 avqust 2008-ci il tarixdə imzaladığı “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və 

damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi barədə” və bütün bu kimi hüquqi 

tənzimləmələrlə birlikdə; 

20 noyabr 2014-cü il tarixdə “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının kənd təsərrüfatı texnikası ilə 

təminatına və heyvandarlığın inkişafına əlavə dəstək haqqında” sərəncamından götürür.  

 

Palitra.-2014.-30 dekabr.-№ 239.-S.10. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 1995–2014-cü illərdə 

Blokada şəraitində hərtərəfli tərəqqiyə nail olmaq düsturu 

Tural SƏFƏROV, 

“Şərq qapısı” qəzetinin baş  redaktoru. 

 

 “İntibah” anlayışı hansısa bir tarixi inkişaf dövrünü əks etdirən termin kimi hələ orta əsrlərdə italyan 

mütəfəkkirləri tərəfindən işlədilib. “İntibah” oyanış, canlanma, dirçəlmə, yenidən yüksəliş deməkdir. 

İntibah o yerdə baş verir ki, orada bütün sahələrin kompleks inkişafına nail olunur. Bəşər tarixində 

blokada şəraitində intibah yaratmağın hələlik bizə məlum yeganə nümunəsi Naxçıvandır. 

 

 Əlbəttə, intibaha aparan yol əvvəlcə iqtisadi inkişafdan keçir. İqtisadiyyat inkişaf etdirilməlidir ki, 

mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin və digər sahələrin inkişafı təmin olunsun. Bu mənada Naxçıvanın intibah 

tarixinin dərindən öyrənilməli və təhlil olunmalı məqamlarından biri iqtisadi inkişafın Naxçıvan modelidir. Bu 

modelin əsas uğuru isə blokada vəziyyətində, ölkənin əsas ərazisi ilə birbaşa əlaqənin olmadığı şəraitdə inkişafı 

təmin etməsi, eyni zamanda, inkişafın davamlı xarakter daşıması və sürətli təkamül yolu ilə getməsindədir. 

İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin məhdud olduğu şəraitdə yüksək iqtisadi fəallığa nail olunması, istehsal 

potensialının hərəkətə gətirilməsi, davamlı quruculuq işləri, sosial problemlərin həlli və ən əsası əhalinin rifah 

halının yaxşılaşdırılması inkişafın Naxçıvan modelinin xarakterik xüsusiyyətləridir. Məhz bütün bunlar 

tariximizin 1995-ci ildən sonrakı dövrünü “Muxtariyyətin intibah dövrü” adlandırmağımıza imkan verir. 

Blokadanın çətinliklərinə baxmayaraq, 1995-2014-cü illərdə muxtar respublikada böyük quruculuq proqramı 

gerçəkləşdirilib, bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 19 

ildə aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri, regionun hərtərəfli inkişafı adilikdən uzaq, möcüzəyə bənzər 

həqiqətlərdir. Beş minillik şəhər mədəniyyəti tarixinə malik Naxçıvanda, çətin ki, son 19 il qədər heyrətamiz bir 

dövr olsun. Bəs bu yüksəlişə necə nail olunub? 

“Əsas məsələ Vətən sevgisidir. İqtisadi imkanlar böyük də ola bilər, o qədər böyük olmaya da bilər. Amma 

əgər Vətən sevgisi varsa, məhdud iqtisadi imkanlarla da çox iş görmək olar”. Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin bu sözləri blokada şəraitində yaradılan intibahın səbəblərini izah edir. 

Hələ 1996-cı ildə keçirilən müşavirələrin birində “Yaxşı bəhanə tapıblar, hər nöqsanı, hər çatışmazlığı və 

özlərinin fəaliyyətsizliyini blokada ilə əlaqələndirirlər”, - deyən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbov blokadanın inkişaf üçün əngəl olmadığını açıq-aydın bəyan edib. Naxçıvanın inkişafdan 

intibaha qovuşması düzgün idarəetmənin nəticəsi, Vətən sevgisi, yurd sahibliyinin misilsiz nümunəsidir. 

Məhəmməd Peyğəmbər hədislərinin birində buyurub: “Vətəni sevmək imandandır. İnsanların ən yaxşısı 

camaatın xeyrinə çalışandır”. Deməli, Vətən naminə çalışmaq ən savab, ən xeyirxah əməldir. Son 19 ilin 

nəticələri sübut edir ki, Naxçıvanda görülən işlər böyük vətənpərvərliklə həyata keçirilib və yalnız insan amilinə 

xidmət edib. 

Dünya şöhrətli rus yazıçısı Lev Tolstoy yazırdı ki, “Vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevmək deyil. Bu daha dərin 

bir hadisədir. Bu, özünün Vətəndən ayrılmaz olduğunu dərk etmək, xoşbəxt və ağır günlərini onunla birlikdə 

yaşamaqdır”. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində – ağır günlərdə muxtar respublika sakinləri bu torpağa 

qırılmaz tellərlə bağlı olduqlarını sübuta yetirdilər. Müasir Naxçıvanın indiki sevincli günlərində də belədir: 

insanlar qurub-yaradır, muxtar respublikanın daha da inkişaf etməsi üçün var qüvvə ilə çalışırlar. 

Yeni Naxçıvan bugünkü firavan və xoşbəxt günlərinə asanlıqla nail olmayıb. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu 

və 90-cı illərinin əvvəllərində naxçıvanlılar çox əzab-əziyyətlər çəkiblər. Naxçıvan şəhərində yaşayan bir 

müəllimimin o dövrün çətinliyi ilə bağlı danışdığı hadisə yaddaşımdan heç vaxt silinməyəcək. 

Müsahibim deyirdi ki, 90-cı illərin əvvəllərində mən ali məktəbdə oxuyurdum. Səhər tezdən dərsə 

getməmişdən əvvəl qardaşımla çörək növbəsinə gedirdik. Dəriəvəzedici materialdan hazırlanmış bir gödəkçəm 

var idi. Bir dəfə çox gözlədikdən sonra, nəhayət, çörək almaq növbəsi bizə gəlib çatdı. Yenicə sobadan çıxmış 

çörəyi satıcı mənə verəndə əlim yanmasın deyə, gödəkçəmin ətəyini qatlayıb onu tutdum. Bir neçə metr 

uzaqlaşmışdım ki, istidən gödəkçəmin əridiyinin fərqinə vardım. Çörək əlimdən yerə düşdü. Naxçıvanın o çətin 
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və şaxtalı günlərində çörəksizlikdən dəhşətli heç nə yox idi. Evdəkilər həmin gün çörəyin içini yeməyə məcbur 

olmuşdu. 

XX əsrin 90-cı illərindəki vəziyyət, yağışın və qarın altında, Naxçıvanın sümüyə işləyən şaxtalı günlərində 

çörək növbələri, sənə çatdıqda satıcının çörəyin qurtardığını deməsindən doğan dəhşət hissi, yəqin ki, 

naxçıvanlıların əksəriyyətinə tanışdır. Məhz belə bir vəziyyətdə yaşayan Naxçıvanda –  elektrik enerjisinin 

günlərlə verilmədiyi, təbii qazın olmadığı, mövcud infrastrukturun iflic vəziyyətinə düşdüyü, ərzaq qıtlığının 

yarandığı muxtar respublikamızda cəmi 19 ildə intibaha nail olunub. 

Vətən sevgisi üzərində ucaldılan müasir Naxçıvanda genişmiqyaslı tikinti və quruculuq işlərinin aparılması, 

yolların və körpülərin salınması, istehsal müəssisələrinin yaradılması, iqtisadiyyatın sürətli inkişafı, on minlərlə 

yeni iş yerinin açılması, məktəblərin, xəstəxanaların, idman komplekslərinin, kənd və xidmət mərkəzlərinin 

inşası, yaşayış binalarının yenidən qurulması, elektrik, qaz və su təminatının yaxşılaşdırılması regionda həyata 

keçirilən tədbirlərin yalnız görünən tərəfidir. Naxçıvanın işıqlı gələcəyi naminə elə möhtəşəm tədbirlər həyata 

keçirilir ki, indi biz onların mahiyyətini tam dərk edə bilmirik. 

Bu gün muxtar respublikada əksər ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbat daxili imkanlar hesabına 

ödənilir və Naxçıvanın ixrac potensialı günü-gündən genişləndirilir. Qarşıya qoyulan məqsəd muxtar respublika 

əhalisinin bütün məhsullara olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi və idxal məhsullardan asılılığın 

tamamilə aradan qaldırılmasıdır. Bu xüsusda muxtar respublikada əldə olunan ən böyük uğurlardan biri, bəlkə 

də, ən başlıcası regionun enerji və ərzaq təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasıdır. Vaxtilə enerjiyə olan 

tələbatını idxal hesabına ödəyən Naxçıvan indi elektrik enerjisi ixrac edir. Muxtar respublika 100 faiz 

qazlaşdırılıb. 

 Bu istiqamətdə görülən işləri yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı İlham Əliyev demişdir: “Bu gün Naxçıvan 

nəinki özünü enerji ilə tam şəkildə təmin edir, hətta ixrac edir. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın daxili 

təminatı 100 faiz bərpa olunan enerji növləri hesabına ödənilir. Bu da, deyə bilərəm ki, dünyada çox nadir 

hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir”. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması muxtar respublikada sənayenin inkişafına zəmin yaradıb. Vaxtilə 

ümumi daxili məhsul istehsalında aqrar sahənin ağırlıq təşkil etdiyi muxtar respublika bu gün sənaye-aqrar 

regionuna çevrilib. Sənaye sahəsinin aparıcı mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son illər ciddi uğurlar qazanılıb. Fəaliyyəti dayandırılmış sənaye 

müəssisələrinin 1996-cı ildən başlayaraq fəaliyyətinin bərpa edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması, 

nəticə etibarı ilə, əvvəllər istehsal olunmayan yeni sənaye məhsullarının istehsalına və ümumilikdə, sənaye 

məhsulu istehsalının dinamik artımına səbəb olub. 

Əgər 2003-cü ilin sonunda muxtar respublikada 66 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, 2013-cü ilin 

sonunda bu göstərici 7 dəfə artaraq 438-ə çatıb. 2003-cü illə müqayisədə 2013-cü ildə sənaye məhsulunun 

həcmi 49 dəfə artıb. Bu gün Naxçıvanda ərzaq məhsullarından tutmuş  avtomobilə qədər, demək olar ki, hər şey 

istehsal olunur. 

Sənaye ilə yanaşı, aqrar sahənin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi, 

aqrolizinq xidmətinin yaradılması nəticəsində kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təminatın yaxşılaşdırılması 

əkinçini torpaqdan ikiəlli yapışmağa sövq edib. Bunun nəticəsidir ki, əkin sahələri və məhsul istehsalı ilbəil 

artırılır. 

Əkinəyararlı torpaqlar tam şəkildə əkin dövriyyəsinə qatılmaqla 2013-cü ilin məhsulu üçün 60 min 127 

hektar sahədə əkin işləri həyata keçirilib. Strateji ərzaq məhsulu olan taxıl istehsalının artırılması ilə yanaşı, taxıl 

ehtiyatı anbarlarının qurulması ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir. 

Kənd adamının rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədilə kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində görülən 

işlərlə paralel olaraq, əhalinin həyat şəraiti də müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılıb. Muxtar respublikanın 

kənd yaşayış məntəqələrində tikilib istifadəyə verilən müasir məktəb binaları, kənd və xidmət mərkəzləri, 

müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulan avtomobil yolları şəhərlə kənd arasındakı fərqin aradan 

qaldırılmasına, kəndlərdə şəhər rahatlığının yaradılmasına gətirib çıxarıb. 

Hər hansı bir regionun inkişafı, ilk növbədə, o yurdun təhsilli insanlarından asılıdır. Əgər savadlı insanlar, 

mütəxəssislər varsa, bütün sahələrin inkişafına nail olmaq mümkündür. Odur ki, muxtar respublikada təhsilin 

inkişafı əsas vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulub. Son 19 ildə muxtar respublikanın şəhər, qəsəbə və 

kəndlərində 300-dən çox təhsil müəssisəsi tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Muxtar 
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respublikanın ən ucqar dağ kəndində tikilən məktəb binası ilə Naxçıvan şəhərində inşa olunan təhsil ocağı 

arasında heç bir fərq yoxdur. 

Türkiyənin tanınmış alimlərindən professor İbrahim Ethem Atnur Naxçıvanda olarkən Şahbuz rayonunun 

Biçənək kəndində gördüyü məktəb binası barədə təəssüratlarını sosial şəbəkələrdə belə paylaşmışdı: 

“Naxçıvanın ucqar bir dağ kəndində beşmərtəbəli bir bina gördüm. Mənə dedilər ki, bura məktəb binasıdır. 

Heyrətləndim. Gəzdiyim ölkələrin heç birində ucqar dağ kəndində beşmərtəbəli məktəb binası görməmişdim. O 

məktəb binası bəzi Avropa ölkələrindəki universitet binalarından daha sanballı idi. Bu, öz xalqının təhsilli 

gələcəyini düşünən insanların Vətəninə böyük xidmətidir. Naxçıvan blokadaya baxmayaraq, sürətlə inkişaf 

edib. Orada 50 ilə görüləcək işlər 15-20 ildə görülüb”. 

Naxçıvanda təhsilin orta, orta ixtisas və ali təhsil pillələrinin inkişafı istiqamətində görülən işlər, tikilən 

məktəb binaları, yaradılan müasir universitet şəhərcikləri Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə xidmət edir. Təhsil 

sahəsinə göstərilən böyük diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün ucqar Tivi, Ləkətağ, Şada və ya Havuş 

kəndlərindəki müasir məktəb binalarında təhsil alan şagirdlər ən son model kompüter texnologiyalarından 

istifadə edərək internet vasitəsilə dünyaya səyahət edir, ali məktəb müəllimləri və tələbələri isə heç bir çətinlik 

çəkmədən dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin universitetləri ilə videokonfrans əlaqəsi yaradırlar. 

Təhsil sahəsində həyata keçirilən tədbirlər savadlı, dünyagörüşlü, vətənpərvər gəncliyin yetişdirilməsinə 

şərait yaradıb. Gənclərlə iş muxtar respublikada ciddi diqqət yetirilən sahələrdən biridir. Ona görə ki, ölkəmizin 

gələcəyi gənclərdən asılıdır. Hələ 1996-cı ilin fevral ayında keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Gənclərinin Birinci Forumunda bu sahədə görüləcək işlərin vacibliyinə diqqət çəkən Ali Məclisin sədri Vasif 

Talıbov demişdir: “Dövlət və ictimai təşkilatların yaxından köməyi olmadan gənclərin üzləşdikləri problemləri 

onların öz gücləri  ilə aradan qaldıracaqlarını güman etmək yersizdir. Dövləti vəzifə ilə yanaşı, insanlıq borcunu 

da düşünmək lazımdır. Gəncliyin problemi hamımızın probleminə çevrilməli, sosial cəhətdən zəif olan bu 

təbəqəyə bacardığımız qədər kömək əlimizi uzatmalıyıq”. 

Müasir Naxçıvanın intibah tarixinin əsasının qoyulduğu 1995-ci ildən sonra bu sahədə həyata keçirilən 

ardıcıl tədbirlər artıq öz bəhrəsini verməkdədir. Vətənə xidmət amalı ilə yetişdirilən bugünün gəncləri nazirdir, 

komitə sədridir, deputatdır, fəlsəfə və elmlər doktorudur, Avropa və dünya çempionudur, mükəmməl kompüter 

mühəndisidir, uğurlu açıq ürək əməliyyatı aparan həkimdir. İndi yetişən gəncliyin vətənpərvərlik tərbiyəsi çox 

yüksək səviyyədədir. Bu gün hər bir gəncin qarşısında bir tarixi vəzifə qoyulub: Vətənin keşiyində duraraq ona 

xidmət etmək, bununla ölkəmizin inkişafına nail olmaq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini daha da 

möhkəmləndirmək. 

Muxtar respublika rəhbərinin Vətən sevgisi, doğma torpağa bağlılığı, qətiyyət və iradəsi, böyük yaradıcılıq 

enerjisi hər kəsə nümunədir. Və bu nümunənin işığında böyük vətənpərvərlər ordusu, yaradıcı, qurucu gənclik 

yetişir. O gənclik ki, gələcəkdə nəinki Naxçıvanı daha böyük tərəqqiyə qovuşdurmaq, onun zorla əlindən 

alınmış tarixi torpaqlarını belə bərpa etmək əzmindədir. 

İstənilən yaradıcı, qurucu fəaliyyətin təməlində insan sağlamlığı dayanır. Ona görə də Naxçıvanda 

səhiyyənin inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Son 19 ildə muxtar respublikada 230 səhiyyə 

müəssisəsi üçün binalar tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Muxtar respublikanın paytaxtı 

Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində tikilib istifadəyə verilən xəstəxana binaları, kəndlərdə yaradılan 

həkim ambulatoriyaları müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Artıq ucqar Şahbulaq kəndinin sakini 

səhhətində yaranmış kiçik problem üçün, məsələn, təzyiqini ölçdürməkdən ötrü rayon mərkəzinə gəlmək, 

ürəyində ciddi qüsuru olan Naxçıvan şəhər sakini isə açıq ürək əməliyyatı olunmaq məqsədilə qonşu ölkələrə 

getmək məcburiyyətində deyil. 

İnsanların sağlamlığının qorunmasına, ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş 

tədbirlərdən biri də yeni yaşıllıqların salınmasıdır. Əgər ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində muxtar 

respublikanın ərazisinin cəmi 1 faizi yaşıllıq idisə, hazırda Naxçıvanın ümumi ərazisinin 10 faizindən çoxunu 

yaşıllıqlar əhatə edir. 

Muxtar respublika ərazisində təbii mühitin unikallığı, maddi-mənəvi sərvətlərin zənginliyi, flora və fauna 

müxtəlifliyi bu ərazilərin xüsusi qorunmasını zəruri edir. Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin müvafiq 

sərəncamları ilə “Arazboyu” Dövlət Təbiət Yasaqlığının və “Arpaçay” Dövlət Təbiət Yasaqlığının yaradılması 

flora və fauna ehtiyatlarının qorunmasına, ekoloji balansın təmin edilməsinə müsbət təsir göstərib. 
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İnsan amilinin daim ön planda olduğu muxtar respublikada xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar da diqqətdən 

kənarda qalmır. Qaçqın və məcburi köçkünlərə, mənzilə ehtiyacı olanlara mənzillərin verilməsi, müxtəlif dövlət 

qurumları tərəfindən mütəmadi olaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrə baş çəkilməsi muxtar respublika 

əhalisi tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanır. 

Muxtar respublikadakı yeniləşmə və intibah yalnız tikinti-quruculuq işləri ilə məhdudlaşmır. Buna paralel 

olaraq, Naxçıvanın tarixinin öyrənilməsinə, tədqiq olunmasına da ciddi diqqət yetirilir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi sədrinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin 

yaradılması Naxçıvan tarixinin kompleks şəkildə araşdırılmasına və tədqiq olunmasına şərait yaradıb. Bu 

istiqamətdə görülən işlər yalnız tariximizin tədqiqi ilə məhdudlaşmayıb. Əldə olunan nəticələrin ictimaiyyətə 

təqdim edilməsi sahəsində də əhəmiyyətli işlər görülüb. 

İki cilddə “Naxçıvan ensiklopediyası”nın, “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”nın, “Naxçıvan tarixi 

atlası”nın, üç cilddə “Naxçıvan tarixi”nin birinci cildinin və onlarla belə nəşrin işıq üzü görməsi dediklərimizə 

əyani misaldır. Vaxtilə tarixinin orta əsrlər dövrü belə, dərindən tədqiq edilməyən Naxçıvan bu gün 5 minillik 

şəhər mədəniyyətinə sahib olduğunu beynəlxalq aləmə ciddi elmi arqumentlərlə sübut edir. Naxçıvanın tarixi ilə 

bağlı aparılan tədqiqatların yekunları təkcə kitab nəşri ilə tamamlanmır. 

 Bu elmi nəticələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. 1996-cı 

ildən bəri muxtar respublikada keçirilən beynəlxalq simpozium və konfranslar bu mənada xüsusi elmi 

əhəmiyyətə malikdir. İlkin yaşayışın və şəhərsalma yerinin arqumentləri kimi Naxçıvandakı tarixi abidələrin 

pasportlaşdırılması və bərpası işinə ciddi diqqət yetirilməsi, Naxçıvan Duzdağ mədəniyyətinin yeni elmi 

istiqamət kimi müəyyənləşdirilməsi doğma Vətən tarixinin düzgün araşdırılması zəruriliyinə diqqətdən 

qaynaqlanır. 

Muxtar respublikanın mədəni həyatı da bu gün öz qaynarlığı ilə seçilir. Mədəniyyət müəssisələri üçün 

yaradılan şərait yeni-yeni uğurlara aparır. Bu gün muxtar respublikada Xalq Çalğı Alətləri, Kamera, Estrada 

orkestrləri fəaliyyət göstərir. Zəngin ənənələrə malik Naxçıvan teatrının inkişafı üçün mühüm qərarlar qəbul 

olunub, teatrın binası yenidən qurulub. Ali Məclis sədrinin Naxçıvan teatrını himayə etməsi, aktyor və 

rejissorlarla birbaşa təmasda olması, onlara dəyərli tövsiyələrini verməsi bu sənət məbədinin yaradıcılıq 

uğurlarının daha da artmasına səbəb olub. Bu gün muxtar respublikada fəaliyyət göstərən xalq teatrları, musiqi 

kollektivləri insanların asudə vaxtının səmərəli təşkilində əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Müasir Naxçıvanın əldə etdiyi ən mühüm tarixi nailiyyətlərdən biri də burada güclü hərbi kadr potensialının 

yaradılmasıdır. Muxtar respublikada gənc hərbi kadrların yetişdirilməsi məqsədilə ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin 1998-ci il 13 mart tarixli sərəncamı ilə Naxçıvanda Hərbi Lisey yaradılıb. Bugün ulu öndər Heydər 

Əliyevin adını daşıyan Hərbi Liseyin məzunları Azərbaycan Ordusunda öz xidməti vəzifələrini şərəflə yerinə 

yetirirlər. Liseydə Naxçıvan torpağının yetirmələri olan Kəngərli generallarının layiqli davamçıları yetişir. 

Muxtar respublikada hərbi kadrların yetişdirilməsi ilə yanaşı, ordunun maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Ölkə rəhbəri İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfərlərinin birində hərbi quruculuq sahəsində görülən işləri yüksək qiymətləndirərək demişdir: 

“Ordu quruculuğu sahəsində Naxçıvanda çox böyük işlər görülür. Bu hərbi hissə Azərbaycandakı hər bir hərbi 

hissə üçün nümunə, örnək ola bilər. Burada olan şərait ən yüksək standartlara cavab verir. Azərbaycan Ordusu 

məhz bu cür olmalıdır”. 

Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun yaradılması muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına xidmət edən çox mühüm tarixi qərardır. Dövlət başçısının da dediyi kimi, indi Naxçıvan ordusu 

nəinki muxtar respublikanın sərhədlərini etibarlı müdafiə edir, həm də istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə 

qadirdir. 

Görülən işlər nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası blokadanı çoxdan yarıb. Şəhər və kəndləri sürətlə 

yeniləşən, beynəlxalq tədbirlər və idman yarışları keçirilən, ildə 350-400 min turisti qəbul edən, beşulduzlu 

otellər fəaliyyət göstərən, yerli xammala əsaslanan istehsal müəssisələri yaradılan, ixrac imkanları getdikcə 

artan, əhalisinin bütün sosial ehtiyacları ödənən, bir sözlə, blokada şəraitində intibah yaradan Naxçıvan üçün, 

sadəcə, sözdə blokada anlayışı var. 

Muxtar respublikaya gələn qonaqların əksəriyyətinin yekdil fikri belədir: Naxçıvan sürətli inkişaf 

yolundadır, bura çox təmiz və təhlükəsiz regiondur. Bütün bunlara görədir ki, amerikalı jurnalist Mark Hey 
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Naxçıvanı Qafqazın San-Fransiskosu, sloveniyalı jurnalist Stefano De Françesçi qədim diyarımızı müasir 

inkişaf və tərəqqi göstəricisi, Naxçıvanın əksər xarici qonaqları buranı Azərbaycanın Strasburqu adlandırıb. 

Müasir Naxçıvan ümummilli  liderimiz Heydər Əliyevin görmək istədiyi kimi qurulur. Ulu öndərimiz hələ 

1996-cı il oktyabrın 30-da muxtar respublika ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə Naxçıvanda işlərin 

düzgün qurulduğunu bildirərək demişdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi tərəfindən son vaxtlar 

həyata keçirilən tədbirlər şəxsən məni sevindirir. Onların müsbət  nəticəsi sizin gözünüz qarşısındadır. Mən bu 

barədə mütəmadi olaraq məlumatlar alıram və bu işlərə nəzarət edirəm. Amma, eyni zamanda, dünən də, bu gün 

də Naxçıvan şəhərində artıq baş vermiş böyük müsbət dəyişiklikləri və burada yaranmış mühiti, əhval-ruhiyyəni 

görərkən daha da çox sevinirəm. Hesab edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəhbərliyi düzgün 

yoldadır. Siz birlikdə bu yolla böyük nailiyyətlər əldə edə biləcəksiniz”. 

Bu tarixi çıxışdan 18 il sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyəcəkdi: “Naxçıvanda görülən işlərlə 

bir daha tanış olarkən gördüm ki, nə qədər böyük işlər görülür, Naxçıvan rəhbərliyi muxtar respublikanın 

inkişafı üçün nə qədər böyük sevgi ilə, diqqətlə səylər göstərir. Hesab edirəm ki, bu gün Naxçıvanın gələcək 

inkişafı ilə bağlı əlavə sözlərə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün işlər burada ən yüksək səviyyədə görülübdür. Bir 

daha qeyd etmək istəyirəm ki, siz bütün məsələləri - quruculuq, abadlıq işlərini, enerji təhlükəsizliyi, hərbi 

potensial, infrastruktur layihələrin icrası, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərini həll etmisiniz. Bundan sonra ancaq bu 

uğurlara yeni uğurlar əlavə etmək lazımdır”. 

Vətən, yurd sevgisinin, torpaq təəssübünün nəticəsi budur. Çəkilən zəhmətin itmədiyi nümunəvi bir regionda 

çoxdan bizi düşmən blokadası, qarlı qış, boş mağaza vitrinləri, çörək növbələri qorxutmur. Əgər iqtisadi 

cəhətdən yüksək səviyyədə inkişaf etmiş, əhalisinin bütün ehtiyacları ödənilən, daimi elektrik enerjisi, təbii qazı, 

təmiz suyu olan, təhlükəsiz bir yerdə firavan ömür sürmək, qapını da qıfıllamadan rahat yaşamaq istəyirsənsə... 

Bura Naxçıvandır. 

Naxçıvanlılar Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyini il boyu böyük sevinc hissi ilə, möhtəşəm 

uğurlarla qeyd etdilər. Unutmayaq ki, bu uğurlar blokada şəraitində qazanılıb. Əgər blokada olmasaydı, 

Naxçıvanla inkişafı müqayisə olunacaq yer çətin tapılardı. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-16 dekabr.-N 229.-S.5. 
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Məqalədə Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Naxçivan əhalisinin erməni basqınlarına qarşı inadlı mübarizəsi, 

böyük dövlətlərin ikili siyasətinə qarşı Müsəlman Milli Şurasının, görkəmli şəxsiyyətlərinin fəaliyyətləri 

araşdırılmışdır. Naxçıvanın Azərbaycanın tərkıbində qorunub saxlanılması üçün keçirilən referendumun nəticəsi, B. 

Şahtaxtinskinin siyasi mübarizəsi Naxçıvana Azərbaycanın tərkıbində muxtariyyət statusunun verilməsindən bəhs 

olunur. Nəticə ondan ibarətdir ki, əgər 1917-1921-ci illərdə naxçıvanlıların qəhrəmanlığı və məqsədyönlü 

fəaliyyətləri olmasa idi, Naxçıvanı Azərbaycanın himayəsində qoruyub saxlamaq çox çətin olardı. 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçivan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb tarixi inkişaf yolu 

keçmişdir. Bütün dövrlərdə Naxçivan nəinki qonşu dövlətlər, həmçinin dünyanın digər dövlətləri üçün də çox böyük 

coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb etmişdir. Xüsusilə, XX əsrin əvvəllərində yaranmış şəraitdən istifadə edən 

erməni daşnakları Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüş, bu ərazini “böyük Ermənistan”a qatmaq üçün cəhdlər 

göstərmiş, azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirmişlər Çətin və mürəkkəb mərhələlərdən keçən 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılmış, ona muxtariyyət 

statusu verilmişdir. Naxçıvanın muxtariyyət statusu qa- [səh. 36-37] zanması bu bölgədə 1918-1921-ci illərdə 

cərəyan edən ictimai-siyasi hadisələrin, onlara təsir edən daxili və xarici amillərin, əhalinin inadlı mübarizəsinin, 

referendumun nəticəsinin və iki mühüm beynəlxalq müqavilənin sayəsində olmuşdur. 

XX əsrin əvvəllərində dünyada baş verən sosial-siyasi proseslər, xüsusən, Birinci Dünya müharibəsinin 

nəticələri, Rusiya imperiyasının dağılması, siyasi həyata yeni müstəqil dövlətlərin gəlməsi Naxçivan diyarının da 

taleyində dərin iz buraxmışdı. Rusiyada çarizm devrildikdən sonra imperiyanın əksər əyalətlərində olduğu kimi, 

Naxçivan bölgəsində də ikihakimiyyətlilik meydana gəlmiş, bu diyar bir sıra dövlətlərin maraq dairəsində olmuşdur 

(37, s. 90). 

1920-ci illər Naxçivan diyarı üçün çətin inkişaf dövrü olmuş, bu qədim Azərbaycan torpağının real olaraq 

Ermənistana ilhaq edilmək təhlükəsi yaranmışdı. Birinci Dünya müharibəsində qalib gəlmiş dövlətlərin himayə 

etdiyi Ermənistanın daşnak hökuməti bu bölgəni “böyük Ermənistan”a qatmaq üçün silahlı təcavüzə əl atmış, bu 

məqsədlə Andranik, Dro, Njde və b. qaniçənlərin başçılıq etdikləri quldur daşnak dəstələrindən də fəal istifadə 
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edilmişdi. Lakin diyarın yerli azərbaycanlı əhalisi bu amansız təcavüzlərə mərdliklə müqavimət göstərmiş, özünün 

yeganə xilas yolunu tarixi vətənə - Azərbaycana birləşməkdə görmüşdü. Naxçivan diyarının əhalisi hələ о vaxt öz 

qəti fikrini belə ifadə etmişdi: “Bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv olmağa razı olar, amma Azərbaycandan 

ayrılmaz” (11, v. 12). 

Fevral inqilabı keçmiş Rusiya imperiyasının bütün ərazilərində, о cümlədən Naxçivanda da tamamilə yeni siyasi 

şərait yaratdı. 1917-ci il martin 9-da diyarda mülki hakimiyyət yeni yaradılmış Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinə 

(OZAKOM) verildi (38, s. 68). Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi Cənubi Qafqazda mülki işləri idarə etmək üçün təsis 

edilmişdi, ancaq qanunvericilik hüququna malik deyildi. Komitənin sədri V.A. Xarlamov, üzvləri isə M.Y. Cəfərov, 

K. Abaşidze, M. Papacanov və A. Çxenkeli idi. Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinin 1917-ci il 26 aprel və 18 iyun 

tarixli qərarları ilə Naxçıvana iki müvəkkil (B. Maqsudov, Mxitaryants) təyin edildi (32, s. 37). 

Naxçivan, Culfa və Ordubad şəhərlərində Müsəlman və Erməni milli komitələri yaradıldı. Bu komitələr faktiki 

olaraq yerli idarəetmə funksiyalarını yerinə yetirməyə başladılar. Eyni zamanda, onlar öz silahlı qüvvələrini 

yaratmaq məqsədi ilə əhali arasında fəal iş aparırdılar. 

1917-ci il noyabrın 11-də Tiflisdə keçirilən müşavirədə gürcü menşevikləri, Azərbaycan müsavatçıları, erməni 

daşnakları və sağ eserlərin nümayəndələri Rusiya bolşevik hökumətini tanımaqdan imtina etdilər. Belə qərar qəbul 

edildi ki, Müəssislər Məclisi tərəfindən hakimiyyət məsələsi həll edilənə qədər regionu idarə etmək üçün 

Zaqafqaziya hökuməti yaradılsın. Noyabrın 15-də Zaqafqaziya Komissarlığı yaradıldı (43, s. 71). Gürcü menşeviki 

E.P. Gegeçkorinin rəhbərlik etdiyi hökumətdə 10 komissarlıq təsis edilmişdi. Zaqafqaziya Komissarlığının əsas 

fəaliyyət istiqamətlərindən biri diyarı bolşevik Rusiyasından ayırmaq və Türkiyə ilə münasibətləri nizamlamaqdan 

ibarət idi. 

Zaqafqaziya Komissarlığının yaradılması ilə Naxçıvanın inzibati idarəçiliyində əsaslı dəyişiklik baş vermədi. 

Diyarda Za- [səh. 37-38] qafqaziya Komissarlığının müvəkkilliyi fəaliyyət göstərsə do, yerlərdə əsas hakimiyyət 

yenə də milli komitənin əlində idi. Naxçivan şəhərində isə Qarışıq Komitə fəaliyyət göstərirdi. 

Ərzincan barışığı imzalandıqdan sonra (1917, 18 dekabr) rus qoşunları Naxçivanı tərk etdi. Onların silah-

sursatlarını erməni daşnakları ələ keçirdi. Yerli azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər kifayət qədər silah-sursat 

üstünlüyünə malik idi. Rus komandanlığı erməniləri silahlandırdığı halda, müsəlmanlara silah verməkdən imtina 

edirdi. 

1918-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq daşnakların silahlı dəstələri Naxçıvanın bir çox kəndlərini yerlə-yeksan 

etmiş, çoxlu dinc əhalini qırmışdı (40, s. 15). Yanvarın 29-da Əznəbürd kəndinin erməniləri 22 nəfər müsəlmanı 

qətlə yetirdilər. Martın əvvəllərində Naxçivan şəhərində və ətraf kəndlərdə ermənilərlə azərbaycanlılar arasında 

qarşıdurma qızışdı. Naxçivan şəhərindəki döyüşlərdə azərbaycanlılar özlərini müdafiə edirdilər, bölgənin digər 

yerlərində vəziyyət ağır idi. Kəndlərdə yerli müsəlmanlar silahlı erməni dəstələri qarşısında, demək olar ki, 

müdafiəsiz qalmışdılar. 

Osmanlı komandanlığı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin davam etdirildiyini daşnaklara xatırladıb türk 

ordusunun müsəlmanların qırılması təqdirində sadəcə müşahidəçi olmayacağını bildirdi. Türkiyə silahlı qüvvələrinin 

Qafqaz ordusu baş komandanı Mehmed Vehib paşa öz ordusuna hücum əmri verdi. Osmanlı ordusunun bütün cəbhə 

boyu irəliləməsi fevralın 23-də Zaqafqaziya Seyminin açılmasına kimi davam etdi. 1918-ci il fevralın 23-də 

Zaqafqaziya Komissarlığının əvəzinə yeni orqan-Zaqafqaziya Seymi yaradıldı (46, s. 90). Həmin ilin aprelin 22-də 

Zaqafqaziya Seymi müstəqil Zaqafqaziya Federativ Respublikasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. A. 

Çxenkelinin başçılığı altında 12 nəfərdən ibarət yeni hökumət yaradıldı (46, s. 107-108). 

Cənubi Qafqaz bölgəsində baş vermiş hadisələr son nəticədə Zaqafqaziya Federasiyasının süqutu və üç müstəqil 

dövlətin - Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan respublikalarının yaranması ilə nəticələndi. Azərbaycanın müstəqil 

dövlət elan edilməsi Naxçivan əhalisində müəyyən ümidlər yaratdı. Naxçivan bölgəsinin qarşılaşdığı problemləri həll 

etmək və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün istər yerli əhali və onun başçıları, istərsə də Azərbaycan Xalq 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

946 

 

Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən müəyyən işlər görülmüş, ermənilərin ərazi iddialarının və etnik təmizləmə 

siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində ilkin cəhdləri dəf olunmuşdu. 

Erməni tərəfin Azərbaycan xalqına qarşı düşmənçilik siyasəti aparmasına baxmayaraq, Azərbaycan Milli Şurası 

Ermənistan nümayəndələrinin yardım üçün müraciətlərini qəbul edərək əzəli Azərbaycan şəhərini-İrəvan şəhərini 

onlara paytaxt kimi güzəşt edilməsinə razılıq verdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurasının sədri 

Fətəli xan Xoyski Tiflisdən xarici işlər naziri M.H. Hacınskiyə göndərdiyi teleqramda yazırdı ki, “...biz Irəvanı 

ermənilərə verməyə razılaşdıq” (12, s. 51-52). Azərbaycan hökuməti bu güzəştə getməklə Ermənistanın ölkəmizə 

qarşı torpaq iddialarından əl çəkəcəyini zənn edirdi. Bu xeyirxahlıq erməni tərəfini yeni-yeni ərazi iddiaları irəli 

sürməkdən [səh. 38-39] çəkindirmədi. Ermənistan hökuməti bütün İrəvan quberniyasını, Qars vilayətini, Tiflis və 

Yelizavetpol quberniyalarının bir hissəsini (o cümlədən, indiki Dağlıq Qarabağı İ.H.) özünün ayrılmaz hissəsi elan 

edərək, əhalinin 62,5 faizi azərbaycanlılar olan Naxçıvana da iddia etdiyini bəyan etdi. 

Osmanlı dövləti nümayəndələri ilə Batumda aparılan danışıqlarda türk heyəti Azərbaycan torpaqları hesabına 

ermənilərin lehinə bir sıra ərazi güzəştlərinə gedərək İrəvan şəhərinin də daxil olduğu Yeni Bəyazid və Eçmiədzin 

bölgələrindən ibarət bir Ermənistan dövlətinin qurulmasını təsdiqlədi (43, s. 168). 4 iyun 1918-ci il tarixdə 

imzalanmış Batum müqaviləsinin şərtlərinə görə Ermənistan Respublikası Cənubi Qafqazda 10 min kv. km ərazisi 

olan bir dövlət oldu. 

Batumdakı Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri arasında da ərazi-sərhəd məsələləri ilə bağlı danışıqlar 

aparıldı və razılıq əldə edildi ki, Azərbaycan “Aleksandropol quberniyası” hüdudlarında erməni dövlətinin 

yaradılmasına razıdır. Irəvanı siyasi mərkəz kimi Ermənistana vermək məcburiyyətində olan Azərbaycan 

nümayəndələri şəhəri bu şərtlə güzəştə getməyə razı oldular ki, ermənilər Yelizavetpol quberniyasının bir hissəsinə, 

yəni Qarabağa, eləcə də İrəvan quberniyasının Naxçivan bölgəsinə olan iddialarından imtina etsinlər (17, v. 47). 

1918-ci ilin may-iyun aylarında ermənilər və Andranikin başçılığı ilə erməni yaraqlıları Naxçivan diyarına 

yiyələnmək üçün öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirdi. Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə azərbaycanlı dinc 

əhaliyə divan tutur, Naxçivan əhalisinə qarşı vəhşi hərəkətlərini davam etdirir, yaşayış məntəqələrinə basqınlar edir, 

etnik təmizləmə siyasəti aparır, yerli azərbaycanlıların sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitələrə əl atır, 

Naxçıvanın ən yaxın vaxtlarda Ermənistana birləşdiriləcəyi barədə məlumatlar yayır, bu yerlərin Ermənistanın bir 

hissəsi olduğunu iddia edirdilər. 

Erməni daşnakları Naxçivan qəzasının bir sıra kəndlərini və Culfanı işğal edən zaman - 1918-ci il mayın 17-də 

kapitan Xəlil bəyin başçılığı ilə türk hərbi heyəti Naxçıvana gəldi. O, bölgəyə gəldikdən sonra Naxçıvanı gözlənilən 

erməni təcavüzündən qorumaq üçün yerli gənclərdən könüllü qoşun hissələri təşkil etməyə başladı. 

Batum müqaviləsini əsas götürən Osmanlı dövləti qəti tədbirlər görməyə məcbur oldu. Türkiyə hərbi 

komandanlığı Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı altında olan IX Orduya Naxçıvana kömək etməyi tapşırdı. IX 

Ordunun tərkibində olan XI Qafqaz diviziyası 1918-ci il iyulun əvvəlində erməni dəstələrini məğlub edərək 

Naxçivan şəhərinə yaxınlaşdı. İyul ayının 20-2l-də baş vermiş döyüşlərdən sonra şəhər erməni qüvvələrindən 

təmizləndi, Culfa isə ermənilərdən azad edildi (30, s. 65-66). 

Naxçivan bölgəsi türk qoşunlarının nəzarətinə keçdikdən sonra burada Osmanlı sisteminə uyğun inzibati 

idarəetmə sistemi yaradılmağa başlandı (26, s. 71-75). Alay komandiri Sürəyya bəy qəza rəisi təyin edildi. Sürəyya 

bəyin əmri ilə Naxçivan Milli Komitəsi ləğv edilərək yerində jandarm, ədliyyə və bələdiyyə idarələri yaradıldı. 

Jandarm komandanlığına Məhəmməd Əli xan, onun müavini Qəni bəy Vəzirov, Bələdiyyə idarəsinin rəisi Cəfərqulu 

xan, [səh. 39-40] üzvləri isə Hacı Abdulla Şeyxov və Tağı Nağdaliyev təyin edildilər. Ədliyyə məhkəməsinə isə 

Şeyx Kərim Axundzadə, Cabbar Kələntərov, Vəliağa Kəndlinski, Abbasqulu bəy Tahirov və İbrahim paşa 

Kəngərlinski rəhbərlik edirdi (26, s. 72). Bir müddət sonra ordunun Təbrizə getməsi ilə əlaqədar, Sürəyya bəyin 

yerinə mayor Əli Şəfiq bəy təyin olunmuş, о isə öz növbəsində bir sıra inzibati dəyişikliklər etmişdi. Türk 
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komandanlığı Naxçıvanda hərbi vəziyyət elan etdi, yerli əhalidən özünümüdafiə dəstələri təşkil edərək onlara hərbi 

təlim keçməyə başladı. 

1918-ci il avqustun 1-də Osmanlı imperatorluğunda kolorduların (xüsusi korpusların - İ.H.) təşkili və cəbhələrdə 

aparılan yerdəyişmələrlə əlaqədar Naxçivan bölgəsinin müdafiəsi Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı altında 

olan I Qafqaz kolordusuna tapşırıldı, 9 və 11-ci diviziyalar onun tərkibinə qatıldı. Avqustun 7-dən Naxçıvanda olan 

Kazım Qarabəkir paşa bölgənin müdafiəsi üçün bir sıra tədbirlər gördü və bununla da erməni silahlı qüvvələrinin 

yenidən Naxçıvana hücum etmələrinin qarşısı alındı (32, s. 62). 

Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan Osmanlı dövləti oktyabrın 30-da Mudros sazişini imzalamağa 

məcbur oldu. Müqaviləyə görə Türkiyə Azərbaycanı, eləcə də Naxçıvanı ingilislərin himayəsinə verməli idi. Siyasi 

vəziyyət həddindən artıq çətin və mürəkkəb idi. Türk qoşunu ölkəni tərk etmək ərəfəsində - 1918-ci il noyabrın 3-də 

(bəzi mülahizələrə görə 18-də - İ.H.) sabiq Naxçivan Müsəlman Milli Şurasının əsas üzvlərindən ibarət Araz-Türk 

Cümhuriyyəti yaradıldı (26, s. 82-84). Kazım Qarabəkir paşa bu cümhuriyyətin silahlı qüvvələrinin yaradılmasına 

kömək məqsədi ilə bölgədə türk ordusundan ibarət əsgər və zabit saxlanılmasına icazə verdi. Polkovnik Xəlil bəy bu 

cümhuriyyətdə Türkiyəni təmsil edirdi. Gələcəkdə erməni hücumlarından qorunmaq üçün türk komandanlığı burada 

güclü və sabit hakimiyyət yaratmağa, könüllülərdən ibarət hərbi qüvvələr qurmağa, müsəlman əhalisini 

təşkilatlandırmağa başlamışdı. Bu məqsədlə Naxçivan şəhər əhalisinin ümumi yığıncağında Müsəlman Milli 

Şurasının yenidən təşkilinə, əhalinin silahlandırılmasına, müdafiə işlərinin sürətləndirilməsinə qərar verilmiş, 

Naxçıvanı tərk edən Əli Şəfiq bəyin yerinə Mirzə Nəsrullah Əmirov yerli hökumətin başçısı təyin edilmişdi (26, s. 

83-84). 

1919-cu ilin yanvarında Naxçivan bölgəsinə çox az miqdarda ingilis hərbi qüvvələri gətirildi. Bir neçə gündən 

sonra mayor Vilyam Gibbon Naxçıvana gəldi. Onun gəlişinin əsas məqsədi erməni mühacirlərinin məsələsini həll 

etmək, diyarın iqtisadi və siyasi vəziyyəti ilə tanış olmaq, Araz-Türk Cümhuriyyəti silahlı qüvvələrinin vəziyyətini, 

bu dövlətin siyasətinə türklərin təsir dərəcəsini öyrənmək olmuşdu (31, s. 45-46). V. Gibbon Naxçivan hökumətinin 

səlahiyyətli şəxsləri ilə görüşündə erməni mühacirlərinin məsələsini həll etmək, onları buradakı evlərində 

yerləşdirmək üçün gəldiyini bildirsə də, müsbət cavab ala bilmədi və geri qayıtdı (30, s. 156). 

1919-cu il yanvarın 19-da Fridrix Lautenin başçılığı ilə daha bir ingilis heyəti Naxçıvana gəldi (32, s. 87). F. 

Lauten Milli Şura üzvləri ilə görüşdükdən sonra münaqişənin qəti həllinə və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinədək 

bu ərazilərin ingilis komissiyası tərəfindən idarə olunacağını, müsəlmanların silahlı qüvvələrinin Araz- [səh. 40-41] 

dəyən stansiyası və Sədərəkdə, erməni hərbi hissələrinin isə Arazboyu Yaycıda qalacağını bildirdi (6, v. 7-8). 

1919-cu il fevralın əvvəllərində Qafqazdakı ingilis hərbi komandanlığının əmri ilə F. Lauten Naxçivan 

rayonunun general-qubernatoru təyin edildi. Polkovnik F. Lautenə səlahiyyət verilmişdi ki, “əhalinin əksəriyyətini 

müsəlmanlar təşkil edən qonşu rayonları da öz general-qubernatorluğuna birləşdirə bilər” (32, s. 88). İngilislər 

dəmiryolu, poçt, teleqrafı nəzarətə götürmüş, yerli əhalidən vergi toplanması hüququnu əllərinə keçirmiş, hərbi 

qüvvələrini Naxçivan, Culfa, Şahtaxtı və Dəvəlidə yerləşdirmişdilər (47, s. 57). İngilislər özlərini bitərəf elan 

etmələrinə baxmayaraq, Naxçıvanın Ermənistana qatılması ideyasını müdafiə edirdilər. Milli Şuranın sədri Cəfərqulu 

xan və üzvləri 1919-cu il fevralın 26-da general-qubernator F. Lautenə məktub göndərərək bölgənin müsəlmanların 

iradəsinin əksinə olaraq Ararat Respublikasına verilməsinə etiraz edir və göstərirdilər ki, “müsəlmanlar bizdən heç 

bir cəhətdən üstün olmayan, əksinə bir çox hallarda bizdən geri qalan ermənilərin qulu ola bilməzlər” (13, v. 2). 

İngilis missiyası ermənilərin Naxçıvana qarşı işğalçılıq hərəkətlərinə nəinki mane olmur, əksinə erməniləri 

silahlandırırdı. Onlar bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, 

digər tərəfdən isə Naxçıvanın daşnak Ermənistanın hakimiyyətinə verilməsi təkliflərini irəli sürürdülər (47, s. 59). 

1919-cu il aprelin 3-də F. Lauteni Con Simpson əvəz etdi. Yeni general-qubernatorun fəaliyyəti sayəsində 

Naxçıvanın Ermənistana tabe etdirilməsi daha da sürətləndi. Onun bilavasitə göstərişi ilə əhalidəki silahlar 
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yığılmağa, Osmanlı təəbələri bölgədən çıxarılmağa başlandı. Azərbaycan hökuməti tərəfindən Naxçıvana 

göndərilmiş polkovnik Ququşovun başçılığı ilə zabit heyətindən Naxçıvanı tərk etmək tələb olundu (28, s. 66). 

Naxçıvanın erməni idarəçiliyinə verilməsinin ilk mərhələsini Britaniyanın Qafqazdakı qoşunlarının komandanı 

Devi aprelin 17-də Xatisyan ilə Gümrüdə müzakirə etdi. Erməni komandiri Dronun Naxçıvanı silah gücünə tabe 

etdirmək haqqında planı Devinin Simpsonla görüşündə bəyənildi (30, s. 167-168). General Tomson da onların bu 

məqsədlərini qəbul etdi. Tomson erməni rəhbərlərinə təklif edirdi ki, Qarabağın və Zəngəzurun Azərbaycana veril- 

məsini qəbul edərlərsə, Qars və Naxçıvanın onların nəzarəti altına keçməsinə kömək edəcəkdir. 

Bölgənin Ermənistanın müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsi yolunda atılan ən mühüm addımlardan birini də ingilis 

generalı Devinin mayın 2-də Naxçıvana səfəri təşkil edir. Devi Müsəlman Milli Şurasının üzvləri və Naxçıvanın 

nüfuzlu adamları ilə görüşündə Naxçivan və Şərur qəzalarının Ermənistan Respublikası ərazisində yerləşdiklərinə 

görə onun hakimiyyətinin tabeçiliyinə keçməli olduqlarını bildirdi (8, v.4). Naxçivan müsəlmanları Ermənistana 

birləşməkdən qəti imtina etdilər və bunu açıq zorakılıq kimi səciyyələndirdilər. Onlar qəti olaraq bildirdilər ki, 

erməni hökumətini tanımayacaq, ermənilərə xidmət edənlər edam ediləcək, əhalinin bölgədən çıxmasına icazə 

verilməyəcək. Biz yeganə hakimiyyət orqanı olaraq yaradılan Milli Komitəni tanıyırıq (26, s. 121). [səh. 41-42] 

Naxçivan bölgəsinin Ermənistan Respublikasının müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsi barədə ingilis generalı 

Devi və İrəvan hərbi dəstəsinin rəisi Dro tərəfindən 1919-cu il noyabrın 3-də birgə əmr imzalandı (17, v.30-

32). Azərbaycan hökumətinin və yerli müsəlmanların bununla əlaqədar etirazları ingilislər tərəfindən qəbul 

edilmədi. 

Mayın 14-də general Devi və Ermənistanın baş naziri Q. Xatisyan Naxçıvana gəldilər. Onları Kalbalı xan, Milli 

Komitənin üzvləri qarşıladılar. Onlar şəhərdə əhali ilə görüşlərində naxçıvanlıların barışmaz mövqeyinin şahidi 

oldular. Belə ki, Q. Xatisyan müttəfiq dövlətlərin Qafqazdakı nümayəndələrinin - ingilislərin iradəsi ilə 

Naxçıvanın müvəqqəti olaraq Ermənistanın idarəçiliyinə verilməsi fikrini söyləyərkən tədbirdəki 

ağsaqqalların kəskin etirazları ilə qarşılaşdı. Naxçıvanlılar öz etirazlarını həmçinin, yazılı surətdə Cənubi 

Qafqazdakı Britaniya qoşunlarının komandanlığına, Ermənistan, Azərbaycan və müttəfiq dövlətlərin 

hökumətlərinə bildirdilər. Mayın ortalarında Ermənistan hökumətinin qərarı ilə daşnak Varşamyanın başçılığı ilə 

Naxçivan general-qubernatorluğu yaradıldı. Daşnaklar yalnız Naxçivan şəhərini və dəmiryolu ətrafındakı əraziləri 

nəzarətdə saxlaya bilmişdi. Qəzalarda hakimiyyət yerli liderlərin əlində idi. Şərura zabit Həmzəyev, Naxçıvanın 

şimal sahəsinə Bəhram xan Naxçıvanski, Ordubada Səmədbəyov nəzarət edirdi (47, s. 62). 

1919-cu ilin mayın ortalarından iyulun sonlarınadək - təxminən iki aylıq bir müddətdə Naxçivan bölgəsində 

erməni “idarəçiliyi” peyda oldu. Həmin müddət çoxlu mühüm siyasi hadisələrlə zəngin olub naxçıvanlıların 

ermənilərə qarşı qəhrəmancasına mübarizəsi ilə səciyyələnir (32, s. 139). Azərbaycanlı əhali bir sıra mülahizələri, 

xüsusilə, bütün işlərin müttəfiq dövlətlər adından görüldüyünü, Devi və Xatisyanın vədlərini nəzərə alaraq əvvəlcə 

ermənilərə müqavimət göstərmədi. Lakin Naxçivan Müsəlman Milli Şurasının sədri həmin dövrdə bölgədə baş verən 

siyasi hadisələr barədə məlumatda yaranmış şəraitdə onların tutduqları mövqeyi belə izah edirdi: “Baxmayaraq ki, 

hazırda Naxçıvanda erməni mülki qubernatoru və general-qubernatoru vardır, biz hamımız, Naxçivan 

rayonunun sakinləri öz təşkilatlarımızı dağıtmamışıq və ingilislərin buradan getməsini və Zəngəzur qəzasının 

Azərbaycan qoşunları tərəfindən tutulmasını gözləyirik. Azərbaycan bu qəzanı ələ keçirən kimi biz onlarla 

birləşib elə həmin gün ermənilərə təklif edəcəyik ki, öz avadanlıqlarını bizim ərazidən yığışdırsınlar, əgər biz 

buna sülh yolu ilə nail olmasaq, silaha əl atacağıq, çünki biz özümüzü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab 

edirik...” (18, v.16). 

1919-cu il iyunun sonu - iyulun əvvəllərində ingilis qoşunları Naxçıvanı tərk etməyə başladı. Ermənilər 

ingilislər hələ bölgədən çıxmamış Naxçivan məsələsini öz xeyirlərinə həll etmək məqsədilə bölgəni 

azərbaycanlılardan təmizləmək, etnik tərkibdə ermənilərin sayını artırmaq, ölkədə hərbi səfərbərlik aparmaq və 
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Naxçivan bölgəsinə əlavə qoşun hissələri yeridilməsinə başladılar. Bunun müqabilində naxçıvanlılar da ingilislərin 

çıxmasından istifadə edərək erməni “idarəçiliyi”nə son qoymaq üçün bir sıra tədbirlər gördülər. [səh. 42-43] 

Naxçivan əhalisi erməni işğalçılarına qarşı tədricən əsl müharibəyə çevrilən azadlıq mübarizəsinə başladı. 

Naxçivan bölgəsinin bir sıra yerlərində könüllü partizan dəstələri ermənilərə qarşı uğurlu əməliyyatlar 

aparır, onların qüvvələrini sarsıdırdı. Ermənilərə qarşı vuruşan könüllülərin sayı 10 minə çatırdı (30, s. 205). 

Azərbaycan hökuməti İrəvandakı səlahiyyətli nümayəndə M. Təkinski vasitəsi ilə naxçıvanlılara siyasi, 

diplomatik və maliyyə yardımı göstərirdi (33,s. 148-149). 

Ermənilərin bölgədəki ağalığına son qoyulması ilə nəticələnən əsas hərbi hadisələr 1919-cu il iyul ayının son 

ongünlüyündə baş verdi. Naxçivan şəhəri ətrafında, Şahtaxtı, Yengicə və Noraşen stansiyalarında hərbi sursat 

cəhətdən daha üstün olmalarına baxmayaraq, erməni qüvvələri məğlub edildilər, çoxlu silah və sursat, zirehli qatar 

ələ keçirildi. Şahtaxtıda erməni qarnizonu və Naxçıvandakı qoşunlara köməyə gələn Humba paşanın - “Yapon”un 

eşalonu darmadağın edildi. Xanlıqlar kəndi döyüşsüz təslim oldu, 5 zabit, 95 əsgər əsir alındı, 600 tüfəng qənimət 

götürüldü. 

General Şelkovnikovun qüvvələri Naxçivan şəhərində bir müddət müqavimət göstərsə də, iyulun 24-də o, 

şəhəri tərk etməli oldu. Ordubad bölgəsi üç günlük döyüşlərdən sonra ələ keçirildi. Düşmənin Vedidə 

möhkəmlənmək cəhdi də baş tutmadı, ermənilər burada 4 min canlı qüvvə itirdi. 

Naxçivan bölgəsində ingilislərin “himayəsi” altında silah gücünə yaradılmış erməni “idarəçiliyi” iflasa uğradı 

və biabırçılıqla başa çatdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş naziri N. Yusifbəyli 1919-cu il avqustun 18-də 

parlamentdəki çıxışında bu barədə demişdi ki, Irəvan quberniyasının bütün türk rayonu, о cümlədən də Naxçivan öz 

qüvvələri ilə istilaçıları devirərək təbii orqanizm saydığı Azərbaycanla birləşməyə hazır olduğunu bildirmişdi 

(32, s. 155). 

Ermənilərin Naxçivan bölgəsindən qovulması regionun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə əlaqələrini 

möhkəmlətdi. Bundan istifadə edən respublika hökuməti 1919-cu ilin avqustunda öz nümayəndəsi Səməd bəy 

Cəmillinskini Naxçıvanın müvəqqəti general-qubernatoru təyin etdi (32, s. 159). 

Erməni işğalına son qoyulduqdan sonra bölgənin idarə edilməsində çox mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. Əslində 

hakimiyyət üç qüvvənin: Azərbaycan hökumətinin bölgədəki nümayəndəsi - general-qubernator S. Cəmillinskinin, 

Türkiyənin hərbi nümayəndəsi Xəlil bəyin, Kalbalı xan və onun tərəfdarlarının əlində idi. Bölgənin ermənilərdən 

azad edilməsində onlar birgə mübarizə aparsalar da hakimiyyət bölgüsündə, diyarın idarə edilməsində, xarici 

oriyentasiya və s. məsələlərdə onlar arasında kəskin fikir ayrılıqları var idi. 

General-qubernator S. Cəmillinski Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin xəttini yeridir və 

diyarın Azərbaycanla əlaqələrini daha da möhkəmləndirməyə çalışırdı. Naxçivan bölgəsində öz mütləq 

hakimiyyətini qurmağa və müstəqil fəaliyyət göstərməyə çalışan Kalbalı xan və 1919-cu ilin yayında yenidən 

Naxçıvana qayıtmış, bölgəni Türkiyənin nüfuz dairəsinə qatmağa çalışan Xəlil bəy arasında münasibətlər 

kəskinləşmiş, onlar arasında ziddiyyətlər yaranmışdı. Bu ziddiyyətləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə S. Cəmillinski 

Xəlil bəyi Naxçivan qoşun- [səh. 43-44] larının baş komandanı, rütbəsi artırılmış Kalbalı xanı isə onun köməkçisi, 

eyni zamanda, Naxçivan qoşun dəstəsinin komandiri təyin etmişdi (28, s. 85). S. Cəmillinski Naxçıvanda 

Azərbaycan hökumətinin nüfuzunu yüksəltmək və çox hakimiyyətliliyə son qoymaq üçün bölgəyə nizami qoşun 

hissələrinin göndərilməsini, yerli xəzinənin pul vəsaiti ilə təmin edilməsini və s. kimi addımların atılmasını 

hökumətdən xahiş edirdi. 

Naxçivan diyarının idarə edilməsini yaxşılaşdırmaq və onun sosial-iqtisadi problemlərini həll etmək üçün dövlət 

orqanları fəaliyyətə başlamışdı. Bu problemlər içərisində qaçqınlar problemi xüsusi yer tuturdu. Erməni hökumətinin 

təcavüzkar siyasəti nəticəsində İrəvan quberniyasından Naxçivan ərazisinə pənah gətirmiş qaçqınların sayı 70 

mindən artıq idi (9, v.4). Bölgədəki qaçqınların yerləşdirilməsi və təmin olunması üçün B. Şahtaxtinskinin başçılığı 

ilə Qaçqınlar Komitəsi yaradıldı (29, s. 37-39). 
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1919-cu ilin yayında Naxçivan bölgəsində ingilislərin mövqelərinin zəiflədiyini görən ABŞ burada daha 

fəal siyasət yeritməyə başladı. Qafqazda nüfuz dairəsini qazanmaq uğrunda İngiltərə ilə rəqabətə girən 

Birləşmiş Ştatlar Şimali Azərbaycanın, xüsusi ilə də Naxçivan bölgəsinin strateji mövqeyinə mühüm 

əhəmiyyət verir, ermənilərin bu diyarı ələ keçirmək niyyətlərindən öz məqsədləri üçün istifadə edərək, 

müxtəlif vasitə və üsullarla bölgədə möhkəmlənməyə çalışırdı (31, s. 228). ABŞ əsasən, daşnakpərəst 

mövqedən çıxış etsə də, bölgəyə kifayət qədər hərbi qüvvə gətirə bilmə- məsi, yerli azərbaycanlı əhalinin çox 

güclü müqaviməti, AXC hökumətinin prinsipial mövqeyi və s. görə ikili siyasət yeridirdi. Belə ki, 1919-cu il 

avqustun 22-də Paris konfransının Ermənistana ali komissar təyin etdiyi polkovnik V. Haskel Ermənistandakı 

çıxışında daşnakların bu qəzalara qarşı irəli sürdükləri ərazi iddialarmı müdafiə etdiyini bildirmişdi. Avqustun 29-da 

Bakıda Baş nazir N. Yusifbəyli, xarici işlər naziri M. Cəfərov və b. ilə görüşündə isə əksinə bölgənin Azərbaycanın 

idarəçiliyində saxlanacağını elan etmişdi (31, s. 228). 

1919-cu ilin sentyabrında V. Haskel Naxçivan və Şərur-Dərələyəz torpaqlarını əhatə edən “bitərəf zona” 

yaradılması layihəsini Azərbaycan hökumətinə təqdim etdi. Bu layihəyə görə, “bitərəf zona” polkovnik V. Haskelin 

təyin etdiyi amerikalı qubernatorun idarəsində olmalı idi. “Bitərəf, yaxud neytral zona” yaradılması haqqında 

Haskelin birinci layihəsi yerli hakimiyyət orqanlarının tamamilə Amerika qubernatoruna tabeliyini nəzərdə tuturdu. 

Bu layihəyə görə, Şərur və Naxçivan qəzaları amerikalı qubernatorun başçılığı ilə müttəfiqlərin idarəsi altında olan 

zonanı təşkil etməli idi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti V. Haskelin layihəsini qəbul edə bilməzdi. Hələ 1919-cu il 28 fevral 

tarixli qərarı ilə AXC hökuməti Naxçivan general- qubernatorluğu yaratmış və Bəhram xan Naxçıvanskini oraya 

qubernator təyin etmişdi (7, v.2). Xarici işlər naziri M. Cəfərovun V. Haskelə göndərdiyi teleqramda “bitərəf zona” 

yaradılmasına qəti etiraz olunur, bölgənin yalnız Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi Amerika general- 

qubernatorluğu tərəfindən idarə edilməsinə razılıq verilirdi. 

V. Haskelin layihəsi əsasında Naxçıvanda [səh. 44-45] general-qubernatorluğun yaradılması yerli azərbaycanlı 

əhalinin də kəskin etirazına səbəb oldu. Onların nümayəndələrinin 1919-cu il sentyabrın 9-da Haskelə təqdim etdiyi 

tələbnamədə, eləcə də həmin ilin oktyabrın l-də Naxçıvanda S. Cəmillinskinin, Xəlil bəyin və Kalbalı xanın V. 

Haskelin nümayəndəsi A. Robenzonla görüşündə Naxçivan, Şərur, Dərələyəz, Vedibasar və Milistan əhalisinin 

əksəriyyətinin Azərbaycan türkləri olduğunu, bu ərazilərin iqtisadi, siyasi, mədəni və strateji cəhətdən Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu və öz qanları ilə azadlıq qazandıqlarını nəzərə çatdırmışdı (19, v.73). 

Müttəfiqlərin ali komissarının Azərbaycan üzrə müvəkkili Ceyms Rey 1919-cu il oktyabrın 16-da Müsəlman 

Milli Şurasına və Kalbalı xana göndərdiyi məktubunda Naxçivan və Şərur rayonlarının müttəfiq idarəçiliyndə 

saxlanıldığını, orada Amerika general-qubernatorluğunun yaradıldığını, ABŞ ordusunun mühəndisi, polkovnik 

Edmond L. Dellinin ona başçı təyin edildiyini və oktyabrın 23-də Naxçıvana gəlib vəzifələrinin icrasına 

başlayacağını çatdırırdı (45, 1919, 23 oktyabr). 

1919-cu il oktyabrın 24-də Naxçıvana gələn C. Rey S. Cəmillinski, Kalbalı xan və Xəlil bəylə görüşündə V. 

Haskelin Naxçıvanda general-qubernatorluq yaradılması haqqında bəyanatını elan etdi. Bəyanatda, həmçinin bölgədə 

yaşayan xalqların sayına görə erməni və azərbaycanlılardan ibarət Mərkəzi Şuranın yaradılması, bölgədən 

Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının çıxarılması, dəmiryolun və teleqrafın qubernatorun nəzarəti altında qalacağı, 

idarəetmə xərclərinin yerli büdcə hesabına ödənilməsi bildirilirdi (18, v. 76). Lakin Naxçivan rəhbərləri öz 

mövqelərində qalaraq C. Reyin təkliflərini qətiyyətlə rədd etdi. Ertəsi gön ictimaiyyətin geniş nümayəndələri 

amerikalı nümayəndələr ilə görüşündə də əhalinin yalnız Azərbaycan hökumətini tanıdığı amerikalı 

nümayəndələrin nəzərinə çatdırıldı. 

Bölgənin azərbaycanlı əhalisinin güclü müqaviməti ilə rastlaşan C. Rey Delinin burada general-

qubernator kimi deyil, müttəfiqlərin Ali komissarlığının nümayəndəsi kimi qalması ilə razılaşdı. 
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Beləliklə, Naxçivan əhalisinin inadlı mübarizəsi və Azərbaycan hökumətinin ciddi səyləri nəticəsində 

ermənılərin bölgəni “bitərəf zona”ya çevirmək və orada Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq yolu ilə 

Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaq cəhdləri boşa çıxdı. Məqsədlərinə nail ola bilməyən Amerika 

nümayəndələri 1919-cu ilin sonu - 1920-ci ilin əvvəllərində Naxçıvanı birdəfəlik tərk etdilər (14, s. 121). 

Bu dövrdə Naxçivan bölgəsində hərbi-siyasi vəziyyət yenidən gərginləşməyə başladı. Erməni daşnakları 

tərəfindən bütün sərhəd boyu Naxçivan mahalının Vedibasardan Ordubada qədər bölgəyə hücum üçün hazırlıqlar 

görülür, nizami silahlı qüvvələr cəmləşdirilirdi. 1920-ci ilin yanvarında Naxçıvanı işğal etmək üçün daşnak 

Ermənistanı yeni cəhd göstərdi. Naxçivan rəhbərləri arasında birliyin olmaması vəziyyəti çətinləşdirirdi. 1920-ci ilin 

martında Cavid bəyin xahişi ilə Kazım Qarabəkir paşanın qərarı ilə Naxçıvana Əli Teymur bəyin komandanlığı 

altında 50 nəfərdən ibarət yeni türk qoşun hissəsi gəldi (31, s. 62). Kalbalı xanın, Ədib bəyin, Abbasqulu bəy 

Şadlinskinin başçılığı ilə yerli azər- [səh. 45-46] baycanlılar erməni quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər və 

İrəvanın 8 km-liyinə qədər çatdılar (30, s. 274). 

Türkiyə milli azadlıq hərəkatının liderləri Antantanın işğalçılıq planlarına qarşı mübarizədə yeganə müttəfiq 

Sovet Rusi- yasını görür və onunla yaxınlaşmağa can atırdı. Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında əlaqənin, ancaq 

Naxçivan ərazisi vasitəsi ilə mümkün olacağını başa düşən Mustafa Kamal hökuməti Azərbaycanda bolşevizmin 

hakimiyyətə gəlməsində maraqlı olmuş, XI Ordu ilə six əlaqə yaradılmışdı. 

1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti devrildi və bolşeviklər hakimiyyətə gəlməklə Şimali 

Azərbaycan sovetləşdirildi. Aprel çevrilişindən sonra Ermənistan hökuməti bildirdi ki, əgər Azərbaycan Şərur-

Dərələyəz qəzasından və Naxçivan rayonundan imtina edərsə, о da Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycana 

birləşdirilməsinə razılıq verər. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri N. Nərimanov bu təklifi rədd edərək, Culfa və 

Naxçıvanın sovet qoşunları tərəfindən dərhal tutulmasını və Azərbaycana birləşdirilməsini təkidlə tələb edirdi. 

Erməni basqınlarından cana doymuş yerli əhali 1920-ci ilin iyulunda məktubla N. Nərimanova və Q. 

Orconikidzeyə müraciət etdi. Məktubda deyilirdi: “Yerli əhali öz qüvvəsi ilə daşnaklardan müdafiə olunur, Qırmızı 

ordunun köməyi ilə bizim diyarı azad etməyi və Azərbaycanla birləşdirməyi təmin etməyi təvəqqe edirik” (22, s. 

252). 

Beləliklə, iyulun 28-də Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin qurulması ilə Naxçivan Sovet Sosialist Respublikası 

elan edildi və respublikanın ali hakimiyyət orqanı-Naxçivan İnqilab Komitəsi (M. Bektaşov, A. Qədimov, A. 

Bağırov, F. Mahmudbəyov, Q. Babayev, Q. Əsgərov, N. Nəcəfov) yaradıldı. Avqustun 10-da Naxçivan İnqilab 

Komitəsi Azərbaycan SSR XKS-in sədri N. Nərimanova göndərdiyi məktubda deyilirdi: “Naxçivan camaatının çox 

böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçivan diyarı özünü Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz 

tərkib hissəsi hesab etmişdir” (20, v. 3). 

Bu dövrdə Sovet Rusiyası yenə ikili siyasət yeridirdi. Bir tərəfdən erməni daşnak qüvvələri ilə müharibə aparır, 

digər tərəfdən isə onlarla danışıqlar aparırdı. Məhz Sovet Rusiyasının təşəbbüsü ilə 1920-ci il avqustun 10-da daşnak 

Ermənistanı ilə barışıq sazişi imzalandı (2, v. 171-172). Sazişə görə, tərəflər hərbi əməliyyatları dayandırmalı, 

erməni qoşunları Şahtaxtı-Xok-Əznəbürd-Sultanlı, daha sonra Küküdən şimala və Bazarçaydan qərbə uzanan 

demarkasıya xəttində dayanmalı, sovet qoşunları isə Qarabağ, Zəngəzur və Naxçivanı tutmalı idilər. Gümrü-

Şahtaxtı-Culfa dəmiryolundan ermənilər qeyri-hərbi məqsədlər üçün istifadə edə bilərdilər. Beləliklə, Azərbaycanın 

iştirakı olmadan onun torpaqlarının məsələsi müzakirə olunur, Ermənistanla danışıqlarda Sovet Rusiyası onun 

adından çıxış edirdi. 

Erməni tərəfi Dərələyəz, Zəngəzur, Ordubad, Şərur, Şahtaxtı ərazilərinə basqınlar edir, onları tutmağa çalışırdı. 

Türk və sovet qoşunları ilk dəfə olaraq ermənilərə qarşı birgə döyüşə girdi və daşnakları məğlub etdilər. 1920-ci ilin 

noyabr-dekabr aylarında bütün Şərur qəzası ermənilərdən təmizləndi (32, s. 264). 

1920-ci il dekabrın 2-də Gümrüdə Türkiyə ilə Ermənistanın daşnak hökuməti ara- [səh. 46-47] sında müqavilə 

imzalandı. Müqavilənin ıkinci və on ikinci maddələri bilavasitə Naxçıvanla bağlı idi. İkinci maddəyə görə, 
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Naxçıvanın ərazisi və statusu aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilirdi: Kükü dağı - Həməsür dağı - Qurdqulaq kəndi - 

Saat dağı – Arpa-çay evləri - Gömürlü dağı - Saray bulağı 

Ararat stansiyası - Araz çayı - Aşağı Qarasu çayının töküldüyü yerdən keçən zolağın cənubundakı (Naxçivan, 

Şahtaxtı, Şərur) ərazisinə, daha sonra referendumla təyin olunacaq idarə formasına və bu idarənin əhatə edəcəyi 

torpaqlara Ermənistanın müdaxilə etməyəcəyi, bu ərazidə hələlik Türkiyənin himayəsində yerli idarə yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdu. On ikinci maddəyə görə isə Türkiyə Şərur-Şahtaxtı-Naxçıvan-Culfa yolu və İran-Maku-

Ermənistan tranzit yolunun təhlükəsizliyinə təminat verirdi (3, v. 86; 27, s. 4-5). 

Çox qəribə idi ki, Naxçıvanda olan bolşevik ordusu Ermənistanla müharibə apardığı halda, həm də onlarla siyasi 

və diplomatik danışıqları davam etdirirdi. Bu danışıqlarda Azərbaycanın mübahisəsiz torpaqlarının Ermənistana 

verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Bunu bilən Nəriman Nərimanov Leninə göndərdiyi məktubda yazırdı: 

“Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini, Azərbaycanın istiqlaliyyətini 

tanımış, lakin eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz ərazilərini Ermənistana verir...” (21, 

v. l; 39, s. 103). 

Sovet Rusiyası Ermənistanı öz tərəfinə çəkmək, öz nüfuz dairəsinə almaq üçün Azərbaycanın əzəli torpaqları 

olan Naxçivan və Zəngəzuru Ermənistana verməyi planlaşdırırdı. Bu yolla həm də Ermənistanı sovetləşdirmək 

istəyirdi. Sovet Rusiyasının Azərbaycanın bu bölgəsinə dair planlarını İ. Stalinin 1920-ci ilin noyabrın 9-da Bakıdakı 

çıxışında dediyi bu sözlər də təsdiqləyir: “Əgər Zəngəzur və Naxçıvanın kimə məxsus olmasını bilmək istəyirlərsə, 

onları Ermənistanın indiki hökumətinə vermək olmaz, orada sovet hökuməti yaranarsa vermək olar” (15, v. 30). 

İ. Stalinin bu fikri özünü çox gözlətmədi. 1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda sovet hakimiyyəti 

qurulduqdan dərhal sonra Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi istiqamətində konkret addımlar atılmağa 

başlandı. 

Ermənistanın bolşeviklərin nəzarəti altına keçməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsi 1 dekabr 

1920-ci ildə bəyanatla çıxış etdi (35, v. 6). HİK-in sədri N. Nərimanovun imzası ilə yayılan bəyanat Rusiyanın 

diktəsi ilə yazılmışdı və “iki sovet respublikası arasında ərazi mübahisələrinin” Azərbaycanın milli mənafelərinə zidd 

şəkildə həll edilməsinə yönəlmişdi. Bəyanatda deyilirdi: “...Bundan sonra heç bir ərazi əsrlər boyu qonşu olan iki 

xalqın qanının tökülməsinə səbəb ola bilməz. Zəngəzur və Naxçivan qəzaları Sovet Ermənistanın ayrılmaz hissəsidir. 

Dağlıq Qarabağın zəhmətkeş kəndlilərinə isə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir” (35, v. 6). 

Q. Orconikidze dekabrın 2-də Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi barədə Rusiya rəhbərliyinə 

məlumat verir və həmin gün RSFSR ilə Sovet Ermənistanı arasında bu bəyanatı “bəşəriyyət tarixində nümunəsi 

olmayan mühüm əhəmiyyətli tarixi akt “ adlandırır. Həmin gün RSFSR ilə Sovet Ermənistanı arasında səkkiz 

maddədən [səh. 47-48] ibarət Gümrü sazişi imzalanır. Həmin sazişin üçüncü maddəsində göstərilirdi ki, Rusiya 

Sovet hökuməti Ermənistanın 1920-ci il oktyabrın 23-nə kimi sahib olduğu aşağıdakı ərazilərini - İrəvan 

quberniyasının, Qars vilayəti hissəsinin, Zəngəzur qəzasının, Qazax qəzası hissəsinin, Tiflis quberniyası hissəsinin 

“Sovet Erməni Respublikasının” tərkibinə daxil olduğunu mübahisəsiz təsdiq edir (1, s. 63). 

Bu məlumatdan xəbər tutan Naxçivan əhalisi kəskin etirazlarını bildirir və buna yol verməyəcəklərini bəyan 

edirlər. Vəziyyətin gərginləşdiyini görən Azərbaycan rəhbərliyi Hərbi Inqilab Komitəsinin üzvü, ədliyyə komissarı 

Behbud ağa Şahtaxtinskini dekabrın 15-də Naxçıvana göndərdi. B. Şahtaxtinski Naxçivan şəhərində, Şərur və 

Ordubadda əhali ilə keçirdiyi görüşlərdə 1920-ci il 1 dekabr tarixli bəyanatı ilə əlaqədar əsl həqiqəti əhaliyə 

söyləməli oldu: “Azərbaycan sizi torpağınızla birlikdə Ermənistana satıb, əgər mən Bakıda olsaydım, buna qəti 

surətdə razılıq verməzdim. Mən Azərbaycan Inqilab Komitəsinin üzvü kimi B. Vəlibəyovu vəzifəsindən azad 

edib, özümlə Bakıya aparacağam. Siz torpağınızla birlikdə öz müstəqilliyinizi saxlamaq istəyirsinizsə, burada 

istinad edə biləcəyiniz yeganə qüvvə Türkiyə qoşunlarıdır. Xalq bu qoşunların ətrafında six birləşməlidir. 

Sizin müstəqilliyinizi və torpağımızı yalnız onlar qoruyacaqlar və sizi ağır fəlakətdən xilas edəcəklər” (36, v. 

1). 
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B. Şahtaxtinskinin əhali ilə görüşləri və söhbətləri öz nəticəsini verir. Diyarın əhalisi Azərbaycanın 

himayəsi altında olmaqla Naxçıvanda müstəqil sovet respublikası yaradılmasını tələb edirlər. Naxçivan 

əhalisinin qətiyyətli mövqeyi mərkəzin öz mövqeyini müəyyən qədər də olsa dəyişməsinə səbəb oldu. 

Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin qətiyyətli və inadlı mübarizəsi ermənilərin Naxçivan barəsindəki 

planlarını pozur. Məkrli niyyətlərini hələlik pərdələyən ermənilər və Ermənistan İnqilab Komitəsi 1920-ci il 

dekabrın 28-də Naxçıvanı müstəqil sovet respublikası kimi tanımış və bu ərazi ilə əlaqədar iddialarından 

imtina etmişdir. Əslində Ermənistanın Naxçivan! Azərbaycanın bir hissəsi kimi deyil, müstəqil respublika kimi 

tanıması onun düşünülmüş, məkrli planlarının tərkib hissəsi idi. Naxçıvanı müstəqil qurum kimi tanımaqla 

Ermənistan gələcəkdə onu ilhaq etmək niyyəti güdürdü. 

Azərbaycan bolşevik rəhbərliyi Naxçivan vilayətində təsirli tədbirlər görmək, əhalinin narazılığını 

sakitləşdirmək üçün B. Şahtaxtinskini 1921-ci il yanvarın 11-də Hərbi İnqilab Komitəsinin mandatı ilə fövqəladə 

komissar kimi Naxçıvana göndərir (16, v. 15). 

Naxçivan ərazisini Azərbaycandan ayıran Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanın muxtariyyət 

məsələsini zəruri edirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Əgər Zəngəzur mahalının 

Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid 

əraziyə malik olan bir ölkə idi” (25, s. 75). 

Naxçivan diyarının əhalisi Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasinın tərkibində muxtariyyət tələb edirdi. 

1921-ci ilin yanvarında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə ke- [səh. 48-49] 

cirilmiş rəy sorğusunda Naxçivan əhalisinin 90%-dən çoxu Naxçivan diyarının muxtariyyət statusunda 

Azərbaycan SSR-in tərkibində qalmasına səs verdi (34, v. 79). Bu rəy sorğusunun nəticəsi Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasında mühüm rol oynadı. 

Naxçivan məsələsində N. Nərimanovun əvvəlki mövqeyindən fərqli olaraq sonradan prinsipial mövqe tutması, 

onun adından B. Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar Moskvanın Naxçivan məsələsinə münasibətinin 

dəyişməsinə və nəticə etibarı ilə Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə təsir etdi. 

Ümumiyyətlə, Naxçivan Diyar İnqilab Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin sədri, Azərbaycanın 

ədliyyə komissarı, Rusiyada Azərbaycan SSR-in səlahiyyətli nümayəndəsi, Azərbaycan SSR-in Fəhlə-Kəndli 

Müfəttişi, Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədr müavini kimi çox məsul vəzifələrin öhdəsindən 

layiqincə gələn Behbud ağa Şahtaxtinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanmasında çox böyük xidməti 

olmuşdur (29). O, fəaliyyəti dövründə Azərbaycan SSR-in müxtəlif problemləri ilə bağlı RSFSR XKS-in sədri V. 

Leninə teleqramlar vurmuş, məktublar yazmış, bu məktublara bir sıra arayışlar da əlavə etmişdir. Onun V. Leninə 

göndərdiyi məktub və arayışlar içərisində 1921-ci il martin l-də göndərdiyi teleqram və ona daxil etdiyi əlavələrin 

xüsusi əhəmiyyəti vardır. Şaxtatinskinin V. Leninə ünvanladığı bu teleqramda Naxçivan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ 

ərazilərinin gələcəyindən duyulan narahatlığı çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğrafiyasına dair arayışları da 

əlavə etmiş, Güney Qafqazda sərhəd məsələləri və xüsusilə də Naxçivan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər irəli 

sürmüşdü (32, s. 304). Martin 7-də V. Leninin dərkənarı ilə müzakirə üçün Siyasi Büroya göndərilən həmin 

məktuba martin 16-da Stalinin, Çiçerinin və b. iştirakı ilə baxılmış, B. Şahtaxtinskinin təklifi nəzərə 

alınmaqla Azərbaycanın himayəsində Naxçivan Sovet Respublikasinın təşkili barədə qərar qəbul olunmuşdu. 

Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 

imzalanmış “Dostluq və qardaşlıq haqqında”kı müqavilədə də öz əksini tapdı. 1921-ci il martin 16-da imzalanan 

Moskva müqaviləsinin 3-cü maddəsinə əsasən belə bir qarşılıqlı razılığa gəlindi ki, “Naxçivan vilayəti bu 

müqavilənin I (B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında, həmin protektoratı 

Azərbaycanın heç bir üçüncü dövlətə güzəştə getməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil edir” (16, s. 33, 37-38; 22, v. 93 

arx.). “Naxçıvanın ərazisi” adlı I (B) əlavəsində bölgənin sərhədləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilirdi: “Ararat 

stansiyası - Saray Bulaq dağı - Kömürlüdağ - Sayatdağı (7868)- Qurdqulaq kəndi - Həməsür dağı (8060) - 8022 
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yüksəkliyi - Kükü dağı (8282) və keçmiş Naxçivan qəzasının şərq inzibati sərhədi” (44, s. 38). Bununla da 

Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsinə bir aydınlıq gətirildi. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in nümayəndəsinin iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan 

SSR ilə Türkiyə arasında imzalanan Qars müqaviləsinə əsasən, Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. 

Müqavilənin [səh. 49-50] 5-ci maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsini bir daha təsdiqlədi, 

onun sərhədlərini qəti surətdə müəyyənləşdirdi. Burada göstərilirdi ki, Naxçivan vilayəti bu müqavilənin 3-cü 

əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar bir ərazi olduğu məsələsində 

müttəfiqdirlər (4, v. 9-19). Müqavilə maddəsindən də göründüyü kimi, burada Moskva müqaviləsinin üçüncü 

maddəsinin müəyyən bir hissəsi, yəni, “Azərbaycan bu himayəçilik haqqını üçüncü bir dövlətə heç bir zaman güzəştə 

gedə bilməməsi” öz əksini tapmışdı. 

“Naxçıvanın ərazisi” adlı 3 nömrəli əlavədə bölgənin sərhədləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirildi: “Urmiya 

kəndi, oradan düz xətlə Arazdəyən stansiyasına (bu stansiyanı Ermənistan SSR-do saxlamaqla), sonra düz xətlə qərbi 

Daş-Burun dağına (3142) və daha sonra su ayrıcı xətlə şərqi Daş-Burun dağı (4108) və Cəhənnəmdərəsi çayından 

keçməklə “Bulaq”dan cənuba, Bağırsaq dağı (6607), (6587) su ayrıcı xətti ilə və buradan keçmiş Irəvan, Şərur-

Dərələyəz qəzalarının inzibati sərhədi ilə 6625 yüksəkliyindən keçərək Kömürlü dağına (6839), (6930) və daha sonra 

3080 - Sayatdağ (7868) yüksəklikləri ilə Qurdqulaq kəndi, Həməsür dağı (8160), 8022 yüksəkliyi, Kükü dağı 

(10282) və keçmiş Naxçivan qəzasının şərq inzibati sərhədi” (22, v. 114-115). 

Qars müqaviləsinin mühüm əhəmiyyətindən biri Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa gələn tərəflərin 

müəyyən edilməsidir. Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri idi (42, s. 17). Qars müqaviləsi ilə 

Ermənistan da Naxçıvanın Azərbaycan ərazisi olduğunu rəsmən təsdiq etdi. Müqavilənin ən əhəmiyyətli 

tərəflərindən biri də onun müddətsiz imzalanması idi. 

Bununla belə, Moskva müqaviləsindən fərqli olaraq Naxçıvanın statusu və tabeçiliyinə aid Azərbaycanın 

himayəçilik hüququ haqqında müddəa Qars müqaviləsində əks olunmamışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev beynəlxalq Qars müqaviləsinin tarixdəki yerini və rolunu yüksək 

qiymətləndirərək demişdir: “Naxçivan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın 

bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi 

bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan sənəddir...” (24, s. 9). 

Naxçıvanın tarixi müqəddəratında, onun Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasında bir sıra amillərlə yanaşı, 

Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələrinin də rolu olmuşdur. Hər iki beynəlxalq müqavilə müddətsiz imzalanmış 

və bu gün də qüvvədədir. Həmin müqavilələri birtərəfli qaydada onu imzalayan dövlətlər ləğv edə bilməz. 

Beləliklə, 1917-1921-ci illərdə aparılan inadlı mübarizə, 1921-ci il rəy sorğusunun nəticəsi, bir sıra 

görkəmli şəxsiyyətlərin fəaliyyətləri, Türkiyənin ədalətli mövqe tutması və köməyi, beynəlxalq Moskva və 

Qars müqavilələrinin şərtləri Naxçivan diyarına Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsi 

ilə nəticələndi. [səh. 50-51] 
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Исмаил Гаджиев 

Статус автономии Нахчывана 

Резюме 

В статье проанализирована упорная борьба нахчыванцев против вторжений армян, действия 

Мусульманского Национального Совета и видных деятелей против двойной политики великих держав во 

времена Азербайджанской Народной Республики. Результаты референдума, проведенного для сохранения 

Нахчывана в составе Азербайджана, политическая борьба Б. Шахтахтинского привели к получению статуса 

автономии Нахчываном в составе Азербайджана. Вывод таков, что не будь героизма и целеустремленной 

деятельности нахчыванцев в 1917-1920 гг. сохранение Нахчывана в составе Азербайджана было бы 

невозможным. 

 

İsmayil Hajiyev 

Autonomy status of Nakhichevan 

Summary 

In the article persistent struggle of Nakhichevan people against Armenian assaults, activity of Muslim National 

Councils and prominent personalities against the ambivalent policy of great states during Azerbaijan Democratic 

Republic are investigated. Results of the referendum held for the protection of Nakhichevan within Azerbaijan and 

political struggle of B. Shahtakhtinski ended in giving autonomy status to Nakhichevan country within Azerbaijan. 

The conclusive result is that, if there were not the valour and purposeful activity of Nakhichevan’s in 1917-1921, 

Nakhichevan would be very difficult to preserve within Azerbaijan. [səh. 53] 
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Naxçıvan iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafı:keçmiş və gələcəyin əlaqəsi kontekstində 

 

Amil Məhərrəmov, 

Bakı Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının professoru,  

iqtisad elmləri doktoru amagerramov@gmail.com 

 

Açar sözlər: Naxçivan iqtisadi rayonu, əmək bazarı, nəqliyyat, rabitə. 

Ключевые слова: Нахичеванский экономический район, рынок труда, транспорт, связь. 

Key words: Nakhichevan economic region, labor market, transport, communications. 

 

Məqalə Naxçivan Muxtar Respublikasının iqtisadi imkanlarınin gücləndirilməsi istiqamətində görülən 

tədbirlərin təhlilinə həsr edilmişdir. Burada Azərbaycan Respublikası iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib 

hissələrindən biri olan bölgələrin iqtisadi inkişafı fonunda sort illərdə Naxçıvanda aparılan işlərə toxunulmuş, 

iqtisadi statistikaya müraciət edilmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında xüsusi rol oynayan iqtisadi rayonlardan biri də Naxçıvandır. Nax-

çivan iqtisadi rayonu geosiyasi və hərbi səbəblər etibarilə fərqli reallıqlarla əhatələnmişdir. Bunun başlıca səbəbi 

daxil olduğu milli iqtisadi sistemdən kommunikasiya baxımından əlaqəsinin çətin olmasıdır. Ermənistanın 

blokadası ilə qarşılaşan Naxçivan bütün bunlara baxmayaraq inkişaf etməkdədir. Naxçıvanın inkişafı birinci 

növbədə ümummilli lider Heydər Əliyevin burada və sonra da respublika rəhbərliyindəki fəaliyyəti ilə bağlıdır. 

[səh. 12-13] Azərbaycan Respublikasında 1990-cı illərdə yaranmış qarışıqlıq dövründə yenə də Naxçıvanın 

tənəzzülünün qarşısının alınması Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıtması nəticəsində baş verdi. 22 iyul 1990-cı ildə 

Heydər Əliyev Naxçıvana qayıtdı. 1993-cü ilə qədər Heydər Əliyev birbaşa Naxçıvana rəhbərlik etdi. Daha sonra 

hamıya məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqının istəyi ilə respublika rəhbərliyinə gətirildi. Respublikaya başçılıq 

etdiyi dövrlərdə də Naxçıvan iqtisadi rayonu inkişaf etdi və gücləndi (1). Daha sonra Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti İlham Əliyev Naxçivan Muxtar Respublikasinın iqtisadi inkişafını dövlət iqtisadi siyasətinin strateji xətti 

olaraq müəyyən etdi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvanın iqtisadi inkişafı ilə bağlı 

konseptual görüşləri onun çıxışlarında açıq ifadə edilir. Çıxışlarının birində dövlət başçısı demişdir: “Naxçıvanın 

uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir. 

Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl ənənələr gələcək illərdə də davam etdiriləcək və 

Naxçivan Muxtar Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə görə, həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə 

görə nəinki bu regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır”(3). 

30 may 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Naxçivan Muxtar Respublikasinın 

sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı (2). 

Region 7 rayondan - Babək, Şərur, Sədərək, Culfa, Ordubad, Kəngərli və Şahbuz kənd rayonlarından və 3 

muxtar respublika tabeli şəhərdən - Naxçivan, Ordubad və Culfadan ibarətdir. Naxçivan iqtisadi rayonu eyniadlı 

muxtar respublikanı əhatə edir. Burada Babək, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli, Culfa və Şərur inzibati 

rayonlara ayrılır. Naxçivan, Ordubad, Culfa muxtar respublika tabeliyində olan şəhər statusuna malikdirlər. 

Naxçıvanda polimetal filizləri, mis, molibden, daş duz, tikinti materialları (mərmər, travertin, tikinti daşı), dolomit, 

gips mühüm təbii sərvətlər vardır. Düzən sahələrin məhsuldar torpaqları, bol günəş istiliyi istisevən bitkilər, dadlı 

meyvələr, bostan-tərəvəz bitkiləri yetişdirilməsi üçün əlverişlidir. Əkin sahələrinin suvarılması üçün Araz çayı və 

onun qolları üzərində yaradılmış su anbarlarından istifadə edilir. Dağlardakı çayların dərələrində bitən meşələrdə 

ağac tədarükü edilməsi üçün ehtiyatlar yoxdur. Meşələr iqtisadi rayonda 20 min ha sahəni tutur. Bu, MR-in 

ərazisinin 0,5 faizinə bərabərdir. Dağların yuxarı hissələrində olan çəmənliklərin biçənək və yay otlaqları kimi 
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əhəmiyyəti çoxdur. Naxçıvanda olan mineral bulaqlar, dağ gölləri (Batabat, Göygöl), təbiət (İlandağ) və tarixi 

abidələr gözəl istirahət və turizm yerləridir. Naxçivan sənayesi yüksək inkişaf etmiş iqtisadi rayonlardan biridir. 

Elektroenergetika (Araz su qovşağı), elektrotexnika (Naxçivan), alüminium qablar, mebel və butulka (Naxçivan), 

avtomobil təmiri (Şahbuz) müəssisələri sənayenin aparıcı sahələrini təmsil edir. Tikinti materiallarının sənayesi 

üzrə dəmir-beton konstruksiyaları (Naxçivan, Şərur), üzlük materiallar zavodları, qum-çınqıl karxanası işləyir. 

iqtisadi rayonda yüngül sənaye üzrə tikiş (Naxçivan, Culfa), ipəkəyirmə (Ordubad), xalçaçılıq, trikotaj (Naxçivan) 

müəssisələri vardır. 

Yeyinti sənayesi sahəsində konserv (Ordubad, Şərur), tütün-fermentasiya, mine- [səh. 13-14] ral su 

doldurulması, ət emalı, balıq zavodu (Naxçivan, Şahbuz, Şərur) müəssisələri fəaliyyət göstərir. Naxçivan MR-də 

kənd təsərrüfatının əsas sahələri üzümçülük, tütünçülük, meyvəçilik və taxılçılıq inkişaf etmişdir. Burada həmçinin 

şəkər çuğunduru, xına, tərəvəz, gül becərilir. Ətlik-südlük maldarlıq, ətlik-yunluq və südlük qoyunçuluq, 

baramaçılıq, arıçılıq heyvandarlığın əsas sahələridir. 

Hazırda Naxçıvanla birbaşa yalnız hava nəqliyyatı ilə əlaqə saxlanılır. Naxçivan şəhərindəki aeroport 

beynəlxalq səviyyəlidir. Culfa şəhəri respublikanın nəqliyyat qovşaqlarından biridir. Naxçivan şəhəri MR-ın 

inzibati, mühüm sənaye və sosial-mədəni mərkəzidir. Iqtisadi rayonda olan sənaye müəssisələrinin çoxu bu şəhərdə 

yerləşir. O, respublikanın əsas sənaye və nəqliyyat qovşaqları sırasındadır. 

Son 10 il ərzində Naxçivan iqtisadi rayonunda iqtisadi artımın real ifadəsi 12,5 dəfədir. Ümumiyyətlə, 

muxtar respublikada ümumi daxili məhsul son 20 ildə 60 dəfə artmış, 1991-ci ildəki 18,1 milyon manatdan 2012-ci 

ildə 2,2 milyard manata çatmışdır. Regionda sənaye üzrə 5,4, aqrar bölmədə 4,5, tikinti bölməsində 14,2, 

nəqliyyatla yükdaşımada 3,3, informasiya və rabitədə 9,7, ticarətdə 2,2 dəfə artım olmuşdur. 

Muxtar respublikanın əsas sosial-iqtisadi inkişaf göstəricisi olan dövlət büdcəsi isə son 10 ildə 11,7 dəfə 

artmışdır. Regionun iqtisadi inkişafına qoyulan və daha çox əsas kapitala yönəldilən sərmayə qoyuluşlarının həcmi 

də ildən-ilə artır, həmin sərmayədən məqsədli və faydalı istifadə olunur. Keçən 10 il ərzində iqtisadiyyatın 

inkişafına qoyulan 3,7 milyard manat əsaslı vəsait qoyuluşunun 16,4 faizi dövlət, 53,6 faizi qeyri-dövlət 

bölmələrinə aiddir. Onu da qeyd edək ki, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün daxili maliyyə 

mənbələrindən qoyulan vəsaitin həcmi də ilbəil artır. Belə vəsaitin məbləği son 10 ildə 15,8 dəfə çoxalaraq 3,6 

milyard manata çatmışdır. Eyni zamanda, region üzrə əsas kapitala yönəldilən vəsaitin həcmi həm də xarici 

mənbələr hesabına artır. Belə ki, ötən 10 il ərzində əsas kapitala yönəldilən vəsaitin tərkibində xarici sərmayənin 

məbləği 116 milyon manat təşkil etmişdir (5). 

Ötən 10 ildə 4 elektrik stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi sayəsində muxtar respublika elektrik enerjisi 

idxalçısından ixracatçısına çevrilmişdir. Bunlardan əlavə, muxtar respublikanın ərazisində 4 qonaq evi-hotel 

tikilmiş, bir milli park və 2 yaşıllıq salınmışdır. Regiona gələn turistlərin sayı 5,2 dəfə artmışdır. 

Son 10 ildə kiçik sahibkarların sayı 2,5 dəfə çoxalmışdır. Hazırda regionda 954 istehsal və xidmət sahəsi 

fəaliyyət göstərir ki, onların da əksəriyyəti özəl sektora aiddir. 2003-2013-cü illərdə regionda fəaliyyət göstərən 

kiçik sahibkarlara 1 milyon manata yaxın güzəştli kredit verilmiş, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına 22,7 

milyon manat yardım edilmişdir. Bu gün Naxçivan MR-də ümumi məhsul istehsalında özəl sektorun payı 87 faizə 

çatmışdır. 

Muxtar respublikada ardıcıl tədbirlərin görüldüyü sahələrdən biri də əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəldilməsidir. Təkcə son illər Naxçivan iqtisadi rayonunda 58,5 min yeni iş yeri açılmışdı. Bütün bu və digər 

faktlar deməyə əsas verir ki, regionda məşğulluq problemi hazırda tam həll edilmək üzrədir (cədvəl 1). 

2002-2013-cü illər ərzində ildə muxtar respublikada elmin inkişafına ayrılan xərclər 10, təhsilə ayrılan 

xərclər 5,1 dəfə [səh. 14-15] 

 

Cədvəl 1 (6). 
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Yeni iş yerləri 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Açılmış iş 

yerlərinin sayı, cəmi 

8419 6434 4742 3556 3669 8069 

ondan daimi iş 

yerləri 

4356 4462 3458 2837 3085 7743 

 

çoxalmışdır. Bu müddətdə regionda 84 məktəb binası, 11 məktəbəqədər müəssisə tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Regionun bütün məktəbləri kompüterlərlə və digər lazı- mi avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Səhiyyə və onun 

inkişafına sərf olunan xərclər isə 5,5 dəfə artmışdır. Göstərilən dövr ərzində Naxçivan MR-də Diaqnostika-

müalicə və 2 bərpa mərkəzi, 21 xəstəxana tikilmiş, bütün müalicə ocaqları müasir tibbi cihazlarla təchiz 

olunmuşdur. Bu gün regionda 988 idman qurğusu, Olimpiya İdman Kompleksi, 2 üzgüçülük mərkəzi, stadion 

və 7 şahmat məktəbi fəaliyyət göstərir. 

Əhalinin sosial müdafiəsi və təminatına çəkilən xərclər 55,1 dəfə artmışdır. Əhalinin gəlirlərinin 9,5, əmək 

haqqının 9,5 dəfə artmasını da buna əlavə etsək, həmin prinsipin real nəticələrini aydın görə bilərik. Eyni zamanda, 

Naxçivan MR-də yoxsulluğun səviyyəsi 35,1 faizdən 4,5 faizə enmişdir (cədvəl 3). 

Aşağıda verilmiş cədvəl əsasında qeyd etmək olar ki, Naxçivan iqtisadi rayonunda xüsusilə inkişaf edən 

sahələr nəqliyyat və rabitədir. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, 2005-2012-ci illər üçün 5919 min ton 

artmışdır. Yük dövriyyəsi 369,5 min ton fərqlə yüksəlmişdir. Bu illər ərzində poçt, teleqraf müəssisələrinin fərqi isə 

90 ədəd fərqə çatmış, hər 100 nəfərə 14 ədəd telefon müşahidə edilmişdir. 

Naxçivan iqtisadi rayonunda nəqliyyat və kommunikasiyanın inkişafı olduqca vacibdir. Belə ki, nəqliyyatın 

inkişafı muxtar respublikanın müxtəlif rayonları arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirir. Eləcə də Türkiyə və İran 

kimi sərhəd dövlətlərinin iş adamlarının bölgəyə marağını artırır. Belə ki, nəqliyyatın yüksək səviyyədə olması ilə 

Naxçivan regionları xarici və daxili iqtisadi mübadilə prosesində yaxından iştirak etmək imkanları qazanırlar. 

2013-cü ilin iqtisadi göstəricilərinə fikir verdikdə muxtar respublikanın inkişafını bir daha aydın görmək 

olur. Son dövrlərdə olduğu kimi, 2013-cü ildə də muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahədə fəallığı təcəssüm 

etdirən makroiqtisadi göstəricilər artan xətt üzrə xeyli yüksəlmişdir. İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi 

daxili məhsul (ÜDM) istehsalının həcmi 2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən 10,3% artaraq 2 mlrd. 338 mln. 928 min 

manata çatmışdır. 

2013-cü ildə adambaşına düşən ÜDM həcmi 2012-ci illə müqayisədə 9% artaraq 5423 manat (6911,8 ABŞ 

dolları) təşkil etmişdir. 2013-cü ildə muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafı istiqamətində Naxçivan şəhərində 

biznes forumların, iş- güzar görüş və konfransların keçirilməsini, həmçinin yerli məhsulların tanıdılmasını və [səh. 

15-16] satışının təşkilini təmin etmək məqsədilə Biznes Mərkəzi yaradılmışdır. 

 

Cadvəl 2 (6). 

Nəqliyyat və rabitə 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Avtomobil nəqliyyatı ilə 

yük daşınması, min ton 

7033 8703 9723 11153 12717 13952 

Yük dövriyyəsi, mlyn. 

ton km 

423,7 598,2 636,1 678,3 724,4 783,1 

Avtomobil nəqliyyatı ilə 

sərnişin daşınması, min nəfər 

39185 52409 56766 66684 80587 87429 
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Sərnişin dövriyyəsi, 

mlyn. sərnişin km 

137,3 158,0 166,8 176,3 186,5 197,7 

Avtomobillərin sayı-

cəmi, ədəd 

18495 22980 23780 24990 27825 33589 

о cümlədən:       

yük avtomobilləri 5029 6699 6673 7043 8731 8755 

Avtobuslar 1139 1581 1612 1685 1669 1750 

sərnişin minik 11907 14200 14878 15679 17036 22579 

şəxsi minik 11535 13698 14277 14983 16212 21635 

xüsusi təyinatlı 

avtomobillər 

142 211 222 265 267 408 

digər avtomobillər 278 289 395 318 122 97 

Poçt, telefon, teleqraf 

müəssisələrinin sayı, ədəd 

88 106 107 113 112 128 

Hər 100 ailəyə düşən 

telefon aparatlarının sayı, ədəd 

41 47 53 55 55 55 

şəhərdə 88 95 115 122 120 122 

kənddə 25 31 33 33 34 33 

 

Cadvəl 3 (6). 

Əmək bazarı 

 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Orta aylıq nominal əməkhaqqı, manat 77,2 233,

4 

256,1 304,7 342,

8 

360,7 

Status almış işsizlərin, sayı 7904 192 55 52 32 - 

 

Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı çərçivəsində ötən ildə muxtar respublika üzrə 24 hüquqi və 1162 fiziki 

şəxs qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü il ərzində muxtar respublikada 862 milyon 870 min manatlıq sənaye məhsulu 

istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 6,3% çoxdur. Sənaye məhsulu həcminin 95,6%-ni məhsul 

istehsalı, 4,4%-ni isə xidmətlərin göstərilməsi təşkil etmişdir. Sənayenin dövlət sektorunda 63 mln. 746 min 

manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 799 mln. 124 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. 2013-cü ildə istehsal 

olunan sənaye məhsulunun 92,6%-i özəl sektorun payına düşmüşdür. 2013-cü il ərzində bütün maliyyə mənbələri 

hesabına əsas kapitala 1 mlrd. 37 mln. 748 min manat həcmində investisiya ayrılmışdır ki, bu da 2012-ci ildəki 

müvafiq göstəricidən 5,6% çoxdur. 2013-cü il ərzində muxtar respublikada tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra 

ümumilikdə 592 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 157 müxtəlif təyinatlı obyektin isə inşası hazırda 

davam etdirilməkdədir. 2013-cü il ərzində muxtar respublikada 337 mln. 127 min manatdan çox kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal edilmişdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 6,9% çoxdur (7). 

Müvəffəqiyyətlərlə birgə sonda qeyd edək ki, Naxçıvanın yerli iqtisadi inkişaf modelinin 

formalaşdırılmasında iqtisadiyyatın qarışıq xarakterdə olması nəzərə alınmalı, fərqli mülkiyyət növlü təsərrüfat 

formalarını əlaqələndirmək üçün xüsusi əlaqələndirici bir mexanizm tətbiq edilməlidir. Həm də nəzərə almaq 

lazımdır ki, bazar münasibətlərinə uyğun inkişaf edən ölkə iqtisadiyyatında sosial proseslər və sosial yönümlülük 

də mühüm yer tutmalıdır. Həmçinin Naxçivan iqtisadi rayonu üzrə iqtisadi proseslərin düzgün proqnozlaşdırılması, 

proqramlaşdırılması və planlaşdırılması da dövlətin həll etməli olduğu məsələlərdən hesab edilməlidir. 
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Yerli-regional inkişaf modelinin formalaşdırılması və dayanıqlı inkişafında dövlət gələcəyə hesablanmış 

sosial-iqtisadi siyasət tədbirlərini praqmatik təfəkkürlü milli kadrlar vasitəsilə həyata keçirməlidir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2014-cü il “Sənaye ili” elan edilmişdir. Bunun muxtar 

respublikanın iqtisadi inkişaf prosesində nəzərə alınması zəruridir. 

2014-cü ilin başlaması ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev öz diqqətini yenə Naxçıvana 

yönəltmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 7-də Naxçivan Muxtar Respublikasına 

səfər etmişdir. Səfəri zamanı ölkə Prezidentinin çıxışında konsep- [səh. 17-18] tual müddəalar qeyd edilmişdir: 

“Vaxtilə başqa ölkələrdən elektrik enerjisini almaq üçün səylər göstərmiş Azərbaycan, bu gün Naxçıvandan 

Türkiyəyə elektrik enerjisi ixrac edir. Bu ixrac getdikcə artır, daha da artacaqdır. Çünki gələcəkdə Naxçıvanın 

enerji potensialının artırılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi də nəzərdə tutulur. Buna ehtiyac var, çünki əhali 

artır. Naxçivan əhalisi artıq 430 mindən yuxarıdır. Naxçıvanın sənaye istehsalı artır, yeni müəssisələr işə salınır, 

sosial məsələlər öz həllini tapır. Beləliklə, biz gələcəkdə Naxçıvanın dinamik inkişafını təmin etmək üçün yeni 

enerji güclərini yaratmalıyıq.”(9). Buradan da görünür ki, Azərbaycan Respublikası və muxtar respublikanın 

müvafiq qurumları ölkə başçısının konseptual fikirlərini əsas alaraq bölgəni dayanıqlı iqtisadi subyektə çevirmək 

üçün məsuliyyətli, diqqətli və təşəbbüskar olmalıdırlar. 
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Нахичеванской Автономной Республике. Затронуты важные части экономической политики 

Азербайджанской Республики в отношении региона. 
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the past and the future in the context of the relationship between 

Summary 

Article is a summary of the measures taken to strengthen the economic capacity of the Nakhichevan 

Autonomous Republic has been dedicated to the analysis. Here is one of the important parts of the economic policy 

of the Republic of Azerbaijan on the background of the economic development of the regions affected by the work 

carried out in recent years, has been applied economic statistics. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI: İNKİŞAFDAN İNTİBAHA 

 

İSMAYIL HACIYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi  

E-mail: ismayil_haciyev@yahoo.com 

 

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik illərində ictimai-siyasi həyatından, sosial-iqtisadi və mədəni 

inkişafından bəhs edilmişdir. XX əsrin 80-ci illərinin sonu-90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanda baş verən hadisələr, ulu öndər 

Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi, Muxtar Respublika Ali Məclisinə Sədr seçilməsi və həyata keçirdiyi tədbirlər araşdırılır. 

Əldə olunan nəticə budur ki, ümummilli liderin Naxçıvanın blokadadan çıxarılması istiqamətindəki fəaliyyəti, qonşu 

ölkələrlə yaratdığı əlaqələr Naxçıvanı xilas etmişdir. Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi və 

mədəni inkişaf sahəsində çox böyük uğurlar əldə etmiş və bu inkişaf “Naxçıvan möcüzəsi” kimi xarakterizə edilir. 

 

Açar sözlər: müstəqillik, Heydər Əliyev, ictimai-siyasi həyat, sərhəd hərəkatı, seçkilər, sosial-iqtisadi inkişaf, sessiya, 

Konstitusiya, həmrəylik. 

 

XX əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərin əvvəlləri Azərbaycanın, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvanın tarixində ziddiyyətli, mürəkkəb, həm də tarixi hadisələr baxımından maraqlı bir dövr təşkil 

edir. Səksəninci illərin sonunda SSRİ-də yaranmış şəraitdən istifadə edən erməni millətçiləri DQMV-ni 

Ermənistana birləşdirmək üçün qeyri-qanuni aksiyalara başladılar. 1989-cu il fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ 

Vilayət Sovetinin növbədənkənar sessiyasında “DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılıb Ermənistan 

SSR tərkibinə verilməsi haqqında” məsələ müzakirə olundu və qərar qəbul edildi [17, s. 11]. SSRİ rəhbərliyinin 

ikili siyasəti hadisələri qızışdırdı, ermənilər bundan istifadə edərək daha da fəallaşdı. Bakıda, Sumqayıtda, 

Gəncədə, Naxçıvanda və respublikanın bir sıra şəhərlərində etiraz mitinqləri keçirildi. 

Qarabağ münaqişəsi, Ermənistandan vəhşi üsullarla qovulan azərbaycanlıların Naxçıvana axını, 

Naxçıvanın sərhəd kəndlərinə silahlı basqınlar əhalini fəal mübarizəyə qaldırdı. “Daşnak təcavüzünün 

gücləndiyi bir şəraitdə satqın ölkə rəhbərliyinin cinayətkarcasına fəaliyyətsizliyi” [23, s. 181] minlərlə 

naxçıvanlını küçələrə, meydanlara çıxardı. [səh.9-10] 

1988-ci il noyabrın 22 və 1989-cu il iyulun 5-də Naxçıvan şəhərində, Ordubad və Culfa rayonlarında 

çoxminlik mitinqlər keçirildi. Naxçıvan şəhərində rəhbərliklə xalq arasında qarşıdurma baş verdi. Bunları 

bəhanə edən hökumət noyabrın 24-də Naxçıvan şəhərində xüsusi vəziyyət və komendant saatı tətbiq etdi. 

Ermənilər mütəmadi olaraq Naxçıvanın sərhəd kəndlərinə silahlı hücumlar edir, Naxçıvana gələn 

qatarların yolunu kəsir, ona zərər yetirir və mane olurdular. Keçirilən mitinqlərdə respublika hökumətindən 

Naxçıvanın müdafiəsi üçün konkret tədbirlər görmək tələb olunur. İyulun 18-də (1989) Naxçıvan MSSR Ali 

Soveti muxtar respublikanın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan MSSR Dövlət Müdafiə 

Komitəsinin yaradılması barədə qərar qəbul etdi. 

1989-cu ilin noyabr-dekabr aylarında Naxçıvanda “sərhəd hərəkatı” genişləndi, İran İslam Respublikası 

ilə Azərbaycan SSR-in Naxçıvan MSSR arasındakı sərhəd xəttinin götürülməsi ilə bağlı tədbirlər keçirildi. 

Dekabrın 31-də minlərə adam ölümü belə gözlərinin qarşısına alaraq sərhəd qurğularını dağıtdı. Nəticədə, SSRİ-

nin dövlət sərhədi boyunca çəkilən tikanlı məftillər elliklə söküldü. 1989-cu il dekabrın 31-i Dünya 

Azərbaycanlılarının həmrəyliyi bayramına çevrildi. 

1990-cı ilin əvvəlindən başlayaraq erməni yaraqlılarının Naxçıvanın sərhəd kəndlərinə basqınları, dinc 

sakinlərin öldürülməsi faktları artdı. Bunlar isə Naxçıvanda siyasi vəziyyəti gərginləşdirdi. 

Naxçıvan MSSR Ermənistan SSR-dən zorla qovulan azərbaycanlıları qəbul edir və yerləşdirirdi. Muxtar 

Respublika Ermənistan tərəfindən blokadaya alınmışdı. Ermənilər Azərbaycan dəmir yolunun Ermənistanın 

Mehri rayonu ərazisindən keçən hissəsində qatarların hərəkətinə mane olur, onları atəşə tuturdular. Erməni 

daşnakları Naxçıvan iddialarını da açıq bəyan edir və sərhəd kəndlərinə silahlı basqınlar edirdilər. Şərur 

rayonunun Kərki kəndi 18-19 yanvar 1990-cı ildə SSRİ Müdafıə Nazirliyi 7-ci ordusunun köməyilə ermənilər 

tərəfindən işğal olunaraq [16, s. 817] kəndin 320 sakini qovulub çıxarıldı [2, s. 251]. Kərki kəndinin işğalı 

vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Xalqın tələbi ilə yanvarın 19-da Naxçıvan MSSR Ali Soveti Muxtar 
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Respublikanın SSRİ tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul etdi. Məqsəd Azərbaycanda baş verən hadisələrə, 

sovet ordusunun qanlı əməllərinə dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etmək idi və bu, müəyyən rol oynaya 

bildi [16, s. 817]. Naxçıvanın SSRİ-nin tərkibindən çıxıb özünü müstəqil respublika elan etməsi qərarı böyük 

tarixi əhəmiyyətə malikdir. 

Elə bu vaxt - 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Bakı şəhərinə sovet ordusu yeridildi, dinc 

əhaliyə divan tutuldu. Xalq başsız qalmışdı, vahimə içində idi. Yanvarın 21-də Heydər Əliyev Azərbaycanın 

Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək burada təşkil olunmuş izdihamlı yığıncaqda çıxış etdi, 20 Yanvar 

faciəsinə siyasi qiymət verdi, əliyalın xalqın qırılmasını hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd, mərkəzin və 

respublika rəhbərlərinin günahı üzündən yol verilmiş kobud siyasi səhv kimi ifşa etdi. [səh.10-11]. 

Heydər Əliyevin bu çıxışından sonra ona təzyiqlər daha da artdı. Ümummilli lider Azərbaycana qayıtmaq 

qərarına gəlmiş, SSRİ və Azərbaycan rəhbərləri bundan bərk narahat olmuşdular. Onun Azərbaycana 

qayıtmasına mane olmağa çalışırdılar. 

Xalqı ilə bir olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya qayıtdı. 

İki gündən sonra - iyulun 22-də Heydər Əliyev Naxçıvana gəldi [16, s. 84]. Həmin gün o, Naxçıvanın Azadlıq 

meydanında 80 mindən çox adamın iştirakı ilə keçirilən mitinqə dəvət olundu və orada çıxış etdi [16, s. 29]. 

Heydər Əliyev qeyd etdi ki, “mənim başlıca arzum Azərbaycanı siyasi və iqtisadi cəhətdən müstəqil, 

demokratik respublika kimi görməkdir” [5, 2003,22 iyul]. 

Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyevə böyük ehtiram və hörmət, el sevgisi və xalq məhəbbəti onun vətən, 

xalq qarşısında gördüyü işlərə, etdiyi xidmətlərə görə idi və günü-gündən artırdı. 

Sentyabrın 30-da Azərbaycan SSR xalq deputatlarının və Naxçıvan MSSR xalq deputatlarının seçkiləri 

keçirildi. Heydər Əlirza oğlu Əliyev hər iki qanunverici orqanın deputatı seçildi. 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçilmiş deputatların 1990-cı il noyabrın 17-də ilk sessiyası keçirildi. 

Həmin sessiyaya Heydər Əliyev sədrlik etdi. Onun sədrlik etdiyi bu sessiya təkcə Naxçıvanda yox, bütün 

Azərbaycanda tarixi bir hadisə oldu. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyası “Naxçıvan MSSR-in adının 

dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan MR Dövlət hakimiyyət orqanı haqqında”, “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında”, “1990-cı ılin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət 

verilməsi haqqında” və başqa tarixi qərarlar qəbul etdi [16, s. 129-131, 148-150]. 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu sessiyada milli dövlətçilik ənənələrinin dirçəldilməsi baxımından, 

müstəqilliyə can atan Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bir sıra qərarlar qəbul edildi. 

Deputat Afiyəddin Cəlilov sessiyanın iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin ilk sədri 

seçildi [19, s. 46]. 

Naxçıvanda bu cür gözlənilməz addımların atılması bilavasitə Heydər Əliyevin təşəbbüsünün nəticəsi idi. 

Hələ Bakıda əyləşənlər ölkənin müstəqilliyi barədə qərarın qəbul edilməsi üçün tərəddüdlərdən qurtula 

bilmədiyi bir vaxtda, Naxçıvan MR Ali Məclisi artıq milli dövlətçilik ənənələrinin təşəkkülünə istiqamətlənmiş 

qəti qərarlar qəbul edirdi. 

Heydər Əliyev qətiyyətlə deyirdi ki, SSRİ adlı dövlət mütləq dağılacaq. Sovetlər İttifaqının dağılacağım 

görən M.Qorbaçov SSRİ-nin saxlanılması üçün yeni ittifaq müqaviləsinin bağlanması, ittifaq üzrə referendum 

keçirilməsi və bu yolla SSRİ-ni saxlamaq barədə göstəriş verdi. Heydər Əliyev bunların əleyhinə çıxdı və 

respublika rəhbərliyinin mövqeyini tənqid etdi: “Mən yeni ittifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum 

keçirməyin, heç bir şərt qoymadan tam əleyhinəyəm... Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi 

müstəqillik [səh.11-12] yolu ilə getməsinin tərəfdarıyam... Azərbaycan tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət 

göstərmək üçün bütün imkanlara malikdir” [28,1991, 15 mart]. 

1991-ci il martın 14-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasında SSRİ-nin saxlanılmasına dair 

Ümumittifaq referendumunda muxtar respublikanın iştirak etməməsi barədə qərar qəbul edildi. 

Saxta referendumda iştirak etməmiş Naxçıvana qarşı hücum başlandı. Aprelin 5-də muxtar respublika Ali 

Məclisinin sədri A.Cəlilov vəzifədən azad edildi. Moskva ermənilərin əli ilə Naxçıvan əhalisini cəzalandırmağa 

çalışdı. Şərur və Sədərək rayonları güclü atəşə tutuldu. 

1991-ci il sentyabrın 2-də Naxçıvan şəhərində çoxminli mitinqdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin yarımçıq 

qalmış növbədənkənar sessiyasının çağırılması və Heydər Əliyevin Ali Məclisin sədri seçilməsi tələb edilirdi. 

Sessiya çağırıldı və burada deputatlar Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrliyinə Heydər Əliyevin namizədliyini irəli 
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sürdülər. Sessiyada iştirak edən 75 deputatdan 70 nəfəri lehinə səs verməklə, 5 nəfər bitərəf qalmaqla Heydər 

Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçildi [30, Xüsusi buraxılış, 1991, sentyabr]. 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə işini davam etdirən sessiyada “Azərbaycan KP və onun strukturlarının 

fəaliyyətinə münasibət haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə seçkilər haqqında” məsələlər 

müzakirə edildi. Ali Məclisin 4 sentyabr tarixli qərarı ilə Naxçıvan ərazisində prezident seçkiləri dayandırıldı 

[12, s. 124]. 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin ikinci sessiyası “Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nı qəbul etdi. Bu tarixi hadisə ilə bağlı 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev bütün Azərbaycan xalqım təbrik etdi. Təbrik teleqramında 

deyilirdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali 

Sovetinin sessiyasında qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya 

Aktı” münasibətilə bütün Azərbaycan xalqım təbrik edir və bunu tarixi hadisə kimi qəbul edir... Biz bu gün 

xoşbəxtik ki, nəhayət, Azərbaycan Respublikasının ali hakimiyyət orqanı tərəfındən milli azadlıq 

niyyətlərimizin həyata keçirilməsi üçün ilk addım atılıbdır. Azərbaycan xalqı əmin ola bilər ki, Naxçıvanlılar 

milli azadlıq hərəkatı uğrunda mübarizəni daha əzmlə davam etdirəcəklər” [11, 1991,23 oktyabr]. 

Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçildikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynadı. Muxtar Respublikada həyata keçirilən tədbirlər, 

demokratik dəyişikliklər, milli dövlətçiliklə bağlı qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyini 

möhkəmləndirmək yolunda məqsədyönlü fəaliyyət sahələri idi. 

Naxçıvan parlamentində təkcə Naxçıvan MR üçün yox, bütün respublika üçün böyük əhəmiyyət kəsb 

edən qərarlar qəbul edildi: “Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan MR Ali Dövlət 

hakimiyyəti orqanı haqqında”, “Naxçıvan MR-in dövlət rəmzləri haqqında”, “1990-cı ilin yanvar [səh.12-13] 

ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında”, “Naxçıvan MR-də yerləşən silahlı qüvvələrin 

statusu haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin və sərhədlərinin qorunmasının təşkili 

haqqında”, “Keçid dövründə SSR İttifaqının dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları haqqında SSRİ Qanunu 

barədə” [30,1996,10 may] və s. 

Heydər Əliyevin bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxarılmasına, sərhəd 

kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, xarici dövlətlərlə əlaqələrin 

yaradılmasına, əhalinin ərzaqla təmin edilməsinə, sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına və başqa bir sıra 

vacib məsələlərin həllinə yönəldildi. Naxçıvanın müdafiəsi, sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması sahəsində mühüm addımlar atıldı. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli 

sessiyasında hər il dekabr ayının 31-in Dünya Azərbaycan türklərinin həmrəylik və birlik günü kimi bayram 

edilməsi barədə qərar qəbul etdi [16, s. 271-274]. 

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq iqtisadi islahatlara başlandı. 1992-ci il aprelin 6-da Ali Məclisin 

sessiyasında iqtisadi islahatlarla bağlı məsələ müzakirə edildi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə 

işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında” və “Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının 

özəlləşdirilməsi haqqında”. 

Erməni daşnaklarının “Böyük Ermənistan” yaratmaq planlarında Naxçıvan mühüm yer tutur. Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi başlayandan erməni işğalçıları Naxçıvanın sərhəd kəndlərini atəşə tuturdular. Kərki-

Gərməçatağa, Buzqova, Şadaya, Günnütə, Cağazirə və b. yaşayış məntəqələrinə hücumlar artmışdı. Bakı-Şərur 

sərnişin qatarı atəşə tutulurdu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını yaranmış vəziyyətdən xilas etmək, ermənilərin silahlı basqınlarından 

qorumaq, əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin 7 sentyabr 1991-ci il 

tarixli qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə Komitəsi yaradıldı [16, s. 543-544]. 

1992-ci il may ayının əvvəllərində erməni yaraqlılarının Naxçıvana hücumları artmışdı. Sədərək qəsəbəsi, 

Havuş, Günnüt, Yuxan Yaycı kəndləri yaxınlığındakı döyüşlərdə 42 nəfər yaralanmış, 3 nəfər həlak olmuşdu. 

Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl bəyanat verdi ki, Ermənistan Naxçıvana hücumları davam etdirsə, 

Türkiyə kənar müşahidəçi kimi qala bilməyəcəkdir [27, 1992, 8 may]. 

May ayının 18-də ermənilərin muxtar respublikanın Sədərək, Günnüt, Havuş, Yuxarı Buzqov, Şada, 

Biçənək və s. qəsəbə və kəndlərinə güclü hücumları başlandı. Sədərəkdə qanlı döyüşlər 40 gün davam etdi. 

Kəndlərə xeyli ziyan dəymiş, evlər və inzibati binalar dağıdılmış, 17 nəfər şəhid olmuşdu [30, 1992, 28 may]. 
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Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev erməni təcavüzünün qarşısını almaqda diplomatik 

vasitələrdən geniş istifadə etdi. Hələ martın 23-də [səh.13-14] onun Türkiyəyə səfəri zamanı Baş nazir 

Süleyman Dəmirəl bütün dünyaya bəyan etmişdi ki, Naxçıvan MR-in statusunda bir dəyişiklik meydana gələrsə, 

mövcud müqaviləyə əsasən Türkiyə öz sözünü deyəcəkdir. Mayın 18-də Türkiyə rəhbərliyinin və Heydər 

Əliyevin birgə səyləri sayəsində erməni təcavüzkarlarının niyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. 57 dövlət bu 

təcavüzü pislədi. NATO xüsusi bəyanat verdi [30, 1992,28 may]. 

Naxçıvanda Dövlət Milli Müdafiə Komitəsinin yaradılması ilə əlaqədar ordu quruculuğuna başlanıldı. 

1991-ci il 26 oktyabr sessiyasında Naxçıvan MR ərazisində olan hərbi hissələrin statusu haqqında məsələ 

müzakirə olundu və qərar qəbul edildi. Qərarda deyilirdi ki, Naxçıvan MR-in ərazisindəki bütün sərvətlər 

Azərbaycan xalqına, muxtar respublika əhalisinə məxsusdur. Muxtar respublika ərazisində yerləşən silahlı 

qüvvələrin bütün hərbi və təsərrüfat tikililəri, əmlakı, silahlan və hərbi sursatları, hərbi və mülki texnikası 

Naxçıvan MR-inə məxsusdur və Ali Məclisin icazəsi olmadan respublika ərazisindən aparılmamalıdır [16, s. 

566-568]. 

1992-ci ilin iyul ayında Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin Zaqafqaziya hərbi idarəsi və 75-ci motoatıcı 

diviziyanın komandanlığı ilə danışıqlar aparıldı. Naxçıvanda yerləşən 75-ci motoatıcı diviziyanın ləğv edilməsi 

və diviziyanın bütün hərbi və təsərrüfat əmlakının Azərbaycan Respublikasının sərəncamına verilməsi haqqında 

razılıq əldə edildi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin 25 iyun 1992-ci il tarixli iclasında Naxçıvan 

MR Dövlət Müdafiə Komitəsinin ləğvi və onun əsasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərkibində müvafiq 

strukturun yaradılması zəruri hesab edildi [16, s. 603-604]. 

1992-ci il avqustun 18-də 75-ci diviziyanın əmlakının, silahlarının, hərbi texnikasının Azərbaycan Milli 

Ordusuna verilməsi haqqında sənədlərin imzalanması ilə Rusiya ordusunun hərbi hissələri avqustun 18-də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını tərk etdi [16, s. 606-610; 30,1998,24 iyun]. 

Aparılan danışıqların nəticəsində Sovet İttifaqının sərhəd qoşunlarının Naxçıvanda yerləşən 41-ci sərhəd 

dəstəsi ləğv olundu. 41-ci sərhəd dəstəsinin funksiyalarının, bütün hərbi və təsərrüfat əmlakının Azərbaycan 

Respublikasının Naxçıvanda yaradılan birinci sərhəd dəstəsinə verilməsi haqqında sənədlər imzalandı. İlk milli 

sərhəd qoşunlarının yaradılması da Naxçıvandan başlandı. 

1992-ci il sentyabrın 29-da heç bir insidentə yol verilmədən Naxçıvan ərazisini sonuncu rus sərhədçisi də 

tərk etdi [7,1998,16 dekabr]. 

Məkrli düşmənlər Naxçıvana gələn kommunikasiya xətlərini kəsmiş, 1991-ci ilin dekabrından qaz, 1992-

ci ilin iyul ayından elektrik enerjisi verilmirdi. 1992-ci ilin aprel ayından buraya qatarların hərəkəti tam 

dayandırılmışdı [2, s. 309]. Muxtar Respublika blokadaya düşmüşdü. Heydər Əliyev çox ağır bir şəraitdə 

Naxçıvan MR-i müvəffəqiyyətlə idarə edirdi. 1992-ci il martın 22-25-də Heydər Əliyev Türkiyə Respublikası 

hökumətinin dəvəti ilə Türkiyəyə səfər edib, qardaş ölkənin dövlət başçıları ilə danışıqlar apardı. Martın 24-də 

13 maddədən ibarət əməkdaşlıq haqqında protokol imzalandı [16, s. 674-675]. [səh.14-15] 

Türkiyə Naxçıvana 100 milyon dollar kredit verdi və bunun hesabına ərzaq, əkin üçün toxum, avadanlıq 

göndərildi [16, s. 665]. Az bir vaxtda İqdır-Naxçıvan elektrik xətti çəkildi. Sədərək-Türkiyə yolu tikildi. 

“Türksat” rabitə şirkəti Naxçıvanın Bakı ilə telefon əlaqəsini bərpa etdi. 1992-ci il mayın 28-də Naxçıvan ilə 

Türkiyə arasında “Sədərək-Dilucu” 228 m-lik “Ümid körpüsü” açıldı [1, s. 106]. 1992-ci ilin martında Naxçıvan 

yeni hava limanının birinci növbəsi istifadəyə verildi [2, s. 309]. 

Heydər Əliyev 1992-ci il avqustun 22-26-da İran İslam Respublikasının dəvəti ilə Tehrana səfər etdi. 

Naxçıvan MR-in ehtiyaclan ilə bağlı qonşu dövlətlə danışıqlar aparıldı. İqtisadi və mədəni əməkdaşlıq haqqında 

16 maddədən ibarət protokol imzalandı [16, s. 713-717]. Dekabrın 3-də Şahtaxtı-Poldəş arası üzən körpü 

istifadəyə verildi. Müştərək bazarlar açıldı. İran Naxçıvana elektrik enerjisi verməyə başladı [1, s. 106]. 

Heydər Əliyevin gərgin əməyi sayəsində Naxçıvan MR-in nəqliyyat, enerji blokadası yarıldı, əhali sözün 

əsl mənasında aclıqdan və ölməkdən xilas oldu. Heydər Əliyevin müraciətindən sonra ABŞ və Fransa dövlətləri 

Naxçıvana humanitar yardımlar göstərdilər. 

О dövrün iqtidarı onun siyasətini separatçılıq kimi qiymətləndirir və Naxçıvan MR-də hakimiyyət 

çevrilişi etməyə, qeyri-demokratik yolla Xalq Cəbhəsini hakimiyyətə gətirməyə cəhd edirdi. 1992-ci il 

oktyabrın 24-də Xalq Cəbhəsi yerli qurumlarına məxsus silahlı dəstələr Daxili İşlər Nazirliyi binasını, televiziya 

studiyasını ələ keçirdi. Qiyamçılar televiziya ilə xalqa müraciət edib, mövcud hakimiyyət əleyhinə bəyanatlar 

verdilər. Lakin Naxçıvanlılar onları müdafiə etmədilər. Əhalinin böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin çağırışı ilə 
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ayağa qalxdı. Silahlılar dövlət idarələrindən qovulub çıxarıldılar. Bakıda hazırlanmış xüsusi cəza dəstəsi 

Naxçıvana gəlməyə cəsarət etmədi. 

Heydər Əliyevi muxtar respublikada hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün iqtidar hətta Naxçıvanın 

muxtariyyət statusunu ləğv etməyə və ya Muxtar Respublika Ali Məclisinin hüquqlarını məhdudlaşdırmağa 

cəhd göstərirdi. Respublikanın dövlət katibi 1992-ci ilin noyabr ayında Bakı Dövlət Universitetində çıxışında 

Naxçıvanın muxtar statusuna qarşı çıxmışdı. AXC-nin II qurultayında da bu fikir səslənmişdi [1, s. 166]. Bütün 

bunlar Naxçıvanın muxtariyyət statusunu müəyyən edən qüvvədə olan Moskva və Qars beynəlxalq 

müqavilələrinə, habelə 1969-cu il Vyana konvensiyası tələblərinə zidd idi. 

Lakin Heydər Əliyev diplomatik uzaqgörənliyi sayəsində Naxçıvanın statusunu qoruyub saxladı. 

Ümummilli lider Türkiyə Respublikasının rəhbərliyi ilə görüşərək (1992, mart) Moskva və Qars müqavilələrinin 

prinsipial müddəalarının qüvvədə olduğunu bütün dünyaya bəyan etdi. Muxtar Respublikanın Ali Məclisi 1992-

ci il 25 oktyabr tarixli qərarı ilə mövcud şəraitdə AXC-Müsavat iqtidarının Muxtar Respublikanın statusu ilə 

bağlı əsassız, zərərli iddialarını qəti rədd etdi. Qeyd olundu ki, “...xüsusi coğrafi və geosiyasi şəraitdə yerləşən 

Naxçıvanın 70 il bundan əvvəl muxtar respublika statusu əldə etməsi tarixi nailiyyətdir [səh.15-16] və ona 

edilən hər hansı bir qəsdi müstəqil Azərbaycanın milli dövlətçiliyinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bir 

vətəndaşının hüquq və mənafeyinə edilən qəsd kimi qiymətləndirmək lazımdır” [8, s. 57]. 

Azərbaycan xalqı xilas yolunu Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etməsində görürdü. Lakin Xalq Cəbhəsi 

üzvləri, habelə hakimiyyəti itirmiş qüvvələr və onların əlaltıları arasında ziddiyyətlər dərinləşirdi. Gəncədə 

1993-cü il iyun qiyamı vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. 

Ölkənin qabaqcıl adamları, ziyalılar, sadə əməkçilər, xalqın sağlam qüvvələri Heydər Əliyevin yenidən 

böyük siyasətə qayıtmasını arzulayır və bunun üçün dəfələrlə Naxçıvana getmişdilər. 1992-ci il oktyabrın 16-da 

Azərbaycanın 91 nəfər nüfuzlu ziyalısı “Səs” qəzeti vasitəsi ilə Heydər Əliyevə müraciət etmişdi. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyası təşkil 

edildi. Partiyanın Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış Proqram və Nizamnaməsi müzakirə olunub qəbul 

edildi. Heydər Əliyev yekdilliklə partiyanın sədri seçildi. Partiyanın 21 noyabr 1992-ci il tarixli bəyanatında 

qeyd olunurdu ki, bu partiyanın başlıca proqram məqsədi dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi 

bütövlüyü, sivilizasiyalı demokratik hüquqi dövlətin yaradılması, möhkəm əmin-amanlıq və ictimai həmrəylik, 

sabit və sosial istiqamətli iqtisadiyyat yaratmaqdan, geniş demokratik islahatlar uğrunda mübarizə aparmaqdan 

ibarətdir. 

Ölkədə təhlükə günü-gündən artırdı. Vətəndaş müharibəsi üçün zəmin yarandı. Başlanmış və təhlükəli 

proseslərin qarşısını ala bilmədiyini dərk edən iqtidar son anda kömək üçün Heydər Əliyevə müraciət etdi. O, 

xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli dəvətini qəbul edib iyunun 9-da Bakıya gəldi və iyunun 15-də 

Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu gün tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. 

Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

ictimai vəziyyət sabit qalsa da, idarəçilik sahəsində müəyyən boşluqlar, hakimiyyət orqanları arasında 

anlaşılmazlıqlar yaranmağa başlamış, bir çox sahələrdə mənfi hallar baş qaldırmış, nizam-intizam pozulmuş, 

işlər zəifləmişdi [19, s. 127]. Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə Naxçıvana başçı seçilmiş N.Həsənov prezidentin ona 

göstərdiyi etimadı doğrulda bilmədi, muxtar respublikada idarəçilik sahəsində ciddi problemlər yarandı. 

1995-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

Azərbaycanın tərkibində Muxtar Dövlət statusu verdi. Naxçıvan heç zaman belə yüksək statusa malik olmayıb 

[5, 1999, 20 iyun]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 23 dekabr 1995-ci il tarixli qərarı ilə yeni Konstitusiya 

layihəsini hazırlayan komissiya yaradıldı. Komissiya muxtar respublikanın yeni Konstitusiya layihəsini 

hazırlayaraq Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyaya təqdim etdi. 

Həmin layihə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyada dörd dəfə müzakirə 

olundu. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya [səh.16-17] Komissiyasının 1998-ci il yanvarın 14-də keçirilən 

iclasında Naxçıvan MR-in Konstitusiya layihəsi müzakirə edildi. 1998-ci il aprelin 28-də Naxçıvan MR-in yeni 

Konstitusiyası Muxtar Respublikanın Ali Məclisində qəbul edildi və həmin il dekabrın 29-da Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olundu [5,1998,30 dekabr]. 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsi və yeni Konstitusiyasını qəbul etməsi ilə ölkədə 

demokratik dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu üçün hüquqi əsas yarandı. 1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil 
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Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası parlamentlərinə demokratik seçkilər keçirildi. 

Muxtar respublika üzrə seçki dairələrində 45 nəfərə qarşı 153 nəfər deputatlığa namizədliyini irəlı sürdü [24, s. 

500]. Keçirilən seçkidə 36 seçki dairəsi üzrə seçkilər baş tutdu, 9 seçki dairəsində isə seçkilər 26 noyabrda 

keçirildi. Səsvermədə seçicilərin 89,9 faizi iştirak etdi. 

1995-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin birinci sessiyası oldu. 

Sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin xarici iqtisadi əlaqələr üzrə birinci müavini Vasif 

Talıbov yekdilliklə Ali Məclisin sədri seçildi. 

2000-ci il noyabrın 5-də, 2005-cı il noyabrın 6-da, 2010-cu il noyabrın 7-də həm Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə, həm də Naxçıvan MR Ali Məclisinə seçkilər keçirildi. 2000-ci il seçkisində 

seçicilərin 78,7 faizi (164.892 nəfər) səsvermədə iştirak etmişdir. 5 nəfər Milli Məclisə, 45 nəfər isə Naxçıvan 

MR Ali Məclisinə üzv seçildi. 2000-ci il dekabrın 7-də ikinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin birinci sessiyasında Vasif Talıbov yenidən sədr seçildi. 

2005-ci il seçkisində seçicilərin 58,1 faizi seçkilərdə iştirak etmişdi. Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinə 7, Naxçıvan MR Ali Məclisinə 45 nəfər üzv seçilmişdir. 

Dördüncü çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə və Naxçıvan MR Ali Məclisinə seçkilər 

2010-cu ilin noyabrın 7-də baş tutmuşdur. 7 dairə üzrə 38, 45 dairə üzrə isə 140 namizəd qeydə alınmış, 

seçicilərin 68,2 faizi (174.780 nəfər) səsvermədə iştirak etmişlər. 8 dekabr 2010-cu il tarixdə dördüncü çağırış 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin I sessiyasında görkəmli ictimai-siyasi xadim, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

hərtərəfli inkişafında müstəsna xidmətləri olan Vasif Talıbov dördüncü dəfə yekdilliklə Muxtar Respublika Ali 

Məclisinin sədri seçildi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının böyük tarixi-siyasi əhəmiyyəti vardır. Müstəqillikdən 

əvvəl muxtar respublikasının yubileyi 3 dəfə - 1949 (25-illik), 1964 (40), 1974 (50) qeyd edilmişdir. Müstəqillik 

illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 75 (1999), 80 (2004), 85 (2009) və 90 (2014) illik 

yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 1999-cu il fevralın 4-də “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyinin keçirilməsi haqqında” fərman [səh.17-18] verdi. Ümummilli lider muxtar 

respublikanın yaradılmasının əhəmiyyətindən bəhs edərkən demişdir: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaranması Azərbaycan xalqının, respublikasının həyatında tarixi hadisədir. Bu respublikanı vaxtilə yaradanlar 

çox müdrik, uzaqgörən insanlar olublar, Azərbaycan torpaqlarının ayrı-ayrı iddiaçılar tərəfindən 

parçalanmasının qarşısını alıblar” [18, s. 12]. 

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileylərinin qeyd edilməsi muxtar 

respublikanın ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisəyə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyevin Naxçıvana səfərləri, yubiley tədbirlərində iştirak və nitq 

söyləmələri, muxtar respublikada görülmüş işləri dəyərləndirmələri, qarşıda duran vəzifələri 

müəyyənləşdirmələri bütövlükdə Naxçıvan diyarının sürətli inkişafına təkan vermişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının son illərdəki dinamik inkişaf, quruculuq və müasirləşmə baxımından 

böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi bir sıra beynəlxalq tədbirlərin burada keçirilməsinə əsas 

verir. Bu mənada Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi təsadüfi 

deyildir. 2009-cu il oktyabr ayının 2-3-də Naxçıvanda keçirilən bu zirvə toplantısının çox böyük geosiyasi, 

ideoloji, simvolik mənası və tarixi əhəmiyyəti vardır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik illərindəki (1991-2014) sosial-iqtisadi inkişafı böyük 

inkişaf və tərəqqi illəri, inkişafdan intibaha gedən yol, inkişafın Naxçıvan modeli kimi səciyyələndirilir [5, 

2010, 14 yanvar]. Bu illərdə muxtar respublikada gedən quruculuq, abadlıq işlərinin, iqtisadiyyatda, mədəni 

həyatda, insanların güzəranında baş verən dəyişikliklərin kökündə bir tərəfdən Heydər Əliyev yoluna, siyasi və 

nəzəri irsinə sədaqət, ikinci tərəfdən isə düzgün idarəetmə dayanır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1995-2013-cü illərdə aparılan quruculuq tədbirləri, iqtisadi və sosial 

sahədəki irəliləyişlər diyarı Azərbaycanın ən qabaqcıl, inkişaf etmiş bölgəsinə çevirmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ulu öndər Heydər Əliyevin yolunun uğurla davam etdirilməsi 

nəticəsində Naxçıvan tamamilə dəyişilmiş, yenidən qurulmuş, alınmaz bir qalaya çevrilmişdir. 

Ulu öndərimizə sədaqət, aydın siyasi mövqe, yorulmaz fəaliyyətindən ibarət olan inkişafın Naxçıvan 

modeli müasir muxtar respublikanın tərəqqisinin əsasını təşkil edir. Respublika mətbuatında Naxçıvanın son 
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illərdəki sosial-iqtisadi inkişafım “Naxçıvan möcüzəsi” adlandırırlar [13, 2009, 29 dekabr; 2010, 14 yanvar]. 

“Naxçıvan möcüzəsi”nin əldə edilməsini Ali Məclis Sədrinin özü belə xarakterizə edir: “Yol düzgün seçiləndə, 

milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyaclan hədəfə almanda istənilən 

möcüzəni yaratmaq olar” [13,2009,29 dekabr]. [səh.18-19] 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə müəyyən etdiyi siyasi kurs ölkə Prezidenti İlham 

Əliyevin Heydər Əliyev ideyalarına sədaqəti və yaradıcılıqla həyata keçirilməsi, Ali Məclis sədri Vasif 

Talıbovun səfərbəredici və təşəbbüskar rəhbərliyi Naxçıvanın hərtərəfli inkişaf və tərəqqisini təmin etmişdir. 

Naxçıvan diyarındakı sürətli və hərtərəfli inkişaf Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun ardıcıl və yorulmaz 

fəaliyyətinin, məqsədyönlü və qətiyyətli mövqeyinin, fədakar işinin konkret və uğurlu nəticəsidir. Heydər 

Əliyev bu barədə danışarkən demişdi: “Mən məmnuniyyətlə demək istərdim ki, son dörd il ərzində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında işlər lazımi səviyyədə gedır. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun bir çox 

xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o, çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşdim ki, gələcəyinə görə bəlkə də ağır, 

çətin olar. Ancaq bu dörd il müddətində о sübut etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam 

yaşından asılı olmayaraq böyük işlər də görə bilər” [30,1999, 15 oktyabr]. 

Son illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında çox 

böyük uğurlar əldə edilmişdir. Problemlərə bələdçilik, insanlarla işləmək qabiliyyəti, torpaq və vətən sevgisi, 

sözlə işin, əməllə əqidənin birliyi Vasif Talıbovu xalqın gözündə ucaltmış, ona inam və yüksək hörmət hissi 

yaratmışdır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına hər səfərində burada görülən 

işlərdən, həyata keçirilən tədbirlərdən razı qaldığım dönə-dönə dilə gətirmişdir: “Mən hər il Naxçıvanda oluram 

və hər dəfə Naxçıvanda gördüyüm dəyişikliklər məni ürəkdən sevindirir, çox sevindirir. Naxçıvan ən müasir 

şəhərə çevrilibdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən müasir infrastruktur yaradılır, sosial obyektlərin 

tikintisi geniş vüsət alıbdır... Bütün bunlar muxtar respublikanın iqtisadi və sənaye potensialını gücləndirir. Bir 

sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu uğurlarla fəxr edə bilər. Mən bütün Naxçıvanlıları bu böyük 

uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan rəhbərliyinə və Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbova öz 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm” [5, 2009, 5 avqust]. 

Müstəqillik illəri sosial-iqtisadi inkişaf baxımından Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixində mühüm 

mərhələ təşkil edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, onun sosial-iqtisadi həyatında çox ciddi uğurlar əldə 

edilmişdir. Ümumi daxili məhsul, dövlət büdcəsi artmışdır. Ümumi daxili məhsul 1994-cü ildəki 37287, 7 min 

manatdan 2009-cu ildə 973649,3 min manata yüksəlmişdir. Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 2009-cu ildə 

ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard ABŞ dolları səviyyəsini ötmüşdür. 2013-cü ildə isə ümumi daxili 

məhsulun həcmi 2 milyard 337 milyon manatdan çox olmuşdur [5, 2014, 6 fevral], Muxtar respublikanın 

ümumi daxili məhsulunda özəl bölmənin xüsusi çəkisi 87 faiz təşkil etmişdir. 

Uğurların əldə olunmasında qəbul edilmiş 2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-

iqtisadi inkişafi, 2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin etibarlı ərzaq məhsulları ilə 

təminatına dair və [səh.19-20] 2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət proqramlarının düzgün həyata keçirilməsinin də böyük payı var. Həmin 

proqramların icrası muxtar respublikada yerli istehsalın həcminin artmasına, əhalinin keyfiyyətli ərzaq 

məhsulları ilə təminatına geniş imkanlar yaratmışdır. Nəticədə bu gün muxtar respublikada 115 növdə, 459 

çeşiddə ərzaq, 231 növdə, 529 çeşiddə qeyri ərzaq məhsullarının istehsalı üçün bütün imkanlar yaranıb və 2013-

cü ildə 106-sı ərzaq və 226-sı qeyri-ərzaq olmaqla 332 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilmişdir. 

2013-cü ildə ÜDM istehsalı 2003-cü ildəki göstəricini müqayisəli qiymətlərlə 8 dəfədən çox üstələmişdir. 

Ötən il hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2003-cü ilə nisbətən 7 dəfə artaraq 5423 manat 

olmuşdur [5, 2014, 9 aprel]. 

2003-cü illə müqayisədə 2013-cü ildə sənaye məhsulunun həcmi 49 dəfə artmışdır. 2003-cü ilin sonuna 

muxtar respublikada 66 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, 2013-cü ildə bu göstərici 7 dəfə artaraq 438-э 

çatmışdır [5, 2014, 9 aprel]. 

Naxçıvanın artıq 100 milyon dollar səviyyəsində ixrac potensialı yaranmışdır ki, bu da blokada şəraitində 

olan bir məkan üçün çox böyük göstəricidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında, onun mərkəzindən tutmuş ən ucqar dağ kəndlərində tikinti-quruculuq 

və abadlıq işləri çox sürətlə aparılır. 2003-cü ildə 300-ə qədər yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmiş və ya 
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əsaslı bərpa edilmişdir. 2006-cı ildə 29 istehsal müəssisəsi fəaliyyətə başlamış, 757 obyektdə tikinti, əsaslı 

təmir, yenidənqurma, bərpa və təmir işləri görülmüşdür. 2007-ci ildə belə obyektlərin sayı 793-ə, 2008-ci ildə 

isə 854-ə çatmışdır. Son on ildə 104 kənd və qəsəbə mərkəzi tikilərək istifadəyə verilmişdir. 725 km 

uzunluğunda avtomobil yollan salınmış, 16 körpü tikilmişdir. 

2005-ci ildə Naxçıvana təbii qazın nəqli bərpa edilmişdir. Bu gün muxtar respublikanın elə bir yaşayış 

məntəqəsi yoxdur ki, ora təbii qazla təmin edilməsin. Əgər Sovetlər Birliyi dövründə muxtar respublika üzrə 

cəmi 33 min abonentə təbii qaz verilirdisə, indi artıq 81 mindən çox abonent təbii qazla təmin olunur. Əgər 

2003-cü ilə qədər muxtar respublikada 1 su elektrik stansiyası vardısa, indi 5 yeni elektrik stansiyası 

yaradılmışdır. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Naxçıvanın daxili təminatı 100 faiz bərpa olunan enerji növləri 

hesabına ödənilir [5, 2014, 20 aprel]. 

Müstəqillik illərində muxtar respublikanın mədəni inkişafında təhsilin, elmin, səhiyyənin, mədəniyyətin 

inkişafı çox yüksək səviyyəyə çatmış, hər bir sahədə çox böyük uğurlar qazanılmışdır. Bu illərdə bu cür 

inkişafa, yüksəlişə, yeniləşməyə nail olmaq çox çətindir. Lakin bu uğurlar faktdır, bunlar Naxçıvanın keçdiyi 

misilsiz inkişaf yoludur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli və sürətli inkişafında təhsilin xüsusi yeri vardır. Müstəqillik 

illərində diyarı irəli aparmaq, modernləşdirmək [səh.20-21] üçün məqsədyönlü, irimiqyaslı, ardıcıl təhsil 

siyasəti aparılmışdır. İlk növbədə təhsil müəssisələri üçün yeni binalar tikilmiş, təmir olunmuş və maddi-texniki 

bazası möhkəmləndirilmişdir. Müstəqilliyin ilk on ili ərzində muxtar respublikada 40 yeni orta ümumtəhsil 

məktəbi tikilmiş, 19 məktəb binası isə əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur [27, s. 76-77]. 2000-2005-ci illərdə 

isə tikilən məktəblərin sayı 59, şagird yerlərinin sayı 17770 nəfər olmuşdur [14, s. 19]. Ümumiyyətlə, qeyd 

olunan dövrdə ümumtəhsil məktəblərinin, məktəbəqədər və məktəbdənkənar müəssisələrin tikintisinə diqqət 

artırılmış, 56926 şagird yerlik 142 orta məktəb binası, 17 uşaq bağçası, 17 məktəbdənkənar müəssisə, 20 uşaq 

musiqi məktəbi tikilərək və ya yenidən qurularaq gənc nəslin istifadəsinə verilmişdir [5, 2014, 9 aprel]. 

Ümumtəhsil məktəblərinə 3409 kompyuter, 551 ədəd elektron lövhə verilmişdir. Təhsildə keyfiyyət dəyişikliyi 

ilbəil artır. 2004-cü ildə tələbə adı qazananların 64 nəfəri 500-700 intervalında yüksək nəticə göstərmişdirsə, 

2013-cü ildə bu 355 nəfərə çatmışdır. 

Muxtar respublikada 232 ümumtəhsil məktəbi, liseylər, gimnaziyalar, kolleclər, institut və universitetlər 

fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildən müstəqil ali təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan Müəllimlər 

Institutunda 5 ixtisas üzrə 750 nəfər, 1999-cu ildən müstəqillik statusu almış Naxçıvan Özəl Universitetində 12 

ixtisas üzrə bakalavr, 3 ixtisas üzrə magistr olmaqla 900 nəfər, 1967-ci ildən filial, 1972-ci ildən müstəqil 

pedaqoji institut, 1991-ci ildən universitetə çevrilən Naxçıvan Dövlət Universitetində 12 fakültədə 46 ixtisas 

üzrə 4500 nəfərə qədər bakalavr və magistrlər təhsil alır. 

2002-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi və onun 6 elmi-tədqiqat institutu yaradılmışdır. Naxçıvan bölməsi 

binalarla təmin edilmiş, maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, struktur sahələri yaradılmışdır. Bölmənin 

tərkibində 4 Seysmoloji mərkəz, Nəbatat bağı, Doktorantura şöbəsi, Dissertasiya şurası, Arxeologiya və 

Etnoqrafiya muzeyi, Elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublikada 2 dövlət, 1 özəl ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda ali 

təhsil müəssisələrində 66 ixtisas üzrə 5938 tələbə təhsil alır ki, onların təlim-tərbiyəsi ilə 488 professor-müəllim 

heyəti məşğul olur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali və orta ixtisas məktəblərində 534 professor-müəllim heyəti, о 

cümlədən 2 akademik, 5 müxbir üzv, 32 elmlər doktoru, professor, 216 fəlsəfə doktoru, dosent fəaliyyət göstərir 

[8, s. 166]. 

Müstəqillik illərində Naxçıvanın elmi həyatında da çox ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılan AMEA Naxçıvan Bölməsi bu sahənin 

inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Elmin inkişafi bilavasitə elmi kadrların səviyyəsindən, elmi 

fəaliyyətindən asılıdır. AMEA Naxçıvan Bölməsində və Naxçıvan Dövlət Universitetində doktorantura və 

dissertantura yolu ilə elmi kadrların hazırlanmasına diqqət yetirilmişdir. Hər iki müəssisədə Dissertasiya 

Şuraları fəaliyyət göstərir ki, bu şuralarda fəlsəfə və elmlər doktoru dissertasiyaları müdafiə olunur. Müdafiə 

edənlər arasında Bakının və Gəncənin elm və tədris müəssisələrinin [səh.21-22] əməkdaşları, Türkiyə 

Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikasının tədqiqatçıları ilə yanaşı, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 
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gənc araşdırıcılar olmuşdur. Ümumiyyətlə, müstəqillik illərində 31 nəfər elmlər doktoru, 158 nəfər fəlsəfə 

doktoru dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri dünyanın müxtəlif ölkələrinin nüfuzlu jurnallarında, ölkəmizin və 

muxtar respublikamızın elmi jurnallarında dərc edilib. Təkcə 1995-2010-cu illərdə muxtar respublika 

alimlərinin 128 monoqrafiyası, 450-уə yaxın kitabı, 280-dən çox dərslik, dərs və tədris vəsaiti, 8200-ə yaxın 

elmi məqaləsi nəşr edilmişdir [16, s. 168-169]. 2013-cü ildə AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi işçilərinin 23 

monoqrafıyası, 6 kitabı, 2 metodik vəsaiti və 508 elmi məqaləsi işıq üzü görmüşdür. Əsərlərdən 3 monoqrafiya, 

1 kitab, 130 məqalə xarici ölkələrin jurnallarında çap olunmuşdur [4, s. 105]. Muxtar Respublikada Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin təsis etdiyi “Naxçıvan” jurnalı, AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, “Axtarışlar”ı, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalları nəşr 

edilir və onlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qəbul etdiyi dövri 

nəşrlər sırasına daxil edilmişdir. 

Ali Məclis sədrinin bilavasitə dəstəyi, qayğısı və himayəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixinin, 

abidələrinin, folklorunun, ədəbi-mədəni mühitinin, biomüxtəlifliyinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi 

istiqamətində tədqiqat işləri aparılmış, bir sıra ümumiləşdirici əsərlər, kitab və monoqrafiyalar çap edilmişdir. 

Belə əsərlərə aid “Naxçıvan ensiklopediyası”nı (2 cilddə), “Naxçıvan abidələri” ensiklopediyasını (ingilis və 

Azərbaycan dillərində), “Naxçıvan: tarixi və abidələri”ni (ingilis və Azərbaycan dillərində), “Naxçıvanın tarixi 

atlası”nı, “Naxçıvan tarixi”ni (üç cilddə, 1-ci cild), “Naxçıvan folklor antologiyası”nı (üç cilddə), “Naxçıvan 

teatrının salnaməsi”ni (1883-2008-ci illər), “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı”nı (I və II 

cildlər), “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziyyəti və perspektivləri” və b. göstərə 

bilərik. 

Bəhs olunan dövrdə muxtar respublikada müxtəlif problemlərə həsr olunmuş onlarla beynəlxalq və 

respublika səviyyəli elmi konfrans və simpoziumlar keçirilmiş və onların materialları toplu halında çap 

edilmişdir: “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” (1996), “Deportasiya və Naxçıvan” (1998), “Naxçıvan muxtar 

respublikasının təbii sərvətləri və onlardan istifadə edilməsi” (2001), “Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi 

mədəniyyəti, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi” (2004), “Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər” 

(2005), “Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri” (2006), “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaranması: tarix və müasirlik” (2007), “Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər” (2008), 

“Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan” (2009), “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” (2011), 

“Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” (2012) və b. [səh.22-23] 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2005-ci il 6 dekabr tarixli “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili 

haqqında” sərəncama uyğun olaraq 1200 tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmış və pasportlaşdırılmışdır. 40-

dan artıq tarixi abidə bərpa və restavrasiya olunmuşdur. Bu günlərdə “Naxçıvanqala tarix-memarlıq muzey 

kompleksi”ndə təmir və yenidənqurma işləri başa çatdırılmış, Əlincəqalada təmir işlərinə başlanılmışdır. 

Müstəqillik illərində respublikada bütün sahələr öz dinamik yüksəlişi ilə diqqəti cəlb edir. Belə 

sahələrdən biri də səhiyyədir. Səhiyyə sisteminin yenidən qurulmasını, əhalinin sağlamlığının daha yaxşı 

təşkilini, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini və kadr potensialının hazırlanmasını özündə əks etdirən 

dövlət proqramları muxtar respublikada uğurla həyata keçirilir. 1996-cı ildən başlayaraq muxtar respublikanın 

sosial-iqtisadi həyatında baş verən müsbət irəliləyişlər səhiyyə sisteminin fəaliyyətinə də təsir göstərmiş və 

əhaliyə göstərilən tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu illərdə muxtar 

respublikada Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi, Doğum Mərkəzi, 2 bərpa mərkəzi, 1147 çarpayılıq 21 xəstəxana, 

növbədə 2234 xəstə qəbul edə bilən 60 ambulatoriya-poliklinika müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmiş, 

həkimlərin sayı 5,8 faiz, müalicə müəssisələrinin sayı 1,3 faiz çoxalmışdır [20, s. 11]. 

Muxtar respublikada mədəni-maarif müəssisələrinin geniş şəbəkəsi yaradılmışdır. 1995-2010-cu illərdə 

272 mədəniyyət obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur [26, s. 158]. Muzeylərin sayı 22-ə çatdırılmışdır. 

234 kütləvi kitabxana vardır ki, burada 2 813 400 kitab fondu mövcuddur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3 peşəkar teatr, Naxçıvan, Ordubad və Şərur Xalq teatrları, H.Cavid 

adına poeziya teatrı, Dövlət filarmoniyası, Uşaq dövlət filarmoniyası, Aşıqlar birliyi fəaliyyət göstərir. Klub 

müəssisələrinin sayı 226-a çatmışdır. 2009-cu ildə inşa olunmuş kənd mərkəzlərində 11 kitabxana, 11 

mədəniyyət evi və klub əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Mədəniyyət və istirahət parklarının sayı 2,8 dəfə 
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artmışdır. İdman qurğularının sayı 4,2 faiz artaraq 988-ə çatmış, 1 Olimpiya İdman Kompleksi, 1 Olimpiya 

idman korpusu, 2 üzgüçülük mərkəzi, 1 stadion, 7 şahmat məktəbi tikilib istifadəyə verilmişdir [20, s. 11]. 

Beləliklə, aydın olur ki, müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatında, 

sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında çox böyük dəyişikliklər baş vermiş, əhalinin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşmış, 

muxtar respublika müasir və inkişaf etmiş bir diyara çevrilmişdir. 
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НАХЧЫВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА: 

ОТ РАЗВИТИЯ ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

В статье говорится об общественно-политической жизни, социально-экономическом и культурном 

росте Нахчыванской Автономной Республики в годы независимости. Исследуются события, 

происходившие в Нахчыване в конце 80-х и начале 90-х годов XX века, возвращение обще-

национального лидера Гейдара Алиева в Нахчыван, избрание его председателем Верховного Меджлиса 

Автономной Республики, проводимые им меры. Вывод таков, что деятельность общенационального 

лидера в направлении выхода Нахчывана из блокады, взаимоотношения с соседними странами в свое 

время спасли Нахчыван. В годы независимости Нахчыванская Автономная Республика достигла 

больших успехов в социально-экономическом и культурном развитии, и это развитие зачастую харак-

теризуют как «Нахчыванское чудо». 

 

Ключевые слова: независимость, Гейдар Алиев, общественно-политическая жизнь, приграничное 

движение, выборы, социально-экономическое развитие, сессия, Конституция, единство. 

 

Ismayil Hajiyev 

 

NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC: FROM DEVELOPMENT TO RENAISSANCE 

 

The socio-political life, the socio-economical and cultural development of the Nakhchivan Autonomous 

Republic during the independence years are dealt with in the paper. The events taking place in Nakhchivan at 

the end of the 80s and beginning of the 90s of the XX century, the great leader Heydar Aliyev’s arrival to 

Nakhchivan, his election as a chairman of the Autonomous Republic’s Ali Majlis (Supreme Soviet) and the 

activities carried out by him are researched. The conclusion is the follows: the national leader’s activity in the 

line of Nakhchivan’s reversal of blockade, relations with the neighbor countries have saved Nakhchivan. The 

Nakhchivan Autonomous Republic has gained great successes in the field of socio-economical and cultural 

development during the independence years, and this development is often characterized as “Nakhchivan 

miracle”. 

 

Key words: independence, Heydar Aliyev, socio-political life, border movement, elections, socio-economical 

development, session, Constitution, solidarity. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi yüksəlişində müasir innovativ inkişafın rolu 

 

Cavadxan Qasimov  

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri,  

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Bütün dövrlərdə ölkələr özünün hərtərəfli inkişafı üçün zəruri olan əsas amillərin müəyyən olunmasından 

ibarət konsepsiyanın hazırlanıb həyata keçirilməsinə səy göstəriblər. Bu istiqamətdə elə bir nəticəyə gəlmək 

lazımdır ki, ölkənin malik olduğu potensial imkanlar yetərincə dəyərləndirilə, qiymətləndirilə bilinsin və 

ərazinin məhsuldarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olunmaqla, insanların firavan yaşayışı təmin olunsun. 

Təbii ki, bütün bunlar üçün aşağıdakılar zəruridir: 

1. iqtisadi və nəticə etibarı ilə sosialyönümlü siyasətin müəyyənləşdirilməsi; 

2. insan amilinin əsas tutulması ilə, müasir yeniliklərdən istifadənin optimal variantlarının tapılıb seçilməsi; 

3. təkmil elmi-texniki nailiyyətlərin iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün düzgün tətbiqi; 

4. bütün maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrinin bu nailiyyətlərlə əhatələnməsi; 

5. nəhayət, sosial-iqtisadi inkişafın bu nailiyyətlərin müşayiəti ilə təmin olunmasına nail olunması. 

Müasir dövr iqtisadi islahatların keçirilməsi fonunda yeniliklərin, texnoloji çevikliklərin tətbiq edilməsini 

tələb etməkdədir. Bu mənada ölkəmiz müstəqillik yolunda ilk addımlarını atmağa başlayandan sonra bu 

yeniliklərin iqtisadi proseslərlə vəhdətinin təmin olunması özünü zəruri amil kimi göstərməyə başladı. Bütün 

bunlar çox ciddi, strateji əhəmiyyət daşıyan proseslərin məcmusundan ibarət olaraq, makroiqtisadi zəmində 

yanaşma tələb edirdi. Bunun üçün: 

1. İqtisadi proseslərin inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilməli; 

2. Dövlət əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilməli və gerçəkləşdirilməli; 

3. əldə olunan nailiyyətlər (səmərə) iqtisadiyyatın günün tələblərinə cavab verəcək səviyyədə qurulmasına 

yönləndirilməli; 

4. həyata keçirilən tədbirlər iqtisadiyyatın güclü infrastruktur potensialını təmin etməli idi və s.  

İqtisadi proseslər elmi texniki nailiyyətlərlə vəhdət halında daha möhtəşəm nəticələr verə bilir. Məlumdur ki, 

infrastruktur anlayışı özündə iki mühüm sahənin tarazlı inkişafını əks etdirir: istehsal və sosial sfera. Elə, 

iqtisadiyyatın əsası olan və güclü infrastruktur potensialının formalaşdırılmasına xidmət edən bu proses özünü 

innovativ inkişaf kimi göstərməkdədir. Təbii ki, bunun üçün məqsədyönlü investisiya siyasəti yeridilməlidir. 

Hər iki sahədə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən, yeniliklərindən, üstünlüklərindən faydalı istifadə 

olunması gələcək üçün gəlir mənbəyinin də əsasıdır. 

Bütün bunların gerçəkləşdirilməsi məqsədilə ölkəmiz miqyasında ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından 

etibarən aşağıdakı siyasi çeviklik edildi: 

1. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, 1995-ci ildə isə iqtisadi (aqrar) islahatların başlanması 

ilə yeni mərhələ təmin olundu. Təbii ki, bununla da iqtisadi nailiyyətlərin əldə olunması fonunda 

gerçəkləşdirilən bu strateji layihə ümumilikdə Cənubi Qafqazda güclü regional siyasətin müəyyənləşdirilməsi 

və inkişafı üçün əhəmiyyətli vasitəyə çevrildi. Sonrakı proseslər də onu göstərdi ki, Azərbaycan 

Respublikasında iqtisadi inkişaf özünü ən yüksək səviyyədə göstərməkdədir. 

2. iqtisadiyyatın neft və qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi sonrakı 

mərhələlərdə innovativ inkişafın da təminatı üçün güclü bazaya çevrildi. Hər iki sektor bir-birini tamamlamaqla, 

milli iqtisadi inkişaf zəminində münbit investisiya mühitini yaratmaqla, innovativ inkişafa xidmət edəcək 

siyasətin də əsaslarını yaratmış oldu; 

3. iqtisadi artım təmin edildikcə, sosialyönümlülük özünün mahiyyət etibarlılığını da artırmış oldu; 

4. yaradılmış sağlam iqtisadi mühit özünə beynəlxalq inteqrasiya sahəsindəki çevikliyi də əlavə etməklə 

innovativ inkişaf üçün səmərəli zəmin formalaşdırdı; 

5. innovativ inkişaf maksimum səviyyədə və təkmil potensiala xidmət etməklə təmin olundu və s. 

İqtisadiyyatın innovativ inkişafının təminatında bütün sahələrin tarazlı, bərabər səviyyələrinə önəm verilərək 

onların makroiqtisadi nəticələrinin yüksəlməsi üçün iqtisadi vasitələrlə yanaşı, hüquqi tənzimləməyə də geniş 

yer verildi. 
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Bu baxımdan da milli iqtisadi inkişafda hər zaman öncüllüyü ilə seçilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

da iqtisadiyyatında innovativ inkişafın təmin olunmasına yönəlmiş tədbirlər özünün ən geniş əhatə dairəsini 

formalaşdırıb. Burada iqtisadiyyatın bütün sahələrinin, o cümlədən, sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, rabitə və s. 

sahələrin davamlı innovativ inkişafına əlverişli şərait yaradılıb, güclü infrastruktur təminatına təkan verilib. 

Ölkəmizdə üç mərhələdə qəbul edilən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarının muxtar 

respublikada da düzgün icra mexanizminin təmin olunması nəticəsində sözü gedən nailiyyətin qazanılmasına 

nail olunub.  

Əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturunda təşəkkül tapan sahələrin ilbəil artan inkişaf tempinə 

nəzər saldıqda, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatının keyfiyyət irəliləyişlərini açıqca görmək olur 

ki, bu da məhz innovativ inkişafa da münbit imkanlar deməkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov tərəfindən 1 sentyabr 2014-cü il tarixdə təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında da görülməsi nəzərdə tutulmuş 

tədbirlər içərisində innovativ inkişafa səbəb olacaq bir çox məqamlar vardır.  

Təbii ki, investisiya qoyuluşu anlayışı özünün müvafiq elmi əsaslandırılması ilə yanaşı, həm də gələcək üçün 

perspektiv nailiyyətlərin özülünü də təşkil etməkdədir. Əsasən yeniliklərin, müasir standartların ən üst 

səviyyədə təminatı məhz məqsədyönlü investisiya siyasətinin yeridilməsindən ibarətdir. Məhz son iyirmi ilə 

yaxın bir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişaf mənzərəsinə diqqət edərkən yuxarıda qeyd 

edilənləri açıq şəkildə görürük. Bütün bu inkişaf potensialı həm də təhsil, informasiya kommunikasiya 

texnologiyaları sahəsi ilə yanaşı, bir çox sahələrdə təmin edilib.  

2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə diqqət edəndə məlum olur ki, 

təkcə cari ilin doqquz ayı ərzində muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə 36 layihə üzrə istehsal və xidmət 

obyektləri istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə, iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində isə 45 layihə üzrə istehsal 

və xidmət obyektlərinin qurulması hazırda davam etdirilməkdədir. Bu tədbirlər iqtisadiyyatın sürətli inkişaf 

etməkdə olan sənaye sahəsində özünün intensivliyi ilə seçilməkdədir. Belə ki, burada səmərəli fəaliyyətin təmin 

olunması məqsədilə bank və kredit təşkilatları tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə 2 milyon 258 min 300 manat 

həcmində kredit verilib. 

Təbii ki, innovativ inkişaf iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etməlidir. Bu məqsədlə iqtisadiyyatın digər 

aparıcı sahələrindən olan kənd təsərrüfatında səmərəli iqtisadi fəaliyyətin təmin olunması məqsədilə həyata 

keçirilən tədbirlərin xüsusi önəmi vardır. Belə ki, Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 28 yanvar 2005-ci il 

tarixdə imzaladığı “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə 

tədbirlər haqqında” sərəncama əsasən aqrar sektorda davamlı inkişafın təmin olunması məsələləri diqqət 

mərkəzində saxlanılmaqda, yeniliklərin tətbiqi stimullaşdırılmaqdadır. Belə ki, adı çəkilən sərəncamın 

imzalanmasından keçən müddət ərzində muxtar respublikaya 1481 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı 

texnikası gətirilib ki, bunun da 236-sı təkcə cari ilin doqquz ayının payına düşməkdədir. Bundan əlavə, 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2012-ci il fevralın 14-də imzalanan Sərəncamla təsdiq edilmiş 

“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun 

olaraq göstərilən dövrdə muxtar respublikada 2 yeni istixana kompleksi yaradılıb. Bu prosesin davamı 

məqsədilə 5 istixana kompleksinin yaradılması işləri isə davam etdirilməkdədir. Aqrar sektorun səmərəlilik 

göstəricilərinin yüksəldilməsi gündəlik qayğı ilə əhatə olunmaqdadır. Bu məqsədlə, 2014-cü ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində 3 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılıb, 2-si genişləndirilib və 1-in isə yaradılması sahəsində 

işlər gedir. 

İnnovativ inkişaf ölkələrin infrastruktur potensialının artmasına xidmət edən strateji məsələdir. Bunun 

düzgün təmin olunması üçün bütün sahələrin tarazlı, balanslaşdırılmış inkişafı hədəf götürülməlidir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da bu istiqamətdə məqsədyönlü addımların atılması, müvafiq sahələrin inkişaf 

potensialının daha da yüksəlməsinə imkanlar açıb. Belə sahələrdən biri də nəqliyyat infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi tədbirlərindən ibarətdir. Belə ki, cari ilin doqquz ayında muxtar respublikada müasir 

avtomobil yollarının çəkilişində istifadə olunması məqsədilə 2 ədəd yük avtomobili, 2 ədəd ekskavator, 1 ədəd 

qreyder və 1 ədəd vərdənə alınıb.  

Eyni zamanda bu nailiyyətləri rabitə və təhsil infrastrukturunun da təkmilləşdirilməsi sahələrində də görə 

bilərik. Ötən doqquz ayda informasiya-kommunikasiya xidmətləri sahəsində fəaliyyətin səmərəliliyinin 

artırılması məqsədilə yaşayış məntəqələrində rəqəmsal televiziya yayımını təmin edən 7 güclü, 30 azgüclü 
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televiziya vericisinin fəaliyyəti təmin edilib. Bunun nəticəsində də muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrinin 

94 faizində sosial paketdə olan 12 televiziya kanalının rəqəmsal yayımı təmin edilib.  

Bütün bunlar innovativ inkişafın muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında yaratdığı müasirliyin praktik 

və statistik təsdiqidir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 20 iyun 2014-cü il tarixdə imzalanmış 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında” sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikanın ümumtəhsil müəssisələrində 3580 dəst kompüter 

dəsti quraşdırılmışdır ki, bunun da nəticəsində hər 12 şagirdə bir kompüter düşüb. Kompüterlərin 3026-sı isə 

internetə qoşulub. Qətiyyətli sosial siyasətin gerçək təsvirini formalaşdıran bu tədbirlər ümumtəhsil 

məktəblərində 518 elektron lövhənin quraşdırılması ilə tədrisin keyfiyyətinin daha da artmasına gətirib çıxarıb.  

Göründüyü kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin milli iqtisadi inkişafına töhfə olacaq bütün 

sahələrin inkişafında irəliyə doğru öz addımlarını atmaqdadır. Burada əldə olunan hər bir nailiyyət sağlam 

iqtisadi mühit üçün böyük dəstəyə çevrilməkdədir. Digər tərəfdən iqtisadiyyatın sahə strukturunun daha təkmil 

əsaslarla formalaşması gələcək üçün çox böyük ümidlərin xəbərçisinə çevrilməkdədir. 

 

Palitra.-2014.-20 noyabr.-№ 211.-S.10. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası- bu gündən gələcəyə 

 

Cavadxan Qasimov  

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun 

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

İctimai-siyasi sabitliyin, sosial-iqtisadi inkişafın, milli iqtisadi tərəqqinin müşayiəti ilə hərtərəfli yüksəlişini 

günbəgün artıran ölkəmizdə sağlam iqtisadi mühit formalaşmış, bu isə regionların uzunmüddətli, mükəmməl 

baza əsasında, möhkəm və təkmil iqtisadi münasibətlər zəminində tərəqqisinə həm qaranti vermiş, həm də güclü 

təminat yaratmışdır. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü, düşünülmüş iqtisadi siyasət nəticəsində əhalinin gündəlik 

həyat şəraiti yaxşılaşmış, bu isə dövlətə sosial güvənc, etibar, inam hissinin daha da artmasına səbəb olmuşdur.  

Son iyirmi bir illik inkişaf dövründə ölkədə makroiqtisadi sabitlik tam təmin edilmiş, böyük, beynəlxalq 

əhəmiyyətli, dünyanın ən qabaqcıl ölkələrinin maraqlarını ifadə edə biləcək strateji layihələr gerçəkləşdirilmiş, 

bununla da müasir inkişaf və tərəqqinin gerçək təsviri formalaşmış, modeli yaradılmışdır.  

Əldə edilmiş nailiyyətlər hər addımda özünə yeni səhifələr açmış, özünün axarlılığı, davamlılığı, 

perspektivliyi, böyük potensiallığı, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdəki əhəmiyyətliliyi ilə seçilmiş, müasir 

siması, uzaq gələcəyə yönələn etibarlılığı və səsləşməsi ilə daha da önəm qazanmışdır.  

İnkişaf o zaman özünə tarixilik, qətiyyətlilik və əhatəlilik qazandırır ki, o bütün sahələrin, bütün regionların, 

bütün insanların təmsil oluna biləcəyi bir tamlıq təşkil edə bilsin, gələcək üçün ümidlər doğursun və onu təmin 

etməyi bacarsın. Təbii ki, bu isə müdrik siyasi təcrübədən irəli gələn, böyük idarəçilik məktəbindən 

qaynaqlanan və hədsiz vətən sevgisindən başlanan fəaliyyətlə mümkün ola bilərdi. Məhz ulu öndər Heydər 

Əliyevin siyasətinin bütün anlarına aid olan son yarım əsrə bərabər inkişaf dövrü bu tarixi əsasda mümkün oldu 

və bu günlər də daxil, parlaq gələcək qətiyyətlə vəd və möhtəşəmliklə təmin edildi. Və bizlər həmin qətiyyətin, 

həmin müdrikliyin nailiyyətləri işığında yaşayır və fəaliyyət göstəririk. 

Bu gün ölkəmizin və onun bütün regionlarının inkişafından, möhtəşəm quruculuq tədbirlərinin geniş vüsət 

almasından böyük qürur, iftixarla, fəxarətlə söz aça bilərik. Təbii ki, sadaladığımız bütün keyfiyyətlər ölkənin 

milli iqtisadi inkişafında və siyasi yüksəlişində tarixən yeri və rolu ilə seçilmiş Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhatəli şəkildə mövcuddur. Burada ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən təməli qoyulan 

iqtisadi inkişaf siyasəti muxtar respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatına müasirlik, yenilik 

və tərəqqi gətirmişdir. Xüsusilə, son iyirmi ilə yaxın bir müddətdə iqtisadiyyatın çoxsahəli və çoxşaxəli inkişaf 

istiqamətləri müəyyən edilmiş, mikro səviyyədəki nailiyyətlər makroiqtisadi göstəricilərin yüksək artım 

vəziyyətini təmin edə bilmişdir. 

Bu uğurlar muxtar respublikada iqtisadi-hüquqi tənzimlənmənin də mükəmməl təminatının ən bariz 

göstəricisinə çevrildi. Eyni zamanda yaradılmış sağlam iqtisadi mühit nəticəsində ölkəmizdə qəbul edilən hər 

bir qanun, qərar, Dövlət Proqramları və digər nörmativ, tənzimləyici mexanizmlərin muxtar respublikanın da 

sosial-iqtisadi həyatında öz gerçək təsdiqini tapmasına geniş imkanlar açdı. Nəinki açdı və hətta zaman-zaman 

muxtar respublika nəzərdə tutulmuş tədbirlərdən ibarət həmin tənzimlənməni özünün müvafiq uğurları ilə 

qarşıladı.  

Təbii ki, bu uğurların əhatəsində qəbul edilən Dövlət Proqramlarının əhəmiyyətini bir daha vurğulamaq 

istərdik. Xüsusilə, birinci mərhələdə 2004-2008, ikinci mərhələdə 2009-2013, üçüncü mərhələdə isə 2014-2018-

ci illəri əhatə edən həmin Dövlət Proqramları davamlı, ardıcıl inkişaf istiqamətlərinin təmin olunmasına şərait 

yaratmış oldu. Hər üç Dövlət Proqramında bütün regionlar kimi Naxçıvan iqtisadi rayonunun da sosial-iqtisadi 

inkişafını sürətləndirəcək böyük tədbirlər planı nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, təkcə 2004-2008-ci illəri əhatə 

edən Dövlət Proqramında muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına dair 57 mərhələdə tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 2009-2013-cü il üzrə Dövlət Proqramında isə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün aşağıdakılar 

uğurla icra edilmişdir: “Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri”, “ekologiya və təbii 

sərvətlərdən istifadə tədbirləri”, “yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri”, “elektrik enerjisi, istilik və qaz 

təchizatı”, “rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri”, “su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin 

yaxşılaşdırılması tədbirləri”, “meliorasiya və irriqasiya tədbirləri”, “mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə 
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tədbirləri”, “səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidən qurulması”, “əhalinin 

təhlükəsizliyi tədbirləri” və s.  

Bütün bunlar Naxçıvanın 90 illik şərəfli muxtariyyət tarixinin 90-cı ilində ən möhtəşəm, ən qürurverici və ən 

sevindirici nailiyyətləridir, gələcək müvəffəqiyyətlərin açarıdır. Fikrimizi əsalandırmaq üçün deyə bilərik ki, 

ölkəmizdə qəbul edilən sosial-iqtisadi inkişafa dair hər üç Dövlət Proqramları Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da sosial-iqtisadi inkişafına uyğunlaşdırılmaqla Ali Məclisin Sədri tərəfindən təsdiq 

edilməkdədir. Elə bu, muxtar respublikanın milli iqtisadi inkişafa böyük töhfə verdiyini təsdiq edir. Heç təsadüfi 

deyil ki, sonuncu 2014-2018-ci illəri əhatə edən Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı da 1 

sentyabr 2014-cü il tarixdə Ali Məclisin Sədri tərəfindən təsdiq edilmişdir. Orada çox mühüm məsələlər öz 

əksini tapmış və əhatəli mərhələlərlə həlli nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, makroiqtisadi sabitliyin qorunub 

saxlanılması, məşğulluq səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, bank və kredit təşkilatlarının rolunun daha da 

təkmilləşdirilməsi, investisiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişafı, sənayeləşmə siyasətinin 

davam etdirilməsi, kənd təsərrüfatında ardıcıl islahatların davamlılığı, xarici ticarət fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, turizmin 

inkişafı, elektrik və qaz təsərrüfatında görüləcək işlər, mənzil-kommunal təsərrüfatının inkişafı, nəqliyyat 

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, ekoloji tarazlığın təmin olunması, əhalinin sosial müdafiəsinin daha da 

gücləndirilməsi, təhsil sahəsinin inkişafı, səhiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi, gənclərin, həmçinin bədən 

tərbiyəsi və idmanın inkişafının dəstəklənməsi, mədəni irsin qorunması və s. kimi zəngin tədbirlər sözü gedən 

Dövlət Proqramının muxtar respublikaya qarşıdakı illərdə qazandıracağı yeni-yeni uğurları təmin edəcək. 

Bərqərar olmuş sağlam iqtisadi mühit və səmərəli iqtisadi münasibətlər kəmiyyət göstəricilərinin keyfiyyət 

irəliləyişləri ilə yenilənməsinə geniş imkan və əlverişli şərait yaratmışdır. Fikrimizi muxtar respublikanın 2014-

cü ilin yanvar-avqust ayları üzrə sosial-iqtisadi inkişaf xronikası da təsdiq edir. Belə ki, həmin müddətdə əsas 

makroiqtisadi göstərici olan Ümumi Daxili Məhsul istehsalı 1 milyard 417 milyon 984 min 300 manat təşkil 

etmişdir. Qeyd edək ki, bu göstərici 2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 faiz artıqdır. Bu muxtar 

respublikanın nail olduğu iqtisadi güc və qüdrətindən xəbər verir. Muxtar respublikada yaradılmış əlverişli 

iqtisadi mühit nəticəsində əldə olunan makroiqtisadi nailiyyətlər onun hər bir sakininin gündəlik həyatında açıq 

şəkildə hiss olunmaqdadır. Təbiidir ki, bu, özünü Ümumi Daxili Məhsulun həcminin hər bir nəfərə düşən 

payında da göstərməkdədir. Belə ki, 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında bu göstərici 3244,8 manat (4137,2 

ABŞ dollarına) təşkil etmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyətli siyasi təcrübəsi ilə əsası qoyulan milli dövlətçilik ənənəsi bütün 

sahələrlə yanaşı, milli iqtisadiyyatın da qurulması, formalaşması və hərtərəfli inkişafı ilə müşayiət olundu. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində tarazlı, dayanıqlı, müqavimətli yüksəlişə istiqamətlənən bu nailiyyətlər ölkənin 

bütün regionlarında balanslaşdırılmış inkişafı təmin etdi. Muxtar respublika bu sahədə də ölkədə yaradılan 

makroiqtisadi inkişafdan kifayət qədər bəhrələnə bilmiş çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşmasına imkanlar 

yaratmışdır.  

Məlum olduğu kimi 2014-cü il ölkəmizdə “Sənaye ili” elan olunmuşdur. Bu göstərici ölkəmizin bütün 

regionlarının sənaye əhəmiyyətinin yüksəkliyindən xəbər verməkdədir. Məhz bu baxımdan da muxtar 

respublikada iqtisadi infrastrukturun təşkilatlanmasında, əhalinin tikmək, qurmaq, yaratmaq fəaliyyətlərinin 

stimullaşmasında, çoxsahəli və çoxşaxəli iqtisadiyyatın formlaşmasında, makroiqtisadi nailiyyətlərin əldə 

edilməsində iqtisadiyyatın bütün sahələrinin, xüsusən də sənayenin öncül yerdə təmsil olunmasında bu 

əhəmiyyət bir daha özünü göstərməkdədir. Son iyirmi ilə yaxın bir dövrdə muxtar respublikada güclü iqtisadi-

siyasi iradəyə əsaslanan qətiyyətli idarəetmə bu gerçəkliyi daha təkmil etmişdir. İqtisadiyyatın sahə strukturunda 

sənaye sahəsinin, əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümumi Daxili Məhsulun tərkibində isə məhsulunun ilk yeri 

tutması fikrimizi təsdiq etməkdədir. Belə ki, 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında müvafiq sahə üzrə 637 

milyon 389 min manat həcmində məhsul istehsal edilmişdir. 

Hər qarış torpağında qədimliyini, qədimliyi qədər də müqəddəsliyini qoruyub saxlayan və iftixarla yaşadan 

doğma Naxçıvanımız bu gün müasir görüntüsü ilə daha da qüdrətli, daha da əsrarəngizdir. Adətən müasirlik 

ifadəsi yenilik, gələcəyə istiqamətlənən tədbirlərlə böyük, geniş bir tamlıq mənasında işlədilir. Bu gün Naxçıvan 

muxtar respublikasının hətta hər bir ucqar kəndində belə bu müasirliyi, yeniliyi görmək, mövcudluğuna 

sevinmək mümkündür. Həyata keçirilən uğurlu tədbirlər nəticəsində bu sahədə böyük infrastruktur potensialı 

formalaşdırılmışdır. Geniş vüsət alan bu tədbirlər çərçivəsində cari ilin səkkiz ayı ərzində əsas kapitala 620 
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milyon 18 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin göstəricinin 540 

milyon 482 min manatı, yəni 87,2 faizi təkcə tikinti-quraşdırma sahəsinə sərf olunmuşdur. 

Son illərdə ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişaf istiqamətlərinin səmərəli şəkildə müəyyənləşdirilməsi 

muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən olan kənd təsərrüfatının da davamlı inkişafına münbit 

şərait yaratmışdır. Kənd adamlarının daha stimulla, əzmlə çalışmalarına dəstək olan tədbirlərin sistemli təmin 

edilməsi makroiqtisadi göstəricilərdə sözü gedən sahənin yüksək nəticələrlə təşəkkül tapmasına imkanlar 

açmışdır. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın kənd infrastrukturu əsaslı 

şəkildə müasirləşmiş, zaman və məhsul itkisinin qarşısını ala biləcək səviyyədə, istehsalçının fəaliyyətinin 

axarlılığını təmin edə biləcək yöndə formalaşdırılmışdır. Muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 

təsdiq edilərək qəbul edilmiş və 2014-2018-ci illəri əhatə edən müvafiq Dövlət Proqramında bütün sahələr kimi 

kənd təsərrüfatının da sistemli inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi tədbirlərinə uyğun olaraq, cari ilin 

yanvar-avqust ayları ərzində 232 milyon 99 min manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. 

Bu göstərici də 2013-cü ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,3 faiz artıqdır.  

Hazırda ölkəmizdə olduğu kimi muxtar respublikada da dövlətin sosial siyasətinin ana məqsədini insan 

amili, onun yaşayışının təmin olunması təşkil edir. Bütün bunlar milli liderin təməlini qoyduğu qüdrətli 

Azərbaycan ideologiyasının tərkib hissəsi kimi daha da önəm qazanmaqdadır. İnsanların məşğulluq 

potensialının artırılması, gündəlik həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, alıcılıq qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi və digər tədbirlər sosial-iqtisadi əminəmanlığın təminatı fonunda müasir milli iqtisadi inkişafın ən 

mühüm göstəricilərindəndir. Təbii ki, bütün bunlar öz gerçək ifadəsini əhali gəlirlərinin artımında tapmaqdadır. 

Belə ki, muxtar respublikada 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında əhalinin gəlirləri 1 milyard 92 milyon 215 

min manatdan çox olmuş, onun hər bir nəfərə düşən həcmi 2499,6 manat təşkil etmişdir. 

Beləliklə, Naxçıvan muxtar respublikası özünü bütün dünyaya tərəqqinin zirvəsinə yüksələn, müasir sosial-

iqtisadi inkişafın özünə kök saldığı, ən çevik infrastruktur potensialının formalaşdığı, əhalinin firavan yaşadığı, 

muxtariyyətinin 90-cı ilində daha gənc, daha gözəl, daha əminəman bir diyar kimi təqdim etməkdədir. Burada 

həyata keçirilən hər bir tədbir ərazi fərqi olmadan müasir standartların özünə kök saldığı ünvanların çoxluğuna, 

insanların günbəgün stimullaşan fəaliyyətinə, iqtisadi potensialın daha da inkişafına, bununla da milli iqtisadi 

intibahda muxtar respublikanın yeri və rolunun önəminə, əhəmiyyətinə istiqamətlənib. Bu isə həm milli 

liderimizin müdrik siyasətinin ən gerçək məqsədi və həm də 90 illik muxtariyyət tarixinin qızıl hərflərlə yazılan 

şanlı səhifələridir.  

 

Palitra.-2014.-15 oktyabr.-№ 186.-S.10. 
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Naxçıvanın əvəzsiz mədəniyyət inciləri... 

İradə SARIYEVA 

 

 Naxçıvandan danışırıqsa, onun tarixi abidələri, burada mövcud olan və indi də qorunan mədəniyyət 

nümunələrindən yan keçə bilmərik. Bu ərazinin qədim mədəniyyət ünvanı olduğunu hamımız bilirik. 

Əzəmətli xan sarayları, əfsanəvi Möminə Xatun türbəsi və başqa mədəniyyət abidələri tariximizin əvəzsiz 

sərvətidir. 

Əcəmi Naxçıvaninin vətəni Naxçıvan Azərbaycanın əsas memarlıq mərkəzlərindən biri kimi özünü təsdiq 

edib. Bilgilərə görə, e.ə. III minilliyin sonu-II minilliyin əvvəllərinə aid yaşayış məskənlərindən Naxçıvanın 

qədim memarlığına aid çiy kərpic və möhrədən inşa edilmiş bina qalıqları, Naxçıvan ərazisində möhtəşəm qala 

divarları, düzbucaqlı və yarımdairəvi bürclərlə əhatə olunmuş erkən şəhər yerləri meydana gəlib. Məlumatlara 

görə, I və II Kültəpə, Govurqala, Qarabağlar, Oğlanqala, Plovtəpə, Qazançı, Vayxır, Çalxanqala və s. ilkin 

arxeoloji abidələrdir. Bu abidələr Azərbaycanın, eyni zamanda Naxçıvanın, Qafqaz və Yaxın Şərqin inkişaf 

tapmış mədəniyyət mərkəzləri ilə əlaqələrini aşkara çıxarıb. Naxçıvanın ayrı-ayrı yaşayış dövrlərinə aid yaşayış 

məskənləri, siklop tikililəri, maddi mədəniyyət və memarlıq abidələri, qalaları, istehkamları, inşaat materialları, 

tikinti texnikası öz zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Artıq əfsanəyə çevrilən və gözəllik, qürur yeri olan Qudi Xatun və Möminə Xatun türbələrinin divar 

naxışları öz əsrarəngliyini indi də qoruyur. Məlum olduğu kimi, Naxçıvan XII əsrdə qüdrətli Azərbaycan 

Atabəylər dövlətinin paytaxtı olaraq əzəmətli bir şəhər, Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və mədəniyyət 

mərkəzlərindən biri idi. Burada memarlıq sənəti yüksək səviyyəyə çatmışdı. Çoxsaylı dini memarlıq abidələri və 

mülki binalar, zəngin ornamentlər və boyalarla bəzədilmiş əzəmətli məscidlər, öz möhtəşəmliyi, mozaikaları və 

incə tərtibatı ilə diqqəti cəlb edən monastır və kilsələr, türbələr, saraylar, karvansaralar, körpülər, qala və 

bürclər, mədrəsələr, bəzəkli yaşayış evləri, zəngin tərtibatlı hamamlar və s. inşa edilib. Məşhur Atabəylər 

memarlıq kompleksi də məhz bu dövrün məhsuludur. 

 

Möminə Xatun türbəsi-qadın əzəmətinə ucaldılan abidə... 

 

Arxeoloji mənbələrin qeyd etdiyinə görə, Culfa rayonu ərazisindəki Cuğa qədim şəhər yerində, Cuğa 

nekropolundakı xaç daşlar Alban xaç daşlarının xüsusi qrupunu təşkil edir.  

Azərbaycanda orta əsr xatirə memarlığının ən geniş yayılmış tipi olan qülləvari türbələrin yaradılmasında 

naxçıvanlı memarlar Əcəmi Əbubəkr oğlu və Əhəmd Əyyub oğlunun böyük xidmətləri olub. Memar Əcəminin 

XII əsrin II yarısında Naxçıvanda ucaltdığı və dövrümüzədək salamat qalmış Yusif Küseyir oğlu türbəsi və 

Möminə Xatun türbəsi dünya memarlığında insan xatirəsini monumental biçimlərlə əbədiləşdirən ən uğurlu 

örnəklərdəndir. Təkcə Azərbaycan memarlığında deyil, ümumilikdə İslam memarlığında ən uca və incə 

kompozisiyalı türbələrdən olan Möminə Xatun türbəsinin belə uzunömürlülüyü onun mühəndis həllinin 

bitkinliyi ilə izah olunur. Memar Əcəminin fəaliyyəti ilə Azərbaycan memarlığı tarixində Naxçıvan-Marağa 

memarlıq məktəbi kimi tanınmış üslub yaranıb və formalaşıb. Bu məktəbin təsiri ilə Yaxın Şərq ölklərində bir 

sıra memarlıq kompozisiyaları yaradılıb. 

Naxçıvan memarlığı yalnız daş memarlıq abidələrilə deyil, əsas inşaat materialı qırmızı bişmiş və bənövşəyi 

kaşılı kərpiclər olan abidələrlə də məşhurdur (Naxçıvan İmamzadə kompleksi, Qarabağlar türbəsi və sair). 

Monqol istilaları nəticəsində əvvəlki əzəmətini itirmiş, Elxani hökmdarları dövründə digər Azərbaycan şəhərləri 

kimi dirçəlmiş, XIV əsrin II yarısında Çobani və Cəlairi əmirləri arasındakı dağıdıcı müharibələrdən zərər 

çəkmiş, Qızıl Orda xanları və Əmir Teymurun yürüşləri zamanı qətl-qarətlə üzləşmiş, XVI əsrdə dəfələrlə 

əldən-ələ keçmiş, XVII əsrdə iki dəfə ciddi dağıntılara məruz qalmış Naxçıvan əski əzəmətini, Azərbaycanın 

iqtisadi, siyasi və mədəni həyatındakı aparıcı rolunu itirmişdi. Hərbi-siyasi hadisələr Cuğa, Ordubad, Əylis kimi 

mədəni mərkəzlərə də xeyli zərər yetirmişdi. Görkəmli memarların yaratdıqları yüzlərlə qiymətli tikinti və abidə 

ara müharibələri zamanı dağıdılıb, dövrümüzə qədər gəlib çatmayıb. Çox zaman bunları yaradan sənətkarların 

və xalq ustalarının adı belə unudulub. 

XVII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Naxçıvanın, Ordubadın, Culfanın şəhər həyatında müəyyən 

canlanma hiss olunur. Türk tarixçisi Övliya Çələbinin məlumatına görə, XVII əsrdə Naxçıvanda 20 min ev, 70 
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dini bina, 20 karvansara, 7 hamam və bazarlar olub. İmamzadə memarlıq kompleksi (XVI-XVII əsrlər), İsmayıl 

xan hamamı (XVIII-XIX əsrlər), Naxçıvan xan sarayı (XIX əsr), Ordubad Cümə məscidi və Ordubad mədrəsəsi, 

zorxana, hamam və karvansaralar tikilib. 

Naxçıvanın tarixi memarlıq abidələrindən danışarkən Möminə Xatun türbəsi ilə yanaşı, Əbrəqunis 

monastırının, Qarabağlar türbəsinin, Yusif Küseyir oğlu türbəsinin, Əlincəçay xanəgahının da adlarını qeyd 

etməliyik.  

 

Minillərin sənətkarlıq soraqları... 

 

Tarixi mənbələrin yazdığına görə, Naxçıvan diyarı hələ qədim zamanlardan sənətkarları ilə Yaxın Şərqdə 

şöhrətlənib. Əldə etdiyimiz materialda qeyd edilir ki, qədim xalq sənəti sahələri olan dulusçuluq, metalişləmə, 

misgərlik, daşişləmə, ağacişləmə, toxuculuq, zərgərlik və sair Eneolit və İlk Tunc dövrlərindən Naxçıvanda 

inkişaf edib. Burada əkinçiliyin və maldarlığın intensiv inkişafı sənətkarlığın təkamülünə inkişaf yaradıb. 

Mədəni tələbatın artması bəzək əşyalarının, hətta əmək alətlərinin, məişət avadanlıqlarının, silahların müəyyən 

hissəsinin gözəl bədii tərtibatla hazırlanması ilə nəticələnib. 

Arxeoloji qazıntılar nəticəsində qədim yaşayış yerlərindən (I və II Kültəpə, Sədərək, Maxta, Ovçular təpəsi, 

Daşarx, Qızılburun, Şahtaxtı, Qarabağlar, Külüs, Kolanı və s.) müxtəlif əmək alətləri, məişət və bəzək əşyaları 

aşkara çıxarılıb. Arazın sol sahilində yaşamış qədim tayfaların sosial həyat tərzi, dini-ideoloji dünyagörüşləri, 

inamları, vəhdət ənənələri bu dövrün sənətkarlığında öz əksini tapıb. Naxçıvanın Tunc dövrü mədəniyyəti üçün 

səciyyəvi sayılan yüksək ustalıqla hazırlanmış bədii tərtibatlı boyalı gil qabları (bu dövrdə Naxçıvanda bir sıra 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənən Boyalı Qablar mədəniyyəti təşəkkül tapıb), rəngarəng motivli bəzəklər, həmçinin 

tunc və gümüşdən nəfis zərgərlik məmulatı, qızıl bəzək əşyaları, müxtəlif minerallardan hazırlanmış muncuqlar, 

metal, ağac, sümük, gil və daşdan zərif sənətkarlıq əsərləri, gil və daş heykəlciklər buna parlaq sübutdur. 

Onu da qeyd edək ki, Şahtaxtı yaşayış yerindən aşkarlanmış Boyalı Qablar mədəniyyətinə aid saxsı küp və 

Osman ibn Salman Naxçıvaninin hazırladığı bürünc dolça Rusiyanın Ermitaj Muzeyində saxlanır. 

Qədim sənətkarlığın mühüm sahəsi olan dulusçuluq Naxçıvan ərazisində e.ə. IV minillikdə yaranıb. 

Arxeoloji materiallar göstərir ki, Eneolit və Tunc dövrlərinə aid gil qablar dulus çarxlarında hazırlanmış və 

xüsusi kürələrdə bişirilib. Dulus kürələrinin ən qədim qalıqları I Kültəpə yaşayış yerində aşkar olunub. Tunc 

dövrünə aid II Kültəpə yaşayış yerindən əl ilə, qismən də dulus çarxında hazırlanmış müxtəlif formalı sadə, 

həndəsi və nəbati naxışlar, insan, heyvan və quş təsvirləri ilə bəzədilmiş boyalı qab nümunələri məlumdur. 

Yüksək keyfiyyəti, rəngarəngliyi və çeşidli formaları ilə seçilən dulus qablarının bəzədilməsi, şirələnməsi xalq 

sənətinin mühüm sahələridir. 

 

Qadın gözəlliyi və Naxçıvan sənətkarlarının əl işləri... 

 

Naxçıvan eyni zamanda dünyanın ən qədim metal işləmə ocaqlarından biridir. "Vikipediya"da yer alan 

məlumata görə, I Kültəpənin ən qədim mədəni təbəqəsindən müxtəlif mis- mərgümüş, nikel - mərgümüş qatışığı 

olan alətlər və bəzək nümunələri əldə edilib. Ordubad rayonunun Plovdağ nekropolundan çoxlu tunc sancaqlar, 

Kültəpədən tunc dövrünə aid başı ilgəkli dörd sancaq, bıçaq parçası və sair tapılıb. Arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində aşkara çıxarılmış materiallar Naxçıvanın qədim sakinlərinin sümükdən və daşdan əmək alətləri və 

bəzək hazırlamaq məharətinə malik olduqlarını göstərir. 

Toxuculuq peşəsinə aid daş, sümük və gil başlıqlarına, həmçinin, çox zərif parça qalıqlarına rast gəlinib. Orta 

əsrlərdə misgərlik, zərgərlik, ipəkçilik, xalçaçılıq kimi sənətlər xüsusilə vüsət alıb, yüksək sənətkarlıq və zövq 

ilə hazırlanmış müxtəlif məişət əşyaları və zərgərlik məmulatları şöhrət qazanıb. Bu sənətkarlıq məhsulları 

xarici bazarlara da ixrac edilirdi".  

Onu da deyək ki, bədii metal ustası Osman ibn Salman Naxçıvaninin oyma naxışlarla bəzədilmiş 1190-cı ilə 

aid edilən bürünc dolçası (1190) Fransanın məşhur Luvr muzeyində sərgilənməkdədir. 

 

Gəmiqaya təsvirlərindən ruhlanan Bəhruz Kəngərli... 
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Məlumatlara görə, erkən orta əsrlərdən başlayaraq istehsal texnikası təkmilləşib, ipək istehsalında ayaqla 

hərəkətə gətirilən təkərli mancanaqlar (baramaaçan dəzgahlar), ipək karxanalarında mütəhərrik toxucu 

dəzgahları tətbiq olunub. Ordubad şəhəri Azərbaycanın ipək parça istehsal edən əsas mərkəzlərindən biri idi. 

Culfa, Ordubad və Naxçıvanda bez istehsalı (bezzazlıq) sənəti də geniş yayılmışdı. Azərbaycanın qədim 

xalçaçılıq ənənəsinin formalaşmasında Naxçıvanın da öz rolu var. Orta əsrlərdə Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti 

daha da inkişaf edib, sonrakı dövrlərdə Naxçıvan əhalisinin məişət və iqtisadiyyatında mühüm yer tutub. 

Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi Azərbaycan xalçaçılığının xüsusi bir qolunu təşkil edir. Naxçıvanda xalçaçılıq bu 

gün də yaşadılmaqdadır. 

Naxçıvanda böyük bir rəssam yaşayıb bir zamanlar. Bəhruz Kəngərli olaraq tarixə düşən bu böyük təsviri 

incəsənət ustası özündən sonra böyük izlər qoyub. Bəllidir ki, Bəhruz Kəngərlinin ərsəyə gətirdiyi sənət 

nümunələri qədim ənənələrə söykənirdi. Bu haqda danışmazdan əvvəl qeyd edək ki, Naxçıvanda təsviri sənətin 

kökləri qədim Gəmiqaya rəsmlərinə (e.ə. VII-I minilliklər) gedib çıxır. Bu diyarın qədim sakinlərinin 

dünyagörüşünü, bədii-estetik təfəkkürünü əks etdirən həmin rəsmlərdə onların təsərrüfat həyatı və məişəti 

əbədiləşdirilib. Ərazidən tapılmış maddi mədəniyyət nümunələri, xüsusilə Əlincəçay vadisindəki Zoğala yaşayış 

yerindən tapılmış sütun altlıqları, orijinal tunc qrifon fiqurları (VI-VII əsrlər), Cavanşirin tunc heykəli və s. 

sənət əsərləri Naxçıvanda təsviri sənətin qədim tarixindən xəbər verir. 

Orta əsrlərdə, bütün müsəlman şərqində olduğu kimi, Naxçıvanda da xəttatlıq, kitabşünaslıq və miniatür 

sənəti inkişaf edib. Naxçıvanın məşhur sənətkarlarından Nəşəvi Həddad ibn Asim (XI əsr), İzzəddin Əbülfəzl 

Dövlətşah əs-Sahibi (XII əsr), Ətiq Ordubadi, Mirzə Məhəmməd Ordubadi (XVI- XVII əsrlər) və başqaları 

bütün Yaxın Şərqdə məşhur olub. Görkəmli şair usta Zeynal Nəqqaş (XIX əsr) həm də məşhur nəqqaş idi. 

Naxçıvanda professional rəssamlıq sənəti XX əsrin əvvəllərində yaranıb. Realist Azərbaycan rəssamlığının 

banisi Bəhruz Kəngərlinin əsərlərində dövrün kaloriti, öncül mövzuları əksini tapıb. Azərbaycan boyakarlığında 

mənzərə və portret janrlarının təşəkkülü onun adı ilə bağlıdır. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 

soyqırım nəticəsində doğma yurdundan didərgin düşmüş insanların portretlər silsiləsi ("Qaçqın qadın", 1921-ci 

il, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi və sair əsərlər) təkcə rəssamın yaradıcılığında deyil, həm də 

Azərbaycan boyakarlığında əhəmiyyətli yer tutur. 

Məşhur Azərbaycan və türk boyakarı İbrahim Səfi, xalq rəssamları Hüseyn Əliyev və Elmira Şahtaxtinskaya, 

əməkdar incəsənət xadimi Əyyub Hüseynov, əməkdar rəssam Cəmil Müfidzadə də Naxçıvan torpağının 

yetirməsidir. Əməkdar incəsənət xadimləri Şamil Qazıyev, Əyyub Fətəliyev, M.Qasımov isə əsasən teatr 

rəssamları kimi tanınmışlar. Ş.Qazıyevin "Çoban portreti" (1931) Tretyakov qalereyasında (Moskva) 

sərgilənməkdədir. Naxçıvan MR-də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının filialı fəaliyyət göstərir. 

Ardı var... 

 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur. 

 

Bakı Xəbər.-2014.-8 sentyabr.-N 158.-S.12. 
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Naxçıvan-Acarıstan: tarixin və taleyin qardaşlığı 

İki muxtar respublikanın dostluq əlaqələri Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin dərinləşməsinə 

sanballı töhfədir 

Namiq QƏDİMOĞLU 

Tahir AYDINOĞLU 

 

Naxçıvana 2012-ci ilin dekabrında olmuş səfərimiz zamanı muxtar respublika ilə o vaxt yenicə 

qardaşlaşmış Acarıstana münasib bir vaxtda ezamiyyətə getmək arzumuz, nəhayət, bu ilin avqustunda 

gerçəkləşdi. Ötən müddətdə qəzetimiz iki qonşu ölkənin oxşar taleli muxtariyyəti arasında yeniləşmiş və 

möhkəmlənmiş əlaqələrin xronikasını ardıcıl olaraq oxuculara təqdim etmişdir. Bu yaxınlarda Naxxıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərlik etdiyi heyətin Acarıstana növbəti 

səfəri, yüksək səviyyəli görüslərdə faydalı dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsi ilə bağlı bir sıra 

razılaşmaların əldə olunması bu qardaşlığın sorağı ilə Bakı-  Batumi marşrutunda yola çıxmağımıza 

səbəb oldu. 

 

Qorabişirən yay günlərində 500 kilometrlik yolu arxada qoyub Qazaxdakı “Sınıq körpü” sərhəd-gömrük 

məntəqəsini keçməklə Batumiyə olan yolumuzu yarıbayarı azaltdıq. Tbilisidə xalqımız üçün doğma və 

unudulmaz olan ünvanlara baş çəkib, gecələyəndən sonra Boryomi dərəsi ilə uzanan, Xaşuri aşırımı ilə davam 

edən, Potiyə doğru uzanan, çəkilişində Azərbaycan inşaatçılarının da fəal iştirak etdiyi İpək yolu ilə axşamtərəfi 

Qara dəniz sahillərinə yetişdik. Yol boyu tez- tez rastlaşdığımız ARDNŞ (SOCAR) yanacaq doldurma 

məntəqələrinə qürurla baxdıqdan, yol üstündə yerləşən Xobi rayonunun Çaladidi kəndində 28 il əvvəl 150-dək 

kənd sakinini daşqından xilas edərək qəhrəmanlıqla həlak olmuş həmyerlimiz, əsgər Rahib Məmmmədovun 

xatirə abidəsini kövrək bir düyğu ilə ziyarət etdikdən sonra dəniz kənarı ilə uzanan yolla Batumiyə səmt aldıq... 

Vaxtilə keçmiş SSRİ-nin böyük istirahət zonalarından sayılan, indi də yay aylarında aşıb- daşan turistləri ilə 

diqqəti cəlb edən Kobaletiyə çatar-çatmaz heyrət dolu baxışlarımızı gah sağa, gah da sola yönəltməli oluruq. Bir 

tərəfdə adamların sahillərini hasarlaya bilmədiyi gömgöy Qara dənizin çırpıntısı adama gəl- gəl deyir, əks 

tərəfdə isə yol boyu ənginliklərə uzanan yamyaşıl, min illər əvvəl olduğu kimi “vəhşi” görkəmini qoruyub 

saxlayan qamışlıq və meşələrin əl- ələ verdiyi mənzərələrin gözəlliyindən adam qəribə bir ehtizaza gəlir. 

“Haradan, nədən başlayasan?” sualı da içimizdəki heyrətin hüdudsuzluğu önündə adi və yersiz görünür. Bu 

yerdə ulu tarixin yaxın və uzaq, soyuq və hərarətli, ən əsası, silinməz-pozulmaz səhifələri köməyimizə gəlir... 

 

 Dünəndən qaynaqlanan doğmalıq 

 

Tarixən, coğrafi baxımdan Qafqaz, Rusiya və Anadolu üçbucağında strateji əhəmiyyəti ilə seçilən Acarıstan 

əsrlər boyu iki böyük imperiyanın – Osmanlı dövlətinin və çar Rusiyasının hərbi-siyasi mübarizə meydanı olub. 

Acarıstanın muxtar respublika kimi XX əsrin əvvəllərində sovet Gürcüstanının tərkibində yaradılması isə bu 

mübarizənin yekununda mühüm tarixi-siyasi hadisədir. Acarıstan Muxtar Respublikası 1921-ci ildə Moskvada 

əldə edilmiş Türkiyə-Rusiya razılaşmasından sonra iyulun 16-da elan olunmuşdur. 

 Həmin il oktyabrın 13-də Türkiyənin  üç Cənubi Qafqaz sovet respublikası – Azərbaycan, Gürcüstan və 

Ermənistan ilə imzaladığı Qars müqaviləsinin maddəsinə əsasən, bu ölkənin Batumi şəhərini və limanını 

müəyyən şərtlərlə  Çürcüstana güzəştə getməsi, 7-9-cu maddələrdə  çar Rusiyanın mürəkkəbləşdirdiyi quru və 

su sərhədlərində razılığa gəlinməsi isə Acarıstanın  muxtariyyətinə Türkiyə dövlətinin mötəbər tarixi zəmanəti 

olmuşdur.Yeri gəlmişkən bildirək ki, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində ərazi muxtariyyətini də həmin 

konfransda 4 qonşu dövlət tanımış və beləliklə, Naxçıvan və Acarıstan regiondakı ərazi mübahisələrinin 

yekununda tale qardaşları kimi doğulmuşlar. 

 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra  Gürcüstanın müstəqillik əldə etməsi ilə Acarıstanın da  muxtar 

respublika kimi statusunu möhkəmləndirmişdir. Muxtar respublikaya sonrakı 23 il müddətində də başçılığı 

sovet dövrünün sonuncu rəhbəri Aslan Abaşidze həyata keçirmişdir. “Acarıstan aslanı” kimi ad çıxaran 

Abaşidzenin belə mürəkkəb etnik strukturu olan bölgəyə rəhbərliyi 2004-cü ilədək davam etmişdir. 1991- 1992-
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ci illərdən Gürcüstanda başlanan müharibə və münaqişələr Acarıstandan yan keçmişdir. Lakin Acarıstandakı 

həddindən artıq mərkəzdənqaçma meyilləri Tbilisidə narazılıqla qarşılanmışdır. 2004-cü ildə Gürcüstan dövləti 

Batumiyə  qoşun göndərməklə orta əsrlərdən Acarıstanın idarə olunmasında mühüm rol oynamış Abaşidzelər 

nəslinin sonuncu nümayəndəsini hakimiyyətdən kənarlaşdırmışdır. 

 2,9 min kvadratkilometr ərazisi, 400 min əhalisi olan bu kiçik diyarda 80-ə yaxın millətin nümayəndələri 

yaşayır. Əhalinin 60 faizi müsəlmanlar, qalanı xristianlar və başqa dinlərdən olanlardır. Bölgədə acarlardan 

əlavə, ruslar, ermənilər, belaruslar, ukraynalılar, yunanlar, hətta XIX əsrdə bura köçmüş zəncilər də 

məskunlaşıblar. Acarıstanda 5 minədək azərbaycanlı, 11 minə yaxın türk yaşayır. 

 

Naxçıvan – Acarıstan dostluq əlaqələri dövlətlərarası münasibətlər  fonunda 

 

 Gürcüstanla Azərbaycan arasında tarixən formalaşmış və 70 il vahid İttifaq dövləti tərkibində 

möhkəmlənmiş qonşuluq- qardaşlıq əlaqələri müstəqillik dövründə birbaşa və ikitərəfli diplomatik  əlaqələrin 

qurulması ilə 18 noyabr 1992-ci ildən suveren dövlətlərin dostluğu və qardaşlığı məcrasına daxil olmuşdur. 

Dünyada ikiqütblü sistemin çökməsindən sonra formalaşmış siyasi vəziyyət iki qonşu ölkənin xarici siyasətdə 

milli maraqlarını uzlaşdırması, ortaq mövqelər sərgiləməsi ilə əlamətdar olmuş, Qafqaz bölgəsinin həlledici 

həmrəylik amilini gücləndirmişdir. Dövlət müstəqilliyinin başlanğıcından Azərbaycanın və Gürcüstanın ərazi 

bütövlüyünə və suverenliyinə yönəlmiş aqressiv separatizmlə üz-üzə qalma, etnik münaqişə və müharibəyə 

sürüklənmə  iki ölkəni daha da yaxınlaşdırmışdır. 

Azərbaycan üçün bu arzuolunmaz tarixçə Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqşəsinin maraqlı 

dairələrin köməyi ilə mürəkkəbləşdirilməsində və 20 faiz ərazimizin  işğal olunmasında, 1 milyon soydaşımızın 

qaçqın-köçkünə çevrilməsində, Gürcüstan üçün isə Abxaziya və Cənubi Osetiya üzərində nəzarətin itirilməsində 

və sonradan bu qondarma respublikaları Rusiyanın  tanınmasında əksini tapmışdır. Bütün bunlar ona gətirib 

çıxartmışdır ki, hər iki ölkə bir çox hallarda beynəlxalq arenada bir-biri ilə razılaşdırılmış xarici siyasət 

yürütməli olur. Bunlardan başqa, regionda formalaşmış geosiyasi vəziyyət və qüvvələr balansının bölünməsi də 

Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq maraqlarını müəyyən edən amillərdir. Türkiyə və Avropa ölkələri  ilə 

yaxından əməkdaşlıq, NATO və Avropa İttifaqına inteqrasiya, enerji təhlükəsizliyi məsələlərində mövqelərin 

üst-üstə düşməsi isə hər iki dövlətin siyasətində ortaq məqamları gücləndirir. 

 Tarixi köklər, oxşar problemlər və ortaq maraqlarla bərabər, regionda geosiyasi vəziyyət də ölkələrimiz 

arasında geniş əməkdaşlığa zəmin yaratmışdır.  Müstəqil və Qərbyönümlü Gürcüstanın mövcudluğu 

Azərbaycanın Qərblə enerji layihələrində strateji alternativi formalaşdırır. Məhz suveren Gürcüstanın vasitəsilə 

Azərbaycan Şərq- Qərb dəhlizinə qoşula bilmiş və onun imkanlarından fəal istifadə edir. Digər tərəfdən, 

Azərbaycan Gürcüstanın özünün də enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Hətta 2008-ci ilin avqust böhranından 

sonra  təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan Gürcüstana nəql olunan qazı dayandırmamışdır. Müstəqil və 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfələr verən Azərbaycanın olması isə Gürcüstanın Avroatlantik strukturlara 

inteqrasiyaya əlavə təminat yaradır. Göründüyü kimi, iki  qonşu ölkənin milli maraqları bir-biri ilə o qədər sıx 

çulğaşmışdır ki, birinin uğursuzluğu digərinin də maraqlarına mənfi təsir edəcək qədər güclüdür. 

Cənubi Qafqazda son zamanlar diqqətçəkən məsələlərdən biri Türkiyənin regionda gedən proseslərdə fəal 

iştirakıdır.  Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin regional əməkdaşlığı istər iqtisadi, istərsə də siyasi baxımdan 

önəmini artırmaqdadır. 3 ölkə arasında son 10 ildə əməkdaşlığın  sürətli inkişafı qarşılıqlı faydalanmanın 

miqyasını da genişləndirməkdədir. Qardaş və strateji tərəfdaş olan Azərbaycan və Türkiyə son illərdə 

Gürcüstanın simasında özlərinə etibarlı tərəfdaş tapıblar. Qərb-Şərq nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin 

üzərində yerləşən Gürcüstan Azərbaycanın enerji resurlarının Türkiyəyə və  Avropa ölkələrinə daşınmasında 

başlıca tranzit ölkədir. Bakı- Tbilisi- Qars dəmir yolu xətti, Bakı- Tbilisi- Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzrum qaz 

kəmərləri iki ölkənin xarici aləmə inteqrasiyasını genişləndirməklə yanaşı, həm də onların iqtisadi potensialını 

hərəkətə gətirməkdə əhəmiyyətlidir. 

 Gürcüstan Bakı- Tbilisi- Ceyhan neft kəmərinin ərazisindən keçməsinə görə ildə 50 milyon dollar tranzit 

haqqı alır. Bundan başqa, Azərbaycanın Türkiyəyə ixrac etdiyi qazın bir hissəsini Gücrüstan güzəştli 

qiymətlərlə ( hər min kubmetrinə görə 135 dollar ödəməklə) əldə edir. 2008-ci ilin yanvarında Gürcüstan 

ərazisinin bir çox hissəsini işıqsız və qazsız qoyan texniki qəza baş verəndə sərt iqlim şəraiti ilə seçilən qonşu 

dövlət yalnız Azərbaycanın təmənnasız yardımı ilə  enerji ilə təmin olunmuşdu. Sabiq Prezident Mixail 
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Saakaşvili bu hadisəni sonralar xatırlayaraq gürcü xalqının bu qardaşlıq yardımını heç zaman unutmayacağını 

söyləmişdi. 

 

 Bu strateji və davamlı regional əməkdaşlığın davamı olaraq Azərbaycan- Türkiyə- Gürcüstan 

münasibətlərinə daha bir regional layihə- Azərbaycanın “Şahdəniz- 2” yatağındakı qazının Avropa ölkələrinə 

daşınmasını nəzərə tutan TANAP  mühüm töhfə olacaqdır. 2017- 2018-ci illərdə gerçəkləşdiriləcək bu mühüm 

layihə Avropa bazarında Azərbaycanı  böyük enerji ixracatçısına çevirməklə yanaşı, həm də çox nəhəng 

energetika və nəqliyyat layihələrinin yaradılmasında Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan ittifaqının önəmli 

rolunun qəti və birmənalı təsdiqi olacaqdır. 

 İqtisadi sahədə belə regional əmkdaşlıq Azərbaycan və Türkiyə şirkətlərinin Gürcüstanda genişmiqyaslı  

təmsil olunması ilə də seçilir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin qonşu Qafqaz ölkəsində 100-dən artıq 

yanacaqdoldurma məntəqəsi fəaliyyətdədir. Daha bir neçəsinin tikintisi isə  davam edir. Azərbaycanın biznes 

adamları Gürcüstanda turizm sahəsinə böyük investisiyalar yatırmaqdadırlar. Təkcə 2013-cü ildə Gürcüstanda 1 

milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı səfərdə olub. Türkiyə şirkətləri, xüsusən, Acarıstan Muxtar 

Respublikasında müxtəlif yönlərdə yüz milyonlarla dollarlıq investisiya layihələri həyata keçirirlər. 

Mixail Saakaşvili dönəmindən başlayaraq Gürcüstanın yeni seçilmiş prezidentləri xarici siyasətin prioritetinə 

uyğun  ilk olaraq Azərbaycana və Türkiyəyə səfər edirlər. Bu ənənəni hazırkı Prezident Georgi Marqelaşvili də 

pozmadı.  2012-ci il iyunun 8-də Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlunun (indiki baş nazir), 

Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovun və Gürcüstan xarici işlər naziri Qriqol Vaşadzenin 

imzaladıqları “Trabzon bəyannaməsi” diplomatik məkanda da tərəflərin vahid xətt üzrə hərəkətini təsdiq etdi.  

Bu ilin martında Azərbaycanın Gəncə şəhərində baş tutmuş görüşü siyasi üçlüyün birliyinin növbəti ifadəsi idi.   

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan beynəlxalq təşkilatlarda – ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və 

BMT Baş Assambleyasında vahid mövqedən çıxış edirlər. Xüsusən, dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipləri ilə 

bağlı səsvermələrdə 3 dövlət eyni iradə nümayiş etdirməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə sıx 

əlaqələrin həyati önəm daşıdığı Gürcüstanda 2011-ci ildə qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında 

ölkəmizlə münasibətlər “strateji tərəfdaşlıq” kimi qiymətləndirilmiş, Türkiyə isə əsas  tərəfdaş və regionun 

lideri kimi qəbul olunmuşdur. Bu ilin avqustunda –  bizim Acarıstanda olduğumuz günlərdə Naxçıvanda üç 

ölkənin müdafiə nazirlərinin görüşü isə dostluqdan hərbi müttəfiqliyə doğru atılan mühüm addım sayıla bilər. 

Bu gün Azərbaycan və Gürcüstan müstəqil dövlətlərdir. Şübhəsiz ki, hər bir müstəqil dövlətin milli 

maraqları vardır. Hər bir dövlət daxili və xarici siyasətini, ilk  növbədə, bu prinsiplərə əsaslanaraq qurur. 

Xalqlarımızın milli maraqları isə tarix boyu üst-üstə düşmüşdür. Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev 1996-cı ildə Gürcüstana ilk rəsmi səfəri zamanı qardaşlığımızın daha da 

dərinləşməsi istiqamətində tarixi addımlar atmış, Azərbaycan-Gürcüstan birliyinin yeni əsasını qoymuşdur. 

Müasir şəraitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstan rəhbərlərinin səyləri nəticəsində 

əlaqələrimiz daha da dərinləşmiş, strateci xarakter almışdır. Bu gün Gürcüstan və Azərbaycanı  qlobal enerji, 

nəqliyyat və kommunikasiya layihələri birləşdirir. Xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında əlaqələr təkcə iqtisadi 

münasibətlərlə məhdudlaşmır, regional və beynəlxalq münasibətlərdə də Azərbaycan və Gürcüstan bir-birinin  

yanındadır. 

 Gürcüstan ilə Azərbaycanı, hər şeydən əvvəl, tarixi əlaqələr birləşdirir.  Ulu babalarımız yaxın qonşuluq və 

möhkəm dostluq şəraitində yaşamışlar. Xalqlarımızın tarixin müxtəlif dövrlərində eyni dövlətlərin tərkibində 

olması, oxşar talelər yaşaması mədəni dəyərlərdə də ortaqlıq yaratmışdır. Tiflis Şərq mədəniyyətinin təsiri 

altında həm də azərbaycanlıların şəhəri kimi dövrümüzə qovuşmuşdur. Müasir Tbilisi Borçalı Gürcüstana 

qatılandan sonra bu ölkənin vətəndaşı olmuş yarım milyondan artıq soydaşımızın da paytaxt şəhəri sayılır. 

Bu münasibətlər zaman- zaman bədii ədəbiyyatda da salnamələşmişdir. Azərbaycan xalqının “Koroğlu” 

qəhrəmanlıq dastanındakı Gürcüoğlu obrazı sadiq dostluğumuzun, mübarizə meydanında daim bir yerdə 

olmağımızın  təcəssümüdür. Hər şeydən uca məhəbbəti yüksək bədii həqiqət kimi əks etdirən dünyaca məşhur 

“Əli və Nino” romanı azərbaycanlı oğlanla gürcü qızın timsalında hər iki xalqa bəşəri sevgi qazandırır. Hələ VII 

əsrdə isə gürcü şairi Sabanidze milli qəhrəmanımız Babəkin azadlıq uğrunda mübarizəsini rəğbətlə tərənnüm 

etmişdir. Nizami Gəncəvi Gürcüstanın barlı-bərəkətli torpağını, cəsur oğullarını dostlq duyğuları ilə vəsf 

etmişdir. Şota Rustaveli “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” əsərində mədəniyyət və ticarət mərkəzi kimi 

Naxçıvandakı Gilan şəhərindən bəhs etmişdir. 
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Ötən əsrin əvvəllərində maarifçi-publisist Məhəmməd ağa Şahtaxtlı Tbilisidə “Şərqi-Rus” qəzetini, böyük 

ədib Cəlil Məmmədquluzadə isə məşhur “Molla Nəsrəddin” jurnalını nəşr etdirməkdə gürcü xalqının xeyirxah 

münasibətindən faydalanmışlar. Azərbaycan realist rəssamlığının banisi Bəhruz Kəngərli Tbilisi rəssamlıq 

məktəbindən pərvazlanmışdır. İstiqlal şairi Əhməd Cavad Batumidə qəzetçilik fəaliyyəti göstərmiş, taleyini acar 

qızı Şükriyyə xanımla ortaqlaşdırmışdır. Müsəlman acarlar Bakıya və azərbaycanlılara həmişə xüsusi bir 

doğmalıq göstərmiş, mədəni- dini ortaqlıqdan faydalanmışlar. 

Qafqazın ən qədim və aborigen xalqları olan azərbaycanlılar və gürcülər bütün tarix boyu həmişə bir yerdə 

olmuş, öz etnik xüsusiyyətlərini və milli ənənələrini qoruyub saxlamışlar. Bu tarixi missiya müstəqillik uğrunda 

mübarizə tariximizə də öz təsirini göstərmiş, hər iki xalq oxşar siyasi taleləri yaşamışdır. 1918-ci ildə 

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan xalqları ilk demokratik respublikalarını elan 

etmişlər. Bundan az sonra, 1921-ci ildə imzalanmış tarixi Moskva və Qars müqavilələrinə əsasən, Gürcüstanın 

muxtar qurumu olan Acarıstan Muxtar Respublikası və Azərbaycanın muxtar qurumu olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası yaradılmışdır. Heç şübhəsiz ki, bu fonda Naxçıvan-Acarıstan münasibətlərinin ortaya çıxması da 

təkcə taleyin  yox, həm də tarixin hökmüdür. 

 

Ölkələrimiz, eləcə də hər iki muxtar respublika arasındakı əlaqələrin inkişafının  əhəmiyyəti ilbəil 

artmaqdadır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun və Acarıstan Muxtar 

Respublikası rəhbərlərinin başçılığı ilə nümayəndə heyətlərinin dəfələrlə Naxçıvana və Batumiyə 

qarşılıqlı səfərləri, keçirilən görüşlər və gerçəkləşdirilən tədbirlər son 2 ildə əlaqələrin daha da 

genişlənməsində mühüm rol oynamışdır.  Hazırda Naxçıvan və Acarıstan muxtar respublikaları arasında 

əlaqələr bir sıra yönlərdə uğurla inkişaf edir. Təhsil, səhiyyə, nəqliyyat-ticarət və digər sahələrdəki 

səmərəli əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyəti var. Bu baxımdan Naxçıvan rəhbərliyinin Acarıstana növbəti 

səfəri hər iki tərəf üçün faydalı əməkdaşlığın  potensialını tam hərəkətə gətirmək baxımından dəyərlidir. 

 

“Əlaqələrimizin böyük potensialı var” 

 

Acarıstana bu ilin iyulunda olmuş son səfərində Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov muxtar 

respublika rəhbərliyi adından Acarıstan əhalisinə, bütün gürcü xalqına ən xoş arzularını çatdıraraq demişdir: 

“Əsası 2012-ci ildə qoyulmuş əlaqələrimizin hazırkı səviyyəsi bizdə məmnunluq doğurur. 2012-ci ilin yanvar və 

iyun aylarında hər iki tərəfdən rəsmi nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri olmuş, “Azərbaycan 

Respublikasının Naxçıvan və Gürcüstanın Batumi şəhərləri arasında Qardaşlıq və Əməkdaşlığa dair 

Memorandum” imzalanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Acarıstan Muxtar Respublikası arasında 

əlaqələr hər iki tərəfin səyləri ilə ilbəil genişlənir. Hazırda ticarət-iqtisadi, səhiyyə və təhsil sahəsində 

əlaqələrimiz əməkdaşlığımızın böyük potensiala malik olduğunu göstərir. 

 İnkişaf edən əlaqələrin nəticəsi olaraq, muxtar respublikanın sahibkarlıq subyektləri Acarıstan Muxtar 

Respublikasının iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunda iştirak edirlər. Elm və təhsil müəssisələrimiz 

arasındakı əlaqələr də böyük potensiala malikdir. Batumi Dövlət Universiteti ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti 

arasında imzalanmış memoranduma əsasən, qarşılıqlı tələbə və elmi informasiya mübadiləsi həyata keçirilir. 

Bizim əlaqələrimiz qardaşlıq əlaqəsidir. Bizim əlaqələrimiz hər iki tərəfin insanlarını daha da yaxınlaşdırmaq və 

onlara xidmət əlaqəsidir". 

Bir sıra iri transmilli layihələrin və Avropa – Asiya nəqliyyat dəhlizinin əsas qovşaqlarından olan Acarıstan 

Muxtar Respublikası 6 bölgəyə ayrılır. Burada, əsasən, yüngül və  yerli sənaye, neftayırma, ağır sənaye 

obyektləri, sitrus meyvələr kombinatı və digər istehsal müəssisələri fəaliyyət göstərir. Acarıstan Muxtar 

Respublikasının paytaxtı Batumi Cənubi Qafqaz dəmir yolunun və Bakı – Batumi neft boru xəttinin qurtardığı 

əhəmiyyətli liman şəhəri və ticarət mərkəzidir. Batumi limanı Qara dənizdə neft məhsulları daşıyan 80 min 

tonluq tankerləri qəbul etmək gücündədir. Bölgənin əlverişli coğrafi mövqeyi və dənizlərə çıxışının olması 

burada istehsal və xidmət sektorunun, turizmin, yüngül sənayenin inkişafını şərtləndirir. 

Naxçıvanlıları hərarətlə salamlayan və “Naxçıvanla Batumi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Acarıstan 

Muxtar Respublikası arasında əlaqələrin bütün sahələr üzrə genişləndirilməsi üçün yaxşı əsaslar vardır. Bütün 

bunlar əlaqələrimizin daha da dərinləşməsinə imkan verəcəkdir”,- deyən Acarıstan Muxtar Respublikasının 

hökumət başçısı Levan Varşalomidze  Azərbaycan— Gürcüstan əlaqələrinin tərkib hissəsi kimi qardaşlıq və 
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qarşılıqlı tərəfdaşlıq əlaqələrinin davam və inkişaf etdirilməsində səylərin daha da artırılacağını önəmli məsələ 

hesab etmişdir. 

Bu görüşlərdə mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyi və məqsədəuyğunluğu diqqət 

mərkəzində olmaqla, həm də əməkdaşlığı dərinləşdirməyin günümüzün tələb və reallıqlarından doğduğu 

vurğulanmışdır. Mədəniyyət, turizm, kütləvi informasiya orqanları, təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafı üçün 

geniş perspektivlərin olması gələcəkdə Naxçıvan – Batumi avtobus və təyyarə reyslərinin açılması təlabatını 

yaradır, iş adamları arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə meydan açır. 

 Acarıstan Muxtar Respublikası nümayəndə heyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına son səfəri zamanı 

burada fəaliyyət göstərən  “Gəmiqaya” mebel fabriki  ilə tanışlığından sonra  müəssisənin Tbilisi və Batumi 

şəhərlərində  satış mərkəzlərini yaratmaq qərara alındı. Xatırladaq ki, müasir modeldə bütün növ mebel 

avadanlığının istehsalı üzrə ixtisaslaşmış həmin fabrikin Naxçıvan şəhərində satış mağazası, Bakı, Ordubad 

şəhərlərində və Goranboy rayonunda da satış üzrə filialları mövcuddur. Naxçıvanın mebel məhsulları  

“Bellissa” əmtəə nişanı ilə satışa çıxarılır. 

Batumidə açılan və ən önəmlisi də inşası Azərbaycan sərmayəsi ilə həyata keçirilən “Divan suites Batumi” 

bu gün şəhərin ən qonaq- qaralı otellərindən hesab edilir. Bir neçə aydır ki, Köhnə Batumi ərazisində fəaliyyətə 

başlayan bu otel hava limanından 10 dəqiqəlik, şəhər mərkəzindən 5 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Oteldən alış-

veriş mərkəzlərinə və tarixi yerlərə də getmək çox rahatdır. Batumi Bulvarı, Batumi Botanıka Bağı, Acarıstan 

Dövlət Muzeyi, “Nobel qardaşları” muzeyi və s. kimi məşhür ünvanlar bu sıradadır.  Oteldə 65 qonaq otağı var, 

burada iş və səyahət məqsədilə gələn hər bir qonağın rahatlığı təmin edlir. Konfransların keçirilməsi də 

mümkündür. Bunun üçün iki konfrans zalı və lazım olan müasir texniki avadanlıq var. Həftənin yeddi günü 

fəaliyyətdə olan “Divan rub” restoranı isə, qonaqlara azərbaycan, gürcü, türk və dünya mətbəxinin çeşidli 

yeməklərini təqdim edir. Bundan başqa, oteldə “Divan suites Batumi spa” mərkəzində müştərilərə kosmetika 

seçimlərindən tutmuş masaj otaqları, buxar hamamı, sauna və türk hamamınadək geniş xidmətlər göstərilir. 

Biz Batumi şəhərində olarkən – avqustun 23-də Gürcüstanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında müalicə 

olunacaq astma xəstəliyindən əziyyət çəkən aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar qardaş diyara təntənə ilə yola 

salınırdı. Mərasimdə Azərbaycanın Batumidəki baş konsulu Hüseyn Nəcəfov  çıxış edərək bildirdi ki,  

Azərbaycan və Gürcüstan, eyni zamanda, Naxçıvan və Acarıstan arasında əlaqələrin inkişafı cəmiyyətə  

faydalarını verməkdədir. Bu ilin iyul ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbovun Acarıstan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində digər məsələlərlə yanaşı, astma xəstəliyindən 

əziyyət çəkən acar uşaqların Naxçıvanda müalicə almaları razılaşdırılmışdı. Azərbaycan diplomatı bu 

müalicənin artıq üçüncü dəfə təşkil olunduğunu da qeyd etdi. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına istinad edən baş 

konsul vurğuladı ki, müalicə alan uşaqların səhhətində ciddi irəliləyiş var. Baş konsul onu da dedi ki, 

Naxçıvandan isə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar Batumidə yeni açılmış reabilitasiya mərkəzində 

müalicə olunmaq və istirahət etmək üçün Qara dəniz sahillərinə gəlmişlər. 

Tədbirdə Acarıstan Muxtar Respublikasının səhiyyə və sosial müdafiə naziri Nuqzar Surmanidze astma 

xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqların Naxçıvanda müalicə aldıqdan sonra dərman preparatlarından istifadə 

etmədiklərini söylədi. O, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyinə, bu işdə əməyi olan insanlara və 

“Gəmiqaya Holding”ə təşəkkürünü bildirdi. Nazir Naxçıvandan gəlmiş sağlamlıq imkanları məhdud olan 

uşaqların Batumi şəhərində müalicəsindən danışdı, onlara yüksək səviyyədə qayğı göstərildiyini qeyd etdi. 

Türkiyə ilə Gürcüstan arasında yeganə sərhəd-gömrük məntəqəsi “Sarp” ilə tanışlığımız da xoş təəsürat 

yaratdı. Məntəqə 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. Qara dəniz sahilində yerləşən bu keçid mühüm əhəmiyyətə 

malik olmaqla bərabər, həm də iqtisadi-mədəni əlaqələrin inkişafında özünəməxsus rol oynayır. Burada 

keçidləri göstərən nişanlar avtomatik sistemlə işləyir. Bu da hərəkətin daha rahat tənzimlənməsinə şərait yaradır. 

Batumi İnvestisiya Agentliyindən, Biznes Mərkəzindən və Kobuleti Azad Turizm Zonasından aldığımız 

məlumatlar da bizdə maraq doğurdu. 

Xarici sərmayələr üçün geniş imkanlar açan və onların reklamını həyata keçirən Batumi İnvestisiya Agentliyi 

xarici sərmayədarların fəaliyyətini əlaqələndirir. Agentlik 2011-ci ildə yaradılmışdır. Məqsəd xarici 

sərmayədarlara Batuminin potensial imkanlarını tanıtmaq, onların dövlət rəsmiləri və istehsalçılarla görüşlərini 

təşkil etmək, məlumat və informasiya dəstəyi göstərmək, mövcud qanunlar, vergi və tariflərlə bağlı 

sərmayədarları vaxtlı-vaxtında məlumatlandırmaqdır. 
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Kobuleti Azad Turizm Zonası isə Gürcüstanın önəmli turizm mərkəzlərindən biridir. Acarıstan Muxtar 

Respublikasının eyniadlı rayonunun mərkəzi olan Kobuleti şəhəri Qara dənizin sahilində yerləşir. Regionun 

iqtisadiyyatında turizm mühüm yer tutur. İllik temperatur göstəricisi müsbət 14, yanvar ayında ən aşağı 

temperatur göstəricisi isə müsbət 6 dərəcədir. Mülayim iqlimə malik olan bölgədə sahil və çimərlik turizmi, 

ekoturizm geniş yayılmışdır. Azad turizm zonası statusuna malik olması isə buraya dünyanın böyük turizm 

şirkətləri tərəfindən sərmayə qoyuluşunu artırmış, yeni otel və istirahət zonalarının yaradılmasına əlverişli şərait 

yaratmışdır. 

Azərbaycan – Gürcüstan iqtisadi əlaqələrinin böyük tarixi var. Göründüyü kimi, onun kökləri bu gün daha da 

dərinləşmiş, dostluğumuz və qardaşlığımız strateji xarakter almışdır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyev vahid coğrafi məkanda xalqlarımızın sıx birliyinin hava və su qədər vacib olduğunu nəzərə 

çatdıraraq demişdir: “Kür çayı həmişə Gürcüstandan axıbdır. Bundan sonra da axaraq gəlib Xəzər dənizinə 

töküləcəkdir. Azərbaycan nefti də neft kəməri ilə Gürcüstana, Gürcüstan ərazisindən isə Qara dənizə axacaqdır”. 

 

Universitetlər körpüsü 

 

Batumi Dövlət Universiteti ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında qurulan səmərəli elmi əməkdaşlıq  

Naxçıvan – Acarıstan dostluq münasibətlərinin öyünclü nümunəsidir. Aparılan qarşılıqlı tələbə və elmi 

informasiya mübadiləsinin ilkin uğurlu nəticələri ali təhsil ocaqları arasındakı əlaqələrin bundan sonra da davam 

etdirilməsinin vacibliyini bir daha təsdiqləyir. Şota Rustaveli adına Batumi Dövlət Universiteti Gürcüstanın 

nüfuzlu ali təhsil ocaqlarındandır. Şəhərin yaraşıqlı tarixi ünvanlarından olan bu binada əvvəllər kişi 

gimnaziyası olub. Deyilənə görə, ötən əsrin əvvəllərində Batumidə həbs olunan İosif Cuqaşvili (Stalin) burada 

saxlanırmış. 1935-ci ildə burada yaradılan pedaqoji institut müstəqillik illərində universitetə çevrilib. 

Universitetdə indi Gürcüstanın hər yerindən və xaricdən 6 minə yaxın tələbə təhsil alır, 250-yə yaxın 

müəllim çalışır. Ali məktəbdə səkkiz fakültə var: riyaziyyat və kompüter elmləri, sosial elmlər, biznes və hüquq, 

humanitar elmlər, təbiət elmləri, tibb, mühəndis texnologiyaları, pedaqoji, kənd təsərrüfatı. Hələ iki il əvvəl 

Naxçıvan Dövlət Universiteti və Şota Rustaveli adına Batumi Dövlət Universiteti arasında əməkdaşlıq və 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dair müqavilə imzalanıb. 

Batumi Dövlət Universitetinin rektoru Alyoşa Bakuridze bizi öz kabinetində səmimi salamlayandan sonra 

bildirdi ki, həmin sənəd imzalanandan dərhal sonra – 2012-2013-cü tədris ilinin birinci semestrində Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin 4 tələbəsi Batumi Dövlət Universitetində təhsil almışdır. Bu il isə Batumi Dövlət 

Universitetinin 4 tələbəsi bir semestr təhsillərini Naxçıvan Dövlət Universitetində davam etdirmişdir. 

Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda səfərdə olan keçmiş prezident Mixeil Saakaşvili universitetin yerli və 

xarici tələbələri ilə, o cümlədən Gürcüstandan olan tələbələrlə söhbət etmiş, onlara uğurlar arzulamışdır.   

 Müsahibimiz sözünə davam edərək qeyd edir ki, Naxçıvan və Batumi universitetləri arasında əməkdaşlıq 

barədə müqavilə bizim gələcək əməkdaşlığımızın uğurlu başlanğıcı oldu. Buydan sonra Acarıstan Muxtar 

Respublikası Hökumətinin sədri Levan Varşalomidzenin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış oldu. O zaman biz NDU tələbələrinin rəsmlərindən ibarət sərgiyə və  

hazırladıqları konsert proqramına tamaşa etdik. Bu əyani tanışlıq zamanı  yaxından başa düşdük ki, 

əlaqələrimizin inkişafı xalqlarımız arasındakı dostluğa əvəzsiz töhfə olacaq. 

Rektor xeyli vaxtdır dostluq etdiyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru İsa Həbibbəylinin adını böyük məhəbbət hissləri ilə çəkdi və onun 

bugünkü uğurlarına sevindiyini bildirdi. 

Naxçıvan MR barədə zəngin təəssüratını bizimlə həvəslə bölüşən cənab Bakuridze dedi: 

– Düzünü desəm, mən Naxçıvanın uğurlarına mat qaldım. Blokadada yaşayasan və sürətlə inkişaf edəsən – 

Naxçıvan əhalisi bunu bacarıb. Naxçıvan haqqında əvvəllər də çox eşitmişdim. Lakin, öz gözlərimlə gördüm və 

çox şadam ki, bütün bunlar, həqiqətən, baş verir. Çoxillik blokada şəraitində yaşayan bir məmləkətdə bu 

uğurları qazanmaq əsl möcüzədir. Bizim Naxçıvan görüşümüzdə iki muxtar respublikanın paytaxtları arasında 

hava nəqliyyatının açılması planlaşdırıldı. Ümid edirik ki, tezliklə Batumi və Naxçıvan arasında uçuşlar 

başlanacaq və bu bizim xalqlarımız arasında münasibət yaranmasına geniş imkanlar verəcək. 

Acarıstanın nümayəndə heyəti ilə etdiyim o səfərdə Naxçıvanın görməli yerləri ilə də tanış olduq. Naxçıvan 

Dövlət Xalça Muzeyi və Rəsm Qalereyasını gəzdik, Xan sarayında və bir sıra tarixi yerlərdə olduq. Bu gün 
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Naxçıvan avropasayağı yenidən tikilir, bənzərsiz bir şəhərə çevrilir. Ən ucqar kənddə də şəhər rahatlıqları 

yaradılır. Muxtar respublikada müasir iqtisadiyyat qurulur. Bizə dedilər ki, Naxçıvan neçə ildir ki, əksər mallara 

təlabatını yerli istehsalla ödəyir. Bu, əsl hünərdir. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-9-10 sentyabr.-N 194,196.-S.6. 
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Naxçıvan tarixi-dövlətçilik mədəniyyətimizin formalaşdığı qədim  

məkanlardan biridir 

İradə SARIYEVA 

 

Tariximiz o qədər zəngindir ki, bir-iki kitabla onu əhatələmək mümkün deyil. Tariximizdə baş verən 

istənilən vacib hadisə, olay kitablara, dastanlara sığışmır. Azərbaycan tarixinin inkişafında, dövlətçilik 

mədəniyyətimizin formalaşmasında, milli mədəniyyətimizin, elmimizin tərəqqisində əsas rol oynayan 

məkanlarımızdan biri də Naxçıvandır. 

  

Bəllidir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində zəngin maddi mədəniyyət nümunələrinin aşkar 

edilməsi burada qədim daş dövründən başlayaraq ardıcıl yaşayış olduğunu, bu mədəniyyətlər arasında qırılmaz 

varislik əlaqələrini göstərir. Tarixi mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə, tədqiqatlar nəticəsində 

müəyyənləşdirilib ki, Naxçıvanda insanlar 500-300 min il bundan əvvəl məskunlaşıb. Mustye mədəniyyəti 

dövründə burada ibtidai insanların məskunlaşması davam edib. Batabat yaylağında, Qazma mağarasında, 

Naxçıvançay və Əlincəçay vadilərində, Ordubad rayonu ərazisindəki Kilit mağarasında, İlandağın cənub 

ətəyində və digər abidələrdə daş dövrü mədəniyyətinin izləri aşkar olunub. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində 

Qazma mağarasından əsasən çaxmaqdaşı və obsidiandan hazırlanmış Mustye dövrü əmək alətləri, ovlanmış 

heyvanların çapılıb doğranmış sümükləri aşkar olunub. I Kültəpə yaşayış yeri yaxınlığında Aşel mədəniyyəti 

dövründə hazırlanmış əl çapacağı qeydə alınıb. 

Naxçıvanın qədim türk diyarı olduğunu təsdiqləyən yüzlərlə fakt var. Bu faktlar həm də onu deyir ki, 

Naxçıvan ərazisi Azərbaycanın qədim arxeoloji mədəniyyətinin yarandığı bir məkandır. 

Tarixi mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumatlarda bildirilir ki, Naxçıvan şəhərindən 8 km şimal-şərqdə, indiki 

Kültəpə və Sirab kəndlərinin ərazisində Neolit dövrü (e.ə. VII-VI minilliklər) yaşayış məskənləri yerləşir. 

Naxçıvanda Yeni Neolit abidələri-Sədərək, Şorsu, Yeni yol və digərləri aşkar olunub. Naxçıvanda Neolit 

mədəniyyəti əsasında mis metalın kəşf olunduğu Eneolit dövrü mədəniyyəti (e.ə. VI-V minilliklər) inkişaf tapıb. 

I Kültəpənin ən qədim mədəni təbəqəsindən mis-mərgümüş qatışıqlı müxtəlif alətlər və bəzək nümunələri əldə 

edilib. I Kültəpə yaşayış yerinin Eneolit təbəqəsinin alt qatlarında düzplanlı, orta qatda dairəvi və düzplanlı, son 

mərhələdə üst qatlarda isə yalnız düzplanlı tikinti qalıqlarına rast gəlinib. 

Eneolit dövrü oturaq əkinçi-maldar qəbilələr Naxçıvançay, Arpaçay vadilərində və digər ərazilərdə 

məskunlaşmışlar. Eneolit dövrü I Kültəpə, Ovçulartəpə, Damlama, Xələc yaşayış yerlərində və Sədərəkdə 

tədqiq edilib. Bu dövrdə Naxçıvanda əsas təsərrüfat sahələri kimi əkinçilik və maldarlıq, eləcə də metalişləmə, 

dulusçuluq, daşişləmə, toxuculuq və sair sənət sahələri inkişaf tapıb. Arxeoloji materiallar göstərir ki, bütün 

Eneolit dövrü ərzində Azərbaycan, eləcə də qədim Naxçıvan əhalisi ilə Mesopotamiya arasında əlaqələr olub. 

 

Cavanşirin tunc heykəlini bu diyarın sənətkarları yaradıb 

 

Hazırda orijinalı Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən möhtəşəm Ermitaj muzeyində, surəti isə 

Bakıda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanan Alban çarı 

Cavanşirin tunc heykəli Naxçıvan şəhərindən tapılıb. Heykəli mütəxəssislər VII əsrə aid edir. Tunc dövründə 

(e.ə. IV-II minilliklər) qədim Naxçıvan qəbilələrinin iqtisadi, ictimai və mədəni həyat tərzində böyük təkamül 

baş verib. Naxçıvanda da etnik proseslər güclənib və iri tayfa ittifaqları yaranıb. I və II Kültəpə, Maxta, 

Ovçulartəpə, Daşarx və sair Kür-Araz mədəniyyəti abidələrində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, e.ə. 

IV minilliyin II yarısı-III minillikdə Naxçıvan qəbilələrinin əkinçilik, maldarlıq mədəniyyəti yeni inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyub, texniki tərəqqi yüksəlib, əmək alətlərinin çeşidi və keyfiyyəti daha da artıb, bu 

dövrdə tuncun kəşfi mühüm rol oynayıb. 

Onu da qeyd edək ki, Oğlanqala yaşayış yerinin arxeoloji tədqiqat sahəsindən görünüş, aşkarlanmış saray 

yeri, sütun altlıqları və II Kültəpə yaşayış yerinin qazıntı yeri 

Yaxın Şərq ölkələri ilə Azərbaycanı, eləcə də bütün Qafqazı əlaqələndirən əsas yolların kəsişdiyi əlverişli 

mövqedə yerləşən iri tayfa ittifaqları mərkəzləri iqtisadi, mədəni cəhətdən yüksəldi və nəticədə II minilliyin 

əvvəllərindən Naxçıvanda ilkin şəhər mərkəzləri yarandı. Belə şəhər mərkəzlərindən olan II Kültəpədə, 
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Govurqala, Qarabağlar, Oğlanqala, Plovtəpə, Qazançıda arxeoloji tədqiqatlar aparılıb. Tunc dövründə Naxçıvan 

yüksək incəsənəti ilə Yaxın Şərq dünyasında tanınıb. Gəmiqaya təsviri sənət abidələri, bədii tərtibatlı boyalı 

qablar (Boyalı Qablar mədəniyyəti), tunc məmulatları və sair Naxçıvanın qədim tayfalarının həyat tərzini, dini-

ideoloji və fəlsəfi-estetik dünyagörüşünü əks etdirir. 

 

Naxçıvan ərazisində mixi yazıları... 

 

Tarixi mənbələrdə bildirilir ki, e. ə. II minilliyin sonu - I minilliyin əvvəllərində Naxçıvan ərazisinin tarixi 

mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələrlə zəngin olub. Bu dövrdə Azərbaycan ərazisində Xocalı-Gədəbəy arxeoloji 

mədəniyyətinin formalaşması prosesi gedib. Naxçıvan ərazisində bu mədəniyyətə aid abidələr I Kültəpə, 

Şahtaxtı, Kolanı, Sarıdərə, Haqqıxlıq, Bəyəhməd, Qarabulaq, Zeyvə və sairləri aşkar edilib. Bu abidələrin 

tədqiqi Xocalı- Gədəbəy mədəniyyətini yaradan tayfaların qədim dövrdən bu ərazilərdə məskunlaşmış 

aborigenlərdən ibarət olduğunu göstərir. Bu dövrdə Naxçıvan ərazisi üçün əsas təhlükə qonşuluqda olan Urartu 

dövləti tərəfindən yaranıb. Culfa rayonu ərazisindəki İlandağda e.ə. 820-810-cu illərə aid mixi yazılı kitabə 

aşkar olunub. Kitabədən məlum olur ki, Urartu çarları İşpuini və onun oğlu Minuanın dövləti birgə idarə 

etdikləri dövrdə bu əraziyə basqınlar edilib. İşğalçılara qarşı mübarizə məqsədilə regionun qədim yaşayış 

yerlərində möhtəşəm müdafiə istehkamları (Oğlanqala, Qalacıq, Govurqala və sair) inşa edilib. 

Bu barədə "Vikipediya" Açıq Ensiklopediyasında ətraflı məlumat verən mənbədən bildirilir ki, hazırda 

Azərbaycan Tarix Muzeyinin kolleksiyasında sərgilənən I Kültəpə və II Kültəpə yaşayış yerlərindən 

aşkarlanmış saxsı qab nümunələri 

e.ə. IX-VI əsrlərdə Naxçıvan ərazisi Azərbaycan ərazisində ilk mərkəzləşmiş dövlət olan Mannanın, daha 

sonra isə onun tarixi və mədəni varisi olan Midiyanın tərkibində olub. Qazıntılar nəticəsində əldə olunmuş 

materiallar Naxçıvan ərazisinin, həmçinin, Manna mədəniyyətinin təsir dairəsinə daxil olduğunu sübut edib. 

Midiyanın süqutundan sonra Əhəmənilərin hakimiyyəti altına düşən Naxçıvan, e.ə. IV əsrin sonlarından 

Atropatenanın, eramızın III əsrindən isə Sasanilər imperiyasının tərkibinə daxil olub. 

Atropatena hökmdarlarının əsas iqamətgahı olan Qazaka şəhəri Naxçıvana yaxın ərazidə - Güney 

Azərbaycanın Marağa şəhəri yaxınlığında yerləşdiyindən, Naxçıvan Yaxın Şərqin bir sıra şəhərləri ilə iqtisadi 

və mədəni əlaqələri gücləndirib, antik dünya xalqları ilə sıx ticarət əlaqələri yaradıb. Bu barədə qədim yunan, 

Roma, ərəb, Suriya müəlliflərinin əsərlərində məlumatlar var. Şərur rayonunun Püsyan kəndi yaxınlığındakı 

yaşayış yeri və nekropoldan, Oğlanqala, Qoşatəpə, Babatəpə, Babək rayonu ərazisində Meydantəpə, Nurudərəsi 

abidələrindən antik dövr mədəniyyətinin izləri qeydə alınıb, ilkin tədqiqat işləri aparılıb. Naxçıvan 

nekropolundan əldə edilən saxsı məmulatı, metal, şüşə, bəzək əşyaları, qliptika nümunələri, Şahbuz rayonu 

ərazisindən tapılan Makedoniyalı İsgəndərin adından kəsilmiş gümüş pullar (e.ə. IV əsr) bu bölgədə küp 

qəbirlərinin e.ə. IV əsrdən gec olmayaraq yayıldığını göstərir. 

 

Fərhad evi-sirli kitabələr... 

 

Naxçıvan bölgəsinin orta əsrlər dövrünün ayrı-ayrı mərhələlərinə aid abidələr öz zənginliyi ilə diqqəti cəlb 

edir. Əlincəçay vadisindəki Zoğallı abidəsindən tapılmış sütun altlıqları, tunc qrifon, Cavanşirin tunc heykəli 

(Naxçıvan şəhəri), Batabat yaxınlığındakı Fərhad evi, onun üzərindəki kitabə, yaxınlığından keçən qədim 

karvan yolu və bir çox abidələrdən aşkar olunmuş materialların müqayisəli təhlili göstərib ki, Naxçıvan orta 

əsrlərdə Azərbaycanın əsas ticarət mərkəzlərindən biri olub, Yaxın Şərq və Qafqazla iqtisadi, mədəni əlaqələrin 

daha da genişlənməsində önəmli rol oynayıb. 

 

Naxçıvan ərazisi niyə Urartu dövlətinin tərkibində olub? 

 

"Vikipediya" Açıq Ensiklopediyasında yazılanlara görə, eramızın ilk əsrlərində, bütün Azərbaycanda olduğu 

kimi, Naxçıvan bölgəsində də məhsuldar qüvvələrin və istehsal münasibətlərinin inkişafında ciddi dəyişikliklər 

əmələ gəlir, köhnə istehsal münasibətləri yeni feodal münasibətləri ilə əvəz olunur":Eramızın əvvəllərində indiki 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin cənub-qərb hissəsi Vaspurakan tarixi vilayətinə daxil idi. Naxçıvanın 

qalan ərazisi isə Sünik (mərkəzi müasir Naxçıvan şəhəri) və Qoğtən (mərkəzi müasir Ordubad ərazisi) 
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vilayətlərinin tərkibinə daxil idi. Vaspurakan vilayəti müxtəlif tarixi dövrlərdə Atropatenanın, Parfiya və 

Sasanilər imperiyalarının tərkibinə daxil olub. Sünik və Qoğtən isə gah Qafqaz Albaniyası, gah da 

Atropatenanın tərkibində olub. Eyni zamanda, Sünikin öz alban mənşəli yerli hakim sülaləsi və kilsəsi də olub. 

 

Naxçıvanda Sasanilərin ilk gümüş sikkələri kəsilib... 

 

Roma-Parfiya, daha sonra isə Sasani-Bizans müharibələri zamanı döyüş meydanına çevrilən Naxçıvan 

dəfələrlə əldən-ələ keçib. Sasani gümüş sikkələri ilk dəfə Naxçıvan zərbxanasında kəsilmişdi. Mehranilər 

sülaləsinin Qafqaz Albaniyasında yenidən dövlətçiliyi bərpa etməsindən sonra isə Naxçıvan və Qoğtən qəti 

şəkildə Albaniyanın tərkibinə qatılıb. 1554-cü ildə Səfəvi-Osmanlı müharibələri çərçivəsində Sultan Süleyman 

Qanuninin Naxçıvana yürüşü olub. VII əsrin II yarısından başlamış ərəb istilaları nəticəsində yaranan Xilafətin 

tərkibinə daxil edilmiş Vaspurakan ərəb mənbələrində Basfurcan adı ilə qeydə alınıb. Ərəb istilalarına xüsusi 

əsər həsr etmiş ərəb tarixçisi əl-Bəlazurinin (IX əsr) məlumatına görə, Basfurcan ərəblərin Cənubi Qafqazda 

tutduqları yerləri özündə birləşdirən yeni ərəb inzibati bölgüsünə daxil edilir. Burada və digər ərəb 

mənbələrində Nəşavə (Naxçıvan) həmin bölgüyə əsasən, Arran vilayətinə daxil edilən Basfurcanın əsas şəhəri 

adlandırılır. Bu dövrdə Azərbaycanda yayılmış Xürrəmilər hərəkatı Naxçıvanı da əhatə edib, Naxçıvan ərazisi 

həm xürrəmilərin, həm də əsasən xristian dinli əhali arasında yayılmış Pavlikan hərəkatının əsas dayaq 

nöqtələrindən biri olub. 

 

Naxçıvanşahlıq dövləti necə yaranıb? 

 

Yenə "Vikipediya" Açıq Ensiklopediyasına istisna edərək Naxçıvanın həyatında başlayan yeni mərhələ 

haqda məlumat veririk. Mənbə qeyd edir ki, IX əsrdə Naxçıvan Sacilər dövlətinin tərkibinə daxil edilir və X 

əsrin 30-cu illərinədək bu sülalənin hakimiyyəti altında qalır":Sacilər xanədanı süquta uğradıqdan sonra (942) 

Naxçıvan bir müddət bu sülaləyə sadiq olan Deysəm ibn İbrahimin hakimiyyəti altında qalıb. 942-981-ci illərdə 

Naxçıvan Salarilər dövlətinin tərkibinə daxil olub. X əsrin sonundan XI əsrin 60-cı illərinə kimi Naxçıvan şəhəri 

əsasən müasir Naxçıvan MR və qismən də Ermənistan (Qərbi Azərbaycan) ərazisini əhatə edən və ərəb mənşəli 

Əbudüləfilər sülaləsi tərəfindən idarə olunan Naxçıvanşahlıq dövlətinin mərkəzi olub. XI əsrin I yarısından 

Azərbaycan, eyni zamanda Naxçıvan bölgəsi Səlcuqluların başçılıq etdikləri oğuzlar və başqa türk tayfaları 

tərəfindən ələ keçirilir. 1018-1021-ci illərdə Araz çayını keçən oğuzlar cənub istiqamətindən Arran torpaqlarına 

yürüş edərək Naxçıvanı ələ keçirirlər. 1038-ci ildə Səlcuq dövləti yarandı. Onun ilk hökmdarı Toğrul bəyin 

(1038-1063) varisi Alp Arslan (1063-1072) Azərbaycanın cənub vilayətlərində Rəvvadilər sülaləsinin 

hakimiyyətinə son qoyduqdan sonra səlcuqlular bütün Naxçıvana yiyələndilər. (1064) Səlcuqlular imperiyasının 

süqutundan sonra 1136-cı ildə qıpçaq mənşəli Eldənizlər sülaləsinin idarə etdiyi Azərbaycan Atabəylər dövləti 

(1136-1225) yaranıb və Naxçıvan şəhəri bu dövlətin ilk paytaxtı olub". 

 

Atabəylərin hökmranlığı və Naxçıvanın qızıl dövrü... 

 

Yenə həmin mənbədə yazılır ki, Atabəylərin xəzinəsi həmişə atabəyin olduğu yerdə saxlanırdı. Əsas dövlət 

xəzinəsi isə Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı Əlincə qalasında mühafizə olunurdu. Şəmsəddin Eldənizin 

dövründən başlayaraq dövlətin bütün gəlirləri burada toplanırdı. Bu dövrdə Naxçıvan paytaxt kimi xeyli inkişaf 

edir, şəhərdə qiymətli memarlıq abidələri - qalalar, saray, məscid, hamam və xatirə abidələri inşa 

edilirdi":Eldənizlərdən sonra Naxçıvan bir müddət xarəzmşah Məhəmmədin oğlu Cəlal əd-Din Məngburninin 

nüfuz dairəsində qalır. Həmin dövrdə Naxçıvanın hakimi Məhəmməd Cahan Pəhləvanın Zahidə Xatundan olan 

qızı Cəlaliyyə Xatun idi. (Onu da qeyd edək ki, görkəmli alim, yazıçı Əzizə xanım Cəfərzadə Cəlaliyyə 

Xatunun şücaətini, mərdliyini, cəsarətini, qəhrəmanlığını özünün məşhur "Cəlaliyyə" romanında əks etdirib-

İ.S)". 

 

Əmir Teymura müqavimət göstərilən yerdir bura... 
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"Vikipediya" tərtibçiləri qeyd edir ki, XIII-XIV əsrlərdə Naxçıvan bölgəsi Azərbaycanda və ümumiyyətlə, 

Yaxın Şərqdə gedən siyasi- iqtisadi, mədəni proseslərin mərkəzlərindən birinə çevrilir":Hülakülərin, 

Çobanilərin, Cəlairilərin nüfuz dairələrində olan Naxçıvan bu dövlətlərin siyasi həyatında da yaxından iştirak 

edir. Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri və Naxçıvanda ona göstərilən müqavimət bölgənin tarixində 

mühüm yer tutur. Dövrün mənbələrindən aydın olur ki, inzibati ərazi baxımından 9 tümənə ayrılan 

Azərbaycanın bir tüməni olan Naxçıvan bölgəsi dövlətə 10.000 döyüşçü vermək qüdrətində idi. Tarixçi 

Həmdullah Qəzviniyə görə, Azərbaycanın 27 şəhərindən 5-i Naxçıvan, Ordubad, Azad, Əncan və Makuyə 

Naxçıvan tüməninə daxil idi və o geniş ərazini - Araz çayının şimal və cənub tərəflərini əhatə edirdi".  

 

Milli dövlətçilik tariximizdə Naxçıvan Xanlığı dönəmi... 

 Naxçıvan ərazisində mövcud olan qədim tarixi dövlətlərimizin izlərini, burada yaranan maddi 

mədəniyyət abidələrimizlə bağlı məlumatları izləməklə, tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlərimizin ömür yolunu 

öyrənməklə zəngin məlumat əldə edirik. Tarixçi alimlərimizin, arxeoloqlarımızın əməyi sayəsində tarixin 

qaranlıq qatlarından işığa çıxarılan minlərlə olay və hadisəni oxuculara çatdırmaqla bu dəyərləri təbliğ 

etməkdən qürur duyuruq. 

 

Naxçıvan tarixi o qədər zəngin, o qədər genişdir ki, onu tam olaraq bir neçə yazıda əhatə etmək çətindir.  

Keçən yazımızda Naxçıvanın qədim tarixindən, bu ərazidə mövcud olan dövlətlərdən, yaranan 

mədəniyyətdən qısa da olsa məlumat verdik. Bu yazımızda isə orta əsrlər Naxçıvanına, o cümlədən də şanlı 

Naxçıvan Xanlığının tarixinə, yaranmasına, fəaliyyətinə diqqətinizi yönəltmək istəyirik.  

 

Döyüş meydanına çevrilən Naxçıvan... 

 

Tarixi mənbələrdə yazılır ki, XV əsrdə Naxçıvan ərazisi əvvəlcə Qaraqoyunlu, daha sonra isə Ağqoyunlu 

dövlətlərinin tərkibində idi. 1501-ci ildə Şərur döyüşündə qızılbaşların Ağqoyunlular üzərində qələbəsindən 

sonra Naxçıvan Səfəvilərin hakimiyyəti altına keçdi. Məlumatlara görə, Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə 280-

300 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edən tarixi Azərbaycan vilayəti inzibati ərazi baxımından dörd 

bəylərbəyliyə bölünmüşdü: Şirvan, Gəncə (Qarabağ), Çuxursəd və Təbriz bəylərbəylikləri. Naxçıvan 

ərazisindən yalnız Ordubad şəhəri Təbriz bəylərbəyliyinin tərkibinə daxil idi. "Vikipediya"da qeyd edilir ki, 

Naxçıvan MR-in digər əraziləri isə Çuxursəd bəylərbəyliyinin tərkibinə daxil olub: "Çuxursəd bəylərbəyliyinin 

mərkəzi İrəvan şəhəri idi. İrəvan, eləcə də Naxçıvan şəhəri qızılbaş ustaclılar tayfasının iqamətgahı olub. Səfəvi-

Osmanlı müharibələri dövründə (XVI-XVII əsrlər) Naxçıvan ərazisi döyüş meydanına çevrildi. Dəfələrlə əldən-

ələ keçən Naxçıvan şəhəri isə dağıntılara məruz qaldı. Dövrün hərbi-siyasi hadisələri üzündən Naxçıvan şəhəri 

əski əzəmətini, Azərbaycanın iqtisadi-siyasi, mədəni həyatındakı rolunu və mövqeyini itirmişdi. Culfa, 

Ordubad, Əylis kimi mərkəzlərə də xeyli zərər dəymişdi. I Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə (1587-1629) isə 

Naxçıvandan İrana çoxlu əhali sürgün olundu. 

XVII-XVIII əsrlərdə Naxçıvan ərazisi ustaclılar tayfasının idarəsinə verilmişdi. Bu tayfanın tərkibinə daxil 

olan Kəngərlilər Naxçıvanın siyasi və mədəni həyatında aktiv iştirak edirdilər. XVIII əsrin əvvəllərində 

Azərbaycana sahib olmaq uğrunda iki türk sülaləsi - Osmanlılar və Səfəvilər arasında mübarizə yenidən 

gücləndi. 1724-cü ilin sentyabrında Osmanlılar Naxçıvan şəhərini, bir neçə gün sonra isə Ordubad şəhərini 

tutdular. Naxçıvan vilayətinin böyük bir hissəsi yeni təşkil olunmuş Naxçıvan sancağının tərkibinə daxil edildi. 

Osmanlılar dövründə Naxçıvan sancağı 14 nahiyəyə bölünmüşdü: Naxçıvan, Əlincə, Sair Məvazi, Dərəşahbuz, 

Mülki-Arslan, Məvazeyi-Xatun, Qarabağ, Qışlağat, Dərəşam, Azadciran, Şorlut, Dərəşürgüt, Sisyan, Dərələyəz. 

Ordubad ayrıca nahiyə təşkil etməyərək Azadciran nahiyəsinə daxil idi. 1735-ci ildə Azərbaycanın digər 

əraziləri kimi, Naxçıvan da Nadir xanın hakimiyyətinə keçdi. 1736-cı il Muğan qurultayında özünü şah elan 

edən Nadir şah Əfşar Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoydu. Mərkəzləşdirmə siyasəti yeridən Nadir şah 

inzibati - ərazi bölgüsünü dəyişdi, bəylərbəylikləri ləğv edərək Azərbaycanın bütün ərazisini vahid Azərbaycan 

vilayəti (mərkəzi Təbriz şəhəri) adı altında birləşdirdi və vilayətin idarəsini qardaşı İbrahim xana həvalə etdi. 

Naxçıvan bölgəsində yaşayan Kəngərli tayfası Nadir şaha itaətsizlik göstərdiyinə görə bu tayfanın bəzi üzvləri 

Əfqanıstana sürgün edildi. 
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Nadir şah Naxçıvan əyalətinə eyni zamanda iki hakim təyin etdi: "Hakim-e ölkə-ye Naxçıvan" (tayfa vəkili 

və əyalətdən toplanan qoşunun rəisi) və "Hakim-e tümən-e Naxçıvan" (şah tərəfindən təyin olunur, iqtisadi-

inzibati idarə işlərinə rəhbərlik edirdi). 1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın sui-qəsd nəticəsində öldürülməsindən 

sonra Kəngərli tayfasının başçısı Heydərqulu xan özünü Naxçıvanın müstəqil xanı elan edərək Naxçıvan 

xanlığının əsasını qoydu. Zəngəzur dağlarından Araz vadisinə qədər ərazini əhatə edən xanlığın mərkəzi 

Naxçıvan şəhəri oldu. Xanlıq inzibati cəhətdən Əlincə, Xok, Dərələyəz, Ordubad, Əylis, Dəstə, Çənənəb və 

Biləv mahallarına bölünmüşdü". 

 

Tariximizin 18-ci yüzilliyində qalan Naxçıvan Xanlığı... 

 

Naxçıvan Xanlığı Azərbaycan xanlıq tarixində xüsusi yeri olan bir quruluşdur. Mənbələrin verdiyi məlumata 

görə, Naxçıvan Xanlığı 1747-1828-ci illərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan feodal dövləti kimi tarixdə öz 

yerini tutur. Bəllidir ki, 18-ci əsrin ortalarında Azərbaycanın şimalında yaranmış xanlıqlardan biri də Naxçıvan 

Xanlığı olub. Xanlığın ərazisi Zəngəzur dağlarından Araz çayının vadisinə qədər olan torpaqları əhatə edirdi. 

İrəvan, Qarabağ və Maku xanlıqları ilə həmsərhəd idi. Nadir şah Əfşarın ölümündən sonra 1747-ci ildə Kəngərli 

tayfasının başçısı Heydərqulu xan yerli feodalların köməyi ilə şahın naibi Ağahəsəni Naxçıvandan qovdu və 

özünü xan elan etdi (1747-1764). 

XVIII əsrin ortalarında Azərbaycan ərazisində yaranan 18 xanlıqdan biri də Naxçıvan Xanlığı olub və bu 

xanlığın keçdiyi yol kifayət qədər maraqlıdır. 1797-ci ilə qədər Naxçıvan Xanlığı müstəqil dövlət qurumu olaraq 

fəaliyyət göstərib. Bu dövrdə xanlığın ali hakimi xan özü idi, qalan feodalların hamısı ona tabe idilər. Lakin İran 

hakimiyyəti dövründə (1797-1828) xanlığın idarə olunmasında tamamilə başqa vəziyyət yarandı. Naxçıvan 

Xanlığı Cənubi Azərbaycanın tərkibinə daxil edildi. Naxçıvan Xanlığının iqtisadiyyatı üçün natural təsərrüfat 

xüsusilə xarakterik idi. Başqa Azərbaycan xanlıqlarında olduğu kimi, burada da həlledici amil feodal istehsal 

üsulu idi. Naxçıvan Xanlığında iqtisadiyyatın əsasını heyvandarlıq və əkinçilik təşkil edirdi, əsas istehsal 

vasitəsi torpaq idi. Şərqin müsəlman ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan xanlıqlarında da beş növ torpaq 

mülkiyyəti mövcud idi: dövlət (xəzinə) torpaqları; xan ailəsinə məxsus torpaq sahələri (xalisə), ayrı-ayrı 

feodallara, mülkədarlara məxsus torpaq sahələri (mülk torpaqları); məscidlərin, pirlərin və bu kimi dini 

ocaqların ixtiyarında olan torpaqlar (vəqf torpaqları); kənd icmasına məxsus torpaq sahələri (camaat torpağı). 

Dağ kəndlərində yaşayan əhalinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq idi. Düzən yerlərdə isə maldarlıq əhalinin 

ikinci məşğuliyyəti hesab olunurdu. Naxçıvan Xanlığında feodal təsərrüfatının iki müxtəlif iqtisadi forması-

oturaq əkinçilik və yarımköçəri maldarlıq səciyyəvi idi, bu da kəndlilərdən çoxlu vergilərin alınmasına gətirib 

çıxarırdı. Kəndlilərdən alınan vergilərin sayı və miqdarı müxtəlif idi. Vergilərin müxtəlifliyi, ilk növbədə, iqlim 

şəraitindən və tez-tez baş verən feodal ara müharibələrinin vurduğu zərərdən asılı idi. XVIII əsrin ikinci 

yarısında Azərbaycanın bütün xanlıqları çox ağır siyasi şəraitlə qarşılaşırdılar. Tez-tez baş verən hərbi yürüşlər, 

saray çevrilişləri kənd təsərrüfatına da ağır zərbə endirirdi. Rəiyyətlər kənd icması tərəfindən ayrılmış torpağı 

becərir və əldə etdiyi məhsulun onda birindən beşdə bir hissəsinə qədərini ona verməyə məcbur olurdular. 

Rəiyyətlər nəinki torpaqların becərilməsi ilə məşğul olur, həm də feodal torpaqlarında bir sıra tikintilərdə 

işləyirdilər. Rəiyyət feodaldan aldığı əmək alətləri, toxum və s. üçün də əldə etdiyi məhsulun müəyyən hissəsini 

ona verməyə məcbur olurdu. Kəndlilərə hüquqi cəhətdən becərdikləri feodal torpaqlarını atıb başqa yerlərə 

getməyə icazə verilirdi. Lakin təcrübədə çox nadir hallarda bu cür köçmələr baş tuturdu. Belə hallar bir sıra 

çətinliklərlə qarşılaşırdı ki, bu da rəiyyətlərin könüllü şəkildə köçmələrinə imkan vermirdi, köçməzdən əvvəl 

rəiyyət öhdəsinə düşən bütün işlərin başa çatmasını gözləməli, torpaqla bağlı bütün mükəlləfiyyətləri yerinə 

yetirməli, başqa bir yerə köçəcəyi barədə əvvəlcədən feodala xəbər verməli, öz borclarını və vergiləri vaxtında 

ödəməli idi. 

"Vikipediya"nın verdiyi məlumata görə, Naxçıvan Xanlığında əhalinin nisbətən sıxlıq təşkil etdiyi yerləri üç 

qrupa bölmək olar: birinci qrupa Naxçıvan şəhəri daxil olmaqla Naxçıvan çayının mənsəbinə doğru uzanan 

ərazi; ikinci qrupa daxil olan ərazi Culfadan başlayaraq, Ordubaddan keçməklə Gilançay boyunca davam edərək 

Mehri istiqamətinə qədər gəlib çatırdı. Üçüncü qrupa isə əhalisi nisbətən az olan ərazi- Əlincə çayı boyunca 

uzanan sahə daxil idi. Naxçıvan Xanlığının qalan ərazisi meşəsiz, hər cür bitkidən məhrum və susuz yerlər idi. 

Dövlət mədəniyyətimizin formalaşmasına böyük töhfələr verən Naxçıvan Xanlığı haqda yazarkən mütləq 

burada hökmranlıq edən şəxsiyyətləri də yada salmalıyıq.  
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"Vikipediya" yazır ki, Naxçıvan xanı Heydərqulu xanın ölümündən sonra hakimiyyətə Hacı xan Kəngərli 

keçdi. Onun dövründə xanlıq xeyli zəiflədi":Hacı xanın oğlu Rəhim xanın hakimiyyəti illərində xanlıqda daxili 

çəkişmə başlandı. Əliqulu xan, Vəliqulu xan və Abbasqulu xan Kəngərlilərin zamanında xanlıq xeyli zəiflədi. 

XVIII əsrin 80-ci illərində Xoy Xanlığı, Qarabağ, İrəvan xanlıqları, Kartli-Kaxetiya çarlığı və İran zəifləmiş 

Naxçıvan Xanlığını öz təsirləri altına almağa çalışırdılar. 1783-cü ildə Xoy xanı Əhməd xan Naxçıvan Xanlığını 

özündən asılı vəziyyətə salaraq orada öz adamı Cəfərqulu xanı hakim təyin etdi (1783-1787). Əhməd xan 

Dünbüli 1786-cı ildə öldürüldü və Naxçıvan Xanlığı Xoy Xanlığının asılılığından çıxaraq yenidən müstəqil 

oldu. Hakimiyyətə isə (1787) Kəlbəli xan Kəngərli gəldi. 1787-ci ildə Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan Cavanşir 

Naxçıvana yürüş etdi. Yenicə hakimiyyətə gəlmiş Kəlbəli xan bu hücumun qarşısını ala bildi. Xoy və İrəvan 

xanlıqları ilə münasibətləri yaxşılaşdıran Kəlbəli xan 1792-ci ildə İbrahim Xəlil xanın ikinci yürüşünü də dəf 

edə bildi. Lakin İran təhlükəsinə qarşı birgə mübarizə onların arasındakı ziddiyyətləri azaltdı. 1795-ci ildə Ağa 

Məhəmməd xan Qacarın qoşunları Azərbaycana hücum etdi və bu zaman Kəlbəli xan Rusiyaya meyl etdi. Məhz 

buna görə də Ağa Məhəmməd şah Qacar 1797-ci ildə ikinci dəfə Azərbaycana yürüş edəndə Naxçıvan Xanlığını 

işğal edib onu özündən asılı vəziyyətə saldı. Ağa Məhəmməd şah Qacar Kəlbəli xanı həbs etdirib onun bir 

gözünü çıxartdırdı. Hakimiyyətə isə Kəlbəli xanın qardaşı Abbasqulu xanı (1797-1801) gətirdi. Ağa Məhəmməd 

şah Qacarın öldürülməsindən sonra (1797) Kəlbəli xan İrandan qaçıb Naxçıvana gəldi..." 

Bəlli olduğu kimi, Azərbaycan xanlıqlarının bir çoxunda baş verən daxili çəkişmələr, qonşuluqdakı iri 

dövlətlərin yersiz müdaxilələri Naxçıvan Xanlığına da təsirsiz ötüşməyib. Təəssüf ki, bu ağrılı məqamlar 

tariximizin səhifələrinə qanlı ləkələr salıb. 

Ardı var... 

 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur. 

 

Bakı Xəbər.-2014.-4,5,7 sentyabr.-N 157,158.-S.12,15. 
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Sosial-iqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli nümunə kimi qəbul edilir 

 

Cari ilin altı ayının yekunları bu qənaətə gəlməyə əsas verir 

 

Rauf Əliyev 

AzərTAc-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bürosunun rəhbəri 

 

Blokada və inkişaf sözləri kəskin şəkildə bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən müxtəlif anlayışlardır. Buna 

görədir ki, 24 ildir blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəzərə çarpan sürətli sosial-

iqtisadi inkişaf beynəlxalq səviyyəli ekspertlər tərəfindən heyrətlə qarşılanır. Səbəb isə məlumdur: dünyanın heç 

bir yerində blokada vəziyyətində saxlanılan bir məkanda inkişaf meylləri, ümumiyyətlə, nəzərə çarpmayıb. Yəni 

hazırda dünyada ikinci belə bir nümunə yoxdur. Məhz buna görə həmin beynəlxalq ekspertlər iqtisadi inkişafla 

bağlı terminologiyaya yeni bir anlayışın daxil olduğunu etiraf edirlər. Bu, sosial-iqtisadi inkişafın Naxçıvan 

modelidir. 

Aparılan məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası çox 

sürətlə inkişaf edir. Qədim diyarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu bütün vəzifələrin 

icra olunması, çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi, 

lazımi islahatların aparılması, mühüm əhəmiyyətə malik Dövlət proqramlarının reallaşdırılması nəticəsində 

Naxçıvan sosial-iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmizdə liderliyini qorumaqdadır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyinin qeyd olunduğu və “Muxtariyyət ili” elan 

edilmiş 2014-cü ilin ilk yarımilində bu uğurlar daha dinamik xarakter alıb. 

Bu məqamda onu da xatırladaq ki, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə iqtisadi 

inkişafda sənayenin xüsusi çəkisini artırmaq, ölkəmizin güclü sənaye mərkəzinə çevrilməsi üçün mövcud 

potensialdan daha səmərəli istifadə etmək məqsədilə 2014-cü ilin Azərbaycan Respublikasında “Sənaye ili” elan 

edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sevindirici haldır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatının 

bütün sahələrində olduğu kimi, sənayenin inkişafında da böyük uğurlar qazanılıb, ötən müddət ərzində 

rəqabətqabiliyyətli müasir sənaye sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması 

sahəsində çoxsaylı layihələr icra edilib, yeni iş yerləri açılıb. Qədim diyarda sənaye məhsullarının istehsalının 

ilbəil sürətlə artması da bu sahədə nəzərəçarpan inkişafın əsas göstəricilərindən biri kimi dəyərləndirilir. 

Bu ilin 6 ayında muxtar respublikada 471 milyon 580 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal olunub 

ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki göstəricini 1,5 faiz üstələyir. Sənaye məhsulu istehsalının 95,8 faizi 

malların, 4,2 faizi isə xidmətlərin payına düşüb. Dövlət sektorunda 32669 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda 

isə 438911 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilib. Başqa sözlə, istehsal olunan məhsulun 93,1 faizi özəl 

sektorun payına düşüb. 

Bundan əlavə, cari ilin ötən dövründə muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə 22 layihə üzrə istehsal və 

xidmət obyektləri istifadəyə verilib. Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 48 layihə üzrə istehsal və 

xidmət obyektlərinin qurulması isə davam etdirilməkdədir. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində sənaye sahəsinin inkişafı istiqamətində bank və kredit təşkilatları tərəfindən 

təsərrüfat subyektlərinə 2 milyon 233 min 800 manat həcmində kredit verilib. Bu da bir il əvvəlki müvafiq 

göstəricidən 2,3 dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikada sənayedə istehsalın artması ixracın da həcminə müsbət təsir göstərib və cari ilin ilk 

yarısında daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 138 milyon 670 min ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulu 

xarici ölkələrə ixrac edilib. 

İqtisadiyyatın ən vacib sahəsi olan kənd təsərrüfatında istehsalın və ixracın stimullaşdırılması, məhsulun 

rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına 

ödənilməsinə dövlət dəstəyinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu istiqamətdə görülən işləri yüksək qiymətləndirən dövlətimizin başçısı 

İlham Əliyev deyib: “Naxçıvanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri, demək olar ki, tam şəkildə öz həllini 

tapmışdır. Bu da böyük nailiyyətdir, böyük uğurdur”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 2008-ci il sentyabrın 17-də imzaladığı 

Sərəncamla təsdiq olunmuş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları 
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ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın icrası istiqamətində bir sıra işlər görülüb. Proqramın qəbul 

olunduğu 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bitkiçilik məhsullarının həcmi 3 dəfə artaraq 46 milyon 

419 min manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 82,3 faiz artaraq 53 milyon 426 min manata çatıb. 

Etibarlı ərzaq təminatı sisteminin qurulması daxili bazarda tələbatın səmərəli ödənilməsi ilə yanaşı, ixrac 

potensialını da gücləndirməkdədir. Ötən dövr ərzində muxtar respublikadan 36 milyon ABŞ dollarından artıq 

kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə də meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac olunub. 

Ümumilikdə, istehsalın yüksək sürətlə artması iqtisadi inkişafın mühüm göstəricilərindən hesab edilir. Yerli 

istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, hazırda muxtar respublikada 349 növdə məhsul istehsal 

olunmaqdadır. Bu məhsulların 116 növü ərzaq, 233 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 107 növdə ərzaq, 227 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 334 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilib. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

bütün sahələrdə inkişafa nail olub. Təbii ki, bu inkişaf meylinin qorunub saxlanılması qarşıda duran ən mühüm 

vəzifələrdən biridir. Onu da deyək ki, inkişaf həm də enerjiyə olan tələbatı daha da artırır. Yəni yüksəlişi 

qoruyub saxlamaq üçün ilk növbədə muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək lazımdır. Bu 

mənada muxtar respublikada enerji təminatının daha da yaxşılaşdırılması, ən əsası, enerji təhlükəsizliyinin 

təmin olunması istiqamətində mühüm əhəmiyyətə malik işlər görülüb. Bütün bunların nəticəsində Naxçıvan 

enerji ixrac edən mühüm iqtisadi məkana çevrilib. 

Muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirən 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib: “Naxçıvanda enerji təhlükəsizliyi məsələləri öz həllini tam şəkildə 

tapıbdır. Bu da çox sevindirici haldır. Bu gün Naxçıvan 100 faiz səviyyəsində qazlaşdırılıbdır. Bütün yaşayış 

məntəqələrində təbii qaz vardır. Naxçıvan bu gün elektrik enerjisi ilə təchizat baxımından öz enerji 

təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin edə bilibdir. Hətta ixrac imkanları yaranmışdır”. 

Bu sahədə tədbirlərin intensivləşdirilməsi məqsədilə 2014-cü il martın 14-də Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Arpaçay-2” Su Elektrik Stansiyasının tikintisinin 

maliyyələşdirilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, “Arpaçay-2” Su Elektrik Stansiyasının 

tikintisini başa çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə 4 milyon manat vəsait ayrılıb. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində Şərur rayonunda 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat gücündə 

“Arpaçay-2” Su Elektrik stansiyaları istifadəyə verilib. Ordubad rayonunda 36 meqavat gücündə Ordubad Su 

Elektrik Stansiyasının inşası işləri davam etdirilməkdədir. 

Enerji təhlükəsizliyinin əsas tərkib hissəsi kimi istehlakçıların təbii qazla təminatı təsərrüfat fəaliyyətinin 

inkişafında mühüm rol oynamaqdadır. Bu il iyulun 1-nə olan məlumata görə, 81 min 517 abonent təbii qazla 

təmin olunub. 

İnvestisiya qoyuluşları hər bir sahənin dinamik inkişafını sürətləndirən mühüm amillərdən biridir. Cari ilin 

ötən dövrü ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 516 milyon 277 min 

manatlıq investisiya yönəldilib ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 1,6 faiz çoxdur. 

İnvestisiya qoyuluşlarının 455 milyon 694 min manatı və ya 88,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilib. Cari ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada 121 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilərək, yenidən 

qurularaq və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilib. Hazırda 234 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi, 

yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri davam etdirilir. 

Bu dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin gəlirlərinin müsbət artım dinamikası qorunub 

saxlanılıb. Cari ilin ilk altı ayında muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il əvvələ nisbətdə 3,4 faiz artaraq 

755 milyon 16 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 1,8 faizlik artımla 1731 manata çatıb. Bu dövr 

ərzində orta aylıq əmək haqqının məbləği 382,5 manata çatıb ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 2,1 faiz çoxdur. 

Qədim diyarda əhalinin işlə təminatı məsələsinə də xüsusi diqqət göstərilir. Bu ilin yanvar-iyun aylarında 

1655 yeni iş yeri yaradılıb ki, bunun da 1599-u və ya 96,6 faizi daimi iş yerləridir. 

Muxtar respublikada əmək bazarının tənzimlənməsi və əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi 

məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
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olunmuş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə 

Dövlət Proqramı”nın icrası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülüb. Yaradılan “isaxtar.nmr.az” internet saytı 

vasitəsilə muxtar respublikada əmək bazarının tələblərinə uyğun təşkil olunan peşə kursları, ictimai işlər, habelə 

vakansiyalar barədə məlumatlar iş axtaranlara çatdırılır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumi daxili məhsulun (ÜDM) artımı ümumi sürətli inkişafın bariz 

nümunəsidir. Ötən altı ay ərzində muxtar respublikada 1 milyard 14 milyon 85 min manatlıq ÜDM istehsal 

olunub ki, bu da bir il əvvəlki göstəricini 2,4 faiz üstələmək deməkdir. 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında hər 

bir nəfərə düşən ÜDM-in həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 2,3 faiz artaraq 2323,8 manat (2962,9 ABŞ 

dolları) səviyyəsində olub. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 31,5 faizlik payla sənaye sahəsi, ikinci 

yeri isə 22,8 faizlik payla tikinti sahəsi tutub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli tədbirdə buradakı irimiqyaslı 

quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirən Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev deyib: “Sevinirəm ki, 

bu gün Naxçıvan çiçəklənən bir diyardır. Dünən son bir il ərzində Naxçıvanda görülən işlərlə bir daha tanış 

olarkən gördüm ki, nə qədər böyük işlər görülür, Naxçıvan rəhbərliyi muxtar respublikanın inkişafı üçün nə 

qədər böyük sevgi ilə, diqqətlə səylər göstərir. Bütün bu uğurlar münasibətilə naxçıvanlıları ürəkdən təbrik 

edirəm”. 

Həqiqətən də sürətlə inkişaf edən, yüksələn Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vətən sevgisindən güc alan 

insanlarının gördükləri möhtəşəm işlər təbrikə layiqdir. Çünki həmin insanlar bu gün qədim diyarımızı gündən-

günə gözəlləşən, çiçəklənən cənnət məkana çeviriblər. 

 

İki sahil.-2014.-23 iyul.-№ 130.-S.18. 
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Naxçıvan: strateji inkişaf hədəflərinə doğru 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90 

 

Ruslan MƏMMƏDOV, 

AMEA Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı 

 

Birinci Dünya müharibəsinin yaratdığı qlobal proseslər nəticəsində Qafqaz regionunun siyasi 

xəritəsində də dəyişikliklərin əsası qoyulmuş və çar Rusiyasının regiondakı mövqeyi xeyli zəifləmişdi. 

Lakin Rusiya imperiyası bu məğlubiyyətlə barışmaq istəmirdi.  1918-ci ildə müsəlman Şərqində 

yaradılan ilk demokratik respublika - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iki il sonra hərbi işğala məruz 

qalması imperiya siyasətini davam etdirən sovet Rusiyasının təcavüzkar niyyətinin nəticəsi idi. 

 

Çar Rusiyası kimi,  Sovet İttifaqı da erməni millətçilərindən istifadə etməklə, Azərbaycana qarşı hərbi-siyasi 

təzyiqləri artırırdı. Ermənilər gah “əzilən irq” adı altında silahlandırılır, gah da rusların müttəfiqi kimi təqdim 

olunurdu. Bütün bu proseslər Naxçıvan bölgəsində də ictimai-siyasi sabitliyi pozurdu. Belə olan şəraitdə 

Naxçıvanın  ziyalıları, siyasi və dövlət xadimləri yaranmış təhlükələri dəf etmək üçün çıxış yolları axtarırdılar. 

1918-ci ildə paytaxtı Naxçıvan şəhəri olmaqla, Araz-Türk Dövlətinin yaranması da məhz bu istiqamətdə atılmış 

mühüm tarixi addımlardan idi. Tarixi araşdırmalar təsdiq edir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti 

ilə Araz-Türk Respublikası rəhbərliyi arasında Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi və təhlükələrin 

qarşısının alınması məsələlərinə dair heç bir fikir ayrılığı olmamışdır.  Araz-Türk Respublikasının 

yaradılmasında yeganə məqsəd Naxçıvanın üzləşdiyi təhlükələri aradan qaldırmaq idi. 

Tanınmamış Araz-Türk Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə daxil edilməsi ilə 

regiondakı təhlükələr  tədricən aradan qaldırılırdı. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də sovet Rusiyasının hərbi 

təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi Naxçıvan üçün yeni işğal təhlükəsi 

yaratdı. Bundan üç il sonra isə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası təsis edildi. 

SSRİ-nin yaranmasından sonra erməni millətçiləri və təcavüzkar Ermənistan dövlətinin rəhbərləri Sovetlər 

Birliyində daim dəyişən ictimai-siyasi proseslərdən yararlanaraq Naxçıvana qarşı əsassız ərazi iddialarını 

gerçəkləşdirməyə cəhdlər etmişlər.  Ötən əsrin 60-cı illərində SSRİ-yə rəhbərlik etmiş N.S.Xruşşovun siyasi 

hakimiyyəti dövründə bu təhlükələr daha da şiddətlənmişdi. Lakin 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi ermənilərin Naxçıvanla bağlı mənfur planlarını pozdu. 

SSRİ-nin süqutu ərəfəsində ermənilərin Naxçıvana qarşı əsassız iddiaları yenidən siyasi gündəmə gətirildi. 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı cinayətdən daha 

təhlükəlisi Naxçıvanın işğalına hesablanmış  planlar idi. Həmin gecə erməni basqınçıları Ermənistandakı sovet 

ordusunun hərbi hissələrinin birbaşa köməyi ilə bütün imkanlardan istifadə edərək Naxçıvanın ən strateji 

yüksəkliklərindən sayılan Sədərək məntəqəsinə hücum etdilər. 

 Məqsəd, ilk növbədə, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında  yeganə quru əlaqəsi olan həmin ərazini ələ keçirmək 

idi. Bunun üçün Sədərəkin müdafiəsinə cəmlənmiş muxtar respublikanın qüvvələrini yayındırmaq üçün 

düşmənin Şada, Buzqov, Axura, Havuş, Günnüt və digər kəndlər istiqamətində hücumları daha da intensivləşdi. 

Sədərək kəndinin yüksəklikləri isə bir neçə saatlığa erməni daşnaklarının əlinə keçsə də, sonradan düşmən geri 

oturduldu. Qeyd etmək lazımdır ki, 1990-cı il yanvarın 15-də Şərur rayonunun Kərki kəndi SSRİ Müdafiə 

Nazirliyinin 7-ci ordusunun köməyi ilə ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. 

Belə bir vaxtda Naxçıvan MSSR Ali Soveti SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul etdi. 

Naxçıvanın muxtar statusu ilə bağlı 1921-cu ildə imzalanmış “Qars müqaviləsi”nin şərtləri Naxçıvanın SSRİ-

nin tərkibindən çıxması  barədə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin bu qərarına hüquqi əsaslar verirdi. Qeyd etmək 

yerinə düşər ki,  Naxçıvanın erməni yaraqlılarından təmizlənməsində Osmanlı ordusunun sərkərdəsi Kazım 

Qarabəkir paşanın, “Qars müqaviləsi”nin hazırlanmasında dövrünün nüfuzlu siyasi və dövlət xadimi Behbud 

ağa Şahtaxtinskinin misilsiz tarixi xidmətləri olmuşdur. Naxçıvana muxtar status alınmasının “Qars 

müqaviləsi”nə daxil edilməsi istiqamətində B.Şahtaxtinskinin apardığı bütün danışıqlarda bölgənin qədim 

Azərbaycan torpağı olması, əhalinin mütləq əksəriyyətini müsəlman azərbaycanlıların təşkil etməsi və əhalinin 
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heç bir halda Azərbaycan dövlətindən ayrı yaşamağa razılaşmayacağı kimi ciddi həqiqətləri önə çəkilmiş və 

bütün bunlar öz bəhrəsini vermişdi. 

1988-1993-cü illərdə  Azərbaycanda yaranmış hərbi-siyasi gərginlik, hərtərəfli böhran həddi Naxçıvanda da 

normal həyat tərzini pozmuşdu. Ermənistan tərəfi muxtar respublikanı işğal etmək üçün bütün imkanlarını işə 

salmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyev məhz belə bir ağır vəziyyətdə özünü Naxçıvanın harayına çatdırdı.  

Prezident İlham Əliyev bu barədə danışarkən demişdir: “...O vaxt naxçıvanlılar Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərmişdilər. Ermənistan tərəfindən edilən bütün hücumlara çox layiqli 

cavab verilmişdi və düşmən yerinə oturdulmuşdu. O anlarda, o aylarda, o illərdə Naxçıvanın taleyi həll 

olunurdu və bir daha o tarixə nəzər salaraq görürük ki, əgər Heydər Əliyev o vaxt Naxçıvanda olmasaydı, yəqin 

ki, Naxçıvanın taleyi çox acınacaqlı ola bilərdi”. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilməsi 

dünyanın nəzərini Naxçıvana yönəltdi. Ulu öndərimizin  siyasi fəaliyyətinin çoxşaxəliyi və dəqiq strategiyası 

Naxçıvanın gələcək işıqlı həyatını təmin etdi, işğal təhlükəsi arxada qaldı. Heydər Əliyev 1992-ci il  yanvarın 

19-da qardaş Türkiyənin, aprelin 1-də ATƏT-in, mayın 27-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Naxçıvana 

göndərdiyi xüsusi nümayəndə heyətlərini,  iyunun 17-də ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili 

R.Maylsı,  iyulun 23-də Rusiya Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, Dağlıq Qarabağ  münaqişəsinin dinc 

yolla aradan qaldırılması üzrə rusiyalı vasitəçi nümayəndəliyinin rəhbəri  Vladimir Kazimirovu,  1993-cü il 

martın 5-də Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Harold Fomstoku,  yenə həmin gün 

Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Jan Perreni  qəbul etdi. 

Heydər Əliyev Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə özünün uzaqgörən  siyasəti ilə muxtar respublikanın başı 

üstünü almış işğal təhlükəsini tədricən aradan qaldırır, əhalinin minimum tələbatını təmin edirdi. Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin Naxçıvana basqınlarının ciddiliyini nəzərə alaraq 1992-ci il mayın 22 və 23-də Heydər 

Əliyev yaranmış vəziyyətlə bağlı yerli televiziya ilə  muxtar respublika əhalisinə müraciət etdi. Məlum oldu ki, 

görülən diplomatik tədbirlər nəticəsində 57 dövlət Ermənistanın Naxçıvana qarşı təcavüz cəhdlərini rəsmi 

şəkildə pisləmişdir. Ulu öndərimizin 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı isə  

ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoydu. 

Məlumdur ki, 1988-ci ildən başlayaraq  Azərbaycanda hərtərəfli tənəzzül prosesi baş vermişdir. Dövlət 

müstəqilliyimizin bərpası ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan hərtərəfli vəziyyət  və 

Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi uzaqgörən strategiya nəticəsində sonrakı illərdə muxtar respublikada baş 

vermiş inkişaf dinamikası haqqında aydın təsəvvür yaratmaq məqsədi ilə ötən 20 ilin (1991-2011) 

statistikasından bəzi məqamlara nəzər yetirək. Naxçıvanın iqtisadi inkişafının xarakterik xüsusiyyətlərindən biri 

ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının davamlılığı və proporsional bölgüsü təmin 

olunmuşdur. Tikinti sektorunda iş həcminin artmasının nəticəsidir ki, əgər keçmiş Sovetlər Birliyinin yüksək 

inkişaf mərhələlərindən hesab olunan 1989-cu ildə muxtar respublikada tikinti sektorunda bir ay ərzində 2535 

ton beton istifadə olunurdusa,  hazırda bu göstərici bir gün ərzində inşaat işlərinə sərf olunan betonun ümumi 

həcminə bərabərdir. 

 Təhsilə göstərilən yüksək qayğı hazırda Azərbaycanın  dövlət siyasətinin başlıca prioritetlərindəndir. Bu 

qayğı Naxçıvan Muxtar Respublikasında da açıq-aydın hiss olunur. Belə ki, ötən 20 ildə muxtar respublikada 

189 məktəb tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Sovetlər Birliyi dövründə bu qədər məktəbi 

inşa etmək üçün  44 il vaxt lazım gəlmişdi. Naxçıvanın qızıl dövrü kimi xarakterizə olunan son 20 il ərzində 

muxtar respublikada 188 səhiyyə ocağı  tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Qeyd edək ki, 

muxtar respublika ərazisində bu sayda tikilini təhvil vermək üçün keçmiş Sovetlər Birliyində 50 il vaxt sərf 

olunmuşdu. 

Artıq muxtar respublikada il ərzində istehsal olunan sənaye məhsulu kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini 

orta hesabla 2 dəfə üstələyir. Əgər 20 il əvvəl muxtar respublikada istehsal olunan ümumi daxili məhsulda 

aparıcı yeri kənd təsərrüfatı və ticarət tuturdusa, hazırda üstünlük sənaye və tikinti sahələrinə məxsusdur. Bu da 

muxtar  respublika iqtisadiyyatının sənaye təmayüllü baza üzərində inkişafını təsdiqləməkdədir. 

Ötən 20 ildə muxtar respublika ərazisində təkcə dövlət strukturlarının dəstəyi ilə 10462 hektar sahədə 

yaşıllıqlar - meşə massivləri, meyvə bağları və s. salınmışdır. Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 8 

faizini yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ilin əvvəllərində isə bu göstərici 0,6 faiz həddində olmuşdur. 
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Naxçıvanda 2993 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış, 5 yeni avtovağzal kompleksi inşa 

olunmuş, 125 körpü tikilərək və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Bu müddət ərzində şəhər 

nəqliyyatı işinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərə uyğun olaraq 142 ədəd yeni müasir tipli avtobus 

alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş və istismara buraxılmışdır. 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Zirvə görüşünün 2009-cu ilin oktyabrında Naxçıvan şəhərində 

keçirilməsi, Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2010-cu il aprelin 26-dan 29-dək Türkiyə səfərinə 

qardaş ölkənin yüksək rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diqqət göstərilməsi, İran tərəfi ilə ali rəhbərlik səviyyəsində 

qarşılıqlı səfərlərin təşkili və birgə iqtisadi layihələrin davam etdirilməsi, beynəlxalq missiyalı müşahidəçilərin 

və səfirlərin Naxçıvana ardıcıl səfərləri, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının “İpək Yolu yük avtomobilləri karvanı” 

layihəsi əsasında 2010-cu il sentyabrın  22-də Tehran şəhərindən yola salınan maşın karvanının oktyabrın 20-də 

Sədərək sərhəd-buraxılış məntəqəsindən Türkiyə ərazisinə daxil olması kimi mühüm məqamlar Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafına, müasir həyatına ayna tutan xarakterik faktlardır. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-18 iyul.-N 152.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 2014-cü ilin birinci yarısında 

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 28-də dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

doqquzuncu sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada 2014-cü ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları müzakirə edilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası təsdiq olunmuş,"Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları 

üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilmişdir. 

 

2014-cü ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə 

əlaqədar məruzədə bildirilmişdir ki, cari ilin yanvar— may ayları ərzində muxtar respublikada tikinti-quruculuq 

işləri uğurla davam etdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına ümumilikdə 18 milyon manat vəsaitin ayrılması burada gedən quruculuq işinə böyük töhfə 

olmuşdur. 

Hesabat dövrü ərzində təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, rabitə, energetika və digər sahələr də daxil olmaqla, 

müasir tələblərə cavab verən yeni obyektlər istifadəyə verilmiş, yollar salınmış, körpülər tikilmiş, istehsal, 

xidmət sahələrinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Həyata keçirilən tikinti-quruculuq 

işlərində keyfiyyət əsas götürülmüş, muxtar respublikada istehsal olunan yerli tikinti materiallarından istifadəyə 

üstünlük verilmişdir. 

Muxtar respublikada mövcud olan iqtisadi potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması, sosial-iqtisadi 

vəziyyətin yaxşılaşdırılması və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını təmin etmək məqsədilə genişmiqyaslı tədbirlər 

həyata keçirilmişdir. Maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, yeyinti, yüngül və digər sənaye 

sahələrinin təşəkkülü və inkişafının davamlı xarakter alması nəticəsində 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında 471 

milyon 580 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. 

 Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2014-cü ilin ötən dövründə də sahibkarlığın inkişafı iqtisadi siyasətin əsas 

istiqamətlərindən olmuş, ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 87 faizə çatmışdır. Muxtar 

respublikada fəaliyyəti bərpa edilmiş və ya yeni qurulmuş istehsal müəssisələrində istehsal olunan məhsulların 

sayı 349-a çatdırılmışdır. Hazırda 334 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında müşahidə olunan dinamik artım cari ilin ilk 6 ayında da saxlanılmış, 

ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi daxili məhsulun həcmi 2,4 faiz, sənaye məhsulu 1,5 faiz, əsas 

kapitala yönəldilən investisiyalar 1,6 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6,4 faiz, ixracın həcmi 14,5 faiz, 

orta aylıq əməkhaqqı isə 2,1 faiz artmışdır. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 31,5 faizlik payla sənaye 

sahəsi, ikinci yeri isə 22,9 faizlik xüsusi çəkiylə tikinti sektoru tutmaqdadır. 

Cari ilin ilk 6 ayı ərzində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanları 

genişləndirilmiş, optik kabel magistrallarının inşası davam etdirilmiş, dövlət orqanlarının elektron xidmətlər 

sahəsində işi daha da təkmilləşdirilmiş, yeni nəsil telekommunikasiya sistemi istifadəyə verilmişdir. 2014-cü 

ilin məhsulu üçün muxtar respublikamızda 60 min 829 hektar sahədə əkin aparılmış, ötən dövrdə muxtar 

respublikadan kənara 25 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Cari ilin ötən dövründə muxtar respublikada əhalinin məşğulluğunun təmin olunması da diqqət mərkəzində 

saxlanılmış, 1457 yeni iş yeri açılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə 2013-cü ildə bütün mənbələr hesabına 55 milyon manat 

proqnoza qarşı, 64 milyon 857 min 623 manat vəsait daxil olmuş, tapşırıq 117,9 faiz icra olunmuşdur. 2013-cü 

ildə büdcə daxilolmalarının 84,1 faizi Vergilər Nazirliyi, 12,9 faizi Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təmin 

edilmiş, 3 faizi isə büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxil olmuşdur. 2013-cü ildə dövlət büdcəsinə 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən 49 milyon 600 min manat proqnoza qarşı 54 milyon 560 min 817 manat vəsait 

daxil olmuşdur ki, bu da nəzərdə tutulan məbləğdən 4 milyon 960 min 817 manat çox olmuşdur. 

 2013-cü ildə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən dövlət büdcəsinə 4 milyon manat proqnoza qarşı 8 milyon 

354 min 793 manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da nəzərdə tutulan məbləğdən 4 milyon 354 min 793 manat 

artıqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət büdcəsinin xərcləri 2013-cü ildə 332 milyon 700 min manat 

təyinata qarşı 332 milyon 8 min 10 manat və ya 99,8 faiz icra olunmuşdur. 
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Sessiyada “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Qanunu və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 

(Ombudsman) haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun qəbul 

olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov sessiyada çıxış edərək demişdir: 

— Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən inkişaf strategiyasının davam etdirilməsi 

nəticəsində bu gün Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələrində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iqtisadi və sosial həyatın bütün sahələrində dinamik inkişafa nail olunmuşdur. 

Muxtar respublikada davamlı olaraq əldə edilən uğurlu nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılmasının 90 illiyi ilə əlaqədar elan olunmuş “Muxtariyyət ili”nin ötən 6 ayında da qorunub saxlanılmışdır. 

Hesabat dövrünün ən yaddaqalan hadisəsi ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfəridir. Hörmətli Prezidentimiz muxtar respublikanın inkişafı barədə demişdir: “Naxçıvan 

sürətlə inkişaf edir. Naxçıvanda bütün məsələlər uğurla icra edilir. Bu səfər mənim Naxçıvana son 10 il ərzində 

11-ci səfərimdir. Demək olar ki, hər il Naxçıvana gəlirəm, burada gedən inkişafla tanış oluram. Sevinirəm ki, bu 

gün Naxçıvan çiçəklənən bir diyardır”. 

Ölkə rəhbərinin muxtar respublikada görülən işləri yüksək dəyərləndirməsi hər birimizdə iftixar hissi 

yaratmaqla yanaşı, məsuliyyət hissini də artırır. Blokada şəraitinin çətinliklərinə baxmayaraq iqtisadi fəaliyyətin 

bütün sahələrində tərəqqiyə nail olmaq, əhalinin yaşayış səviyyəsini yüksəltmək, maddi rifah halını 

yaxşılaşdırmaq naminə muxtar respublikanın hakimiyyət və təsərrüfat strukturları bundan sonra da bütün 

səylərini səfərbər edərək “Muxtariyyət ili”ni daha yüksək nəticələrlə başa vurmalıdır. Bunun üçün 2014-cü ilin 

qalan dövründə aidiyyəti orqanlar qarşısında daha ciddi vəzifələr dayanır. 

Sosial-iqtisadi sahədə davamlı inkişaf tempinin təmin edilməsi muxtar respublika büdcəsinin, eləcə də 

iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinə ayrılan maliyyə vəsaitlərinin həcminin ildən-ilə artmasına səbəb olmuşdur. 

Bu isə öz növbəsində maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə olunmasının əhəmiyyətini artırır. Maliyyə 

Nazirliyi və onun yerli orqanları maliyyə sektorunda fəaliyyətin güclənməsinə nail olmalı, pul vəsaitlərindən 

təyinatı üzrə səmərəli istifadəyə diqqəti artırmalıdırlar. 

Muxtar respublikada dövlət proqramlarının icrası iqtisadiyyatın çoxsahəli inkişafı, yeni istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, investisiya qoyuluşlarının həcminin artması üçün geniş imkanlar açıb. İndi 

əsas vəzifə bu dinamikanı qoruyub saxlamaq və muxtar respublikanın hər bir sakininin rifahına xidmət edən 

iqtisadi artıma nail olmaqdır. Bunun üçün İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yerli xammal və ehtiyatlar əsasında 

rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən yeni müəssisələrin yaradılmasına diqqəti artırmalı, texnoloji 

nailiyyətlərə əsaslanan layihələrə üstünlük verilməlidir. 

Yerlərdə məskunlaşmaya və məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edən sahələrin, o cümlədən 

xalq tətbiqi sənətinin müxtəlif növlərinin, eləcə də yerli təsərrüfatçılıq ənənələrinə əsaslanan kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradılmalıdır. Sahibkarlığın inkişafı və əhalinin 

işgüzar fəaliyyətinin artırılması sahəsində dövlət maliyyə yardımının göstərilməsi məqsədilə qısamüddətli və 

kiçikhəcmli kreditlərin verilməsi davam etdirilməlidir. Təqdim olunan biznes layihələr ciddi təhlil olunmalı, 

onların səmərəliliyi düzgün qiymətləndirilməli, ayrılmış kreditlərin təyinatı üzrə istifadəsinə və vaxtında 

qaytarılmasına nəzarət olunmalıdır. 

Ali Məclisin sədri daha sonra demişdir ki, 2014-cü il ölkəmizdə “Sənaye ili” elan olunmuşdur. İqtisadiyyat 

və Sənaye Nazirliyi muxtar respublikamızda sənaye sahələrinin vəziyyətini təhlil etməklə sənaye parklarının 

yaradılmasını sürətləndirməli, müəssisələr qurularkən məşğulluq probleminin həlli və yerli xammaldan istifadə 

imkanları nəzərə alınmalı, istehsalın ərazi və xammal prinsipi üzrə səmərəli yerləşdirilməsi təmin edilməlidir. 

Bazarlarda qiymətlərin süni şəkildə artmasının qarşısını almaq məqsədilə monitorinqlər aparılmalı və 

tədbirlər görülməlidir. Yerli kənd təsərrüfatı və digər istehsal məhsullarının birbaşa istehsalçılar tərəfindən 

satışını təşkil etmək üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yerli icra hakimiyyətləri ilə birlikdə həftənin şənbə və 

bazar günlərində Naxçıvan şəhəri və rayon mərkəzlərində satış yarmarkalarının təşkilini bundan sonra da davam 

etdirməlidirlər. 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi aidiyyəti orqanlarla birlikdə istehlakçıların 

hüquqlarının qorunmasına, ticarət, ictimai-iaşə, məişət və digər xidmət sahələrində norma və qaydalara əməl 
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olunmasına, istehlak bazarında məhsulların keyfiyyətinə, müvafiq standartlara uyğunluğuna ciddi diqqət 

yetirməlidir. 

Daxili bazarın keyfiyyətli ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunması üçün Dövlət Gömrük 

Komitəsi idxal-ixrac əməliyyatlarının mövsümə uyğun tənzimlənməsini diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 

İqtisadiyyatın vacib sahəsi olan aqrar sektor daim diqqət və qayğı ilə əhatə olunmalıdır. Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə torpaqlardan 

səmərəli istifadə, müasir əkin metodu və suvarma üsulları ilə bağlı əhali arasında maarifləndirmə tədbirlərini 

gücləndirməlidir. Bununla yanaşı yeni torpaqların əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi də təmin olunmalıdır. 

Əkinçiliyin inkişafında su ehtiyatlarından səmərəli istifadə vacib məsələdir. Dövlət Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı Komitəsi yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə suvarma suyunun bölgüsünə və sudan səmərəli 

istifadəyə nəzarəti gücləndirməli, su itkisinin qarşısı alınmalıdır. 

Hazırda kənd təsərrüfatı məhsullarının kütləvi yığım dövrüdür. Tələbatdan artıq istehsal olunan kənd 

təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və tələbatın ilboyu yerli məhsullarla ödənilməsi məqsədilə İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi tədbirlər görməlidir. 

Strateji təyinatına görə mühüm əhəmiyyət kəsb edən taxılın vaxtında və itkisiz yığılaraq ehtiyat anbarlarına 

və dəyirmanlara qəbulu davam etdirilməlidir. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əkinçiliklə yanaşı, heyvandarlıq da mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Dövlət Baytarlıq Xidməti və onun yerli orqanları yaradılmış şəraitdən düzgün istifadə etməli, işlərini günün 

tələbləri səviyyəsində qurmalıdırlar. 

Hesablaşmalar zamanı ödənişlərin nağdsız aparılmasına üstünlük verilməli, ticarət və xidmət obyektlərində 

quraşdırılan POS-terminallardan səmərəli istifadə olunmalı, Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası 

İdarəsi və Vergilər Nazirliyi dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin azalması üçün tədbirlər görməli, POS-

terminallardan istifadə ilə bağlı əhali arasında təbliğat xarakterli tədbirlər gücləndirilməlidir. 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi muxtar respublikada telekommunikasiya və poçt 

xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, rəqəmsal televiziya yayımının və simsiz internetin əhatə 

dairəsinin genişləndirilməsi, aidiyyəti orqanlarla birlikdə “Elektron hökumət” portalında təklif olunan elektron 

xidmətlərin işlək olması üçün səylərini daha da artırmalıdır. 

Tikinti-abadlıq işləri keyfiyyətlə aparılmalıdır. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi bununla bağlı 

təsirli tədbirlər görməli, müasir və qədim memarlıq elementlərindən istifadə edilməli, inşaat işlərində daha çox 

keyfiyyətli yerli tikinti materiallarına üstünlük verilməlidir. Su, kanalizasiya, yol, rabitə, elektrik və qaz çəkilişi 

ilə məşğul olan təşkilatların fəaliyyətində əlaqələndirmə və ardıcıllıq təmin edilməli, izafi xərclərə yol 

verilməsinin qarşısı alınmalıdır. 

Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində tədbirlər cari ildə də davam 

etdirilməlidir. Dövlət Energetika Agentliyi və “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi tərəfindən enerji daşıyıcılarından 

qanunsuz istifadə hallarının, qaz və elektrik enerjisi itkilərinin qarşısı alınmalı, istehlak olunan qazın və elektrik 

enerjisinin dəyəri vaxtında ödənilməlidir. 

Dövlət Statistika Komitəsi muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı təhlili materialların 

hazırlanaraq kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasını bundan sonra da davam etdirməlidir. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi muzeylərdə kadrların yerləşdirilməsi, onların peşə və xarici dil biliklərinin 

artırılması istiqamətində əməli tədbirlər görməli, mədəniyyət müəssisələrində iş intizamına riayət olunmalıdır. 

Gənclər və İdman Nazirliyi uşaq-gənclər idman məktəblərinin fəaliyyətini gücləndirməli, gənclərin fiziki 

sağlamlığının təmin edilməsi məqsədilə onların idmana cəlbinə, eləcə də muxtar respublika ərazisində olan 

idman qurğu və obyektlərindən səmərəli istifadəyə diqqəti artırmalıdır. 

Təhsil Nazirliyi tabeliyində olan məktəblərdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə biliklərin 

artırılması istiqamətində tədbirləri davam etdirməli, yeni tədris ilinə qədər təhsil müəssisələrində elektron 

təhsilin tətbiqi ilə bağlı aidiyyəti orqanlarla qarşılıqlı fəaliyyəti təmin etməlidir. 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yeni əmək fəaliyyətinə başlayan işçilərin fərdi uçotunun təşkilinə, onların 

sosial sığorta şəhadətnaməsi ilə təmin olunmasına diqqəti artırmalı, sığorta-pensiya sistemi ilə əlaqədar 

maarifləndirici tədbirləri gücləndirməlidir. 
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Şəhər və rayon icra hakimiyyətləri abadlıq işlərinin keyfiyyətlə aparılmasına, tullantıların vaxtlı-vaxtında 

yığışdırılmasına, yaşıllıqların mühafizəsinə diqqəti artırmalı, vətəndaşların müraciətləri qanuni həll olunmalıdır. 

Müəssisə və təşkilatlarda nizam-intizam gücləndirilməlidir. 

Hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, muxtar respublika ərazisində yerləşən ordu, hərbi hissə və 

birləşmələrin komandan heyətləri maarifləndirmə tədbirlərinin və nizam-intizamın artırılmasına diqqəti 

artırmalıdırlar. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov çıxışını bu sözlərlə bitirmişdir: 

— Biz bu gün 2014-cü ilin birinci yarısında görülən işlərə yekun vurduq. Hesabat dövrü ərzində sosial-

iqtisadi sahədə əldə olunan nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik tarixi ərzində ən yüksək 

göstəricilərdir. Biz buna ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu inkişaf və tərəqqi yoluna sadiq 

olmağımızla, əməli işimizlə nail olmuşuq. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-1 iyul.-N 137.-S.4 
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NAXÇIVAN: Muxtariyyət statusu və Muxtar Respublikanın yaradılması 

 

İsmayıl Hacıyev 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

Bu il Naxçıvanın muxtar respublika kimi təşkilinin 90 ili tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılması Azərbaycanın, habelə bölgənin tarixində böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və onun xalqımızın həyatında 

əlamətdar hadisə olduğunu nəzərə alan ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyev bununla əlaqədar 2014-cü il yanvarın 

14-də Sərəncam imzalamışdı. Sərəncamda deyilir. «Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla 

dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə 

xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi 

şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyinin bərpası, 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik 

muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi sayəsində 

ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal iştirakçısıdır» 

[24]. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb tarixi inkişaf yolu 

keçmişdir. Bütün dövrlərdə Naxçıvan nəinki qonşu dövlətlər, həmçinin dünyanın digər dövlətləri üçün də çox 

böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb etmişdir. Xüsusilə XX əsrin əvvəllərində yaranmış şəraitdən 

istifadə edən erməni daşnakları Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Uzun müddət Naxçıvan diyarına göz 

dikən, bu ərazini «böyük Ermənistan»a qatmaq üçün cəhdlər göstərən erməni daşnaklarının arzuları gözlərində 

qalmış və bu xülyalarını reallaşdıra bilməmişlər. Çətin və mürəkkəb mərhələlərdən keçən Naxçıvan Azərbaycanın 

əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılmış, ona muxtariyyət statusu verilmişdir. Naxçıvanın muxtariyyət 

statusu qazanması bu bölgədə 1918-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin, onlara təsir edən daxili və xarici 

amillərin, əhalinin inadlı mübarizəsinin, regionun geosiyasi vəziyyətinin və iki mühüm beynəlxalq müqavilənin 

sayəsində olmuşdur. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması, həqiqətən də, çox çətin və mürəkkəb mübarizənin, bilavasitə isə 

ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin diplomatik səylərinin nəticəsində əldə edilmişdir. Naxçıvanın muxtar respublika 

statusu əldə etməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti olmaqla, bu diyarın sonrakı taleyində çox mühüm rol oynamışdır. 

Bu cəhəti nəzərə alan görkəmli dövlət xadimi, Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: «Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi 

nailiyyət idi» [12, s. 249]. 

XX əsrin əvvəllərində dünyada baş verən sosial-siyasi proseslər, xüsusən Birinci Dünya Müharibəsinin 

nəticələri, Rusiya imperiyasının dağılması, siyasi həyata yeni müstəqil dövlətlərin gəlməsi Naxçıvan diyarının da 

taleyində dərin iz buraxdı. Bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə Naxçıvan XX əsrin ikinci və üçüncü 

onilliyində Cənubi Qafqazda baş verən tarixi dəyişikliklərin əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. 

XX əsrin 20-ci illəri, xüsusilə 1917-1920-ci illər Naxçıvan diyarı üçün çətin inkişaf dövrü olmuşdur. 

Rusiyada çarizm devrildikdən sonra imperiyanın əksər əyalətlərində olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində də 

ikihakimiyyətlilik meydana gəlmiş, bir sıra kapitalist dövlətləri yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu diyara yiyələnmək üçün cəhdlər etmişlər. 
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Milli burjuaziyanın və demokratik ziyalıların təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Müsəlman Milli Şurası 

yaradılmışdır. Bu şura yalnız Naxçıvanda deyil, eləcə də Mehridən Uluxanlıya qədər ərazidə yaşayan 

azərbaycanlıları ermənilərin silahlı quldur basqınlarından qoruyurdu. Erməni daşnakları bu bölgəni «böyük 

Ermənistan»a qatmaq üçün fasiləsiz basqınlar edirdilər. Diyarın əhalisi bütün bunlara mərdliklə sinə gərir, özlərinin 

yeganə xilas yolunu ana Vətənlə - Azərbaycanla birləşməkdə görürdülər. Naxçıvan diyarının əhalisi hələ о vaxt öz 

qəti fikrini belə ifadə etmişdi: «Bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv olmağa razı olar, amma 

Azərbaycandan ayrılmaz» [7, 1999, 5 fevral]. 

Naxçıvan məsələsi mühüm beynəlxalq və məhəlli mənafelərin toqquşduğu, ziddiyyətlərin kəsişdiyi kəskin 

düyün nöqtələrindən biri olmuşdur. Ermənilərin təqsiri üzündən Naxçivan diyarında baş verən ictimai-siyasi 

hadisələr faciəli bir vəziyyətə çatmışdı. Ona görə də Naxçivan məsələsi beynəlxalq aləmi düşündürən mühüm bir 

problemə çevrilmişdi. 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulması və Azərbaycanın müstəqil dövlət 

elan edilməsi Naxçivan diyarı əhalisində müəyyən ümidlər yaratmışdı. Naxçivan bölgəsinin qarşılaşdığı 

problemləri həll etmək və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün istər yerli əhali və onun başçıları, istərsə də 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti tərəfindən müəyyən işlər görülmüş, ermənilərin torpaq iddialarının və 

etnik təmizləmə siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində ilkin cəhdləri dəf olunmuşdu. 

Lakin bütövlükdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti çox mürəkkəb və çətin vəziyyətə düşən Naxçivan diyarını 

Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu elan etməyə imkan tapa bilmədi. Əksinə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

bəzi yanlış mülahizələrə əsasən İrəvanı Ermənistana güzəştə getdi. AXC-nin baş naziri Fətəli xan Xoyski Tiflisdən 

xarici işlər naziri H. Hacınskiyə göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki, «... biz İrəvanı ermənilərə verməyə razılaşdıq» 

[18, s.29]. Azərbaycan hökuməti bu güzəştə getməklə Ermənistanın ölkəmizə qarşı torpaq iddialarından əl 

çəkəcəyini zənn edirdi. 

Lakin bundan istifadə edən Ermənistan Naxçivan diyarına yiyələnmək üçün öz fəaliyyətini daha da 

genişləndirdi. Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə azərbaycanlı dinc əhaliyə divan tutur, yerli azərbaycanlıların 

sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitələrə əl atır, Naxçıvanın ən yaxın vaxtlarda Ermənistana 

birləşdiriləcəyi barədə məlumatlar yayır, bu yerlərin Ermənistanın bir hissəsi olduğunu iddia edirdilər. 

İstiqlaliyyətini yenicə elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vəziyyəti çox ağır idi, şimalda 

bolşeviklərin, cənub- qərbdə ermənilərin təcavüzündən qorunmaq lazım idi. Bunun üçün Azərbaycan liderləri hərbi 

yardım məqsədi ilə Türkiyəyə müraciət etdi. Türkiyə isə Nuru paşanın başçılığı ilə ən yaxşı diviziyanı Gəncəyə, 

Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı ilə başqa bir türk ordusunu Naxçıvana göndərdi. 1918-ci il iyulun 9-da 

ermənilərlə döyüşə başlayan türk qoşunu düşməni əzişdirərək ayın 12-də Naxçıvana daxil oldu. İyulun 17-də 

Naxçivan Müsəlman Milli Şurası bələdiyyə idarəsi ilə əvəz edildi. Naxçıvanda Türkiyənin nəzarəti gücləndi. 

Türkiyənin Naxçıvana gəlmiş Qafqaz ordusu əhalini ermənilərin qırğınından xilas etdi. 

Lakin Birinci Dünya Müharibəsində məğlub olan Türkiyə oktyabrın 30-da Mudros sazişini imzalamağa 

məcbur oldu. Müqaviləyə görə, Türkiyə Azərbaycanı, eləcə də Naxçıvanı ingilislərin himayəsinə verməli idi. Siyasi 

vəziyyət həddindən artıq çətin və mürəkkəb olsa da, Türkiyə Naxçıvanı darda qoymadı. Türk qoşunu ölkəni tərk 

etmək ərəfəsində, 1918-ci ilin noyabrın 3-də (bəzi mülahizələrə görə 18-də-İ.H.) sabiq Naxçivan Müsəlman Milli 

Şurasının üzvlərindən ibarət Araz-Türk Respublikası yaradıldı. Onun hüdudları Naxçivan, Şərur-Dərələyəz 

qəzalarmı, Ordubad mahalını, habelə Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri və s. əraziləri əhatə edirdi. 

Paytaxtı Naxçivan şəhəri olan bu respublikanın ərazisi təxminən 8,6 min kv.km, əhalisi l milyon nəfərə yaxın idi. 

Araz-Türk Respublikası ilə bərabər, Kazım Qarabəkir paşa bu respublikanın silahlı qüvvələrinin 

yaradılmasına da köməklik göstərdi. Türk ordusunun 300 nəfərdən artıq əsgəri və 5 zabiti Naxçivan diyarının 

təhlükəsizliyi üçün saxlanıldı. Polkovnik Xəlil bəy bu hökumətdə Türkiyəni təmsil edirdi. 
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Araz-Türk Respublikası təqribən beş ay yaşadı. Lakin az müddətdə bu hökumət «...bölgənin azərbaycanlı 

əhalisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı mübarizə üçün birləşdirilməsində... və ermənilərə keçməsinə imkan 

verməməklə onun toxunulmazlığında» mühüm rol oynadı. 

1919-cu ilin yanvarında Naxçivan ingilislər tərəfındən işğal edildi. Burada ingilis general-qubernatorluğu 

elan edildi. Araz-Türk Respublikası rəhbərliyi ingilislər tərəfındən sıxışdırılır və get-gedə hakimiyyətdən 

kənarlaşdırılırdı. Lakin hələlik Naxçıvanı faktiki olaraq Cəfərqulu xan idarə edirdi, Kəlbalı xan isə respublikanın 

silahlı qüvvələrinin komandanı idi. 

1919-cu il mayın 3-də Naxçivan bölgəsinin Ermənistan Respublikasının müvəqqəti «idarəçiliyinə» verilməsi 

barədə ingilis generalı Devi və İrəvan hərbi dəstəsinin rəisi Dro tərəfindən birgə əmr imzalandı. Naxçivan əhalisi 

bölgənin ermənilərin müvəqqəti (general Tomson belə deyirdi - İ.H.) «idarəçiliyinə» keçirilməsinə qarşı kəskin 

etirazlar etdi. Lakin əhalinin etirazları elə bir əməli nəticə vermədi və ermənilər mayın 20-dək bölgənin 

«idarəçiliyinə» başladılar. Naxçıvanda daşnak Q. Varşamyanın başçılığı ilə general-qubernatorluq yaradıldı. Bu 

mənfur qurum yalnız Naxçıvanın özünə və Culfa - İrəvan dəmiryolu xəttinə nəzarət edirdi. Qalan ərazilərdə - 

Şərurda çar zabiti Həmzəyev, Naxçıvanın şimal ərazilərində Bəhram xan Naxçıvanlı, Ordubadda isə Səmədbəyov 

və b. öz hakimiyyətlərini qurmuşdular. 

Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası bölgə əhalisini ermənilər əleyhinə ümumxalq mübarizəsinə qaldıra bildi və 

üçgünlük qanlı döyüşdə Kəlbalı xanın rəhbərliyi ilə yerli əhali ermənilərə sarsıdıcı zərbə vurdu və avqustun 30-da 

Naxçivan şəhəri ermənilərdən təmizləndi. 

Ermənilər Naxçıvandan qovulduqdan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Səmədbəy 

Cəmillinskini Naxçıvan bölgəsinin general-qubernatoru təyin etdi. Səməd bəy dərhal idarəetmə strukturları 

yaratmağa başladı. Xəlil bəyi bölgə qoşunlarına baş komandan, Kəlbalı xanı isə ona müavin təyin etdi. 

Naxçıvanın strateji mövqeyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının da diqqətini cəlb edirdi. Cənubi Qafqazda 

işğalçılıq siyasəti yürütmək, Şimali və Cənubi Azərbaycanı, Ermənistanı təsir altında saxlamaq məqsədilə 

polkovnik V. Haskel Naxçıvanda Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq istəyirdi. O, əvvəlcə Ermənistana ali 

komissar təyin edildi. V. Haskel eyni zamanda «Yaxın Şərqə Amerika yardım komitəsinin» sədri idi. Vilyam 

Haskel 20 maddədən ibarət layihə hazırlamış və bununla onun məqsədi Naxçıvanı və Şərur-Dərələyəzi 

Azərbaycandan qoparmaq idi. 1919-cu ilin oktyabrın 24-də V. Haskelin müavini polkovnik C. Rey Naxçıvana 

gəlmiş, rəsmi olaraq general - qubernatorluğun yaradılmasını elan etmişdi. Polkovnik E. Delli isə Naxçıvanın 

general-qubernatoru elan edilmişdi. E. Dellinin də hakimiyyəti, əsasən, Naxçıvan şəhərinə aid idi. Qəzalarda 

hakimiyyət, keçmiş Müsəlman Milli Şurasının və AXC hökuməti nümayəndələrinin əlində idi. 

V. Haskelin Naxçıvan, Şərur-Dərələyəzlə bağlı təklifi (bu ərazilərin bitərəf zona olması - İ.H.) yerli əhalinin 

güclü müqavimətinə və etirazına səbəb olmuşdu. V. Haskel və E. Delli anladılar ki, Naxçıvanı, Şərur-Dərələyəzi 

Azərbaycandan ayırmaq mümkün olmayacaqdır. Ona görə də çox keçmədi ki, Amerika general-qubernatorluğu 

Naxçıvanda öz fəaliyyətini dayandırdı. 

1920-ci ilin əvvəllərində daşnak qoşunları yenə də Naxçıvana hücum etdilər. Naxçıvanın belə ağır 

vəziyyətində Naxçıvan Milli Şurası silahlı qüvvələrinin başçısı Kəlbalı xan özünü Naxçıvanın hakimi elan etdi və 

daşnaklara qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün türklərlə ittifaqa girdi. Kazım Qarabəkir paşanın köməkliyi ilə 

Naxçıvanın müdafıəsi üçün tədbirlər hazırlandı. 1920-ci ilin martında Kazım Qarabəkir paşanın qərarı ilə 

Naxçıvandakı türk qüvvələrini gücləndirmək üçün Əli Teymur bəyin başçılığı altında 50 nəfərdən ibarət türk 

bölüyü göndərildi. Belə şəraitdə, martin 21-də daşnak qoşunları Naxçıvan üzərinə irimiqyaslı hücuma keçdilər. 

Görülən tədbirlər nəticəsində daşnaklara əks zərbələr endirildi və düşmən geri oturduldu. 

1920-ci il aprelin 27-də bolşevik Rusiyası Azərbaycan işğal edəndən sonra Naxçıvan bölgəsində ermənilər 

daha da fəallaşdılar. Daşnak silahlı qüvvələri Naxçıvan şəhərinə daxil oldu. Lakin qısa müddətdə Naxçıvan ərazisi 

daşnak işğalçılarından təmizləndi. Beləliklə, Naxçıvan diyarında da Sovet hakimiyyəti quruldu. Naxçıvan Sovet 
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Sosialist Respublikası adlandırıldı və respublikanın ali hakimiyyət orqanı - Naxçıvan İnqilab Komitəsi yaradıldı. 

Naxçıvan İnqilab Komitəsinin tərkibinə Mirzəli bəy Bektaşov, Abbas Qədimov, Fərəməz Mahmudbəyov, Qafar 

Babayev və b. daxil oldular. 

1920-ci il avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab Komitəsinin sədri Mirzəli bəy Bektaşov Azərbaycan SSR XKS-

in sədri N. Nərimanova göndərdiyi məktubda yazırdı: «Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan 

ölkəsi özünü Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir. Həmişə Azərbaycana meyl 

edən Naxçıvan ölkəsi köhnə hökumət zamanı tamamilə unudulmuş və başsız qoyulmuşdu... İndi Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikası Naxçıvan ölkəsi əhalisi üçün üfüqdə doğan yeni bir şəfəqdir» [5, v.3]. 

Azərbaycan K(b)P MK və Azərbaycan İnqilab Komitəsi Naxçıvanda siyasi vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə Bahadır Vəlibəyovu buraya fövqəladə komissar göndərdi. Lakin o, bu vəzifədə özünü doğrultmadı. Yerli 

qüvvələrin gördüyü tədbirlər nəticəsində 1920-ci ilin avqust ayında Şərur ərazisində daşnaklara sarsıdıcı zərbə 

endirildi. 1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanın daşnak hökuməti devrildi. Dekabr ayının 2-də Şərur ərazisi 

daşnak tör - töküntülərindən təmizləndi. 

Beləliklə, bölgə əhalisi 1918-1920-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək milli 

ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən bəhs 

edən Ermənistanın birinci baş naziri O. Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, «Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda,... müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun 

yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçivan kimi mühüm yerlərdə öz 

hakimiyyətimizi, hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik» [36, s. 33]. 

Amma istər sovetləşməyə qədər, istərsə də sovetləşmədən sonra ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə 

edərək, Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə sahib olmaq üçün ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Bu sahədə bolşevik 

Rusiyası ermənilərin ən yaxın müttəfıqləri olmuş, «böyük Ermənistan» ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 

onlara hər cür yardım etmişdir. Nəticədə ermənilərin «... torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra daha da 

güclənmiş, bu dəfə Azərbaycan Zəngəzur mahalını itirməli olmuşdur» [3, v.18]. Bununla da, Naxçıvan diyarı 

Azərbaycanın əsas ərazisindən aralı düşmüş, nəticədə onun muxtariyyəti məsələsi gündəliyə gəlmişdir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, «əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də, 

Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi» [11, s.75]. 

1920-ci il noyabrın 30-da Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi ilə bağlı AK(b)P MK-nın siyasi və 

təşkilat bürolarının birgə iclası keçirilmişdi. Həmin iclasın qərarında deyilirdi: «Sovet Azərbaycanı ilə Sovet 

Ermənistanı arasında heç bir sərhəd mövcud deyil, Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana keçir, Qarabağın dağlıq 

hissəsinə isə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir. Bu qərarın elanı N. Nərimanova tapşırılır» [29, v.6]. 

Həmin günün səhəri, dekabrın 1-də Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması münasibətilə keçirilən 

Bakı Sovetinin təntənəli iclasından bir gün əvvəl qəbul edilmiş qərar N. Nərimanov tərəfindən elan olunur. Həmin 

qərarın ideya müəllifləri V.İ. Lenin və İ.V. Stalin, həyata keçirəni, icraçısı isə N. Nərimanova təzyiq göstərən S. 

Orconokidze idi. Bunu eşidən Naxçıvan bölgəsinin əhalisi bu bəyanata qarşı kəskin etirazlarını bildirdilər. 

Vəziyyətin gərginləşdiyini görən Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi Respublika İnqilab Komitəsinin üzvü və 

Ədliyyə komissarı B. Şahtaxtinskini Naxçıvana göndərdi. B. Şahtaxtınskinin Naxçıvanda keçirdiyi mitinqlərdə 

əhali Azərbaycanın himayəsi altında olmaqla, Naxçıvanda müstəqil sovet respublikası yaradılmasına tərəfdar 

çıxdıqlarını bildirdilər. 

Naxçıvan diyarının əhalisi Azərbaycan SSR tərkibində muxtariyyət tələb edirdi. Ona görə də «1921-ci ilin 

əvvəlində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda bölgə 

əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs 

verdi» [30, v. l]. 
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1921-ci ilin əvvəllərində bu sahədə müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdi. Bunun üçün isə əvvəlcə Türkiyəyə 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət alacağı barədə təminat verməli və buna Moskvanın razılığı əldə 

olunmalı idi. 

Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu məsələsində əvvəlkindən fərqli olaraq, N. Nərimanovun prinsipial 

mövqeyi, onun adından B. Şahtaxtınskinin Moskvada apardığı danışıqlar Moskvanın Naxçıvan məsələsinə 

münasibətini dəyişməsinə və nəticə etibarı ilə Naxçıvana Azərbaycan tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə 

təsir etmişdi. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Diyar İnqilab Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin sədri, 

Azərbaycanın Ədliyyə komissarı, Türkiyə və Rusiyada Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi, Azərbaycan Xalq 

Komissarları Sovetinin sədr müavini kimi çox məsul vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələn, çox böyük nüfuz 

sahibi olan, həm V.İ. Leninin, həm də M.K. Atatürkün hüsn-rəğbətini qazanan Behbud Şahtaxtinskinin Naxçıvanın 

muxtariyyət statusu qazanmasında çox böyük xidmətləri olmuşdur və bu gün də minnətdarlıqla qeyd edilməlidir. 

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni onun Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika kimi qalmaq 

imkanlarını Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri reallaşdırdı. Moskvada Azərbaycanın səlahiyyətli 

nümayəndəsi B. Şahtaxtınskinin 1921-ci il martin 1-də V.İ. Leninə göndərdiyi məktub əsasında Siyasi Büroda 

Naxçıvan SSR yaradılması və onun Azərbaycanın himayəsi altında qalması barədə qərar qəbul edilmişdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 1921-ci il 

martın 16-da imzalanmış Moskva müqaviləsində təsbit edildi. Həmin müqavilənin üçüncü maddəsinə əsasən 

razılığa gəlindi ki, Naxçıvan bölgəsi Azərbaycan Respublikasının himayəsi altında və həmin vilayətin Azərbaycan 

tərəfındən heç bir üçüncü dövlətə güzəşt edilməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil edir [1, v.143; 34, s. 33, 37-38]. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR ilə 

Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. 

Müqavilədə göstərildi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin üçüncü əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə 

Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir [6, v.59]. 

Bu müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan Naxçıvanı Azərbaycanın 

tərkibində muxtar qurum kimi tanımış və ona beynəlxalq hüquqi təminat vermişlər. Naxçıvanın statusunun 

beynəlxalq müqavilələrdə əks olunması həm о dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi 

əhəmiyyət kəsb edən bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir. 

Naxçıvan ərazisində Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yaradılmış inqilab və yoxsul komitələri sovetlərə 

seçkilərin keçirilməsinə qədər-1921-ci ilin axırına qədər fəaliyyət göstərmişdir. 1921-ci ilin sentyabrında isə 

Naxçıvan SSR Xalq Komissarları Soveti təşkil edilmişdir. 1922-ci il yanvarın 25-də Naxçıvan SSR-in birinci 

Sovetlər qurultayı ölkə İnqilab Komitəsini ləğv edib Mərkəzi İcraiyyə Komitəsini yaradır. 

1922-ci il mayın 22-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Azərbaycan MİK tərəfindən təqdim olunmuş Naxçıvan 

ölkəsi haqqında Əsasnaməyə və Naxçıvan SSR Konstitusiya layihələrinə baxdı. Əsasnamədə Naxçıvan ölkəsi 

haqqında deyilirdi: «Naxçıvan ölkəsi ... Azərbaycan SSR-in protektoratlığı altında respublika elan edilir, Naxçıvan 

Sovet Sosialist Respublikası adlandırılır» [2, v. 16]. 

AK(b)P MK-nın təşəbbüsü ilə Naxçıvanın muxtariyyəti haqqında məsələ 1922-ci ilin noyabrında RK(b)P 

MK Siyasi Bürosunun iclasında müzakirə olundu. 

Birinci Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı (12 dekabr 1922-ci il) Naxçıvan məsələsi üzrə qəbul etdiyi xüsusi 

qərarında Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiq etdi. 

Maraqlıdır ki, məsələnin bu cür müzakirə olunub, qərarlar qəbul edildiyi bir zamanda, 1923-cü ilin 

yanvarında RK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin Rəyasət Heyəti AK(b)P MK-ya təklif edir ki, «Naxçıvan muxtar 

vilayətə, Naxçıvan İcraiyyə Komitəsini isə Naxçıvan ölkəsinin İcraiyyə Komitəsinə çevirsin» [35, s. 129]. 
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AK(b)P MK katibliyi həmin qərarı müzakirə edərək (21 yanvar 1923-cü il) Naxçıvan MIK və XKS-ni ləğv 

etdi və Naxçıvan Ölkəsinin İcraiyyə Komitəsini yaratdı. Naxçıvan Ölkə Partiya Komitəsi Azərbaycan K(b)P 

Naxçıvan Ölkə Komitəsi adlandırıldı. 

Növbəti gün AK(b)P MK Rəyasət Heyəti qərara aldı ki, bu məsələ Naxçıvan Ölkə Partiya konfransında və 

Naxçıvan Ölkəsi sovetlər qurultayında müzakirə edilsin. 

Artıq sovet totalitar rejiminin işə saldığı təbliğat maşını göstərməyə çalışırdı ki, guya bütün Naxçıvan 

ölkəsinin zəhmətkeşləri Naxçıvan Muxtar Respublikası əvəzində, muxtar ölkənin yaradılmasını ürəkdən bəyənir, 

bunun üçün partiya və Sovet hökumətinə dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

1923-cü ilin fevral ayının 27-də Üçüncü Ümum Naxçıvan Sovetlər Qurultayı Naxçıvan SSR-in muxtariyyət 

hüquqları əsasında Azərbaycan SSRİ-yə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etdi: «Fəhlə və kəndlilərimizin 

mənafeyinin qorunması rəhnini, mədəni, iqtisadi inkişafımızı və tərəqqimizi biz, ancaq Azərbaycanla sıx birlikdə 

görürük» [35, s.130].  

1923-cü ilin iyununda Azərbaycan MİK-in üçüncü sessiyası Naxçıvan ölkəsini Azərbaycan SSRİ-nin muxtar 

hissəsi kimi onun tərkibinə daxil etmək haqqında Naxçıvan Sovetlər Qurultayının xahişini təsdiq etdi. 

Həmin ilin dekabrında RK(b)P MK Rəyasət Heyəti Naxçıvan Ölkəsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

çevrilməsi məsələsini müzakirə etdi və Azərbaycan MİK-ə təklif etdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılması məsələsini hazırlayıb Zaqafqaziya MİK qarşısında qoysun. 1923-cü il dekabrın 31-də Azərbaycan MİK 

Naxçıvan Muxtar Diyarının Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet, Sosialist Respublikasına 

çevrilməsi haqqında qərar qəbul edərək, onun təsdiq olunmasını Zaqafqaziya MİK-dən xahiş etdi. 

Zaqafqaziya MİK bu qərarı müzakirə edərək (8 yanvar 1924-cü il), Naxçivan vilayətinin Azərbaycan SSR 

tərkibində Naxçivan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlandırılmasını təsdiq etdi. Naxçivan MSSR MİK-in 

1924-cü il yanvarın 18-də olmuş birinci plenumu bu qərarı təsdiq etdi. 

Azərbaycan SSR MİK-in 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar Diyarının Naxçıvan Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi təsdiq edildi. Bu, Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi 

şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. 

Naxçıvan 1921-ci ildən Azərbaycanın muxtar qurumu kimi idarə olunurdusa da, 30-cu illərin ortalarına 

qədər о bütün rəsmi sənədlərdə «Naxçıvan SSR» adlandırılmış, «Muxtar» sözü adında öz əksini tapmamışdır. 

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan diyarının muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin spesifik 

ərazi mövqeyi- geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Çünki üç tərəfdən Ermənistanla həmsərhəd olması Naxçıvanı 

Azərbaycanın digər torpaqlarından ayırırdı. Həmçinin o, cənubda və cənub- qərbdə İran və Türkiyə ilə həmsərhəd 

idi və ərazi baxımından Azərbaycandan aralı düşmək Naxçıvanın inzibati idarəçiliyini qəza və ya rayon 

hüquqlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. 

Ona görə də Naxçıvan diyarına muxtar respublika statusunun verilməsi milli mənsubiyyətinə görə yox, 

əhalinin inadlı mübarizəsinə, daxili və xarici amillərə, coğrafi mövqeyinə, geosiyasi vəziyyətinə, beynəlxalq 

müqavilələrə əsasən mümkün olmuşdur. 

Muxtar qurumlar yaranma əsaslarına görə milli-ərazi və inzibati-ərazi növlərinə ayrılır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası dövlətin əsas ərazisindən tam təcrid olunmuş «anklav» ərazi kimi geosiyasi əsasa görə yaranmışdır. 

Belə coğrafi-siyasi əlamət tarixi zərurət kimi Naxçıvana muxtar hüquqların verilməsini şərtləndirmiş və qismən 

özünüidarə hüququnun tanınmasına yol açmışdır. 

Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur: «1921-ci il martın 16-dan 

başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı, 1924-

cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası adlandırılmışdır» [13, s. 52]. 
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Ümumiyyətlə, Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması mürəkkəb və çox çətin şəraitdə əldə olunmuş 

mühüm tarixi nailiyyətdir. Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin sonraki tarixi taleyində onun 

ərazisinin qorunub saxlanılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox böyük rol oynamışdır. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində Azərbaycan SSR 

MİK tərəfindən təsdiq edilmiş Naxçıvan MSSR haqqında Əsasnamənin qəbulu ilə başlanmışdır. Əsasnaməyə görə, 

Naxçıvan Azərbaycan SSRİ-nin tərkib hissəsi kimi, ona Muxtar Respublika şəklində daxil olurdu. Naxçıvanın 

Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətləri Azərbaycanın Konstitusiyası ilə müəyyənləşdirildi. Qeyd etməliyik ki, bu 

Əsasnamə Muxtar Respublikanın ictimai, siyasi, iqtisadi həyatını tənzimləyən əsas qanunverici akt olmuşdur. 

Bununla da Naxçıvan özünün qanunverici orqanları, icra hakimiyyəti olan muxtar quruma çevrilmişdi. Bu isə 

1926-cı il aprelin 18-də qəbul edilmiş Naxçıvan MSSRİ-in ilk Konstitusiyasında hüquqi cəhətdən təsbit olundu. 

Naxçıvan MSSR-in sonrakı Konstitusiyalarında da Naxçıvan Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika 

kimi təsbit olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ilk müstəqil Konstitusiyasını qəbul 

etməsi, burada Naxçıvanın muxtar dövlət adlandırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının qəbul 

edilməsi və ən nəhayət, Naxçıvan MR-in 75 illiyi haqqında ölkə prezidentinin fərmanı (1999, 4 fevral) 

cəmiyyətdəki bəzi müxalif qüvvələr tərəfindən düzgün qarşılanmamışdır. 

Bəzi siyasi partiyaların nümayəndələri belə bir fikir irəli sürürdülər ki, Azərbaycan unitar dövlətdir və onun 

tərkibində Konstitusiyaya malik ikinci bir qurum ola bilməz. Guya bu hal Azərbaycanı federativ dövlətə çevirir. 

Qeyd etməliyik ki, dövlətlər quruluş formasına görə daha çox unitar və federasiya tiplidir. Azərbaycan da 

unitar tipli dövlətdir. «Unitar» sözünün hərfi mənası vahid, tək deməkdir. Dünya təcrübəsində unitar dövlətlərin 

tərkibində muxtar qurumların yaradılması qeyri-adi hal deyildir. Bu cür muxtariyyətlər milli, yaxud inzibati-ərazi 

prinsiplərinə əsasən yaradılır. Hazırda İspaniya, İtaliya, Finlandiya, Portuqaliya və başqa bu kimi unitar dövlətlərin 

tərkibində müxtəlif səviyyəli muxtar qurumlar mövcuddur. 

Müasir beynəlxalq hüquqda muxtariyyətin əsasən üç forması - mədəni, iqtisadi və siyasi formaları göstərilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi xarakterli siyasi muxtariyyətə aiddir. İqtisadi muxtariyyət müəyyən 

inzibati-ərazi sərhədləri çərçivəsində iqtisadi məsələlərdə avtonom qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olur. 

Naxçıvan MR bundan əlavə dövləti əlamətlərə də malikdir ki, bu da onun siyasi muxtariyyətinə şərait yaradır. 

Onun xüsusi adı, Konstitusiyası və qanunları, ali hakimiyyət orqanları və atributları mövcuddur. Muxtariyyətin 

siyasi xarakteri onun dövləti atributlara malik olmasını nəzərdə tutsa da, muxtar qurum beynəlxalq münasibətlərdə 

heç bir hüquqların daşıyıcısı ola bilməz. Ona görə də Naxçıvana muxtariyyət inzibati-ərazi çərçivəsində geosiyasi 

əsasla verildiyindən, suverenliyə malik olmadığı və formal dövləti atributlarla kifayətləndiyinə görə unitar dövlət 

üçün heç bir təhlükə törədə bilməz. 

Ümumiyyətlə, unitar dövlətlərə xas olan əlamətlər bunlardır: Konstitusiya, vahid qanunvericilik, vahid ali 

dövlət hakimiyyət orqanları, vahid vətəndaşlıq, vahid hüquq sistemi, dövlət ərazisinin inzibati-ərazi vahidlərinə 

bölünməsi və onların hakimiyyət orqanlarının statusunun ümumdövlət hüquq normaları ilə müəyyən edilməsi, 

vahid büdcə və s. 

Naxçıvan MR Konstitusiyasındakı bütün maddələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsas 

müddəalarından irəli gəlir və unitar dövlətin tələblərinə uyğundur. Həm də Naxçıvanın ərazi baxımından 

Azərbaycandan ayrı düşdüyünü və ermənilərin Naxçıvanı ələ keçirə bilməməsi üçün ona muxtariyyət statusunun 

verildiyi məlumdur. Müxtəlif vaxtlarda Naxçıvanın muxtariyyətinin ləğv olunmasını istəyən qüvvələr, heç olmazsa, 

Qərbi Azərbaycan torpaqları-Göyçə, Zəngəzur, İrəvan, Ağbaba mahallarının, Dağlıq Qarabağın taleyini düşünməli 

və dövlətimizin strateji siyasi istiqamətinin əhəmiyyətini anlamalıdırlar. Muxtariyyətin ləğvi beynəlxalq Qars 

müqaviləsinin ləğvi deməkdir və bu erməni daşnaklarının maraqlarına tam uyğundur. Onda bu, Naxçıvanın siyasi 

vəziyyətini pisləşdirər və diyarın gələcəyini təhlükə altına alar. Müasir dövrümüzdə Naxçıvana ermənilərin ərazi 
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iddialarının əvvəlki kimi qalması Muxtar Respublikaya verilən statusun vacibliyinə bu gün daha çox ehtiyac 

olduğunu göstərir. 

«Naxçıvana bütün sahələrdə əlahiddə müstəqil hüquqların verilməsi» barədə də fikirlər söylənilirdi. Əslində 

isə, 1926-cı ildə qəbul edilmiş Muxtar Respublikanın ilk Konstitusiyası Naxçıvan diyarına bəzi sahələrdə daha 

geniş səlahiyyət vermişdi, nəinki 1998-ci il Konstitusiyası. Təkcə belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 1926-cı il 

Konstitusiyasına görə Təbriz, Maku, Xoy şəhərlərində Naxçıvanın konsulluqları, Zaqafqaziya respublikalarının 

paytaxtlarında nümayəndəlikləri, Qarsdakı Rusiya konsulluğu yanında müvəkkilliyi olmuş, 1938-ci ilə kimi Muxtar 

Respublikada Türkiyənin hərbi nümayəndəliyi, İranın konsulluğu fəaliyyət göstərmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusuna malik olması onun gələcək təhlükəsizliyi üçün mühüm təminatdır. Belə ki, 

Naxçıvan bölgəsinə edilən hər hansı bir təcavüz və ya torpaq iddiası, hüquqi statusuna yönəlmiş qəsd təkcə 

Azərbaycanın deyil, müqavilə iştirakçısı olan bütün region dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların mənafeyini 

pozduğu üçün indiki müharibə vəziyyətində, belə üstünlük əvəzedilməz siyasi-hüquqi imtiyazdır. Naxçıvanın 

muxtar respublika statusu bu bölgənin sonraki tarixi taleyində çox mühüm rol oynamışdır. Təsadüfi deyildir ki, bu 

cəhəti nəzərə alan görkəmli dövlət və siyasi xadim, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1998-ci il yanvarın 14-də 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Komissiyasının iclasında demişdir: «Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının 

qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq» [11, s. 89]. 

Sovetlər dövründə Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının tərkibində özünəməxsus inkişaf yolu keçmiş, 

sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin bunlarla yanaşı, 

Naxçıvan diyarının da qismətinə sovet bolşevik terrorundan, zorakı kollektivləşmədən, 30-cu illərin siyasi 

repressiyalarından «pay» düşdü. 

İkinci Dünya Müharibəsinin qanlı-qadalı cəbhələri Naxçıvanın igid oğul və qızlarının da mərdliyini, 

vətənpərvərliyini, dəyanətini bir daha sınağa çəkdi. Keçmiş İttifaqın digər xalqları kimi, Naxçıvan torpağının 30 

mindən çox yetirməsi də sinələrini sipər edərək düşmənə qarşı mərdliklə döyüşdü. Qəhrəman naxçıvanlılardan 15 

mindən çoxu öz həyatını qurban verdi. Naxçıvan əhalisi həm özünü, həm cəbhəni çörəklə təmin etdi, həm də aclıq 

çəkən bölgələrə yardım əlini uzatdı. 

Müharibədən sonra, xüsusilə də 60-70-ci illərdə Naxçıvan diyarı quruldu, tikildi, inkişaf etdi. Naxçıvan 

MSSR qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və mədəniyyətə malik çiçəklənən diyara çevrildi. 1980-ci ilin sonuna 

yaxın məhsul istehsalı 1924-cü ilə nisbətən 180 dəfədən çox artdı. Naxçıvan şəhərində 45 min nəfər əhali üçün yeni 

yaşayış massivləri salındı. 

Lakin 80-ci illərin sonlarında respublikada siyasi vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmişdi. Sovet imperiyasının 

süqut etdiyi bir vaxtda İttifaq rəhbərliyinin ikiüzlü siyasəti, erməniləri müdafiə etmələri milli münaqişələrə rəvac 

verdi. Bundan istifadə edən erməni daşnakları bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistana qatmaq 

üçün açıq-aşkar mübarizə aparır, başqa bir tərəfdən isə azərbaycanlıları öz ata-baba yurdu olan, indiki Ermənistan 

adlandırılan Qərbi Azərbaycandan zorla, silah gücünə, vəhşi vasitələrlə qovurdular. Bu qovulan azərbaycanlıların 

bir hissəsi Naxçıvana gəlirdi. 

1990-cı il yanvarın 19-da, qanlı Bakı faciəsindən bir neçə saat əvvəl ermənilərin Muxtar Respublikanın 

Sədərək qəsəbəsinə təcavüzü başlandı. SSRİ rəhbərliyinin riyakar mövqe tutması səbəbindən xalqın tələbi ilə 

Naxçivan MSSR Ali Soveti о zaman üçün misli-bərabəri olmayan bir qərar qəbul etdi - Naxçivan MSSR SSRİ 

tərkibindən çıxdı. 

Dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıtması, 1990-1993-cü illərdə burada yaşayıb 

fəaliyyət göstərməsi bu bölgəni erməni təcavüzündən xilas etdi. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Naxçivan 

Muxtar Respublikasının Ermənistanın təcavüzündən müdafıə edilməsində, son dərəcə çətin vəziyyətdə bölgənin 

idarə olunmasında Heydər Əliyevin Naxçivan dövrü fəaliyyəti, müstəsna əhəmiyyət kəsb edən qərarların qəbul 
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edilməsi tariximizin ən parlaq səhifələrindəndir. Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçivan 

MR Ali Məclisinin birinci sessiyası məhz onun təşəbbüsü ilə Naxçivan MSSR adından «Sovet», «Sosialist» 

sözlərini çıxardı və diyarın bundan sonra Naxçivan Muxtar Respublikası adlandırılması qərara alındı. Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının 1918-ci ildə qəbul etdiyi dövlət bayrağı Naxçivan MR-in də Dövlət bayrağı kimi 

qəbul olundu. 1990-cı il 20 yanvar Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verildi, 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü kimi qəbul edildi və sair. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçivan MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında xalqın təkidli istək və arzusu 

ilə Heydər Əliyev Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri vəzifəsini öhdəsinə götürdü. Bir vaxtlar SSRİ kimi 

nəhəng bir dövlətin liderlərindən olan bir insanın Naxçivan kimi kiçik bir diyara başçılıq etməsi vəzifə istəyi 

deyildi. Bu, özünün qeyd etdiyi kimi ömrünün qalan hissəsini də xalqına xidmətə həsr edən bir vətənpərvərin ağır 

günlər keçirən vətəninə, xalqına təmənnasız xidməti idi. Heydər Əliyevin möhkəm iradəsi, qətiyyəti, dövlətçilik 

təcrübəsi sayəsində Naxçivan ərazisi düşməndən qorunub saxlanıldı, sərhədlərinin təhlükəsizliyi təmin edildi. Artıq 

1993-cü ilin yayına doğru Naxçivan möhkəm dövlətçiliyin, siyasi sabitliyin hakim olduğu bir bölgə idi. 1993-cü 

ilin iyununda Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Naxçivan Muxtar 

Respublikasında əsası Heydər Əliyev tərəfındən qoyulan islahatlar 1993-cü ildən sonra uğurla davam etdirildi. 

1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi, Azərbaycan 

və Naxçivan parlamentlərinə ilk demokratik seçkilər keçirildi. Naxçivan MR Ali Məclisinin 1995-ci il dekabrın 16-

da keçirilən ilk sessiyasında Vasif Talıbov Naxçivan MR Ali Məclisinin sədri seçildi. 

Naxçivan MR-in yeni Konstitusiyası hazırlandı və Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildi (1998, 26 dekabr). 

Naxçivan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə bölgənin üzləşdiyi problemlər 

müəyyənləşdirildi və onların həllinə başlanıldı. Naxçivan MR-in xarici əlaqələri xeyli artdı. Keçid məntəqələri 

istifadəyə verildi, sərhədyanı ticarət canlandırıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsinə, əhalinin sosial-iqtisadi 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verildi, yeni iş yerləri yaradıldı, sərhədlərin etibarlı 

təhlükəsizliyi təmin edildi. Naxçivan MR-də irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri genişləndi, tarixə, 

mədəniyyətə, təhsilə və elmə qayğının yeni mərhələsi başlandı, səhiyyənin inkişafına diqqət artırıldı. 

Aparılan siyasət regionun Azərbaycanın tərkibində ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına, milli 

dövlətçilik strukturunun möhkəmləndirilməsinə və Naxçivan diyarının Şərqin qapısı kimi daha da inkişaf 

etdirilməsinə geniş imkanlar açır. Artıq indi Naxçivan MR yüksək inkişaf tempinə görə əvvəlki bütün illərdəkindən 

fərqlənir. Naxçivan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi respublikanın ictimai-siyasi, 

iqtisadi-mədəni həyatı ilə həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf yolunu uğurla davam etdirir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Naxçivan Muxtar Respublikasına tarixi 

səfərləri, Naxçivan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 80 və 85 illik yubileylərində dərin məzmunlu çıxışlar, 

muxtar respublikada son illərdə görülən işlər, həyata keçirilən quruculuq tədbirləri böyük öndər Heydər Əliyevin 

siyasi kursunun uğurla həyata keçirilməsini bir daha göstərir. Ardıcıl, düşünülmüş, uzaqgörən siyasətin nəticəsində 

bu gün Naxçivan öz dirçəliş dövrünü yaşayır və muxtariyyət statusu qazanmasını və Naxçivan Muxtar 

Respublikasının 90 illiyini fərəhlə qeyd edir. Ölkə Prezidenti Ilham Əliyevin dediyi kimi, «Milli istiqlaliyyət 

yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfındən rəğbətlə qarşılanır, respublikada 

cərəyan edən ictimai- siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçivan Muxtar Respublikası 

bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və 

intellektual potensialının qücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir». 
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Нахчыван: статус автономии и образование автономной республики 

Резюме 

В статье проанализирована общественно-политическая ситуация в Нахчыване во времена 

Азербайджанской Народной Республики. Автором показаны необоснованные стремления армянских 

дашнаков завладеть Нахчываном и борьба нахчыванцев против них, на основе фактических материалов 

разъяснено укрепление Нахчывана в составе Азербайджана, обеспечение Нахчывану статуса автономии 

Московским договором, укрепление его Карсским договором и, наконец, создание Нахчыванской АССР и 

путь ее развития. Вывод таков, что не будь героизма и целеустремленной деятельности нахчыванцев в 

1917-1920 гг. спасение Нахчывана было бы невозможным. 

В статье рассмотрено также значение Нахчыванской Автономной Республики в современном мире, 

возможности, предоставленные статусом автономии. 
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Nakhchivan: Status of Autonomy and Establishment of an Autonomous Republic  

Summary 

This article analyzes the socio-political situation in Nakhchivan during the time of the Azerbaijan 

Democratic Republic and during the initial stages of the Bolshevik reign. The Armenian Dashnaks’ groundless 

attempts to seize Nakhchivan and the struggle of the Nakhchivan people against them are thoroughly explained, as 

are the consolidation of Nakhchivan within Azerbaijan, giving Nakchivan Autonomous Status through the Moscow 

treaty and referendum, its reinforcement with the Gars treaty and finally the establishment of Nakhchivan ASSR 

and its development. The conclusive result is the following: if it was not for the heroism and purposeful activity of 

the Nakhchivan people in 1917-1921, it would not have been possible to preserve Nakhchivan. 

The role and importance of the Nakhchivan Autonomous Republic in the modem world and facilities of 

giving the status of autonomy are also discussed in this article. 
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Nuhçıxandan Naxçıvana: Tarix və Müasirlik 

 

İsa Həbibbəyli 

Milli Məclisin deputatı,  

AMEA-nın vitse-prezidenti,  

akademik 

 

İndiyədək Naxçıvan sözünün etimologiyası barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Tarixi mənbələrdə 

Naxçıvan əsasən Naxsuana, Aksuana, Nəşəva, Akçıobon, Nəqçuan, Naxçirvan, Naxçivan, Nəqşi-cahan 

adlandırılır. Bu onomastik vahidlərdən Naksuana coğrafi adı yunanlara, Aksuana saklara, Nəşəva ərəblərə, 

Nəxçir ifadəsi, yaxud Naxçı tayfa bildirən sözlər parfiyalılara, Nəqşi-cahan söz birləşməsi isə farslara aid 

mənbələrdə işlədilməklə, zaman-zaman yayılaraq genişlənmişdir. 

 
Nuhdaban – Nuhçıxan 

 

Naxçıvanın tədqiqatçılarından avropayönlülər yunan mənbələrinə (əsasən də Klavdi Ptolemeyin 

"Coğrafi təlimlər" kitabına), şərqşünaslar isə ərəbdilli və farsdilli mənbələrə üstünlük verirlər. Fikrimizcə, digər 

bu tip anlayışlarla yanaşı, Naxçıvan sözünün etimologiyasını izah edərkən daha çox əcnəbi qaynaqlara istinad 

olunması həm də keçmiş sovet hakimiyyəti zamanı milli soyköklə bağlı məsələlərin xalqın özünəməxsus qədim 

mənbələr, ilkin qaynaqlar əsasında öyrənilməsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı olmuşdur. Ölkəmiz müstəqillik 

qazandıqdan sonra, nəhayət ki, bu istiqamətdə ciddi və əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılmağa başlanmışdır. 

Naxçivan sözü ilə səsləşən yerli materiallar arasında Dünya tufanı hadisəsi və Nuh peyğəmbərlə bağlı 

toponimlər, əfsanə və rəvayətlər çoxluq təşkil edir. Belə ki, regionda Nuhdaban, Nuhəcir (Nəhəcir), Nuhram 

(Nehrəm) kimi qədim yaşayış yerləri ilə əlaqədar toponimlərin, habelə Nəbi yurdu (Peyğəmbər yurdu), 

Qaranquş yaylağı, Naharbaşı məscidi (Ordubad) kimi yer adlarının, Peyğəmbər ayağı adlı əraziyə dair 

toponimlərin bu günümüzə qədər yaşaması burada Nuhun tufanı hadisəsinin dərin iz qoyduğunu nəzərə 

çarpdırır. 

Fikrimizcə, qeyd olunan toponimlərin Naxçıvan diyarındakı məşhur Gəmiqayaya yaxın ərazilərdə 

yerləşməsi Nuhun tufanı hadisəsinin bu regionla bağlılığı ehtimalını daha da qüvvətləndirir. Bu baxımdan 

yanaşdıqda Nuh peyğəmbərin gəmisinin son dayanacaqlarından biri kimi ehtimal olunan Gəmiqayanın sağ və 

sol ətəklərindəki Nürgüt, Nüvədi kimi yaşayış yerlərinin adlarının da müəyyən səviyyədə Nuh hadisəsi ilə 

səsəşdiyini ehtimal etmək olar. Hətta Gəmiqayanın qabaq-qənşərindəki Naxçıvandan çox da uzaqda olmayan 

cənub ərazilərində tərkibində Nuh elementi olan Nəhənd, Nehran, Nehram, Nəhqan kimi toponimlər qeyd edilən 

ehtimalı gerçəkliyə daha da yaxınlaşdırır. Bu qəbildən olan çoxsaylı toponimlər, eləcə də məşhur Gəmiqaya 

rəsmlərində üzərində qayıq, gəmi, tufan, qasırğa təsvirlərinin geniş yer tutması Naxçivan diyarının Dünya 

tufanı, Nuh peyğəmbər hadisəsi ilə əlaqədar olduğunu diktə edir. Bütün bunlar isə Naxçıvan sözünün Nuhçıxan, 

yəni həzrəti Nuh peyğəmbərin gəmisinin gəlib çıxdığı məkan olduğu barədəki mülahizələrin reallığına inamı 

artırır. 

Ağrıdağ ətrafında və ya Altayda, ümumiyyətlə, Dünya tufanı hadisəsinin əhatə etdiyi coğrafiyada 

Naxçıvandakı qədər həmin hadisə ilə səsləşən mifoloji motivlər, əfsanə və rəvayətlər, etnoqrafik materiallar, 

toponimlər qeydə alınmamışdır. Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin quruya yan aldığı ehtimal edilən Kiçik 

Qafqaz dağ silsiləsinin ən uca zirvəsi sayılan Qapıçıq dağının yaxasındakı Gəmiqayadan və ətraflardakı 

ərazilərdən toplanmış zəngin materiallar tarixin pozulmaz naxışlarıdır. 

Maraqlıdır ki, əldə edilmiş nümunələrdə Nuhun gəmisi və Dünya tufanı ilə bağlı ən müxtəlif məsələlərlə 

yanaşı, ulu peyğəmbərin və övladlarının Naxçıvan ərazisində yaşayış məskənləri salmasını, burada yaşamasını, 

fəaliyyət göstərməsini nəzərə çarpdıran motivlər də vardır. Məsələn, "Nuhdabari əfsanəsi"ndə deyilir ki: "Nuh 

Nəbi sözün qurtardı. Dayandığı yerdən bir addım irəli atdı. Ayağı torpağa gələndə pəncəsi yox, dabanı yerə 

dəydi. Oğulları həmin yerdə yurd saldılar. Adına da Nuhdaban dedilər". 

Nuhla bağlı Naxçıvan ərazisindən toplanmış materiallarda ulu peyğəmbərin öz övladlarına bu ərazidəki 

"tüstüsüz alova bürünən", "od tutub yanan" dağların - Gəmiqaya, İlandağ və Ağrıdağın arasında yurd salmağı 
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məsləhət görməsi motivi də öz əksini tapmışdır. Hətta XIX əsrin 80-ci illərində Naxçıvanda yaşayıb işləmiş 

tanınmış rus maarifçi ziyalısı K.A.Nikitinin yerli əhali arasından topladığı materiallarda da Naxçıvan şəhərinin 

Nuh peyğəmbər tərəfindən salınmasına dair konkret mətləblər ifadə olunmuşdur: "Nuh və onun nəsli uzun illər 

Naxçıvanda yaşamışdır. Rəvayətə görə, ilk insan nəsilləri buradan yayılmışdır. Nuhun özü, babası və ailənin 

bəzi digər üzvləri Naxçıvanda vəfat etmiş və orada dəfn olunmuşlar". 

Elmi dəlillər əsasında həzrəti Nuh peyğəmbərin məzarının da Naxçıvan şəhərində olduğu müəyyən 

edilmişdir. Bu barədə rus, türk və ərəb mənbələrində rəsmi məlumatlar mövcuddur. Eyni zamanda, Azərbaycan 

rəssamlığında realizmin banisi Bəhruz Kəngərlinin 1919-1921-ci illərdə Nuh peyğəmbərin Naxçıvandakı 

məzarının naturadan çəkdiyi rəsmlər bu gerçəkliyi bir daha təsdiq edir. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun "Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki 

məzarüstü türbəsinin bərpa olunması haqqında" 28 iyun 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə Nuh peyğəmbərin 

Naxçıvan şəhərindəki türbəsinin mənbələrdə yazılan təsvirlərə uyğun şəkildə bərpa olunaraq yenidən 

ucaldılması tarixlə müasirliyin vəhdətini özündə cəmləşdirir. 

Başqa bir məsələ: fikrimizcə, Naxçıvan sözünün tərkibindəki nax komponenti də Nuhla bağlı məna 

ifadə edir. Doğrudur, tədqiqatlarda naxdan əsasən naxlar, yəni Nax etnosu, Nax tayfası kimi bəhs edilir. Ancaq 

nəzərə almaq lazımdır ki, geniş mənada bəşəriyyət Dünya tufanından sonra yeni həyata Nuhun tayfasının 

davamı olaraq, Nuhun törəmələrinin artması ilə başlamışdır. 

Nuh peyğəmbər ayrılıqda götürülmüş bir xalqın, xüsusi bir etnik qrupun deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin 

ulu babasıdır. Naxçıvan sözünün tərkibindəki nax komponenti çox asanlıqla Nuh kimi də oxuna bilər. Məlum 

olduğu kimi, həzrəti peyğəmbərin hazırda türk-müsəlman dünyasında Nuh kimi yazılan və tələffüz edilən adı 

ayrı-ayrı qövmlərdə Noy, hətta Nox kimi də işlədilir (Q.Qədirzadə). Bizə görə Nax etnosu kimi Nuhun da adı 

zaman-zaman dəyişərək Nuh-Noy-Nox-Nax, yaxud da Noy-Nuh-Nəx-Nox-Nax şəklini almışdır. Akademik 

Ağamusa Axundov yazır: "Toponimin (Naxçıvanın - İ.H.) birinci tərkib hissəsi Nax Nuh peyğəmbərin adının 

fonetik variantıdır". 

Bizim fikrimizə görə, Nuhçıxan sözü Naxçıvan adının ilk əsas variantlarından biridir. Naxçıvan 

ərazisindəki Kiçik Qafqaz dağları silsiləsinin ən uca nöqtəsi olan, 3906 metr yüksəklikdə yerləşən Qapıçıq 

zirvəsi bəşəriyyətin babası həzrəti Nuh peyğəmbərə Dünya tufanından sonra torpağa qədəm basmaq üçün 

açılmış kiçik qapı, yaxud ilk giriş yeridir. Ordubad rayonundakı Nəsirvaz kəndinin adı "BiLqamıs" dastanında 

Nuh peyğəmbərlə əlaqədar təsvir olunan Nisr dağını yada salır. Gəmiqayanın yüksək ətəyindəki Nəbi yurdu 

Dünya tufanından sonra artıq burada ilkin məskunlaşmanın başlandığı məkan mənasını daşıyır. Bu ərazidəki 

Qaranquş yaylağı Nuh peyğəmbər əsatirindəki dimdiyində dəfnə yarpağı gətirən, yaxud caynaqları palçığa 

batmış vəziyyətdə gəmiyə geri qayıtmış qaranquş əhvalatının yadigarıdır. 

Gəmiqaya rəsmlərində bir neçə vəziyyətdə qaranquş təsvirləri qeydə alınmışdır. Gəmiqaya 

yüksəkliyinin sağ yaxasındakı Xəzər obası toporvini Nuh peyğəmbərin oğlu Yafəsin törəmələrindən birinin 

adını yaşatmaqla yanaşı, ilkin məskunlaşma dairəsinin genişlənməsini əks etdirir. Haçadağ - İlandağ Nuh 

peyğəmbərin Dünya tufanının başa çatdığını və bəşəriyyətin yeni həyatının başlandığını elan etdiyi möhtəşəm 

xitabət kürsüsü Elandağı xatırladır. Haçadağdan üzü arana doğru olan ərazidəki Peyğəmbər ayağı sahəsindəki 

52 ayaq izi yeri, yaxud təsviri həyati proseslərin ilkin məskunlaşmadan oturaq məkana doğru inkişaf etdiyini əks 

etdirir. Nəhayət, Naxçıvan şəhərinin cənub hissəsindəki Nuhdaban, adından da göründüyü kimi, həzrəti 

peyğəmbərin artıq ayaq saxladığı, dabanını yerə basdığı, yəni oturaq həyat qurduğu yerin adıdır. Nuh 

peyğəmbərin məzarının da Nuhdaban adlı sahədə olması buranın çox qədim tarixə malik olduğunu göstərir. 

Fikrimizcə, bu məqamda tarixşünaslıqda Sasani hökmdarları tərəfindən bizim eranın VI-VII əsrlərində 

tikildiyi ehtimal edilən Köhnə Qalanın adındakı "köhnə" sözü də həmin qala divarlarının daha əvvəllərdən 

mövcud olduğunu, sonradan bərpa edildiyini düşünməyə müəyyən əsas verir. Xalq arasında yaşayan 

rəvayətlərdə Köhnə Qalanın təxminən 2400 il bundan əvvəl Naxçivan şəhərinin Makedoniyalı İskəndərin hərbi 

yürüşlərindən qorunmaq üçün tikildiyini bildirən məlumatlar da yer almaqdadır. Bununla belə, bizim 

ehtimalımıza görə, bəlkə də Köhnə Qala ilkin olaraq Nuh peyğəmbərin məzarının - mavzoleyinin mühafizəsi 

üçün salınmış, tədricən Nuhdabanın-Nuhçıxanın-Naxçıvanın müdafiəsi məqsədilə genişləndirilmiş və inkişaf 

etdirilmişdir. 
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Beləliklə, Qapıçıqdan, Gəmiqayadakı Nəbi yurdundan başlamış məskunlaşma prosesləri Nuhdaban 

oturaq məkanının salınması ilə başa çatmışdır. Sonralar naxlar - nuhlar bu yeri onun şərəfinə Nuhçıxan 

adlandırmışlar. 

Naxçivan şəhər adı da Nuhçıxandan yaranmışdır. Məsafə etibarilə çox yaxın ərazidə qədim Duzdağ 

mədənlərinin yerləşməsi Naxçıvanda şəhər tipli yaşayışın formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Mənbələrdə 

Duzdağının da Nuh peyğəmbər tərəfindən aşkarlanaraq istifadə edilməsi haqqında məlumatlar Naxçıvanda ilkin 

şəhərin yaranmasının qədim tarixinə dair mövcud təsəvvürləri elmi şəkildə tamamlayır. Bütün bunlar 

Naxçıvanın ilkin şəhər mənasında 5000 illik qədim tarixə malik olduğunu düşünməyə əsas verir. 

 

Azərbaycan tarixində Naxçıvan 

 

"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarındakı yer adlarının çoxu qədim türk-oğuz yurdu olan Naxçıvan 

ərazisində indi də yaşamaqdadır: Əlincə qalası, Dəvəşam, Şərur, Qaraçuq, Altuntaxt, Buğa çeşmə, Qazan göl, 

Sədərək, Günortac... Dədə Qorqudun Naxçıvandakı möhürləridir. Ən qədim dövrlərdən - eramızdan əvvəllərdən 

etibarən orta əsrlərədək Naxçıvan həmişə bir parçası olduğu ana vətəni - Azərbaycanı təmsil etmişdir. Tarixin ən 

müxtəlif dövrlərində Naxçıvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizənin məsuliyyətli 

imtahanlarından keçmişdir. Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşməsi bu diyarda iqtisadiyyatla yanaşı, elmin və 

sənətkarlığın da inkişafına səbəb olmuşdur. Naxçıvandan şərqə - Təbriz-Həmədan- Məşhəd-Aşqabad yolları bu 

regiona türk-müsəlman sivilizasiyalarının axınlarını, buradan qərbə - İrəvan- Tiflis-Batum-Ərzurum-Trabzon-

İstanbul, yaxud Tiflis-Rostov-Moskva- Peterburq-Varşava yolları isə bura Avropa düşüncəsini gətirmişdir. Bu 

mənada Naxçıvan şərq ağırlıqlı qərb düşüncəsini və mədəniyyətini özündə əks etdirir. Şərq müsəlman təfəkkürü 

də, qərb iqtisadi-maarifçi təsəvvürləri də burada möhkəm milli əsaslara malik olan Naxçıvanın süzgəcindən 

keçərək özünəməxsus şəkildə həyata vəsiqə almışdır. Nəticədə Naxçıvanda qədim zamanlardan etibarən millilik 

və dünyəvilik baxışları aparıcı faktora çevrilmişdir. XII əsrdə bir müddət Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin 

paytaxtı funksiyasını uğurla həyata keçirməsi isə burada milli dövlətçilik təfəkkürünün formalaşmasında 

mühüm rol oynamışdır. 

Böyük memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin XII əsrdə tikilmiş məşhur Mömünəxatun məqbərəsi 

Azərbaycan milli memarlığının daş "Xəmsə"sidir. Sonrakı əsrlərdə Naxçıvan tüməni, Naxçıvan bəylərbəyliyi, 

Naxçıvan xanlığı, Naxçıvan mahalı müxtəlif tarixi mərhələlərdəki inzibati ərazi vahidləri, dövlət qurumları 

regionda milli maraqların qorunub saxlanılmasında, ölkəmizin taleyində və inkişafında özünəməxsus rol 

oynamışdır. 

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda qurulmuş Araz Türk Respublikası mürəkkəb hərbi-siyasi şəraitdə bu 

diyarın erməni təcavüzündən xilas edilməsinə və ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına uğurla xidmət 

etmişdir. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə Naxçıvan Araz Türk Respublikasını təmsil edənlərin 

istiqlalçılıq idealları uğrunda mübarizəsi yeni yaranmış müstəqil dövlətin ümummilli maraqlarının qorunmasına 

və möhkəmləndirilməsinə etibarlı bir dəstəyin reallaşması mənasında da mühüm əhəmiyyətə malik idi. Bundan 

sonra bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının elan edilməsi 

əslində Sovet Rusiyasının Naxçıvanı tədricən Azərbaycan SSR-dən ayırıb Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil 

etmək istiqamətindəki məkrli oyunlarının təzahürü idi. Bir çox mürəkkəb və ziddiyyətli vəziyyətlərin meydana 

çıxmasına, dövrün tələblərindən doğan irəli-geri gedişlərin müşahidə olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq 

Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanovun və qısa müddətdə ölkə rəhbərliyində Xalq Ədliyyə 

Komissarı, Xarici İşlər Komissarı, Azərbaycan SSR-in Rusiya Sovet Federativ Respublikasındakı fövqəladə 

nümayəndəsi, nəhayət, Xalq Komissarları Soveti sədrinin müavini vəzifəsində çalışmış Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin möhkəm siyasi iradəsi və dönməz milli mövqeyi sayəsində atılmış məqsədyönlü tarixi 

addımların nəticəsində Naxçıvan bolşevik-erməni oyunlarından xilas edilmiş, Azərbaycan SSR-in tərkibində 

muxtariyyət statusu qazana bilmişdir. 

Azərbaycan mərkəzi hökumətində erməni bolşeviklərinin və onların tərəfdarlarının təzyiqilə 1920-ci ilin 

dekabrında Naxçıvanın Ermənistan SSR-yə verilməsi barədə bəyanatlar səslənərkən Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin həyatını və karyerasını böyük risk qarşısında qoyaraq heç bir icazə almadan Bakıdan Naxçıvana 

gəlməsi, yerli əhalinin kütləvi etirazlarını təşkil etməsi və referendum keçirilməsinə nail olması tarixdə az təkrar 

olunan hadisələrdən biridir. Əslində 1921-ci ilin yanvar ayında keçirilmiş referendumda əhalinin doxsan faizdən 
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çoxunun Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində qalmasına səs verməsi ilə ərazinin Azərbaycanın tərkibində 

qalmasını və muxtariyyət qazanmasını təmin etmişdir. 

Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərində mühüm tarixi əhəmiyyəti olan 1921-ci ilin Moskva və 

Qars müqavilələri ölkə rəhbəri Nəriman Nərimanovun və Behbud ağa Şahtaxtinskinin ideya və əməl birliyinin 

nəticəsidir. Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtariyyət statusu 

qazanması təmin edilmişdir. Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsi 

qismində Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi-siyasi təminatıdır. Bütün bunlar 9 fevral 1924-cü ildə 

Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasına real zəmin yaratmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edən böyük tarixi hadisədir. Muxtar Respublika statusu Naxçıvanın regionda 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün mühafizə edilməsində Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin qorunub 

qüvvətlənməsinə imkan yaradır. 

Xalqımızın böyük oğlu, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışarkən böyük uzaqgörənliklə regionun 

erməni təcavüzündən xilas edilməsində beynəlxalq Qars müqaviləsinin müddəalarını ön mövqeyə çəkmişdir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Qars müqaviləsi əsasında apardığı məqsədyönlü dövlətçilik siyasəti 

müstəqilliyin başlanğıc illərində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə, region dövlətləri ilə əlaqələrin yenidən 

qurulmasına, Muxtar Respublikanın ərazi bütövlüyünə və problemlərinin həllinə dünya ictimaiyyətinin ciddi 

münasibət bəsləməsini təmin etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 12 oktyabr 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyi münasibətilə keçirilmiş təntənəli yığıncaqdakı tarixi nitqində muxtariyyət tarixinə və 

bu siyasi-hüquqi statusun müasir əhəmiyyətinə verdiyi qiymət beynəlxalq hüququn da, Azərbaycan 

reallıqlarının da mahiyyətini aydınlaşdırır: "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə 

böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçün... Moskva müqaviləsinin 

və xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti olubdur. 

Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, 

dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi 

olmayan bir sənəddir". 

Çox məsuliyyətli, mürəkkəb və gərgin hərbi-siyasi şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasını erməni 

işğalından xilas etməsi, regionun siyasi-hüquqi təminatını möhkəmləndirməsi, burada iqtisadi böhranı aradan 

qaldırması görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana əvəzsiz xidmətlərindən biridir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunub saxlanılması Azərbaycan dövlətinin sərhədlərinin bütövlüyünün 

təmin edilməsi uğrunda mübarizənin mühüm tarixi səhifəsidir. 

Hazırda inkişafdan böyük intibaha doğru özünün yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bütün regionların, о cümlədən də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ardıcıl olaraq, hərtərəfli və sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində böyük 

proqramların həyata keçirilməsini təmin edir. 

 

Yeniləşən Naxçıvan 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli və sürətli inkişafı müstəqil Azərbaycan dövlətinin mühüm 

nailiyyətidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişaf səviyyəsi özünəməxsus çətinlikləri olan blokada 

şəraitində də böyük sürətlə və hərtərəfli şəkildə inkişaf etməyin mümkünlüyünün isbatıdır. Muxtar 

Respublikanın paytaxtı qədim və çoxəsrlik tarixə malik Naxçıvan şəhəri Avropanın inkişaf etmiş regional 

mərkəzləri ilə müqayisə oluna bilər. Naxçıvanda ordu quruculuğu da, aqrar siyasət də, sənayeləşmə də uğurla 

həyata keçirilməkdədir. Milli mədəniyyətin aparıcılığı ilə və şərq-qərb mədəniyyətlərinin sintezi əsasında 

yenidən qurulan Naxçıvan şəhəri şəhərsalmanın yeni modelini özündə cəmləşdirir. İndi nəinki Naxçıvan 

şəhərində, eyni zamanda, Şərurda və Ordubadda da çox rahatlıqla beynəlxalq səviyyəli tədbirləri həyata 

keçirmək mümkündür. Naxçıvan Dövlət Universiteti dünya səviyyəli, müasir tipli ali məktəbdir. Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi özünün inamla inkişaf edir. Son illərdə çap olunmuş çoxcildli 

ensiklopediyalar və antologiyalar, monoqrafiyalar və atlaslar Azərbaycan elminin Naxçıvan məktəbinin böyük 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1021 

 

uğurlarıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun sərəncamı əsasında 

hazırlanmış 3 cildlik "Naxçıvan tarixi"nin 2013-cü ilin sonlarında nəşr edilmiş birinci cildi qədim diyarın 

möhkəm elmi əsaslara malik mükəmməl tarixi salnaməsinin yazılması istiqamətində atılmış böyük addımdır və 

Azərbaycan tarixşünaslığına qiymətli əlavədir. 

Bir neçə ölkənin coğrafiyasını əhatə edən bir regionda Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarının qorunması 

və daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər Muxtar Respublikanın ölkə qarşısında 

məsuliyyətli bir hesabatıdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi, regionda 

böyük quruculuq proqramlarının ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi, maarifçilik hərəkatının genişləndirilməsi, 

müasir inkişafın təmin edilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun çoxillik 

dövlətçilik təcrübəsinin, böyük əməllə əsl sədaqətin vəhdəti olan yorulmaz fəaliyyətinin real nəticələridir. Ulu 

öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi: "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sübut 

etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər". 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata 

keçirilən böyük quruculuq proseslərinə verdiyi qiymət digər bölgələri də inkişaf edir, amma sizə deyə bilərəm 

ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdir... Bəzən sual verirlər ki, uğurlu siyasətin əsas səbəbi nədir? 

Mən hesab edirəm ki, xalqa olan məhəbbətdir. Doğma torpağa olan məhəbbətdir. Əgər bu, varsa, deməli, 

rəhbərlikdə olan şəxslər də öz doğma xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə xidmət edirlər. Bu, Naxçıvanda var və məni 

çox sevindirir". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 yaşının tamam olması Azərbaycan dövlətçilik tarixinin mühüm 

hadisəsidir. Naxçıvanda müasir inkişafın böyük təzahürləri Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin uğurudur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyatın bütün sahələrində əldə olunan parlaq nəticələr qədim ənənələrə malik 

olan bu diyarın müstəqil Azərbaycan dövlətinə sanballı töhfələridir. Nuhdabandan, Nuhçıxandan başlanan 

böyük yolların, əsrlər boyu formalaşmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında" 14 yanvar 2014-cü il tarixli Sərəncamı ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

bu qədim diyarın tarixi nailiyyətlərinin və müasir inkişafının qiymətləndirilməsinə dövlət səviyyəsində 

göstərilən yüksək münasibətin ifadəsidir. Sərəncamda deyildiyi kimi: "Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan 

çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda, şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan 

bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, 

sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır". 

Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olan 5000 illik tarixə malik qədim Naxçıvanın muxtariyyətinin 90 

illiyi mübarək olsun! 

 

Milli Məclis.-2014.-№ 4,5.-S.32-39. 
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Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyətini qorumaqla onu işğaldan və məhv olmaqdan 

 xilas etdi 

İsmayıl HACIYEV, 

AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri, 

akademik 

 

Naxçıvanın muxtariyyəti məsələsi XX əsrin 20-ci illərində bölgədə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrin 

nəticəsində meydana çıxmışdı. 1918-ci ilin may ayında Cənubi Qafqazda müstəqil respublikaların - 

Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının yaranması onlar arasında ərazi-sərhəd 

məsələlərini həll etməyi zəruri etdi. Gürcüstan və Ermənistan dərhal Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 

irəli sürdü. Xüsusilə, “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə çıxış edən və tarixi torpaqlarımızda 

yaradılan Ermənistan bununla kifayətlənməyərək Azərbaycanın bir sıra əzəli torpaqlarını da – 

Qarabağı, Zəngəzuru, Naxçıvanı və başqa əraziləri öz sərhədlərinə qatmaq üçün açıq mübarizəyə 

başladı. Bu işdə onlara bir sıra dövlətlər siyasi, iqtisadi və hərbi yardım göstərirdi. 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti düşdüyü çətin vəziyyətə, qarşılaşdığı daxili və xarici amillərə 

baxmayaraq, Naxçıvana imkan daxilində siyasi dəstək verir, ona iqtisadi və hərbi yardım göstərməyə çalışırdı. 

Naxçıvan əhalisi erməni basqınçılarına qarşı inadla mübarizə aparır, bölgəni qoruyub saxlamaq üçün bütün 

imkanlardan istifadə edirdi. Erməni silahlı qüvvələri qarşısında lazımi silah-sursata malik olmayan yerli 

müsəlman əhalisi, Müsəlman Milli Şurası, onun rəhbərləri – Cəfərqulu xan, Rəhim xan, Kalbalı xan və yerli 

ziyalılar erməni daşnaklarına qarşı özünümüdafiə dəstələri yaradırdılar. 

1918-ci ilin yayında vəziyyətin çətinliyini nəzərə alan Naxçıvan nümayəndələri kömək üçün Osmanlı 

hökumətinə müraciət etdilər. 1918-ci ilin iyul ayında Kazım Qarabəkir paşanın başçılığı ilə Osmanlı ordusu 

Naxçıvana gəldi, yerli müsəlman əhaliyə kömək etdi. Lakin Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan və 1918-

ci il 30 oktyabrda Mudros müqaviləsini imzalayan Osmanlı dövləti öz qoşunlarını Cənubi Qafqazdan, eləcə də 

Naxçıvandan çıxarmağa məcbur oldu. 

Naxçıvanda Müsəlman Milli Şurası bölgənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 1918-ci il noyabrın 3-də 

paytaxtı Naxçıvan olan Araz-Türk Cümhuriyyətini yaratdı. Araz-Türk Cümhuriyyətinin yaradılması təşəbbüsü 

ilə Naxçıvan, Şərur müsəlmanları çıxış etmiş və onların təklifi ilə ordubadlılar da bu siyasi tədbirə 

qoşulmuşdular. 

Bu cümhuriyyətin yaranması ilə bir sıra dövlət və idarəçilik orqanları təsis edilmiş, hökumətin tərkibi 

formalaşdırılmışdı. Bu hökumətin tərkibi sədrdən və 6 üzvdən ibarət idi,  başçısı naxçıvanlı Əmir bəy 

Əkbərzadə idi. Əmir bəy bölgə əhalisi arasında və siyasi dairələrdə çox bacarıqlı, vətənpərvər və millətsevər bir 

şəxsiyyət kimi dəyərləndirilirdi. 

Araz-Türk Cümhuriyyətinin ərazisinə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları, Ordubad mahalı, Eçmiədzin 

qəzasının bir hissəsi, İrəvan qəzasının Sərdarabad, Uluxanlı, Qəmərli, Vedibasar və Mehri bölgələri daxil idi. 

Sahəsi 8,6 min kvadratkilometr, əhalisi bir milyon nəfərdən artıq idi. Əsas vəzifəsi bölgənin təhlükəsizliyini 

erməni basqınlarından qorumaq üçün silahlı dəstələr yaratmaq və onların fəaliyyətini təmin etmək idi. Qısa 

müddətdə 500 nəfərlik süvari alayı və könüllü xalq dəstələrindən ibarət 20 tabor yaradıldı. 

Naxçıvanda yaradılmış bu ali qurum Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə sıx əlaqələr yaratmağa çalışmış, 

onunla birləşmək üçün yollar aramışdı. Bu cümhuriyyət, eyni zamanda, erməni basqınlarına lazımi cavab verir, 

Naxçıvanın təhlükəsizliyini təmin edirdi. Bununla belə erməni yaraqlıları əhalini qorxu içərisində saxlayır, 

soyqırımı törədir, torpaqların azərbaycanlılardan boşaldılmasına çalışırdı. Buna baxmayaraq, nə böyük 

dövlətlərin siyasi və diplomatik təzyiqi, nə aclıq və səfalət, nə də ermənilərin aramsız hərbi müdaxiləsi 

naxçıvanlıların iradəsini qıra bilmədi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başçısı Nəsib bəy Yusifbəyli 1919-cu ildə parlamentdəki 

çıxışında deyirdi ki, hökumət yaranmış şəraitdə Naxçıvana real yardım göstərə bilmədi, “igid naxçıvanlılar, 

şərurlular... bu məsələni özləri həll etdilər. Onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var-dövlətlərini riskə 

qoyaraq doğma torpağa – Vətənə qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da, hökumətin işini 
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asanlaşdırdılar. Haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi görəndən sonra onların 

qanuni hüquqlarını danmayacaqlar”. 

Naxçıvanlılar özlərini Azərbaycandan ayrı təsəvvür etmir, birləşmək üçün yollar arayır, inadla və 

qəhrəmanlıqla mübarizə aparırdı. Onlar bəyan edirdilər ki, “bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv 

olmağa razı olar, amma Azərbaycandan ayrılmaz”. Naxçıvan Müsəlman Milli Şurasının Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinə ünvanladığı məktubda deyilirdi: “Biz ermənilərə tabe olmuruq. Tezliklə Azərbaycan 

qoşunları tərəfindən Zəngəzurun tutulmasını və Azərbaycana birləşməsini gözləyirik”. 

Naxçıvanlıların yaşadıqları torpaqları Ararat Respublikasına vermək istəyən ingilis general-qubernatoruna da 

kəskin etirazlarını bildirdilər. Ona göndərilən məktubda yazırdılar ki, “bütün dünyanın və bütün mədəni 

qüvvələrin azad həyat, xalqların öz müqəddəratlarını həll etmək hüququ haqqında qışqırdıqları bir vaxtda 

azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən üstün olmayan, əksinə, bir çox hallarda bizdən geri qalan ermənilərin 

qulu ola bilməzlər”. 

Naxçıvanlıların qəhrəmanlığını Ermənistanın birinci baş naziri O.Kaçaznuni də etiraf etməyə məcbur 

olmuşdu: “Müsəlman Naxçıvanı və Şərurunda, müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada 

bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq... Şərur, Naxçıvan 

kimi mühüm yerlərdə öz hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik”. 

Göründüyü kimi, naxçıvanlıların siyasi, silahlı və inadlı mübarizəsi bölgənin erməni işğalına düşməsinə yol 

verməmiş və Azərbaycan ərazisi kimi qorunub saxlanılmışdır. Lakin Zəngəzur mahalı 1920-ci ildə Ermənistana 

veriləndən sonra Naxçıvan ölkənin əsas ərazisindən ayrı düşmüş, sərhəd əlaqəsi pozulmuşdu. Belə olan halda 

Naxçıvan qəza və rayon hüququnda Azərbaycanın tərkibində qala bilməzdi. Ona görə də Naxçıvanın 

muxtariyyəti məsələsi gündəmə gəldi və bu zəruri idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev bununla əlaqədar 

deyirdi: “Əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də, Naxçıvanın muxtariyyəti də 

lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi”. 

Sovet Azərbaycanının rəhbərliyi isə Zəngəzurla bərabər, Naxçıvanı da Sovet Ermənistanına verirdi. 

Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsi 1 dekabr 1920-ci ildə 

bəyanatla çıxış etdi. HİK-in sədri Nəriman Nərimanovun imzası ilə yayılan bəyanat Rusiyanın diqtəsi ilə 

yazılmışdı və “iki sovet respublikaları arasında ərazi mübahisələrinin” Azərbaycanın milli mənafelərinə zidd 

şəkildə həll edilməsinə yönəlmişdi: “Bundan sonra heç bir ərazi məsələsi əsrlər boyu qonşu olan iki xalqın 

qanının tökülməsinə səbəb ola bilməz. Zəngəzur və Naxçıvan qəzaları Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsidir. 

Dağlıq Qarabağın zəhmətkeş kəndlilərinə isə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir.” 

Naxçıvanın Sovet Ermənistanına verilməsi xəbərini eşidən bölgə əhalisi bu bəyanata qarşı kəskin etirazlarını 

bildirdi. Vəziyyətin gərginləşdiyini görən Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi respublika HİK-in üzvü, 

ədliyyə komissarı B.Şahtaxtinskini Naxçıvana göndərdi. O, Naxçıvan, Şərur və Ordubad əhalisi ilə görüşlərində, 

mitinqlərdə yerli əhalinin kütləvi etirazını təşkil edərək mərkəzi hakimiyyətin Ermənistanın xeyrinə qəbul etdiyi 

qərarın qarşısını aldı. 

Naxçıvan diyarının əhalisi Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət tələb edirdi. Ona görə də “1921-ci ilin 

əvvəlində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilmiş rəy 

sorğusunda bölgə əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusunda Azərbaycanın 

tərkibində qalmasına səs verdi”. Bu, əslində, Naxçıvanın gələcək müqəddəratında mühüm rol oynadı. 

Bu dövrdə Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması da məsələyə müsbət təsir göstərdi.  Sovet Rusiyası Avropa 

dövlətləri tərəfindən təcrid olunduğundan Türkiyənin timsalında  Şərqdə başlıca müttəfiqini itirməkdən 

qorxaraq, Naxçıvanın müsəlman əhalisinin iradəsi ilə hesablaşaraq və eləcə də Azərbaycan bolşeviklərinin 

millətsevər qisminin mövqeyini nəzərə alaraq, Naxçıvanın öz müqəddəratını həll etmək hüququnu tanımaq 

məcburiyyətində qaldı. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasına çalışan milli kommunistlərin arasında Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin xüsusi əməyi olmuşdu. Onun V.Leninə göndərdiyi 1 mart 1921-ci il tarixli teleqramında və 

əlavə etdiyi arayışda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, Zaqatala, Borçalı, Qarayazı düzü, Dağıstan, Şimali 

Qafqaz müsəlman xalqlarının milli tərkibi, sayı haqqında məlumat verilir, Naxçıvanın müqəddəratı ilə bağlı 

təkliflər irəli sürülürdü. O qeyd edirdi ki, “Naxçıvan diyarı böyük siyasi, iqtisadi və strateji əhəmiyyətə 

malikdir... Bu diyarın Ermənistana verilməsi xalqın özünütəyin prinsipini və Sovet Azərbaycanının hüquqlarını 

pozur”. 
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B.Şahtaxtinskinin təklifləri və məsələnin qoyuluşu V.Lenini maraqlandırmış və o, Naxçıvan məsələsinin 

RK(b)P MK siyasi bürosunda müzakirə edilməsi barədə göstəriş vermişdi. Naxçıvan məsələsi həm siyasi 

büroda, həm də Rusiya-Türkiyə danışıqlarında müzakirə edildi. 1921-ci il martın 16-da RK(b)P MK siyasi 

bürosu B.Şahtaxtinskinin təkliflərini bəyənərək, Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası 

yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Həmin gün Rusiya ilə Türkiyə arasında “Dostluq və qardaşlıq haqqında” 

Moskva müqaviləsi də imzalandı. Moskva müqaviləsinin üçüncü maddəsinə əsasən, Naxçıvan vilayəti 

“Azərbaycanın qəyyumluğu (protektoratı) altında muxtar ərazi olurdu, bir şərtlə ki, Azərbaycan bu qəyyumluğu 

üçüncü dövlətə güzəştə getməyəcəkdir”. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR nümayəndəsinin iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan 

SSR ilə Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən, Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da 

dəqiqləşdirildi. Müqavilədə göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin beşinci maddəsində və üçüncü 

əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

Beləliklə, Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri ilə RSFSR, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və 

Azərbaycan Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanıdı və ona beynəlxalq hüquqi təminat 

verdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin çətin sınaqlardan keçdiyini nəzərdə 

tutaraq, eyni zamanda, bu muxtariyyətin qazanılmasında fədakarlıq göstərənlərin əməyini yüksək 

qiymətləndirərək deyirdi: “Naxçıvana muxtariyyət vermək, Moskva, Qars müqavilələrində Naxçıvanın 

müqəddəratını o illərdə həll etmək asan vəzifə deyildi. Amma o vaxt milli mənafeyi qoruyan adamlar bunu 

etdilər. Mən bunu tarixi nailiyyət hesab edirəm... Kim Azərbaycanın milli mənafelərinin keşiyində durubsa, ona 

xidmət göstəribsə, o insanlar bizim tariximizdə həmişə hörmətlə yada salınmalı və tariximizə daxil 

olmalıdırlar”. 

Moskva və Qars müqavilələrinin əhəmiyyətini, Naxçıvanın  muxtariyyət statusunun qorunub 

saxlanılmasında bu beynəlxalq müqavilələrin tarixi rolunu qiymətləndirən ulu öndər deyirdi: “Naxçıvanın 

statusunu qoruyub saxlamaq üçün Moskva müqaviləsinin böyük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan Azərbaycanın 

əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini 

gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan sənəddir”. 

Qeyd etməliyik ki, Moskva müqaviləsindən sonra Naxçıvan Azərbaycan Respublikasının muxtar qurumu 

kimi idarə olunsa da, bu iş hüquqi cəhətdən tam rəsmiləşdirilməmişdi. Ona görə də bu məsələ 1922-ci ilin 

noyabrında RK(b)P MK siyasi bürosunun iclasında müzakirə olundu və həmin bölgədə muxtar respublikanın 

yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. 

Naxçıvana muxtariyyət statusu 1921-ci ildə verilsə də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasına üç il 

vaxt lazım oldu. 1923-cü ildə Naxçıvanın muxtar respublika statusu azaldılaraq muxtar diyara çevrildi. Lakin 

muxtar diyar dövrü uzun sürmədi. 1923-cü ilin dekabrında Naxçıvan diyarı Naxçıvan Respublikasına çevrildi. 

1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan MİK Naxçıvan SSR-in yaradılması haqqında qərar verdi. Burada bir cəhəti 

də qeyd etməliyik ki, Naxçıvan 1921-ci ildən Azərbaycanın muxtar qurumu kimi idarə olunurdusa da 30-cu 

illərin ortalarına qədər o bütün rəsmi sənədlərdə “Naxçıvan SSR” adlandırılmış, “muxtar” sözü adından 

silinmişdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi ki, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan 

xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyətdir”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasından 90 il keçir. Muxtar respublikanın yaradılması burada 

inkişafın təmin olunmasına, genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin aparılmasına, Naxçıvanın inkişaf etmiş bir 

diyara çevrilməsinə şərait yaratmışdır. Lakin bununla belə, muxtar respublikanın təqribən 45 illik inkişaf tarixi 

ağır siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni problemlərlə üzləşdiyi bir dövrdür. Bu dövrün müxtəsər siyasi 

xarakteristikasını verən ümummilli lider demişdir ki, bizim xalqımız XX əsrdə çox faciələrlə rastlaşıbdır. 

Bunların içərisində Naxçıvanın başına gələn bəlalar, bəlkə Azərbaycanın başqa bölgələrindən daha dəhşətli, 

faciəli olubdur... Naxçıvanın hüquqlarını tam məhdudlaşdırmaq istəyiblər.  1949 və 1964-cü illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yaradılmasının 25 və 40 illiyi qeyd olunmuşdur. Heydər Əliyevin 1969-cu ildə 

Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının dirçəliş dövrü başlamış, 

bu diyar özünün əsl inkişafına qovuşmuşdur. Keçən əsrin 70-80-ci illərində Naxçıvan Muxtar Respublikası 
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qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilmişdir. 1974-cü ildə Naxçıvan MSSR-in 

50 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd edilmiş, yubiley tədbirində ulu öndər Heydər Əliyev iştirak etmiş və 

tarixi nitq söyləmişdir. 

XX əsrin 80-ci illərinin axırlarında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan əraziləri barədə erməni 

iddiaları baş qaldırmış, mərkəzin ikiüzlü siyasəti bu hadisələri qızışdırmışdı. 1990-cı ilin iyul ayında görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi, burada siyasi fəaliyyət göstərməsi muxtar respublika 

ərazisini erməni işğalından və muxtariyyət statusunu ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etdi. 

1990-cı il sentyabrın 30-da Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə keçirilən seçkilərdə Heydər Əliyev hər 

iki qanunverici orqanın deputatı, 1991-ci il sentyabrın 3-də isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri seçildi. Ulu öndərin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi bu diyarın taleyini həll etdi. Heydər Əliyevin 

siyasi fəaliyyəti və artan nüfuzu o dövrdəki iqtidarı ciddi narahat edirdi. Ona görə də bu naşı siyasətçilər 

görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevi hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq üçün Naxçıvanın muxtariyyətini ləğv 

etmək istəyirdilər. Lakin onlar başa düşmürdülər ki, Naxçıvana beynəlxalq müqavilələrlə muxtariyyət statusu 

verilib və bu statusu birtərəfli qaydada ləğv etmək olmaz. 

İkinci bir tərəfdən məkrli düşmənlərimiz də belə bir xülya ilə uzun illərdir ki, yaşayırlar və məqsədlərinə nail 

ola bilmirlər. Ümummilli lider nəinki muxtariyyətin ləğv olunması, onun möhkəmləndirilməsi, muxtariyyətin 

verdiyi imkanlardan istifadə edərək Naxçıvanın blokadadan çıxarılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər 

həyata keçirirdi. Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı təklifləri 

ermənilərin işğalçı siyasəti ilə eyni olduğunu bildirərək məkrli düşmənlərin və AXC-Müsavat iqtidarının 

diqqətinə çatdırırdı ki, “Naxçıvanın statusunun dəyişdirilməsinə yönəldilən hər hansı cəhdin, onun ərazisinə 

edilən hər cür qəsdin qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır”. 

Qətiyyətli və müdrik dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev Naxçıvanı blokadadan qurtarmaq üçün 1992-ci ilin 

mart və avqust aylarında Türkiyə və İrana səfərlər etmiş, onlarla müqavilələr bağlamış, xüsusi ilə Türkiyə 

rəhbərləri ilə Qars müqaviləsini və onun şərtlərini müzakirə obyektinə çevirməklə, beynəlxalq aləmin diqqətini 

ona cəlb etmişdi. Ulu öndərin Naxçıvandakı fəaliyyəti muxtar respublikanın xilası ilə nəticələnmişdi. Ölkə 

Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudu, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı 

xilas etdi”. 

1993-cü ildə Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə xalqın və müstəqil dövlətçiliyin xilası və 

möhkəmləndirilməsinə başlandığı kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına və 

muxtariyyətin qorunmasına diqqət daha da artırıldı. 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla qəbul olunmuş 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası Naxçıvanın muxtariyyət statusunu hüquqi cəhətdən 

möhkəmləndirdi. Həmin Konstitusiyanın VIII fəsli Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqədardır. 

Konstitusiyanın 134-cü maddəsində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının 

tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu konstitusiya ilə müəyyən edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun zəruriliyini əsaslandıran Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev deyirdi: 

“Naxçıvanın muxtariyyəti mühüm hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. 

Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçün Moskva müqaviləsinin və xüsusən, Qars müqaviləsinin böyük 

əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvanın yaşamasının, inkişaf etməsinin əsas şərtlərindən biri də odur ki, Naxçıvana o 

vaxt muxtariyyət hüququ veriblər. Bu muxtariyyət hüququ çətin vəziyyətdə yaşamaqda, inkişaf etməkdə olan 

Naxçıvana böyük şərait yaradıbdır. Amma Naxçıvanın bundan sonra da buna ehtiyacı vardır, müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin içində buna ehtiyacı vardır”. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul 

edildikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının hazırlanmasına başlandı. Konstitusiya 

layihəsi Konstitusiya Komissiyasında bir neçə dəfə müzakirə edildi. Konstitusiya Komissiyasının 1998-ci il 

yanvarın 14-də keçirilən iclasında ümummilli lider Heydər Əliyev geniş nitq söylədi. Ulu öndər həmin nitqində 

Naxçıvanın muxtariyyətindən bəhs edərək dedi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub 

saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona 

xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası Muxtar Respublika Ali Məclisinin 1998-ci il aprelin 28-də 

keçirilən sessiyasında qəbul edilərək 1998-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

tərəfindən təsdiq edildi. Konstitusiyanın birinci maddəsində göstərilirdi ki, “Naxçıvan muxtar dövləti 
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Azərbaycan Respublikasının tərkibində demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublikadır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının statusunu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 16 mart 1921-ci il Moskva və 13 oktyabr 

1921-ci il Qars beynəlxalq müqavilələri müəyyən edir”. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkə Prezidenti kimi “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyinin 

keçirilməsi haqqında” imzaladığı 4 fevral 1999-cu il tarixli fərmanda Naxçıvanın muxtariyyətini şərtləndirən 

başlıca tarixi-coğrafi amil göstərilirdi: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünədək sərhədlər alt-üst edilməyə 

başlandı. İlk olaraq Azərbaycan torpağı Zəngəzur mahalı Ermənistan SSR-in tərkibinə qatıldı. Əslində isə 

ermənilərin planları daha geniş idi və onların torpaq iddialarının əsas hədəfi məhz Naxçıvan idi. Onlar 

Zəngəzurun Ermənistana ilhaq edilməsini bu yolda atılmış mühüm addım hesab edirdilər. Beləliklə də, 

Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran Azərbaycan torpaqlarının – Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi 

Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini zəruri etdi”. 

XX əsrin 90-cı illərində Naxçıvan üçün yaranmış təhlükəni aradan qaldıran muxtar respublika əhalisinin 

fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən ulu öndər demişdi: “Məhz belə ağır şəraitdə Naxçıvan əhalisi böyük mərdlik 

və yenilməzlik nümayiş etdirərək Azərbaycanın bu qədim torpağını ermənilərin işğalı təhlükəsindən xilas etdi 

və onun muxtariyyət statusunu qoruyub saxladı. Milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizə yollarında o zaman 

Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanaraq dəstəkləndi və 

respublikada gedən siyasi proseslərə müsbət təsirini göstərdi”. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu və buna əsasən yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin 

müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Bunu nəzərə alan Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 

Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyi ilə əlaqədar sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: 

“Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda, şərəfli bir yol 

qət etmişdir... Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin 

bərpası, qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır”. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunu və onun verdiyi imkanları yüksək qiymətləndirən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı 

illərində Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu 

status imkan verirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvan 

xalqımızın suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilsin”. 

Beləliklə, müstəqillik dövründə Azərbaycanın dövlətçiliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 

kompleks problemləri uğurla həll etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət statusu 

əleyhinə yönələn cəhdlərin qarşısını böyük qətiyyətlə almış və onu möhkəmləndirmişdir. Dövlət rəhbəri cənab 

İlham Əliyevin apardığı uğurlu və məqsədyönlü daxili və xarici siyasət Naxçıvan Muxtar Respublikasının da 

hərtərəfli inkişafına, çiçəklənən bir diyara çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Naxçıvan bu gün çoxminillik tarixinin 

və  90 illik muxtariyyət dövrünün ən şərəfli , möhtəşəm mərhələsini yaşayır və ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Naxçıvanla bağlı arzuları gerçəkliyə çevrilir 

 

Xalq qəzeti.-2014.-22 iyun.-N 131.-S.4. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1027 

 

NAXÇIVAN – sorağı minilliklərdən gələn qədim Azərbaycan diyarı  

Nizami  MURADOĞLU, 

AMEA Folklor İnstitutunun elmi işçisi 

 

Naxçıvan MR – 90 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin  Naxçıvan Muxtar Respublikasının  

yaranmasının 90 illiyi ilə əlaqədar imzaladığı sərəncamda qeyd edildiyi kimi, Naxçıvana muxtariyyət 

statusunun verilməsi bu vilayətin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə olub çox böyük tarixi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

 

 Naxçıvan MR-in  90 illik yubileyinə həsr olunmuş  yazıları qəzetlərdən oxuduqca gözlərimin qarşısından 

Naxçıvanın tarixi keçmişi bir kino lenti kimi keçir, qulaqlarımda min illərin arxasından gələn qədim bir bayatı 

səslənir. 

Naxçıvan Azərbaycanın, o cümlədən dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Aparılmış arxeoloji 

qazıntılar zamanı tapılan maddi-mədəniyyət nümunələri, Naxçıvan duz mədənində aşkar edilmiş daş duz 

parçasının içərisində daşlaşmış balıq silueti, Gəmiqaya yazılı abidələri, dağ süxurlarının və torpaq qatlarının 

öyrənilməsi və s. bu yurdda lap qədimlərdən həyat elementlərinin olduğunu təsdiq edir. Qədim dövr 

bilicilərinin, dünya şöhrətli alimlərin, görkəmli alim, tarix elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü 

Vəli Əliyevin, akademik İsmayıl Hacıyevin və digər görkəmli alimlərin bu sahədə apardıqları tədqiqatlar elmi 

ictimaiyyətə məlumdur. 

 Ümumdünya daşqınına (Nuh tufanına) qədər bu diyarın adının nə olduğu bizim üçün qaranlıq olsa da, 

Qurani-Kərimdə dəfələrlə xatırladılan tufandan sonra bu ərazidə Həzrəti Nuhun nəslinin - türklərin 

məskunlaşdığı və burada ilkin sivilizasiyanın başlandığı şəksizdir. 

 Naxçıvanda Nuh tufanından sonra  ilk yaşayış məskənlərindən biri olmaq etibarı ilə təqribən 10 min  il 

bundan əvvəl burada yaşayışın başlanılmasını göstərən və bu gün də mövcud olan tarixi abidələr, kənd, şəhər, 

oba adları öz əlamətlərini bildirir və deyilənləri təsdiq edir. Gəmiqaya daşları üzərində yazılmış piktoqrafik 

yazılar, Kolanı nekropolundan tapılmış Günəş Allahının sxematik təsviri və s. nümunələr bu barədə daha dərin 

düşünməyi tələb edir. Arxeoloji qazıntılar zamanı II Kültəpə ərazisindən tapılan maddi mədəniyyət nümunələri, 

daş alətlər, monoxrom və polixrom boyalı gildən hazırlanmış saxsı qablar e.ə. III-II minilliyin nümunələri hesab 

edilir.  Naxçıvan şəhərinin binasının təqribən 5000 il bundan öncə qoyulduğunu söyləməklə bərabər, burada ilk 

yaşayışın daha qədimdən Nuh tufanından sonra başlanıldığı haqqında fikir söyləmək üçün tapılmış maddi-

mədəniyyət nümunələrinin əsas verdiyini qeyd etməliyik. Hələ e.ə. III-II minilliklərdə burada sənətkarlığın, 

kənd təsərrüfatının inkişafı, əkinçiliyin, bağçılığın yaranması, əlverişli coğrafi ərazidə yerləşən Naxçıvan 

diyarının şöhrətini artırmışdır. Böyük tarixi inkişaf yolu keçən Naxçıvan məmləkətə həm də zaman-zaman 

müxtəlif imperiyaların maraq dairəsində olmuşdur. Dəfələrlə işğalçı ordular Naxçıvanı çapıb-talamış, dağıdıb 

viran qoymuşlar.  “Səyahətnamə” kitabında Naxçıvan şəhəri binasının Əfrasiyab padşah tərəfindən 

qoyulduğunu göstərən türk tarixçisi Övliya Çələbi bu ərazinin türklərin ən qədim yaşayış məskənlərindən biri 

olduğunu qeyd etmişdir. O yazırdı: “Bu şəhər, doğrudan da, öz adına layiqdir. Biri ona Naxçıvan deyir, digəri 

Nəhşəvan... Əldə edilmiş çoxsaylı arxeoloji materiallar və yazılı mənbələrdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, 

Naxçıvan cənubi Qafqazın ən qədim şəhərlərindən biri olmuşdur. K.A.Nikitin, S.A.Zelinski, F.A.Brokhauz, 

I.A.Yefron və başqaları belə hesab etmişlər ki, şəhərin yaranma tarixi bizim eradan əvvəl II minilliyin ortalarına 

aiddir”. Hətta F. A. Brokhauz və I. A.Yefronun fikrinə görə, şəhərin binası eramızdan əvvəl 1539-cu ildə 

qoyulmuşdur. Lakin ərazidə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində məlum olmuşdur ki, burada insanların 

məskunlaşması tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. 

Naxçıvan diyarının 6,1 kvadratkilometr ərazini əhatə edən muxtariyyət statusu 16 mart 1921-ci il Moskva və 

13 oktyabr 1921-ci il Qars beynəlxalq müqavilələri ilə təsbit edilmişdir. Naxçıvan diyarının sərhədləri 11 

kilometr  Türkiyə dövləti ilə, 176 kilometr Araz boyunca 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsində olduğu kimi 

İran dövləti,  şərqdən, şimaldan və qərbdən Ermənistan Respublikası ilə müəyyən edilmişdir. Naxçıvan 

Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq öz sərhədləri daxilində muxtar dövlətdir. 
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Buna baxmayaraq, Naxçıvan torpağı zaman-zaman ermənilərin və onlara dəstək verən digər işğalçıların 

maraq dairəsində olmuş, bu gün də erməni şovinist qüvvələri bu qədim türk yurdunu Ermənistana birləşdirmək 

iddiasındadır. 

Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, 1921-ci ildən 1991-ci ilə qədər olan dövrdə 658 kvadratkilometr ərazi 

Naxçıvandan qopardılaraq Ermənistana birləşdirilmişdir ki, bunun da nəticəsində Naxçıvanın Araz boyunca 

sərhəddi 13 kilometr azalaraq 163 kilometrə enmiş, Ermənistan ilə sərhədinin uzunluğu 224 kilometrə çatmışdır. 

Hər vəchlə 1921-ci ildə bağlanmış tarixi Moskva və Qars müqavilələrinin ləğvinə çalışan ermənilər 1918-ci 

ildən bəri gözlərində qalan arzularını – Naxçıvan torpaqlarını ələ keçirmək planını gerçəkləşdirməyə çalışırlar.  

Ötən əsrin sonlarında erməni qəsbkarları yenidən silahlanaraq, Azərbaycanın qədim və tarixi torpağı Qarabağı 

işğal etdilər. Qazandıqları müvəqqəti qələbədən ruhlanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədlərini 

pozub onu da ələ keçirmək iddiasında olan erməni millətçilərinin layiqli cavabı 90-cı illərin əvvəllərində 

Naxçıvan MR Ali Məclisinə rəhbərlik edən, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

ilə Naxçıvan camaatı tərəfindən verildi. Heydər Əliyevin böyük siyasi təcrübəsi, dünya dövlətləri rəhbərləri 

arasında olan nüfuzu, tarixi Moskva-Qars müqavilələrinin yenidən gündəmə gətirilməsi ilə Naxçıvanın 

müdafiəsi təmin edildi. Həmin dövrdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük 

fəaliyyətini filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü İsa 

Həbibbəyli “Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr” kitabında belə qiymətləndirmişdir: “Heydər 

Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının xilası və inkişafı  yolunda ciddi və tarixi əhəmiyyətə malik olan 

addımlar atmaqla müstəqilliyin qazanılmasına və möhkəmləndirilməsinə geniş miqyasda mühüm xidmətlər 

etmişdir”.  

 Xronoloji ardıcıllıqla izlədiyimiz tarixlərdən göründüyü kimi, Naxçıvan müxtəlif  imperiyaların maraq 

dairəsində olub əldən-ələ keçsə də, dəfələrlə dağıdılıb yerlə – yeksan edilsə də, heç bir işğalçı ordu 

naxçıvanlıların  iradəsini qıra, onların mübariz ruhunu öldürə bilməmişdir. Naxçıvanlılar yaşamış, yaratmış, 

dağılmış qala və abidələri yenidən bərpa edib, günümüzə qədər gətirib çıxarmışlar. Naxçıvanın qədim tarixindən 

bu günə qədər izlədiyimiz dövr ərzində ermənilərin Naxçıvan haqqında ərazi iddiaları qaldırmalarının heç bir 

tarixi, mənəvi, maddi və hüquqi əsası olmadığının bir daha şahidi oluruq. Təsadüfi deyildir ki, bu gün də 

Naxçıvanda qədim sivilizasiyanı yaşadan, yaşı min illəri ötüb keçən yüzlərlə abidə vardır ki, onların heç birində 

ermənilərin izi-tozu da görünmür. 

 Ermənilərin daha çox Rusiya-İran müharibələrinin yekunu olaraq 1813-cü il Gülüstan, 1828-ci il 

Türkmənçay müqavilələri və Rusiya-Türkiyə (1828-1829) müharibələrinin sonunda Ədirnə (1829) sövdələşməsi 

ilə bağlı olaraq buraya köçürüldüklərini nəzərə alsaq, 1918-ci ilə qədər Naxçıvanda yaşayan azacıq erməni 

toplumunun hansı tarixə malik olduqları tamamilə aydınlaşar. Ermənilər yaşadıqları ərazilərdə həmişə xəyanət 

və etibarsızlığın bariz nümunəsinə çevrilmiş, ona görə də heç yerdə daimi məskunlaşa bilməmişlər. Qonşularla 

münasibətləri gərginləşdirmiş, müxtəlif ərazi iddiaları, tamahkarlıqları, acgözlükləri ilə “pis qonşu” imici 

formalaşdırmış, axır nəticədə qanlı müharibələrə səbəb olmuş, böyük qırğınlar törətmiş, özləri də həyata 

keçirmək istədikləri məkr və separatizmin qurbanlarına çevrilmişlər. 

 1905-1906-ci illər qırğınlarında gözü qandan doymayan ermənilər 1918-ci ildə yenidən baş qaldırıb 

Azərbaycanın hər yerində misli görünməmiş vəhşiliklər törətmişlər. Ermənilər tərəfindən qocalar, uşaqlar, 

qadınlar diri-diri yandırılır, süngüyə keçirilir, burun, qulaq və döşləri kəsilir, gözləri çıxarılır, quyulara 

doldurulub daş-qalaq edilirdi. On minlərlə dinc türk sakini evlərində yandırılır və güllələnirdi. S.Şaumyanın 

“rejissorluğu” ilə həyata keçirilən bu faciənin baş rolunun ifaçısı tayqulaq general Andranik idi. 

Bu illərdə Naxçıvanda vəziyyət daha da gərginləşmişdi. Azərbaycan hökumətindən kömək ala bilməyən 

Naxçıvan əlacsız duruma düşmüşdü. Gündən-günə vəziyyətin gərginləşdiyini görən Naxçıvan camaatı 

Türkiyədən kömək istəyir. 1918-ci ilin iyul ayında Türkiyənin I Qafqaz Ordu Komandanı Kazım Qara Bəkir 

paşanın rəhbərliyi altında Naxçıvana gələn türk ordusu azərbaycanlı əhalinin xilası və Naxçıvanın qurtuluşu 

yolunda önəmli addımlar atır. Avqust ayının 1- də Kazım Qara Bəkir paşa hərbi qərargahın Naxçıvana 

köçürülməsi haqqında əmr verir, avqustun 7-də  Uluxanlı-Qəmərli məntəqəsindən keçərək özü də Naxçıvana 

gəlir. Avqustun 8-də  Naxçıvan xanının evində Kazım Qara Bəkir paşanın şərəfinə qəbul təşkil olunur. Türk 

ordusunun xilaskarlıq missiyası öz nəticəsini verir. Hər yerdə haqqı, ədaləti bərpa edən türk ordusunun səyi ilə 

Naxçıvanın və onun əzəli sakinlərinin hüquqları bərpa olunur.   Bildiyimiz kimi, bu, 1921-ci ilin mart ayında 

Moskva və oktyabr ayında Qars müqavilələri ilə təsbitlənir. Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsi təsdiq 
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olunur, onun sərhədləri qəti şəkildə müəyyən edilir. Naxçıvan vilayəti öz sərhədləri daxilində Azərbaycanın 

himayəsi altında muxtariyyət qazanır. 

 Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanmasından 90 il ötməsinə baxmayaraq indi də Naxçıvan haqqında  

məsələ qaldırıb, aranı qarışdırmaqla məşğul olan erməni siyasətçiləri Moskva-Qars müqavilələrinin ləğvini 

gündəmə gətirmək istəyirlər. Düşünürəm ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində Naxçıvan komitələri yaratmaqla bu 

diyarı ələ keçirmək xəyalına düşən, utanmadan bir budaqda oturub min budağı silkələyən ermənilərin layiqli 

cavabını vermək üçün Naxçıvanın qədim tarixi abidələrində daşlaşmış yaddaşını oyatmağın vaxtı gəlib 

çatmışdır.  Naxçıvanın qədim tarixini öyrənmək məqsədilə ilk növbədə “Naxçıvan” sözünün haradan və necə 

yaranmasını araşdırmaq lazım gəlir. “Naxçıvan sözünün mənşəyini Naxçıvandan kənarda axtarmaq, ona 

müxtəlif  epitetlər qoşmaq düzgün deyil. Bu sözün mənşəyini açıb-açmamağımızdan asılı olmayaraq, onun 

etimologiyasının mənbəyi Naxçıvandadır”. Filologiya elmləri doktoru A.Bağırovun bu düzgün qənaəti onu 

Naxçıvan sözünün Nuh peyğəmbərin adı ilə bağlılığı fikrinə gətirib çıxartmışdır. Naxçıvan toponimi haqqında 

müxtəlif fikirlərin olması təbii qəbul edilməlidir. AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor 

V.Əliyev yazır: “Naxçıvan” sözünün etimoloji cəhətdən təhlili mübahisəli olub, bu adın mənası haqqında 

müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar Naxçıvanın adını qədim Nuh əfsanəsi ilə əlaqələndirirlər. Şumer 

mənşəli bu mifologiyaya görə, çox qədim zamanlarda ümumdünya daşqını baş vermiş, dünyanın üzərini 

bütövlükdə su basmışdır. Həmin vaxt Nuh peyğəmbər övladları ilə birlikdə öz gəmisində xilas olaraq, bu yerə 

gəlmiş, məskunlaşıb şəhər salmış və sonralar tədricən insan nəsli buradan dünyaya yayılmışdır. Odur ki, 

ümumdünya daşqını zamanı Nuhun quruya çıxdığı bu ilk insan məskəni onun şərəfinə Nuhçıxan 

adlandırılmışdır”. Müəllif eyni zamanda kitabda “Naxçıvan” sözünün etimologiyası ilə bağlı digər variantları da 

göstərmişdir. 

 Əjdər Fərzəli 1989-cu ildə “Azərnəşr”  tərəfindən buraxılmış “Dədə Qorqud yurdu” kitabında Naxçıvan 

toponimini müqəddəs odlu, işıqlı yer kimi mənalandırmışdır. Naxçıvan torpaqlarının müqəddəsliyi  anlamında 

müəllifin fikirləri müəyyən dərəcədə qəbul edilə bilər. Naxçıvan torpağının peyğəmbər  və böyük övliyalar 

Vətəni olaraq müqəddəsliyi dərk ediləndir. 

 “Naxçıvan sözünün Nuh peyğəmbərin adı ilə əlaqələndirilən “Nəhçivan”, “Nuh-çu-an”  versiyaları diqqəti 

daha çox cəlb edir. Muxtar respublikanın ərazisində Nuh dabanı (hazırda Gəmiqayanın ətəyində xarabalıqları 

qalır), Nəbiyurdu, Nəhəcir (Nuhəcir), Nügədih (Nuhgədiyi), Nehrəm (Nuhram), Yamxana (Yəmxana) 

kəndlərinin olması da Naxçıvan sözünün Nuhun adı ilə bağlı yaranması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Bu 

qədər  yer adının tərkibində Nuh komponentinin olması təsadüfi hal ola bilməz. Göründüyü kimi, Həzrəti Nuh 

Araz ətrafı yerlərlə əlaqəli olduğundandır ki, onun adı ilə bu yerlərdə çoxlu əfsanə və rəvayətlər dolaşır. 

 Araz İlahi tərəfindən yaradılan cənnət çayıdır. Filologiya elmləri namizədi, mərhum Ə.Hüseyninin  

“Xalqımızın mənlik heykəli” adlı məqaləsində oxuyuruq: “Gəmiqayada” yer xəritələri, hər hansı bir sahə, ölkə, 

çay və ayrıca Araz çayının xəritəsi müşahidə edilir. Biz həmin xəritənin yanında qədim runi hərfləri ilə Arazın 

qədim adlarından “Oğuz” sözünü oxuya bildik”. 

 Bu müqəddəs çay haqqında Yaqut əl-Həməvi daha sonra yazır: “Ər-Rəss möcüzəli çaydır, burada çoxlu 

müxtəlif növ balıqlar üzür. Təsdiq edirlər ki, hər ay burada əvvəllər olmamış yeni balıq növləri peyda olur. 

“Sürməhi” növlü balıq ancaq bu çayda ildə bir dəfə müəyyən bir vaxtda peyda olur”. Araz camaatından Nuh 

peyğəmbərə inanan, ona itaət edən, Nuhun soyundan olanlar tufandan sonra yenidən Araz çayı ətrafında 

məskunlaşmış indiki Araz əhlinin ulu əcdadları sayılır. Yaradanın mərhəməti müqabilində uca, ari, ali, bol sulu 

müqəddəs Araz çayının əhalisi indi də onun nemətlərindən faydalanır. Mənfur, iyrənc xislətli ermənilər 

tərəfindən Araz çayına küfr olaraq nə qədər çirkab axıdılsa da Arazın nemətləri tükənmir. Çoxlu balıq növləri 

onun ətrafında yaşayan azərbaycanlıların ehtiyacı üçün Tanrı tərəfindən qorunub saxlanan nemətdir. 

 Bu kontekstdə apardığımız araşdırmaların ilkin mənbəyi şifahi xalq ədəbiyyatından qaynaqlanır. Ağız 

ədəbiyyatı, rəvayət və əfsanələr, şeir parçaları və bayatılar, atalar sözləri və məsəllər min illərin izini saxlayan, 

olub keçənləri nəsildən-nəslə ötürən mənəviyyat  bağlarının insan genlərində kodlaşdırılmış sistemin 

mikrohissəciklərinin bəlkə də inikasıdır. Əcdadlarımızın sorağının şəkillər, həndəsi fiqurlar, qayaüstü rəsmlər, 

piktoqrafik yazılarla birlikdə ağız ədəbiyyatında kompleks şəkildə öyrənilməsi daha əhəmiyyətli, daha vacibdir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatından gətirdiyimiz seçmələr göstərir ki, Araz ətrafı ərazilərdə Nuhun izləri təkcə yazılı 

daşlarda, toponimlərdə deyil, həm də folklor nümunələrində bu gün də yaşamaqdadır: 
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Qapıcıqda ozan yox, 

 

Dərdlərini yazan yox. 

 

Kitab qoyub gediblər, 

 

Heyif onu yozan yox. 

 

Bundan başqa bu ərazidə yaranmış çoxlu atalar sözləri və məsəllər də vardır ki, bunlar da Nuh peyğəmbərin 

adı ilə bağlıdır. Məsələn: Nuh nəbidən qalıbdır, Nuh əyyamından qalıbdır, Nuh Nəbini taxtda görüb, Nuhdan 

qalma məsəldir, Nuh nəbini taxtda görüb, Süleymanı qundaqda və s. Gəmiqaya ətrafında yaşayan bütün 

kəndlərin əhalisinin dilində əzbər olan bu sayaq folklor nümunələrinin hamısının tarixi kökləri vardır. 

 XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda yaşayıb yaratmış realist rəssam Bəhruz Kəngərli (1892-1922) “Nuhun 

qəbri” adlı bir tablo çəkmişdir. Bu, bir daha Nuhun bu torpaqda yaşaması, bu torpağın ululuğu, ilk yaşayış 

məskənlərindən biri olması haqqında mülahizələrimizin doğruluğunu şərtləndirir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

təşəbbüsü ilə Naxçıvan şəhərində B.Kəngərlinin ev muzeyi açılmışdır. “Nuhun qəbri” tablosu muzeyin ən 

qiymətli, tarixi əhəmiyyət kəsb edən eksponatlarından biridir.  1926-1927-ci illərdə Naxçıvana elmi 

ekspedisiyaya gələn Azərbaycan Elmlər Akademiyasının işçisi Sisoyev də Nuhun qəbrinin Naxçıvanda olması 

haqqında fikir söyləmiş, Nuha məxsus abidənin fotoşəklini çəkərək hesabatına daxil etmişdir. 

 Bütün bu sadalananlar Nuhun əfsanəvi bir qəhrəman deyil, həqiqi bir peyğəmbər olaraq Naxçıvan ərazisində 

mövcud olması amilinin gerçəkliyi haqqında fikir yürütməyə imkan yaradır. Fərəhli haldır ki, tarixi faktları 

müfəssəl şəkildə araşdıraraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri  Vasif  Talıbovun şəxsən 

təşəbbüsü və qayğısı ilə Nuh peyğəmbərin məqbərəsi elmi şəkildə bərpa edilmişdir. Hazırda abidə ikinci və 

əbədi ömrünü yaşamaqdadır. 

Beləliklə, Naxçıvanın Nuhçuvan variantına və bununla əlaqədar olaraq dilimizdə “ban”, “van” arxaikləşmiş 

sözdüzəldici şəkilçilərinin daha çox yer mənasında işlədilməsinə nəzər yetirək. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, Z.İ.Yampolskinin Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının “Xəbərləri”ndə 

(ictimai elmlər seriyası, 1961) dərc edilən “Naxçıvan  adında “van” sözünün əhəmiyyəti haqqında” adlı 

məqaləsində bu barədə geniş məlumat verilmiş, sözün qədim gürcü, erməni, fars dillərində olduğu kimi, 

Azərbaycan dilində də “yer-məskən” mənasında işlədilməsi göstərilmiş, Naxçıvan adına I əsrdə, Atropaten 

marovmidiyalılarının Xəzər tipli dilindən keçməsi haqqında fikir irəli sürülmüşdür. Bütövlükdə, “ban”, “van” 

sözdüzəldici şəkilçilərinin Azərbaycan dilində işlədilməsi yeri haqqında ciddi araşdırmalar aparılmasa da, bu 

şəkilçilərin yer mənasında işlədilməsinə “Kitabi Dədə-Qorqud” dastanlarında da rast gəlirik. Məsələn, Ağban, 

Ağvan, Altunban, Sayvan, Qaytaban və s. 

 Qeyd etməliyik ki, Naxçıvan diyarının elə bir yaşayış məskəni tapılmaz ki, orada müqəddəs ocaq, pir və ya 

məbəd olmasın. Naxçıvan diyarı bütövlükdə müqəddəs yerdir. Bir zaman bu torpaqlara köç etmiş ermənilər bir 

müddət burada yaşadılar. Elə ki, bu müqəddəs torpağın üzünə ağ oldular, elə ki, bu yerlərin əzəli və əbədi 

sakinlərinin – Azərbaycan türklərinin üzərinə qalxdılar, çörəyini yeyib, arxadan  qılınc vurdular, öz çirkablarını 

bu müqəddəs torpağa axıtmağa başladılar, Allahın qəzəbinə gəldilər. Bu yurdlardan qovuldular. Bu yurda 

işğalçılıq məqsədilə, pis niyyətlə gələnlər tarix boyunca burada bərqərar ola bilməmişlər. Onlar çox böyük 

uğursuzluqlara düçar olublar. Ermənilər də belələrindəndir. 

Naxçıvan diyarı bu gün özünün intibah dövrünü yaşayır. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri  Vasif Talıbovun 

rəhbərliyi ilə Naxçıvan yenidən qurulur, yaradılır və gözəlləşdirilir. Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın ən gözəl 

şəhərinə çevrilmişdir. Muxtar Respublikanın bütün rayonlarında böyük quruculuq işləri aparılır, dünya 

standartlarına cavab verən, müasir üslubda məktəblər tikilir, istehsalat sahələri yaradılır, kənd təsərrüfatının 

inkişafına xüsusi önəm verilir, əhalinin maddi rifahı günü-gündən daha da yaxşılaşır. Naxçıvan İlahinin qüdrəti 

ilə yaranmış,  Şərqlə Qərbin qovşağındə qərar tutmuş qədim Azərbaycan yurdudur. İnanırıq ki, bu yurdun 

zəhmətkeş insanlarının səyi ilə yaradılmış hələ neçə-neçə xariqələrin şahidi olacağıq. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-10 iyun.-N 121.-S.5. 
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Müasir inkişafda Naxçıvan təcrübəsi 

 
Zaur Hümbətov, 

Namiq Hüseynov, 

Hacı Bəhmən Əliyev, 

Hacı Arif Hüseynov, 

ADAU-nun əməkdaşları 

Gəncə-Naxçıvan-Gəncə 

 

Məlum olduğu kimi, 2013-cü il noyabrın 27-də Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar 

Universiteti arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Həmin müqaviləyə əsasən hər iki universitet tədrisin 

keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və Bolonya sisteminin tələblərini həyata keçirmək üçün tələbə və müəllim 

mübadiləsi, qarşılıqlı elmi əməkdaşlıq və s. kimi tədbirlər sisteminə əməl etməlidirlər. Bütün bunları və bizim 

istəyimizi də nəzərə alaraq universitetimizin rektoru, professor İ.H. Cəfərov aqronomluq fakültəsinin dörd 

əməkdaşını bu çiçəklənən diyara ezamiyyətə göndərdi. 

Bu məqamda xatırladaq ki, Gəncə Beynəlxalq Hava Limanına gedərkən yolüstü bir daha Heydər Əliyev 

park-kompleksini və Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət etdik. Parkın girişində möhtəşəm “Zəfər tağı” ucaldılıb. 

Orijinal layihə əsasında inşa olunan bu istirahət ocağının seyrəngahından şəhərin bütün mənzərəsini seyr etmək 

olur. Parkda yaradılan süni göl və orijinal şəlalə bu məkana xüsusi gözəllik verir. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev hələ sovet dövründə burada Gəncənin rəmzi sayılan çinar ağacları əkib. Həmin ağaclar parka xüsusi 

gözəllik verir. 

Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisində şəhərsalma memarlığının son nailiyyətlərindən, həmçinin, keyfiyyətli 

və müasir materiallardan istifadə olunub. Binanın fasadında böyük peşəkarlıqla işlənən milli memarlıq 

elementləri diqqəti cəlb edir. Mərkəz perimetr boyunca səkkizbucaqlı sütunlarla əhatə olunub. Üçmərtəbəli 

Mərkəzdə şüşədən müasir günbəz quraşdırılıb. Günbəzdə Azərbaycanın xəritəsi əks olunub. Burada Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin Gəncə şəhərinə müxtəlif illərdə tarixi səfərini əks etdirən kitablar və qəzetlər nümayiş 

etdirilir. 

Elə ziyarət əsnasında bu ilin əvvəlində Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham 

Əliyevin dediyi sözləri xatırladıq: “Bu böyük parkın yaradılması bir möcüzədir. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın 

ən böyük parkıdır. Ərazisi 450 hektar, uzunluğu 2 kilometrdir. Gəzinti, istirahət üçün bütün imkanlar vardır. 

Dünyada bir neçə böyük park vardır. Onlardan biri də Gəncə parkıdır. Dünyanın beş ən böyük parkı arasında 

artıq Gəncə parkı da vardır. Eyni zamanda, Gəncə müasirləşir, burada yeni binalar tikilir, o cümlədən, sənaye 

inkişaf edir, böyük sənaye kompleksləri yaradılır, iş yerləri açılır. Gəncə Azərbaycanın sənaye mərkəzinə 

çevrilir”. 

Belə gözəllikdən ayrılmaq çətin olsa da təyyarəyə gecikməmək üçün hava limanına tələsdik. 

Beləliklə, Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında Braziliya istehsalı olan EMBRAR-190 markalı, 106 sərnişin 

tutumu olan təyyarə ilə havaya qalxdıqdan 35 dəqiqə sonra Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında yerə endik. 

Yeri gəlmişkən, artıq bizə məlum idi ki, ölkə Prezidenti aprelin 7-də bu hava limanının yeni inzibati binasının 

açılışında iştirak edib. Doğrudan da, bu hava limanı haqqında mətbuatda oxuduqlarımızı, televiziyada seyr 

etdiklərimizi gözümüzlə gördük, qürurlandıq və əhsən dedik. 

Bizi hava limanında qarşılayan sabiq tələbəmiz və dostumuz Fərhad bəy Naxçıvan Dövlət Universitetinə 

gələnə qədər bütün yol boyu yerləşən bir-birindən yaraşıqlı inzibati binalar haqqında geniş məlumat verdi. 

Prezidentimizin yenicə açılışında olduğu Naxçıvan Biznes Mərkəzi, “Naxçıvanqala” Tarix Memarlıq Muzey 

Kompleksi, Gənclər Mərkəzi müasir memarlıq üslubu ilə göz oxşayırdı. Nəhayət, NDU şəhərciyinə gəlib çatdıq.  

Bizi öz kabinetində qarşılayan universitetin rektoru, biologiya elmləri doktoru, professor Saleh Məhərrəmov 

NDU-nun uğurlarından, xarici ölkələrin ali təhsil ocaqları ilə tələbə-müəllimin mübadiləsindən bəhs etdi və bu 

təhsil müəssisəsinə göstərilən dövlət qayğısını xüsusi olaraq vurğuladı. 

Beləliklə, universitetin qonaq evində yerləşdikdən və qısa istirahətdən sonra çoxdan arzusunda olduğumuz, 

müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdə adı çəkilən “Əshabu-Kəf” ziyarətgahına getdik. Onu da qeyd edək ki, 

Fərhad bəy bu dəfə bizi tamam başqa yolla apararaq bir-birindən yaraşıqlı binalarla tanış edirdi. 
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin qayğısı və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə bu müqəddəs ziyarətgah 

heyrətamiz dərəcədə səliqəli və gözoxşayan idi. Ziyarətgaha çəkilmiş asfalt yol və ən yüksək zirvəyə kimi rahat 

pilləkənlər bura gələn zəvvarları tam razı salırdı.  

Universitetlərimiz arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən ertəsi günü NDU-nun fakültə və şöbələri ilə tanış 

olduq. Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin ekologiya, biologiya və kimya ixtisaslarında interaktiv 

formada mühazirələr apardıq. Fakültə dekanı Akif Mərdanlının iş metodunu çox bəyəndik. Həmin gün işdən 

sonra arzusunda olduğumuz Batabat yaylağını seyr etmək üçün ora yola düşdük.  

Yol boyu bir daha əmin olduq ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

inkişafının 2003-cü ildən sonrakı dövrü Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin yaradıcı 

gücünün daha bir əyani ifadəsidir. Bu xəttin davam etdirilməsi blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında dinamik inkişafı təmin edib. 

Biz Batabata gedərkən başımızın üstündə helikopterlər uçur və yollarda tez-tez hərbi texnikalara rast 

gəlirdik. Öyrəndik ki, 2014-cü ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində genişmiqyaslı hərbi təlimləri keçirilir.  

Onu da bildirək ki, ezamiyyətdə olduğumuz müddətdə hər yerdə gülərüz, mehriban, qonaqpərvər 

naxçıvanlılar qayğımıza qalırdılar. Nuh Peyğəmbərin məqbərəsini ziyarət etdikdən sonra Möminə xatun 

məqbərəsində möcüzələr yaratmış ustad Əcəminin əlləri ilə yazdığı “Biz gedirik yalnız qalır rüzgar, Biz ölürük 

əsər qalır yadigar” beytinin həmişə aktual olacağına bir daha inandıq. Ulu öndər Heydər Əliyevin elə həmin 

seyrangahdakı büstü önünə gül dəstələri qoyub, Ümummilli liderimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdik. 

Ertəsi günü universitetin bütün fakültələri və elektron kitabxanası ilə tanış olduqdan sonra Muxtar 

Respublikada çox böyük nüfuz qazanmış Akademik H.Ə. Əliyev adına “Araz” Elm İstehsalat Birliyində olduq. 

Bizə məlum oldu ki, bu Elm İstehsalat birliyi keçən əsrin 30-cu illərində Kompleks Zona Təcrübə Stansiyası adı 

ilə yaradılıb. Birliyin yaradılmasında məqsəd Muxtar Respublikanın torpaq-iqlim şəraitinə uyğun bitkiçilik və 

heyvandarlıq sahələrində elmi-tədqiqat işləri aparmaq, qazanılmış müsbət nəticələri təsərrüfatlara tövsiyə 

etməkdir. 1988-ci ildə birliyə “Araz” Elm İstehsalat Birliyi adı verilib. 

Kollektivin xahişini nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 dekabr 1997-ci il 

tarixli 482 saylı sərəncamı ilə birliyə görkəmli ictimai xadim, təbiətşünas alim, akademik Həsən Əlirza oğlu 

Əliyevin adı verilib. Birliyin nəzdində 7 şöbə, dayaq məntəqələri və yardımçı təcrübə təsərrüfatı fəaliyyət 

göstərir. Birliyin fəaliyyəti dövründə təkcə istehsalatla deyil, kadr yetişdirilməsi ilə də ciddi məşğul olunub. 

Belə ki, birliyin elmi işçiləri Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin müxtəlif Elmi Tədqiqat İnstitutlarının 

doktorant və dissertantları olaraq onlarca fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə edərək alimlik dərəcəsi alıblar. 

Hazırda kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru B.S. Bayramovun rəhbərliyi altında mövcud ənənələr qorunaraq 

elmi-tədqiqat və təsərrüfat fəaliyyətləri davam etdirilir. Birliyin 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzinin və Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Elmi İnnovasiyalar 

Mərkəzinin təsdiqlədiyi 2011-2015-ci illərə dair mövzu planı əsasında 9 mövzu üzrə elmi tədqiqat işləri aparılır. 

Bir sözlə “Araz” Elm İstehsalat Birliyi Muxtar Respublikaya əsl əkinçilik mədəniyyəti gətirmişdir və 

sahibkarlarla yanaşı hər bir fərdi təsərrüfatçılara belə öz köməkliyini əsirgəmir. 

Beşgünlük ezamiyyətin sonuncu günü universitet əməkdaşları ilə xudahafizləşib Nehrəm kəndində fəaliyyət 

göstərən böyük ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyini də ziyarət etdik. Çağdaş zamanımızda belə öz 

aktuallığını itirməyən “Ölülər”i, “Dəli yığıncağı”nı, “Bəlkə də qaytardılar”ı və s. xatırladıq. Fürsətdən istifadə 

edib 86 yaşlı Hacı Adil kişi ilə də görüşdük və bizə məlum oldu ki, bu kənd ağsaqqalı Həcc ziyarətindən 

qayıtdıqdan sonra “Xəndək” məhəlləsində olan köhnə məscidi öz şəxsi hesabına təmir etdirib. Bütün bunları 

qeyd etməkdə məqsədimiz onu deməkdir ki, Muxtar Respublikanın çiçəklənməsində böyükdən-kiçiyə qədər hər 

kəs əlindən gələni əsirgəmir. 

Beləliklə, biz bir daha əmin olduq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir səviyyədəki yüksək inkişaf 

Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasətinin böyük imkanlarının və geniş üfüqlərinin möhtəşəm təntənəsidir. 

Heydər Əliyev yolu - Azərbaycanın dünəni kimi bu gününün də böyük reallıqları və daha parlaq sabahları 

deməkdir. 
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Bütün bunlar Azərbaycanın bir parçası olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının bundan sonra da böyük 

addımlarla irəliləyib inkişaf edəcəyinin real təminatıdır. Bu isə torpağını və vətənini sevən hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının böyük arzusu və inamıdır. 

Nəhayət, bu gözəl və müqəddəs diyardan ayrılmaq vaxtı yetişdi. Bir daha möhtəşəm hava limanını gözdən 

keçirdik və ürəyimizdə bizə müstəqil Azərbaycanı miras qoyub gedən Ulu öndərə, Onun davamçısı möhtərəm 

Prezidentimiz İlham Əliyevə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının gözəl bir diyara çevrilməsində böyük zəhməti 

olan Vasif Talıbova, gözəl Gəncəmizi daha da gözəlləşdirən Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı E. 

Vəliyevə, ezamiyyətə göndərdiyinə görə rektorumuz professor İ. Cəfərova və Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

rektoru professor S. Məhərrəmova təşəkkür edərək, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olduğumuza görə qürur 

duyurduq. 

 

Yeni Azərbaycan.-2014.-3 iyun.-№ 96.-S. 5. 
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QƏDİM NAXÇIVANIN YENİ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ 

 

Asif ŞİRƏLİYEV, 

iqtisad elmləri doktoru, professor  

 

"Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir, bizim müstəqilliyimizin 

möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl 

ənənələr davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə, həm də 

infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki bu regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl 

yerlərdə olacaqdır". 

İlham ƏLİYEV 

 

  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası qədim və zəngin tarixə, 

mədəniyyətə və dövlətçilik ənənələrinə malikdir. Bu region muxtar respublika elan olunduqdan sonra keçən 90 

ildə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində yüksək nailiyyətlər qazanmış, özünün siyasi, mədəni zənginliyi ilə 

seçilmişdir. 

1897-ci ildə Rusiyada keçirilmiş əhalinin ilk siyahıyaalınmasına görə indiki Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisinin əksəriyyətini əhatə etmiş Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzasında birlikdə 177,3 min nəfər əhali 

yaşamışdır. Bu rəqəm 1999-cu ildə 354,1 min nəfərə, 2009-cu ilin əvvəlində isə 389 min nəfərə çatmışdır. 

Müstəqilliyin bərpasından sonrakı ilk illərdə muxtar respublikada ictimai sahələrin yaranması, sosial-iqtisadi 

inkişaf ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1995-2008-ci illərdə muxtar respublikada sənayenin inkişafı, 

tikintinin vüsət alması, əsas fondların müntəzəm olaraq istifadəyə verilməsi və yeniləşməsi diqqəti cəlb 

etmişdir. Bu, muxtar respublikada əvvəlki bütün illərdə formalaşmış iqtisadi potensiala bərabərdir, hətta ondan 

dəfələrlə artıqdır. Onu da qeyd edək ki, inkişafın çox hissəsi son beş ilin payına düşür. 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda 2003-2008-ci illərdə adambaşına düşən gəlirlər 2,8, işləyənə görə hesablanmış 

orta əməkhaqqı 4, əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına mənzil tikintisinin ümumi sahəsi 5,2 dəfə artmış, son 12 ildə 

istehsal və xidmət üzrə yeni sahələr və müəssisələr yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) Dövlət Proqramının 

reallaşdırılması çərçivəsində Naxçıvan iqtisadi rayonunun müsbət mənada fərqli inkişafını qeyd etmək zəruridir. 

Belə ki, bu proqramın icrasının axırıncı ilində -  2008-ci ildə muxtar respublikada 164 sənaye, tikinti müəssisəsi, 

sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir. Həmin ildə ÜDM 2007-ci ilə nisbətən 35,5 faiz artmış, adambaşına düşən 

ÜDM həcmi ondan əvvəlki ilə nisbətən 44 faiz çoxalaraq  2057,3 manata çatmışdır. 2008-ci ildə 164452 min 

manatlıq sənaye məhsulu yaradılmışdır ki, bu da ondan əvvəlki ilə nisbətən 26,7 faiz çoxdur. 29,9 milyon 

manatlıq məhsul dövlət bölməsində, 135,4 milyon manatlıq məhsul isə xüsusi sahibkarlıq müəssisələrində 

istehsal edilmişdir. Son illərdə yerli tələbatı ödəyən sənaye sahələri və müəssisələri də inkişaf etməkdədir. 

Məsələn, keçən il bütün maliyyə mənbələri hesabına 309.598 min manatlıq investisiyalardan istifadə edilmişdir 

ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 38,9 faiz çoxdur. Həmin müddət ərzində tikinti təşkilatlarının öz maliyyəsi 

hesabına 251.333,5 min manatlıq tikinti-quraşdırma işləri görülmüşdür. 

Muxtar respublikada istehsalın əsas sahələrindən olan kənd təsərrüfatında da nailiyyətlər özünü 

göstərməkdədir. Belə ki, keçən il dənli və dənli-paxlalı əkin sahələrindən 87,4 min ton taxıl istehsal edilmiş, 

sahələrin orta məhsuldarlığı 24,8 sentner olmuşdur. Dən üçün qarğıdalı, şəkər çuğunduru, dən üçün günəbaxan, 

kartof, tərəvəz, bostan məhsulları əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artmış, meyvə, üzüm istehsalı əsaslı surətdə 

çoxalmış, onların əkin sahələri nəzərəçarpacaq dərəcədə genişləndirilmişdir.  Bu müsbət irəliləyiş indi də ardıcıl 

davam etdirilir. Daxili tələbatı ödəmək və xaricə məhsul çıxarmaq üçün muxtar respublikada son 15 ildə 

heyvandarlığın inkişafı, bu sahədə məhsuldarlığın yüksəldilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Mal-

qaranın sayı artırılmış və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ön plana çəkilmişdir. 2008-2015-ci 

illərdə əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaqla təmin edilməsi, idxaldan asılılığın azaldılması və sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2008-ci il sentyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Proqramı 

qəbul edilmişdir. Bu, 2015-ci ilədək həmin sahədə görüləcək işlərə istiqamət vermişdir. 
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Muxtar respublikada nəqliyyatın inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2008-ci ildə 8.702 min ton 

yük, 52.408 sərnişin daşınmışdır. Avtomobil yollarının uzunluğu 1.473 kilometrə çatmış, 1996-cı ildən 

başlayaraq Naxçıvan-Təbriz-Naxçıvan dəmiryol xətti işə salınmış, 2004-2008-ci illərdə 348,7 kilometr 

magistral və 408,7 kilometr yerli yol əsaslı təmir olunmuş, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı yenidən 

qurulmuşdur. 

Keçən il 2007-ci ilə nisbətən əhaliyə 24,4 faiz çox istehlak malları satılmış və digər pullu xidmətlər 

göstərilmişdir. İstehsalın artması, maddi sahədə müəssisə və təşkilatların sürətlə çoxalması, onların 

səmərəliyinin yüksəldilməsi və digər amillər əhalinin gəlirlərinin artmasına da müsbət təsir göstərmişdir. 

Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında bir işçinin aylıq əməkhaqqı orta hesabla 235,2 manata çatmış, 15 il 

bundan əvvəllə müqayisədə 10 dəfədən çox artmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: "Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol 

verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur". 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yeni istehsal sahələrinin yaradılmasının məqsədi əhalinin məşğulluğunun təmin 

edilməsi, daxili bazarın qorunması, sahibkarlıq üçün stimuldur. 2008-ci ildə ümumi daxili məhsulda özəl 

bölmənin payı 86 faiz, kənd təsərrüfatında 99,8 faiz, sənayedə 82,3 faiz, nəqliyyatda isə 80,6 faiz olmuşdur. 

Muxtar respublikada 254 növdə məhsul istehsal olunur, onun 99 növü ərzaq, 155-i isə qeyri-ərzaq növüdür. 

2008-ci ildə 6 min 434 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da əksəriyyəti daimidir. 

Sahibkarlıqda lazımi səviyyədə təşəkkül tapmış və onun inkişafına əsaslı sosial-iqtisadi zəmin və hüquqi 

mühit yaranmışdır. Belə ki, 1995-ci ildən başlayaraq muxtar respublikada dövlət və kooperativ mülkiyyətinin 

dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi siyasəti sayəsində sahibkarlığın fəaliyyətinin müxtəlif formaları 

qərarlaşmış və inkişafa başlamışdır: təkcə 2000-2008-ci illərdə 239 yeni istehsal və xidmət sahəsi yaradılmışdır. 

Yeni yaradılmış müəssisələr 83 növdə və 224 çeşiddə məhsula olan tələbatı ödəyir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan 3.700 nəfər fiziki və hüquqi şəxsə nəzarət kitabçası və sahibkarlıq sənədi verilmişdir. 

Aqrar bölmədə sahibkarları texnika ilə normal təmin etmək məqsədilə "Naxçıvan Aqrolizinq" təşkilatı 

fəaliyyət göstərir. Son beş ildə sahibkarlara 32.303 manat məbləğində güzəştli kredit verilmiş, bunun 92,2 faizi 

sənaye, 6,3 faizi kənd təsərrüfatına, qalanı isə xidmət sahələrinə yönəldilmişdir. Bundan başqa, 2008-ci ildə 

sahibkarlara Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 10.108 manat məbləğində kredit ayrılmışdır. 

Ümumiyyətlə, bu fond vasitəsilə 180 layihə həyata keçirilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev demişdir: "Biz sahibkarlığı qorumalıyıq, bu mənim mövqeyimdir, mənim 

siyasətimdir. Hamı bilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sahibkarları dəstəkləyir, onlara inanır". 

Hazırda muxtar respublika rəhbərliyinin fəaliyyətinin istiqamətləri sırasında da sahibkarlığın inkişafı başlıca 

istiqamətlərdən biri kimi dayanır və bu istiqamət sürətlə irəliləyir. 

Əlverişli coğrafi əraziyə malik Naxçıvan iqtisadi rayonunda qədimdən mövcud olan gömrük əlaqələri 

muxtariyyət və xüsusilə müstəqilliyin bərpasından sonrakı illərdə daha da inkişaf etmiş, səmərəli gömrük 

infrastrukturu formalaşdırılmışdır. Muxtar respublikanın dövlət sərhədində 3 məntəqə yaradılmışdır və onlar 

bütün gün ərzində öz fəaliyyətini davam etdirir. Keçən il bu məntəqələrdə 50 min ton yük dövriyyəsi həyata 

keçirilmiş, 31 ölkə ilə ticarət əlaqəsinin yaradılması sayəsində 108,7 milyon ABŞ dolları məbləğində xarici 

ticarət dövriyyəsi olmuşdur. Bunun da 61,2 faizi idxalın, 38,8 faizi ixracın payına düşür. Muxtar respublikada 

əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondu tərəfindən pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 555 milyon manatadək vəsait ayrılmışdır. Mədəniyyət 

və turizm sahəsində çox böyük irəliləyişlər olmuşdur və bu proses indi də davam edir. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişafın daha yüksək səviyyəsi son 20 ildə baş vermişdir. 

Son onillikdə isə regionda meyvəçiliyin, tərəvəzçiliyin, ərzaq təhlükəsizliyinin, əhalinin məşğulluğunun inkişafı 

məsələləri üzrə dövlət proqramları qəbul edilmiş və reallaşdırılmağa başlanılmışdır. Keçən 10 il ərzində 

iqtisadiyyatın inkişafına 3,7 milyard manat əsaslı vəsait qoyulmuş, eyni zamanda sosial inkişafa da əsaslı vəsait 

qoyuluşunun hər il müntəzəm olaraq ayrılması xətti davam etdirilmişdir. İqtisadi və sosial sahələrin inkişafına 

yönəldilmiş 3,7 milyard manatlıq əsaslı vəsait qoyuluşunun 16,4 faizi dövlət və 53,6 faizi isə qeyri-dövlət əsaslı 

vəsaitləri olmuşdur. Qeyd edək ki, regionun sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq üçün daxili maliyyə 

mənbələrindən də vəsaitin artırılması daim muxtar respublika rəhbərliyinin diqqət mərkəzində saxlanılır. Elə 

bunun nəticəsidir ki, regionda daxili mənbələr hesabına əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər ildən-ilə çoxalır və 

belə vəsaitin məbləği son 10 ildə 15,8 dəfə çoxalmışdır. 
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İnfrastrukturun yaradılması sahəsində də xeyli iş görülmüşdür. Belə ki, son on ildə muxtar respublikada 

beynəlxalq hava limanı, 5 avtovağzal kompleksi istifadəyə verilmiş, 50 körpü, 707 kilometr yeni avtomobil 

yolları, 7,3 kilometrlik qaz kəməri çəkilmiş, regionun qazla təminatı bütünlüklə başa çatdırılmışdır. Bu 

müddətdə 4 elektrik stansiyasının tikilib istifadəyə verilməsi sayəsində muxtar respublika elektrik enerjisi 

idxalçısından elektrik enerjisi ixracatçısına çevrilmişdir. Eyni zamanda, 4 qonaq evi-hotel tikilmiş, bağ, park və 

yaşıllıqlar salınmışdır. Görülmüş işlər və tədbirlər sayəsində muxtar respublikada turizmin bazası xeyli 

möhkəmləndirilmiş, bu regiona gələn turistlərin sayı 5,2 dəfə artmışdır. 

Bütünlükdə ölkəmizdə olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da elmin, təhsilin, səhiyyə və 

mədəniyyətin inkişafı ön planda dayanmışdır. Elə bunun sayəsində də yuxarıda göstərilən qeyri-istehsal sahələri 

və sferası da sürətlə inkişaf edir. Son on ildə muxtar respublikada elmin inkişafına xərclər 10 dəfədən çox 

artmış, təhsil xərcləri 5,1 dəfə çoxalmış, 84 ümumi və tam orta təhsil məktəbi, 11 məktəbəqədər müəssisə tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Regionun bütün məktəbləri kompyuterlə və digər informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları avadanlığı ilə təmin edilmişdir. Bütünlükdə səhiyyə və onun inkişafına sərf olunan xərclər 5,5 

dəfə artmışdır. Bunun nəticəsində diaqnostika-müalicə mərkəzi, 2 bərpa mərkəzi, çoxsaylı xəstəxana və 

poliklinikalar tikilmiş, həkimlərin sayı 5,8 faiz, bütünlükdə müalicə mərkəzlərinin sayı 1,3 faiz çoxalmışdır.  

İdmanın inkişafına da xüsusi diqqət göstərilir. İdman qurğularının sayı 4,2 faiz artmış, bir olimpiya idman 

korpusu, 2 üzgüçülük mərkəzi, stadion və 7 şahmat məktəbi istifadəyə verilmişdir. 

Son on ildə əhalinin sosial müdafiəsi və təminatına çəkilən xərclər 55,1 dəfə artmış, əhalinin gəlirləri 9,5, 

əmanətləri 17,1 dəfə çoxalmışdır. Yoxsulluq səviyyəsi 35,1 faizdən 4,5 faizə enmişdir. Bu müddətdə ümumi 

sahəsi 1,5 milyon kvadratmetr olan yeni evlər tikilib istifadəyə verilmiş, əhalinin sayı 433,2 min təşkil etmiş, 

ömür uzunluğu 4,5 yaş artaraq 75,9 yaşa qalxmışdır. 

Muxtar respublikada ötən il hər nəfərə düşən pul gəlirləri 4.027,5 min manat və bir işciyə hesablanmış orta 

aylıq əməkhaqqı 376,6 manat olmuşdur ki, bu da əvvəlki ildəkindən xeyli artıqdır. 

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi: "Qədim Naxçıvan bu gün yeniləşir, yenidən qurulur, gözəl binalar, 

xiyabanlar salınır". Bu sözlər Naxçıvan Respublikasının hər bir sakininin qəlbində qürur doğurur. 

 

Azərbaycan.-2014.-25 may.-N 109.-S.6. 
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HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL SİYASƏTİ VƏ MÜASİR NAXÇIVAN 

 

Mehman Sərxan oğlu Şabanov 

Naxçıvan Özəl Universiteti  

YAP ərazi ilk partiya təşkilatının sədri, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Hər bir xalqın milli mənliyinin, milli şüurunun formalaşması onun elminin, mədəniyyətinin və təhsilinin 

inkişafı ilə şərtlənir. Bəşəri sivilizasiyanın yüksək pilləsinə yüksəlmək üçün şərəfli yol keçmiş xalqlar hər 

şeydən öncə təhsilin inkişafına borcludurlar. 

Bu baxımdan Azərbaycanda təhsilin çoxəsrlik zəngin ənənəsi mövcuddur. Heydər Əliyevin Azərbaycanda 

siyasi hakimiyyətə gəlməsindən sonra təhsil sahəsinə olan qayğı önə çəkilmiş, bu istiqamətin sürətlə inkişaf 

etdirilməsi dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən birinə çevrilmişdir. Heydər Əliyevin çoxşaxəli dövlətçilik 

fəaliyyətində başqa vacib sahələrlə yanaşı təhsil sahəsi də özünün inkişaf dövrünü yaşamışdır. Sovet dövrünün 

bütün mənfiliklərinə baxmayaraq respublikamız Heydər Əliyevin gərgin əməyi ilə təhsil sahəsində fundamental 

baza yarada bilmişdi. 

1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəldiyi bir dövrdə təhsil sahəsində gerilik 

özünü göstərirdi. Bunun qarşısının alınması üçün Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində ölkəmizin hər 

yerində məktəb tikintisi geniş vüsət aldı. Həmin illərdə respublikada 419968 şagird yeri olan 792 ümumtəhsil 

məktəbi, 660 yerlik 3 internat məktəbi, 66807 yerlik 414 məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi tikilib istifadəyə 

verildi. Fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların tərbiyəsi üçün 14 əlavə məktəb tikildi.  

Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi 1969-cu ildə təhsil sahəsindəki vəziyyət muxtar respublikada da 

ürəkaçan deyildi. Həmin dövrdə muxtar respublikada mövcud olan 193 məktəbdən 35-i ibtidai, 76-ı əsas və 82-i 

orta məktəb idi. 1980-ci illərin ortalarında görülən işlərin nəticəsində məktəblərin sayı 193-dən 214-ə qaldırıldı. 

Belə ki, ibtidai məktəblərin sayı 35-dən 14-ə, əsas məktəblərin sayı 76-dan 39-a endirilərək, orta məktəblərin 

sayı isə 82-dən 161-ə qaldırıldı. 

Məktəb tikintisi respublikanın bütün bölgələrində olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikada da diqqət 

mərkəzində idi. Bu işlərin ardıcıl həyata keçirilməsi üçün sovet orqanlarının, xüsusilə də Naxçıvan Vilayət 

Partiya Komitəsinin bürosunun 13 dekabr 1973-cü il tarixli “Muxtar respublikada məktəb tikintisinin vəziyyəti” 

və 10 dekabr 1975-ci il tarixli “Kənd ümumtəhsil məktəblərində iş şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında” 

qərarları xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qərarların icrası nəticəsində Naxçıvan şəhərində 8, Şərur rayonunda 46, 

Babək rayonunda 12, Culfa rayonunda 15, bir sözlə Naxçıvan MR ərazisində 103 məktəb binası inşa olundu. 

Həmin illərdə ümumtəhsil məktəblərinin strukturunda da ciddi dəyişikliklər edildi. 1970-ci il ilə 1990-cı ili 

müqayisə etsək görərik ki, gündüz məktəblərinin sayı 210-dan 217-ə qaldırılmış, o cümlədən ibtidai məktəblərin 

sayı 52-dən 18-ə, əsas məktəblərin sayı 85-dən 34-ə endirilmiş və orta məktəblərin sayı isə 73-dən 165-ə 

yüksəldilmişdir. Eyni zamanda muxtar respublikanın gündüz ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan şagirdlərin 

sayı müvafiq olaraq 59059 nəfərdən 63633 nəfərə çatmışdı. Bütün bunlar xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin xüsusi qayğısı nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Heydər Əliyevin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğı onun müstəqil Azərbaycana rəhbərliyə başladığı ilk 

günlərdən bir daha özünü göstərdi. 1998-ci ilin mart ayında “Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində 

islahatlar üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” Sərəncam imzalayan Heydər Əliyev 1999-cu ilin 

iyulunda “Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar proqramı”nı təsdiqlədi. Heydər Əliyev 

müstəqil Azərbaycanda ölkənin gələcək perspektivi naminə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə 

ciddi islahatlar həyata keçirməyə başladı. Bu baxımdan 4 oktyabr 2002-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası 

ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” və 17 fevral 2003-cü il 

tarixli “Azərbaycan Respublikasında yeni ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri 

və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunmasına dair (2003-2007-ci illər)” Proqramın təsdiq edilməsi 

haqqında sərəncamları bu sahədə böyük əhəmiyyətə malik oldu. Sərəncamların icrası zamanı yeni-yeni məktəb 

binaları tikildi və mövcud məktəb binaları təmir olunaraq yenidən istifadəyə verildi. 

Təhsil sahəsində aparılan islahatlar bu günümüzdə muxtar respublikada Naxçıvan Muxtar Respublika Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir. 1995-2012-ci illərdə 126 orta məktəb 
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binası tikilmiş, 65 məktəb binası isə yenidən qurularaq təmir olunmuşdur. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, 

xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində apardığı siyasət 

Naxçıvan MR-da çox uğurla davam etdirilir. Sosial siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi təhsil sahəsində 

infrastruktur quruculuğu tədbirləri bütün bu illər ərzində diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Təkcə 2012-ci ildə Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq və Danyeri, Dərəkənd kəndlərində, Babək rayonunun 

Kərimbəyli kəndində, Ordubad rayonunun Behrud və Parağa kəndlərində, Culfa rayonunun Ləkətağ kəndində, 

Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində tam orta məktəb binalarının 

tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan şəhərində 17 nömrəli, 10 nömrəli, Babək rayonunun Nehrəm kəndində 1 nömrəli, Culfa rayonunun 

Yaycı kəndində 1 nömrəli tam orta məktəblərinin, Naxçıvan Qızlar Liseyinin, Şərur rayonunun Qarxun, 

Qorçulu kəndində, Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndində, Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində tam orta 

məktəb binalarının yenidən qurulması, Ordubad rayonunun Çənnəb kəndində tam orta məktəb binasının əsaslı 

təmiri, Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey Kompleksinin, Babək rayonunun Şəkərabad və Hacıvar, Culfa 

rayonunun Boyəhməd kəndlərində tam orta məktəb binalarının və Ordubad şəhərində M. Füzuli adına tam orta 

internat məktəbi binasının təmiri başa çatdırılmışdır. 

“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət 

Proqramı”na uyğun olaraq informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində mühüm tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. Hazırda muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 3183 dəst kompyuter quraşdırılmış, hər 

15 şagird bir dəst kompyuterlə təmin olunmuşdur. İstifadədə olan 3183 dəst kompyuterin 2643-ü və ya 83 faizi 

internetə qoşulmuşdur. Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin daha keyfiyyətlə aparılması məqsədilə 500 elektron 

lövhə quraşdırılmışdır. 

Heydər Əliyev Azərbaycanda birinci siyasi fəaliyyəti dövründə orta ümumtəhsil məktəblərinin inkişafı ilə 

bərabər, həm də ali məktəblərin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi. 1970-80-ci illərində respublikanın ali 

məktəblərində 100-dən artıq kafedra, 40-dan çox yeni fakültə açılmışdı. 

Bu dövrdə respublikada 6 yeni ali məktəb - Azərbaycan Dövlət Rus Dili və Ədəbiyyat İnstitutu (1971), 

Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu (1971), Stepanakert (Xankəndi) Dövlət Pedaqoji İnstitutu (1973), 

Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu (1976), Gəncə Texnologiya İnstitutu (1981), Naxçıvan Dövlət 

Pedaqoji İnstitutu (1972) və 12 orta ixtisas məktəbi yaradılmışdı. 80-ci illərin sonlarında artıq respublikada 17 

ali məktəb mövcud idi.  

70-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanda 15-16 ali məktəb olmasına baxmayaraq, daha yüksək ixtisaslı kadr 

hazırlamaq üçün Moskvaya, Leninqrada, Ukraynaya, Belarusiyaya və bir sıra respublikaların mərkəzi 

şəhərlərinə azərbaycanlı gənclər göndərilirdi.  

1980-ci ildə SSRİ-nin 49 şəhərinin 170 ali məktəbində 244 ixtisas üzrə 3500 nəfərdən çox azərbaycanlı 

tələbə və 100 nəfərdən çox aspirant təhsil alırdı. Bu dövrdə təkcə Moskvanın 42 ali məktəbində 136 ixtisas üzrə 

800, Leninqradın 25 ali məktəbində 348 azərbaycanlı tələbə təhsil alırdı.  

Ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyev uzaqgörənliklə Azərbaycanın müstəqillik yoluna qədəm qoyacağını 

görür və müstəqil dövlətin milli ordusu üçün yüksək ixtisaslı zabit kadrların yetişməsi üçün əlindən gələni 

əsirgəmirdi. Bəlkə də, o vaxtlar heç kim düşünə bilməzdi ki, nə vaxtsa bir ittifaq dağılacaq, hər bir respublika 

müstəqillik yoluna qədəm qoyaraq öz suverenliyini, sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumaq şərəfinə nail 

olacaqlar. 

Azərbaycanda milli hərbçi kadrlar yetişdirilməsini və SSRİ ali hərbi məktəblərinə azərbaycanlı gənclərin 

daxil olmasını təmin etmək məqsədilə 1971-ci il 28 iyul tarixdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və Azərbaycan KP 

MK-nın qərarı ilə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbi təşkil olundu. Bu artıq milli ordu quruculuğunun 

başlanğıcı, gələcək müstəqil Azərbaycanın təhlükəsizliyinə baza yaratmaq demək idi. 

Heydər Əliyev azərbaycanlıların təkcə C. Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə təhsil almaları ilə kifayətlənmir, 

onların SSRİ-nin ali hərbi məktəblərində oxumasına xüsusi diqqət yetirir, bunun üçün Moskvadan böyük iradə 

və inadla icazə alır, istəyinə nail olurdu. Məsələn, əgər 1971-ci ildə SSRİ hərbi məktəblərinə 71 azərbaycanlı 

daxil olmuşdusa, 1974-cü ildə onların sayı 149 nəfərə çatdırıldı.  

70-80-cı illərdə SSRİ-nin 50-dən çox şəhərində 135 mülki, 105 hərbi ali məktəbdə respublika üçün 17 

mindən çox kadr hazırlanmışdı. Bütün bunlar gələcəkdə Azərbaycan respublikası müstəqillik qazanacağı 

istənilən dövrdə respublikanın idarəetməsini öz milli kadrları vasitəsi ilə həyata keçirməyə yönəlmişdi. 
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Beləliklə, Heydər Əliyevin fəaliyyətində azərbaycanlı hərbçi kadrların hazırlanması və gənclərin hərbi 

vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi mühüm yer tuturdu. 

“Təhsil millətin gələcəyidir” deyən Heydər Əliyev, heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi 

hakimiyyətə gəldikdən sonra da təhsilə qayğını ön plana çəkmiş, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında təhsilin 

aparıcı qüvvəyə malik olduğunu nəzərə alaraq, bu sahədə tərəqqiyə nail olmaq üçün bütün potensial 

imkanlardan istifadəyə şərait yaratmışdır.  

Hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 54 ali məktəbdən 3 ali təhsil müəssisəsi Naxçıvan şəhərində 

yerləşir. Azərbaycan ali məktəbləri ailəsində özünəməxsus yeri və mövqeyi olan Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin yaranması və inkişafında Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Belə ki, Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə muxtar respublikada yeganə təhsil ocağı 1967-ci ildə fəaliyyətə başlayan 

Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı idi. 1972-ci ilin iyunun 20-də Azərbaycan KP MK 

Bürosunun “Naxçıvan şəhərində Pedaqoji İnstitutun təşkili haqqında” qərarı qəbul olundu. Müstəqil ali 

məktəbin yaradılması Naxçıvan MR-nın elmi-mədəni inkişafına və burada elmi potensialın artmasına şərait 

yaratdı. Onun 1974-cü ildə irəli sürdüyü Pedaqoji İnstitutun bazasında müstəqil dövlət Universitetinin 

yaradılması ideyası əsasında 29 dekabr 1990-cı il tarixində Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 584 saylı qərarı 

ilə Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti yaradıldı. Heydər Əliyevin milli təhsilə qayğısı 

nəticəsində NDU də özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. NDU-nun inkişafı özünü onda göstərdi ki, 

əgər 1995-ci ildə burada cəmi 1700 tələbə təhsil alırdısa, 2000-ci ildə tələbələrin sayı 3053-ə çatmışdı. 

Prezidentin “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 13 iyun 2000-ci il 

tarixli fərmanı ilə ölkəmizdə yeni təhsil müəssisəsi - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və onun 12 bölgədə 

regional filialları yaradıldı. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun filialı kimi fəaliyyətə başlayan Naxçıvan 

Müəllimlər İnstitutu 26 avqust 2003-cü ildən müstəqil institut kimi fəaliyyətini davam etdirir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev dövlət təhsil müəssisələri ilə bərabər özəl ali məktəblərin açılmasına və inkişafına 

xüsusi diqqət yetirirdi. Bunun nəticəsidir ki, 9 milyonluq bir ölkədə 15 özəl ali məktəb fəaliyyət göstərir. Özəl 

ali məktəblərdən paytaxtdan kənarda yerləşən yeganə ali məktəb Naxçıvan Özəl Universitetidir. Bu universitet 

1994-cü ildə Bakı Özəl Ali Kollecinin filialı kimi fəaliyyətə başlasa da, 1999-cu ildən müstəqil ali təhsil ocağı 

kimi fəaliyyətini davam etdirir. Hazırda NÖU Azərbaycanda olan özəl ali məktəblər içərisində xüsusi yer tutur 

və burada yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına xüsusi önəm verilir.  

Təhsil sahəsinə göstərilən yüksək diqqət və qayğı bu sahədə keyfiyyət göstəricilərini ilbəil 

yaxşılaşdırmaqdadır. Muxtar respublika rəhbərliyinin təhsilə olan xüsusi qayğısı nəticəsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ən ucqar dağ kəndində belə orta məktəb binaları ya inşa olunmuş, ya da əsaslı təmir olunaraq 

şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir. Həmçinin Naxçıvanda yerləşən üç ali təhsil ocağının hər biri dövlətin təhsilə 

olan qayğısından bəhrələnirlər. 

 

Palitra.-2014.-6 may.-№ 78.-S.10. 
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NAXÇIVAN SÜRƏTLİ İNKİŞAF VƏ YÜKSƏLİŞ YOLUNDADIR 

Rəşad CƏFƏRLİ 

 

Qədim Azərbaycan yurdu olan Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin 90-cı ili tamam oldu. Zəngin keçmişə 

və mədəniyyətə malik bu diyarda muxtar respublikanın yaradılmasının 90-cı ildönümünün qeyd 

olunması barədə Prezident İlham Əliyevin 14 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncamı Azərbaycan tarixinin 

dərinliklərindən gələn dövlətçilik irsinə ehtiramın göstəricisi olmaqla bərabər ulu öndər Heydər Əliyevin 

əsasını qoyduğu dövlətçilik ənənələrinin layiqincə davam etdirilməsinin də nümunəsidir. 

 

Minilliklərə söykənən tarixə və dövlətçilik ənənələrinə, həmçinin zəngin mənəvi və mədəni dəyərlərə malik 

olan Azərbaycan keşməkeşli və eyni zamanda parlaq və şərəfli inkişaf yolu keçib. Bu yolda Azərbaycanın 

dövlətçilik tarixinə layiqli töhfələr vermiş hər bir yurd yerimiz kimi, Naxçıvanın da öz yeri var. Bu qədim 

Azərbaycan diyarı ölkəmizin sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında hər zaman əhəmiyyətli rol oynayıb. 

Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış 

Naxçıvan dünya sivilizasiyasına da dəyərli töhfələr vermişdir. Azərbaycan Atabəyləri - Eldəgizlər dövlətinin 

paytaxtı olmuş Naxçıvan şəhəri əsası Əcəmi Naxçıvani tərəfindən qoyulmuş memarlıq məktəbi ilə bütün Şərqdə 

məşhurlaşmışdır. Naxçıvanda bugünədək qorunub saxlanılan arxeoloji abidələr, qədim karvansaralar, məscid və 

məbədlər, həmçinin mədəni irsimizin inciləri sırasına daxil olan Möminəxatun, Nuh peyğəmbər, Qarabağlar 

türbələri, Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, Əlincəçay xanəgahı möhtəşəmliyi ilə seçilir. Zəngin ədəbi ənənələrə malik 

Naxçıvan Azərbaycana dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, 

Cəlil Məmmədquluzadə kimi şəxsiyyətləri bəxş edib. "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin 

keçirilməsi haqqında" Prezident İlham Əliyevin sərəncamında deyilir: "Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan 

tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri 

olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm 

xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol 

oynamışdır". 

Tarix boyu siyasi və hərbi mübarizələr meydanına çevrilsə də, məkrli planlara təslim olmayan, Azərbaycanın 

ayrılmaz ərazisi kimi qorunan Naxçıvanın muxtariyyəti asan yolla qazanılmayıb. "Böyük Ermənistan" 

xülyasında olan erməni şovinistlərinin hədəflərindən biri daim Naxçıvan olub. XIX əsrdən başlayaraq İrəvan və 

Qarabağla yanaşı, erməni silahlı quldur dəstələri Naxçıvanda da azərbaycanlı əhaliyə qarşı soyqırımı törədib, 

soydaşlarımızın sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitəyə əl atıblar. Ermənistanın həm daşnak 

hökuməti dövründə, həm də sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Naxçıvanı Azərbaycandan ayıraraq özünə 

birləşdirmək üçün göstərdiyi səylər xalqımızın qətiyyəti sayəsində uğursuzluğa düçar oldu. Naxçıvanın 

Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 1921-ci ilin martında 

imzalanmış Moskva müqaviləsində, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə arasında 1921-ci 

ilin oktyabrında imzalanmış Qars müqaviləsində təsbit edildi. Naxçıvanın statusunun ilk beynəlxalq müqavilədə 

əks olunması həm o dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən bir fakt 

kimi qiymətləndirilməlidir. 1922-ci ilin dekabrında I Zaqafqaziya sovetlər qurultayı Naxçıvan məsələsi üzrə 

qəbul etdiyi xüsusi qərarında Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-in ayrılmaz və tərkib hissəsi 

olduğunu təsdiq etdi. 1923-cü il dekabrın 5-də Azərbaycan Mərkəzi İnqilab Komitəsi Naxçıvan muxtar 

diyarının Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi haqqında qərar 

qəbul edərək onun təsdiq olunmasını Zaqafqaziya Mərkəzi İnqilab Komitəsindən xahiş etdi. Zaqafqaziya 

Mərkəzi İnqilab Komitəsi 1924-cü il yanvarın 8-də bu qərarı təsdiq etdi. Azərbaycan SSR Mərkəzi İnqilab 

Komitəsinin 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan muxtar diyarının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasına çevrilməsi təsdiq edildi. Bu, Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə 

etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. 

 

XX əsrin 90-cı illərində SSRİ-nin dağılması nəticəsində yaranmış şəraitdən istifadə edən Ermənistanın 

hakimiyyət dairələri Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana qarşı ərazi iddialarını artıq müharibə yolu ilə 

gerçəkləşdirmək qərarına gəldilər. Naxçıvan çətin sınaqlar qarşısında qaldı. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə 
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keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıya hücumundan bir neçə saat əvvəl sovet qoşun birləşmələri və erməni 

silahlı dəstələri Naxçıvan Muxtar Respublikasında qan tökdülər. Daha sonra erməni quldur dəstələri Naxçıvanın 

Kərki kəndini işğal etdilər. Muxtar respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya xətləri ermənilər tərəfindən 

kəsiləndən, tam blokadaya alınandan sonra burada iqtisadi böhran daha da dərinləşdi. 

Yalnız xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 1990-cı ilin yayında Moskvadan Bakıya, oradan da 

Naxçıvana qayıdışı bu qədim Azərbaycan torpağının xilasının başlanğıcı oldu. Ulu öndərin qətiyyəti və zəngin 

dövlətçilik təcrübəsi sayəsində erməni qəsbkarlarının Naxçıvanı işğal etmək planları puç oldu, muxtar 

respublika tarixin ən sərt sınaqlarından üzüağ, alnıaçıq çıxdı. Məhz ulu öndərin böyük səyləri nəticəsində 

muxtar respublikanın tarixində yeni dövrün əsası qoyuldu. 

Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi həm də Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin bərpası istiqamətində qəti 

addımların atılmasına gətirib çıxardı. Çünki ilk dəfə olaraq məhz ulu öndərin qətiyyəti və prinsipiallığı 

sayəsində müstəqil respublikamızın üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi dövlət bayrağı 

kimi qəbul edilməsi, eyni zamanda 31 dekabr tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi 

rəsmiləşdirilməsi bu qədim diyarın dövlət müstəqilliyimizə ən layiqli töhfələridir. Məhz Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin adı dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

adlandırıldı. Muxtar respublikanın adından "sovet", "sosialist" sözləri çıxarıldı ki, bu da o dövrdə böyük cəsarət 

tələb edirdi. 

Azərbaycan xalqının qan yaddaşında silinməz iz qoymuş 20 Yanvar faciəsinə də ilk dəfə siyasi qiymət 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən verildi. Heydər Əliyevin böyük siyasi nüfuzu 

nəticəsində qəbul olunan qərarda ilk dəfə qanlı 20 Yanvar hadisələrinə düzgün siyasi qiymət verilmiş, bu 

hadisədə SSRİ rəhbərliyi ilə yanaşı, respublika rəhbərliyinin də böyük günahı olduğu bildirilmiş və onların 

adları açıq göstərilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri tələb olunmuşdu. 

1992-ci ildə çətin şəraitdə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması da Azərbaycanın gələcək 

taleyində xüsusi yeri olan ümumrespublika səviyyəli siyasi hadisə idi. Ozamankı hakimiyyət dairələrinin - 

AXC-Müsavat cütlüyünün maneçiliyini mətinliklə dəf edən ulu öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda yaradılan 

Yeni Azərbaycan Partiyası qısa müddətdən sonra Azərbaycanda demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gələrək 

xalqımızın və dövlətimizin gələcək inkişafına böyük töhfələr verdi. Ulu öndərin Naxçıvandan başlanan 

xilaskarlıq missiyası Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əbədi etdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 il ərzində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası davamlı inkişaf və əmin-amanlıq yolu ilə inamla addımladı. Muxtar respublikanın inkişafının 

2003-cü ildən sonrakı dövrü isə ulu öndər Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin yaradıcı gücünün əyani 

ifadəsidir. Bu dövrdə Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycanın bütün 

bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da dinamik inkişaf yolu keçib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

üzrə dövlət proqramlarının icrası paytaxt Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, rayonların və ucqar dağ kəndlərinin də 

inkişafına səbəb olub. Ölkə rəhbərinin diqqət və qayğısının nəticəsidir ki, 2013-cü ildə ümumi daxili məhsul 

istehsalı 2003-cü ildəki göstəricini müqayisəli qiymətlərlə 8 dəfə üstələyib. 

Naxçıvan həm də dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində keçirilən beynəlxalq tədbirlər mərkəzinə çevrilib. 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Prezident İlham Əliyevin 

sərəncamında deyildiyi kimi: "Bu gün yüksək potensiala malik muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, 

infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, 

fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal iştirakçısıdır. Naxçıvan hazırda mötəbər 

beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunduğu məkana çevrilmişdir". 

Azərbaycanın digər regionlarında olduğu kimi, Naxçıvanda da həyatın bütün sahələrində böyük irəliləyişlər 

aşkar müşahidə olunmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana bu günlərdə etdiyi səfər bunu bir daha 

təsdiqlədi. Dövlət başçısının açılışında iştirak etdiyi hər bir istehsal və xidmət sahəsi, infrastruktur obyektləri 

göstərdi ki, qədim Azərbaycan yurdu olan Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada vəziyyətində olmasına 

baxmayaraq, sürətli inkişaf və yüksəliş yolundadır. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanın, o 

cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın uğurlu, dinamik inkişafı təmin ediləcək. 

 

Azərbaycan.-2014.-19 aprel.-N 79.-S.5. 
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HEYDƏR ƏLİYEV YOLU: Naxçıvan reallıqları 

 

İsa HƏBİBBƏYLİ, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin deputatı, akademik  

 

Azərbaycan tarixinin ən şərəfli dövrü olan dövlət müstəqilliyi mərhələsinin taleyində, 

möhkəmləndirilməsində və gələcək inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlətçilik təlimi 

dayanır. Hələ keçmiş sovet hakimiyyəti illərində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev böyük 

uzaqgörənliklə həyata keçirdiyi düşünülmüş tədbirlərlə ölkəmizi və xalqımızı dövlət müstəqilliyinə doğru 

hazırlamışdır. Heydər Əliyevin Sovetlər İttifaqı dövründəki müdrik və cəsarətli siyasəti milli dövlətçilik 

təliminin möhkəm bünövrəsini təşkil edir. 

 

Eyni zamanda Heydər Əliyevin böyük dühası ilə Azərbaycan xalqının müstəqil dövlətçiliyinin konsepsiyası 

formalaşdırılmışdır. Tale Heydər Əliyevə möhkəm strateji əsaslara malik olan həmin konsepsiyanı həm də 

həyata keçirmək imkanı yaratmışdır. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

əsaslarını hazırlamaq mərhələsində olduğu kimi, bu tarixi milli missiyasını həyata keçirmək yollarında da qeyri-

adi cəsarət, müdriklik və uzaqgörənlik nümayiş etdirmişdir. 

Qətiyyətlə demək olar ki, çox çətin, mürəkkəb, keşməkeşli yollardan keçərək Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin formalaşdırılması, bütün sahələr üzrə inkişafın ən mühüm təməllərinin yaradılması, milli 

ideologiyanın, azərbaycançılıq siyasi təfəkkürünün meydana qoyulması və azərbaycançı cəbhənin mövqeyinin 

möhkəmləndirilməsi Heydər Əliyev iradəsinin real təzahürləridir. XX əsrin sonları, XXI yüzilliyin 

başlanğıcında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin taleyində Heydər Əliyevin çoxcəhətli, qəti və məqsədyönlü 

fəaliyyəti ilə müqayisə oluna biləcək başqa bir qüvvə, siyasi şəxsiyyət və ya konkret bir cəbhə təsəvvür etmək 

mümkün deyildir. Dövlət müstəqilliyinin formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi baxımından Azərbaycan 

xalqının üzərinə hansı məsuliyyətli vəzifələr düşürdüsə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev hamısını həyata 

keçirmiş, ölkəsi və xalqı adından tələb olunan bütün hünərin və fədakarlıqların, sözün əsl mənasında 

qəhrəmanlığın nümunəsini göstərmişdir. Bütün bunlara görə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qazandığı tarixi 

nailiyyətlər, böyük zəfərlər ümummilli lider Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev həm beynəlxalq münasibətlər səviyyəsində, həm də ölkə reallıqları miqyasında Heydər Əliyev yolunun 

yaradıcılıqla, dünyada və ölkəmizdə gedən proseslərlə üzvi əlaqədə davam və inkişaf etdirilməsinin möhtəşəm 

nəticələrini dünyaya təqdim edir. 

Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Respublikasına 

səfəri, həmin səfər çərçivəsində baş verən mühüm hadisələr, muxtar respublikanın 90 illik yubileyinə həsr 

olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqi, hər şeydən əvvəl, ölkəmizin inkişafında Heydər Əliyev yolunun rolunu və 

əhəmiyyətini bir daha real şəkildə nümayiş etdirməyə böyük imkan yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə söylədiyi fikirlər ölkə 

miqyasında, o cümlədən də Naxçıvanda Heydər Əliyev yolunun dərin mənasını, böyük mahiyyətini 

ümumiləşmiş şəkildə ifadə edir: "Ulu öndərin Azərbaycan tarixində rolu əvəzsizdir. Şəxsiyyətlərin tarixdə rolu 

haqqında çoxlu kitablar, elmi əsərlər yazılmışdır. Ulu öndərin həyat və fəaliyyəti onun siyasəti şəxsiyyətlərin 

tarixdə rolu haqqında kifayət qədər geniş material verir. Bu böyük şəxsiyyətin rolu o qədər əhəmiyyətli və 

dəyərlidir ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti ulu öndərin siyasəti, cəsarəti, uzaqgörənliyi sayəsində inkişaf 

edir, yaşayır". 

Bu sözlərdə bütövlükdə Azərbaycan üçün, tarix və gələcək üçün mühüm əhəmiyyətə malik böyük reallıqlar 

əksini tapmışdır. Bununla belə, Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi və nitq söylədiyi dövlət əhəmiyyətli 

tədbirlərin demək olar ki, hamısında səsləndirdiyi və əsas leytmotivi, ana xətti təşkil edən bu fikirlərin 

ölkəmizin mühüm bir parçası olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ifadə edilməsinin özünəməxsus böyük 

mənası və tarixi əhəmiyyəti vardır. 

İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi taleyində görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əvvəla, ulu öndər Heydər Əliyev 

hələ sovet hakimiyyəti dövründən etibarən Azərbaycanın ən həssas nöqtələrinə, ölkənin paytaxtında dövlət 
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strukturlarında milli kadrların yerləşdirilməsinin genişləndirilməsinə, beləliklə, azərbaycançılıq düşüncəsinə real 

təminat əldə olunmasına, Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafının möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirdiyi kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf etdirilməsinə də ümummilli vəzifələr səviyyəsində 

böyük qayğı göstərib, ölkənin maraqlarını qorumuşdur. 

İkincisi isə müstəqillik dövründə Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb çalışdığı, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rəhbəri olduğu illərdə Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olan ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin 

edilməsində böyük tarixi vəzifələri şərəflə həyata keçirmişdir. 

Azərbaycanın bu diyarının - Naxçıvanın mürəkkəb hərbi-siyasi şəraitdə işğaldan xilas olmasının ən başlıca 

səbəbi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi xalqı öz ətrafında 

birləşdirərək, region dövlətləri ilə əlaqələri möhkəmləndirərək, böyük güclərin təcavüzünə qarşı müqavimət 

hərəkatına bacarıqla rəhbərlik etməsi idi. Sözün böyük və gerçək mənasında işğaldan xilas edilib, Azərbaycan 

torpağı kimi qorunub saxlanılan Naxçıvan Muxtar Respublikası görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 

müstəqil dövlətimizə çox mühüm ərmağanı, ölkə və xalq qarşısında böyük xidmətidir. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki 

nitqində həmin tarixi proseslərin mühüm nəticələrini ümumiləşmiş şəkildə bir daha yada salması Heydər Əliyev 

yolunun milli tariximizdəki rolunun əhəmiyyətinə diqqəti cəlb etmək üçün ibrətamiz faktlardır: "Məhz 1990-cı 

illərin əvvəllərində Naxçıvanın taleyi həll edilirdi. Əgər o illərdə Heydər Əliyev Naxçıvanda olmasaydı və 

naxçıvanlılar ulu öndərin ətrafında sıx birləşməsəydilər, Naxçıvanın taleyi çox ağır ola bilərdi. Çünki artıq 

erməni millətçiləri Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətini başlamışdılar və onların məkrli planlarında Naxçıvanın 

işğalı da var idi... O vaxtkı Azərbaycan rəhbərliyi də Naxçıvana ögey münasibət bəsləyirdi... Naxçıvanda 

sabitliyi pozmaq və vəziyyəti gərginləşdirmək üçün çox çirkin əməllər edirdi. Ancaq naxçıvanlılar həmişə 

olduğu kimi müdrikliyini göstərərək ulu öndərin ətrafında yumruq kimi sıx birləşdilər və həm erməni işğalına 

tutarlı cavab verdilər, onları yerində oturtdular, həm də Azərbaycanın mərkəzi hökumətinə də öz etiraz səslərini 

qaldıraraq bildirdilər ki, Naxçıvanda o məkrli ssenari keçməyəcəkdir". 

Həqiqətən də 1990-1993-cü illərdə həm Ermənistan tərəfindən ardıcıl olaraq hərbi həmlələrə məruz qalan, 

həm də o zamankı ölkə rəhbərliyi tərəfindən sıxışdırılan, təzyiq göstərilən Naxçıvan tarixin ən çətin sınaqlarını 

yaşamalı olmuşdur. Böyük dövlətlərdən güc və yardım alan Ermənistanın hərbi müdaxilələrlə yanaşı, muxtar 

respublikaya enerji verilməsini kəsməsi şəraitində 1992-ci ilin çox sərt keçən qışının çətin sınaqları, mərkəzi 

hökumətin ikinci cəbhə açmaq adı ilə Naxçıvanı hərbi oyunlara cəlb etmək niyyətini həyata keçirtmək üçün 

atdığı addımlar, Naxçıvanı "kor bağırsaq" kimi kəsib atmaq çağırışları, ölkə üzrə yaranan iqtisadi böhranı 

Naxçıvanda daha dərinləşdirmək cəhdləri kimi hadisələr həmin dövrün tarixi reallıqlarıdır. Yaranmış mürəkkəb 

hərbi-siyasi və ağır iqtisadi vəziyyətdən xalqı çıxarmağın ən mümkün, arzuolunan real və şərəfli yolu zəngin 

təcrübəyə, möhkəm siyasi iradəyə malik olan böyük xilaskar Heydər Əliyevin liderliyi ətrafında birləşməkdən 

və onun rəhbərliyi ilə mübarizə aparmaqdan ibarət idi. 

Həmin tarixi proseslərin yaşandığı bütün gərginliklərin içərisində olmuş, böyük öndərin sınaqlardan çıxmış 

sadiq silahdaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi əsl sədaqət və əməlpərvərlik nümunəsi göstərən 

Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov da rəsmi dövlət mərasimindəki çıxışında keçilmiş 90 illik yola mərhələlər üzrə 

nəzər salarkən ümummilli lider Heydər Əliyevin mühüm xidmətlərini dərin məntiqlə və ümumiləşmiş şəkildə, 

böyük borc duyğusu ilə ifadə etməyi zəruri hesab etmişdir: "1990-cı ilin iyul ayında Moskvadan Naxçıvana 

gəlməsi, burada siyasi fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanı siyasi oyunlardan, ərazisini erməni işğalından, 

muxtariyyatını isə ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etdi". 

Üçüncüsü isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubiley tədbirlərində haqlı olaraq dəfələrlə etiraf 

olunduğu kimi, Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə həyata keçirdiyi tale yüklü 

tədbirlər, qəbul etdiyi tarixi qərarlar, imzaladığı qiymətli siyasi sənədlər bütövlükdə Azərbaycan Respublikası 

üçün əhəmiyyətli və zəruri idi. 

Müstəqilliyin başlanğıc illərində Heydər Əliyevin simasında Naxçıvan Azərbaycanın əsl dövlətçilik məktəbi 

funksiyasını həyata keçirmişdir. 

Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin baş məşqinə 

çevrilmişdir. 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dərsləri geniş mənada Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik 

ideyasının əsas konsepsiyası kimi qəbul olunmağa layiqdir. 
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O dövrdə həyata keçirilmiş qərarlar həm Naxçıvan Muxtar Respublikasının taleyində, həm də bütövlükdə 

Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün böyük tarixi hadisələrdir. Ona görə də Heydər Əliyev mərhələsinin dərsləri 

diqqət mərkəzinə çəkilmədən nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik inkişaf və mübarizə yolunu, 

ümumiyyətlə Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik tarixini düzgün qiymətləndirmək mümkün deyildir. Bu, 

Azərbaycan naminə, müstəqil Azərbaycan dövləti uğrunda aparılan böyük mübarizənin əsas tərkib hissəsi olan 

möhtəşəm tarixdir. Bu mənada Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi tədbirləri Azərbaycanın 

müstəqil dövlətçilik tarixinin Heydər Əliyev epoxasının təhlili və qiymətləndirilməsi, ölkə ictimaiyyətinə, yeni 

nəsillərə çatdırılması baxımından daha böyük meydandır. Ölkə rəhbərinin təntənəli yubiley mərasimində diqqət 

yetirdiyi hadisələr və faktlar müasirlik işığında Azərbaycanın yaxın tarixinin siyasi-analitik təhlili vasitəsilə 

ictimai-siyasi proseslərin tam, bütöv halda qavranılmasına uğurla xidmət edir: "O illərdə nəinki Naxçıvan üçün, 

Azərbaycan üçün də tarixi qərarlar qəbul edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlanırdı. O 

vaxt Naxçıvanın adı dəyişdirildi. Ülü öndərin təklifi ilə "sovet sosialist" sözləri muxtar respublikanın adından 

çıxarıldı. Naxçıvanda ilk dəfə olaraq 1990-cı illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı 

kimi qəbul edildi və Azərbaycanın Milli Məclisi qarşısında vəsadət qaldırıldı ki, Azərbaycan dövləti də bu 

bayrağı rəsmi dövlət bayrağı kimi qəbul etsin. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının saxlanması üçün keçirilən qanunsuz 

referendumda Naxçıvan iştirak etməmişdir. Yəni bu addımlar ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini şərtləndirirdi. O illərdə də ulu öndər qətiyyət, cəsarət, öz xalqına, millətinə nə qədər bağlı 

olduğunu göstərmişdir. Bir daha göstərmişdir ki, onun üçün dövlət maraqları, Azərbaycanın maraqları hər 

şeydən üstündür". 

Bəli, bütün bunlar Heydər Əliyev yolunun Naxçıvan reallıqlarıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev yolunun 

Naxçıvan reallıqları Azərbaycanın müstəqillik dövrünün tarixə çevrilmiş hadisələridir. 90 illik yubiley tədbirləri 

və mərasimlərində həmin istiqamətlərin üzvi vəhdətdə təqdiminə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 90 illik yubileylə əlaqədar nitqində Naxçıvanla bağlı Azərbaycan 

tarixində mühüm yer tutmuş digər hadisələrə nəzər salınmış, istiqamətlər müəyyən olunmuşdur. Bu məqamda 

cənab Prezident Azərbaycanın qədim torpağı olan Zəngəzurun Ermənistana verilməsi məsələsinə ilk dəfə olaraq 

mükəmməl aydınlıq gətirmişdir. Etiraf etmək lazımdır ki, Zəngəzur məsələsi tarixi fakt olaraq məlum olsa da bu 

hadisənin siyasi mahiyyətinin bütün fəlsəfəsi açılmamışdı. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın tarixi reallıqları 

ilə əlaqədar olan Zəngəzur hadisələrinə aydın və obyektiv şərh vermişdir. Bu tarixi yanaşma təkcə Naxçıvanın 

muxtariyyat tarixini doğru təsəvvür etmək üçün yox, həm də Azərbaycan tarixində həmin məsələləri müstəqillik 

baxımından yenidən araşdırarkən məsələyə obyektiv qiymət verilməsinə, baş vermiş hadisələrin mahiyyətinin 

qlobal səviyyədə açıqlanmasına da xüsusi diqqət yetirməyin zəruriliyini irəli sürür: "Bu böyük ədalətsizlik idi. 

Çünki Zəngəzur tarixi, əzəli Azərbaycan torpağıdır. Zəngəzurun o vaxtkı əhalisinin mütləq əksəriyyəti 

azərbaycanlılar idi. Zəngəzurun bütün yaşayış məntəqələrinin adları Azərbaycan adları idi. Ona görə də bu 

qərarın qəbul edilməsində Azərbaycan xalqına qarşı böyük ədalətsizlik və qərəz əsas rol oynamışdır. Bu qərarla 

Azərbaycan coğrafi baxımdan iki yerə bölünürdü. Eyni zamanda böyük türk dünyası iki yerə bölünürdü. Bu 

ədalətsizlikdir, sağalmayan yaradır. Ancaq mən əminəm ki, vaxt gələcək və biz azərbaycanlılar bütün tarixi 

torpaqlarımızı qaytaracağıq". 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 90 illik yubiley mərasimindəki çıxışı da 

tarix və müasirlik baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. İlk dəfə olaraq bu çıxışda Naxçıvanın muxtariyyat 

tarixinin konkret tarixi mərhələlər üzrə elmi-siyasi təsnifatı verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

keçdiyi çətin, keşməkeşli və şərəfli 90 illik inkişaf yolunun əsas konturlarının 5 tarixi mərhələ əsasında təqdim 

olunması, bu mərhələlərdən hər birinin ictimai-siyasi cəhətdən əsaslandırılması, bütün proseslərə müasirlik 

baxımından qiymət verilməsi ilə yubiley mərasimində ciddi bir nəzəri-ideoloji baxış meydana qoyulmuşdur. 

Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin tarixi nitqində tarix və müasirlik işığında yanaşmalara üstünlük 

verilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçdiyi inkişaf yolunun, muxtariyyat statusunun mahiyyətinin, 

habelə müasir mərhələnin nailiyyətlərinin və vəzifələrinin dərin və əsaslı şəkildə təqdimatına şərait yaratmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin müxtəlif vaxtlarda Azərbaycan tarixinin ciddi problemləri haqqındakı əsaslandırılmış 

mülahizələrində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası və onun ətrafında baş vermiş hadisələrə 

münasibətində də proseslərə çoxaspektli analitik yanaşmalar, obyektivlik, siyasi mahiyyətin dəqiq müəyyən 

olunması və müasirlik ruhu qabarıq şəkildə ifadə olunur. Bütün bunlar Azərbaycanın, onun tarixinin və 
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gələcəyinin dövlət başçısı təfəkkürü səviyyəsində konkret və ümumiləşdirilmiş şəkildə qiymətləndirilməsinin 

örnəkləridir. 

Bu mənada Prezident İlham Əliyevin 90 illik yubiley mərasimində ifadə etdiyi düşünülmüş müddəalar 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının, bütövlükdə Azərbaycanın XX-XXI əsrlər tarixini öyrənənlər, yazanlar, 

tədqiq edənlər, təbliğat işləri ilə məşğul olanlar üçün açardır. Doxsan ildə keçilmiş yolun bütün dolğunluğu ilə 

təqdim olunmasının hesabatı kimi meydana çıxmış Naxçıvanın muxtariyyat tarixinin mərhələlər üzrə təqdimi də 

tarixşünaslar, Azərbaycan tarixini tədris edənlər üçün mühüm əhəmiyyətə malik əsaslı bələdçidir. Bundan 

başqa, Zəngəzur hadisələri ilə təxminən eyni vaxtda qəbul edilmiş Moskva və Qars müqavilələrinə xüsusi diqqət 

yetirilməsi də təsadüfi olmayıb, mürəkkəb şəraitdə həmin beynəlxalq müqavilələrin Naxçıvanın muxtariyyat 

statusu qazanmasındakı, regionun sonrakı taleyindəki müstəsna əhəmiyyətinə verilən siyasi qiymətin obyektiv 

ifadəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin çıxışında XX əsrin əvvəllərində bu diyarda 

Naxçıvanın ərazisinin Erməni işğalından xilas edilməsində böyük igidlik göstərmiş, muxtariyyat uğrunda fəal 

mübarizə aparmış və yerli əhali içərisindən çıxmış şəxsiyyətlərin, Azərbaycan oğullarının adlarının çəkilməsi, 

xidmətlərinə yüksək qiymət verilməsi də yubiley tədbirinin tarixi hesabatı kimi səslənmişdir: "Məşhur Naxçıvan 

xanlarının nəslindən olan Cəfərqulu xan, Kalbalı xan və Rəhim xan yerli silahlı dəstələrə ümumi komandanlığı 

həyata keçirirdilər. Şərur taborunun komandanı Fətulla Hüseynov, Sədərək taborunun komandanı Kəblə 

Muxtar, Cəhri taborunun komandanı Kəblə Kərm erməniləri geri oturda bilmiş, Vətənə xidmət nümunələri 

göstərmişlər. 

...Yazıçı-publisist Əli Səbri Qasımovun və Naxçıvanın ləyaqətli oğlu Behbudağa Şahtaxtinskinin adını 

xüsusi qeyd etmək istəyirik. Behbudağa Şahtaxtinski Sovet Azərbaycanı hökumətinin Ədliyyə Komissarı 

olmasına baxmayaraq, Naxçıvanın Ermənistana verilməsi barədə bəyanata etiraz əlaməti olaraq Naxçıvana 

gəlmiş, yerli əhalinin kütləvi etirazını təşkil edərək mərkəzi hakimiyyətin Ermənistanın xeyrinə qəbul etdiyi 

qərarın qarşısını almışdı". 

Beləliklə, 90 illik yubiley mərasimləri Naxçıvanın timsalında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda 

mübarizənin real qəhrəmanlarını geniş ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Bütövlükdə isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yubileyi geniş mənada Azərbaycanla əlaqədar mühüm məsələlərin ictimai müzakirəsinə, 

inkişafın yeni mərhələsinin qiymətləndirilməsinə və gələcək vəzifələrin müəyyən olunmasına daha bir meydan 

açmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi tədbirləri sırasında qədim tarixə malik "Naxçıvanqala 

Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi"nin açılışı da iki günlük rəngarəng səfərin tarixilik baxımından 

özünəməxsusluğunu təmin etmək üçün əhəmiyyətli olmuşdur. Müxtəlif rəvayətlərdə Nuh peyğəmbərlə, 

Makedoniyalı İsgəndərin yürüşlərilə əlaqədar adı çəkilən, tarixi qaynaqlarda izi qalan Naxçıvanqalanın - 

Nuhdabanın yenidən bərpa edilərək həyata vəsiqə alması bu diyarın qədim tarixinin yaşadılması istiqamətində 

atılmış mühüm addımlardan biridir. Bu, Naxçıvan diyarının bəşər sivilizasiyasının ilkin beşiklərindən biri 

olduğunu diqqət mərkəzinə çəkən qiymətli mədəniyyət hadisəsi olaraq yubiley tədbirlərini zənginləşdirmişdir. 

Bunlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi müstəqillik dövrü Azərbaycan tarixinin 

əlamətdar hadisəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yubiley münasibətilə geniş miqyasda keçirilmiş 

tədbirlər, böyük quruculuq yolunun yeni inkişaf mərhələsini əks etdirən rəsmi açılışlar geniş mənada 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin reallıqlarından ibarətdir. Naxçıvan Beynəlxalq Hava limanının yeni 

inzibati binasının açılışı və müasir aviasiya texnologiyalarının təqdimatı blokada şəraitində olan muxtar 

respublikanın əlaqələrinin genişləndirilməsi imkanlarının daha da artırılmasının əhəmiyyətli göstəricidir. Eyni 

zamanda bu tədbir regionda dünya strukturlarına uyğun səviyyədə hava nəqliyyatı məkanı yaradılmasına da işıq 

salır. Naxçıvan Biznes Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanışlıq, Naxçıvan Şəhər Su Anbarları və Sutəmizləyici 

Qurğular Kompleksinin istifadəyə verilməsi, Arpaçay Su Elektrik Stansiyalarının, Kəngərli Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının açılışı mərasimləri blokada şəraitində yüksək templərlə inkişaf etməyin nümunəsini göstərən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının reallıqlarıdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərbi hissələrinə, düşmənin səngəri və süngüsü ilə ilə üzbəüz qalan 

regionda yeni yaradılmış Naxçıvan Əlahiddə ordusuna daxil olan yeni texnikanın və müasir silahların nümayişi 

ölkəmizin etibarlı müdafiəsinin təmin edilməsinə ölkə rəhbərinin qayğısının əməli ifadəsidir. Prezident İlham 

Əliyevin yubiley mərasimində dediyi kimi, "ordu quruculuğu sahəsində aparılan islahatlar, Naxçıvanda əlahiddə 

ordunun yaradılması, bu ordunun ən müasir silah-sursat, texnika ilə təchiz edilməsi bizim dövlət siyasətimizdir". 
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Və bunlar iyirmi ilə yaxın müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında ardıcıl olaraq həyata keçirilmiş 

böyük quruculuq proqramlarının, o cümlədən ordu quruculuğunun genişmiqyaslı infrastruktur layihələrinin, 

atılmış strateji addımların üzvi tərkib hissəsi, məntiqi davamıdır. Bu, yenidən qurulmuş, bütün istiqamətlər üzrə 

inkişaf etmiş müasir Naxçıvanın real simasıdır. Rəsmi açılışların ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etməsi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərtərəfli inkişafın daha da genişləndiyini və möhkəmləndiyini nümayiş 

etdirir. Regionda enerji resursları ilə təmin olunma problemlərinin, ərzaq təhlükəsizliyinin tam həll edilməsi, 

aqrar sahə ilə yanaşı, sənayeləşməyə geniş meydan açılması, sosial məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməsi, hərbi 

qüdrətin daim artırılması ümumi ahəngdar inkişafın real nəticələridir. 

Yubiley tədbirlərində səsləndiyi kimi regionda baş verən böyük dəyişikliklər və yeniliklər ölkəmizin ümumi 

inkişafına layiqli töhfələrdir, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dinamik inkişaf dövrünün 

mühüm hadisələridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Arpaçay Su Elektrik Stansiyasının 

açılışı mərasimində dediyi aşağıdakı sözlər Naxçıvan reallıqlarının müasir Azərbaycan gerçəkliyindəki yerini və 

rolunu daha aydın şəkildə təsəvvür etməyə imkan verir: "Bu gün Naxçıvanın reallıqları belədir ki, su elektrik 

stansiyalarının fəaliyyəti sahəsində Naxçıvanın tam enerji təminatı həll edilib... Bu gün Azərbaycan reallıqları 

bundan ibarətdir: Vaxtilə başqa ölkələrdən elektrik enerjisini almaq üçün səylər göstərmiş Azərbaycan bu gün 

Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik enerjisi ixrac edir... Gələcəkdə Naxçıvanın enerji potensialının artırılması üçün 

əlavə tədbirlərin görülməsi də nəzərdə tutulur. Buna ehtiyac var, çünki əhali artır, Naxçıvanın əhalisi artıq 430 

minə yaxındır. Naxçıvanın sənaye istehsalı artır, yeni müəssisələr isə salınır, sosial məsələlər həllini tapır... 

Muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri tamamilə həllini tapıbdır... Və deyə bilərəm ki, bu, tarixi 

hadisədir". 

Qeyd olunanlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun düşünülmüş, məqsədyönlü rəhbərliyi ilə ardıcıl olaraq baş verən böyük 

quruculuq hadisələrinə, hərtərəfli ahəngdar və dinamik inkişaf proseslərinə verdiyi yüksək qiymətin ifadəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu yüksək qiyməti Azərbaycan dövləti qarşısındakı sabit mövqeyi, ulu öndər 

Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideallarına dərin sədaqəti, malik olduğu coğrafiyadakı məsuliyyəti, böyük 

əməllərdən, halal zəhmətdən doğan əzmkarlığı ilə qazanmışdır. 

Baş verən böyük dəyişikliklər və yeniliklər Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkə rəhbərinə, müstəqil 

Azərbaycan dövlətinə məsuliyyətli və şərəfli bir hesabatıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

inkişafına dair qəbul etdiyi qərarlar bu qədim və həmişəcavan diyarda tarixinin dərinliklərinə və inkişafının yeni 

zirvələrinə doğru gedən böyük hərəkata təkan verir, inkişaf proseslərini daha da irəli aparır. Prezident İlham 

Əliyevin imzaladığı "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" (14 yanvar 

2014-cü il), "Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Arpaçay-2" su-elektrik stansiyasının maliyyələşdirilməsi 

haqqında" (14 mart 2014-cü il); "Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafında xidmətləri olan şəxslərə fəxri 

adların verilməsi haqqında" (5 aprel 2014-cü il); "Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında" (10 aprel 2014-cü il); "Naxçıvan Muxtar Respublika 

Xəstəxanasının müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunması ilə bağlı tədbirlər haqqında" (11 aprel 2014-cü il) 

sərəncamları Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan və böyük sürətlə inkişafını uğurla davam edən Naxçıvanın 

yeni həyatına dövlət səviyyəsində göstərilən böyük qayğıdan xəbər verir. 

Bunu da xüsusi qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi dövlət 

qayğısından daha böyük inkişafa xidmət göstərmək baxımından həmişə yaradıcılıqla və maksimum qənaətlə 

istifadə etməyin, mümkün qədər çox və keyfiyyətli işlər həyata keçirməyin də nümunəsini göstərir. Naxçıvanın 

daxili imkanlarından, ehtiyatlarından, iqtisadi əlaqələrindən əldə olunan resurslar da ardıcıl olaraq böyük 

inkişafa və sosial rifahın daha da yaxşılaşdırılmasına ünvanlanır. Naxçıvanda böyük quruculuq proseslərinin 

əsas hərəkətverici qüvvəsi olan insan amilinin, mənəviyyat faktorunun, məsuliyyət duyğusunun da əsas 

prinsiplər səviyyəsində formalaşması inkişafa dərin ictimai məzmun gətirir. 

Nəticədə həyata keçirdiyi böyük işlərin daxili-mənəvi qürurunu yaşayan insanların əllərilə iyirmi ilə yaxın 

dövrdə aparılmış genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin sayəsində Yeni Naxçıvan yaradılmışdır. Böyük sürətlə, 

zövqlə, ürəkdən gələn doğmalıq hissləri ilə, məqsədyönlü şəkildə hər gün yeniləşən müasir Naxçıvan Yeni 

Azərbaycanın möhtəşəm əsərlərindən birinə çevrilmişdir. 
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"Naxçıvan Muxtar Respublikiasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 14 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncamında da haqlı olaraq deyildiyi kimi: "Bu gün yüksək 

potensiala malik muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata 

keçirməsi sahəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq 

işlərinin fəal iştirakçısıdır". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir səviyyədəki yüksək inkişaf Azərbaycanda Heydər Əliyev yolunun 

böyük imkanlarının və geniş üfüqlərinin möhtəşəm təntənəsidir. 

Heydər Əliyev yolu - Azərbaycanın dünəni kimi, bu gününün də böyük reallıqları və daha parlaq sabahları 

deməkdir. 

Bütün bunlar Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının bundan sonra da böyük addımlarla 

irəliləyib inkişaf edəcəyinin real təminatıdır. Bu isə torpağını və məmləkətini sevən hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının böyük arzusu və inamıdır. 

 

 

Azərbaycan.-2014.-16 aprel.-N 76.-S.4. 
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Naxçıvanın arxeoloji abidələri tarixi irsimizin varislik rəmzidir 

NAXÇIVAN MR – 90 

 

Nəcəf Müseyibli, 

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu  

direktorunun elmi işlər üzrə müavini 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 

illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 14 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda 

qeyd edilir ki, “Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni 

zamanda, şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın 

mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi 

şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır”. 

 

Doğrudan da, Naxçıvan bölgəsinin zəngin abidələri Azərbaycanın milli maddi-mədəni irsinin ən parlaq 

nümunələri sırasındadır. Naxçıvan minilliklər ərzində coğrafi mövqeyi və tarixi ənənələri ilə vəhdət təşkil 

etməklə Azərbaycanın mühüm strateji əhəmiyyətə malik qədim bir bölgəsidir. Azərbaycanın qədim 

mədəniyyətlərinin, tarixi varisliyinin öyrənilməsində Naxçıvanın arxeoloji abidələrinin müstəsna əhəmiyyəti 

vardır. 

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan diyarı özünəməxsus təbii coğrafi şəraiti 

ilə tarixin bütün mərhələlərində insanların burada məskunlaşmasına səbəb olmuşdur. 

Şimaldan Kiçik Qafqazın Dərələyəz və Zəngəzur dağ silsilələri, cənubdan Araz çayı ilə sərhədlənən 

Naxçıvan bölgəsi Araz çayının və onun qollarının vadilərindəki münbit torpaqları, yüksək dağlıq ərazilərindəki 

otlaqları ilə qədim əkinçilik və maldarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şəraitə malik olmuşdur. Məhz bu 

səbəbdən Naxçıvan ərazisində tarixin bütün mərhələlərini əks etdirən tarixi-arxeoloji abidələr mövcuddur. 

Naxçıvan ərazisindəki abidələr barədə hələ XVII-XIX əsr Avropa və Osmanlı səyyahları (Jan Şardən, Övliya 

Çələbi, Debua-de Monpere və b.) məlumatlar vermişlər. Naxçıvan abidələrində elmi əsaslara söykənən ilk 

arxeoloji qazıntı işləri XX əsrin 20-ci illərində aparılmışdır. 1926-cı ildə Azərbaycanı Tədqiq və Tətöbbə 

Cəmiyyəti tərəfindən Naxçıvana tanınmış alim İ.İ.Meşaninovun rəhbərliyi, Ə.Ələkbərov, İ.Cəfərzadə, 

Ə.Ələsgərzadə və İ.Əzimbəyov kimi bu sahədə ilk milli kadrların iştirakı ilə ekspedisiya göndərilmişdir. 

Ekspedisiya indiki Babək rayonu ərazisində, Araz çayı sahilində e.ə. II minilliyə aid Qızılburun nekropolunda 

qazıntı işləri aparmışdır. 

İkinci Dünya müharibəsinə qədərki illərdə Naxçıvan abidələri barədə ən geniş və tutarlı məlumatlar görkəmli 

arxeoloq və etnoqraf Ələsgər Ələkbərov tərəfindən verilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 1936-cı ildə Naxçıvana 

göndərilmiş ekspedisiya Şərur və Kəngərli rayonları ərazisindəki son tunc - erkən dəmir dövrünə (e.ə. II 

minilliyin sonu - I minilliyin əvvəli) aid Oğlanqala, Şortəpə və Şahtaxtı abidələrində arxeoloji tədqiqat işləri 

aparmışdır. Ə.Ələkbərov bu tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan ərazisində qeyd edilən dövrə aid siklop tikililərin, 

şəhər və kənd tipli yaşayış yerlərinin olduğunu və bu bölgədə inkişaf etmiş sinifli cəmiyyətin – dövlətin 

mövcudluğunu və bölgənin Yaxın Şərq (Assuriya) mədəniyyətləri ilə əlaqələrinin olduğunu yazmışdır. 

Babək rayonu ərazisindəki I Kültəpə qədim yaşayış məskənində görkəmli Azərbaycan arxeoloqu Osman 

Həbibullayevin apardığı qazıntı işləri bütövlükdə Qafqaz arxeologiyasında neolit, eneolit və ilk tunc dövrlərinin 

(e.ə. VI-III minillik) tədqiqində mühüm dönüş nöqtəsi oldu. Məhz I Kültəpənin qazıntıları ilə Qafqazda ilk dəfə 

olaraq neolit və eneolit (xalkolit) dövrlərinin erkən əkinçilik mədəniyyəti aşkara çıxarılmış oldu. 15 il 

müddətində (1951-1964) bu abidədə aparılan arxeoloji qazıntılar burada 7 min ilə yaxın böyük bir tarixi 

mərhələdə həyatın ardıcıl davam etdiyini sübuta yetirmişdir. Qafqazda analoqu olmayan I Kültəpə yaşayış 

məskəninin mədəni təbəqəsinin qalınlığı 22 metr çatır. Heç də təsadüfi deyildir ki, etalon hesab edilən bu abidə 

neolit və eneolit dövrlərini əhatə edən “Kültəpə arxeoloji mədəniyyətinin” müəyyən edilməsinə səbəb olmuşdur. 

I Kültəpədə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan maddi mədəniyyət qalıqları Naxçıvanın 

qədim əhalisinin təsərrüfat həyatı, müxtəlif sənətkarlıq sahələri, dəfn adətləri, Yaxın Şərqin qədim sivilizasiya 

mərkəzləri ilə əlaqələri barədə dəyərli məlumatlar vermişdir. 
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XX əsrin 60-80-ci illərində Naxçıvan MR ərazisində arxeoloji tədqiqat işləri daha da genişlənmişdir. Bu 

mərhələdə ən geniş arxeoloji araşdırmalar AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev tərəfindən aparılmışdır. Keçən 

əsrin 60-cı illərindən başlayaraq çoxtəbəqəli II Kültəpə yaşayış yerinin tədqiqatları əsasında V.Əliyev burada 

orta tunc dövründə – e.ə. II minilliyin birinci yarısında erkən şəhər tipli yaşayış yerinin olduğunu 

əsaslandırmışdır. Professor V.Əliyev 1968-ci ildə Ordubad rayonu ərazisində tunc dövrünə – e.ə. IV minilliyin 

sonu - II minilliyin sonuna aid qayaüstü təsvirlərlə zəngin Gəmiqaya abidəsini qeydə almış və tədqiqatlar 

aparmışdır. 

Muxtar respublika ərazisində ən qədim arxeoloji abidə Şərur rayonunun Tənənəm kəndi yaxınlığındakı 

ibtidai insanların məskunlaşdığı Qazma mağara düşərgəsidir. Ötən əsrin 80-ci illərində mağarada aparılan 

tədqiqatlar burada ibtidai insanların orta paleolit dövründə yaşadığını sübut etmişdir. 

Ordubad rayonunda e.ə. II minillikdən başlayaraq, orta əsrlərə qədərki dövrləri əhatə edən yaşayış yerləri və 

qəbir abidələri tədqiq edilmişdir. Naxçıvanın müxtəlif yerlərində e.ə. IV-I minilliklərə aid yaşayış yerləri, kənd 

və erkən şəhər tipli məskənlər, müxtəlif növ qəbir abidələri aşkar edilib, qazıntı işləri aparılmışdır. Geniş qazıntı 

işləri aparılan abidələrdən biri də e.ə. II minilliyin sonu - I minilliyin əvvəlinə aid şəhər tipli Şahtaxtı abidələri 

kompleksidir. Həmin illərdə Naxçıvan ərazisində tunc dövrünə aid çoxsaylı Govurqala (Vayxır), Qazançıqala, 

Qalacıq, Çalxanqala və s. müdafiə istehkamları tədqiq edilmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci illərində, respublikanın hər 

yerində olduğu kimi, Naxçıvan MR ərazisində də qədim tariximizin, maddi-mədəni irsimizin öyrənilməsinə və 

qorunmasına böyük diqqət yetirilirdi. Naxçıvanda bütün XX əsr ərzində ən irimiqyaslı arxeoloji qazıntı işləri, 

çoxsaylı abidələrin qeydə alınması, maddi mədəniyyət qalıqlarının toplanması və geniş ictimaiyyətə təbliğ 

edilməsi üçün tarix diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması məhz Heydər Əliyevin bilavasitə diqqət və qayğısı 

sayəsində həyata keçirilmişdir. 

Sovet imperiyası dağıldıqdan sonra ölkəmiz üçün ağır 90-cı illərdə, bütün sahələrdə olduğu kimi, elmdə də 

durğunluq dövrü hökm sürürdü. 1991-1993-cü illərdə Naxçıvana rəhbərlik edən ulu öndər Heydər Əliyevin 

müdrik, fədakar siyasəti nəticəsində Ermənistan tərəfindən blokadaya alınmış muxtar respublika düşmənə qarşı 

qəhrəmanlıqla mübarizə apararaq işğaldan xilas oldu. Xalqın tələbi ilə Azərbaycana rəhbərliyi öhdəsinə götürən 

Heydər Əliyev 90-cı illərdə müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmaqla respublikamızın siyasi, hərbi, iqtisadi 

inkişafının, mədəni, elmi yüksəlişinin təməlini qoydu. Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində XX əsrin ilk 

illərindən Azərbaycan sürətli inkişafa qədəm qoydu. Şübhəsiz, bu inkişaf özünü elm sahəsində də göstərməyə 

başladı. 

Xalqımızın maddi-mədəni irsinin öyrənilməsinin zəruriliyini önə çəkən Heydər Əliyev Azərbaycanın qədim 

tarixinin öyrənilməsində Naxçıvan abidələrinin müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 2001-ci ildə Muxtar 

Respublikaya geniş tərkibli arxeoloji ekspedisiyanın ezam edilməsi barədə göstəriş verdi. Bu sətirlərin 

müəllifinin rəhbərlik etdiyi, bir neçə dəstədən ibarət “Naxçıvan - Gəmiqaya” arxeoloji ekspedisiyası yaradıldı. 

İki il fəaliyyət göstərən bu ekspedisiyanın əsas tədqiqat obyekti Ordubad rayonu ərazisində, Kiçik Qafqazın 

Azərbaycan Respublikası ərazisində ən yüksək zirvəsi olan (3906 m) Gəmiqaya dağının yamaclarındakı abidələr 

kompleksi – tunc dövrünə aid qayaüstü rəsmlər, qəbir abidələri və yurd yerləri olmuşdur. Burada 1500-ə qədər 

qayaüstü təsvirlər qeydə alınmış, həmin abidələrdə arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır. Bundan əlavə, Gəmiqaya 

təsvirləri Azərbaycanın e.ə. IV-II minilliklərdə Yaxın Şərq mədəniyyətləri ilə əlaqələrinin tarixinin tədqiq 

edilməsi üçün əvəzsiz mənbələrdir. Bu abidədə aşkar edilmiş bir sıra rəsmlərin ən yaxın analoqlarına Yaxın 

Şərq incəsənətində rast gəlinir. 

Gəmiqaya rəsmləri Azərbaycanın qədim tarixinin, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, incəsənətinin, eyni 

zamanda, xalqımızın etnogenez tarixinin öyrənilməsi üçün olduqca zəngin, dəyərli mənbələrdir. Burada yalnız 

bir nümunə göstərməklə kifayətlənirik. Belə ki, Gəmiqayada 252 №-li daşda canavarın keçiyə hücum etməsi, 

daha doğrusu, Azərbaycan folklorunda, etnoqrafiyasında bu günə qədər saxlanmış və heyvandarlar tərəfindən 

icra edilən “qurd ağzı bağlama”  ayini təsvir edilmişdir. Bununla əlaqədar burada üz-üzə dayanmış canavar və 

keçinin arasından hansısa əşyanın bağlandığı uzun xətt (kəndir) çəkilmişdir. Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, 

“qurd ağzı bağlama” ovsununun icrası zamanı qırxılığın ağzını iplə və ya kəndirlə bağlayırlar. Gəmiqayadakı 

tunc dövrünə aid bu səhnədə “qurd ağzı bağlama” səhnəsi, demək olar ki, bütün mahiyyəti ilə təsvir edilmişdir. 

Göründüyü kimi, Gəmiqaya rəsmləri Azərbaycan folklorunun minilliklər öncəyə – tunc dövrünə bağlandığını 

əyani surətdə nümayiş etdirməklə yanaşı, xalqımızın etnogenez tarixinin tədqiqi üçün tutarlı faktlar verir. 
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Bundan əlavə, ekspedisiya Naxçıvanın bütün rayonlarında əvvəllər elmə məlum olmayan onlarca arxeoloji 

abidələr aşkar etmiş və qazıntı işləri aparmışdır. Bunlardan Sədərək rayonunda son tunc – erkən dəmir dövrünə 

(e.ə. II minilliyin sonu – I minilliyin əvvəlinə) aid Sədərək qalasını, Cırdatəpə yaşayış yerini, tunc dövrünün 

müxtəlif mərhələlərinə aid qəbir abidələrini, Şərurda eneolit və ilk tunc dəmir dövrlərinə aid Ovçular təpəsi, 

Aşağı Daşarx yaşayış yerlərini və Qarabulaq kurqanlarını, orta tunc dövrünə aid Nəhəcir abidələrini , Babək 

rayonunda antik dövrə aid Meydantəpə yaşayış yerini  və s. abidələri göstərmək olar. 

Ulu öndərin müdrik siyasətini böyük uğurla davam etdirən, ölkəmizi dünyanın ən sürətlə inkişaf edən 

dövlətləri sırasına çıxaran Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən 2008-2009-cu illərdə aparılması 

nəzərdə tutulan arxeoloji ekspedisiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2008-ci il 5 

fevral tarixli sərəncamı Azərbaycanda arxeologiya elminin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Bundan 

əlavə, cənab Prezident “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 

maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi haqqında” 2012-ci il 26 aprel tarixli sərəncam imzalamışdır. 

Bu sərəncamların icrası ilə əlaqədar olaraq, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 40-a yaxın 

ekspedisiyaları respublikamızın bütün bölgələrində genişmiqyaslı arxeoloji qazıntı işləri aparmışlar. Bunlardan 

8 ekspedisiya yalnız Naxçıvan MR abidələrində tədqiqat işlərini həyata keçirmişdir. Bu ekspedisiyalar AMEA 

Naxçıvan bölməsinin mütəxəssisləri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində çalışır, eyni zamanda, Şərur rayonundakı 

Ovçulartəpəsi və Oğlanqala abidələrində Fransa və ABŞ alimlərinin də daxil olduğu beynəlxalq 

ekspedisiyalarda fəaliyyət göstərirlər. Son 6 ildə bu ekspedisiyalar Şərur və Sədərək rayonlarında paleolit dövrü 

Qazma mağara düşərgəsində, eneolit və ilk tunc dövrlərinə aid Ovçulartəpəsi, Maxta, Ərəbyengicə, Xələc, 

Sədərək, Babək rayonunda orta tunc dövrünə aid II Kültəpə, Ordubad rayonunda erkən, orta və son tunc 

dövrlərinə aid Plovdağ, Sumbatan, Rəsul dərəsi, Kəngəri rayonunda son tunc – ilk dəmir dövrünə aid Şahtaxtı, 

erkən dəmir (e.ə. I minilliyin birinci yarısı) və antik dövrə aid Şərur rayonundakı Oğlanqala və Babək 

rayonunda Meydantəpə abidələrində ətraflı arxeoloji qazıntı işləri aparmışlar. 

Bütün bu arxeoloji tədqiqatlar minilliklər ərzində Naxçıvanın qədim əhalisinin maddi və mənəvi 

mədəniyyəti, dəfn adətləri, beynəlxalq əlaqələri, dövlətçilik ənənələri tarixinin öyrənilməsinə böyük töhfələr 

vermişdir. Naxçıvan abidələrində aparılan arxeoloji tədqiqatlar burada həyatın minilliklər ərində fasiləsiz davam 

etdiyini və bu ərazinin özünəməxsus ənənələri ilə tarixən formalaşan bir bölgə olduğunu göstərmişdir. Məhz bu 

baxımdan Naxçıvan abidələri Azərbaycan xalqının etnogenezinin avtoxtonluğunu və tarixi varisliyini 

inkaredilməz faktlarla sübut edən müstəsna əhəmiyyətə malik mənbələrdir. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-6 aprel.-N 68.-S.5. 
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Naxçıvan: işğal təhlükəsindən strateji inkişaf hədəflərinə doğru 

Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 

Sabir Şahtaxtlı. 

 

 Birinci Dünya müharibəsinin yaratdığı qlobal proseslər nəticəsində Qafqaz regionunun siyasi 

xəritəsində də dəyişikliklərin əsası qoyulmuş və çar Rusiyasının regiondakı mövqeyi xeyli zəifləmişdi. 

Lakin böyük Rusiya imperiyası bu məğlubiyyətlə barışmaq istəmirdi. 1918-ci ildə müsəlman Şərqində 

yaradılan ilk demokratik respublika - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin iki il sonra hərbi işğala məruz 

qalması imperiya siyasətini davam etdirən sovet Rusiyasının təcavüzkar niyyətlərinin nəticəsi idi. 

 

 Çar Rusiyası kimi, sovet Rusiyası da erməni millətçilərindən istifadə etməklə Azərbaycana qarşı hərbi-siyasi 

təzyiqləri artırırdı. Ermənilər gah əzilən irq adı altında silahlandırılır, gah da rusların müttəfiqi kimi təqdim 

olunurdu. Bütün bu proseslər Naxçıvan bölgəsində də ictimai-siyasi sabitliyi pozurdu. Belə olan şəraitdə 

Naxçıvanın ziyalıları, siyasi və dövlət xadimləri yaranmış təhlükələri dəf etmək üçün çıxış yolları axtarırdılar. 

1918-ci ildə paytaxtı Naxçıvan şəhəri olmaqla Araz-Türk Respublikasının yaradılması da məhz bu istiqamətdə 

atılmış mühüm tarixi addımlardan idi. Tarixi araşdırmalar təsdiq edir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

hökuməti ilə Araz-Türk Respublikası rəhbərliyi arasında Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi və 

təhlükələrin qarşısının alınması məsələlərinə dair heç bir fikir ayrılığı olmamışdı. Bu respublikanın 

yaradılmasında yeganə məqsəd Naxçıvanın üzləşdiyi təhlükələri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyırdı.  

Tanınmamış Araz-Türk Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə daxil edilməsi ilə 

regiondakı təhlükələr tədricən aradan qaldırılırdı. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də sovet Rusiyasının hərbi 

təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi Naxçıvan üçün yeni işğal təhlükələri 

yaratdı. Bundan dörd il sonra isə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası təsis edildi.  

 SSRİ-nin yaranmasından sonra erməni millətçiləri və təcavüzkar Ermənistan dövlətinin rəhbərləri sovetlər 

birliyində daim dəyişən ictimai-siyasi proseslərdən yararlanaraq Naxçıvana qarşı əsasız ərazi iddialarını 

gerçəkləşdirməyə cəhdlər etmişlər. Ötən əsrin 60-cı illərində SSRİ-yə rəhbərlik etmiş N.S.Xuruşovun siyasi 

hakimiyyəti dövründə bu təhlükələr daha da şiddətlənmişdi. Lakin 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi ermənilərin Naxçıvanla bağlı mənfur planlarını pozdu.  

 SSRİ-nin süqutu ərəfəsində ermənilərin Naxçıvana qarşı əsassız iddiaları yenidən siyasi gündəmə gətirildi. 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı cinayətdən daha 

təhlükəlisi Naxçıvanın işğalına hesablanmış planlar idi. Həmin gecə erməni basqınçıları Ermənistandakı sovet 

ordusunun hərbi hissələrinin birbaşa köməyi ilə bütün imkanlardan istifadə edərək Naxçıvanın ən strateji 

yüksəkliklərindən sayılan Sədərək məntəqəsinə hücum etdilər.  

 Silahlı basqınlar əsasən Türkiyə ilə Naxçıvan arasındakı sərhəd istiqamətində aparılırdı. Məqsəd, ilk 

növbədə, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeganə quru əlaqəsi olan həmin ərazini ələ keçirmək idi. Bunun üçün 

Sədərəkin müdafiəsinə səfərbər edilmiş muxtar respublikanın qüvvələrini yayındırmaq üçün düşmənin Şada, 

Buzqov, Axura, Havuş, Günnüt və digər kəndlər istiqamətində hücumları daha da intensivləşdi. Sədərək 

kəndinin yüksəklikləri isə bir neçə saatlığa erməni daşnaklarının əlinə keçsə də, sonradan düşmən geri 

oturduldu. Belə bir vaxtda Naxçıvan MSSR Ali Soveti SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul etdi. 

Naxçıvanın muxtar statusu ilə bağlı 1921-ci ildə imzalanmış “Qars müqaviləsi”nin şərtləri Naxçıvanın SSRİ-nin 

tərkibindən çıxması barədə Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin bu qərarına hüquqi əsaslar verirdi.  

 Qeyd etmək yerinə düşər ki, Naxçıvanın erməni yaraqlılarından təmizlənməsində Osmanlı ordusunun 

sərkərdəsi Kazım Qarabəkir paşanın, “Qars müqaviləsi”nin hazırlanmasında isə dövrünün nüfuzlu siyasi və 

dövlət xadimi Behbud Ağa Şahtaxtinskinin misilsiz tarixi xidmətləri olmuşdur. Naxçıvana muxtar status 

alınmasının “Qars müqaviləsi”nə daxil edilməsi istiqamətində B.Şahtaxtinskinin apardığı bütün danışıqlarda 

bölgənin qədim Azərbaycan torpağı olması, əhalinin mütləq əksəriyyətini müsəlman azərbaycanlıların təşkil 

etməsi və onların heç bir halda Azərbaycan dövlətindən ayrı yaşamağa razılaşmayacağı kimi ciddi həqiqətləri 

önə çəkilmiş və bütün bunlar öz bəhrəsini vermişdi.  
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 Məlumat üçün bildirək ki, 1990-cı il yanvarın 15-də Şərur rayonunun Kərki kəndi SSRİ Müdafiə 

Nazirliyinin 7-ci ordusunun köməyi ilə ermənilər tərəfindən işğal olunmuşdur. 

 1988-1993-cü illərdə Azərbaycanda yaranmış hərbi-siyasi gərginlik, hərtərəfli böhran Naxçıvanda da 

normal həyat tərzini pozmuşdu. Ermənistan tərəfi muxtar respublikanı işğal etmək üçün bütün imkanlarını işə 

salmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyev məhz belə bir ağır vəziyyətdə özünü Naxçıvanın harayına çatdırdı. Prezident 

İlham Əliyev bu barədə danışarkən demişdir: "...O vaxt naxçıvanlılar Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında böyük 

qəhrəmanlıq və şücaət göstərmişdilər. Ermənistan tərəfindən edilən bütün hücumlara çox layiqli cavab 

verilmişdi və düşmən yerinə oturdulmuşdu. O anlarda, o aylarda, o illərdə Naxçıvanın taleyi həll olunurdu və bir 

daha o tarixə nəzər salaraq görürük ki, əgər Heydər Əliyev o vaxt Naxçıvanda olmasaydı, yəqin ki, Naxçıvanın 

taleyi çox acınacaqlı ola bilərdi”. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi 

dünyanın nəzərini Naxçıvana yönəltdi. Ulu Öndərimizin siyasi fəaliyyətinin çoxşaxəliyi və dəqiq strategiyası 

Naxçıvanın gələcək işıqlı həyatını təmin etdi, işğal təhlükəsi arxada qaldı. Heydər Əliyev 1992-ci il yanvarın 

19-da qardaş Türkiyənin, aprelin 1-də ATƏM-in (hazırda ATƏT), mayın 27-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Naxçıvana göndərdiyi xüsusi nümayəndə heyətlərini, iyunun 17-də ABŞ-ın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər 

vəkili R.Maylsı, iyulun 23-də Rusiya Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

dinc yolla aradan qaldırılması üzrə rusiyalı vasitəçi nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Kazimirovu, 1993-cü il 

martın 5-də Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı daimi nümayəndəsi Harold Fomstoku və Fransanın 

Azərbaycandakı səfiri Jan Perreni qəbul etdi. Bu görüşlərin hər birində Naxçıvanın təcavüzkar Ermənistan 

tərəfindən tam blokadaya alınması, işğalçı dövlətin hərbi hücumlarının yaratdığı təhlükələr Heydər Əliyev 

tərəfindən qabardılır və beynəlxalq KİV vasitəsi ilə dünya birliyinin diqqətinə çatdırılırdı.  

Heydər Əliyev Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə özünün uzaqgörən siyasəti ilə muxtar respublikanın başı 

üstünü almış işğal təhlükəsini əzmlə aradan qaldırır, əhalinin minimum tələbatını təmin edirdi. O dövrdə 

müdafiə resursları son dərəcə zəif olan Naxçıvan Ulu Öndərin parlaq zəkasının, dəqiq hədəflərə hesablanmış 

siyasi gedişlərinin və polad iradəsinin gücü ilə qorunurdu. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Naxçıvana 

basqınlarının ciddiliyini, hətta kimyəvi tərkibli mərmilərdən istifadə olunmasının yaratdığı təhlükələri nəzərə 

alaraq 1992-ci il mayın 22 və 23-də Heydər Əliyev yaranmış vəziyyətlə bağlı yerli televiziya ilə muxtar 

respublika əhalisinə müraciət etdi. Məlum oldu ki, görülən diplomatik tədbirlər nəticəsində 57 dövlət 

Ermənistanın Naxçıvana qarşı təcavüz cəhdlərini rəsmi şəkildə pisləmişdir. Ulu Öndərimizin 1993-cü ilin 

iyunun 15-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı isə ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da 

yeni inkişaf mərhələsinin əsasını qoydu. 

 Dövlət müstəqilliyimizin bərpası ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud vəziyyət və Heydər 

Əliyevin müəyyən etdiyi uzaqgörən strategiya nəticəsində sonrakı illərdə muxtar respublikada baş vermiş 

inkişaf dinamikası haqqında aydın təsəvvür yaratmaq məqsədi ilə 20 ilin (1991-2011) statistikasından bəzi 

məqamlara nəzər yetirək. Naxçıvanın iqtisadi inkişafının xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, 

iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının davamlılığı və proporsional bölgüsü təmin olunmuşdur. Əgər 1989-cu 

ildə muxtar respublikanın tikinti sektorunda bir ay ərzində 2535 ton beton istifadə olunurdusa, hazırda bu 

göstərici bir gün ərzində inşaat işlərinə sərf olunan betonun ümumi həcminə bərabərdir. 

 Təhsilə göstərilən yüksək qayğı hazırda Azərbaycanın dövlət siyasətinin başlıca prioritetlərindəndir. Bu 

qayğı Naxçıvan Muxtar Respublikasında da açıq-aydın hiss olunur. Belə ki, ötən 20 ildə muxtar respublikada 

189 məktəb tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Sovetlər Birliyi dövründə bu qədər məktəbi 

inşa etmək üçün 44 il vaxt lazım gəlmişdi. Naxçıvanın qızıl dövrü kimi xarakterizə olunan son 20 il ərzində 

muxtar respublikada 188 səhiyyə ocağı tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Qeyd edək ki, 

muxtar respublika ərazisində bu sayda tikilini təhvil vermək üçün keçmiş sovetlər birliyində 50 il vaxt sərf 

olunmuşdu. 

 Artıq muxtar respublikada il ərzində istehsal olunan sənaye məhsulu kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini 

orta hesabla 2 dəfə üstələyir. Əgər 20 il əvvəl muxtar respublikada istehsal olunan ümumi daxili məhsulda 

aparıcı yeri kənd təsərrüfatı və ticarət tuturdusa, hazırda üstünlük sənaye və tikinti sahələrinə məxsusdur. Bu da 

muxtar respublika iqtisadiyyatının sənaye təmayüllü baza üzərində inkişafını təsdiqləməkdədir. 

 Ötən 20 ildə muxtar respublika ərazisində təkcə dövlət strukturlarının dəstəyi ilə 10462 hektar sahədə 

yaşıllıqlar - meşə massivləri, meyvə bağları, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Hazırda muxtar respublikanın ümumi 
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ərazisinin 8 faizini yaşıllıqlar əhatə edir. Halbuki 1990-cı ilin əvvəllərində bu göstərici 0,6 faiz həddində 

olmuşdur. 

 Naxçıvanda 2993 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış, 5 yeni avtovağzal kompleksi inşa 

olunmuş, 125 körpü tikilərək və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Bu müddət ərzində şəhər 

nəqliyyatı işinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərə uyğun olaraq 142 ədəd yeni müasir tipli avtobus 

alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş və istismara buraxılmışdır. 

 Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün 2009-cu ilin oktyabrında Naxçıvan şəhərində 

keçirilməsi, Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlunun 

dəvəti ilə 2010-cu il aprelin 26-dan 29-dək qardaş ölkəyə səfərinə Çankaya köşkündə xüsusi diqqət göstərilməsi, 

İran tərəfi ilə ali rəhbərlik səviyyəsində qarşılıqlı səfərlərin təşkili və birgə iqtisadi layihələrin davam 

etdirilməsi, beynəlxalq missiyalı müşahidəçilərin və səfirlərin Naxçıvana ardıcıl səfərləri, İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatının “İpək Yolu yük avtomobilləri karvanı” layihəsi əsasında 2010-cu il sentyabrın 22-də Tehran 

şəhərindən yola salınan maşın karvanının oktyabrın 20-də Sədərək sərhəd-buraxılış məntəqəsindən Türkiyə 

ərazisinə daxil olması kimi mühüm məqamlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafına, müasir 

həyatına güzgü tutan xarakterik faktlardır 

 
Səs.-2014.-20 mart.-N 52.-S.5. 
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Naxçıvanın tarixi coğrafiyasına aid yeni faktlar 

Vəli BAXŞƏLİYEV, 

AMEA-nın müxbir üzvü,  

tarix elmləri doktoru  

 

Ölkə Prezidentinin və Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin tarixi abidələrimizin öyrənilməsinə 

göstərdikləri diqqət və qayğı Azərbaycan tarixinin yeni səhifələrini yazmağa imkan vermişdir. 

 

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə I 

Kültəpə yaşayış yerində və ətrafında aparılan araşdırmalar zamanı xeyli yeni abidə aşkar edilmişdir. Beləliklə, I 

Kültəpə ətrafındakı Neolit və Eneolit abidələrinin sayı, Kültəpə də daxil olmaqla, 21-ə çatmışdır. Bu abidələrin 

birində - Şorsu yaşayış yerində 10x10 metr sahədə qazıntı aparılmışdır. Tədqiqat zamanı müəyyən olunmuşdur 

ki, yaşayış yerində təbəqə olduqca az saxlanmışdır. Mədəni təbəqə 15-20 santimetr qalınlığında, ağ rəngli 

çürüntü və keramika olan yoğrulmuş bərk torpaq qatından ibarət idi. Təbəqədə daha çox keramika, bəzən isə 

obsidian və çaxmaqdaşı qəlpələri aşkar olunurdu. Lakin obsidian və çaxmaqdaşı alətlərin sayı da çox məhdud 

idi. Tədqiqat zamanı dördkünc formalı ev qalıqları, onların birində döşəməyə basdırılmış iki təsərrüfat küpü 

aşkar olunmuşdur. Bəzi təsərrüfat küpləri evin içərisində deyil, yaxınlığında yerə basdırılmış halda tapılmışdır. 

Evin yaxınlığında yerə basdırılmış təsərrüfat küpləri tədqiqatlarımız zamanı Ovçular təpəsindən də aşkar 

olunmuşdur. Belə hesab edirik ki, yaşayış yerindəki hər bir ev ayrıca təsərrüfat vahidi olmuşdur. 

Arxeoloji tapıntıların böyük bir qismi keramika məmulatı ilə təmsil olunmuşdur. Hazırlanma texnologiyasına 

görə onları iki qrupa bölmək olar. Keramika məmulatının böyük bir qismi ikinci qrupa aiddir. Keramika 

nümunələri hələlik petroqrafik analiz edilməmişdir. Lakin bu qrupdakılar əsasən qum və saman qarışığı olan 

gildən hazırlanmışdır (90,1 faiz). Bununla belə, saman qarışığı bəzi nümunələrdə az, bəzilərində isə çoxdur. 

Qabların gilinə bəzən iri qum və çınqıl da qatılmışdır. Yalnız qum qarışığı olan keramika olduqca azdır (9,9 

faiz). Qablar qaba hazırlanmışdır. Onların xarici səthi nahamar və kələ-kötürdür. Lakin yaxşı sığallanmış qablar 

da vardır. Cilalama yoxdur. Onların hamısı əldə hazırlanmışdır. Bəzilərinin ağız kənarları əyri, bəzilərinin 

üzərində isə əl izləri var. Rəng tonları qırmızı rəngin müxtəlif çalarları ilə təmsil olunub. Rəng çalarları 

Azərbaycanın cənub rayonlarında olan abidələr, xüsusilə Hacı-Firuz yaşayış yerinin keramikası ilə bənzərdir. 

Keramika məmulatı küpə, kasa, çölmək, banka, kasa və sinilərlə təmsil olunmuşdur.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın şimal rayonlarında, Şomutəpə tipli abidələrdə başlıca olaraq qumqarışıq 

keramika üstünlük təşkil etmişdir. İ.H.Nərimanovun fikrinə görə, bu tip keramika başlıca olaraq Kür çayının 

orta axarlarında yayılmışdır. Şimalda bu tip keramika Dağıstana, cənubda isə Araz çayının ətrafına və Ağrı 

vadisinədək yayılmışdır. Lakin bu abidələrdən fərqli olaraq Naxçıvan abidələrində samanlı keramika üstünlük 

təşkil edir. Bu, I Kültəpənin və Şorsunun keramikasında da izlənir. I Kültəpənin keramikası sıx saman qarışığı 

olması ilə fərqlənir. İ.Nərimanovun fikrinə görə, Ağrı vadisindən şərqdə qumqarışıq keramika məlum deyil. Bu, 

həmçinin Naxçıvanda son illərin araşdırmaları ilə də təsdiqlənir və Cənubi Azərbaycan və Mil-Muğan düzünün 

abidələri ilə bağlanan Naxçıvanın qədim mədəniyyətinin özünəməxsus inkişaf yolu olduğunu təsdiq edir. 

Əvvəlki illərdə aparılan araşdırmalar zamanı biz Şorsu keramikasının arxaikliyi ilə fərqləndiyini müşahidə 

etmişdik. 2013-cü ildə aparılan tədqiqatlar bu ehtimalların düzgün olduğunu təsdiq etdi. Keramika məmulatının 

tipoloji analizi göstərir ki, Şorsu keramikası başlıca olaraq Urmiya hövzəsi, Şimal-Qərbi İran, Şərqi Anadolu, 

həmçinin Şərqi Avropanın materialları ilə bənzərdir. Bu abidələr e.ə VI-V minilliklərə aid edilir. Nəzərə alsaq 

ki, Şorsu keramikasının əksəriyyətinin bənzərləri Neolit abidələrindən məlumdur, o zaman Şorsu yaşayış yerini 

e.ə. VI minilliyin ikinci yarısı və sonu ilə tarixləndirmək olar. 

I Kültəpə ətrafında yerləşən arxeoloji abidələrin araşdırılması göstərir ki, ölkəmizin qədim sakinləri ətraf 

mühitlə yaxşı tanış imişlər və ehtimal ki, köçəri həyatı mənimsəmişdilər. Xatunarx yaşayış yerinin tədqiqi 

zamanı köçmə maldarlığa keçidlə bağlı faktlar aşkar olunsa da, Şorsuda hələlik maldarlıqla bağlı maddi-

mədəniyyət nümunələri aşkar olunmamışdır. Ehtimal ki, istehsal təsərrüfatının mövcudluğu şəraitində yığıcılıq 

da təsərrüfatda əsas rol oynamışdır. Naxçıvan ərazisinin yabanı taxıl növləri və faydalı qazıntılarla zəngin 

olması da bunu təsdiq edir. 
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Naxçıvanın Neolit və Eneolit abidələrinin tədqiqi Naxçıvanın tarixi coğrafiyası ilə bağlı maraqlı faktları da 

ortaya çıxarmışdır. Yaşayış yerlərindən aşkar olunan arxeoloji materialların bir qismi obsidian əmək 

alətlərindən ibarətdir. Alətlərin hazırlanmasında şəffaf və qeyri-şəffaf obsidiandan istifadə olunmuşdur. 

Naxçıvanın qədim sakinləri obsidianı Göyçə gölü hövzəsində yerləşən Göyəm, Göyhasar yataqlarından və 

Naxçıvanın yaxınlığındakı Sünikdən əldə etmişlər. Lakin İrəvan yaxınlığında, Ağrı vadisində yerləşən qədim 

yaşayış yerləri başlıca olaraq indiki Ermənistanın qərbində yerləşən yataqlardan istifadə etmişlər. Göyçə gölü 

hövzəsindəki yataqlar Naxçıvanda yaşayan tayfaların nəzarətində olmuşdur. Naxçıvanın şimalında, Sünikdə 

yerləşən yataqlardan çıxarılan obsidian Naxçıvan vasitəsilə Azərbaycanın Arazdan cənubda yerləşən bölgələrinə 

yayılmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, Urmiya hövzəsinin yaşayış yerlərində və Mərənd Kültəpəsində başlıca 

olaraq Sünik obsidianı istifadə edilmişdir. Sünik obsidianından istifadə göstərilən abidələrdə 90 faiz təşkil edir. 

Ehtimal ki, Şorsu çayı boyunca yerləşən çoxsaylı Eneolit abidələri ölkəmizin qədim sakinlərinin xammal 

mənbələrinə doğru irəlilədiyi yolu göstərir. Araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, Naxçıvanın qədim tarixi 

coğrafiyası Göyçə hövzəsi daxil olmaqla Qərbi Azərbaycanın böyük bir qismini və Arazdan cənubdakı əraziləri 

əhatə etmişdir. Tarixi inkişafın sonrakı dövründə, xüsusilə e.ə. I minillikdə Naxçıvan əhalisinin Göyçə ətrafında 

yaşayan tayfalarla vahid ittifaq halında birləşməsi də bunu təsdiq edir. 

  

Azərbaycan.-2014.-7 mart.-N 50.-S.7. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiya statusu 

 

Zaur Bağırov 

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin  

Gömrük nəzarətinin təşkili şöbəsinin rəisi 

 

Naxçıvanın muxtariyyəti milli əhəmiyyət kəsb etmədiyindən, yalnız regionun beynəlxalq, hərbi, iqtisadi, 

geosiyasi vəziyyətin nəticəsi olaraq qədim Azərbaycan torpaqlarının xilası məqsədi güdən çox məqsədyönlü və 

ağıllı bir addım olmuşdur. Lakin bu muxtariyyət heç də rahat və asan yaranıb inkişaf etməmiş, yarandığı gündən 

erməni şovinistlərinin göz dağına çevirməklə daim iştahlarını qabartmışdır. Bununla belə Moskva və Qars 

müqavilələrinin müddətlə məhdudlaşmayan hüquqi qüvvəsi və Naxçıvan əhalisinin və rəhbərlərinin comərdliyi 

bu diyarın yaşamasının qarantı olmuşdur və olacaqdır. 

 Naxçıvanın spesifik tarixi, beynəlxalq statusu və geosiyasi mövqeyi onun dövlətçilik tarixində və müasir 

dövlətçilik institutlarının formalaşmasında özünə məxsusluğu, idarəçilik ənənələrini əks etdirmişdi. 1918-1924-

cü illərdə bu ərazidə cərəyan edən region daxili, eləcə də Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti ilə olan 

münasibətlər və Rusiya Türkiyə arasında cərəyan edən hərbi-siyasi münasibətlər, regionun geosiyasi mövqeyi 

Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələrin sayəsində Naxçıvanın beynəlxalq hüquqi status qazanması ilə 

şərtlənmişdir. 

Azərbaycan Respublikası 1995-ci il Konstitusiyası Vlll fəsli bütövlükdə Naxçıvanın statusunu nəzərdə tutur 

və qeyd edir ki, "Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikası tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan MR statusu bu 

Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir". Lakin 

bu heç də Azərbaycanın unitarlığına zərər gətirmir, əksinə Azərbaycanın əsas hissəsindən aralı düşən, düşmən 

əhatəsində eksklav halında mövcudiyyətini sürdürən Naxçıvan MR-da Azərbaycanın vahid dövlətçilik 

siyasətinin istənilən istiqamətinin ümumi qaydada aparılmasını həm Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, həm də Naxçıvan MR Konstitusiyası da qəti müəyyənləşdirir. Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyası normativ hüquqi aktların Naxçıvan MR-də birbaşa hüquqi qüvvəsini göstərməklə Azərbaycan 

Respublikasının unitarlığını pozmadan və həmçinin bu unitarlıq fonunda Naxçıvanın tarixi nailiyyəti, ağır 

sınaqların bəhrəsi olan muxtariyyətini çox dəqiq və konkret hüquqi ifadəsi verərək qeyd edir ki, ”Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyası, qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları Naxçıvan MR ərazisində məcburidir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

qəbul etdiyi Naxçıvan MR Konstitusiya qanunları müvafiq olaraq Azərbaycan Respublika Konstitusiyasına və 

qanunlarına; Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasına, qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanlarına, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarına zidd olmamalıdır”. Bu hökm tamamilə Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının "Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır" müddəasına müvafiqdir. 

Çünki digər bir halda isə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası göstərir ki, "Naxçıvan MR-ın 

Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 

təqdim edilir və Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilir". Bu müddəa bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvan MR-ın 

Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Qanunu olmaq etibarı ilə Azərbaycan qanunvericilik 

sistemində daha üstün hüquqi qüvvəyə malik olmaqla heç bir qanun və daha alt normativ hüquqi akt ona zidd 

ola bilməz. 

Naxçıvanın muxtariyyəti Azərbaycanın unitar dövlətçiliyində uğurlu addımdır. Unitarlığı bəyan edən 

Konstitusiyada Naxçıvan MR statusunun üzvi surətdə vəhdəti öz əksini “Konstitusiya Qanunları Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının ayrılmaz hissəsidir”, “Naxçıvan MR qanunvericilik sistemi Azərbaycan 

Respublikası qanunvericilik sisteminə uyğun olmalıdır“, Naxçıvan MR Konstitusiyası ilə isə “Naxçıvan MR 

Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan MR Konstitusiyaları ilə onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin 

həllində belə Azərbaycan Respublikasının ümumi mənafeyi ilə bağlıdır”, “Naxçıvan MR Konstitusiyası 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edilməlidir” kimi müddəalarında tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası özündə birbaşa Naxçıvan MR-ın səlahiyyət və hüquqlarını təsbit 

edən müddəaları ehtiva edərək, Naxçıvan MR-ın Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatındakı xüsusi, 
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tarixi rolunu anlayaraq, qiymət verərək Naxçıvan MR-ə qanunvericilik hakimiyyəti olan Naxçıvan MR Ali 

Məclisinin şəxsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əlavə olaraq Naxçıvan MR-ə Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Məhkəməsinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin şəxsində sorğu vermək hüququ 

verir. Bu da adi qanunlarda və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası müddəaları ilə Naxçıvan MR-nın 

konstitusion səlahiyyətlərini azaltmağa yönələn hərəkətlərin qarşısını almağa xidmət etmək kimi ali bir məqsəd 

daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası birbaşa və qəti olaraq hakimiyyətlərin bölgüsü prinsipindən çıxış 

edərək göstərir ki, "Naxçıvan MR qanunvericilik hakimiyyətini Naxçıvan MR Ali Məclisi, İcra hakimiyyətini 

Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini Naxçıvan MR-nın məhkəmələri həyata keçirir". 

1990-cı ildə təşkil edilən və Naxçıvan MR dövlətçilik tarixində özünə xüsusi yer tutan, dövlətçilik atributuna 

çevrilən ali vəzifəli şəxs institutu da konstitusyon status qazanmışdır. Naxçıvan MR-da dövlətçiliyin varisliyini 

təmin etmək hüququ da konstitusion hüquqlarla ali vəzifəli şəxsin səlahiyyətləri sırasına daxil edilərək onun 

üzərinə çox məsul və tarixi vəzifə qoymuşdur. Bu vəzifənin icraçısı kimi Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri 

göstərilmişdir. Muxtar respublikada hakimiyyət qanadlarının koordinasiya edilməsi istiqamətində səlahiyyətləri 

həyata keçirməklə ali vəzifəli şəxs muxtar respublikada siyasi-inzibati sabitliyi təmin etməklə onun qarantı 

olmaqdadır. Buna görə də muxtar respublikada təyinatlar zamanı muxtar respublikanın mənafeyinin qoruyucusu 

kimi onun rəyinin alınması qanunvericilik səviyyəsində də, Azərbaycan Respublikasının bir çox normativ 

hüquqi aktı ilə təsbit edilməkdədir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 

648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında ƏSASNAMƏ” də göstərilir ki, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 141-ci maddəsinə uyğun olaraq, Naxçıvan MR-də yerli icra 

hakimiyyətlərinin başçılarını Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti təyin edir. 

Naxçıvan MR Ali Məclisi üzvlərinin sayı, vəkalət müddəti və təşkilati quruluşu da birbaşa Azərbaycan 

Konstitusiyası ilə müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

müəyyən etdiyi ümumi qaydaların və həll etdiyi məsələlərin dairəsini qəti şəkildə müəyyən edir. 

Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin təşkili, statusu, təşkilati məsələlərin təsbiti də Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. 

Qeyd etmək vacibdir ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə Naxçıvan MR Konstitusiyasının 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin qəbul etdiyi və onu Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə verdiyi 

göstərilir. Qanunvericilik praktikasında isə bu bir qədər başqa şəkildə həyata keçirilmişdir. Belə ki, Naxçıvan 

MR-nın Konstitusiyasını hazırlayan komissiyanın 23 aprel 1998-ci il tarixli iclasında layihə son dəfə müzakirə 

edilərək, qəbul edilmək üçün Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatlarının müzakirəsinə təqdim etmək barədə 

qərar qəbul edilmişdir. 28 aprel 1998-ci ildə Konstitusiya komissiyası tərəfindən təqdim olunan Konstitusiya 

layihəsi Naxçıvan MR Ali Məclisi tərəfindən qəbul edilərək, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 

qanunvericilik təşəbbüsü hüququnda təqdim edilmək üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinə, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasını hazırlayan komissiyaya təqdim edilmişdir. Halbuki, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan MR Ali Məclisinin özünün də qanunvericilik hüququ vardır. Lakin Naxçıvan 

MR Ali Məclisi bu hüquqdan istifadə etməyərək qəbul etdiyi Naxçıvan MR Konstitusiyasını Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinə təqdim etmişdir. Keçid müddəalarında isə Naxçıvan MR Konstitusiyasının Milli 

Məclisə qanunvericilik təşəbbüsünə malik hansı subyektin təqdim edəcəyi barədə birbaşa göstəriş olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə 24 avqust 2002-ci ildə 

keçirilmiş ümumxalq səsverməsində (referendumunda) “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən təqdim edilir və 

Konstitusiya Qanunu ilə təsdiq edilir” müddəası daxil edilmişdir ki, bu da mövcud hüquqi praktikanın 

konstitusyon əsasını müəyyən etmək məqsədi daşımışdır. 

Bizə görə bu bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının o zamankı Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasını hazırlayan komissiyanın sədri olmasından doğursa, bir tərəfdən də Konstitusiya 

daha ali instansiyadan təqdiminin səmərəliliyindən doğur. Digər bir məsələ isə məsələnin tarixi, ənənəvi və 

praktik səbəbləridir ki, bu da 03 sentyabr 1991-ci ildən Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədrlik Heydər Əliyevin 

Naxçıvanda demokratikləşmə prosesinin ardıcıl həyata keçirilməsində, o cümlədən möhkəm və yeni 
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qanunvericilik bazasının təşkilində, Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatının, sərhədlərinin, regional 

təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində bir sözlə Muxtar Respublikanın yaşamasında müstəsna xidmətləri ilə 

bağlıdır. 

Naxçıvan MR Konstitusiyası preambula ilə başlayaraq Naxçıvan muxtariyyətinin həm beynəlxalq hüquqla, 

həm də daxili hüquqla tənzimlənən aktlarını sadalamaqla Naxçıvanın məxsus olduğu zəngin dövlətçilik və 

muxtariyyət tarixinə qısa nəzər salınır və qeyd edilir ki, :”Naxçıvan muxtariyyətının əsasları hazırda qüvvədə 

olan 16 mart 1921-ci il Moskva və 13 oktyabr 1921-ci il Qars beynəlxalq müqavilələri ilə qoyulmuşdur. Həmin 

beynəlxalq müqavilədə Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması bir daha bəyan edilərək Naxçıvanın ərazi 

hüdudları dəqiqləşdirilmişdir”. Moskva müqaviləsinin III maddəsində göstərilir ki, “... Sazişə girən hər iki tərəf 

razıdır ki, Naxçıvan vilayəti mövcud müqavilənin bir (C) əlavəsində göstərilmiş sərhədlərdə, Azərbaycanın 

protektoratlığı altında muxtar ərazi təşkil edir, bir şərtlə ki, Azərbaycan bu protektoratı heç bir üçüncü dövlətə 

verilməyəcəkdir”. Qars müqaviləsi isə göstərir ki, “Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri Naxçıvan 

vilayətlərinin bu müqavilələrin 3-cü əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Azərbaycan himayəsi altında 

muxtar ərazi təşkil etmələrinə razıdırlar”. Preambulada daha sonra “Naxçıvan MR-nın bu Konstitusiyasının 

əsasını Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 12 noyabrda ümumxalq səsverməsində-referendumda qəbul 

edilən Konstitusiyası təşkil edir” müddəaları qeyd olunmaqla Konstitusiyanın ali hüquqi əsası göstərilir. Bu da 

bir daha Azərbaycanın unitarlığının göstəricisi olmaqla Naxçıvanın Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib 

hissəsi olduğunu bir daha sübut edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində olmaqla demokratik, hüquqi, dünyəvi 

Muxtar Dövlət olduğu elan olunur. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR-da dövlət 

idarəçiliyi “hakimiyyətlərin bölgüsü” prinsipi əsasında həyata keçirilsə də yerli şərait nəzərə alınacaq 

Azərbaycan və eləcə də dünya praktikasında nadir bir forma-prezidentli unitar respublikada parlamentli Muxtar 

Respublika forması təsis edilmişdir. 

Konstitusiya “Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilən 

məsələlərin həllində müstəqildir“ müddəasını təsbit edir. Unitarlıq prinsipini pozmamaq və eyni zamanda milli 

dövlətçiliyi inkişaf etdirmək məqsədi ilə Naxçıvan MR Konstitusiyası birbaşa göstərir ki,: "Naxçıvan MR-nın 

mənafeləri ilə bağlı olan bütün digər məsələlər Naxçıvan MR tərəfindən həll edilir, o şərtlə ki, bu məsələlərin 

həlli Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilməyib. Naxçıvan MR-ın 

səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlərin həllində o, Azərbaycan Respublikasının ümumi mənafeləri ilə bağlıdır". 

Konstitusiyanın 4-cü maddəsi Azərbaycan Konstitusiyasının “hakimiyyəti mənbəyi” adlı I maddəsindən irəli 

gələn “Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır” müddəasından çıxış 

edərək göstərir ki,: ”Naxçıvan MR-da vətəndaşların heç bir hissəsi sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs 

hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətlərini mənimsəyə bilməz. Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı 

ən ağır cinayətdir”. 

Konstitusiya ilə müəyyən olunan hallarda və qaydada Naxçıvan MR vəzifəli şəxsi həm qanunvericilik, həm 

icra hakimiyyəti sahələrində Konstitusiyada təsbit olunmuş səlahiyyətləri həyata keçirir və Naxçıvan MR-nın 

dövlət hakimiyyəti orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir. Naxçıvan MR-nın geosiyasi mövqeyi nəzərə 

alınaraq “Naxçıvan MR-nın ali vəzifəli şəxsi Naxçıvan MR-nın mənafeləri ilə bağlı iqtisadi və mədəni 

məsələlərdə, Naxçıvan MR-nın Konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş həddə və Azərbaycan Respublikası 

qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq münasibətlərində Naxçıvan 

MR təmsil edir”. 

Naxçıvan MR-da vətəndaşlıq təsis edilmədiyindən əsas insan və vətəndaş hüquq azadlıqları Azərbaycan 

Konstitusiyasında təsbit edilmiş çərçivədə Muxtar Respublika ərazisində qorunmalı və gözlənilməlidir. Passiv 

seçki hüququ da Azərbaycan Konstitusiyasında müəyyən olunmuş qaydada təsbit edilir. Aktiv seçki hüquqi isə 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatlığına namizədlərə aid tələblərdə 25 yaş və muxtar respublika ərazisində 

daimi yaşamaq senzi ilə məhdudlaşdırılıb. 

Konstitusiyanın qanunverici hakimiyyətin fəaliyyətini də tənzimləyir. Naxçıvan MR-da Konstitusiya 

məhkəməsi institutu olmadığından Konstitusiyaya əsasən onun səlahiyyətlərinə aid olan seçkilərin nəticələrinin 

düzgünlüyü qanunla müəyyən edilmiş qaydada Naxçıvan MR Ali Məhkəməsi tərəfindən yoxlanılır və təsdiq 

edilir. Belə ki, Konstitusiyada birbaşa göstərilir ki, “Naxçıvan MR Ali Məhkəməsi Naxçıvan MR-də 

Konstitusiya nəzarətini təmin edir. O, Naxçıvan MR ali vəzifəli şəxsinin, Naxçıvan MR Ali Məclisinin, 
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Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan MR Ali Məhkəməsinin sədrinin və Naxçıvan MR 

Prokurorluğunun sorğusu əsasında konkret siyahısı müəyyən edilmiş məsələləri həll edir. Konstitusiya 

Naxçıvan MR Ali Məclisində qanunverici təşəbbüsü hüququnu-qanun layihələrini və başqa məsələləri Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin müzakirəsinə verilməsi hüququnu da təsbit edərək bu hüquqa malik subyektləri-Ali Məclisin 

deputatlarını, Baş naziri, Ali Məhkəməni bu hüquqa malik yeganə subyekt kimi təsbit edir. 

Konstitusiyanın İcra hakimiyyəti adlanan fəslində Nazirlər Kabinetinin dəqiq statusunu, tərkibi və 

səlahiyyətləri müəyyən edilir. 

Konstitusiya məhkəmə hakimiyyətinin həyata keçirilməsi qaydasını və Naxçıvan MR-da Məhkəmə 

hakimiyyətinin sistemini göstərir. Naxçıvan MR-da məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən Naxçıvan MR Ali 

Məhkəməsi, İqtisadi, ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin hakimlərinin Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti tərəfindən təyin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin axırıncı (kasassiya) 

məhkəmə instansiyası kimi qəbul edilməsi, məhkəmə icraatının Azərbaycan Respublikası qanunları əsasında 

aparılması, Naxçıvan MR Prokurorluğunun Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun tərkib hissəsi olması 

barədə Konstitusiya müddəaları Naxçıvanın məhz Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla 

Muxtar Dövlət olduğunu sübutdur. Əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının 

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Qanununa əsasən Naxçıvan MR məhkəmələrinə hakim vəzifəsinə 

namizədlərin seçilməsində Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri də iştirak edir. 

Naxçıvan MR idarəçiliyi muxtar status daşıdığından onun özünəməxsus qanunvericilik sistemi var. Bu isə bu 

Konstitusiya ilə birbaşa tənzimlənir. 49-cu maddə ilə Naxçıvan MR-nın normativ hüquqi aktlarının yuridik 

qüvvəsi, hüquqi təsir dairəsi və hüquqi kolliziyası göstərilib. Konstitusiyanın Naxçıvan MR-nın digər normativ 

hüquqi aktları arasında ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikliliyini göstərməklə bərabər, onun birbaşa hüquqi 

qüvvəsinin olduğu da qəti göstərilir. 

Fikrimi Möhtərəm Heydər Əliyevin bir sözü ilə tamamlamaq istəyirəm: “Naxçıvan muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir, biz onu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əlindən getmiş başqa 

torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. Çünki 

Şərqin Qapısındakı Naxçıvan türk ellərinin qovuşduğu, dövlətçiliyimiz tarixində özünəməxsus izi olan “kiçik 

Azərbaycandır”. 

 

Səs.-2014.-15fevral.-№ 28.-S.8-9. 
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Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi, iqtisadi və siyasi fəxrimizdir 
 

Cavadxan Qasımov, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun  

İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatında özünəməxsus yeri və sözü olan, çox böyük 

strateji ərazidə yerləşən bölgələrimizdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Hətta keçmiş ittifaq 

miqyasında belə xarici siyasət üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan bölgə kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası 

özünün hərətərfli strateji əhəmiyyəti ilə seçilmişdir. 

Hazırkı dövrdə də müstəqil Azərbaycan dövlətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaq etibarı ilə xarici siyasətin 

tənzimlənməsində, sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında, ictimai-siyasi nailiyyətlərin qazanılmasında və s. 

amillərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi siyasi mahiyyət və əhəmyyəti daha da artmaqdadır. Belə ki, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası etibarlı və səmimi qonşuluq siyasətinin formalaşması və inkişafına böyük təkan 

olmaqdadır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazicə kiçik torpaq olsa da sanki, İlahi tərəfindən ərmağan olunan böyük bir 

üstünlüyü də var. Bu üstünlük isə ölkəmizin hərtərəfli inkişafındakı müstəsna rolu ilə seçilməkdədir. Xalqımıza 

bəxş etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyev kimi nəhəng siyasətçi məhz ərazilərin böyüklüyünün təkcə onun 

həcminə görə deyil, eyni zamanda mənəviyyatının çox böyük ola biləcəyi ilə də bağlılığını dünyaya bəyan və 

sübut etdi. Göstərdi ki, ən kiçik ərazilər belə bütünlükdə dünyanın nəbzini sağlamlaşdıra bilər, cahanda sülhün 

təminatçısı olmağı bacarar, aparıcı dövlətlərə nümunə olacaq tədbirlərə imza atar. Məhz ölkəmizin keçmiş SSRİ 

məkanına daxil olduğu dövrlərdən üzü bəri müasir müstəqillik tarixində də əldə etdiyi hər bir nailiyyətin ulu 

öndərin uzaqgörən müəllifliyi ilə təmin olunduğu bunlara əyani sübutdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin hərtərəfli inkişafındakı rolunu qiymətləndirmək, onun təkcə 

coğrafi baxımdan deyil, həm də iqtisadi, eyni zamanda da siyasi əhəmiyyətini dəyərləndirmək sözün həqiqi 

mənasında çox mühüm tarixi addımdır. Bu baxımdan da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin 14 yanvar 2014-cü il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsini 

özündə əks etdirən sərəncam imzalaması bu kiçik əraziyə böyük diqqətin göstərilməsini bir daha təsdiq etdi. Bu 

bir daha göstərdi ki, artıq Azərbaycanda mükəmməl idarəetmə strategiyasına söykənən mütərəqqi, müdrik bir 

siyasət yeridilir və bu siyasət hər qarış torpağına sahib çıxır, bunu bacarır və mərdliklə qorunmasına xidmət 

etməkdədir. 

Söz vaxtına çəkər... 1992-ci ildə bu fevral ayının beləcə soyuq günlərində məhz erməni qaniçənləri 

tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımında Azərbaycan körpələrinin qəddarcasına və vəhşiliklə dərisini üzərək 

qətlə yetirilməsini sevinc hissi ilə etiraf edən daşnak Zori Balayan kimi xainlərin hərəkətlərinə qarşı tarixi 

cavabdır. “Ekspress” qəzeti daha da ehtiyatlı olaq deyə 1998-ci il 5-7 dekabr tarixli nömrəsində bu insanlıqdan 

kənar şəxsin “Naxçıvan da bizimdir” adlı şər-şamatalarla dolu məqaləsini biz oxuculara təqdim etmişdir. Qəddar 

Balayan utanıb xəcalət çəkmədən Naxçıvanın guya ermənilərə aid ərazi olduğunu iddia edərək yazır: “Qarabağ 

hərakatı bizi qətrə-qətrə kölə olmaqdan xilas etdi. Tarixi məğrurluğumuzu, tarixi qeyrətimizi qaytardı, başlıcası 

isə bizi Naxçıvan haqqında düşünməyə məcbur etdi. O Naxçıvan ki, onsuz Ermənistanın gələcəyi yoxdur...” 

Əslində Naxçıvanın MR-in tarixi Azərbaycan ərazisi olmaq etibarı ilə Ermənistanın gələcəyinin olmamasını 

düzgün anlayan daşnaq yenə də vəhşiliklə məğrurluğu, təcavüzlə qeyrəti bir birində ayıra bilmir. 

Məhz belə bir anda Naxçıvan tarixinə diqqət edilməsi, onun Azərbaycanın tarixi ərazisi olmasının 

əsaslandırılması baxımından rəsmi tədbirlərin həyata keçirilməsi çox zəruri idi. Bu baxımdan da ölkə başçısının 

yuxarıda göstərilən sərəncamının çox böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. Hələ Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 

1998-ci il 27 noyabr, milli liderin isə 1999-cu il 4 fevral tarixində imzaladıqları müvafiq sərəncam və 

fərmanlarla Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubiley tədbirləri böyük coşğu ilə qeyd edilmişdir. Bu 

mənada cənab Prezidentin 90 illik yubiley tədbirlərinin keçirilməsi haqqındakı məlum sərəncamı yenə də vətənə 

və müdrik siyasətə sadiqliyin ən yüksək təzahürü kimi ifadə olunmalıdır. Muxtar Respublikamız da, onun 

ölkəmizə və xalqımıza bəxş etdiyi qürurlu balası da 90 ildir ki, bu dövlətin qüdrətlənməsinə və daha da 

inkişafına xidmət etməkdədir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası bu günə qədər-yəni 1924-2014-cü illəri əhatə edən 90 illik dövrdə 

ümumilikdə ölkəmizin tarixi iqtisadi-siyasi həyatında müstəsna rol oynamışdır. Statistik rəqəmlərə diqqət 

edərkən görürük ki, muxtar respublika təşkil edildiyi ildə burada şəhər əhalisinin sayı 11 min, kənd əhalisinin 

sayı 79 min nəfər olmaqla, ümumi əhalinin sayı 90 min nəfər (ilin sonuna) olmuşdur. İqtisadiyyatın inkişaf 

istiqamətlərinin hələ ilk müəyyənləşdirildiyi ildə sənaye məhsulunun həcmi (faktiki qiymətlərlə) 0,1 milyon 

manat, xam ipək 2 ton, duz 18,5 min ton təşkil etmişdir. 

Zaman keçdikcə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi həyatında baş verən inkişaf 

yönümlü hadisələr burada yeni mərhələnin də başlanmasına əsaslar yaratmaqda idi. Xüsusən də bütünlükdə 

ölkəmiz miqyasında (hətta keçmiş SSRİ məkanında inkişaf tempinə görə) ən məhsuldar dövr kimi tarixə həkk 

olunan və milli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin birinci dövrü ilə bağlı olan 1970-ci-1980-ci illərin 

böyük tərəqqi və yüksəlişini Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişaf sahələrində görmək 

mümkündür. 

Böyük Heydər Əliyev özünün siyasi fəaliyyətinə aid olan bütün dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

hərətərfli yüksəlişinə bitməz, tükənməz diqqət göstərmiş, ərazinin çoxşaxəli iqtisadiyyatının formalaşdırılmasını 

təmin etmişdir. Əraziyə və əhalinin təlabatına uyğun istehsal sahələrinin yaradılması, bununla da iqtisadiyyatın 

yeni mərhələyə qədəm qoyması məhz 1970-ci və 1980-ci illərin ən mühüm töhvələrindəndir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkibində, onun qanun və milli dövlətçilik siyasətindən 

qidalanmaqla, 90 il ərzində bir əsrə sığmayan inkişaf yolu keçmişdir. Yuxarıda inkişaf istiqamətlərini və 

tempini ifadə edən göstəricilər həm də ona görə çox əlamətdardır ki, həmin nailiyyətlər elə həmin dövrlərdə 

hakim olan keçmiş SSRİ-nin zaman-zaman ölkəmizə və onun regionlarına qeyri doğma münasibətləri və 

məhdud qayğısı şəraitində əldə olunmuşdur. Ona görə də belə mühitdə sadalanan yüksək nailiyyətləri qazana 

bilmişiksə bunu yalnız ulu öndər Heydər Əliyevə borcluyuq. Çünki, istinad etdiyimiz rəqəmlərlə ifadə olunan 

uğurlar böyük Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci qızıl illərin nailiyyətləri əsasında 

mövcud olan yarım əsrə bərabər dövrdə mümkün olmuşdur. 

Müasir müstəqilliyin iyirmi üçüncü ilində Naxçıvan Muxtar Respublikası özünü bütün dünyaya daha 

möhkəm əsaslarla inkişaf edən, tərəqqinin zirvəsinə yüksələn, iqtisadiyyatın çoxşaxəli, dayanıqlı, müqavimətli 

inkişafının təmin edilərək milli iqtisadi potensiala birbaşa xidmət edən, uğurlu sosial siyasətin təşəkkül tapması 

ilə daha da möhkəm dayaqlara söykənən, həm də öz ayaqları üzərində dayanmaqla ölkə iqtisadiyyatına dayaq 

olmağı bacaran XXI əsrin Naxçıvanı və Muxtar Dövləti kimi təqdim etməkdədir. 1995-ci ildən keçdiyimiz on 

doqquz ilə yaxın dövrdən üzü bəri müdrik siyasətdən məharətlə bəhrələnərək qətiyyətli, möhkəm iradəli, 

sağlam, hər bir sakininin təlabat, maraq və mənafelərini ifadə etməyi bacaran bir iqtisadiyyat quran, 

formalaşdıran Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi tarazlığın təşəkkül tapdığı və bununla da hər birimizin 

sonsuz qürur və iftixarımızla zəngin bir diyara çevrilmişdir. Müasir iqtisadi münasibətlərin, şərait və qanunların 

özünə kök saldığı muxtar respublikada yeni fəaliyyət mexanizmlərinin inkişafı üçün faydalı mühit 

yaradılmışdır. Nəticə də isə makroiqtisadi səviyyədə uğur və nailiyyətlər özünün ən geniş əhatə dairəsini 

formalaşdıra bilmişdir. 

Artıq geridə qoyduğumuz 2013-cü ilin makroiqtisadi göstəricilərinə diqqət edərkən görürük ki, həmin ildə 

muxtar respublikada istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun həcmi 2 milyard 338 milyon 928 min manat 

təşkil etmişdir. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi isə 5423 manat (6911,8 ABŞ dolları) 

olmuşdur. 

Muxtar Respublikada stimullaşdırıcı iqtisadi siyasətin müəyyən edilməsi imkan vermişdir ki, burada ayrı-

ayrı sahələrin istehsal əhəmiyyəti daha da artırılsın və milli iqtisadi inkişafda etibarlı dəstəyə çevrilsin. Fikrimizi 

son illərdə ərazidə ümumi daxili məhsulun strukturunda sənayenin və bu sahədəki məhsulların istehsal həcminin 

öndə olması da sübut edir. Belə ki, ötən ilin statistik göstəricilərində sənaye sahəsi 862 milyon 870 min manatla 

ikinci yerdə təşəkkül tapmışdır. Bu inkişaf digər sahələrin geriləməsi ilə deyil, sadəcə olaraq muxtar 

respublikada sənayenin sturktur bölmələrinin yüksəlməsinə möhkəm diqqətin bariz nəticəsidir. Bu bir daha 

sübut edir ki, iqtisadiyyat təkcə burada əhalisinə görə çoxluq təşkil edən kənd təsərrüfatına aid olan ərazi 

məhsullarından ibarət olmayıb, eyni zamanda digər sahələrin də balanslı, əlaqəli, vəhdət halında insanların 

iqtisadi maraqlarına xidmət edə biləcək səviyyədə inkişaf etdirilməkdədir. Bu isə təbii ki, son nəticədə 

ölkəmizin milli iqtisadi potensialının daha da artırılmasına münbit imkanlar açmışdır. 
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Ulu Tanrı bəşəriyyəti yaradarkən həm təbiətə, həm də cəmiyyətə xüsusi gözəllik bəxş etmişdir. Buna görə də 

təbiəti cəmiyyətin qida mənəyi olsun deyə yaratdı. Cəmiyyətə isə təbiətdən səmərəli yararlanaraq onu daha da 

gözəlləşdirsin deyə zəka verdi. Muxtar respublikanın son iyirmi ilə yaxın inkişaf tarixinə diqqət edərkən bunu 

açıq-aydın şəkildə görə bilirik. Hər addımda yaşıllıqların salınması, hər qarış ərazidə yeni könül oxşar 

müasirtipli obyektlərin tikilməsi, su və nəqliyyat kəmərlərinin istifadəyə verilməsi, bir sözlə, təbiətlə cəmiyyətin 

vəhdətini təsdiq edən amillərin özünə yer tapması elə qeyd etdiklərimizi birə-bir təsdiq etməkdədir. Ölkəmizin 

sosial siyasətinin etibarlılığının göstəricisi olan bu tədbirlər muxtar respublikanın böyük tikinti meydançasına 

çevrilməsi ilə daha da geniş vüsət almışdır. Təsadüfi deyildir ki, ötən ilin sosial-iqtisadi inkişaf xronikasına 

diqqət edərkən təkcə 2013-cü ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 1 milyard 37 milyon 748 min 

manat həcmində investisiya qoyulduğu məlum olur. Bütün bunların da yaratdığı əlverişli imkanlar nəticəsində 

muxtar respublikada 2013-cü ildə 592 müxtəliftəyinatlı obyektlər ya tikilmiş, ya yenidən qurulmuş, yaxud da 

əsaslı təmir edilmişdir. Təbii ki, əldə olunan uğurlar bunlarla bitmir. Muxtar Respublikanın mövcud gözəlliyinə 

əlavə gözəllik qatacaq tədbirlər gələcəkdə də davam edəcəkdir. Çünki, hazırda da 157 müxtəliftəyinatlı obyektin 

inşası və ya əsaslı təmiri davam etməkdədir. Heç şübhəsiz bunların hamısı muxtar respublikada insan amilinin 

üstün tutulmasını təsdiq edir. İnsanların içməli suya olan təlabatının qarşılanmasına, nəqliyyat 

infrastrukturundan faydalı yararlanmasına, təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsinə və məşğulluq potensialının 

artırılmasına və digər amillərin inkişafına yönələn xidmət bu qəbildəndir. Yaradılmış sağlam və əlverişli iqtisadi 

mühit nəticəsində təkcə keçən il 349,7 kilometr uzunluğunda içməli su xətti çəkilmiş, 163,9 kilometr 

uzunluğunda avtomobil yolları salınmış, 30-a yaxın məktəb binasının yenidənqurma və ya əsaslı təmir işləri 

həyata keçirilmiş, 1 oktyabr 2003-cü il tarixdən 1 yanvar 2014-cü il tarixədək qədər olan müddətdə burada 

59369 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 42890-nı daimidir. Qeyd edək ki, təkcə 2013-cü ildə açılan yeni iş 

yerlərinin sayı 2260 olmaqla, daimi iş yerləri isə 2092 təşkil etmişdir. Həyata keçirilən məqsədyönlü, 

düşünülmüş, uzaq gələcək üçün hesablanmış tədbirlər muxtar respublikamızın böyük inkişaf mənzərəsini 

yaratmışdır. 

 

İki sahil.-2014.-12 fevral.-№ 25.-S.9. 
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Günəş Şərqdən doğur 
 

Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim və ən mötəbər torpağıdır, bu torpağın təbiətinin gözəlliyi məğrurluq 

rəmzidir. Naxçıvanın torpağı, daşı, havası, səması-hamısı mənim üçün əzizdir. 

Heydər Əliyev 

 

Gülşən Əliyeva-Kəngərli 

Filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Böyük ərəb tarixçisi Əbu Cəfər Məhəmməd İbn Cərir  ət Təbəriyə görə  sərhədlərinin bir ucu  Dərbənddə, bir 

ucu Qarayazıda, bir ucu Mosulda, bir ucu Qum  və Rey həddində son ucu Kəngər körfəzində tamamlanan bütöv 

və böyük  Azərbaycanın ən qədim türk yurdu Naxçıvanın Respublika kimi  yaranmasının  90 illiyi tamamlanır. 

Bu münasibətlə Naxçıvanın tarixini  hamıdan gözəl bilən, bu yurdun möhtəşəmliyini, elmi-mənəvi qüdrətini 

dərindən  duyan ölkə Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin imzaladığı tarixi sərəncamda deyilir: 

"Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir 

yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə 

yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik 

muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi 

sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal 

iştirakçısıdır. Naxçıvan hazırda mötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunduğu məkana çevrilmişdir". 

Naxçıvan sözünün etimologiyası barəsində müxtəlif fərziyyələr, rəvayətlər və həqiqətlər var. Bütün bunlar 

möhtəşəm "Naxçıvan" ensiklopediyasında (AMEA. Bakı, 2002 s. 338) özünə yer alıb. Şübhəsiz ki,  qədim türk 

yurdu  ulu Naxçıvan   türk sözüdür.  Çünki min illərdir burada  türkün ulu ruhu yaşayır, özəl tarix yaradır, 

dünyaya meydan oxuyan alim, memar, ədib, sərkərdə, dövlət xadimi türk insanları yetişib formalaşır.  

Mütəxəssislərin və məxəzlərin verdiyi  məlumatlara  görə  Naxçıvan şəhəri bizim eradan əvvəl 1539-cu ildə  

salınmışdır. Bu  barədə ilk  faktlar  tarixçi İosif Klavçiyə görə (e.ə. I əsr) və yunan coğrafiyaşünası Klavdi 

Ptolomeyə (bizim eranın II əsri) məxsusdur. 

Hər bir təəssübkeş naxçıvanlı  kimi bu sözün mənim üçün  Naxçıvanın məşhur  Kəngərlilər nəslinə mənsub 

bir ziyalı üçün  öz xüsusi mənası  var: Naxçıvan Nuh peyğəmbərin bəşəriyyəti dünya tufanından xilas etdiyi 

yerdir, Naxçıvan ulu Peyğəmbər Məhəmməd Əleyhüssəlamı İslam dünyası üçün  qorumuş Əsabü-Kəf 

Məbədidir, Naxçıvan Azərbaycan dövlətçiliyinin - dövlət təfəkkürünün ilk zirvəsi olan Atabəylər xanədanıdır. 

Naxçıvan Azərbaycan mədəniyyətinə  Əcəmi kimi sənətkarı, nəhayət tariximizə ulu öndər  Heydər Əliyevi bəxş 

etmiş əzəmətli türk yurdudur. Bu  məqamda o müdrik insanın, dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadiminin  

mübarək sözlərini qələmə almaya bilmərəm: "Azərbaycanın qədim və zəngin  tarixə, mədəniyyətə və  çoxəsrlik 

dövlətçilik ənənələrinə malik olan  Naxçıvan diyarı  mürəkkəb və çətin inkişaf  yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə 

Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və  sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya 

sivilizasiyasına  dəyərli töhfələr vermişdir. Naxçıvanın böyük və zəngin tarixi vardır. Bu  tarixin dünya  

mədəniyyətinə, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələri olmuşdur. Naxçıvan həmişə böyük şəxsiyyətlərlə 

fərqlənmişdir, Azərbaycanın yüksək ziyalı yetişdirən bir diyarı olmuşdur. Möminə Xatun  türbəsi 800 ildir ki, 

bütün dünya səyyahlarını heyran edir. Yusif ibn Küseyin Qarabağlar türbəsi, Əlincə qalası və bir çox belə 

abidələr-  bunlar hamısı Naxçıvanın qədim Azərbaycan torpağı olduğunu və  azərbaycanlıların burada əsrlərlə, 

min illərlə yaşayıb-yaratdıqlarını göstərir". Bu müdrik sözlərdə  böyük həqiqət var: dahi sənətkarlar ədəbiyyat 

və mədəniyyətdə Şərq intibahının zirvələri Nizami Gəncəvi və Əcəmi Naxçıvani məhz Atabəylər fütuhatının  

yetirmələri idi. Azərbaycan intibahının təməlində Atabəylər- Eldənizlər şəhər sənətkarlığının töhfələri  

dayanırdı. 

Xalq şairi  Nəriman Həsənzadə "Atabəylər" mənzum tarixi dramında  Cahan Pəhləvana  "Xosrov və Şirin"i 

həsr etmiş dahi Nizamini, Cahan  Pəhləvanın  xahişi ilə  "Mömünə  Xatun"u tikmiş Əcəmi  Naxçıvanini bir 

araya gətirir. Nizami Gəncəvi türbəyə  vurularaq deyir: 
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Xoşdur bu türbənin  hüsnü, camalı, 

Susmuş  musiqidir, toxunmuş xalı. 

Torpağa səcdədir, qadına hörmət, 

İnsanı yaradan ana təbiət 

Burda sənətkara qısqana bilər. 

Daşlara toxunsan oyana bilər. 

Sənət möcüzədir... adicə bir daş 

Sonra xatın olur, Eldəniz olur. 

İnsan daşa dönür, Daş əziz olur. 

Həqiqətən də Naxçıvan Allahın elə bir möcüzəsidir ki, daşlarına məhəbbətlə toxunsan insan kimi dil açıb 

danışa bilər. Sanki Xalq şairi Məmməd Araz "Azərbaycan mayası nur, qayəsi nur ki, // Hər daşından Alov dilli 

ox ola bilər". Misralarını Əcəminin  divara hördüyü  Naxçıvan daşlarını nəzərdə tutub yazıb Əcəmi Nizamiyə 

"Şeirdə, sənətdə duyduğum ovsun, // İstədim hördüyüm daşlarda  olsun // deyir. Beləliklə, Naxçıvan torpağı da  

daşı da ləl olan, hər daşında qüdrətli türk ruhu mürgüləyən elm, mədəniyyət və dövlətçilik  diyarıdır. 

Bizim eradan əvvəl IX- VI əsrlərdə Naxçıvan Manna və Midiya  dövlətlərinin tərkibində olmuşdur. Eramızın 

əvvəllərində isə  Naxçıvan Qafqaz  Albaniyasının  məşhur şəhərlərindən biri idi. Tarixdə yeni mərhələ  olan 

İslam  dininin qəbuluna qədər Naxçıvan iki dəfə yadellilər tərəfindən  işğala məruz  qalmışdır: ilk dəfə 364-367-

ci illərdə Sasani hökmdarı II Şapur tərəfindən dağıdılmış 18 min ailə əsir aparılmışdır. İkinci dəfə 625-ci ildə 

Bizans imperatoru İrakli Naxçıvanı  işğal etdi. Nəhayət  654-cü ildə  ərəb əmiri Həbib ibn  Məsləmə ilə 

Naxçıvan arasında  müqavilə bağlanmışdır.  IX əsrin sonunda  Naxçıvan Sacilər dövlətinin  tərkibində 

olmuşdur. 

XIX əsrdən etibarən Naxçıvanda  güclü maarifçilik hərəkatı  başlanır. 

1894-cü ildə  Naxçıvanda ilk  rus-tatar, 1896-cı ildə isə ilk dünyəvi qız məktəbləri açılmışdır. 1896-cı ildə  

Mirzə Fətəli Axundzadənin "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah cadukuni Məşhur" pyesinin tamaşası ilə 

Naxçıvanda  milli teatrın əsası qoyulur. 

Azərbaycan xalqı və millətimizin əsasında böyük tarixi xidmətləri olmuş müxtəlif qövmlər dayanır. 

Xalqımızın və millətimizin, habelə milli dövlətçiliyimizin formalaşmasında  müstəsna tarixi xidmətləri olmuş 

belə  əsl-nəcabətli soylardan biri mənim ana tərəfdən mənsub olduğum çox qüdrətli Kəngərli nəslidir. Sabit 

dövlət atributları- öz bayrağı, öz ordusu, öz gerbi olmuş bu nəslin təkcə Naxçıvanın yox, küllən Azərbaycanın 

tarixində, milli-mənəvi taleyində, hərbi dövlətçilik tarixində böyük rolu olmuşdur. Onlardan  bəzilərini yada 

salmaq Naxçıvan Azərbaycan tarixinə ehtiram olardı. 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə Kəngər sözü  Aral və Balaş  gölləri arasında  yerləşən  Kəng dövlətinin 

adıdır.  Eramızın III əsrində  ortaya çıxmış  və əhali yerlilərlə hun türklərinin  qarışığından ibarət olmuşdur.  

VIII əsrdə onlara peçeneqlər də qarışır, IX əsrdə isə ruslarla birləşən  quzlar-oğuzlar Kəngərlilərlə birləşib 

peçeneqləri Don çayı sahillərinə qovurlar. Ehtimal olunur ki, Kəngərlilər eramızın IV-V əsrlərində  hunlarla 

birlikdə  Azərbaycana  gəlmişlər. Onların Naxçıvan və ümumən Azərbaycan ərazisində məskunlaşmaları  

türkləri XI əsrdə üçüncü qəbulundan sonrakı oğuz-səlcuq gəlişi ilə bağlı idi. Kəngərlilər  Azərbaycan xalqının  

etnogenezində  iştirak etmiş, Şah İsmayıl Xətai  Azərbaycanda üçüncü (Atabəylər və Şirvanşahlardan sonra  - 

G.Ə.K.) böyük dövləti Səfəvilər  imperiyasını  yaradarkən  ustacılı tayfasının  tərkibində dövlətçilik  tariximizdə 

həlledici  rol oynamışlar. XVIII əsrdə  Kəngərlilər Azərbaycanın  ən qüdrətli xanlarından  olmuşlar. 

928-ci il  məşum Türkmənçay işğal aktından  sonra  Naxçıvan xanlığı  Rusiyanın  himayəsinə  keçsə də bu 

qərara tabe  olmayan qüdrətli və qeyrətli Kəngərlilər  1840-cı ilə qədər  "Naib" titulu ilə  öz vəzifələrində  

qalmışlar. Kəngərlilərin bir qismi Qarabağ Ağdam və Tərtər ərazisinə köçmüşlər.  Kəngərli soyundan çıxmış 

alim, rəssam, general, ictimai-siyasi və dövlət xadimləri çoxdur. Onlardan bəzilərini böyük qürur hissi ilə  qeyd 

etməyi  özümə borc bilirəm. Azərbaycan  rəssamlığında realist dəzgah boyalarının banisi, məşhur rəssam 

Bəhruz Kəngərli (1892-1922), sonuncu  Kəngərli xanı- Kəngərli Ehsan xan, Kəngərli Maqsud Sultan Ustacoğlu 

(XVI əsrin sonu  XVII əsrin əvvəlləri) Naxçıvanın  hakimi Məhəmmədqulu bəy Kəngərli (1864-1905) maarif 

xadimi və hüquqşünas, Kəngərli Nəsrulla Yaqub oğlu (1913-1991) memar Kəngərli Cümşüd Paşa Sultanov 

(1845-1902) hüquqşünas, general-leytenant, Kəngərli Ulduz Səttar oğlu-radio-elektronika üzrə elmlər doktoru, 

Kəngərli Zeynalabdin (1839-1904) şair və nəqqaş, Kəngərli Əsgər Aslanbəyoğlu (1911-1998)- Əməkdar həkim, 
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nevropatoloq Abbasqulu xan (XVIII əsr), Naxçıvan xanı (1763) Hacı xan Kəngərli, Lütfəli Sultan Kəngərli 

(XIX əsrin əvvəli) Kəlbəli xan Kəngərlinin oğlu. 

Naxçıvan Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra bəzi kəngərlilər məcburən  Baba adlarını soyad kimi  

qəbul etmişlər. 

Əslində Qazaxda məskunlaşmış böyük şair Səməd Vurğunun mənsub olduğu  Vəkilovlar da  Kəngərli 

nəslindəndir. İndi Kəngərlilər Azərbaycanın və dünyanın hər yerinə səpələnib. 

Naxçıvan təkcə tarixi abidələr, dini ziyarətgahlar, böyük mədəniyyət, nadir təbiət diyarı yox, həm də nadir 

şəxsiyyətlər  diyarıdır. Bu qədim türk yurdu, bu ulu  məkan Azərbaycanın  elm və mədəniyyətinə, hərb tarixinə  

Kəlbəla xan Naxçıvanski (? - 1883), general  İsmayıl xan  Naxçıvanski (1819-1918), general Hüseyn xan 

Naxçıvanskinin (1863-1919), general Cəmşid Naxçıvanski (1895-1938), Cəlil Məmmədquluzadə, Eynəli bəy 

Sultanov, Məhəmmədtağı Sidqi, Hüseyn Cavid, şair Əliqulu Qəmküsar (1880-1919), Məhəmmədağa Şahtaxtlı 

(1846-1931), Xalq artisti Kazım Ziya (1896-1956), Yusif Məmmədəliyev, Əziz Şərif, Abbas Zamanov, kimyaçı 

Cümşüd Zülfüqarlı, Əbdürrəhman Düdənginski (1908-1954), general Akim Abbasov,  akademik Həsən 

Abdullayev, Əbülfəz Əliyev (1938-2000), diplomat İbrahim Əbilov (1882-1923), Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

Qəzənfər Əkbərov (1917-1944), Aqil Əliyev, akademik Cəlal Əliyev, akademik Cəmil Əliyev, milli qəhrəman  

Əmiraslan Əliyev, dövlət xadimi Əziz Əliyev (1897-1962), akademik Zərifə Əliyeva (1923-1985), Xalq artisti 

İbrahim Həmzəyev (1908-1982), akademik Məmməd Cəfər, akademik Mahmud Kərimov, Xalq yazıçısı İmran 

Qasımov (1918-1981), Məhəmmədhüseyn Təhmasib, Xalq artisti Rza Təhmasib, akademik Əhməd Mahmudov 

(1928-1989), akademik Fərəməz Maqsudov (1930-2000), dövlət xadimi akademik Ramiz Mehdiyev, dövlət 

xadimi Artur Rasizadə, Vasif Talıbov, akademiklər Vasim Məmmədəliyev, Asəf Nadirov, İsa Həbibbəyli, 

akademik Əli Abbasov, Xalq artistləri, bəstəkar  Ramiz Mirişli və professor Azər Zeynalov, general 

Kəmaləddin Heydərov, general Namiq Abbasov, dövlət xadimi, general Oruc Zalov, bu iftixara layiq 

pleyadanın başında Naxçıvanı böyük siyasət, elm və mədəniyyət mərkəzinə çevirmiş, onu dünyada 

şöhrətləndirmiş dünya şöhrətli, ictimai-siyasi və dövlət xadimi, müstəqil Azərbaycanın memarı  ulu  öndər 

Heydər Əliyev dayanır. Bu gün onun qoyub getdiyi  ənənələri, milli və dövlətçilik ideallarını Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev şərəf və ləyaqətlə  davam etdirir. İlham Əliyev qədim türk  yurdu, 

özünün ana yurdu Naxçıvana həm böyük rəhbər, həm də əsl övlad məhəbbəti ilə misilsiz qayğı  göstərir. 

Tariximizin ikinci və üçüncü  minilliklərinin qovuşub ayrıldığı  XX əsrin  sonu XXI əsrin əvvəllərində  15 

iyun 1993-cü ildə sonra- Müstəqillik  dövründə Naxçıvan  öz milliliyini, mənəvi  hüsnünü səylə qorumaqla  

yanaşı həm də  ən müasir dünya  şəhərinə, ən  modern Muxtar Respublikaya  çevrilmişdir. O, İran və Türkiyə ilə 

beynəlxalq münasibətlərimizi, genbirliyi, dinbirliyi və qanbirliyi əlaqələrimizi  qoruyan, inkişaf etdirib artıran  

strateji  təkandır. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul 

edilmiş yeni Konstitusiyada Azərbaycan dövlət sistemində özünəməxsus yer tutan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının statusu  müasir, yeni şəraitə uyğun olaraq dəqiq şəkildə müəyyən edilmişdir. Yeni 

Konstitusiyada "Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlət, 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsi" hesab edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əsasında hazırlanan və 1998-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni kostitusiyanın 

birinci maddəsində deyilir: "Naxçıvan muxtar dövləti Azərbaycan Respublikasının tərkibində demokratik, 

hüquqi, dünyəvi muxtar respublikadır... Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi Azərbaycan Respublikasının 

dövlət sərhədləri hüdudunda vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir". 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfərləri 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 80-85 illik yubileylərində dərin məzmunlu çıxışlar, muxtar 

respublikada həyata keçirilən quruculuq tədbirləri böyük öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun uğurla həyata 

keçirilməsini bir daha göstərir. Düşünülmüş, nizamlı, uzaqgörən siyasətin nəticəsində bu gün Naxçıvan öz 

çiçəklənmə dövrünü yaşayır və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyini  qeyd edir. Ölkə Prezidenti İlham 

Əliyev dediyi kimi, "Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı 

tərəfindən qarşılanır, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini 

göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, 

ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyər töhfələr verir". 
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Naxçıvanın istər memarlığında, istərsə də etnoqrafiyası, adət və ənənələrində  mənəvi-əxlaqi həyatında 

türkçülük, islamçılıq və azərbaycançılıq  nəsildən-nəsilə ötürülərək səylə qorunub saxlanılır. Bu diyarda  güclü 

Şərq ruhu, xalq fəlsəfəsini əks etdirən daşlaşmış ehkamlar  mövcuddur. Heç bir  kənardan gəlmə yenilik  onları  

poza, dağıda bilməz. 

Naxçıvanlılarda milli xarakterik mənbələri çox dərindir. Modern avropaçılığı hələ  XIX əsrin  sonları  - XX 

əsrin önlərində cəsarətlə qəbul etmiş Naxçıvan tarixi-ictimai mühiti hər zaman milli yaddaşa, mənəvi-əxlaqi 

dəyərlərə sadiq qalmış bunu ədəbiyyatda, teatr sənətində, musiqi və rəssamlıqda əks etdirmişdir. Buna yəqinlik 

hasil etmək üçün  Bəhruz Kəngərlinin  rəsmlərinə baxmaq, Mirzə Cəlilin hekayə və dramlarını  oxumaq, 

akademik Məmməd Cəfərin ədəbi-tənqidi irsi ilə tanış olmaq kifayətdir. Böyük türkçü Ziya Göyalpın sözləri ilə 

desək Naxçıvan tarixi "əxlaqi dəyərlər sərgisi"ndən ibarətdir. Tarixdə elmi kimliyini əks etdirən bayram 

mərasimləri, toy və yas məclisləri  ciddi mənəvi-əxlaqi prinsiplərə  söykənir. Naxçıvan "Yallı"sı elmi  milli-

mənəvi  birliyini əks etdirən fəlsəfi rəqsdir. 

Qədim türk yurdu ulu Naxçıvan da bu gün bütün dünyanı  qapamış,  qloballaşma-kürəsəllik şəraitində 

yaşayır. O, qloballaşmanın dünyəvi bəhrələrindən yararlanmaqla  bərabər, öz milli-tarixi  simasını da qoruyur,  

əsası  Midiyadan, Mannadan başlanan Atabəylər, Şirvanşahlar və Səfəvilərlə zirvələşən, bu gün,  iqtisadi-siyasi 

yüksəlişi ilə  bütün sivil dünyanı  heyrətdə qoyan Azərbaycan dövlətçilik ənənələrini  şərəf və ləyaqətlə  

qoruyur. 

525-ci qəzet.-2014.-12 fevral.-№ 1.-S.4. 
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Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində Naxçıvan dövrü  

 
Muxtar respublikaya səfərləri zamanı tarixə nəzər salan Prezident İlham Əliyev ulu öndərin 

Naxçıvanda gördüyü işləri, Azərbaycanın müstəqilliyi naminə siyasi əhəmiyyətli xidmətlərini yüksək 

dəyərləndirir 

 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi, qədim tarixə malik Naxçivan Muxtar 

Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda qeyd olunduğu 

kimi çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, 

yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin tarixin də, sosial 

iqtisadi, ictimai siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışlar. 

Bu qədim diyarın yetirdiyi tarixi şəxsiyyətlərin, dövlət xadimlərinin, ədiblərin hər birinin həyatı, xidmətləri 

daim yüksək dəyərləndirilib. Azərbaycan xalqının xilaskarı adını qazanan, müstəqilliyimizin qarantı olan 

ümummilli lider Heydər Əliyevin adı xüsusilə qeyd olunmalıdır. Çünki 90 illik yubileyin 40 ilinə yaxın 

müddətdə muxtar respublikada əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycana iki mərhələdə rəhbərlik edən ulu öndərin 

adı ilə bağlıdır. 

Yubileylə bağlı silsilə yazılara ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti ilə başlanması, 

tarixə xronoloji təhlil ədalətli olar. 

“Azərbaycanın qədim, zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan 

diyarı mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq 

mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişdir. 

Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, Naxçıvanda quruculuq 

prosesləri gedir.” 

Canından artıq sevdiyi Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Naxçıvanla bağlı söylədiyi yüzlərlə müdrik 

kəlamlardan olan bu sözləri ilə doğma yurduna bağlılığını bildirən ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyində bildirirdi ki, Naxçıvan muxtariyyəti gərgin şəraitdə əldə edibdir: 

“Naxçıvana muxtariyyət vermək, Moskva, Qars müqavilələrində Naxçıvanın müqəddəratını o illərdə həll etmək 

asan məsələ deyildi. Amma o vaxt Azərbaycanın milli mənafeyini qoruyan adamlar bunu etdilər. Mən bunu 

tarixi nailiyyət hesab edirəm.” 

Ötən əsrin sonlarında ölkədə yaranan qarışıqlıqdan istifadə edərək mənfur niyyətlərini həyata keçirmək 

istəyən bəzi qüvvələrin Naxçıvanın muxtariyyətinin ləğvi ilə əlaqədar səsləndirdikləri sözləri milli 

mənafelərimizə zidd hərəkət adlandıran ulu öndər belə niyyətdə olanları ciddi tənqid edirdi. Bildirirdi ki, belə 

mənfur niyyətdə olanlar Azərbaycan xalqına düşmənçilik edirlər. Onlar Azərbaycanda hakimiyyətdə olmaq 

iddiasındadırlar. Əksinə 1924-cü ildə əldə edilmiş o nailiyyəti da- 

ha da möhkəmləndirmək, əbədi etmək üçün elmi əsərlər, kitablar yazılmalıdır: “İndi görürsünüz, tarixi 

nöqteyi-nəzərdən çox ağır, gərgin bir dövrdə Azərbaycan torpaqlarını qoruyub saxlamaq, Zəngəzur Ermənistana 

veriləndən sonra Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi kimi saxlamaq üçün böyük nailiyyət əldə edilmiş, 

Naxçıvana muxtariyyət verilmişdir. Amma bu gün xalq, millət, dövlət qarşısında heç bir xidməti, heç bir 

səriştəsi olmayan cılız insanlar durub Naxçıvanın muxtariyyətinin əleyhinə çıxırlar. Hansı mənəvi haqla? Hansı 

hüquqla?” 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin liderlik fəlsəfəsinin təkrarolunmazlığının sübutu müasir Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzu, siyasət və diplomatiya sahəsində əldə etdiyi misilsiz nailiyyətlərdir. 

Tarixin zaman adlı hakiminin ədalətli hökmü insanlar kimi ölkələrin, dövlətlərin taleyində də söz sahibidir. 

1969-cu ildə ilk dəfə hakimiyyətə gəlməklə Azərbaycanı şöhrətləndirən ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-

cü ildə siyasətə qayıtmaqla müstəqilliyimizin əbədi qarantı kimi tarixə imza atdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyev canından artıq sevdiyi və həyatının məqsədi hesab etdiyi Azərbaycana bağlılığını 

20 Yanvar hadisələri zamanı Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyindəki tarixi çıxışı ilə bildirdi, dövlət 

xadimi olduğunu qətiyyəti ilə təsdiqlədi. M. Qorbaçov kimi naşılara siyasət dərsi verdi. “Vətənini, torpağını, 

dövlətini, öz müstəqil Azərbaycanını qorumaq öz ata-anasını qorumaq deməkdir” hikmətini tarixi xidmətləri ilə 

sübuta yetirdi. 
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1990-cı il iyul ayının 22-si bəlkə də salnaməmizə yazılan ən şanslı tarixlərdən biridir. Ata ocağına 

qayıdandan sonra həmyerliləri ilə görüşlərində, Azadlıq meydanında təşkil olunan 100 mindən artıq 

heydərsevərlərin iştirak etdiyi mitinqdə Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası və Şərqə açılan qapısı olan Naxçıvanı 

qorumağın ölkə müstəqilliyinin təminatı üçün başlıca şərt olduğunu aydın və uzaqgörən siyasəti ilə dərk edən 

ulu öndər xalqının müstəqillik arzularının gerçəkləşəcəyinə inanırdı. İngilis şairi və tənqidçisi Samuel Conson 

bildirirdi ki, gələcəyi satın ala biləcək tək şey bu gündür. Bu baxımdan vaxtdan səmərəli, yerində, zamanında və 

məqsədyönlü istifadəyə diqqətlə yanaşan Heydər Əliyevin zəkasına, təcrübəsinə həsəd aparanlar çox idi. Nahaq 

deyilməyib ki, görəcəyi iş üçün vaxtdan səmərəli istifadə etməklə gələcək uğurların təməlini qoyan Heydər 

Əliyevin uzaqgörən siyasəti qarşıdakı bir neçə on illər üçün də hesablanıb. 

Dünyada siyasi, iqtisadi qüdrəti ilə seçilən Azərbaycanı bu gün beynəlxalq aləmdə bir dövlət kimi tanıdan 

uğurların təməli də ulu öndərin Naxçıvanda çalışdığı illərdə qoyulub. 

1990-cı ilin sentyabr seçkilərində Heydər Əliyevi Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə deputat seçməklə 

xalq illərdən bəri tapdalanan mənafeyini və taleyini yenidən müdrik siyasətçiyə etibar etdi. Bir ağsaqqal kimi 

onun sədrliyi ilə keçirilən sessiyalarda müzakirəyə çıxarılan məsələlərin əsl mahiyyəti və əhəmiyyəti həmin 

vaxtlarda o qədər başa düşülməsə də, sonralar bu tarixi anların müstəqilliyin əbədiliyinə istiqamətləndiyini bu 

gün hər kəs təsdiqləyir. 

17 noyabr 1990- cı ildə keçirilən iclasa deputat kimi sədrlik edən Heydər Əliyev bir müddət sonra söylədiyi 

“Müstəqillik qədər çətin yol yoxdur. Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, 

əbədi olması bundan da çətindir” sözlərinin real həyatda həlli üçün imkan yaradan məsələlər barədə 

düşüncələrini gerçəkləşdirdi. Həmin sessiyada “Naxçıvan MSSR”-in adının dəyişdirilməsi, dövlət atributları 

sayılan Azərbaycan Respublikası Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının, himn və gerbinin bərpası barədə qərar 

qəbul olundu. 

1990-cı ildə Bakıda törədilmiş 20 Yanvar hadisələrinə həsr olunmuş, Ali Sovetin yarımçıq dayandırılmış 

sessiyasını qətiyyətlə pisləyərək Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasında bu məsələnin müzakirəsini 

aktuallaşdırmaqla xalqımıza qarşı törədilən təcavüzə siyasi qiymət verdi. 

3 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında deputatların təkidi, parlament 

binası önündə toplaşan xalqın tələbi ilə muxtar respublika Ali Məclisinin sədri seçilən Heydər Əliyevin siyasi 

fəaliyyətinin yeni mərhələsi başlandı. Əslində yalnız Naxçıvanın deyil, Azərbaycan tarixində özünəməxsus yeri 

olan bu sessiya Heydər Əliyev dühasının parlaq təsdiqi, onun hakimiyyət olimpinə yenidən yüksəlişinin 

başlanğıcı olmuşdur. 

Buna görə də el ağsaqqalı, sonra deputat, nəhayət, Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri kimi ən vacib 

problemlərin əsl mahiyyətini müdrikcəsinə dərk edir, çıxış yollarını müəyyənləşdirir, alternativ yollar axtarırdı. 

Onun həyata keçirdiyi islahatlar haqqında geniş danışmağa ehtiyac olmasa da, o illərdə baş verən hadisələrin 

xronikası barədə qısa məlumat belə müdrik insanın xidmətləri barədə aydın təsəvvür yaradır. 

Fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünü əhatə edən illərdə ən böyük xidmətlərindən biri, diaspora fəaliyyətinin 

təməlini qoyan 31 dekabr Dünya Azərbaycan türklərinin milli həmrəylik və birliyi barədə qərarın qəbulu idi. 

Keçmiş SSRİ-nin cənub sərhədlərini qoruyan sovet ordusunun hərbi arsenalı, silah-sursatı muxtar 

respublikada qalmaqla bütün ordu hissələrinin Naxçıvandan çıxarılmasına nail oldu. Məhz o illərdə yaradılan 

Naxçıvanın inkişafı və müdafiəsi fonduna yığılan vəsait Milli Ordunun möhkəmlənməsinə sərf olundu. İlk 

sərhəd dəstəsinin formalaşdırılması da Naxçıvanda, ordu quruculuğuna böyük önəm verən ümummilli lider 

Heydər Əliyevin səyi ilə həyata keçirildi. 

Naxçıvanda olarkən bütün Azərbaycan üçün gördüyü xidmətlərdən biri də respublikanın sərhədlərinin, 

Naxçıvanın ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş Qars müqaviləsinin təzələnməsi idi. 

Blokadada qalan naxçıvanlıların çətin vəziyyətdən çıxması üçün qonşu İran və Türkiyə ilə əməkdaşlıq gücləndi. 

Böyük şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin nüfuzu bu sahədə də özünü doğrultdu. Ermənistan tərəfindən blokadaya 

alınan Naxçıvana hər iki qonşu dövlətdən ərzaq, sənaye malları, ən başlıcası isə enerji verildi. Türkiyə ilə qonşu 

dövlətlər arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün “Ümid” körpüsü salındı. Paytaxt Bakı ilə yeganə 

nəqliyyat yolunun intensiv fəaliyyəti üçün geniş imkanlara malik Naxçıvan hava limanı, Bakıda isə muxtar 

respublikanın nümayəndəliyi açıldı. 

Bu gün geniş yayılan və ÜDM-də 85 faizdən artıq payı olan özəl bölmənin yaradılması üçün ilk addımlar da 

o illərdə atıldı. “Naxçıvanda zərərlə işləyən kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi və onların əsasında şəxsi 
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təsərrüfatların yaradılması”, “Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi” 

haqqında qərarlar qəbul etməklə sahibkarlıq üçün geniş imkanlar yaratdı. 

Ən başlıcası isə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oynayan, ölkənin gələcəyinə böyük 

ümidlər vəd edən, bu gün üzvlərinin sayı 600 mini ötən Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. 

Təsis olunduğu gündən ətrafına yüz minlərlə insan toplandı. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi Heydər 

Əliyevin Naxçıvandan Bakıya , böyük siyasətə qayıdışı şərəfli xilaskar missiyasının başlanğıcı idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin muxtar respublikadakı fəaliyyətini, xidmətlərini Azərbaycanın 

müstəqilliyinin qorunmasına yönəlmiş önəmli dövr adlandıran Prezident İlham Əliyevin bildirdiyi kimi ulu 

öndər Naxçıvana diqqətlə yanaşırdı: “Ona görə yox ki, burada anadan olmuşdu, bura onun Vətəni idi. Ona görə 

ki, siyasi xadim kimi Naxçıvanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü.” 

2003-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə parçalanmaqda olan Azərbaycanı daxili qarşıdurma və xarici dövlətlərin 

məkrli müdaxilələrindən qorumaq üçün Bakıya dəvət olunan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan üçün 

daha möhtəşəm uğurlara imza atdı. 

Xuraman İsmayılqızı 

 

İki sahil.-2014.-11 fevral.-№ 24.-S.8. 
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Möhtəşəm yüksəliş yaxud yeniləşmənin Naxçıvan təcrübəsi 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası- 90 

 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində düşmən işğalına məruz 

qalmaqdan xilas edilərək, ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlayan Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün 

tarixinin yeni bir intibah mərhələsini yaşamaqdadır. 

 

 Keçən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində xaosdan, böhrandan  qurtulan Naxçıvan müstəqillik dövründə 

çətin və məsuliyyətli bir yol keçib. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev bütün Azərbaycanda olduğu kimi, 

Naxçıvanda da gələcək inkişafın möhkəm bünövrəsini yaratmışdır. Naxçıvanın tarixində xüsusi mərhələ təşkil 

edən 1995-ci ildən sonrakı dövr isə ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan müstəqillik və dövlətçilik 

kursunun bu regiondakı parlaq təcəssümüdür. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin böyük uğurla həyata keçirdiyi 

regionların inkişaf proqramından güc alan Naxçıvan Azərbaycanın son dövr yüksəlişinin fövqündə dayanan 

möhtəşəm bir quruculuq meydanına çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbovun ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik ideyalarına sədaqəti, ardıcıl və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində 

regionda əldə edilmiş mühüm nəticələr, əslində, yeni bir Naxçıvandan xəbər verir. Bu illər yeniləşmə və inkişaf 

xüsusiyyətlərinə görə araşdırılıb öyrənilməyə ciddi ehtiyacı olan tarixi bir dövrdür. Bu dövrün tədqiq edilməsi, 

gələcək inkişafın ana xətlərini, əsas meyllərini müəyyən etmək baxımından da olduqca mühüm məsələləri və 

reallıqları ortaya qoymuş olur. Eyni zamanda, bu dövr Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərtərəfli inkişafın, 

yeni yüksəlişin,  çətin blokada şəraitində intibah yaratmağın mümkünlüyünü sübut edir, idarəçiliyin Naxçıvan 

təcrübəsi kimi diqqəti cəlb edir.  

 

Yol düzgün seçiləndə... 

 

Dinamik inkişaf yolu səmərəli idarəetmənin nəticəsində gerçəkləşir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son  

illərdə həyata keçirilən çoxşaxəli quruculuq tədbirləri iqtisadiyyatın bütün istiqamətlərində əsaslı nailiyyətlərin 

əldə olunmasını təmin etmişdir. Güclü iqtisadiyyat demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti, daxili əmin-amanlıq, 

təsirli xarici siyasət deməkdir. Məhz bu baxımdan həm ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti 

illərində, həm də ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin bəyanat və çıxışlarında hər zaman vurğulanır ki, ölkənin və 

xalqın bütün problemlərinin sosial çətinliklərinin aradan qaldırılmasından tutmuş, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin ədalətli həllinədək hər bir maneənin dəf edilməsinin optimal yolu məhz dinamik iqtisadi 

inkişafdan keçir. Heç şübhəsiz ki, məhz bu baxımdan möhtərəm Prezident tərəfindən 2014-cü ilin “Sənaye ili” 

elan edilməsi də təsadüfi sayıla bilməzdi. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir iqtisadiyyatı özünün çoxsahəli strukturu ilə Azərbaycanın digər 

regionlarından fərqlənir. Bu, muxtar respublikanın Azərbaycan Respublikasının əsas ərazisindən təcrid 

vəziyyətində yaşaması, müvafiq yerli istehsal sahələrini daxili imkanlar hesabına təmin etmək zərurəti ilə 

bağlıdır. Son illərdə muxtar respublikada yeni istehsal sahələri yaradılmış, zəngin təbii ehtiyatlar istismara cəlb 

olunmuş, sənaye müasir texnika və texnologiya ilə təchiz edilmişdir. Təbii ehtiyatların və istehsal imkanlarının 

səfərbər edilməsi ilə iqtisadi və sosial inkişafda yeni uğurlu nəticələr əldə edilmişdir.  Bu strategiyanın 

reallaşdırılması istiqamətində yeni sürətli mərhələ isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1995-ci il 

dekabrın 16-da keçirilmiş sessiyasında başlanğıc götürmüş oldu. Məhz həmin sessiyada Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilmiş Vasif Talıbov 1969-cu ildən başlanan Heydər Əliyev quruculuq və 

inkişaf xəttinin konkret bir regionda-ağır blokada şəraitində yaşayan, davamlı olaraq enerji qıtlığı keçirən, 

kommunikasiya əlaqələrinin olmaması ucbatından mal-material, xammal gətirilməsində ciddi problemlərlə 

üzləşən muxtar respublikada fəal yaradıcı gücə malik olduğunu təşəbbüskar və gərgin işi ilə sübut etmişdir. 

“Mənim ayrıca bir fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 

dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə həsr edəcəyəm”-deyərək siyasət 

meydanına qədəm qoyan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri, əslində ulu öndərin siyasi kursuna sədaqətini bir daha 

nümayiş etdirmiş, bu kursa alternativ bir yolun olmamasını bəyan etmişdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev 
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sonralar Naxçıvandakı  işləri yüksək qiymətləndirərək deyirdi: “Mən, ümumiyyətlə, demək istəyirəm ki, 

Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun bir çox xüsusiyyətlərini 

bilirdim. Amma o çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşdim ki, gəncliyinə görə, bəlkə də, ağır, çətin olar. Ancaq o 

sübut etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər”.  

Muxtar respublikanın müasir tarixində zaman etibarilə o qədər də böyük olmayan son 20 ilə yaxın dövrün 

mənzərəsinə diqqət edəndə,  bu dövrdə ictimai tərəqqi, iqtisadi inkişaf və sosial islahatlar yolunda olduqca 

mühüm addımların atıldığını görürsən. Eyni zamanda, muxtar dövlət kimi mövcudluğunun əsaslarını gündən-

günə möhkəmləndirən Naxçıvanın böyük uğurlarına sevinirsən. Bu tarixi dövr ərzində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasınin rəhbərliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji inkişaf kursunu muxtar 

respublikada böyük əzmlə, yüksək dinamizmlə davam etdirmişdir. Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət 

sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi yüksəlişinə, ictimai həyatındakı nailiyyətlərinə görə 

nəinki ölkəmizin iqtisadi rayonları, eyni zamanda, dünya ölkələrinin oxşar muxtariyyətlərə malik inzibati 

əraziləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə önə çıxmışdır. Bu, hər şeydən əvvəl, düzgün seçilmiş yolun uğurudur. 

 

Milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda... 

 

Naxçıvanın 1990-cı illərdəki həyatını xatırlayanda olduqca dəhşətli və vahiməli günlər göz önünə gəlir. 

İqtisadi blokada adamların siyasi fəallığını azaltmasa da, o zaman bu torpaq, həqiqətən də, özünün ən ağır, 

məşəqqətli günlərini yaşayırdı. Xarici düşmənlər bir yana, o vaxtkı ölkə rəhbərliyinin də ədalətsiz mövqeyi 

bütün naxçıvanlıları  “Olum ya ölüm” dilemması ilə üz-üzə   qoymuşdu. Amma bu ağır, mürəkkəb ictimai-

siyasi proseslər dövründə tale Heydər Əliyevi yenidən xalqın köməyinə gətirdi. Müdrik, uzaqgörən siyasətçinin  

doğma torpağa xilaskar dönüşü təkcə Naxçıvanı yox, bütün Azərbaycanı bəlalardan qurtarmış oldu. Məhz bu 

dövrdə ulu öndərin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də azərbaycançılığı dövlət 

ideologiyasına çevirməsi oldu. Heydər Əliyev deyirdi: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası 

azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir”. Heydər Əliyev 

məhz siyasətçi idi və ömrünün sonuna qədər də öz vətəninin çiçəklənməsi, bütün dünyada layiqincə tanınması 

və qəbul olunması yolunda yorulmadan mübarizə apardı. O öz çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirdi: “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyi 1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

ənənələri əsasında müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə mən 

daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini, harada olursa-olsun, 

yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”. Heydər 

Əliyevin şəxsiyyətində təzahür edən milli iradə, möhtəşəm xalq ruhu  azərbaycançılıq ideyasını müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin siyasi ideologiyası səviyyəsinə qaldırılmasıdır. Ümummilli liderimiz  tərəfindən 

yaradılan və dünya azərbaycanlılarını vahid ideologiya ətrafında birləşdirən, böyük siyasi-ideoloji və tarixi 

əhəmiyyətə malik olan bu ideologiya Azərbaycan Respublikasını irəli aparır. Heydər Əliyev tərəfindən irəli 

sürülən azərbaycançılıq ideyası ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyasında da qoruyucu amil rolu oynayır.  Ulu 

öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri vəzifəsində işlədiyi qısa vaxt ərzində böyük uzaqgörənliklə qəbul etdiyi 

siyasi qərarlar regionu ağır bəlalardan xilas etdi. Bu gün də muxtar  respublika həmin strategiyanın  prinsiplərini 

əsas tutaraq inkişaf edir. Tələbkarlıq və prinsipiallıq, yaradıcılıq və təxəyyül, intizam və məsuliyyət, düşüncə və 

təfəkkür, xeyirxahlıq və humanizm, yurdsevərlik və vətənpərvərlik bu prinsiplərin əsas amili kimi daim diqqət 

mərkəzindədir. Əslində, ulu öndərin ideyalarından bəhrələnərək, qurucu-rəhbər obrazının əsas səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini əxz etmiş adamın həyatında və taleyində bu amillərin cəmləşməsi həm də zamanın tələbi və 

dərsləri idi. Muxtar Respublikanın yeni inkişaf mərhələsinə-intibah dövrünə qədəm qoymasında, şübhəsiz ki, bu 

amillər mühüm və önəmli rol oynamışdır. 

 

Sosial problemlərin həlli diqqət mərkəzində olanda... 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin  məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində, ilk növbədə, ictimai-siyasi 

sabitlik qorunub saxlanılmış, dəqiq müəyyənləşdirilmiş prioritetlər, elmi və təcrübi əsaslara söykənən 

fundamental qərarlar, muxtar respublika sakinlərinin mənafeyinə uyğun reallaşdırılan sosial-iqtisadi siyasət, 

mobil idarəetmə mexanizmləri, mövcud imkanlardan əhalinin rifahı naminə maksimum istifadə muxtar 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1072 

 

respublikanın müasir tarixini səciyyələndirən ən xarakterik xüsusiyyətlərdəndir. İqtisadi fəaliyyət sahələrində 

sürətli inkişafa rəvac verən səmərəli iqtisadi siyasət muxtar respublikada tarazlı və davamlı inkişaf üçün başlıca 

amil olmuş, inkişafa stimul verən canlanma yaranmış, iş adamlarının normal fəaliyyəti üçün əlverişli biznes 

mühiti formalaşdırılmış, yeni təsərrüfat subyektlərinin yaradılması sayəsində işsizliyin səviyyəsi xeyli dərəcədə 

azalmışdır. Muxtar respublikanın mərkəzində olduğu kimi, rayonlarda da, hətta ən ucqar kəndlərdə belə 

nəqliyyat-kommunikasiya sisteminin bərpası, elektrik enerjisi, rabitə, qaz, su təminatı kimi sosial məsələlərin 

həlli, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi mədəni-intellektual yüksəlişə əsaslı zəmin yaratmışdır. 

Muxtar respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 

inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının 

stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına 

nail olunmuşdur. 

Bu gün muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrində ən müasir tələblərə cavab verən sosial və inzibati 

obyektlər tikilir, yollar çəkilir, körpülər salınır. Magistral və yerli əhəmiyyətli yolların yenidən qurulması və 

bərpası geniş vüsət alan quruculuq tədbirlərinin əsas tərkib hissəsidir. Müasir tələblər səviyyəsində inşa olunan 

yollar əhalinin rahat gediş-gəlişi üçün imkanlar yaratmışdır. Bu inkişaf ucqar kəndlərin iqtisadi inkişafına da 

müsbət təsir göstərmişdir. Nəqliyyat Nazirliyi muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrinə gediş-gəlişi 

təmin etmək məqsədilə yeni marşrutların yaradılmasını diqqət mərkəzində saxlamış, yerli icra hakimiyyətləri ilə 

birlikdə, xüsusən, qış aylarında bütün marşrutların vaxtlı-vaxtında hərəkətini təmin etmişdir. 

Prioritet sahə olan təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsi vacib məsələlərindən olmaqla, ümumtəhsil 

məktəblərində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarını genişləndirmişdir. Məktəblərdə hər 

13 şagirdə 1 kompyuter düşməsi özlüyündə maraqlı faktdır. Naxçıvan Muxtar Respublika Səhiyyə Nazirliyi 

müvafiq qurumlarla birlikdə əhalinin sağlamlığını qoruyur, iş yerlərində, bazarlarda, kommunal və ictimai 

xidmət obyektlərində sanitar-gigiyena qaydalarının tətbiqinə nəzarəti həyata keçirir. Hər il muxtar respublikada 

onlarca yeni müəssisə istifadəyə verilir, yeni iş yerləri açılır, əhalinin məşğulluq probleminin həlli istiqamətində 

tədbirlər görülür. 

 

* * * 

 

 İndi XXI əsrin Naxçıvanı sürətlə, dinamik inkişaf edən, gündən-günə gözəlləşən bir bölgədir. Əslində, bu 

bölgədə aparılan quruculuq içlərinin vüsəti o qədər sürətli və ahəngdardır ki, adamlar gündən-günə artan bu 

xariqələri möcüzəyə bənzədiblər. Onsuz da dünyanı heyrətə salan bu diyar istər tarixi keçmişi, sərt təbiəti və 

əfsanəvi abidələri, istər zəhmətkeş və fədakar adamları ilə əsl möcüzələr diyarıdır. Ulu öndərin “Mən istəyirəm 

ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin” sözləri, 

indi xoş bir arzu çərçivəsindən çoxdan çıxmış və bu günümüzün möhtəşəm reallığına çevrilmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin böyük əminliklə söylədiyi  sözlər bu möcüzənin sirrini dəqiq 

açıqlayır: “Yol düzgün seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və 

ehtiyacları hədəfə alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar”. 

 

Namiq ƏHMƏDOV. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-11 fevral.-N 29.-S.3. 
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Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla  

dolu şərəfli yol keçmişdir 
 

Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyət statusu qazanmasının 90 illik yubileyi 

tamam olur. Bu münasibətlə AzərTAc AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri, Milli Məclisin deputatı 

akademik İsmayıl Hacıyevin məqaləsini təqdim edir. 

 

Ulu öndər Heydər ƏLİYEV: "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. 

Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox 

böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq". 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il yanvarın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: "Azərbaycanın qədim bölgəsi 

Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik 

dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox 

sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi 

həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət 

müstəqilliyimizin bərpası, qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün 

yüksək potensiala malik olan muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük 

uğurla həyata keçirməsi sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı 

quruculuq, abadlıq işlərinin fəal iştirakçısıdır..." 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm, əhəmiyyətli 

hadisəsidir. Bunu nəzərə alan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov dördüncü 

çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasında 2014-cü ili Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında "Muxtariyyət ili" elan etmişdir. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb, çətin və kəşməkəşli 

tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Vaxtı ilə coğrafi cəhətdən ölkəmizin mərkəzi ərazilərindən olan Naxçıvan XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla sərhədi ərazi itirməsi hesabına ləğv olunmuşdur. İri 

kapitalist dövlətlərinin, xüsusilə bolşevik Rusiyasının məqsədi Naxçıvanı Ermənistana vermək, bununla türk 

dünyasının bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. Erməni daşnakları isə yaranmış şəraitdən istifadə edərək 

Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını "böyük Ermənistan"a qatmaq siyasəti aparmışlar. Onların bu niyyətlərində 

Naxçıvanın zəbt edilməsi ilk planda dururdu. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ingilislərin və amerikanların dəstək və yardımlarından istifadə 

edən erməni millətçiləri Naxçıvanı işğal etməyə çalışmışlar. Lakin qəhrəman naxçıvanlıların mərdlik və 

igidliklə apardıqları mübarizə məkrli düşmənlərin niyyətlərinin reallaşmasına imkan verməmişdir. Naxçıvanın 

qəhrəman əhalisi bu diyarı Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmiş, Ana Vətənə birləşmək uğrunda 

inadla mübarizə aparmışdır. 

Naxçıvanlıların qəhrəmanlığından bəhs edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başçısı Nəsib bəy 

Yusifbəyli Azərbaycan parlamentindəki çıxışında demişdir: "İgid naxçıvanlılar, şərurlular... bu məsələni özləri 

həll etdilər. Onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var-dövlətlərini riskə qoyaraq doğma torpağa - Vətənə 

qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da hökumətin işini asanlaşdırdılar. Güman edirəm ki, 

haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını 

danmayacaqlar". 

Ermənistanın Naxçıvana olan iddialarının artdığı bir dövrdə - 1918-ci il iyulun 7-də Kazım Qarabəkir 

Paşanın başçılığı ilə türk ordusu Naxçıvana gəldi və erməni özbaşınalığının qarşısını aldı. Lakin Birinci Dünya 

müharibəsində məğlub olduğuna və Mudros müqaviləsinin şərtlərinə görə, türk qoşunları Azərbaycanı, eləcə də 

Naxçıvanı tərk etməli oldu. Bu zaman naxçıvanlılar qarşısında çıxış edən Kazım Qarabəkir Paşa bildirdi ki, 

"Naxçıvanın gələcək müqəddəratını təmin etmək üçün burada bir hökumət qurulması vacib və zəruridir. Zatən 

siz naxçıvanlılar milli azadlıq mübarizəsində tarixə şanlı səhifələr yazmışsınız. Dövlətçilik hüququna və 

ləyaqətinə maliksiniz. Siz bu hüququ, haqqı döyüş meydanlarında düşmənə qələbə çalaraq qazanmışsınız. 

Şərqin qapısında, Naxçıvanda bir cümhuriyyət qurulmalıdır". 
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Naxçıvanlılar bu diyarı erməni işğalından qorumaq üçün 1918-ci il noyabrın 3-də Araz-Türk Respublikası 

adlı cümhuriyyət yaratdılar. Araz-Türk Respublikası hökumətinin tərkibi sədrdən və 6 üzvdən ibarət idi. 

Hökumətin sədri Əmir bəy Əkbərzadə olan bu respublikanın ərazisinə Naxçıvan qəzası, Ordubad dairəsi, 

Sürməli qəzası, Üçmüəzzin qəzasının bir hissəsi, Sərdarabad, İrəvan qəzasının bir hissəsi - Uluxanlı, Qəmərli, 

Vedi, Şərur-Dərələyəz qəzası, Mehri bölgəsi daxil idi. Sahəsi 8696 kvadratkilometrə çatırdı. Əhalisi bir milyon 

nəfərdən artıq idi. 

Araz-Türk Respublikasının yaradılmasında başlıca məqsəd bölgənin erməni işğalı altına düşməsinə imkan 

verməmək idi. Hökumətin rəhbərliyi bu istiqamətdə fəal iş aparırdı. Araz-Türk Respublikasının hərbi 

qüvvələrinin yaradılması və formalaşdırılmasında hərbi nazir İbrahim bəy Cahangiroğlunun böyük əməyi 

olmuşdu. Onun köməyi ilə qısa müddətdə silahlı qüvvələr təşkil edilmiş, 500 nəfərlik süvari alayı yaradılmışdı. 

Könüllü xalq dəstələri təxminən 20 tabordan ibarət idi. Taborlardan 

4-ü Naxçıvanda, 3-ü Şərur-Dərələyəzdə, qalanları isə Zəngibasar, Vedibasar və Qəmərlidə yerləşdirilmişdi. 

Baş Noraşen, Düdəngə və Zeyvədə yerləşən taborlara Fətulla Hüseynov, Şərurda, Sədərəkdə yerləşən 

taborlara Həsən Şahverdi oğlu, Ordubaddakı tabora İbrahimxəlil Axundov, Nehrəm taboruna Kəlbə Muxtar, 

Cəhri taboruna Kəlbə Kərim, Dizə taboruna Məmmədrza bəy, şəhər taboruna Hüseyn Əliyev komandanlıq 

edirdi. Respublika əhalisinin öz müstəqilliyini qorumaq əzmi o qədər böyük idi ki, doğma ocaq və torpaqlarını 

müdafiə edən könüllü dəstələr işğalçıları təkcə darmadağın etmir, eyni zamanda İrəvanın özünü qorxuya salırdı. 

Respublika ərazisində milis idarələri və onların sahə şöbələri də yaradılmışdı. Bütün qüvvələr Naxçıvanın 

qorunmasına və idarə olunmasına yönəlmişdi. Könüllü müqavimət dəstələri erməni daşnaklarına layiqli cavab 

vermişdi. Xüsusilə Şərur-Dərələyəz mahalındakı Zeyvə kəndi yaxınlığında baş verən döyüşdə Kalbalı xanın 

rəhbərliyi ilə 6 min nəfərlik könüllü müqavimət dəstələri erməni hərbi qüvvələrini darmadağın etmişdilər. 

Aralarındakı müəyyən fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Naxçıvanın müdafiəsində Cəfərqulu xan, Kalbalı xan, 

Kərim xan, Rəhim xan, Kamran xan və yerli ziyalılar çox böyük xidmətlər göstərmişlər. Kalbalı xan respublika 

silahlı dəstələrinə komandanlıq edir, erməni hücumlarının qarşısını alırdı. 

1919-cu ilin yanvarında ingilislər Naxçıvana gəldilər və burada general-qubernatorluq yaratdılar. Bir aydan 

sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri də Naxçıvana gəlib çıxdılar. Keçirilən müzakirələrdə 

siyasi, hərbi, iqtisadi, maddi və mədəni məsələləri özündə birləşdirən akt tərtib edildi. Bu akt Naxçıvanın 

könüllü surətdə AXC-yə birləşməsi haqqında idi. 

Naxçıvan əhalisi diyarın ingilislər tərəfindən Ermənistana verilməsinə qarşı mübarizəyə qalxdı. Bununla 

əlaqədar Naxçıvan Müsəlman Milli Şurasının üzvləri ingilis general-qubernatoruna məktub göndərərək öz qəti 

etirazlarını bildirdilər. Məktubda Araz-Türk Respublikası əhalisinin "bütün dünyanın və bütün mədəni 

qüvvələrin azad həyat, xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ haqqında qışqırdıqları bir vaxtda 

azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən üstün olmayan, əksinə, bir çox hallarda bizdən geri qalan ermənilərin 

qulu ola bilməzlər" fikrinə gəlməsi faktı və səbəbləri öz əksini tapmışdır. 

Naxçıvandakı ingilis missiyası ermənilərin respublika hüdudlarına hücumuna mane olmurdu və onların 

fəaliyyətində ikili siyasət özünü açıq-aşkar göstərirdi. İngilislər bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir 

hissəsi olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəfdən isə diyarın daşnak Ermənistanın 

hakimiyyətinə verilməsi təklifi ilə çıxış edirdilər. Naxçıvan əhalisi bu siyasətə qarşı inadla mübarizə aparırdı. 

Naxçıvan Milli Şurasının sədri Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri M.Y.Cəfərova göndərdiyi 

məktubda yazırdı. Biz özümüzü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab edirik və əminik ki, hər hansı səbəbdən 

hərbi qüvvə ilə kömək edə bilməsə də, heç olmasa top, tüfəng və patronla Azərbaycan bizə kömək edəcəkdir. 

Hətta Azərbaycan bundan da imtina etsə, biz bu yolda canımızdan keçəsi olsaq belə, müqəddəs vədimizi yerinə 

yetirəcəyik. 

İngilis nümayəndələri Naxçıvanı erməni "idarəçiliyinə" vermək üçün çox canfəşanlıq göstərirdi. Müsəlman 

Milli Şurası və Naxçıvan əhalisi buna qəti etiraz edirdilər. Əhalinin bir müraciətində deyilirdi: "Ermənilərə tabe 

olmaqla biz təkcə özümüzü yox, həm də ömrü boyu bizə lənətlər oxuyacaq nəslimizi alçaltmağa və təhqirə 

məruz qoyuruq və buna görə də əlahəzrət general Devinin bizim Naxçıvan, Şərur və Vedibasar rayonlarımızın 

müvəqqəti də olsa, erməni hökumətinin idarəsinə verməsinə biz Allah tərəfindən bütün diyarın əhalisinə bəxş 

edilmiş azadlıq, arzu və meyillər üzərində zorakılıq faktı kimi baxırıq". 

İngilis komandanlığının və Ermənistan hökumətinin qərarlarına tabe olmayan naxçıvanlılar erməni 

işğalçılarına qarşı silahlı mübarizə aparırdılar. Respublikada süvari dəstələrindən, top və pulemyotları olan 6 
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min əsgərdən ibarət yarınizami qoşun yaradılmışdı. Hərbi əməliyyatlar zamanı onların sayı təxminən on min 

əsgərə və silahlı könüllülərə çatdırıldı. 

Erməni qoşunları dəfələrlə Naxçıvana hücum etmiş və layiqli cavablarını almışdılar. Naxçıvanın şəhər və 

kəndlərinə hücumlarda təkcə düşmənin nizami qoşunları deyil, erməni əhalisi də iştirak edirdi. Ermənilər 

general-qubernatorluq elan etsələr də, nə ingilis nümayəndələri, nə də general-qubernator şəhərdə yerləşə 

bilməmiş, şəhərdən 3 kilometr uzaqdakı hərbi kazarmaya yığışmışdılar. Kalbalı xanın başçılığı ilə xalq qoşunu 

daşnak qüvvələrini darmadağın edib Naxçıvandan və onun ətraflarından qovdular. 

Bu zaman ermənilər bir neçə min adam, iki top, səkkiz pulemyot və bir zirehli qatar itirdilər. 800 erməni 

əsgəri və 8 zabiti əsir alındı. Bundan istifadə edən respublika hökuməti öz nümayəndəsi Səməd bəy 

Cəmillinskini müvəqqəti general-qubernator təyin etdi, diyarı idarə etmək üçün zəruri olan dövlət idarələri 

yaradıldı. S.Cəmillinskinin əmri ilə Xəlil bəy diyar qoşunlarının baş komandanı, Kalbalı xan isə onun köməkçisi 

(eyni zamanda Naxçıvan qoşun dəstəsinin komandiri) təyin olundu. 

1919-cu ilin yayında Naxçıvanda olan amerikalı polkovnik Rey Naxçıvan Milli Şurasının sədri Cəfərqulu 

xanla danışıqlar apardı. Polkovnik V.Haskel Naxçıvan, Şərur və Dərələyəz qəzalarında xüsusi zona və bu 

ərazidə Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq istəyirdi. Bununla əlaqədar V.Haskel öz layihəsini 

N.Yusifbəyliyə təqdim etdi. Bu xəbəri eşidən Cənub-Qərbi Azərbaycan müsəlmanlarının ümumi iclasının sədri 

Əli Səbri Qasımov, yerlilər cəmiyyətinin sədri Z.Məmmədov və nümayəndə heyətinin üzvü A.Nəcəfov 

hazırladıqları 10 maddəlik tələbnaməni N.Yusifbəyliyə təqdim etdilər. Bu tələblərin əsasında Naxçıvanı 

Azərbaycanın tərkibində saxlamaq fikri dayanırdı. 

1919-cu il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan nümayəndələri Ə.S.Qasımov və K.M.Əsgərov polkovnik 

V.Haskelə 10 bəndlik memorandum təqdim etdilər. Görüş zamanı V.Haskel Ə.S.Qasımovdan soruşdu ki, 

Naxçıvanın və digər regionların əhalisi bu ərazilərin erməni hökumətinə verilməsinə necə baxar? Əli Səbri 

Qasımov bildirdi ki, əldə silah ləyaqətli ölümü üstün tutaraq bu hökuməti bütün qüvvələri ilə rədd edərlər. 

Naxçıvan əhalisi polkovnik Reyə bildirdi ki, onlar azərbaycanlı general-qubernatordan başqa heç kimi 

tanımaq istəmirlər. Əhalisi Azərbaycan türkləri olan Naxçıvan, Şərur, Dərələyəz rayonları, Vedibasar və 

Milistan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 

Delli və Reyin missiyası süquta uğradı, amerikanların Naxçıvanda möhkəmlənmək cəhdi baş tutmadı. 

1920-ci ilin martında türk hərbi dəstələri Naxçıvana gəldilər. Kalbalı xan Türkiyənin yüksək hərbi ordeni ilə 

təltif edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi idarəsi isə daşnaklarla döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə 

ona general-mayor rütbəsi verdi. 

1920-ci ilin aprelində Azərbaycan XI Qırmızı Ordu tərəfindən işğal olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

devrildi və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti bərqərar edildi. Naxçıvanda sovet hakimiyyəti iyulun 28-də elan 

edildi və Hərbi İnqilab Komitəsi yaradıldı. Bir neçə gündən sonra - avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab 

Komitəsinin sədri M.Bektaşov Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri N.Nərimanova belə bir 

məktubla müraciət etdi: "Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan ölkəsi özünü Azərbaycan 

Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir". 

Çox qəribədir ki, Naxçıvanda olan bolşevik ordusu həm Ermənistanla müharibə aparır, həm də onlarla siyasi 

və diplomatik danışıqları davam etdirirdi. Bu danışıqlarda Azərbaycanın hətta mübahisəsiz torpaqlarının 

Ermənistana verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Bundan xəbər tutan N.Nərimanov Leninə göndərdiyi 

məktubda yazırdı: "Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini, 

Azərbaycanın istiqlaliyyətini tanımış, lakin eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz 

ərazilərini Ermənistana verir..." 

Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin qətiyyətli mövqeyi və mübarizəsi ermənilərin Naxçıvanla bağlı planlarını 

pozdu. Bu işdə iri dövlətlər də onlara kömək göstərə bilmədilər. Məkrli niyyətlərini hələlik pərdələyən 

ermənilər və Ermənistan İnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanı müstəqil (Azərbaycanın 

tərkibində yox - İ.H.) sovet respublikası kimi tanımış və bu diyar ilə əlaqədar iddialarından imtina etmişdilər. 

Beləliklə, bölgə əhalisi 1918-1920-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək milli 

ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən 

danışan Ermənistanın baş naziri O.Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, "Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda,... müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun 
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yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə öz 

hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik". 

Naxçıvan diyarının əhalisi özlərini Azərbaycandan ayrı təsəvvür etmirdilər. Onlar hələ o vaxt öz qəti 

fikirlərini belə ifadə etmişdilər: "Bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv olmağa razı olar, amma 

Azərbaycandan ayrılmaz". 

1921-ci ilin yanvarında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin keçirdikləri rəy sorğusunda 

Naxçıvanın 90 faiz əhalisi mahalın muxtar respublika hüququnda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasında B.Şahtaxtinskinin də böyük əməyi və tarixi xidməti 

olmuşdur. O, 1921-ci il martın 1-də Leninə göndərdiyi məktubda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ 

ərazilərinin gələcəyindən duyulan rahatsızlığı diqqətə çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğrafiyasına dair 

arayışları da əlavə etmiş, Güney Qafqazda sərhəd məsələləri və xüsusilə də Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı 

təkliflər vermişdi. Bu zaman Türkiyə nümayəndələrinin Rusiya ilə apardığı danışıqlarda Naxçıvan məsələsinə 

də önəm verilirdi. 

Beləliklə, referendumun nəticəsi, B.Şahtaxtinskinin təklifi, Türkiyə tərəfinin tələbi ilə Naxçıvan üzərində 

Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi və nəhayət, Naxçıvan əhalisinin illər boyu apardığı inadlı mübarizə 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalması ilə nəticələndi. 1921-ci il martın 16-da Siyasi Büro Azərbaycanın 

himayəsində Naxçıvan Sovet Respublikasının təşkili barədə qərar qəbul etdi və həmin gün imzalanan Moskva 

müqaviləsinin 3-cü maddəsində də bu cəhət öz əksini tapdı: "Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin I (B) əlavəsində 

göstərilən sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında, həmin protektoratı Azərbaycanın heç bir üçüncü dövlətə 

güzəştə getməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil edir". 

Güney Qafqaz respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanan Qars müqaviləsi (1921, 13 oktyabr) Naxçıvanın 

ərazi mənsubiyyəti məsələsini bir daha təsdiqlədi və onun sərhədlərini qəti surətdə müəyyənləşdirdi. Beləliklə, 

1917-ci ildən mübarizə aparan naxçıvanlıların arzuları gerçəkləşdi, bölgənin ərazi mənsubiyyəti məsələsi 

Azərbaycan üçün qanuni və ədalətli qaydada həll olundu. 

1921-ci ildən 1924-cü ilədək, yəni muxtariyyət statusundan muxtar respublikanın təşkilinə kimi çoxsaylı 

müzakirələr getmişdi. Bu müzakirələrdə bir məsələ aydın idi ki, Azərbaycanın daxilində Naxçıvanın 

muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin spesifik ərazi vəziyyəti - geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Naxçıvanın 

Azərbaycandan aralı düşməsi, heç bir sərhədə malik olmaması onun inzibati idarəçiliyini qəza və ya rayon 

hüquqlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. 1923-cü il iyunun 16-da Naxçıvan muxtar diyar (ölkə) adlandırıldı. 

1924-cü il yanvarın 4-də Zaqafqaziya MİK onu Naxçıvan MSSR elan etdi. 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan 

MİK-in Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarının Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında dekret qəbul etdi. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində təsdiq edilmiş 

Əsasnamə və 1926-cı il aprelin 18-də qəbul olunmuş Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının birinci 

Konstitusiyası ilə təsbit edildi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası sonrakı konstitusiyalarında da 

Naxçıvan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində muxtar respublika kimi göstərilmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsində 1995-ci il noyabrın 12-də 

qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mühüm rolu oldu. Konstitusiyanın 134-cü 

maddəsinin ilk bəndində deyilir: "Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyasında Naxçıvan muxtar dövlət kimi ifadə olunmuş və 

onun Azərbaycan Respublikası tərkibində demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublika olduğu təsbit 

edilmişdir. 

Müxtəlif dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkil olunmasının ildönümləri dövlət səviyyəsində 

qeyd olunmuş, 1949-cu ildə muxtar respublikanın 25, 1964-cü ildə 40, 1974-cü ildə 50 illik yubileyləri 

keçirilmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu il 4 fevral tarixli 

fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Yubiley tədbirlərində iştirak 

edən və təntənəli yubiley iclasında nitq söyləyən ümummilli  lider Heydər Əliyev demişdir: "Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın 

statusunu qoruyub saxlamaq üçün xüsusən Moskva müqaviləsinin və Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars 

müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti vardır. Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə 
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Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars 

müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir". 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunması, muxtar respublikanın 

yubileylərinin keçirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 

Prezidenti 

İlham Əliyevin 2004-cü il 9 fevral tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik, 2009-cu il 

6 fevral tarixli sərəncamı ilə 85 illik yubileylərinin ölkəmizdə geniş qeyd olunması bunun bariz nümunəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli sərəncamında qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubiley tədbirlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm 

əhəmiyyətə malik olduğunu bildirərək demişdir: "Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində 

Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu status imkan 

verirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvan xalqımızın 

suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilsin". 

Bu gün muxtar respublikanın statusunun və sərhədlərinin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanıdılması 

istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2012-ci il oktyabrın 16-18-də Avropa Şurasının Yerli və 

Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Strasburqda keçirilən 23-cü plenar sessiyasında qəbul olunan sənədlərin 

birində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı çox mühüm və tarixi əhəmiyyət daşıya biləcək məqam əks 

olunmuşdur. Sənəddə həmin hissə Ali Məclis Sədrinin tövsiyəsi ilə hazırlanmış və nümayəndə heyəti tərəfindən 

Memoranduma daxil edilmişdir. 

Sənəddə qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusion-hüquqi statusu Azərbaycan 

Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarına, habelə hazırda qüvvədə olan iki 

beynəlxalq müqaviləyə əsaslanır. Bundan başqa, qeyd edilmişdir ki, muxtar respublikanın statusu həm milli 

qanunvericilik, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunmuşdur. Maddənin sənədə salınması 

Azərbaycan, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. 

İlk dəfədir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu, sərhədlərini müəyyən edən 1921-ci il Moskva və 

Qars beynəlxalq müqavilələri beynəlxalq təşkilatın sənədlərində hazırda qüvvədə olan hüquqi sənəd kimi 

qiymətləndirilir. Ölkəmiz, o cümlədən muxtar respublikamız üçün mühüm olan beynəlxalq müqavilənin hüquqi 

qüvvəsinin Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınması, şübhəsiz ki, ölkə və muxtar 

respublika rəhbərliyinin bu sahədə apardığı fəal diplomatik fəaliyyətin məntiqi nəticəsidir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi 

sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün gördüyü tədbirlər, muxtariyyət 

statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və həlli vacib olan digər məsələlərin həyata keçirilməsi 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etmiş, regionu çiçəklənən diyara çevirmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə muxtar respublika hərtərəfli inkişaf edir, əsl 

intibah dövrünü yaşayır. Həyatın bütün sahələrində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş və bu işlər indi də sürətlə və 

ardıcıl davam etdirilir. 

Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin 90 illik tarixi taleyində, onun ərazisinin qorunub 

saxlanılmasında və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox mühüm rola malik olmuşdur. Bu illər ərzində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə və hərtərəfli inkişafına da öz 

layiqli töhfəsini vermişdir. Ölkə Prezidentinin dediyi kimi: "Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı 

cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-

siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət 

quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının 

gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir". 

 

Azərbaycan.-2014.-9 fevral.-N 28.-S.-5. 
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Nuhçıxandan-Naxçıvana: tarix və müasirlik 

İsa HƏBİBBƏYLİ, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

akademik, Milli Məclisin deputatı  

 

İndiyədək Naxçıvan sözünün mənşəyi və etimologiyası barədə ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə müxtəlif 

fikirlər meydana çıxmışdır. Mənbələrdə Naxçıvan sözünün əsasən Naxsuana, Aksuana, Nəşavə, 

Akçıobon, Nəqçuan, Naxçirvan, Naxcivan, Nəqşi-cahan şəklində işlədildiyi barədə məlumatlar 

mövcuddur. Bu etimoloji vahidlərin hərəsi müxtəlif tarixi mərhələlərdə yaranmış və həmin dövrlərin 

ictimai-siyasi şəraitinin nəticəsində formalaşmışdır. Belə ki, Naksuana coğrafi adı yunanlara, Aksuana 

saklara, Nəşəva ərəblərə, Nəxçir ifadəsi, yaxud Naxçı tayfa bildirən sözlər parfiyalılara, Nəqşi-cahan söz 

birləşməsi isə farslara aid mənbələrdə özünə yer almış, zaman-zaman yayılaraq genişlənmişdir. 

 

Nuhçıxan - Nuhdaban 

 

Tədqiqatçılardan Avropa yönlü araşdırma aparanlar yunan mənbələrinə, yəni Klavdi Ptolemeyin "Coğrafi 

təlimlər" kitabına, şərqşünaslar isə ərəbdilli və farsdilli mənbələrə üstünlük vermişlər. Fikrimizcə, digər bu tip 

anlayışlarla yanaşı, Naxçıvan sözünün etimologiyasını izah edərkən daha çox əcnəbi qaynaqlara istinad 

olunması həm də sovet hakimiyyəti zamanı milli söyköklə bağlı məsələlərin xalqın özünə məxsus qədim 

mənbələr, ilkin qaynaqlar əsasında öyrənilməsinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı olmuşdur. Ölkəmiz 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra nəhayət ki, bu istiqamətdə ciddi və əhəmiyyətli tədqiqatlar meydana 

çıxmağa başlamışdır. 

Müşahidələr göstərir ki, Muxtar Respublikanın ərazisində Naxçıvan sözü ilə səslənən yerli materiallar 

arasında Dünya tufanı hadisəsi ilə və Nuh peyğəmbərlə bağlı toponimlər, əfsanə və rəvayətlər çoxluq təşkil edir. 

Belə ki, regionda Nuhdaban, Nuhəcir (Nəhəcir), Nuhram (Nehrəm) kimi qədim yaşayış yerləri ilə əlaqədar 

toponimlərin, habelə Nəbi yurdu (Peyğəmbər yurdu), Qaranquş yaylağı, Naharbaşı məscidi (Ordubad) kimi yer 

adlarının, Peyğəmbər ayağı adlı əraziyə dair toponimlərin çağımıza qədər yaşaması burada Nuhun tufanı 

hadisəsinin dərin iz qoyduğunu nəzərə çatdırır. 

Fikrimizcə, qeyd olunan toponimlərin Naxçıvan diyarındakı məşhur Gəmiqayaya yaxın ərazilərdə yerləşməsi 

Nuhun tufanı hadisəsinin bu regionla bağlılığı etimalını daha da qüvvətləndirir. Həmin baxımdan yanaşdıqda 

Nuh peyğəmbərin gəmisinin son dayanacaqlarından biri kimi ehtimal olunan Gəmiqayanın sağ və sol 

ətəklərindəki Nürgüt, Nüvədi kimi yaşayış yerlərinin adlarının da müəyyən səviyyədə Nuh hadisəsi ilə 

səsləşdiyini ehtimal etmək olar. Hətta Gəmiqayanın qabaq-qənşərindəki Naxçıvandan çox da uzaqda olmayan 

cənub ərazilərində tərkibində Nuh elementi olan Nəhənd, Nehran, Nehram, Nəhqan kimi toponimlərin olması 

qeyd edilən ehtimalı gerçəkliyə daha da yaxınlaşdırır. Özündə qədim tarixin izlərini əks etdirən bu qəbildən olan 

çaxsaylı toponimlər Naxçıvan diyarının Dünya tufanı, Nuh peyğəmbər hadisəsi ilə əlaqədar olduğunu diktə edir. 

Bunlar isə Naxçıvan sözünün Nuhçıxan, yəni həzrəti Nuh peyğəmbərin gəmisinin gəlib çıxdığı məkan olduğu 

barədəki mülahizələrin reallığına inamı artırır. Məşhur Gəmiqaya rəsmlərində üzərində qayıq, gəmi, tufan, 

qasırğa təsvirlərinin geniş yer tutması da toponimlərdə yaşayan həqiqətlərin təbiət abidəsində də öz əksini 

tapdığına şahidlik edir. 

Yer kürəsindəki Dünya tufanı hadisəsinin əhatə etdiyi coğrafiyada, heç bir ərazidə, Ağrıdağ ətrafında və ya 

Altayda Naxçıvandakı qədər həmin hadisə ilə səsləşən çoxsaylı mifoloji motivlərin, əfsanə və rəvayətlərin, 

etnoqrafik materialların, toponimlərin olması qeydə alınmamışdır. Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin yerə 

endiyi ehtimal edilən Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin ən uca zirvəsi sayılan Qapıçıq dağının yaxasındakı 

Gəmiqayadan və ətraflardakı ərazilərdən toplanmış zəngin materiallar tarixin pozulmaz naxışlarıdır. Maraqlıdır 

ki, əldə edilmiş nümunələrdə Nuhun gəmisi və Dünya tufanı ilə bağlı ən müxtəlif məsələlərlə yanaşı, ulu 

peyğəmbərin və övladlarının Naxçıvan ərazisində yaşayış məskənləri salmasını, burada yaşamasını, fəaliyyət 

göstərməsini nəzərə çatdıran motivlər də vardır. 
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Məsələn, "Nuhdaban əfsanəsi"ndə deyilir ki, "Nuh Nəbi sözün qurtardı. Dayandığı yerdən bir addım irəli 

atdı. Ayağı torpağa gələndə pəncəsi yox, dabanı yerə dəydi. Oğulları həmin yerdə yurd saldılar. Adına da 

Nuhdaban dedilər". Nuhla bağlı Naxçıvan ərazisindən toplanmış materiallarda ulu peyğəmbərin öz övladlarına 

bu ərazidəki "tüstüsüz alova bürünən", "od tutub yanan" dağların: Gəmiqaya, İlandağ və Ağrıdağın arasında 

yurd salmağı məsləhət görməsi motivi də öz əksini tapmışdır. Diqqətlə nəzər salsaq, Naxçıvan şəhəri də məsafə 

etibarilə Naxçıvan ərazisindəki Gəmiqaya ilə Türkiyə tərəfdəki Ağrıdağın tən ortasında yerləşir. Hətta XIX əsrin 

səksəninci illərində Naxçıvanda yaşayıb-işləmiş tanınmış rus maarifçi ziyalısı K.A.Nikitinin yerli əhali 

arasından topladığı materiallarda da Naxçıvan şəhərinin Nuh peyğəmbər tərəfindən salınmasına dair konkret 

mətləblər ifadə olunmuşdur: "Nuh hazırda Naxçıvan şəhərinin olduğu yerdə məskunlaşmışdır. O, burada 

gələcək şəhərin əsasını qoymuş və ailəsini orada yerləşdirmişdir. E Nuh və onun nəsli uzun illər Naxçıvanda 

yaşamışdır. Rəvayətə görə ilk insan nəsilləri buradan yayılmışdır. Nuhun özü, bacısı və ailənin bəzi digər 

üzvləri Naxçıvanda vəfat etmiş və orada dəfn olunmuşlar". 

Elmi dəlillər əsasında həzrəti Nuh peyğəmbərin məzarının da Naxçıvan şəhərində olduğu müəyyən 

edilmişdir. Bu barədə rus, türk və ərəb mənbələrində rəsmi məlumatlar mövcuddur. Eyni zamanda Azərbaycan 

realist rəssamlıq sənətinin banisi Bəhruz Kəngərlinin 1919-1921-ci illərdə Nuh peyğəmbərin Naxçıvandakı 

məzarının naturadan çəkdiyi rəsmlər bu gerçəkliyi bir daha təsdiq edir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun "Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa olunması haqqında"kı 28 iyun 

2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki türbəsinin mənbələrdə yazılan təsvirlərə 

uyğun şəkildə bərpa olunaraq yenidən ucaldılması tarixlə müasirliyin vəhdətini özündə cəmləşdirir. 

Başqa bir məsələ: Fikrimizcə, Naxçıvan sözünün tərkibindəki Nax komponenti də Nuhla bağlı məna ifadə 

edir. Doğrudur, tədqiqatlarda Nax-dan əsasən nax-lar, yəni Nax etnosu, Nax tayfası kimi bəhs edilir. Ancaq 

nəzərə almaq lazımdır ki, geniş mənada bəşəriyyət dünya tufanından sonra yeni həyata Nuhun tayfasının davamı 

olaraq, Nuhun törəmələrinin artması ilə başlamışdır. Həzrəti Nuh peyğəmbər ayrılıqda götürülmüş bir xalqın, 

xüsusi bir etnik qrupun deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin ulu babasıdır. Naxçıvan sözünün tərkibindəki Nax 

komponenti çox asanlıqla Nuh kimi də oxuna bilər. Məlum olduğu kimi, həzrəti peyğəmbərin hazırda türk-

müsəlman dünyasında Nuh kimi yazılan və tələffüz edilən adı ayrı-ayrı qövmlərdə Noy, hətta Nox kimi də 

işlədilir (Q.Qədirzadə). İndi də Noy forması Avropa xalqlarının dillərində qalmaqdadır. Bizə görə Nax etnosu 

zaman-zaman dəyişərək Nuh-Noy-Nox-Nax, yaxud da Noy-Nuh-Nəx-Nox-Nax şəklini almışdır. Azərbaycan 

dilində fonetik hadisə kimi x-h, yaxud da y-x, o-a səsdəyişməsi proseslərinin olduğunu nəzərə alsaq, Nuh-Noy, 

Nox-Nax formatındakı inkişafı təbii proses kimi asanlıqla izləmək və qəbul etmək lazım gələr. Yəni Nax 

etnosunun Nuh, Noy, Nax sözləri və anlayışları ilə əlaqədar olması mümkün ola bilən haldır. Vaxtilə akademik 

Ağamusa Axundov da Nax etnosunun nəticə etibarilə Nuh adından yaranması barədə ehtimal irəli sürərək 

yazmışdı: "Toponimin (Naxçıvan yer adının-İ.H.) birinci tərkib hissəsi Nax Nuh peyğəmbərin adının fonetik 

variantıdır". 

Bizim fikrimizcə, Nuhçıxan sözü Naxçıvan adının ilk əsas variantlarından biridir. Naxçıvan ərazisindəki 

Kiçik Qafqaz dağları silsiləsinin ən uca nöqtəsi olan, 3906 metr yüksəklikdə yerləşən Qapıçıq zirvəsi 

bəşəriyyətin babası həzrəti Nuh peyğəmbərə dünya tufanından sonra torpağa qədəm basmaq üçün açılmış kiçik 

qapı, yaxud ilk giriş yeridir. Üstü ilin bütün fəsillərində qarla örtülü olan Qapıçıq zirvəsi sanki dünya sularında 

Nuh peyğəmbərin xilaskarlıq simvolu kimi qaldırdığı ağ bayrağın rəmzi kimi də görünür. Qapıçıq, eyni 

zamanda Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin birinci limanı, ilk dayanacağı da deməkdir. Qapıçıq zirvəsində 

Gəmiqayadan qaynayıb çıxan Baca bulağı çeşməsi insanlığı Dünya tufanından xilas etmiş Nuh peyğəmbərin 

şərəfinə qaldırılmış həyat piyaləsinə bənzəyir. 

Qapıçıq nöqtəsindən süd kimi köpüklənərək üzü aşağı iki min metrədək məsafədə Nəsirvaz kəndinə qədər 

böyük sürətlə axan Baca bulağı suları sanki Gəmiqayanın zirvəsinə qalxmaq üçün istifadə olunan alpinist 

kəndiridir. Ordubad rayonundakı Nəsirvaz kəndinin adı "Bilqamıs" dastanında Nuh peyğəmbərlə əlaqədar təsvir 

olunan Nisr dağını yada salır. Gəmiqayanın yüksək ətəyindəki Nəbi yurdu (Nuh-Nəbi yurdu) Dünya tufanından 

sonra artıq burada ilkin məskunlaşmanın başlandığı məkan mənasını daşıyır. Bu ərazidəki Qaranquş yaylağı 

Nuh peyğəmbər əsatirindəki dimdiyində dəfnə yarpağı gətirən, yaxud caynaqları palçığa batmış vəziyyətdə 

gəmiyə geri qayıtmış qaranquş əhvalatının yadigarıdır. Gəmiqaya rəsmlərində bir neçə vəziyyətdə qaranquş 

təsvirləri qeydə alınmışdır. Gəmiqaya yüksəkliyinin sağ yaxasındakı Xəzər obası toponimi Nuh peyğəmbərin 
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oğlu Yafəsin törəmələrindən birinin adını yaşatmaqla yanaşı, ilkin məskunlaşma dairəsinin genişlənməsini əks 

etdirir. 

Haçadağ - İlandağ Nuh peyğəmbərin Dünya tufanının başa çatdığını və bəşəriyyətin yeni həyatının 

başlandığını elan etdiyi möhtəşəm xitabət kürsüsü - Elandağı təəssüratı yaradır. Haçadağdan üzü arana doğru 

olan ərazidəki Peyğəmbər ayağı sahəsindəki 52 ayaq izi yeri, yaxud təsviri həyati proseslərin ilkin 

məskunlaşmadan oturaq məkana doğru inkişaf etdiyini əks etdirir. Nəhayət, Naxçıvan şəhərinin cənub 

hissəsindəki Nuhdaban, adından da göründüyü kimi, həzrəti peyğəmbərin ayaq saxladığı, dabanını yerə basdığı, 

yəni oturaq həyat qurduğu yerin adıdır. Nuh peyğəmbərin məzarının da Nuhdaban adlı sahədə olması buranın 

çox qədim tarixə malik olduğunu göstərir. 

Fikrimizcə, bu məqamda tarixşünaslıqda Sasani hökmdarları tərəfindən miladın altıncı-yeddinci əsrlərində 

tikildiyi ehtimal edilən Köhnə Qalanın adındakı "köhnə" sözü də həmin qala divarlarının daha əvvəllərdən 

mövcud olduğunu, sonradan bərpa edildiyini düşünməyə müəyyən əsas verir. Xalq arasında yaşayan 

rəvayətlərdə Köhnə Qalanın təxminən iki min dörd yüz il əvvəl Naxçıvan şəhərinin Makedoniyalı İskəndərin 

hərbi yürüşlərindən qorunmaq üçün tikildiyini bildirən məlumatlar da yer almaqdadır. Bununla belə, bizim 

ehtimalımıza görə bəlkə də Köhnə Qala ilkin olaraq Nuh peyğəmbərin məzarının - movzeleyinin mühafizəsi 

üçün salınmış, tədricən Nuhdabanın-Nuhçıxanın-Naxçıvanın müdafiəsi məqsədilə genişləndirilmiş və inkişaf 

etdirilmişdir. Beləliklə, Qapıçıqdan, Gəmiqayadakı Nəbi yurdundan başlamış məskunlaşma prosesləri 

Nuhdaban oturaq məkanının salınması ilə başa çatmışdır. 

Nuh peyğəmbərin vəfatından sonra naxlar, nuhlar, peyğəmbərin tərəfdarları bu yeri onun şərəfinə Nuhçıxan 

adlandırmışlar. Naxçıvan şəhər adı da Nuhçıxandan yaranmışdır. Məsafə etibarilə çox yaxın ərazidə qədim 

Duzdağ mədənlərinin yerləşməsi Naxçıvanda şəhər tipli yaşayışın formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 

Mənbələrdə Duz dağının da Nuh peyğəmbər tərəfindən aşkar edilməsi və işə salınması haqqında məlumatların 

olması Naxçıvanda ilkin şəhərin yaranmasının qədim tarixinə dair mövcud təsəvvürləri elmi şəkildə tamamlayır. 

Böyük yaşayış məskəni üçün zəruri sayılan ibadət yerinin - Əshabi-kəhf ziyarətgahının da Nuhdabana çox yaxın 

məsafədə olması Naxçıvan ilkin şəhəri haqqında anlayışlara dayaq verir. Hətta Nuhdaban şəhər tipli yaşayış 

yerinin altında dərin mağara tipli sığınacaqların, kəhrizlərin mövcudluğu da ilkin şəhər mədəniyyəti mənasında 

Nuhdaban-Nuhçıxan-Naxçıvan ehtimalını qüvvətləndirir. 

Bütün bunlar Naxçıvanın ilkin səhər mənasında beş min illik qədim tarixə malik olduğunu düşünməyə əsas 

verir. Ona görə də dünyadakı digər qədim yaşayış yerləri kimi, Naxçıvan şəhərinin də tarixini müəyyən edərkən 

arxeoloji tədqiqatlarla bərabər, mifologiyaya və toponimikaya dair materiallara da istinad etməyin, problemə 

kompleks yanaşmağın diqqət mərkəzinə çəkilməsi daha obyektiv yanaşma olardı. 

 

Azərbaycan tarixində Naxçıvan 

 

Çoxəsrlik tarixə malik Naxçıvan diyarı həmişə Azərbaycanın üzvi tərkib hissəsi olmuşdur. Naxçıvan - qədim 

türk-oğuz yurdudur. "Kitabi -Dədə Qorqud" dastanlarındakı yer adlarının çoxu Naxçıvan ərazisində indi də 

yaşamaqdadır: Əlincə qalası, Dəvəşam, Şərur, Qaraçuq, Altuntaxt, Buğa çeşmə, Qazan göl, Sədərək, GünortacE 

Dədə Qorqudun Naxçıvandakı möhürləridir. 

Ən qədim dövrlərdə, miladın əvvəllərindən etibarən orta əsrlərədək Naxçıvan həmişə bir parçası olduğu ana 

Vətəni - Azərbaycanı təmsil etmişdir. Tarixin müxtəlif dövrlərində Naxçıvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

uğrunda mübarizənin məsuliyyətli imtahanlarından keçmişdir. Böyük İpək yolunun üzərində yerləşməsi bu 

diyarda iqtisadiyyatla yanaşı, elmin və sənətkarlığın da inkişafına səbəb olmuşdur. Naxçıvandan Şərqə: Təbriz-

Həmədan-Məşhəd-Aşqabad yolları bu regiona türk-müsəlman sivilizasiyalarının axınlarını, buradan Qərbə: 

İrəvan-Tiflis-Batum-Ərzurum-Trabzon-İstanbul, yaxud Tiflis-Rostov-Moskva-Peterburq-Varşava yolları bura 

Avropa düşüncəsini gətirmişdir. Bu mənada Naxçıvan - Şərq ağırlıqlı Qərb düşüncəsini və mədəniyyətini 

özündə əks etdirir. Şərq müsəlman təfəkkürü də, Qərb iqtisadi-maarifçi təsəvvürləri də burada möhkəm milli 

əsaslara malik olan Naxçıvanın süzgəcindən keçərək özünəməxsus şəkildə həyata vəsiqə almışdır. Nəticədə 

Naxçıvanda qədim zamanlardan etibarən millilik və dünyəvilik baxışları aparıcı faktora çevrilmişdir. Bir 

müddət Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin paytaxtı funksiyasını uğurla həyata keçirməsi isə burada milli 

dövlətçilik təfəkkürünün formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 
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Böyük memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin XII əsrdə tikdiyi məşhur Mömünəxatun məqbərəsi 

Azərbaycan milli memarlığının daş "Xəmsə"sidir. Sonrakı əsrlərdə Naxçıvan tüməni, Naxçıvan bəylərbəyliyi, 

Naxçıvan xanlığı, Naxçıvan mahalı müxtəlif tarixi mərhələlərdəki inzibati-ərazi vahidləri, dövlət qurumları 

regionda milli maraqların qorunub saxlanılmasında, ölkəmizin taleyində və inkişafında özünəməxsus rol 

oynamışdır. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda qurulmuş Araz-Türk Respublikası mürəkkəb hərbi-siyasi 

şəraitdə bu diyarın erməni təcavüzündən xilas edilməsinə və ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına 

uğurla xidmət etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvan Araz-Türk Respublikasını təmsil 

edənlərin istiqlalçılıq idealları uğrunda mübarizəsi yeni yaranmış müstəqil dövlətin ümummilli maraqlarının 

qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə etibarlı dəstəyin reallaşması mənasında da mühüm əhəmiyyətə malik 

idi. 

Bundan sonra bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının elan 

edilməsi əslində Sovet Rusiyasının Naxçıvanı tədricən Azərbaycan SSR-dən ayırıb Ermənistan SSR-in tərkibinə 

daxil etmək istiqamətindəki məkrli oyunlarının təzahürü idi. Bir çox mürəkkəb və ziddiyyətli vəziyyətlərin 

meydana çıxmasına, dövrün tələblərindən doğan irəli-geri gedişlərin müşahidə olunmasına baxmayaraq, 

Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin Sədri Nəriman Nərimanovun və qısa müddətdə ölkə rəhbərliyində 

Xalq Ədliyyə Komissarı, Xarici İşlər Komissarı, Azərbaycan SSR-in Rusiya Sovet Federativ Respublikasındakı 

fövqəladə nümayəndəsi, nəhayət Xalq Komissarlar Soveti sədrinin müavini vəzifəsində çalışmış Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin möhkəm siyasi iradəsi və dönməz milli mövqeyi sayəsində atılmış məqsədyönlü tarixi 

addımların nəticəsində Naxçıvan bolşevik-erməni oyunlarından xilas edilmiş, Azərbaycan SSR-in tərkibində 

muxtariyyat statusu qazana bilmişdir. 

Behbud ağa Şahtaxtinski həm Rusiya mərkəzi hökumət orqanlarında, həm də Azərbaycan bolşevik 

təşkilatında müxtəlif vəzifələrə yiyələnmiş erməni millətçilərinin, hətta bir çox hallarda ümumi maraqlar adı 

altında onlara yaxın mövqedən çıxış edən bir qrup azərbaycanlı bolşeviklərin separatçı niyyətlərinin aradan 

qaldırılması cəbhəsində mərdliklə mübarizə aparmışdır. Behbud ağa Şahtaxtinski bolşevik hökumətində vəzifə 

daşıyan, lakin Azərbaycanın milli maraqlarına vicdanla xidmət edən vətənpərvər dövlət xadimidir. Behbud ağa 

Şahtaxtinski Mirzə Davud Hüseynov, Əliheydər Qarayev və başqaları kimi RSFSR qarşısında milli təslimçilik 

fəaliyyətini icra edən bir çox Azərbaycan bolşevik rəhbərlərindən fərqli olaraq, keçmiş ittifaq dövlət 

çərçivəsində olsa da müstəqillik üçün bacarığı ilə çalışmış, həmin xəttin daha da inkişaf etdirilməsinə şəxsi 

töhfələr vermişdir. Bu görkəmli dövlət xadiminin Naxçıvanın muxtariyyat qazanması uğrunda apardığı ardıcıl 

və məqsədyönlü mübarizə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığına xidmətin ölkə səviyyəsində 

mükəmməl bir nümunəsidir. 

Sovet Rusiyasının rəhbəri Vladimir İliç Leninə yazdığı bəzi məqamlarda etiraz notası kimi səslənən rəsmi 

məktublar Behbud ağa Şahtaxtinskinin mükəmməl siyasi təcrübəyə və yetkin diplomatik düşüncəyə və cəsarətli 

mövqeyə malik olduğunu aydın nümayiş etdirir. Leninə ünvanlanmış 13 avqust 1920-ci il tarixdə yazılmış 

məktubdakı aşağıdakı sətirlər Behbud ağa Şahtaxtlının siyasi dünya görüşü və şəxsiyyəti haqqında aydın 

təsəvvür yaratmağa imkan verir: "Naxçıvan diyarı böyük siyasi, iqtisadi və strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki 

buradan bir dəmir yolu xətti İranın Maku xanlığına və oradan Türkiyənin Bəyazid şəhərinə, digər isə İranın 

Təbriz şəhərinə aparır. Beləliklə mühüm dəmir yol məntəqəsi kimi Naxçıvan diyarı bizi Türkiyə ilə və İranın 

zəngin əraziləri ilə birləşdirir. Daşnakların xeyrinə bu vacib birləşdirici məntəqədən Azərbaycan və Rusiya 

imtina etməməlidirlər. EBu diyarın Ermənistana verilməsi xalqın özünütəyin prinsipi və Sovet Azərbaycanının 

hüquqlarını pozurE Ümid edirəm ki, Sovet Rusiyasının hökuməti mənim bəyanatımı diqqətsiz qoymayacaq, 

Sovet Azərbaycanının və Sovet Rusiyasının özünün hüquq və maraqlarının pozulmasına yol verməyəcəkdir". 

Azərbaycan mərkəzi hökumətində erməni bolşeviklərinin və onların tərəfdarlarını təzyiqilə 1920-ci ilin 

dekabrında Naxçıvanın Ermənistan SSR-ə verilməsi barədə bəyanatlar səslənərkən Behbud ağa Şahtaxtinski 

həyatını böyük risk qarşısında qoyaraq öz daxili iradəsi ilə, heç bir icazə almadan və razılaşma əldə etmədən 

Bakıdan Naxçıvana gəlməsi, yerli əhalinin kütləvi etirazlarını təşkil etməsi və referendum keçirilməsinə nail 

olması tarixdə az təkrar olunan hadisələrdən biridir. Əslində 1921-ci ilin yanvar ayında keçirilmiş referendumda 

əhalinin doxsan faizdən çoxunun Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində qalmasına səs verməsi ilə ərazinin 

və burada yaşayan azərbaycanlıların taleyi həll olunmuşdur. Bu mənada 1921-ci ilin yanvar referendumu 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasını və muxtariyyat qazanmasını təmin etmişdir. 
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Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərində mühüm tarixi əhəmiyyəti olan 1921-ci ilin Moskva və Qars 

müqavilələri ölkə rəhbəri Nəriman Nərimanovun və Behbud ağa Şahtaxtinskinin ideya və əməl birliyinin 

mühüm tarixi hadisəsidir. Moskva və Qars müqavilələrinin hazırlanması və imzalanması prosesinə Azərbaycan 

tərəfdən Behbud ağa Şahtaxtinski rəhbərlik etmişdir. Qars müqaviləsində Behbud ağa Şahtaxtinskinin imzası 

vardır. Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtariyyat statusu 

qazanması təmin edilmişdir. Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsi 

qismində Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquqi-siyasi təminatıdır. Bütün bunlar 9 fevral 1924-cü ildə 

Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasını hazırlanmış, bu tarixi faktın 

həyata keçirilməsinə real zəmin yaratmışdır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da möhkəmləndirilməsinə 

xidmət edən böyük tarixi hadisədir. Muxtar Respublika statusu Naxçıvanın regionda ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün mühafizə edilməsində Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin qorunub saxlanılmasına və daha da 

genişləndirilməsində rolunun və imkanlarının qüvvətlənməsinə imkan yaradır. 

Xalqımızın böyük oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyev XX əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışarkən böyük uzaqgörənliklə regionun erməni 

təcavüzündən xilas edilməsində beynəlxalq statusa malik Qars müqaviləsinin müddəalarını ön mövqeyə 

çəkmişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Qars müqaviləsi əsasında apardığı məqsədyönlü dövlətçilik 

siyasəti müstəqilliyin bərpasından sonrakı ilk illərdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin, region dövlətləri ilə 

əlaqələrin yenidən qurulmasında, Muxtar Respublikanın ərazi taleyinin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll 

edilməsində dünya ictimaiyyətinin problemə ciddi münasibət bəsləməsinin təmin edilməsində mühüm rol 

oynamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 12 oktyabr 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyi münasibətilə keçirilmiş təntənəli yığıncaqdakı tarixi nitqində muxtariyyat tarixinə və 

bu siyasi-hüquqi statusun müasir əhəmiyyətinə verdiyi qiymət beynəlxalq hüququn da, Azərbaycan 

reallıqlarının da mahiyyətini aydınlaşdırır: "Naxçıvanın muxtariyyatı tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə 

böyük bir mubarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçünE Moskva müqaviləsinin 

və xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti olubdur. 

Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, 

dövlətçiliyini, muxtariyyatını gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi 

olmayan bir sənəddir". 

Çox məsuliyyətli, mürəkkəb və gərgin hərbi-siyasi şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni 

işğalından xilas edilməsi, regionun siyasi-hüquqi təminatının möhkəmləndirilməsi, burada iqtisadi böhranı 

aradan qaldırması görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana əvəzsiz xidmətlərindən 

biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunub saxlanılması Azərbaycan dövlətinin sərhədlərinin 

bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda mübarizənin mühüm tarixi səhifəsidir. Böyük dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin 17 noyabr 1990-cı il tarixdə keçirilmiş 

sessiyasında hələ Sovetlər İttifaqı dağılmamış üçrəngli Azərbaycan bayrağının dövlət rəmzi olaraq qəbul 

edilməsi Azərbaycanın istiqlal tarixinin çox şərəfli hadisəsidir. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası 

formatında qəbul olunmuş rəsmi siyasi-inzibati tərkibdən "Sovet Sosialist" sözlərinin çıxarılmasına qərar 

verilməsi də böyük siyasətin reallığı və siyasi uzaqgörənliyin əməli ifadəsidir. Həmin dövrdə məhz böyük 

dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi iradəsi ilə həmrəy olan xalqın yekdil qərarı ilə SSRİ-nin saxlanılmasına 

dair referendumun Naxçıvanda təşkil edilməməsi milli istiqlala xidmətdir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkə 

miqyasında böyük xilaskarlıq missiyası və bütövlükdə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi vəzifələri 

qətiyyətlə və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmişdir. Ölkəmizin digər regionları ilə bir sırada Azərbaycan 

Respublikasının tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikası da ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin 

işığında özünün yeni inkişafı üçün real və etibarlı təminat qazana bilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bütün regionların, o cümlədən də Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ardıcıl olaraq, hərtərəfli və sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi istiqamətində dövlət 
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səviyyəsində böyük proqramların həyata keçirilməsini təmin edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası hazırda 

inkişafdan böyük intibaha doğru özünün yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. 

 

Yeniləşən Naxçıvan 

 

Azərbaycanın müstəqillik epoxasının ən böyük göstəricilərindən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

müasir yüksək inkişafıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli və sürətli inkişafı müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin mühüm nailiyyətidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişaf səviyyəsi özünəməxsus 

çətinlikləri olan blokada şəraitində də böyük surətlə və hərtərəfli şəkildə inkişaf etməyin mümkünlüyünün 

isbatıdır. Muxtar Respublikanın paytaxtı qədim və çoxəsrlik tarixə malik Naxçıvan şəhəri Avropanın inkişaf 

etmiş regional mərkəzləri ilə müqayisə oluna bilər. 

Naxçıvanda ordu quruculuğu da, aqrar siyasət də, sənayeləşmə də uğurla həyata keçirilməkdə davam edir. 

Naxçıvanın ən yüksək standartlara cavab verən gömrük xidməti sərhəd qapılarında ölkəmiz haqqında yüksək 

təsəvvür yaradan, iqtisadi təhlükəsizliyə təminat verən mühüm giriş nöqtələridir. Naxçıvanın duzu, mineral 

suları, dərman bitkiləri, Naxçıvan avtomobiliE böyük bazarda özünəməxsus çəkiyə malikdir. Naxçıvan 

şəhərindəki beşulduzlu Təbriz və Duzdağ hotellərinin beynəlxalq turizm üçün hər cür imkanları vardır. Milli 

mədəniyyətin aparıcılığı ilə və Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin ənənələrinin sintezi əsasında yenidən qurulan 

Naxçıvan şəhəri şəhərsalmanın yeni modelini özündə cəmləşdirir. İndi nəinki Naxçıvan şəhərində, eyni 

zamanda Şərurda və Ordubadda da çox rahatlıqla beynəlxalq səviyyəli tədbirləri həyata keçirmək mümkündür. 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX Zirvə toplantısının 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərində 

keçirilməsi, region dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinin Naxçıvanda toplaşması, bir çox rəsmi nümayəndə 

heyətlərinin Naxçıvana səfərləri Muxtar Respublikanın geniş mənada Azərbaycan üçün həm də yeni xarici 

siyasət məkanına çevrildiyini nümayiş etdirir. Dünyanın və Azərbaycanın görkəmli alimlərinin bir çox 

beynəlxalq elmi tədbirlərdə, "Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan" (1996), "Nuh peyğəmbər, Dünya tufanı və 

Naxçıvan" (2009), "İlkin şəhər və Duzdağ" (2012) və sair kimi aktual məsələlərə həsr edilmiş simpoziumlarda 

Naxçıvanda müzakirələr aparmaları Naxçıvanın həm də cəlbedici elmi mərkəzlərdən birinə çevrildiyini əyani 

şəkildə nümayiş etdirir. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti dünyada müasir tipli ali məktəb səviyyəsinə örnəkdir. Dünyanın 10 ölkəsindən 

tələbələri olan, ölkəmizin bütün regionlarını təmsil edən gəncliyi özündə birləşdirən Naxçıvan Dövlət 

Universiteti beynəlxalq universitetlər mühitində qəbul olunan və ölkəmizdə özünəməxsus nüfuz qazanmış ali 

məktəbdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi özünün elmi məktəblərini yaratmaq 

yollarında inamla inkişaf edir. Son illərdə çap olunmuş çoxcildli ensiklopediyalar və antologiyalar, 

monoqrafiyalar və atlaslar Azərbaycan elminin Naxçıvan məktəbinin böyük uğurlarıdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 6 avqust 2012-ci il tarixli sərəncamı əsasında hazırlanmış və 

"Əcəmi" nəşriyyatında 2013-cü ilin axırlarında nəşr edilmiş 3 cildlik "Naxçıvan tarixi"nin birinci cildi qədim 

diyarın möhkəm elmi əsaslara malik mükəmməl tarixi salnaməsini yaratmaq istiqamətində atılmış böyük 

addımdır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən elm 

adamlarının çoxillik axtarışlarının nəticəsi kimi meydana çıxmış və zəngin elmi mənbələrlə yanaşı, həm də 

nadir yerli tədqiqat materialları əsasında yazılmış "Naxçıvan tarixi" Azərbaycan tarixşünaslığına qiymətli 

əlavədir. Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanasında, Naxçıvan Dövlət 

Universitetində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində yaradılmış elektron 

kitabxanalar dünyanın ən müasir elmi mərkəzlərinə və kitabxanalarına çıxış imkanlarına malikdir. Naxçıvanın 

universitet görkəminə malik olan bütün ali və orta məktəbləri ən müasir informasiya texnologiyaları ilə təchiz 

edilmişdir. Yeni salınan Naxçıvan Özəl Universiteti kompleksi XXI əsrin universitet quruculuğunun əsas 

göstəricilərini özündə əks etdirir. Azərbaycan bəstəkarlığının və ölkə rəssamlığının Naxçıvan məktəbi vahid 

ümummilli mədəniyyətimizi zənginləşdirən töhfələr verə bilir. Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatını 

milli düşüncəni inkişaf etdirən əsərlərlə daha da zənginləşdirir. Hazırkı dövrdə ədəbi prosesdə bu diyardan 

Azərbaycana və dünyaya ucalmış böyük demokrat ədib Cəlil Məmmədquluzadənin, tarixi roman məktəbinin 

yaradıcısı M.S.Ordubadinin, romantizm ədəbi cərəyanının banisi Hüseyn Cavidin parlaq adı və ölməz sənəti ilə 

bağlı ənənələrin müasirlik ruhunda yaradıcılıqla davam etdirilməsinin məsuliyyəti yaşanmaqdadır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1084 

 

Bir sözlə, Azərbaycanın bu tarixi ərazilərində müasir həyat və ictimai-ədəbi mühit daim yeniləşir və inkişaf 

edir. Bütün bunlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni epoxadakı məqsədyönlü, düşünülmüş siyasətinin və 

müasir inkişafının mühüm göstəriciləridir. Bir neçə ölkənin coğrafiyasını əhatə edən bir regionda Azərbaycanın 

dövlətçilik maraqlarının qorunması və daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər Muxtar Respublikanın ölkə qarşısında məsuliyyətli bir hesabatıdır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi, regionda böyük quruculuq 

proqramlarının ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilməsi, maarifçilik hərəkatının genişləndirilməsi, müasir inkişafın 

təmin edilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun çoxillik dövlətçilik 

təcrübəsinin, böyük əməllə əsil sədaqətin vəhdəti olan yorulmaz fəaliyyətinin real nəticələridir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan geniş miqyaslı işlərə həmişə yüksək qiymət 

vermişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dediyi kimi, "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sübut etdi ki, Vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı 

olmayaraq böyük işlər görə bilər". 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin də Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata 

keçirilən böyük quruculuq proseslərinə verdiyi qiymət aşağıdakı sözlərdə öz əksini tapmışdır: "Azərbaycanın 

digər bölgələri də inkişaf edir, amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdirE Bunu 

- abadlıq, quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diqqətlə tikilməsini Naxçıvana gələn hər 

bir vətəndaş, qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür. Bu da əsas şərtdir. Bəzən sual 

verirlər ki, uğurlu siyasətin əsas səbəbi nədir? Mən hesab edirəm ki, xalqa olan məhəbbətdir. Doğma torpağa 

olan məhəbbətdir. Əgər bu varsa, deməli, rəhbərlikdə olan şəxslər də öz doğma xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə 

xidmət edirlər. Bu, Naxçıvanda var və məni çox sevindirir". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 yaşının tamam olması Azərbaycan dövlətçilik tarixinin mühüm 

hadisəsidir. Naxçıvanda müasir inkişafın böyük təzahürləri Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin uğurudur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyatın bütün sahələrində əldə olunan parlaq nəticələr qədim ənənələrə malik 

olan bu diyarın müstəqil Azərbaycan dövlətinə samballı töhfələridir. 

Nuhdabandan, Nuhçıxandan başlanan böyük yolların, əsrlər boyu formalaşmış möhkəm təməllərin üzərində 

qüdrətlə ucaldılan müasir Naxçıvan yeni Azərbaycanın qiymətli bir əsəridir! 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yübileyinin keçirilməsi haqqındakı 14 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncamı ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

bu qədim diyarın tarixi nailiyyətlərinin və müasir inkişafının qiymətləndirilməsinə dövlət səviyyəsində 

göstərilən yüksək münasibətin ifadəsidir. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin 

qeyd olunması ölkəmizdə milli-mənəvi özünüdərk proseslərinin, ərazi bütövlüyü amalının daha da 

dərinləşməsinə, azərbaycançılıq ideyasının möhkəmləndirilməsinə meydan açan əhəmiyyətli böyük siyasi tarixi 

hadisədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncamında deyildiyi kimi, "Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan çətin 

sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu 

diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, 

sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik 

muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi 

sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal 

iştirakçısıdır. Naxçıvan hazırda mötəbər tədbirlərin təşkil olunduğu məkana çevrilmişdir". 

Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan 5 min illik yaşa malik qədim Naxçıvanın muxtariyyatının 90 illiyi 

mübarək olsun! Daha böyük uğurlar! 

 

Azərbaycan.-2014.-7 fevral.-N 26.-S.5. 
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İnkişaf yeni mərhələyə qədəm qoyur 

"Heydər Əliyev ili"ni hərtərəfli inkişafla başa vuran Naxçıvan "Muxtariyyət ili"ndə daha böyük uğurlar 

üçün geniş yol açıb 

Elxan MƏMMƏDOV 

 

Ölkəmiz özünün iqtisadi inkişaf göstəriciləri ilə dünya dövlətləri sırasında yerini getdikcə 

möhkəmləndirir. Dövlətin insan amilini əsas götürərək xalqın rifahı üçün çalışması ölkəmizin bütün 

regionlarının inkişafını sürətləndirir. Yeni ictimai yaşayış binaları tikilir, inzibati binalar inşa olunur, iş 

yerləri açılır, səhiyyə obyektləri, mədəniyyət müəssisələri, təhsil ocaqları müasir dünya standartlarına 

uyğunlaşdırılır. Bütün bunlar isə birinci növbədə ölkə Prezidenti  İlham Əliyevin dediyi kimi, 

"siyasətimizin təməlində Azərbaycan vətəndaşı dayandığı üçün" həyata keçirilir. 

 

Azərbaycan vətəndaşının rifah halını daha da yaxşılaşdırmaq üçün həyata keçirilən  tədbirlərin nəticəsidir ki, 

2013-cü il ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurlarla, bütün 

sahələrdə dinamik inkişafla yadda qaldı. 

Hələ 2012-ci ilin sonunda - dekabr ayının 22-də dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin VI sessiyasında 2013-cü il Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Heydər Əliyev ili" elan edilmişdi. Ali 

Məclisin Sədri Vasif Talıbov həmin sessiyada demişdi: 

"Ümummilli liderin quruculuq konsepsiyası 2013-cü ildə - "Heydər Əliyev ili"ndə də muxtar 

respublikamızda inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi olacaqdır. Biz bu yolla gedərək, muxtar respublikamızı 

davamlı inkişafa qovuşduraraq doğma Azərbaycanın inkişafına öz töhfəmizi verəcəyik". 

Bu mənada 2013-cü il muxtar respublikanın kənd, qəsəbə, rayon və şəhərlərində həyatın bütün sahələrində 

ümummilli liderin adına layiq inkişafla yadda qaldı. Ötən il muxtar respublikada əldə edilən böyük uğurların 

blokada şəraitində qazanılması inanılmaz gerçəklikdir. Naxçıvanın inkişafdan intibaha qovuşması ilə xarakterizə 

olunan 2013-cü il düzgün idarəetmənin, vətən sevgisinin, yurd sahibliyinin nəticəsində əldə edilmişdir. "Heydər 

Əliyev ili"ndə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial həyatın bütün sahələrində qazanılan uğurların başlıca 

səbəbi isə ulu öndərin yoluna sədaqət və bu yolun davam etdirilməsi olmuşdur. 

2013-cü ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun həcmi 2 milyard 337 milyon manatdan çox 

olmuşdur ki, bu da bir il əvvəlki müvafiq göstərici ilə müqayisədə 10 faizdən çoxdur. 2013-cü ildə hər bir nəfərə 

düşən ÜDM həcmi ötən illə müqayisədə 9 faiz artaraq 5 min 420 manata çatmışdır. Yola saldığımız ildə muxtar 

respublikanın iqtisadi inkişafında nəzərəçarpacaq ciddi nəticələr əldə olunmuşdur. Muxtar respublikanın 2009-

2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafını nəzərdə tutan İkinci dövlət proqramının uğurla başa çatdırılması 

sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına, əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılmasına, yeni istehsal sahələrinin 

və iş yerlərinin açılmasına, əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına, infrastruktur və kommunal xidmətlərin 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə öz təsirini göstərmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində muxtar 

respublikanın ümumi daxili məhsulunda özəl bölmənin xüsusi çəkisi artaraq 87 faiz təşkil etmişdir. Bu da 

bölgədə hər bir rayonun əmək və xammal ehtiyatlarından səmərəli istifadə yolu ilə yeni istehsal və xidmət 

sahələrinin yaradılması, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan verən layihələrin həyata 

keçirilməsi ilə əldə olunmuşdur. Belə ki, ötən il istehsal potensialının gücləndirilməsi siyasətinə uyğun olaraq 

müxtəlif təyinatlı 122 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlamışdır. 

Bütün bunların həyata keçirilməsində sahibkarlara verilən güzəştli kreditlərin böyük rolu olmuşdur. 2013-cü 

ildə muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən 42 milyon 800 min manata 

yaxın kreditləşmənin 17 milyon 305 min manatı, yaxud 40 faizi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və 

hüquqi şəxslərə verilmişdir. Sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən maliyyə dəstəyinin 5 milyon 960 min manatı 

fərdi sahibkarlığın inkişafına, 11 milyon 345 min manatı isə özəl bölmədə yeni istehsal sahələrinin 

yaradılmasına yönəldilmişdir. 
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Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış əlverişli şərait bu sahəyə marağı daha da artırmış, ötən il sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə bağlı 24 hüquqi və 1162 fiziki şəxs müraciət etmiş, onların hamısı qeydə alınmışdır. Sahibkarların 

sayının artması, öz növbəsində, muxtar respublikada istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin 

çeşidinin də artmasına, müxtəlif məhsullara olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsinə,  idxaldan 

asılılığın aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərmişdir. 

Uğurların əldə olunmasında qəbul edilmiş 2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-

iqtisadi inkişafı, 2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin etibarlı ərzaq məhsulları ilə 

təminatına dair və 2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin 

inkişafı üzrə dövlət proqramlarının düzgün həyata keçirilməsinin də böyük payı var. Həmin proqramların icrası 

muxtar respublikada yerli istehsalın həcminin artmasına, əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatına 

geniş imkanlar yaratmışdır. Nəticədə bu gün muxtar respublikada 115 növdə, 459 çeşiddə ərzaq, 231 növdə, 529 

çeşiddə qeyri-ərzaq məhsullarının istehsalı üçün bütün imkanlar yaranıb və 2013-cü ildə 106-sı ərzaq və 226-sı 

qeyri-ərzaq olmaqla 332 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilmişdir. 

2013-cü ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılması daxili tələbat məhsulları istehsalı ilə yanaşı, məşğulluq 

problemlərinin həllinə də əhəmiyyətli təsir göstərmiş, 2127 yeni iş yeri açılmışdır ki, onun da 1960-ı daimi iş 

yeridir. 

Ölkə başçısının xüsusi diqqət ayırdığı su və kanalizasiya layihələri muxtar respublikanın bütün şəhər və 

rayonlarında, rayon mərkəzlərinə yaxın, eləcə də əhalinin daha çox olduğu böyük kəndlərdə uğurla davam 

etdirilir. 

2013-cü ildə muxtar respublikada əldə olunan uğurlardan biri də enerji təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu sahədə 

həyata keçirilən tədbirlər ötən ildə də davam etdirlimiş, Şərur rayonunda 20,5 meqavat gücündə Arpaçay Su-

Elektrik Stansiyası tikilərək istifadəyə verilmişdir. Ordubad rayonunda 36 meqavat gücündə "Ordubad", Şərur 

rayonunda 1,4 meqavat gücündə "Arpaçay-2" su-elektrik stansiyalarının tikintisi isə davam etdirilir. 

Hazırda muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi ilbəil çoxalır. Muxtar respublikaya gələn 

turistlərin sayında da xeyli artım var. 2013-cü ildə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi əvvəlki ilə nisbətən 11 faiz 

artaraq 501 milyon 493 min ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bunun da 389 milyon 915 min ABŞ dolları ixracın, 

111 milyon 578 min ABŞ dolları isə idxalın payına düşmüşdür. İxracın idxalı üstələməsi nəticəsində xarici 

ticarət dövriyyəsində 278 milyon 337 min ABŞ dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. 

Turizm sektorunda da uğurlar əldə edilmişdir. Hazırda muxtar respublikada iqtisadi, sosial və ekoloji 

tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsinin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Şahbuz 

rayonunun Ağbulaq kəndi ərazisində müasir tələblərə cavab verən Ağbulaq İstirahət Mərkəzinin istifadəyə 

verilməsi buna misaldır. Turizm sektorundakı səmərəli fəaliyyətin nəticəsidir ki, 2013-cü ildə muxtar 

respublikaya ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən ümumilikdə 370 mindən çox turist gəlmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin quruculuq xəttinə, siyasi ideyalarına sadiqlik nümunəsinin nəticəsidir ki, 

muxtar respublikanın hər bir vətəndaşı ölkə başçısı cənab İlham Əliyevi bu siyasi xəttin ən layiqli davamçısı 

kimi görür. 2013-cü ildə ölkədəki prezident seçkilərində də siyasi fəallıq və qəti mövqe ortaya qoyan muxtar 

respublika sakinləri bir daha öz iradələrini və əqidələrini göstərərək ölkə başçısını növbəti dəfə bu vəzifədə 

görmək istədiklərini nümayiş etdirdilər. 20 ildir ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla 

addımlayan muxtar respublikanın hər bir tərəfinin müasirliyə qovuşması, hər sahədə yeniliklərin tətbiq edilməsi, 

hər bir vətəndaşın rifahının yüksəlməsinin təmin edilməsi üçün imkanların səfərbər edilməsi də dövlətin öz 

vətəndaşına necə qayğı ilə yanaşdığının bariz nümunəsidir. Bu diqqətə layiq olmağa çalışan naxçıvanlılar 

dövlətin həyata keçirməyə çalışdığı bütün tədbirlərdə öz səylərini əsirgəmirlər. 

Artıq 2013-cü il - "Heydər Əliyev ili" öz böyük uğurları ilə geridə qaldı. Amma Heydər Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi uğurlu yol davam edir. 2014-cü il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 90 illiyi 

ilə əlamətdar olacaq. Bu mənada ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 14 yanvar 2014-cü il tarixdə imzaladığı 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncamından irəli gələn 

vəzifələrin həyata keçirilməsinə ilin ilk günlərindən başlanılıb. 

Naxçıvanın bugünkü tərəqqi və inkişafı özünün ən yüksək pilləsindədir. Artıq naxçıvanlıların blokada 

çətinlikləri, düşmən qorxusu, ərzaq qıtlığı, enerji, istilik problemləri yoxdur, əhalinin yaşayış səviyyəsi ilbəil 

daha da yaxşılaşır. Bunun müqabilində naxçıvanlıların yurda bağlılığı, torpaq sevgisi artır. İndi ən ucqar sərhəd, 

dağ kəndləri tamamilə müasirləşir... 
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Ötən illərdə olduğu kimi, "Muxtariyyət ili"ndə də Naxçıvan hərtərəfli inkişaf strategiyasına sadiq qalacaq, 

abadlıq-quruculuq işlərinin həcmi, sosial-iqtisadi inkişaf dinamikası və əhalinin rifah halı daha da 

yaxşılaşacaqdır. Heç şübhəsiz ki, "Muxtariyyət ili" də Azərbaycanın bu tarixi ərazisinin yüksəliş və tərəqqisi ilə 

əlamətdar olacaq. 

 Azərbaycan.-2014.-6 fevral.-N 25.-S.6. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1088 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması ölkəmizin həyatında  
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AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

sədri, akademik 

 
Bu il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 ili tamam olur. Muxtar 

respublikanın yaradılmasının Azərbaycanın, habelə bölgənin tarixində böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və onun 

xalqımızın həyatında əlamətdar hadisə olduğunu nəzərə alan ölkə Prezidenti İlham Əliyev 2014-cü il yanvarın 

14-də Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: "Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin 

sınaqlarla dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu 

diyar həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, 

sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik 

muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi 

sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal 

iştirakçısıdır". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 

Bunu nəzərə alan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2014-cü ili muxtar 

respublikada "Muxtariyyət" ili elan etmiş və Tədbirlər Planını təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında 2014-cü ildə 

muxtar respublikanın idarə və təşkilatlarında, elm və təhsil müəssisələrində bir sıra tədbirlərin hazırlanıb həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu istiqamətdə görüləcək işlərə artıq başlanılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının ildönümü müxtəlif vaxtlarda dövlət səviyyəsində qeyd 

olunmuşdur. 1949-cu ildə muxtar respublikanın 25, 1964-cü ildə 40, 1974-cü ildə 50 illik yubileyləri 

keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 (1999), 80 (2004), 85 (2009) illik yubileyləri qeyd edilmişdir. Ölkəmiz Muxtar 

Respublikanın 90 illik yubileyini yüksək əhval-ruhiyyə və böyük nailiyyətlər qazanmaqla qeyd edir. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb tarixi inkişaf yolu 

keçmişdir. Naxçıvan ərazisində hadisələri mürəkkəbləşdirən XIX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülən, özlərinin dövlətlərini yaratmağa cəhd edən ermənilər olmuşdur. 

1918-ci ilin may ayında Azərbaycan torpağında yaradılan Ermənistan (Ararat Respublikası) dövləti 9,8 min 

kv. km ərazidə yerləşmişdi. Bununla kifayətlənməyən Ermənistan Azərbaycana qarşı 7,9 min kv.km ərazi iddia 

edirdi. İddia etdiyi ərazilər içərisində Naxçıvanı ən vacib hesab edirdi. Belə bir uydurma fikir irəli sürürdü ki, 

"Naxçıvan və Şərursuz Ermənistan yaşaya bilməz". Ermənilərin xülyalarının gerçəkləşməsi üçün bir sıra 

dövlətlər ona siyasi dəstək verməklə yanaşı, iqtisadi və hərbi yardım göstərirdilər. Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının düşdüyü çətin vəziyyətlə əlaqədar o, Naxçıvana lazım olan köməyi göstərə bilmirdi. Bu 

vəziyyəti obyektiv qiymətləndirən Naxçıvan əhalisi, yerli ziyalılar, Müsəlman Milli Şurası bütün imkanları və 

qüvvələri ilə erməni daşnaklarına qarşı inadla mübarizə aparırdı. Naxçıvanın erməni işğalına düşməsinə imkan 

vermir, hər vəchlə Azərbaycanın tərkibində qalmağa çalışırdılar. 

1920-ci il aprelin 27-də bolşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal edəndən sonra Naxçıvan bölgəsində ermənilər 

daha da fəallaşdılar. Rusiya rəhbərləri Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistanı sovetləşdirmək istəyirdi və 

onları şirnikləndirirdi. 

Ermənistanın daşnak rəhbərliyi Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. 

Ermənistan hökuməti bildirirdi ki, əgər Azərbaycan Şərur-Dərələyəz qəzasından və Naxçıvan rayonundan 

imtina edərsə, o da öz növbəsində Qarabağ və Zəngəzurun Azərbaycana birləşdirilməsinə razılıq verər. 

Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri N. Nərimanov bu təklifi rədd edərək, qədim Azərbaycan torpaqları olan 
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Naxçıvan və Culfa ərazilərinin dərhal sovet qoşunları tərəfindən tutulmasını və Azərbaycana birləşdirilməsini 

təkidlə tələb edirdi. 

Naxçıvanın sovetləşməsi uğrunda mübarizəyə başlanıldı və daşnaklara qarşı aparılan əməliyyatlar 

nəticəsində 1920-ci ilin iyunun 28-də Naxçıvan şəhəri tutuldu. İyunun 29-da Naxçıvan İnqilab Komitəsi təşkil 

edildi və bu komitə Naxçıvanı Sovet Sosialist Respublikası elan etdi. Naxçıvan İnqilab Komitəsinin tərkibinə 

Mirzəli bəy Bektaşov, Abbas Qədimov, Fərəməz Mahmudbəyov, Qafar Babayev və b. daxil oldular. 

1920-ci il avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab Komitəsinin sədri Mirzəli bəy Bektaşov Azərbaycan SSR XKS-

nin sədri N. Nərimanova göndərdiyi məktubda yazırdı: "Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə 

Naxçıvan ölkəsi özünü Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir..." 

1920-ci ilin avqustun 10-da Sovet Rusiyası ilə Ermənistan arasında müvəqqəti saziş bağlandı və onun 

şərtlərinə görə Şərur-Dərələyəz qeyd-şərtsiz Ermənistana verilirdi. Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan isə yenə də 

"mübahisəli vilayətlər" elan olunurdu. Bununla Rusiya Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistanı 

sovetləşdirmək siyasəti yürüdürdü. N. Nərimanov Moskvaya göndərdiyi teleqramlarda Azərbaycanda sovet 

hakimiyyəti qurulana qədər mübahisəsiz sayılan vilayətlərin indi nədənsə mübahisəli sayılmasına qarşı ciddi 

etirazını bildirirdi. 

1920-ci il oktyabrın 28-də Sovet Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı arasında başqa bir müqavilə imzalandı. Bu 

müqavilədə Azərbaycanın rəyi nəzərə alınmadan Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana güzəşt edilirdi. Bolşevik 

Rusiyası bu yolla Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulması üçün zəmin hazırlamaq, ermənilərin rəğbətini 

qazanmaq istəyirdi. 

Ermənistan SSR yaradıldıqdan sonra (1920, 29 noyabr) Azərbaycan ərazisinə iddialar daha da artdı. 1920-ci 

il noyabrın 30-da AK(b)P MK Siyasi və Təşkilat bürolarının birləşmiş iclasında N. Nərimanovun verdiyi 

bəyanat və ertəsi gün qəzetlərdə onun saxtalaşdırılmış şəkildə dərc olunması erməni iddialarının daha da 

artmasına səbəb oldu. N. Nərimanov Ermənistan SSR yaradılması münasibətilə təbrik göndərilməsini təklif 

etmiş və demişdi ki, "Sovet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında heç bir sərhəd yoxdur". 

Qərarda da, N. Nərimanov çıxışında da, 1920-ci il dekabrın 1-də Bakı Sovetinin iclasında onun elan etdiyi 

bəyannamədə də Naxçıvan haqqında məsələ qaldırılmamışdı. Qəzetlərdə dərc olunmuş bəyannaməyə aşağıdakı 

fikir əlavə edilmişdi: "Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının ərazisi Sovet Ermənistanının ayrılmaz ərazisidir". Bu 

sözlər, ola bilsin, diplomatik mülahizələrə görə, Q. Orconikidze, S. Kirov və onların həmfikirləri tərəfindən ora 

daxil edilmişdi. Həmin fikir ermənilərin yeni addımlar atmasına təkan verdi və dekabrın 25-də onlar Zəngəzurda 

"Azad Sünik hökuməti" təşkil etdilər. Zəngəzur qəzasının qərb hissəsi Ermənistanın əlinə keçdi. 

N. Nərimanov və onun yaxın silahdaşlarının qəti mövqeyi və prinsipiallığı sayəsində Naxçıvanı Ermənistana 

birləşdirmək cəhdi baş tutmadı. 1920-ci il dekabrın 2-də Aleksandropolda (Gümrüdə) Ermənistanın daşnak 

hökuməti ilə Türkiyə arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən sonradan Naxçıvan, Şərur və Şahtaxtıda səsvermə 

yolu ilə xüsusi idarəçilik yaradılmalı idi və Ermənistan onun işinə qarışmamağı öz öhdəsinə götürürdü. Həmin 

müqaviləyə əsasən türk generalı Veysəl Ünüvar özünü müvəqqəti fövqəladə komissar elan etdi, öz dəstələri ilə 

Şərur da daxil olmaqla Ermənistanla sərhəd məntəqələrini tutdu. 

1920-ci il dekabrın 28-də Ermənistan SSR Hərbi İnqilab Komitəsi bəyannamə ilə çıxış edərək Naxçıvanın 

müstəqilliyini tanıdığını elan etdi. 

Naxçıvanda əhalinin narazılığı get-gedə artırdı. Bununla əlaqədar Azərbaycan İnqilab Komitəsinin üzvü, 

ədliyyə komissarı B. Şahtaxtinski Naxçıvana göndərildi. Naxçıvanda, Ordubadda, Şərurda və b. yerlərdə 

Naxçıvanın Ermənistana verilməsinə qarşı böyük mitinqlər keçirilirdi. Əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanın 

tərkibində müstəqil Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının yaradılmasını tələb edirdilər.1921-ci ilin yanvar 

ayında Naxçıvan respublikasında onun Azərbaycan SSR tərkibinə daxil olması barədə rəy sorğusu keçirildi. Rəy 

sorğusu nəticəsində respublika əhalisinin 90 faizi Naxçıvan diyarının Azərbaycan SSR tərkibində qalmasına 

tərəfdar çıxdı. 

Naxçıvan əhalisinin böyük əksəriyyətinin bir neçə illik inadlı mübarizəsi və rəy sorğusunun nəticəsi 

Naxçıvanın ərazi statusunu həll etdi. Rusiya tərəfi Naxçıvanın müsəlman əhalisinin iradəsi ilə hesablaşaraq və 

eləcə də Azərbaycan bolşeviklərinin millətsevər hissəsinin mövqeyini nəzərə alaraq Naxçıvanın öz 

müqəddəratını həll etmək hüququnu tanımaq məcburiyyətində qaldı. 

XX əsrin 20-ci illərində Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında həll olunmamış məsələləri nizama 

salmaq mühüm bir iş kimi qarşıda dururdu. Bunun üçün yeni bir konfrans çağırmaq və orada bu məsələləri həll 
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etmək lazım idi. Razılığa əsasən belə bir konfrans Qars şəhərində keçirildi. Qars konfransı 1921-ci il sentyabrın 

26-da başladı, oktyabrın 30-da müqavilə bağlanması ilə sona çatdı. Konfransda Moskva müqaviləsinin 

maddələri bir daha təsdiq edildi. Bu müqavilə ilə Naxçıvanın sərhədləri bir daha dəqiqləşdirildi və bundan sonra 

bu məsələyə baxılmayacağı qərarlaşdırıldı. Naxçıvan Respublikasının sərhədləri belə müəyyən edildi: "Üçbucaq 

təşkil edən zonada yerləşən Naxçıvanın ərazisi Urmiya kəndindən başlayan düz xətt boyunca Arazdəyən 

stansiyasına qədər, yenə də düz xətt boyu qərbi Daş Burun dağına (3142 m), suayrıcı xətlə şərqi Daş Burun 

dağından (4108 m) keçib Cəhənnəm dərəsi ilə bulaqdan (cənub) keçib, suayrıcı xətt üzrə Bağırsaq dağından 

(6607 və ya 6587 m) keçmiş İrəvan dairəsi və Şərur-Dərələyəz qəzasının inzibati sərhədi boyunca 6629 m 

yüksəkliyindən Kömürlü dağa (6839 və ya 6930) və oradan (3080) yüksəkliyindən  Sayat Dağı (7868) Qurd 

Qulaq kəndi və Həməsür dağına (8160), 8022 yüksəklik Quru Dağa (10282) və bundan sonra keçmiş Naxçıvan 

qəzasının inzibati sərhədi daxilində müəyyən edilmişdi". 

Beləliklə, RSFSR hökumətinin, ingilislərin və amerikalıların ermənipərəst mövqeyinə, erməni daşnaklarının 

ciddi cəhdlərinə və silahlı mübarizələrinə baxmayaraq, Naxçıvan əhalisinin qətiyyəti, dönməz iradəsi, 

Türkiyənin prinsipial mövqeyi və B. Şahtaxtinski kimi siyasi xadimlərin səyləri nəticəsində Naxçıvan 

Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. 

1921-ci il aprelin 4-də Naxçıvan SSR İnqilab Komitəsi təşkil olundu: Ə. Qədimov - İnqilab Komitəsinin 

sədri, eləcə də Xalq Komissarları Sovetinin sədri; Ə. Abbasov - Səhiyyə komissarı; Ş. Əliyev - Daxili işlər, 

Poçt, Teleqraf komissarı; A. Şadlinski - Naxçıvan qarnizonunun rəisi; Mehdiyev - Xalq Təsərrüfatı Şurasının 

sədri; Bənəniyarski - Maliyyə komissarı; A. Rüstəmov - Təhsil və Ədliyyə komissarı; Məmmədov - Ərzaq 

komissarı və Musayev - Fəhlə-Kəndli müvəkkili. 

1921-ci ilin sonunda Naxçıvan respublikasında sovetlərə seçkilər keçirildi. 1922-ci il yanvarın 25-də 

Naxçıvan SSR-in Birinci Sovetlər qurultayı oldu. Qurultay diyarda sovet və təsərrüfat quruculuğuna dair 

mühüm qərarlar qəbul etdi. Naxçıvan İnqilab Komitəsi ləğv olundu, Naxçıvan İcraiyyə Komitəsi və Naxçıvan 

SSR Xalq Komissarları Soveti yaradıldı. 

1922-ci il mayın 22-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarı haqqında Əsasnamənin və Naxçıvan 

SSR Konstitusiyasının layihələrinə baxdı. Əsasnamədə deyilirdi: "Naxçıvan diyarı ASSR-in qəyyumluğu 

altında muxtar respublika elan edilərək, Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası adlandırılsın". 

1922-ci ilin noyabrında V.İ. Leninin sədrliyi ilə RK(b)P MK Siyasi Bürosu Naxçıvan Muxtar Respublikası 

yaradılmasının zəruriliyi haqqında qərar qəbul etdi. 

1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan SSR MİK-in Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarının Naxçıvan Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi haqqında dekret verdi. Dekretdə deyilirdi: 1. Naxçıvan ölkəsi 

Azərbaycan SSR-in protektoratlığında Naxçıvan SSR-ə  çevrilsin. 2. Naxçıvan SSR haqqında əsasnaməni 

hazırlamaq üçün Vəlibəyov, Bağırov, T. Şahbazi və A. Axundovdan ibarət komissiya yaradılsın və komissiya 

bir həftə müddətində həmin layihəni hazırlasın. Komissiyanın hazırladığı əsasnamə 1924-cü il martın 23-də 

Azərbaycan MİK tərəfindən təsdiq olundu. 

Bu vaxtlar muxtar qurum kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası hazırlanır və 1926-cı il 

aprelin 18-də V Ümumnaxçıvan Sovetlər qurultayı Naxçıvan respublikasının ilk Konstitusiyasını qəbul edir. 

Konstitusiyanın ikinci maddəsində deyilirdi: "Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasının protektoratlığında olmaqla onun tərkib hissəsidir". 

Müasir dövrdə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul 

edilmiş yeni Konstitusiyada Azərbaycan dövlət sistemində özünəməxsus yer tutan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının statusu müasir, yeni şəraitə uyğun olaraq dəqiq şəkildə müəyyən edilmişdir. Yeni 

Konstitusiyada  "Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlət, 

Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsi" hesab edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyası 

hazırlandı və 1998-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildi. 

Konstitusiyanın birinci maddəsində göstərilir: "Naxçıvan muxtar dövləti Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublikadır... Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi Azərbaycan 

Respublikasının dövlət sərhədləri hüdudunda vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir". 

Müstəqillik illərində çətinliklərlə qarşılaşan, erməni basqınları ilə üzləşən Naxçıvan Muxtar Respublikası ulu 

öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qorunmuş və inkişafı təmin edilmişdir. 1995-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan 
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Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilən Vasif Talıbov Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam 

etdirdi. V. Talıbovun rəhbərliyi ilə bölgənin üzləşdiyi problemlər müəyyənləşdirildi və onların həllinə 

başlanıldı. Muxtar respublikanın xarici əlaqələri xeyli artdı. Keçid məntəqələri istifadəyə verildi, sərhədyanı 

ticarət canlandırıldı. İqtisadiyyatın dirçəlməsinə, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi 

əhəmiyyət verildi, yeni iş yerləri yaradıldı, sərhədlərin etibarlı təhlükəsizliyi təmin edildi. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iri miqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri genişləndi, tarixə, mədəniyyətə, təhsilə və 

elmə qayğının yeni mərhələsi başlandı, səhiyyənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə diqqət 

artırıldı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi 

səfərləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 80 və 85 illik yubileylərində dərin məzmunlu 

çıxışlar, muxtar respublikada son illərdə görülən işlər, həyata keçirilən quruculuq tədbirləri böyük öndər Heydər 

Əliyevin siyasi kursunun  uğurla həyata keçirilməsini bir daha göstərir. Ardıcıl, düşünülmüş, uzaqgörən 

siyasətin nəticəsində bu gün Naxçıvan öz dirçəliş dövrünü yaşayır və muxtariyyət statusu qazanmasını və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyini fərəhlə qeyd edir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, 

"Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanır, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir". 

 

Səs.-2014.-5 fevral.-№ 20.-S.4. 
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Blokada şəraitində möhtəşəm quruculuq işləri... 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 

 

Namiq ƏHMƏDOV 

 

Azərbaycanın müstəqillik tarixində onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının və naxçıvanlıların mübarizəsi istiqlal mücadiləmizin zəngin və şərəfli səhifələrindəndir. 

Əslində, Bakıya tuşlanan hər bir separatçılığa birinci həmlə və cavab da Naxçıvandan gəlmış, bu diyar 

bütün kəşməkəşli və ağır dövrlərdə istiqlaliyyət tariximizə öyünclü səhifələr yazmışdır. 

 

SSRİ-nin dağılma prosesi 1980-ci illərin sonunda Qarabağ hadisələrinin alovlandırılmasına və 

azərbaycanlılarla ermənilərin qarşıdurmasına gətirib çıxardı. Azadlıq hərəkatını boğmaq üçün 19 yanvar 1990-cı 

ildə sovet ordu hissələri Bakıya girərək həmin gecə qanlı qırğın törətdi. Bundan 8 saat əvvəl rus-erməni 

birləşmələri Naxçıvan MR-in Kərki kəndini işğal etdi, sərhəd boyu intensiv hücuma keçdi, soydaşlarımız şəhid 

oldular. Sərhədlərinin qorunmasına təminat ala bilməyən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali 

Soveti Moskva və Qars müqavilələrini əsas götürərək SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul etdi. Bu, 

faktiki olaraq SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı idi. 

Bir neçə aydan sonra Moskvadan Vətənə dönən ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvan 

parlamenti milli dövlətçilik atributlarının bərpası istiqamətində addımlar atdı. Üçrəngli dövlət bayrağı qəbul 

olundu. Müstəqillik atributları barədə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Ali Soveti qarşısında 

məsələ qaldırıldı. Ermənistan tərəfindən blokadaya alınan Naxçıvan MR-in yaşaması üçün İran və Türkiyə ilə 

əlaqələrin yaxşılaşmasına xüsusi diqqət yetirildi. Naxçıvan MR-in təhlükəsizliyi ilə əlaqədar konkret tədbirlər 

görüldü, Ermənistanla atəşkəsə nail olundu. 

Muxtar respublikada müstəqillik illərində həyata keçirilən quruculuq, abadlıq və yenidənqurma işləri 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və onun siyasi kursunu uğurla davam etdirən 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Ulu öndərin arzu və ideyalarının 

həyata keçirilməsində Muxtar Respublika rəhbərliyinin, xüsusən də Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbovun xidmətləri mühüm bir amil kimi diqqətdən yayınmır. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfərlərinin birində bu tarixi reallığı belə dəyərləndirmişdir: “Hər bir Naxçıvan sakini əldə 

edilmiş bu uğurlarla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik 

etmək istəyirəm. Naxçıvan rəhbəri Vasif Talıbova öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1995-ci ildən sonrakı sürətli və hərtərəfli inkişaf illəri tariximizin yeni 

mərhələsində intibah dövrü kimi qiymətləndirilir. Son 20 ilə yaxın bir dövrdəki inkişaf və quruculuq 

marafonuna ötəri bir nəzər salanda belə sürətli inkişafın, həyatın bütün sahələrində, hətta respublikamız üçün 

nümunə olacaq nailiyyətlər qazanılmasının, diyarın haradan-haraya irəlilədiyinin aydın mənzərəsini görmək o 

qədər də çətin deyil. Naxçıvan şəhərini və rayon-şəhər mərkəzlərini deyil, ən ucqar kəndləri, buraya çəkilmiş 

rahat yolları görmək kifayətdir ki, son illərdə oxuyub-eşitdiklərinin həqiqiliyinə əmin olasan. 

Keçən əsrin 90-cı illərində çox mürəkkəb tarixi-siyasi şəraitdə Moskvada nəzarət və təqiblərdən yaxa 

qurtararaq öz xalqının köməyinə gələn ümummilli lider Heydər Əliyev Bakıda da dönük rəhbərlərdən soyuq 

münasibət görəndə doğulduğu torpağa üz tutmuşdu. Burada həmyerliləri ulu öndəri misilsiz bir səmimiyyət və 

ehtiramla qarşılamışdılar. Başı üstünü qara buludlar almış muxtar respublika əhalisi Heydər Əliyevin zəka və 

qüdrətinə sığındı. Naxçıvanlılar ulu Tanrının xalqımızın xilası və nicatı üçün qoruyub saxladığı böyük rəhbərin 

ətrafında sıx birləşmiş, onu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçmişdilər. Ümummilli liderin 

həyata keçirdiyi müdrik və qətiyyətli tədbirlər qısa müddətdə muxtar respublikanın etibarlı müdafiəsini təmin 

etmiş, yaxınlaşan dövlət müstəqilliyi ilə bağlı qabaqlayıcı addımlar atılmışdı. 

O günlərdə üçrəngli bayrağımızın ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisində qaldırılması, muxtar respublikanın 

adından “sovet, sosialist” sözlərinin çıxarılması, qonşu Türkiyə və İranla zəruri əlaqələr yaradılması, əhalinin 

ehtiyac və fəlakətdən xilas edilməsi ümummilli liderin təkcə Naxçıvan deyil, bütövlükdə, xalqımız qarşısında 

misilsiz tarixi xidmətləri olmuşdu. 

1992-1993-cü illərdə AXC-Müsavat hakimiyyətinin xalqa zidd siyasətinin bais olduğu başıpozuqluq 

dövründə də ulu öndər Naxçıvanı qorumuş, onu işğaldan, məhv olmaqdan xilas etmişdi. Xeyli sonra bu tarixi 
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reallıqları dəyərləndirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdi: “O illərdə ancaq ulu öndər Heydər 

Əliyevin əzmkarlığı, qətiyyəti və siyasi bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan qorudu... Naxçıvanlılar Heydər 

Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu”. 

Naxçıvanı blokada şəraitində əmin-amanlığa, geniş quruculuğa yönəltmək üçün Azərbaycan Prezidenti 

Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası 

Naxçıvan MR təşkilatının sədri, Naxçıvan MR Ali Məclisinin və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

deputatı Vasif Yusif oğlu Talıbov 1995-ci ilin dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

seçilmişdi. O, hələ 1991-ci ilin sentyabrından Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin baş 

köməkçisi olmuş,Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasında və təşkilatlanmasında fəal iştirak etmişdi. 

Dünya şöhrətli siyasətçi, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin idarəetmə məktəbini keçən, onun dövlətçilik 

xəttinin incəliklərini mənimsəyən, muxtar respublikanı dərindən tanıyan, onun potensialını və problemlərini 

yaxşı bilən, təşəbbüskar, coşğun enerjili, aydın proqramlı 35 yaşlı Vasif Talıbov muxtar respublika rəhbərliyini 

qəbul edərkən öz məramnaməsini bircə cümlə ilə ifadə etmişdi: “Prezident Heydər Əliyevin dövlətçilik xəttinə 

sadiq qalmaq, onun bu böyük etimadını layiqincə doğrultmaq”. 

Qayda-qanunun möhkəmləndirilməsində dövlətçilik maraqlarının uca tutulması, milli-mənəvi dəyərlərə 

ehtiram, şəxsi nümunə, yaxşı işin dəyərləndirilməsi, ziyanlı fəaliyyətin qarşısının kəsilməsi başlanğıc addımlar 

oldu. Problemlər, nöqsanlar, ehtiyaclar da dəqiq öyrənildi. Ehtiyatlar, imkan və qüvvələr aşkara çıxarılıb 

inkişafa yönəldildi. Ali Məclis sədrinin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvanda keçirilən “Uluslararası 

qaynaqlarda Naxçıvan” (1996) və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli 

istifadə yolları” (2000) beynəlxalq simpoziumları və digər məclislər Naxçıvanın yeniləşməsi, layiqli mövqeyə 

çıxması üçün siyasi-mənəvi və sosial-iqtisadi yönlərdə aydın, məqsədyönlü, ardıcıl fəaliyyətə əlavə impuls 

verdi. 

Ulu öndərin daimi diqqəti, himayəsi, yerli potensialın hərəkətə gətirilməsi ilə ölkədə ilk dəfə Naxçıvanda 

Heydər Əliyevin başladığı aqrar islahat uğurla həyata keçirildi. Mövcud sənaye müəssisələri özəlləşdirildi və 

yenidən quruldu. Yerli ehtiyatlara əsaslanan müasir istehsalat sahələri yaradıldı. Naxçıvan şəhərində, rayon 

mərkəzlərində, yaşayış məntəqələrində əsaslı quruculuq işlərinə başlandı. Sosial-mədəni obyektlər, tarixi binalar 

təmir və bərpa edildi. Çoxsaylı yeni, zəruri obyektlər tikildi. Təhsil, səhiyyə, xidmət ocaqlarında nümunəvi 

şərait yaradıldı. Əhalinin elektrik enerjisi, qaz, içməli su problemi aradan qaldırıldı. Kommunikasiyalar 

təzələndi, genişləndi. Rabitə-nəqliyyat şəbəkəsi müasirləşdirildi, tələbata uyğun quruldu. İdarəçilikdə aşkarlıq, 

demokratik tələblər bərqərar oldu. Muxtar Respublikanın etibarlı müdafiəsi təmin olundu, hərbi quruculuğa 

önəm verildi. 

Gecəli-gündüzlü zəhmətin, gərgin fəaliyyətin bəhrəsi çoxaldıqca Naxçıvan respublikası da sosial-iqtisadi 

quruculuq, siyasi-mədəni fəallıq poliqonu kimi tanındı. Ulu öndər dəfələrlə muxtar respublikada oldu, uğurları 

yüksək dəyərləndirdi, qayğı və köməyini artırdı. Bu gün də ümummilli liderin layiqli davamçısı, regionların 

inkişafını prioritetə çevirmiş, bu yöndə quruculuğu şəxsi nəzarətə götürmüş Prezident İlham Əliyev muxtar 

diyarın daha yüksək inkişafı üçün mümkün olan hər şeyi edir. Ölkə rəhbəri hər il Naxçıvana gəlir, uğurları 

təqdir edir, yeni hədəflərə diqqət yetirir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə Naxçıvanda eksperimental qaydada həyata keçirdiyi aqrar 

islahat sonrakı illərdə uğurla başa çatdırılmışdır. Əkinə yararlı torpaqların, ictimai əmlakın sahibi olmuş kəndli 

təsərrüfatları ümumi məhsulu dəfələrlə artırmağa nail olmuşlar. 1995-ci ildə diyarda 39 milyon manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdisə, 2013-cü ilin yekununda bu rəqəm 337 milyon manatı keçmişdir. 

2012-ci illə müqayisədə bu ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 6,9 faiz artmışdır. Eyni ilə 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində bu uğurlu tendensiya özünü təsdiq etmışdir. 2013-cü ildə muxtar respublikada 2 

milyard 338 milyon 928 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq 

göstəricini 10,3 faiz üstələyir. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 28,5 faizlik payla sənaye, ikinci yeri 

isə 25,5 faizlik payla tikinti sahəsi tutmuş və ümumi daxili məhsulun 64,8 faizi maddi istehsal sektorunun 

payına düşmuşdur. 2013-cü ildə hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2012-ci ilə nisbətən 9 faiz 

artaraq 5423 manat (6911,8 ABŞ dolları) həcmində olmuşdur. 2013-cü ildə 2012-ci ilə nisbətən sənaye 

məhsulunun həcmi 6,3 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 5,6 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 

6,9 faiz yüksəlmişdir. Nəqliyyat sektorunda yük daşınması 9,5 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 6,1 faiz, o 

cümlədən mobil rabitə xidməti 5,9 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 11,8 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 
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16,7 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 13,5 faiz çoxalmışdır. Əhalinin gəlirləri 7 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 

4,9 faiz, bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı isə 3,1 faiz artmışdır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 

bu rəqəmlər ümumölkə göstəricilərindən, eləcə də digər bölgələrdəki yüksək nəticələrdən də üstündür. 

Bu zirvələr “Naxçıvan möcüzəsi”nin hüdudlarını göstərməklə heyranlıq yaradır, hər birimizə sevinc və qürur 

gətirir. Qəddar düşmən ermənilər və onların havadarları Naxçıvanı blokadaya salmaqla onu boğmaq, batırmaq 

istəyirdilər. Naxçıvanlılar öz dözüm, qeyrət və hünərləri ilə bütün daxili ehtiyatları hərəkətə gətirdilər. Mövcud 

olan dəyərli hər şey qorundu, yeniləşdirildi. Hər qarış torpaqdan, hər damla sudan, yerli xammaldan və 

materiallardan səmərəli istifadə olundu. Muxtar Respublikaya ən qabaqcıl dünya texnologiyaları gətirildi, 

müasir istehsalat quruldu. 

Bu gün Muxtar Respublikada 346 növdə yerli məhsul istehsal olunmaqdadır. Bunun 115 növu ərzaq, 231 

növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 106 növdə ərzaq, 226 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 332 

növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir. Ölkənin ticarət şəbəkəsinə və xarici bazara dünya 

standartları səviyyəsində mallar çıxarılır. “Blokada” məfhumu məzmunca heçə endirilib. Naxçıvan şəhərində 

yaradılmış yeni beynəlxalq aeroport Bakı və Gəncə ilə daimi, etibarlı əlaqə yaratmağa imkan verir. Buradan 

xarici ölklərə də uçuşlar həyata keçirilir. Culfa-Biləsuvar arasındakı məsafə Güney Azərbaycandan keçməklə, 

ölkənin əsas ərazisi ilə gündəlik avtomobil əlaqəsi yaradılır. Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmiryolu layihəsinin 

həyata keçməsi də şübhəsiz ki, Naxçıvanın siyasi-iqtisadi həyatında önəmli hadisə olacaqdır. 

Muxtar Respublikanın rəhbəri, Heydər Əliyev idarəetmə məktəbinin istedadlı və təcrübəli yetirməsi Vasif 

Talıbov bu diyarı irəli aparmaq, modernləşdirmək üçün məqsədyönlü, irimiqyaslı, ardıcıl işləri uğurla davam 

etdirir. Muxtar respublikada aqrar islahatlar başa çatdırılmış, heyvandarlıq və bitkiçilik sahəsində böyük uğurlar 

qazanılmışdır. Naxçıvana xarici sərmayə axını davam edir. Son illərdə muxtar respublikada onlarla müəssisə 

istifadəyə verilmiş, yeni iş yerləri açılmışdır. Nəticədə, güclü iqtisadiyyatın yaradılması muxtar respublikanı 

yaxın illərdə məhsul ixrac edən bölgəyə çevirmişdir. Muxtar respublikada əhalinin sosial problemlərinin həlli 

üçün konkret işlər görülür, təhsilin, səhiyyənin, elm və mədəniyyətin inkişafına, tikinti-abadlaşdırma və bərpa 

işlərinə daim böyük qayğı və diqqət göstərilir. Muxtar respublikada elm və təhsil ocaqlarının tikintisinə, onların 

maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun qurulmasına xüsusi diqqət yetirilməkdədir. Bu istiqamətdə 

2013-cü ildə Naxçıvana həsr olunmus coxlu sayda kitab, albom, elmi-kutləvi məqalə, qəzet və jurnal 

materiallarının, sənədli filmlərin, elektron daşıyıcıların qorunub saxlanması, tədqiq və təbliğ olunması 

məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi fəaliyyətə başlamısşdır. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Özəl Universitetinin yeni tədris 

korpusları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyəti və 6 elmi-tədqiqat institutu üçün binalar istifadəyə 

verilmişdir. Eyni zamanda, muxtar respublikanın şəhər və kəndlərində, xüsusilə, Naxçıvan şəhərində mədəni-

maarif ocaqları, idman kompleksləri, inzibati binalar inşa edilmişdir. 

Naxçıvanın tarixi-memarlıq abidələrindən Möminə Xatun məqbərəsi, Qarabağlar kompleksi, Yusif 

Küseyroğlu türbəsi, Xan sarayı, Buzxana, İmamzadə və Əlincəçay Xanəgah kompleksləri, “İsmayılxan 

hamamı” kimi abidələr yüksək səviyyədə əsaslı təmir və bərpa edilmişdir. C.Naxçıvanskinin, H.Cavidin, 

M.S.Ordubadinin, C.Məmmədquluzadənin, Y.Məmmədəliyevin ev muzeyləri yenidən qurulmuşdur. Bəhruz 

Kəngərlinin adı əbədiləşdirilmiş və ev muzeyi təşkil edilmişdir. Görkəmli pedaqoq, maarifçi və şair 

M.T.Sidqinin 150 illik yubileyi keçirilmiş, əsərləri nəşr edilmiş və xatirəsi əbədiləşdirilmişdir. H.Cavidin 

xatirəsinə monumental məqbərə ucaldılmışdır. 

Naxçıvan şəhərində və bölgələrdə tarixi abidələrin bərpası və qorunması ilə bağlı həyata keçirilən zəruri 

tədbirlər hər səfərimizdə təəssüratımızı xeyli zənginləşdirib. Təbiət möcüzəsi, müqəddəs ziyarətgah Əshabi-

Kəhfə asfalt yol çəkilməsi, ziyarətçilər üçün rahatlıq yaradılması və ərazinin abadlaşdırılmasının sorağı təkcə 

respublikamızda deyil , qonşu ölkələrdə də dolaşır. Biz də bu həqiqəti dəfələrlə öz gözlərimizlə görüb, buradakı 

çox böyük quruculuq işlərini həyata keçirənlərin təkcə əməllərinə yox, həm də yaradıcı zövqə heyrətimizi 

gizlədə bilməmişik!... 

Naxçıvan şəhərindəki qədim qala ərazisində Nuh peyğəmbərin qəbri üstündə məqbərə ucaldılması da tarixi 

bir hadisədir. Ordubadda Məmməd Səid Ordubadinin,Yusif Məmmədəliyevin, Nehrəmdə Cəlil 

Məmmədquluzadənin ev muzeylərində və orta əsr hamamında aparılan təmir, Kəngərli rayonunda Qarabağlar 

türbəsində və mədrəsə kompleksində aparılmış konservasiya işləri, Naxçvanın bu gününü gözəlləşdirməklə 

yanaşı, həm də böyük tarixi keçmişinə də xüsusi bir hörmətin təntənəsidir. 
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Naxçıvanlıların bu boyda xarüqələr yaradıb, quruculuq işləri ortaya qoyması nə qədər ağlasığmaz və 

əfsanəvi görünsə də, bunlar hər kəsin görüb dərk etdiyi reallıqlardır. Bu, həm də o deməkdir ki, Naxçıvan 

rəhbərliyinin bütün fəaliyyəti Azərbaycanda, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MR-də cərəyan edən mühüm 

siyasi, ictimai və mədəni proseslərlə sıx bağlıdır. Məhz buna görədir ki, aparılan məqsədyönlü iş sayəsində 

qonşu xarici dövlətlərlə–Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə normal münasibətlər yaradılmış, 

çoxsaylı müqavilələr imzalanmışdır. Bu münasibətlər Naxçıvanda sərbəst ticarətin, iqtisadi əlaqələrin, elm, 

təhsil və mədəniyyətin daha da inkişaf etməsinə kömək etmişdir. 

Naxçıvanın uğurları ilbəil artmaqdadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyatın bütün sahələrində 

müvəffəqiyyətlər qazanılır, diyarın hərtərəfli inkişafı təmin edilir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyevin 

siyasi kursunu böyuk inamla davam etdirən ölkə Prezidenti İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafında 

Naxçıvanın xüsusi yeri olduğunu dönə-dönə qeyd edərək demişdir: “Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın 

uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox 

sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl ənənələr gələcək illərdə də davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə görə, həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki bu 

regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır. Mən çox məmnunam ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rəhbərliyi, Vasif Talıbov Heydər Əliyev siyasətini burada uğurla icra edir, onu davam etdirir və 

Naxçıvanın möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verir”. 

Heç şübhəsiz, ölkə Prezidentinin Naxçıvanın inkişafına verdiyi bu böyuk qiymət, buradakı intibah əhval-

ruhiyyəsi daha böyük uğurlar əldə olunmasına təkan verəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-5 fevral.-N 24.-S.3. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixində  

mühüm hadisədir 
 

Nigar Abdullayeva 

 

Dövlətçilik tariximizdə, onun qorunub saxlanmasında ayrı-ayrı bölgələrin mühüm rolu olub. Bu baxımdan 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında böyük rolu ilə yadda 

qalıb. Məhz bu fəaliyyəti nəzərə alaraq ölkə başçısı tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalanıb.  

Qeyd edək ki, fevral ayının 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illiyi tamam olur. Bu 

məqsədlə imzalanan sərəncamda göstərilir ki, Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla 

dolu mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət edib. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə 

xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşadıb, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, 

tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynayıb. Naxçıvan 

əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, qorunub 

saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri var. Bu gün yüksək potensiala malik Naxçıvan 

bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi sayəsində ölkədə dinamik 

inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal iştirakçısıdır. Naxçıvan 

hazırda mötəbər beynəlxalq tədbirlərin təşkil olunduğu məkana çevrilib.  

Əlverişli təbii-coğrafi mövqeyi, Şərqlə Qərbi birləşdirən qədim İpək yolunun üstündə yerləşməsi Naxçıvanı 

fatehlərin, böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarının kəsişdiyi regiona çevirib. Ərazisi dəfələrlə işğal olunsa da, 

əldən-ələ keçsə də, Naxçıvan heç vaxt əyilməmiş, xalqımıza məxsus mədəniyyəti, adət-ənənələri, ən vacibi isə 

tarixi ərazisini qoruyub saxlaya bilib, müasir dövrümüzədək gətirib çıxarıb. Naxçıvan şəhəri XII əsrdə qüdrətli 

Atabəylər dövlətinin paytaxtı olub. XIX əsrdə Azərbaycan ərazisində yaranmış 18 xanlıqdan biri olan Naxçıvan 

xanlığı bölgənin inkişafına, müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, inzibati idarəçiliyin formalaşmasına 

özünəməxsus töhfələr verib.  

Tarixin sınaqlarından çıxmış Naxçıvan diyarı zaman-zaman düşmənlərə qarşı sinə gərərək hər vəchlə 

torpaqların qorunmasına, düşmən əlinə keçməməsinə çalışıb.  

Belə tarixi hadisələrdən biri 1918-ci ilin yayında olmuşdu. Naxçıvan iki tərəfdən məngənə arasında 

qalmışdı, bir tərəfdən Naxçıvanın özündə yaşayan erməni əhalisi diyarın Ermənistana birləşdiriləcəyi barədə 

şayiələrdən xoşlanaraq artıq bu yerlərə Ermənistanın bir hissəsi kimi baxır və daxildə hər cür fitnəkarlıqlar 

törədirdilər. Digər tərəfdən isə daşnakların ingilislərdən geniş yardım alaraq Culfanı öz əlinə keçirmiş başçısı 

Andronik Naxçıvanın şəhər və kəndlərini talan edir, dinc əhalini kütləvi surətdə qırırdı: Süst, Çeşməbasar, 

Tumbul və s. kəndlər tamamilə dağıdılmışdı. Lakin bu azğınlıqlara baxmayaraq müttəfiq dövlətlər - İngiltərə və 

Fransa daşnakların hərbi əməliyyatlarına yardım göstərdiklərini bildirməkdə davam edirdilər. Bu zaman xalq 

özü torpaqlarının müdafiəsinə qalxmışdı. Nehrəm kəndində bütün qonşu kəndlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə 

xalq qoşunu dəstələri yaradılmışdı. Xalq qoşunu 1918-ci il iyunun axırlarında Nehrəm kəndi yaxınlığında 

Andronikin quldur dəstəsi ilə qarşılaşaraq onu əzdi. Andronik biabırçılıqla Qarabağ dağlarına qaçdı.  

Belə bir dövrdə Naxçıvan tarixində misilsiz rolu ilə yadda qalan xalq birləşmələrindən ibarət dəstə - 

“Qırmızı tabor” un mühüm rolu olub. Belə ki, 1918-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan, İrəvan, Dərələyəz, Zəngəzur 

və digər ərazilərdə daşnak-erməni silahlı dəstələrinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımlarının baş alıb getdiyi bir 

şəraitdə xalq içərisində böyük nüfuzu olan Abbasqulu bəy Şadlinski Vedidə erməni-daşnak quldur dəstələrinə 

qarşı könüllü xalq birləşməsi - "Qırmızı tabor"u təşkil edib. O, "Qırmızı tabor"un komandiri olub. "Qırmızı 

tabor"çuların daşnaklara qarşı döyüşlərdə göstərdikləri igidlik və şücaətlərinin qarşılığında, onlardan 19 nəfər 

"Qırmızı bayraq" ordeni ilə təltif olunub. 1918-1919-cu illərin yay aylarında daşnak hərbi hissələrinin Vediyə 

hücumlarının qarşısının alınmasında böyük şücaət göstəriblər. A. Şadlinski ilk vaxtlar Naxçıvan sərhədlərinin 

qorunmasına, sonra Zəngəzur istiqamətində öz dəstəsinin daşnak hissələri ilə fəal döyüş əməliyyatlarına başçılıq 

edib. Onlar cəllad Dronun daşnak qüvvələrini darmadağın edib, burada ingilis-daşnak işğalına son qoyublar. O, 

bu xidmətləri müqabilində Nəriman Nərimanov tərəfindən "Qızıl Ulduz" medalı ilə təltif edilib. 1921-ci ilin 

fevralından aprelin əvvəllərinə kimi İrəvanda daşnak qiyamının yatırılmasında qəhrəmanlıq göstərən A. 
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Şadlinski daşnaklarla döyüşlərdə şücaət göstərib. Ermənistanda daşnak fitnəkarlıqlarına son qoyulduqdan sonra 

A. Şadlinski 1922- ci ilin sonunadək Naxçıvanda qalıb və buranın sərhədlərinin qorunmasına rəhbərlik edib. 

Azərbaycanın başqa torpaqlarına iddialarla yanaşı, Naxçıvana qarşı iddialar daha da kəskin olub. 

Azərbaycanın milli mənafelərinin keşiyində duran, ona xidmət göstərən, onun siyasi, mədəni, təsərrüfat 

quruculuğu və digər sahələrdə xidmətləri olan insanlar bizim tariximizdə həmişə hörmətlə yada salınmalıdırlar 

və tariximizə daxil olmalıdırlar. Belə şəxslərdən biri də məhz “Qırmızı tabor”un fəal üzvlərindən biri - 

Sədərəkdə doğulmuş Qasım Hüseynov olub. 30 ilə yaxın polis orqanlarında şərəfli bir yol keçən Q. Hüseynovun 

gənclik dövrü 1918-20-ci illərdə qəddar qonşularımızın torpaqlarımıza təcavüzü dövrünə təsadüf edib. O, 

ermənilərin xəyanəti ilə bağlı ata-babasından eşitdiyi üçün 1918-20-ci illərdə qaniçən ermənilərlə mübarizəyə 

qoşulub. Abbasqulu bəy Şadlinskinin yaratdığı “Qırmızı tabor”a yazılıb. İrəvandan tutmuş Vedinin, Şərurun, 

Dərələyəzin, Qafanın, Zəngəzurun erməni daşnaklarından təmizlənməsində iştirak edib. 1921-ci ildə Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə “Qırmızı Tabor”un ən fəal 19 üzvünə “Qırmızı bayraq” Ordeni verildi ki, təltif 

olunanlar içərisində 4 nəfər sədərəklidən biri məhz Q. Hüseynov olub. O, 1924-cü ildə isə Şərur Qəza Milis 

İdarəsində işləməyə başlayıb. Bakı şəhərinə Azərbaycan milis məktəbinə oxumağa göndərilən Q. Hüseynov 

təhsilini başa vurduqdan sonra baş leytenant kimi 10 il Şərur rayon milis şöbəsində çalışıb. Bir sıra silahlı 

dəstələrin zərərsizləşdirilməsində, dövlətçiliyə qarşı hazırlanmış təxribatların qarşısını alınmasında iştirak edib. 

Milis orqanlarında əməyinə görə, ikinci dəfə “Qırmızı bayraq” ordeni ilə təltif olunub.  

Q. Hüseynov Böyük Vətən Müharibəsinin ağır illərində-1943-cü ildə Şahbuz rayonuna polis rəisi 

göndərilib, rayonun Nurs, Biçənək və Keçili kəndlərindəki dövlət əhəmiyyətli mühüm əməliyyatların 

müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmasında xidmətlərinə görə SSRİ-nin o vaxtkı ən böyük mükafatları hesab olunan 

“Lenin ” və “Oktyabr inqilabı” ordenləri ilə təltif olunub. Gələcək nəsillərə, xüsusilə də gənclərə örnək ola 

biləcək Qasım Hüseynov 1979-cu ildə vəfat edib. Onun həyat yolu bu gün də gənclərimiz üçün əsl məktəbdir.  

 

Palitra.-2014.-29 yanvar.-№ 15.-S.13. 
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Qədim türk torpağı Naxçıvanın muxtariyyət salnaməsi 

Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 

İsmayıl HACIYEV, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri,  akademik 

 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 2014-cü il yanvarın 14-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. 

 

Sərəncamda qeyd olunduğu kimi: “Azərbaycanın qədim bölgəsi Naxçıvan tarixən çətin sınaqlarla dolu 

mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli bir yol qət etmişdir. Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə 

xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, 

tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Naxçıvan əhalisinin milli istiqlal ideyalarına bağlılıq nümayiş etdirərək dövlət müstəqilliyimizin bərpası, 

qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsində müstəsna xidmətləri vardır. Bu gün yüksək potensiala malik 

olan muxtar respublika bütün dövlət proqramlarını, infrastruktur layihələrini böyük uğurla həyata keçirməsi 

sayəsində ölkədə dinamik inkişaf xəttinə uyğun, fasiləsiz aparılan irimiqyaslı quruculuq, abadlıq işlərinin fəal 

iştirakçısıdır...”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 

Bunu nəzərə alan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov dördüncü çağırış Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasında 2014-cü ili Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

“Muxtariyyət” ili elan etmişdir.  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb, çətin və kəşməkəşli 

tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Vaxtı ilə coğrafi cəhətdən Azərbaycanın mərkəzi ərazilərindən olan Naxçıvan XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla sərhədi ərazi itirməsi hesabına ləğv olunmuşdur. İri 

kapitalist dövlətlərinin, xüsusilə Rusiyanın məqsədi Naxçıvanı Ermənistana vermək, bununla türk dünyasının 

bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. Erməni daşnakları isə yaranmış şəraitdən istifadə edərək Azərbaycanın bir sıra 

torpaqlarını “böyük Ermənistana” qatmaq siyasəti aparmışlar. Onların bu niyyətlərində Naxçıvanın zəbt 

edilməsi ilk planda durmuşdu. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ingilislərin və amerikalıların dəstək və yardımlarından istifadə 

edən erməni millətçiləri Naxçıvanı işğal etməyə çalışmışlar. Lakin qəhrəman naxçıvanlıların mərdlik və 

igidliklə apardıqları mübarizə məkrli düşmənlərin arzularının reallaşmasına imkan verməmişdir. Naxçıvanın 

qəhrəman əhalisi Naxçıvan diyarını Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmiş, Ana vətənə birləşmək 

uğrunda inadla mübarizə aparmışlar. 

Naxçıvanlıların qəhrəmanlığından bəhs edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin başçısı Nəsib bəy 

Yusifbəyli Azərbaycan parlamentindəki çıxışında demişdir: “İgid naxçıvanlılar, şərurlular... bu məsələni özləri 

həll etdilər. Onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var- dövlətlərini riskə qoyaraq doğma torpağa-vətənə 

qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da hökumətin işini asanlaşdırdılar. Güman edirəm ki, 

haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını 

danmayacaqlar”. 

Ermənistanın Naxçıvana olan iddialarının artdığı bir dövrdə - 1918-ci il iyulun 7-də  Kazım Qarabəkir 

Paşanın başçılığı ilə türk ordusu Naxçıvana gəldi və erməni özbaşınalığının qarşısını aldı. Lakin Birinci Dünya 

müharibəsində məğlub olduğuna və Mudros müqaviləsinin şərtlərinə görə, türk qoşunları Azərbaycanı, eləcə də 

Naxçıvanı tərk etdi. Bu zaman naxçıvanlılar qarşısında çıxış edən Kazım Qarabəkir Paşa bildirdi ki, 

“Naxçıvanın gələcək müqəddəratını təmin etmək üçün burada bir hökumət qurulması vacib və zəruridir. Zatən, 

siz naxçıvanlılar milli azadlıq mübarizəsində tarixə şanlı səhifələr yazmışsınız. Dövlətçilik hüququna və 

ləyaqətinə maliksiniz. Siz bu hüququ, haqqı döyüş meydanlarında düşmənə qələbə çalaraq qazanmışsınız. 

Şərqin qapısında, Naxçıvanda bir cümhuriyyət qurulmalıdır”. 

Naxçıvanlılar bu diyarı erməni işğalından qorumaq üçün 1918-ci il noyabrın 3-də Araz-Türk Respublikası 

adlı cümhuriyyət yaratdılar. Araz-Türk Respublikası hökumətinin tərkibi sədrdən və 6 üzvdən ibarət idi. 

Hökumətin sədri Əmir bəy Əkbərzadə idi. Bu respublikanın ərazisinə Naxçıvan qəzası, Ordubad dairəsi, 
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Sürməli qəzası, Üçmüəzzin qəzasının bir hissəsi, Sərdarabad, İrəvan qəzasının bir hissəsi - Uluxanlı, Qəmərli, 

Vedi, Şərur-Dərələyəz qəzası, Mehri bölgəsi daxil idi. Sahəsi 8696 kvadratkilometrə çatırdı. Əhalisi bir milyon 

nəfərdən artıq idi. 

Araz-Türk Respublikasının yaradılmasında ən başlıca məqsəd bölgənin erməni işğalına düşməsinə imkan 

verməmək idi. Hökumətin rəhbərliyi bu istiqamətdə fəal iş aparırdı. Araz-Türk Respublikasının hərbi 

qüvvələrinin yaradılması və formalaşdırılmasında hərbi nazir İbrahim bəy Cahangiroğlunun böyük əməyi 

olmuşdur. Onun köməyi ilə qısa müddətdə silahlı qüvvələr təşkil olunmuş, 500 nəfərlik süvari alayı 

yaradılmışdır. Könüllü xalq dəstələri təxminən 20 tabordan ibarət idi. Taborlardan 4-ü Naxçıvanda, 3-ü Şərur-

Dərələyəzdə, qalanları isə Zəngibasar, Vedibasar və Qəmərlidə yerləşdirilmişdi. 

Baş Noraşen, Düdəngə və Zeyvədə yerləşən taborlara Fətulla Hüseynov, Şərurda, Sədərəkdə yerləşən 

taborlara Həsən Şahverdi oğlu, Ordubaddakı tabora İbrahimxəlil Axundov, Nehrəm taboruna Kəlbə Muxtar, 

Cəhri taboruna Kəlbə Kərim,  Dizə taboruna Məmmədrza bəy, şəhər taboruna Hüseyn Əliyev komandanlıq 

edirdi. Respublika əhalisinin öz müstəqilliyini qorumaq əzmi o qədər böyük idi ki, doğma ocaq və torpaqlarını 

müdafiə edən könüllü dəstələr işğalçıları təkcə darmadağın etmir, həm də İrəvanın özünü qorxuya salırdı. 

Respublika ərazisində milis idarələri və onların sahə şöbələri də yaradılmışdı. Bütün qüvvələr Naxçıvanın 

qorunmasına və idarə olunmasına yönəlmişdi. Könüllü müqavimət dəstələri erməni daşnaklarına layiqli cavab 

vermişdi.Xüsusilə, Şərur-Dərələyəz mahalındakı Zeyvə kəndi yaxınlığında baş verən döyüşdə Kəlbalı xanın 

rəhbərliyi ilə 6 min nəfərlik könüllü müqavimət dəstələri erməni hərbi qüvvələrini darmadağın etmişdilər. 

Aralarında müəyyən fikir ayrılıqlarına baxmayaraq Naxçıvanın müdafiəsində Cəfərqulu xan, Kəlbalı xan, 

Kərim xan, Rəhim xan, Kamran xan və yerli ziyalılar çox böyük xidmətlər göstərmişlər. Kəlbalı xan respublika 

silahlı dəstələrinə komandanlıq edir, erməni hücumlarının qarşısını alırdı. 

1919-cu ilin yanvarında ingilislər Naxçıvana gəldi və burada general-qubernatorluq yaratdılar. Bir ay sonra 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri də Naxçıvana gəlib çıxdılar. Keçirilən müzakirələrdə siyasi, 

hərbi, iqtisadi, maddi və mədəni məsələləri özündə birləşdirən akt tərtib edildi. Bu akt Naxçvanın könüllü 

surətdə AXC-yə birləşməsi haqqında idi. 

Naxçıvan əhalisi diyarın ingilislər tərəfindən Ermənistana verilməsinə qarşı mübarizəyə qalxdılar. Bununla 

əlaqədar Naxçıvan Müsəlman Milli Şurasının üzvləri ingilis general qubernatoruna məktub göndərdilər və öz 

qəti etirazlarını bildirdilər. Məktubda Araz-Türk Respublikası əhalisinin “bütün dünyanın və bütün mədəni 

qüvvələrin azad həyat, xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ haqqında qışqırdıqları bir vaxtda 

azərbaycanlılar bizdən heç bir cəhətdən üstün olmayan, əksinə, bir çox hallarda bizdən geri qalan ermənilərin 

qulu ola bilməzlər”, - fikrinə  gəlməsi faktı və səbəbləri öz əksini tapmışdır. 

Naxçıvandakı ingilis missiyası ermənilərin respublika hüdudlarına hücumuna mane olmurdular və onların 

fəaliyyətində ikili siyasət özünü açıq-aşkar göstərirdi. Onlar bir tərəfdən Naxçıvanın Azərbaycanın bir hissəsi 

olduğunu tanıyır, maliyyə və silah vəd edir, digər tərəfdən isə Naxçıvanın daşnak Ermənistanın hakimiyyətinə 

verilməsi təklifi ilə çıxış edirdilər. Naxçıvan əhalisi bu siyasətə qarşı inadla mübarizə aparırdı. 

Naxçıvan Milli Şurasının sədri Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri M.Y.Cəfərova göndərdiyi 

məktubda bildirirdi ki, biz özümüzü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab edirik və əminik ki, hər hansı 

səbəbdən hərbi qüvvə ilə kömək edə bilməsə də, heç olmasa top, tüfəng və patronla Azərbaycan bizə kömək 

edəcəkdir. Və hətta Azərbaycan bundan da imtina etsə, biz bu yolda canımızdan keçəsi olsaq belə, müqəddəs 

vədimizi yerinə yetirəcəyik. 

İngilis nümayəndələri çox canfəşanlıqla Naxçıvanı erməni “idarəçiliyinə” vermək istəyirdi. Müsəlman Milli 

Şurası və Naxçıvan əhalisi buna qəti etiraz edirdilər. Əhalinin bir müraciətində deyilirdi: “Ermənilərə tabe 

olmaqla biz təkcə özümüzü yox, həm də ömrü boyu bizə lənətlər oxuyacaq nəslimizi alçaltmağa və təhqirə 

məruz qoyuruq və buna görə də əlahəzrət general Devinin bizim Naxçıvan, Şərur və Vedibasar rayonlarımızın 

müvəqqəti də olsa erməni hökumətinin idarəsinə verməsinə biz Allah tərəfindən bütün diyarın əhalisinə bəxş 

edilmiş azadlıq, arzu və meyllər üzərində zorakılıq faktı kimi baxırıq”. 

İngilis komandanlığının və Ermənistan hökumətinin qərarlarına tabe olmayan naxçıvanlılar erməni 

işğalçılarına qarşı silahlı mübarizə aparırdı.  Respublikada süvari, top və pulemyotları olan 6 min əsgərdən 

ibarət yarınizami qoşun yaradılmışdı. Hərbi əmliyyatlar zamanı naxçıvanlılar onların sayını təxminən on min 

əsgərə və silahlı könüllülərə çatdırdılar. 
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Erməni qoşunları dəfələrlə Naxçıvana hücum etmiş və layiqli cavablarını almışdılar. Naxçıvanın şəhər və 

kəndlərinə hücumlarda təkcə duşmənin nizami qoşunları deyil, erməni əhalisi də iştirak edirdi. Ermənilər 

general- qubernatorluq elan etsələr də, nə ingilis nümayəndələri, nə də general-qubernator şəhərdə yerləşə 

bilməmiş, onlar şəhərdən 3 km uzaqda - hərbi kazarmada yerləşmişdilər. Kəlbalı xanın başçılığı ilə Naxçıvan 

xalq qoşunu daşnak qüvvələrini darmadağın edib Naxçıvan və onun ətraflarından qovdular. 

Bu zaman ermənilər bir neçə min adam, iki top, səkkiz pulemyot və bir zirehli qatar itirdilər. 800 erməni 

əsgəri və 8 zabiti əsir alınmışdı. Bundan istifadə edən respublika hökuməti öz nümayəndəsi Səməd bəy 

Cəmillinskini müvəqqəti general-qubernator təyin etdi, diyarı idarə etmək üçün zəruri olan dövlət idarələri 

yaradıldı. S.Cəmillinskinin əmri ilə Xəlil bəy diyar qoşunlarının baş komandanı, Kəlbalı xan isə onun köməkçisi 

(eyni zamanda Naxçıvan qoşun dəstəsinin komandiri) təyin olundu. 

1919-cu ilin yayında Naxçıvanda olan amerikalı polkovnik Rey Naxçıvan Milli Şurasının sədri Cəfərqulu 

xanla danışıqlar apardı. Polkovnik V.Haskel Naxçıvan, Şərur və Dərələyəz qəzalarında xüsusi zona və bu 

ərazidə Amerika general-qubernatorluğu yaratmaq istəyirdi. Bununla əlaqədar V.Haskel öz layihəsini 

N.Yusifbəyliyə təqdim etdi. Bunu eşidən Cənub-Qərbi Azərbaycan müsəlmanlarının ümumi iclasının sədri Əli 

Səbri Qasımov, yerlilər cəmiyyətinin sədri Z.Məmmədov və nümayəndə heyətinin üzvü A.Nəcəfov 

hazırladıqları 10 maddəlik tələbnaməni N.Yusifbəyliyə təqdim etdilər. Bu tələblərin əsasını Naxçıvanı 

Azərbaycanın tərkibində saxlamaq fikri dayanırdı. 

1919-cu il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan nümayəndələri Ə.S.Qasımov və K.M.Əsgərov polkovnik 

V.Haskelə 10 bəndlik memorandum təqdim etdilər. Görüş zamanı V.Haskel Ə.S.Qasımovdan soruşdu ki, 

Naxçıvanın və digər regionların əhalisi bu regionların erməni hökumətinə verilməsinə necə baxar? Əli Səbri 

Qasımov bildirdi ki, əldə silah ləyaqətli ölümü üstün tutaraq bu hökuməti bütün qüvvələri ilə rədd edərlər. 

Naxçıvan əhalisi polkovnik Reyə bildirdilər ki, onlar azərbaycanlı general-qubernatordan başqa heç kimi 

tanımaq istəmirlər. Əhalisi Azərbaycan türkləri olan Naxçıvan, Şərur, Dərələyəz rayonları, Vedibasar və 

Milistan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. 

Delli və Reyin missiyası süquta uğradı, amerikalıların Naxçıvanda möhkəmlənmək cəhdi baş tutmadı. 

1920-ci ilin martında türk hərbi dəstələri Naxçıvana gəldilər. Kəlbalı xan Türkiyənin yüksək hərbi ordeni ilə 

təltif edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi idarəsi isə daşnaklarla döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə 

ona general-mayor rütbəsi verdi. 

1920-ci ilin aprelində Azərbaycan XI Qırmızı Ordu tərəfindən işğal edildi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

devrildi və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti bərqərar edildi. Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti iyulun 28-də elan 

edildi və Hərbi İnqilab Komitəsi yaradıldı. Bir neçə gündən sonra - avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab 

Komitəsinin sədri M.Bektaşov Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri N.Nərimanova məktubla 

müraciət etdi: “Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan ölkəsi özünü Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir”. 

Çox qəribədir ki, Naxçıvanda olan bolşevik ordusu Ermənistanla müharibə aparır, həm də onlarla siyasi və 

diplomatik danışıqları davam etdirirdi. Bu danışıqlarda Azərbaycanın hətta mübahisəsiz torpaqlarının 

Ermənistana verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Bunu bilən N.Nərimanov Leninə göndərdiyi məktubda 

yazırdı: “Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini, Azərbaycanın 

istiqlaliyyətini tanımış, lakin eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz ərazilərini 

Ermənistana verir...”. 

Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin qətiyyətli mövqeyi və mübarizəsi ermənilərin Naxçıvan barəsindəki 

planlarını pozdu. Bu işdə iri dövlətlər də onlara kömək göstərə bilmədilər. Məkrli niyyətlərini hələlik 

pərdələyən ermənilər və Ermənistan İnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanı müstəqil 

(Azərbaycanın tərkibində yox - İ.H.) Sovet Respublikası kimi tanımış və bu diyar ilə əlaqədar iddialarından 

imtina etmişlər. 

Beləliklə, bölgə əhalisi 1918-1920-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək milli 

ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən bəhs 

edən Ermənistanın birinci baş naziri O.Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, “Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda,... müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun 

yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə öz 

hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik”. 
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Naxçıvan diyarının əhalisi özlərini Azərbaycandan ayrı təsəvvür etmirdilər. Onlar hələ o vaxt öz qəti fikrini 

belə ifadə etmişdilər: “Bu xalq mədəni dövlətlərin alovlarında məhv olmağa razı olar, amma Azərbaycandan 

ayrılmaz”. 

1921-ci ilin yanvarında Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin keçirdikləri rəy sorğusunda 

Naxçıvanın 90 faiz əhalisi mahalın muxtar respublika hüququnda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs verdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasında B.Şahtaxtinskinin də böyük əməyi və tarixi xidməti 

olmuşdur. O, 1921-ci il martın 1-də Leninə göndərdiyi məktubda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ 

ərazilərinin gələcəyindən duyulan rahatsızlığı çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğrafiyasına dair 

arayışları da əlavə etmiş, Güney Qafqazda sərhəd məsələləri və xüsusilə də Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı 

təkliflər vermişdi. Bu zaman Türkiyə nümayəndələrinin Rusiya ilə apardığı danışıqlarda Naxçıvan məsələsinə 

də önəm verilirdi. 

Beləliklə, referendumun nəticəsi, B.Şahtaxtinskinin təklifi, Türkiyə tərəfinin tələbi ilə Naxçıvan üzərində 

Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi və ən nəhayət Naxçıvan əhalisinin neçə illər apardıqları inadlı 

mübarizə Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasına səbəb oldu. 1921-ci il martın 16-da Siyasi Büro 

Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan Sovet Respublikasının təşkili barədə qərar qəbul etdi və həmin gün 

imzalanan Moskva müqaviləsinin 3-cü maddəsində də bu cəhət öz əksini tapdı: “Naxçıvan vilayəti bu 

müqavilənin I (B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında, həmin protektoratı 

Azərbaycanın heç bir üçüncü dövlətə güzəştə getməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil edir”. 

Güney Qafqaz respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanan Qars müqaviləsi (1921, 13 oktyabr) Naxçıvanın 

ərazi mənsubiyyəti məsələsini bir daha təsdiqlədi və onun sərhədlərini qəti surətdə müəyyənləşdirdi. Beləliklə, 

1917-ci ildən mübarizə aparan naxçıvanlıların arzuları gerçəkləşdi, bölgənin ərazi mənsubiyyəti məsələsi 

Azərbaycan üçün qanuni və ədalətli qaydada həll olundu. 

1921-ci ildən 1924-cü ilədək, yəni muxtariyyət statusundan muxtar respublikanın təşkilinə kimi çox- saylı 

müzakirələr getmişdir. Bu müzakirələrdə bir məsələ aydın idi ki, Azərbaycanın daxilində Naxçıvanın 

muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin spesifik ərazi vəziyyəti-geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Naxçıvanın 

Azərbaycandan aralı düşməsi, heç bir sərhədə malik olmaması onun inzibati idarəçiliyinin qəza və ya rayon 

hüquqlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. 1923-cü il iyunun 16-da Naxçıvan muxtar diyar (ölkə) adlandırıldı. 

1924-cü il yanvarın 4-də Zaqafqaziya MİK Naxçıvan diyarını Naxçıvan MSSR elan etdi. 1924-cü il fevralın 9-

da Azərbaycan MİK-in Rəyasət Heyəti Naxçıvan diyarının Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında dekret qəbul 

etdi. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində təsdiq edilmiş 

Əsasnamə və 1926-cı il aprelin 18-də qəbul edilmiş Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının birinci 

Konstitusiyası ilə təsbit edildi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası sonrakı konstitusiyalarında da 

Naxçıvan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində muxtar respublika kimi göstərilmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsində 1995-ci il noyabrın 12-də 

qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mühüm rolu oldu. Konstitusiyanın 134-cü 

maddəsinin ilk bəndində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində 

muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyasında Naxçıvan muxtar dövlət kimi ifadə olunmuş və 

onun Azərbaycan Respublikası tərkibində demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublika olduğu təsbit 

edilmişdir. 

Müxtəlif dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkil olunmasının ildönümləri dövlət səviyyəsində 

qeyd olunmuş, 1949-cu ildə muxtar respublikanın 25, 1964-cü ildə 40, 1974-cü ildə 50 illik yubileyləri 

keçirilmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-cu il 4 fevral tarixli 

fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi qeyd edilmişdir. Yubiley tədbirlərində iştirak 

edən və təntənəli yubiley iclasında nitq söyləyən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu, çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın 

statusunu qoruyub saxlamaq üçün xüsusən Moskva müqaviləsinin və Türkiyə Cümhuriyyətinin imzaladığı Qars 

müqaviləsinin burada böyük əhəmiyyəti vardır. Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə 
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Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars 

müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir”. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunması, muxtar respublikanın 

yubileylərinin keçirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin 9 fevral 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik, 6 

fevral 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə 85 illik yubileylərinin ölkəmizdə geniş qeyd olunması bunun bariz 

nümunəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 14 yanvar 2014-cü il tarixli Sərəncamında göstərilir ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm əhəmiyyətli hadisəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubiley tədbirlərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbov Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm 

əhəmiyyətə malik olduğunu bildirərək demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində 

Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu status imkan 

verirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvan xalqımızın 

suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə çevrilsin”. 

Bu gün muxtar respublikanın statusunun və sərhədlərinin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanıdılması 

istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2012-ci il oktyabrın 16-18-də Avropa Şurasının Yerli və 

Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Strasburqda keçirilən 23-cü plenar sessiyasında qəbul olunan sənədlərin 

birində Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı çox mühüm və tarixi əhəmiyyət daşıya biləcək məqam əks 

olunmuşdur. Həmin hissə Ali Məclis sədrinin tövsiyəsi ilə hazırlanmış və nümayəndə heyəti tərəfindən 

Memoranduma daxil edilmişdir. 

Sənəddə qeyd olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusion-hüquqi statusu Azərbaycan 

Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarına, habelə hazırda qüvvədə olan 2 beynəlxalq 

müqaviləyə əsaslanır. Bundan başqa, qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikanın statusu həm milli 

qanunvericilik, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunmuşdur. Maddənin sənədə salınması 

Azərbaycan, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün böyuk siyasi əhəmiyyət kəsb edir. 

 İlk dəfədir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu, sərhədlərini müəyyən edən 1921-ci ildə qəbul 

olunan Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri beynəlxalq təşkilatın sənədlərində hazırda qüvvədə olan 

hüquqi sənəd kimi qiymətləndirilir. Ölkəmiz, o cümlədən muxtar respublikamız üçün mühüm olan beynəlxalq 

müqavilənın hüquqi qüvvəsinin Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınması, 

şübhəsiz ki, ölkə və muxtar respublika rəhbərliyinin bu sahədə apardığı fəal diplomatik fəaliyyətin məntiqi 

nəticəsidir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi 

sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün gördüyü tədbirlər, muxtariyyət 

statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və həlli vacib olan digər məsələlərin həyata keçirilməsi 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etmiş, regionu çiçəklənən diyara çevirmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə muxtar respublika 18 il ərzində hərtərəfli 

inkişaf edir, əsl intibah dövrünü yaşayır. Həyatın bütün sahələrində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş və bu işlər bu 

gün də sürətlə və ardıcıl davam etdirilir. 

Naxçıvanın Muxtar Respublika statusu bu bölgənin 90 illik tarixi taleyində, onun ərazisinin qorunub 

saxlanılmasında və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox mühüm rola malik olmuşdur. Bu illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə və hərtərəfli inkişafına da öz layiqli 

töhfəsini vermişdir. Ölkə Prezidentinin dediyi kimi: “Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli 

addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi 

proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət 

quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının 

gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir”. 

 

Xalq qəzeti.-2014.-26 yanvar.-N 16.-S.2. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında 
 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq reallaşdırılan 

iqtisadi siyasət nəticəsində muxtar respublika iqtisadiyyatının potensial imkanları daha da yüksəlmiş, dayanıqlı 

iqtisadi sistem formalaşmışdır. Muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişaf templəri ulu öndərimizin 90 

illiyi ilə əlaqədar  “Heydər Əliyev ili” elan edilmiş 2013-cü ilin doqquz ayı ərzində də qorunub saxlanmışdır. 

 

Ümumi inkişaf 

 

İlin əvvəlindən muxtar respublikada 1 milyard 586 milyon 996 min manatlıq ümumi daxili məhsul 

istehsal olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq göstəricini 10,6 faiz üstələyir. Ümumi daxili məhsulun 

tərkibində ilk yeri 30,1 faizlik payla sənaye, ikinci yeri isə 22,5 faizlik payla tikinti sahəsi tutmuşdur. 2013-cü 

ilin yanvar-sentyabr aylarında hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə 

nisbətən 9,3 faiz artaraq 3685,5 manat (4697,3 ABŞ dolları) səviyyəsində olmuşdur. Ümumi daxili məhsulun 

63,6 faizi maddi istehsal sektorunun payına düşmüşdür. 

2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 2012-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən sənaye məhsulunun 

həcmi 13,1 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 9,8 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6,9 faiz, 

nəqliyyat sektorunda yük daşınması 10,2 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 6,6 faiz, o cümlədən mobil rabitə 

xidməti 6,4 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 15,7 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 16,5 faiz, ixracın 

həcmi 5,1 faiz, əhalinin gəlirləri 5,9 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 3,7 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 4 faiz 

artmışdır. 

 

Sənaye 

 

2013-cü ilin  yanvar-sentyabr aylarında 702 milyon 164 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal 

olunmuş və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,1 faiz artım qeydə alınmışdır. Sənaye məhsulu 

istehsalının 95,8 faizi malların, 4,2 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 47 

milyon 826 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 654 milyon 338 min manatlıq məhsul istehsal 

olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 93,2 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

İlin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə 65 layihə  üzrə istehsal və xidmət 

obyektləri istifadəyə verilmiş, iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələri üzrə 87 istehsal və xidmət obyektinin 

qurulması hazırda davam etdirilir. Sənaye sahəsinin inkişafı ixracın da həcminə müsbət təsir göstərmiş və 2013-

cü ilin ilk doqquz ayı ərzində 190 milyon 960 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində sənaye məhsulu 

ixrac istiqamətində göndərilmişdir. 

 

Tikinti-quruculuq 

 

Cari ilin ötən dövrü ərzində bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 802 milyon 853 min manat 

həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki  göstəricidən 9,8 faiz çoxdur. 

İnvestisiya qoyuluşlarının 708 milyon 101 min  manatı və ya 88,2 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilmişdir. 

2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları  ərzində muxtar respublikada 362 müxtəliftəyinatlı obyekt tikilmiş, 

yenidən qurulmuş və ya təmir olunmuş, hazırda 300 müxtəlif təyinatlı obyektin inşası və ya təmiri aparılır.İlin 

əvvəlindən, ümumilikdə, 15 inzibati binanın tikintisi və ya yenidən qurulması başa çatdırılmış, 28 inzibati 

binanın isə tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri işləri hazırda davam etdirilir.  Həyata keçirilən 

irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirləri  ucqar yaşayış məntəqələrini də əhatə edir. Cari ilin yanvar-

sentyabr aylarında 6 kənd mərkəzinin inşası başa çatdırılmış, hazırda 14 kənd mərkəzinin inşası işləri davam 

etdirilir. 

Muxtar respublikada 3 yaşayış binasının tikintisi, 2 yaşayış binasının yenidən qurulması, 10 yaşayış 

binasının əsaslı təmiri, 4 yaşayış binasının isə təmiri başa çatdırılmışdır. 6 yaşayış binasının tikintisi, 3 yaşayış 
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binasının yenidən qurulması, 5 yaşayış binasının əsaslı təmiri, 1 yaşayış binasının isə təmiri hazırda davam 

etdirilir. 

Ötən dövr ərzində 10 qazanxananın tikintisi, 7 yaşayış binasında istilik xətlərinin yenidən qurulması 

başa çatdırılmışdır. 3 qazanxananın tikintisi,  4 yaşayış binasında isə istilik xətlərinin yenidən çəkilişi işləri 

hazırda davam etdirilir. Cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, 

ümumilikdə, 357 min 228 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-

sentyabr aylarındakı müvafiq göstəricidən 10 min 542 kvadratmetr və ya 3 faiz çoxdur. 

“Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində Naxçıvan şəhərinin içməli su və kanalizasiya 

sistemləri yenidən qurulur. Layihə çərçivəsində 1 oktyabr 2013-cü il tarixə Naxçıvan şəhərində 195 kilometr 

uzunluğunda kanalizasiya və 217,5 kilometr uzunluğunda içməli su xətləri çəkilmişdir. Bundan əlavə, Şərur, 

Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarının mərkəzləri və ətraf kəndlərinin içməli su 

təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi istiqamətində, ümumilikdə, 272,2 kilometr uzunluğunda içməli 

su və 191,8 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətləri çəkilmiş, 18 subartezian quyusunun tikintisi hazırda 

davam etdirilir. 

 

Kənd təsərrüfatı 

 

2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bitkiçilik 

məhsullarının həcmi 2,4 dəfə artaraq 182 milyon 176 min manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 64,3 

faiz artaraq 76 milyon 522 min manata çatmışdır. 

 “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 217 ədədi 2013-cü ilin yanvar-sentyabr 

aylarında olmaqla, cəmi 1096 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya 

gətirilmiş və bu dövr ərzində 193 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə məhsul 

istehsalçılarına verilmişdir. Aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Naxçıvan 

Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şahbuz rayon bazası fəaliyyətə başlamışdır. Ötən dövr ərzində məhsul 

istehsalçıları 3 min 961 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuşlar. 

2013-cü ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 60 min 127 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 

2012-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 9  hektar çoxdur. Bu dövr ərzində taxılçılıq əsas əkinçilik sahəsi 

olmaqla diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2013-cü ilin məhsulu üçün 35 min 324 hektar sahədə taxıl əkilmişdir 

ki, bunun da 25 min 869 hektarını buğda, 9 min 455 hektarını isə arpa təşkil etmişdir. Bir il öncəyə nisbətdə 

taxıl əkini sahələrinin həcmi 359 hektar artmışdır. Taxıl zəmilərindən 102 min 960 ton məhsul toplanmışdır ki, 

bu da 2012-ci illə müqayisədə 1,1 faiz çoxdur. Artan əhali tələbatını təmin etmək məqsədilə cari ilin ötən dövrü 

ərzində Naxçıvan şəhərində taxılın saxlanılması üçün tutumu 9 min ton olan  üç yeni bunker yaradılmışdır.   

 2013-cü ildə 2957 hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2012-ci ildə əkilmiş sahədən 126 

hektar çoxdur. 1 oktyabr 2013-cü il tarixə 2957 hektar sahədən 41297 ton kartof yığılmışdır ki, bu da bir il 

öncəki göstəricini 5 faiz üstələyir.  1 oktyabr 2013-cü il tarixə 109468 ton dənli və dənli-paxlalı, 3878,9 ton dən 

üçün qarğıdalı,  694,9 ton dən üçün günəbaxan, 63584 ton tərəvəz, 37833,9 ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 

37846,7 ton meyvə, 9392,2 ton üzüm toplanmışdır. Bir neçə növ məhsul üzrə yığım hazırda davam edir. 

Aqrar sektorun inkişafında mühüm təsir vasitəsi olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam 

etdirilir. Cari ilin ötən dövrü ərzində tutumu 50 ton olan  1 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, soyuducu 

anbarların ümumi sayı 16-ya, ümumi tutumu isə 11 min 770 tona çatdırılmışdır. Bundan əlavə, hazırda tutumu 

200 ton olan 1 soyuducu anbarın yaradılması işləri aparılır. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində 2 yeni heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, hazırda 2 heyvandarlıq 

təsərrüfatının yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. Ötən dövr ərzində  muxtar respublikaya 337 baş cins mal-

qara gətirilərək lizinq yolu ilə fermerlərə verilmişdir. 

1 oktyabr 2013-cü il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 108 

min 118 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 657 min 97 baş olmuşdur ki, bu da 1 oktyabr 2012-ci il tarixə olan 

göstəriciləri hər iki halda 1,7 faiz üstələmişdir. 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada diri 

çəkidə 14686,7 ton ət, 66262,1 ton süd istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 3,4 və 1,5 faiz çoxdur. 
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İlin ötən dövrü ərzində 7 yeni quşçuluq təsərrüfatı yaradılmış, 1 quşçuluq təsərrüfatının fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi işləri başa çatdırılmış, hazırda 11 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması və 2 quşçuluq 

təsərrüfatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. 2 arıçılıq təsərrüfatının 

yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. Balıqçılıq sahəsinin inkişafı istiqamətində 1 balıqçılıq təsərrüfatının 

genişləndirilməsi və yeni balıq cinsinin yetişdirilməsi üzrə  işlər aparılır. 

Ümumilikdə, cari ilin ötən dövrü  ərzində kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə təsərrüfat subyektlərinə 9 milyon 

772 min manata yaxın həcmdə kreditin verilməsi təmin olunmuşdur. 

Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq, 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar 

respublikada  259 milyon 329 min manatdan çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 

2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,9 faiz çoxdur. 

İlin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada 230 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri 

aparılmışdır. 

 

Nəqliyyat 

 

Hazırda Naxçıvan-Şahbuz-Batabat, Hacıvar-Vayxır-Sirab, Şəkərabad-Hacıvar, Qıvraq-Püsyan-

Xanlıqlar, Ağbulaq-Gömür avtomobil yollarının yenidən qurulması, Biləv-Xurs-Nəsirvaz, Düylün-Çənnəb-

Məzrə avtomobil yollarının təmiri davam etdirilir.  Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev prospektində, 

C.Məmmədquluzadə, Ə.Əliyev və N.Tusi küçələrində avtomobil yollarının yenidən qurulması davam etdirilir. 

Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində 1,5 kilometr uzunluğunda, Dəmirçi kəndində 0,8 kilometr 

uzunluğunda, Babək rayonunun Şıxmahmud kəndində 2,8 kilometr, Culfa rayonunun Kırna kəndində 4,2 

kilometr uzunluğunda avtomobil yollarının və Şahbuz rayonunda 20 kilometr uzunluğunda Ayrınc-Qızıl Qışlaq-

Güney Qışlaq-Kükü avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmış, Şərur rayonunun Şahbulaq və 

Kəngərli rayonunun Xok kəndlərinə giriş avtomobil yollarının, Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində avtomobil 

yolunun yenidən qurulması hazırda davam etdirilir. 

Ordubad rayonunun Gənzə kəndində avtomobil yolunda və Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq-Yuxarı 

Qışlaq avtomobil yolunda  istinad divarlarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Şahbuz rayonunun Keçili kəndində 

avtomobil yolunda istinad divarının tikintisi davam etdirilir. Şahbuz rayonunda doqquz, Şərur və Ordubad 

rayonlarının hər birində  iki körpünün tikintisi, Şərur rayonunda bir körpünün təmiri başa çatdırılmışdır. Şahbuz 

rayonunda dörd, Babək və Ordubad rayonlarının hər birində bir körpünün tikintisi,  Babək rayonunda isə bir 

körpünün təmiri aparılır. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada müasir avtomobil yollarının çəkilişində istifadə 

olunması məqsədilə 6 ədəd yükləyici ekskavator, 3 ədəd yük avtomobili, 4 ədəd vərdənə, 1 ədəd avtoqreyder, 1 

ədəd asfaltyayan, hava nəqliyyatı infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və əhaliyə göstərilən xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına yeni müasirtipli maşın-

mexanizmlər gətirilmişdir. Bu dövr ərzində dəmir yolu nəqliyyatının ahəngdar işi təmin olunmuşdur. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2012-ci ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 10,2 faiz, sərnişin daşınması isə 9,4 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından, bütövlükdə, 

34 milyon 896 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 8,9 faiz 

çoxdur. 

 

Rabitə və İKT 

 

Bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərinin Tumbul kəndində 512, Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində 384, 

Həmzəli kəndində 128, Gümüşlü kəndində 96, Babək rayonunun Şəkərabad kəndində 576, Ordubad rayonunun 

Çənnəb kəndində 32, Culfa rayonunun Kırna kəndində 384 və Şahbuz rayonunun Badamlı qəsəbəsində 128 

nömrə tutumlu avtomat telefon stansiyaları quraşdırılmışdır. 

Şərur rayonunun Gümüşlü, Sərxanlı, Babək rayonunun Şəkərabad, Ordubad rayonunun Çənnəb, Culfa 

rayonunun Kırna və Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndlərində yeni poçt bölmələri istifadəyə verilmişdir. 2013-cü 

ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada 1443 ədəd yeni stasionar telefon sabit şəbəkəyə 

qoşulmuş, 1 oktyabr 2013-cü il tarixə hər yüz ailəyə düşən  stasionar telefon aparatlarının sayı 67-yə çatmışdır. 
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1 oktyabr 2013-cü il tarixə aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 445812 ədəd, əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən mobil telefonlarının sayı isə 104 ədəd olmuşdur. 

2013-cü ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2012-ci 

ilin müvafiq dövründəki göstəricini 6,6 faiz üstələyərək 35 milyon 49 min manat olmuşdur. Ümumi xidmətlərin 

85,8 faizi mobil rabitə xidmətinin payına düşmüşdür ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki  göstəricidən 6,4 

faiz çoxdur. 

 

Energetika 

 

Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər istiqamətində cari ilin ilk 9 ayı ərzində Şərur 

rayonunda 20,5 meqavat gücündə Arpaçay Su Elektrik Stansiyasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Ordubad 

rayonunda 36 meqavat gücündə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının, Şərur rayonunda 1,4 meqavat gücündə 

“Arpaçay-2” Su Elektrik Stansiyasının inşası işləri hazırda davam etdirilir. İcrası uğurla davam etdirilən enerji 

layihələri deməyə əsas verir ki, yaxın illərdə muxtar respublikada daxili tələbatın ödənilməsi tamamilə su 

elektrik stansiyalarının işi hesabına təmin olunacaqdır ki, bu da istehsal prosesinin ən rentabelli formasıdır. 

Ordubad rayonunda 110/35/10 kilovoltluq “Ordubad” elektrik yarımstansiyasının tikintisi və 

avadanlıqlarla təchiz edilməsi işləri başa çatdırılmışdır. Muxtar respublikada 32 ədəd müxtəlifgüclü 

transformator yarımstansiyasının quraşdırılması və 67 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik 

verilişi xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. 

Enerji təhlükəsizliyinin əsas tərkib hissəsi kimi istehlakçıların təbii qazla təminatı prosesi təsərrüfat 

fəaliyyətinin inkişafında mühüm rol oynayır. 1 oktyabr 2013-cü il tarixə 80 min 798 əhali abonenti təbii qazla 

təmin olunmuşdur. Bu dövr ərzində Naxçıvan-Sədərək yüksəktəzyiqli magistral qaz kəmərinin tikintisi başa 

çatdırılmışdır. 

 

Sahibkarlıq, məşğulluq 

 

 Naxçıvan şəhərində biznes forumların, işgüzar görüş və konfransların keçirilməsini, həmçinin yerli 

məhsulların tanıdılmasını və satışının təşkilini təmin etmək məqsədilə  Biznes Mərkəzi yaradılmışdır. 

Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı çərçivəsində        2013-cü ilin ötən dövrü ərzində  muxtar 

respublika üzrə 22 hüquqi və 925 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 

Bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 33 milyon 196 min manatdan artıq həcmdə kreditlərin 

verilməsi təmin olunmuşdur. 

2013-cü ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 5,9 faiz 

artaraq 1 milyard 192 milyon 143 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 3,7 faizlik artımla 2768,5 

manata çatmışdır. Bu dövr ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 375,8 manata çatmışdır ki, bu da 2012-ci 

ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 4 faiz çoxdur. 

 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 1 oktyabr 2013-cü il tarixədək muxtar respublikada 58876 yeni iş yeri 

yaradılmışdır ki, bunun da 42430-u və ya       72,1 faizi daimi  iş yerləridir. 2013-cü ilin yanvar-sentyabr ayları 

ərzində yaradılmış 1767 yeni iş yerinin 1632-si və ya 92,4 faizi daimi iş  yerlərinin payına düşür. 

 

Humanitar sahə 

 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, cari ilin ötən dövrü ərzində də sosial siyasətin mühüm tərkib hissəsi 

olan elm və təhsil sahəsində infrastruktur quruculuğu tədbirləri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Elektron Kitabxanası istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin Elektron Kitabxanasının, Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin binalarının təmiri başa 

çatdırılmış, Naxçıvan Özəl Universitetində yeni infrastruktur obyektlərinin tikintisi, Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin baytarlıq korpusunun yenidən qurulması davam 

etdirilir. 

Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində 234 şagird yerlik, Ordubad rayonundakı Sabirkənddə 378 şagird 

yerlik tam orta məktəb binalarının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 972 şagird yerlik 10 nömrəli, Şərur rayonunun 
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Dəmirçi kəndində 1026 şagird yerlik, Babək rayonunun Şəkərabad kəndində 306 şagird yerlik, Culfa rayonunun 

Kırna kəndində 306 şagird yerlik, Şahbuz rayonunun Kükü kəndində 198 şagird yerlik tam orta məktəb 

binalarının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 

 Şərur rayonunun Şahbulaq, Ordubad rayonunun Nəsirvaz, Ələhi və Xurs, Culfa rayonunun Teyvaz, 

Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq kəndlərində tam orta məktəb binalarının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 11 və 16 

nömrəli, Babək rayonunun Cəhri kəndində 1 nömrəli, Şərur rayonunun Xanlıqlar, Ordubad rayonunun Bist və 

Nürgüt, Kəngərli rayonunun Xok, Sədərək rayonunun Sədərək kəndlərində tam orta məktəb binalarının yenidən 

qurulması, Culfa rayonunun Ərəfsə və Şurud kəndlərində tam orta məktəb binalarının əsaslı təmiri davam 

etdirilir. 

Ordubad şəhərində 242 yerlik, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində 144 yerlik uşaq bağçası 

binalarının tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində və Babək rayonunun Babək qəsəbəsində uşaq bağçası 

binalarının da  tikintisi hazırda davam etdirilir. Naxçıvan şəhərində Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii 

Sənətkarlıq Məktəbinin tikintisi, 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi binasının yenidən qurulması başa 

çatdırılmışdır. Bundan əlavə, Şərur rayonunda Şərur Peşə Liseyinin tikintisi işləri aparılır. 

Ali məktəblərə qəbul imtahanlarında iştirak etmiş abituriyentlərdən 1676 nəfəri bu il tələbə adını 

qazanmışdır. Bu dövr ərzində 500-700 intervalında bal toplayan tələbələrin sayı bir il öncəyə nisbətdə 45 nəfər 

artaraq 312 nəfər olmuşdur. 

Səhiyyə sahəsində genişmiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirlərinə uyğun olaraq, Şərur rayonunun 

Dəmirçi və Sərxanlı, Culfa rayonunun Kırna, Şahbuz rayonunun Kükü kəndlərində həkim ambulatoriyası 

binalarının, Şərur rayonunun Gümüşlü və Babək rayonunun Şəkərabad kəndlərində feldşer-mama 

məntəqələrinin tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublika Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinin, Dəri-Zöhrəvi Dispanserinin və 

Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu ilə Mübarizə və Profilaktika Mərkəzinin, Babək Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının, Şərur rayonunun Xanlıqlar, Babək rayonunun Çeşməbasar, Ordubad rayonunun Bist, Kəngərli 

rayonunun Xok kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublika 

Xəstəxanası, Şahbuz rayonunun Sələsüz kəndində həkim ambulatoriyası binalarının yenidən qurulması, 

Kəngərli Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, Babək Rayon Cəhri Kənd Sahə Xəstəxanasının əsaslı təmiri davam 

etdirilir. 

1 oktyabr 2013-cü il tarixə muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 9065 nəfər və ya 2,1 

faiz artaraq 433954 nəfərə çatmışdır. Cari ilin ötən dövrü ərzində 7915 körpə doğulmuşdur ki, bu, 2012-ci ilin 

yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 157 nəfər çoxdur. 

Bu ilin 9 ayı muxtar respublika həyatının digər sahələri üçün də uğurlu olmuşdur. Qazanılan nailiyyətlər 

2013-cü ildə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin artıqlaması ilə yerinə yetiriləcəyinə tam əminlik yaradır. 

Məqalə Naxçıvan Muxtar  Respublikası Statistika Komitəsinin materialları əsasında hazırlanmışdır. 

 

Xalq qəzeti.-2013.-8 noyabr.-№ 247.-S. 5. 
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2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının  

sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq 

reallaşdırılan, elmi əsaslara və liberal bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə söykənən, insan amilini əsas tutan 

çevik iqtisadi siyasət nəticəsində muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafı ulu öndərimizin 90 

illiyi ilə əlaqədar “Heydər Əliyev ili” elan edilmiş 2013-cü ilin ötən dövrü ərzində də davamlı artım 

templərini saxlamışdır. 

İlin əvvəlindən muxtar respublikada 975420,6 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu 

da bir il öncəki müvafiq göstəricini 9,3 faiz üstələyir. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 31,9 faizlik 

payla sənaye, ikinci yeri isə 23,2 faizlik payla tikinti sahəsi tutmuşdur. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında hər 

bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8 faiz artaraq 2271,6 manat 

(2894,9 ABŞ dolları) səviyyəsində olmuşdur. Ümumi daxili məhsulun 62 faizi maddi istehsal sektorunun payına 

düşmüşdür. 

2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində sənaye məhsulunun həcmi 

12,5 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 9,8 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6,3 faiz, nəqliyyat 

sektorunda yük daşınması 10,3 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 6,7 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidməti 

6,3 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 16,9 faiz, ixracın həcmi 7,3 faiz, 

əhalinin gəlirləri 5,6 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 3,5 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 4,5 faiz artmışdır. 

Sənaye 

Sahibkarlığın davamlı inkişafının dəstəklənməsi, innovativ fəaliyyət və yüksək texnologiyalar əsasında 

rəqabətqabiliyyətli sənaye potensialının qurulması üzrə aparılan iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq, 2013-cü ilin 

yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada 459 milyon 535 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal 

olunmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki göstəricini 12,5 faiz üstələyir. 

Sənaye məhsulu istehsalının 95,7 faizi malların, 4,3 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin 

dövlət sektorunda 31 milyon 983 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 427 milyon 552 min manatlıq 

məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 93 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

İstehsal potensialının gücləndirilməsi tədbirlərinə uyğun olaraq, cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada 

dövlət dəstəyi ilə 30 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif 

sahələri üzrə 73 istehsal və xidmət obyektinin qurulması hazırda davam etdirilməkdədir. Sənaye istehsalının 

genişlənməsi ixracın da həcminə müsbət təsir göstərmiş və 2013-cü ilin altı ayı ərzində daxili tələbatdan artıq 

istehsal olunmuş 124 milyon 623 min dollar dəyərində sənaye məhsulu ixrac istiqamətində göndərilmişdir. 

Sənaye potensialının gücləndirilməsinə yönəldilmiş kompleks islahatların uğurlu nəticəsidir ki, ölkəmizin 

iqtisadi rayonları arasında sənaye məhsulunun tərkibində qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisinə görə Naxçıvan 

iqtisadi rayonu 93 faizlik payla liderdir. Dünya təcrübəsindəki mövcud yanaşmaya əsasən, sənaye potensialının 

yüksək kateqoriyada təmsilolunma meyilləri - yəni maşınqayırma sənayesinin mövcudluğu və qeyri-ərzaq 

mallarının ərzağa nisbətdə mütləq üstünlüyü prinsipi muxtar respublikada tam şəkildə təmin olunmuşdur. 

Hazırda sənaye sahəsində 435 aktiv təsərrüfat subyekti mövcuddur ki, bunlarda da 15245 nəfər işçi çalışır. 

 Hərbi quruculuq 

Muxtar respublikada ordu quruculuğu üzrə tədbirlər çərçivəsində cari ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan 

şəhərində bir anbarın tikintisi başa çatdırılmış, mərkəzi hərbi xəstəxananın, məişət xidməti binasının, iki 

anbarın, üç yaşayış binasının və bir qazanxananın tikintisi, bir yaşayış binasının isə yenidən qurulması hazırda 

davam etdirilməkdədir. “Naxçıvan” Sərhəd Diviziyasında yeni infranstruktur obyektlərinin, Kəngərli 

rayonundakı hərbi hissədə tədris-klub binasının tikintisi, həmin hərbi hissədə əsgər yataqxanasının yenidən 

qurulması davam etdirilir. 

Sədərək rayonunda sərhəd məntəqəsinin təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik 

və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ordubad rayon şöbəsinin inzibati binası yenidən qurulur. 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı 
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2013-cü ilin 6 ayı ərzində bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 508 milyon 267 min manat 

həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 9,8 faiz çoxdur. 

İnvestisiya qoyuluşlarının 448 milyon manatı və ya 88,1 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir. 

2013-cü ilin 6 ayı ərzində muxtar respublikada 179 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, yenidən qurulmuş və 

ya təmir olunmuş, 327 müxtəlif təyinatlı obyektin isə inşası və ya təmiri davam etdirilmişdir. 2013-cü ilin 

yanvar-iyun ayları ərzində, ümumilikdə, 7 inzibati binanın tikintisi və ya yenidən qurulması başa çatdırılmış, 33 

inzibati binanın isə tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri işləri hazırda davam etdirilməkdədir. 

Həyata keçirilən irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirləri bütün inzibati ərazini, o cümlədən ucqar 

yaşayış məntəqələrini də əhatə etməkdədir. Cari ilin yanvar-iyun aylarında 1 kənd mərkəzinin inşası başa 

çatdırılmış, hazırda 19 kənd mərkəzinin inşası işləri davam etdirilir. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikada 1 yaşayış binasının tikintisi, 3 yaşayış binasının əsaslı təmiri, 2 

yaşayış binasının isə təmiri başa çatdırılmışdır. 7 yaşayış binasının tikintisi, 3 yaşayış binasının yenidən 

qurulması, 8 yaşayış binasının əsaslı təmiri, 4 yaşayış binasının isə təmiri hazırda davam etdirilməkdədir. Əhali 

gəlirlərinin dinamik artımı, həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin inşası prosesini də 

xeyli sürətləndirmişdir. 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti 

hesabına, ümumilikdə, 228 min 549 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin 

müvafiq dövründəki göstəricidən 7866 kvadratmetr və ya 3,6 faiz çoxdur. 

“Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində Naxçıvan şəhərinin içməli su və kanalizasiya 

sistemləri yenidən qurulur. Layihə çərçivəsində 1 iyul 2013-cü il tarixə Naxçıvan şəhərində 161,2 kilometr 

uzunluğunda kanalizasiya və 173,2 kilometr uzunluğunda içməli su xətləri çəkilmişdir. Bundan əlavə, Şərur, 

Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarının mərkəzləri və ətraf kəndlərinin içməli su 

təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi istiqamətində, ümumilikdə, 177 kilometr uzunluğunda içməli su 

və 147,4 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətləri çəkilmişdir. Bu dövr ərzində 16 subartezian quyusunun 

tikintisi davam etdirilmişdir. Hazırda içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi davam etdirilməkdədir. 

Kənd təsərrüfatı 

Yanvar-iyun aylarında 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bitkiçilik məhsullarının həcmi 2,8 dəfə 

artaraq 43 milyon 317 min manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 62,6 faiz artaraq 47 milyon 652 min 

manata çatmışdır. 

Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmləri ilə təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 186 ədəd 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında 

olmaqla, cəmi 1065 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində 166 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə 

məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şahbuz rayon bazası fəaliyyətə başlamışdır. Ötən dövr 

ərzində məhsul istehsalçıları 3 min 961 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuşlar. 

2013-cü ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 60 min 127 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2012-ci 

ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 9 hektar çoxdur. 2013-cü ilin məhsulu üçün 35 min 324 hektar sahədə taxıl 

əkilmişdir ki, bunun da 29 min 280 hektarı payızlıq, 6 min 44 hektarı isə yazlıq taxıldır. Bir il öncəyə nisbətdə 

taxıl əkini sahələrinin həcmi 359 hektar artmışdır. Taxıl zəmilərinin 25 min 869 hektarında buğda, 9 min 455 

hektarında isə arpa əkilmişdir. Hazırda taxıl biçini davam edir. Artan əhali tələbatını təmin etmək məqsədilə 

Naxçıvan şəhərində taxılın saxlanılması üçün üç yeni bunkerin yaradılması işləri hazırda davam etdirilməkdədir. 

2013-cü ildə 2957 hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2012-ci ildə əkilmiş sahədən 126 hektar 

çoxdur. 

Aqrar sektorun inkişafında mühüm təsir vasitəsi olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam etdirilir. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində tutumu 50 ton olan 1 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, soyuducu anbarların 

ümumi sayı 16-ya, ümumi tutumu isə 11 min 770 tona çatdırılmışdır. 

2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında meyvə istehsalının həcmi bir il öncəyə nisbətdə 0,2 faiz, tərəvəz istehsalı 

isə 1,4 faiz artmışdır. Hazırda meyvə və tərəvəz yığımı davam edir. 

İlin ötən dövrü ərzində 1 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, 1 heyvandarlıq təsərrüfatının fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi işləri başa çatdırılmış, hazırda 2 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması üzrə işlər davam 

etdirilməkdədir. 1 iyul 2013-cü il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 
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110 min 999 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 682 min 961 baş olmuşdur ki, bu da 1 iyul 2012-ci il tarixə olan 

göstəriciləri müvafiq olaraq 1,6 və 2 faiz üstələmişdir. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada 

diri çəkidə 10261,3 ton ət, 45532,9 ton süd istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 3,4 və 1,6 faiz çoxdur. İlin ötən dövrü ərzində 2 quşçuluq təsərrüfatı yaradılmış, 

hazırda 8 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması və 2 quşçuluq təsərrüfatının fəaliyyətinin genişləndirilməsi 

istiqamətində işlər davam etdirilməkdədir. Hazırda 2 arıçılıq təsərrüfatının yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. 

Ümumilikdə, cari ilin birinci yarımili ərzində kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə təsərrüfat subyektlərinə 6 milyon 

778 min manata yaxın həcmdə kreditin verilməsi təmin olunmuşdur. 

Cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikadan kənara 34 milyon 420 min ABŞ dollarından artıq 

həcmdə kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə də meyvə və tərəvəz məhsulları ixrac olunmuşdur. 

Nəqliyyat 

Naxçıvan-Şahbuz-Batabat, Hacıvar-Vayxır-Sirab, Şəkərabad-Hacıvar, Qıvraq-Püsyan-Xanlıqlar, Ayrınc-

Qızıl Qışlaq-Güney Qışlaq və Ağbulaq-Gömür avtomobil yollarının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev prospektində, C.Məmmədquluzadə, Ə.Əliyev və N.Tusi küçələrində 

avtomobil yollarının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 

Şərur rayonunun Şahbulaq və Xanlıqlar, Kəngərli rayonunun Xok kəndlərinə giriş avtomobil yollarının 

yenidən qurulması, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq-Yuxarı Qışlaq avtomobil yolunda və Ordubad rayonunun 

Gənzə kəndində avtomobil yolunda istinad divarlarının tikintisi işləri davam etdirilir. Şərur rayonunda bir 

körpünün təmiri başa çatdırılmış, Şahbuz rayonunda yeddi, Şərur və Babək rayonlarının hər birində bir 

körpünün tikintisi, Şahbuz rayonunda bir körpünün yenidən qurulması və dörd körpünün təmiri davam 

etdirilməkdədir. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada müasir avtomobil yollarının çəkilişində istifadə olunması 

məqsədilə 2 ədəd “CAT” markalı yükləyici ekskavator və 1 ədəd “CAT” markalı vərdənə, hava nəqliyyatı 

infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və əhaliyə göstərilən xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına yeni müasirtipli maşın-mexanizmlər gətirilmişdir. Bu dövr ərzində dəmir 

yolu nəqliyyatının ahəngdar işi təmin olunmuşdur. 

İlin əvvəlindən ötən dövr ərzində muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2012-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,3 faiz, sərnişin daşınması isə 8,7 faiz artmışdır. Yük və sərnişin 

daşınmasından, bütövlükdə, 21 milyon 542 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq 

dövründəki göstəricidən 8,3 faiz çoxdur. 

İnformasiya və rabitə 

Naxçıvan şəhərinin Tumbul kəndində 512, Şərur rayonunun Həmzəli kəndində 128, Gümüşlü kəndində 96, 

Babək rayonunun Şəkərabad kəndində 576, Ordubad rayonunun Çənnəb kəndində 32 və Şahbuz rayonunun 

Badamlı qəsəbəsində 128 nömrə tutumlu avtomat telefon stansiyaları quraşdırılmışdır. 2013-cü ilin yanvar-iyun 

ayları ərzində muxtar respublikada 998 ədəd yeni stasionar telefon sanbit şəbəkəyə qoşulmuş, 1 iyul 2013-cü il 

tarixə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 67-yə çatmışdır. 

1 iyul 2013-cü il tarixə aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 444887 ədəd, əhalinin hər 100 nəfərinə 

düşən mobil telefonların sayı isə 104 ədəd olmuşdur. 

2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2012-

ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 6,7 faiz üstələyərək 22 milyon 847 min manat olmuşdur. Ümumi 

xidmətlərin 85,4 faizi mobil rabitə xidmətinin payına düşmüşdür ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 6,3 faiz çoxdur. 

Energetika 

Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər istiqamətində cari ilin ötən dövrü ərzində Şərur 

rayonunda 20,5 meqavat gücündə Arpaçay Su Elektrik Stansiyasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Ordubad 

rayonunda 36 meqavat gücündə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının, Şərur rayonunda 1,4 meqavat gücündə 

“Arpaçay-2" Su Elektrik Stansiyasının inşası işləri davam etdirilməkdədir. Ordubad rayonunda 110/35/10 

kilovoltluq “Ordubad” elektrik yarımstansiyasının tikintisi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi işləri başa 

çatdırılmışdır. 

1 iyul 2013-cü il tarixə 80 min 533 əhali abonenti təbii qazla təmin olunmuşdur. Hazırnda Naxçıvan-Sədərək 

yüksək təzyiqli qaz xəttinin tikintisi işləri davam etdirilməkdədir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1111 

 

Sahibkarlıq və məşğulluq 

Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı çərçivəsində 2013-cü ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublika üzrə 

16 hüquqi və 731 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində bank və kredit 

təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 23 milyon 550 min manatdan artıq həcmdə kreditlərin verilməsi təmin 

olunmuşdur. 

Yerli istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, hazırda muxtar respublikada 344 növdə məhsul istehsal 

olunmaqdadır. Bu məhsulların 115 növü ərzaq, 229 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 106 növdə ərzaq, 224 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 330 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir. 

2013-cü ilin ilk altı ayında muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 5,6 faiz artaraq 730 

milyon 176 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 3,5 faizlik artımla 1700 manata çatmışdır. Bu dövr 

ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 374,5 manata çatmışdır ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 4,5 faiz çoxdur. 

2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 1 iyul 2013-cü il tarixədək muxtar respublikada 58460 yeni iş yeri 

yaradılmışdır ki, bunun da 42078-i və ya 72 faizi daimi iş yerləridir. 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində 

yaradılmış 1351 yeni iş yerinin 1280-i və ya 94,7 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

Təhsil 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elektron Kitabxanasının, Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin binalarının 

təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan Özəl Universitetində yeni infrastruktur obyektlərinin tikintisi, Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin baytarlıq korpusunun yenidən qurulması 

davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində 972 şagird yerlik 10 nömrəli, Babək rayonunun Şəkərabad kəndində 306 şagird yerlik 

tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması başa çatdırılmış, Şərur rayonunun Sərxanlı və Şahbulaq, 

Ordubad rayonunun Nəsirvaz, Sabirkənd, Ələhi və Xurs, Culfa rayonunun Teyvaz, Şahbuz rayonunun Qızıl 

Qışlaq kəndlərində tam orta məktəb binalarının tikintisi hazırda davam etdirilir. 

Naxçıvan şəhərində 11 və 16 nömrəli, Babək rayonunun Cəhri kəndində 1 nömrəli, Şərur rayonunun Dəmirçi 

və Xanlıqlar, Ordubad rayonunun Nürgüt, Culfa rayonunun Kırna, Kəngərli rayonunun Xok, Şahbuz rayonunun 

Kükü, Sədərək rayonunun Sədərək kəndlərində tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması, Culfa 

rayonunun Şurud kəndində tam orta məktəb binasının əsaslı təmiri davam etdirilməkdədir. 

Ordubad şəhərində 242 yerlik uşaq bağçası binasının tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində, Babək 

rayonunun Babək və Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbələrində uşaq bağçası binalarının tikintisi hazırda 

davam etdirilir. 

Naxçıvan şəhərində Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin tikintisi başa çatdırılmış, 3 

nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi binasının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. Bundan əlavə, Şərur rayonunda 

Şərur Peşə Liseyinin tikintisi işləri davam etdirilməkdədir. 

Səhiyyə 

Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, Naxçıvan Muxtar Respublika Dəri-Zöhrəvi Dispanserinin, yoluxucu 

xəstəliklər, qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu ilə mübarizə və profilaktika mərkəzlərinin binasının 

tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasının yenidən qurulması, Kəngərli Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının isə əsaslı təmiri davam etdirilir. 

Babək rayonunun Şəkərabad kəndində feldşer-mama məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılmış, Şərur rayonunun 

Sərxanlı, Xanlıqlar və Dəmirçi, Babək rayonunun Şıxmahmud və Çeşməbasar, Ordubad rayonunun Bist, Culfa 

rayonunun Kırna, Kəngərli rayonunun Xok və Şahbuz rayonunun Kükü kəndlərində həkim ambulatoriyası 

binalarının tikintisi, Şahbuz rayonunun Sələsüz kəndində həkim ambulatoriyası binasının yenidən qurulması da 

davam etdirilməkdədir. 

Əhali 

Muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 8774 nəfər və ya 2,1 faiz artaraq 431628 nəfərə 

çatmışdır. İlk 6 ayda 5225 körpə dünyaya gəlmiş və gün ərzində doğulan uşaqların orta sayı 30 nəfərə çatmaqla 

doğumu davamlı stimullaşdıran Sovetlər Birliyi dönəmindəki 18 nəfərlik orta göstəricini üstələmişdir. Hazırda 

muxtar respublika üzrə müsbət miqrasiya saldosu müşahidə olunmaqdadır və son bir ildə daimi yaşayış üçün 

muxtar respublikaya gələn 1069 nəfər qeydiyyata alınmışdır. 
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Mədəniyyət 

Bu ilin yanvar-iyun aylarında mədəniyyət obyektlərinin inşası və bərpası istiqamətində Naxçıvan şəhərində 

Dövlət Bayrağı Meydanının, Gənclər Mərkəzinin, saat qülləsinin, Naxçıvançay vadisində parkın tikintisi, 

Naxçıvanqala tarixi abidəsinin bərpası davam etdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 

inzibati binası və sərgi salonunun tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində məscidin tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində və Ordubad 

rayonunun Yuxarı Əylis kəndində məscidlərin tikintisi hazırda davam etdirilməkdədir. 

Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli Muzeyinin əsaslı təmiri, “Buzxana” tarix-memarlıq abidəsinin bərpası 

başa çatdırılmış, Naxçıvanqala tarixi abidəsinin ərazisində və Ordubad rayonunun Nəsirvaz kəndində 

muzeylərin tikintisi, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” dini-mədəni abidə kompleksinin, Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyinin, Babək rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyinin və Ordubad şəhərində Y.Məmmədəliyevin ev-

muzeyinin təmiri davam etdirilmişdir. 

Naxçıvana həsr olunmuş çoxlu sayda kitab, albom, elmi-kütləvi məqalə, qəzet və jurnal materiallarının, 

sənədli filmlərin, elektron daşıyıcıların qorunub saxlanması, tədqiq və təbliğ olunması məqsədilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. 

Turizm 

Muxtar respublikada turizm potensialının mövcud imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi üçün mühüm 

tədbirlər görülmüş və bir sıra nəticələr əldə edilmişdir. 2013-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar 

respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 170 min 57 nəfər turist 

gəlmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 3,4 faiz və ya 5 min 592 nəfər üstələyir. Yeni 

turizm komplekslərinin, o cümlədən cari ildə Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində istirahət mərkəzinin, digər 

bu kimi infranstruktur obyektlərinin istifadəyə verilməsi bu sahədə aktivliyi daha da artırmağa imkan 

yaratmaqdadır. 

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş iqtisadi inkişaf strategiyasının bu gün uğurla davam 

etdirilməsi sayəsində muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı 

qoyulmuş, real sektorun və sosial sferanın tərəqqisi üçün ciddi əsaslar yaradılmışdır. 

  

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır.) 

 

Xalq qəzeti.-2013.-13 avqust.-N 174.-S.8. 
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NAXÇIVAN: sərt blokadadan hərtərəfli yeniləşmə və tərəqqiyə 

 

Ərşad ƏZİMZADƏ, 

“Ana Təbiət” Natural Gigiyena Mərkəzinin rəhbəri,  

yazıçı-jurnalist 

 

Hamıya fayda gətirən qaydalar 

Naxçıvanda xeyir-şər mərasimləri ilə bağlı yaranmış yeni qaydalara “Xalq qəzeti”ndə çıxan yazılarımdan 

birində ötəri toxunmuşdum. Mövzu aktuallığını nəinki itirməyib, əksinə, daha kəskin forma alıb. Söhbət 

əndazədən çıxan və dünyanın heç bir ölkəsində, hətta, Afrikanın cəngəllik ölkələrində də rast gələ 

bilməyəcəyiniz bizim toy mərasimlərindən gedir. Bu gün insanlar zəlzələdən, yanğından o qədər qorxmur, 

nəinki evlərə və iş yerlərinə axan dəvətnamələrdən. Bir vaxtlar insanların könlünü açan,  üzünü güldürən, 

qohum-əqrabanı sevindirən toylar indi ağır əndişə mənbəyinə çevrilib. Başına döndüyüm millətimiz toyu əsl pul 

qırmaq, adam soymaq və insanları kütləvi şəkildə zəhərləmək vasitəsinə döndərib-hamı bir-birini soyur və 

zəhərləyir. 

Milli şənbazlıq  yas süfrələrinin də çarxını döndərib. İndi onları da, toy süfrələri kimi, bəzəyirlər. Bir yandan 

israfçılıq baş verir, o biri yandan da çoxlu insanın  orqanizmi zəhərlənir. Naxçıvan MR-nin rəhbərliyi  bu 

arxivacib məsələyə də biganə qalmayıb, vaxtında və düzgün müdaxilə edib. 

Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovla görüşərkən bu mövzu ətrafında geniş söhbət etdik. Sədr belə hesab edir ki, 

bu məsələdə inzibati qadağalarla bir iş görmək mümkün deyil, hər şeydən öncə, şəxsi nümunə göstərmək, bir də 

geniş təbliğat işi aparmaq lazımdır: 

– Övladımın toyuna ən yaxın qohumları dəvət elədim. Heç bir nazir, təşkilat rəhbəri, idarə müdiri, iş adamı o 

toya dəvət almadı. Süfrəyə iki növ xörək gəldi. Sadə, təmtəraqsız bir toy oldu. Yaslarımız da elin sağlam adət-

ənənəsinə uyğun, yəni, çox sadə keçir. 

Vasif müəllim daha sonra vurğuladı ki, toy və yas mərasimlərinin sadə keçməsi Naxçıvanda artıq ənənə 

şəklini alıb. 

Çox təəssüf olsun ki, belə sadəliyi və el adətinə sadiqliyi təkcə Naxçıvanda görə bilirik. Başqa bölgələrdə toy 

və yas mərasimləri tamam bayağılaşdırılıb, kənd və şəhərlərdə şənbazlıq və israfçılıq  baş alıb gedir. Xalqımız 

bundan əzab çəkir. Bu gün ağır xəstəliklərin artmasında, xəstə və ölü doğulan uşaqların, döşü südsüz anaların 

çoxalmasında müasir toyxanaların və yasxanaların rolu çox böyükdür. 

 

Naxçıvanın sağlamlıq proqramı 

Tibb elminin banisi Hippokrat insanları vaxtında xəbərdar edib: “Biz nə yeyiriksə, oyuq!”. Lakin nəfsin və 

tamahın müti quluna çevrilmiş müasir insan loğmanın bu dərin fəlsəfi fikrini qulaq ardına vurur: qidada fayda 

yox, ləzzət axtarır. Bunun da qaçılmaz nəticəsi sayı ildən-ilə artan çarəsiz dərdlər, iztirablarla ağzınacan 

silələnən gödək ömür olub. Bu gün çürük qan yaradan “dadlı” qidalar sıxışdırıb saf qan yaradan qidaları 

süfrədən, demək olar, tamam çıxardıb. 

Faciənin böyüklüyü bundadır ki, bu zərərli hal, insanların sağlamlığı keşiyində durmağa borclu olan, 

həkimləri əsla narahat etmir. Bəzi rayon rəhbərləri isə düşünürlər ki, onlar əhalinin sağlamlığı məsələsi ilə 

məşğul olmamalıdır. Xoşbəxtlikdən bütün məmurların hamısı yemək üçün yaşamır, yaşamaq üçün yeyən 

sağlam düşüncəli məmurlar da  var. Naxçıvanda belələri çoxdur. 

Görüşə gedərkən güman edirdim ki, Naxçıvan boyda mahala rəhbərlik edən, ağır blokada şəraitində gərgin 

işləyən, işi həmişə başından aşan Vasif Talıbov mənə, uzaq başı, 15 dəqiqə vaxt ayıracaq. Başımız sağlam həyat 

tərzi haqqında, Naxçıvanı sağlam və uzunömürlü insanlar diyarına çevirmək proqramı ətrafında gedən söhbətə 

necə qarışdısa, 3 saatın necə keçdiyini hiss etmədik. 

Sədrin tapşırığı ilə mənə dərhal hər cür şərait yaradıldı ki, səhiyyə işçiləri ilə görüşüb fikir mübadiləsi 

aparım, yerli TV vasitəsilə əhaliyə tövsiyələr verim, şəfa mənbələri ilə tanış olum. Bütün bunlar, həm də MR-

nın səhiyyə sisteminə göstərilən yüksək qayğı (1995-ci ildən bəri MR-da 196  səhiyyə ocağı tikilərək və yaxud 

yenidən qurularaq insanların ixtiyarına verilib, şəfalı otlarla, təbii üsullarla müalicə metodu geniş vüsət alıb)  

göstərir ki, sədr öz çıxışlarında “dövlətimizin ən qiymətli incisi onun vətəndaşlarıdır” kəlməsini kiməsə xoş 

gəlmək naminə təkrar etmir, bunun belə olduğunu konkret əməli ilə sübut edir. 
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Elə buna görə də,  dərin düşüncəli ziyalılar diyarı olan Naxçıvanda, Hippokratın “biz  nə yeyiriksə, oyuq!”  

fəlsəfəsini dərk edən insanların sayı ilbəil artır. Burda çoxları anlayır ki, hər nə gəldi yemək və içmək olmaz, 

dietologiya bütün elmlərin şahıdır, zirvəsidir, yalnız sağlam qida qəbul edən insan mənən və cismən sağlam ola 

bilər, çürük qida qəbul edən insanın cismi də, ruhu da xəstədir, mənəviyyatı və əxlaqı çürükdür. Belə adam, 

varı-dövləti başından aşsa belə, xoşbəxt ola bilmir. Naxçıvanda bu həqiqəti dərindən dərk ediblər. Naxçıvanın 

ərzaq konsepsiyasından söz açan MR Gömrük Komitəsinin sədri  Asəf Məmmədov diqqətimizi ona çəkdi ki, 

rəhbərlik “qidada ləzzət yox, fayda axtar” prinsipini rəhbər tutur: 

– Biz çalışırıq əhalini, mümkün qədər, yerli məhsullara təmin edək. Muxtar Respublikada 250 adda ərzaq və 

sənaye malları istehsal olunur. Sitrus meyvələrdən başqa bütün meyvələri özümüz yetişdiririk. Bizim meyvələr 

çox dadlıdır. Yerli taxıl istehsalı tələbatın 40 faizini ödəyir. Əkin sahələrini genişləndirmək, məhsuldarlığı 

artırmaq istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Naxçıvan meyvələri dadlı olmaqla bərabər, həm də çox faydalıdır.  Burda torpaq və su faydalı 

mikroelementlərlə zəngindir, Günəş işığı boldur, bu da yerli bitkinin tərkibindəki maddələrin çox olmasına 

gətirib çıxardır və şəfa vermək qabliyyətini artırır. Həm də sübut olunub ki, hər bir insan yaşadığı təbii mühitdə 

yetişən məhsulla qidalananda, ondan daha çox fayda alır. Yerli məhsul istehsal etməyin bir üstün cəhəti də 

ondan ibarətdir ki,   torpaq istifadəsiz qalmır,  əhali də bekar,  həm də ailə büdcəsi dolur. 

A.Məmmədov onu da bildirdi ki, MR-nin rəhbərliyi daxili bazarın qorunması istiqamətində ardıcıl iş aparır: 

əgər yerli məhsul boldursa və mövcud durum gətirib qiymət artımına çıxarmırsa, həmin malın kənardan 

gətirilməsinə yol verilmir. Yalnız bu və ya başqa məhsulun həcmi az olanda, bahalaşma təhlükəsi yaranıbsa, bu 

halda həmin malın xaricdən gətirilməsinə icazə verilir. Təbii ki, ancaq öz şəxsi mənafeyini güdən  alverçilər bu 

tədbirə çəp baxırlar,  mənafeyi qorunan əhali ondan çox razıdır. Bazarın tənzimlənməsi tədbiri də insanlara 

göstərilən yüksək qayğının tərkib hissəsidir. 

MR rəhbərlərinin fəaliyyət proqramında insan faktorunun aparıcı olduğuna dəlalət edən bir fakta  da diqqət 

yetirək. Dünyanın aparıcı naturopat alimləri aşkar ediblər ki, başda çörək olmaqla, bütün un məmulatları 

bədəndə turşu yaradır. Bu isə hər cürə xəstəliyin törədicisi sayılır. Bunu öz həyatımda sınaqdan keçirmişəm, 

əmin olmuşam ki, bütün un məmulatları, xüsusilə də əla növ undan hazırlanan ağ çörək xəstəlik mənbəyidir. 

Unun növü nə qədər yüksəkdirsə, onun xəstəlik törətmək qabiliyyəti bir o qədər güclüdür. Bunun elmi izahatı 

belədir: buğdanın ən dəyərli hissəsi onun qabığıdır, qabıqda hemoqlabin yaradan dəmir, buğda nüvəsindən düz 

500 faiz çoxdur. Elektriklə işləyən müasir dəyirmanlar dənin qabığını nüvəsindən ayırır, həm də dənin 

tərkibindəki canlı fermentləri yandırır. İnsanlar da yalnız nişastadan ibarət olan zərərli nüvəni özünə götürür, 

dəmirlə zəngin olan faydalı kəpəyi isə “ağılsız” heyvanlara verirlər. 

Naxçıvanda bu yanlışlığın da qarşısı alınıb. Mağazalarda satılan çörəyin 90 faizi  kəpəkli undan bişirilən 

qidadır, yalnız 10 faizi əla növdən bişirilib. Camaat unu yandırıb məhv edən elektrik dəyirmanlarının 

xidmətindən imtina etməyə başlayıb. Culfa rayonunun Kırna kəndində qədim su dəyirmanı bərpa olunub. Bir 

yandan elektrik enerjisinə qənaət olunur,  digər tərəfdən də su dəyirmanı dəni yandırıb külə döndərmir, kəpəyi 

nüvədən ayırmır, insana az zərər verən kobud un növü hasil edir. Adamlar başa düşüblər ki, hər işdə dədə-baba 

qaydalarından kor-koranə imtina etmək və parıltısı göz qamaşdıran “Avropa standartlarını”  qarmalamaq zərər 

verir. 

Müasir tipli dəyirmanların üyütdüyü ağ una aludəçilik də belə zərərli hallardan biridir. Buna görə də MR-da 

belə qərara gəliblər ki, harda imkan varsa, orda çayların üstə su dəyirmanları tikilsin. Belə qərarı ancaq 

alqışlamaq olar. Biz “köhnəlik” adı ilə bir çox faydalı şeylərdən imtina etmişik, indi də bunun altını çəkirik. Su 

dəyirmanları və onların üyütdüyü kəpəkli un da itirilənlər arasındadır. 

 

Sağlam həyat tərzi 

Hər şeyə tənqidi yanaşmağı bacaran ayıq-sayıq naxçıvanlılar itirilənləri qaytarır, sonradan yaranan pis 

vərdişləri tədricən aradan qaldırırlar. Qazanılan pis vərdişlərdən biri, deyərdim ən təhlükəlisi, insanların ətə olan 

dəhşətli hərisliyidir. Elmə çoxdan bəllidir ki, çörək kimi, ət də orqanizmdə turşu yaradır, bu isə, dediyimiz kimi 

bütün xəstəliklərin törədicisidir. Üstəlik, mal, qoyun, donuz, qaz, ördək ətlərində həddən ziyada çox xolesterin 

olması bu qida növünü daha təhlükəli edir. İnsan orqanizminə 120-180 şərti vahid xolesterin tələb olunduğu 

halda, sadaladığım heyvanların ətində 2000 ş.v. xolesterin var. Bu da ödün korlanmasına, damarların 

kirəcləşməsinə, kristalların və daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu xəstəliklərin dərmanla müalicəsi yoxdur. 
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Belədə cərrah bıçağı işə düşməli olur. Bu gün öd kisəsi, yaxud başqa bir orqanı kəsilib atılan insanlara tez-tez 

rast gəlmək olur. Qabaqlar, məsələn, İkinci Dünya müharibəsi illərində belə xəstəliklər yox idi. Onları ət-yağ 

hərisliyi yaradıb. 

Belə xəstəliklərə qarşı ən yaxşı mübarizə maarifləndirmə işidir. İnsanlara anlatmaq lazımdır ki, ət insan 

qidası deyil, ətlərin hamısı insan orqanizmi üçün zərərlidir. Lakin içimizdə oturan güclü şeytana - nəfsə bir ilin, 

iki ilin  içində qalib gəlmək mümkün deyil. Ona görə də MR-da “çox zərərlidən az zərəliyə” proqramı işə 

salınıb:  balıqçılıq inkişaf etdirilir. Məlumdur ki, balıq ətində cəmisi 85 ş.v. xolesterin var. Son zamanlar MR-

da  10 perspektivli balıqçılıq təsərrüfatı yaradılır. Jurnalist həmkarım və şair dostum Rahil Tahirli   məni 

onlardan biri ilə tanış etdi. 

Qarabağlı kəndinin başı üstəki dağın sinəsində çağlayan gur çeşmənin suyu bir vaxtlar havayı axıb gedirdi. İş 

adamı İnşallah Abasov dağın döşündə balıq təsərrüfatı yaratdı. İndi ildə 300 ton balıq istehsal edir. Hazırda 

hovuzlarda 2 milyon balıq var. Əsasən farel növüdür.Bu il Ərdəbildən nərə balığı da gətirilib. “Gəlmələr” saf 

sulu və saf havalı  məkana yaxşı öyrəşir. Özü balaca konserv sexi də tikib və ilk məhsulunu bazara çıxardıb. 

İnqubasiya sexini də özü tikib. İş adamı onun üçün yaradılan şəraitdən razılıq etdi. Dedi ki, yeganə çətinlik qab 

və yem sarıdandır. Onları xaricdən almalı oluruq. Əminəm ki, yerli resursları səmərəli işlətmək üçün var qüvvə 

ilə çalışan MR rəhbərliyi tezliklə bu məsələni də  həll edəcək.  

Naxçıvanda öyrənməli və bütün ölkəyə tətbiq etməli yaxşı əməllər çoxdur. Onları yaymaq təkcə dövlətin işi 

deyil, həm də hər bir qeyrətli ziyalının, hamımızın işidir. 

 

Xalq qəzeti.-2013.-21 iyul.-N 158.-S.5 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1116 

 

NAXÇIVAN: sərt blokadadan hərtərəfli yeniləşmə və tərəqqiyə 

 

Ərşad ƏZİMZADƏ, 

“Ana Təbiət” Natural Gigiyena Mərkəzinin rəhbəri,  

yazıçı-publisist 

 

Rəvayətə görə, Nuh peyğəmbərin əyyamında insanlar azar-bezarın nə olduğunu bilməyiblər, hamı 

uzunömürlü olub, insanlar 900 ildən çox yaşayıblar. İnsanın uzunömürlü olması təkcə fərziyə deyil, 

dünyanın şöhrətli naturopat alimləri Herbert Şelton, Pol Breqq, Norman Uoker, Katsudzo Nişi, Abram 

Zalmanov və başqaları da, dərin elmi əsaslara söykənərək, belə bir yekdil qənaətə gəliblər ki, insan 

sağlam həyat tərzi keçirsə, xüsusilə də qidalanma prinsiplərinə düzgün əməl etsə, uzun illər gümrah 

yaşıya bilər. Bu halda  körpə dünyaya sağlam gələr və heç vaxt xəstələnməz. 

 

Nuh ruhunu yaşadan diyar 

 

Bu sağlam düşüncə Nuh ruhu qədim tarixə malik olan Naxçıvanda çoxdan möhkəm kök salıb,  indi daha da 

güclənir. Deyə bilmərəm: bu məsələdə Nuh peyğəmbərin gəmisinin Naxçıvandakı təpələrdən birinin üstündə 

qərar tutması öz rolunu oynayıb, yoxsa  sərt, kontinental iqlim şəraiti, mikroelementlərlə zəngin olan torpaq və 

su insanları belə formalaşdırıb? Fakt budur ki, Azərbaycana Memar Əcəmi, Mirzə Cəlil, Ordubadi, Hüseyn 

Cavid, Yusif Məmmədəliyev, Heydər Əliyev kimi böyük şəxsiyətlər bəxş etmiş Naxçıvan bu gün də öz 

mütərəqqi düşüncəsi və böyük uğurları ilə dostlarını sevindirir, düşmənlərini isə məyus edir. Xəstə xislətli 

qonşularımızın təcavüzü nəticəsində ağır blokada şəraitində yaşamaq zorunda qalan bu qədim diyar nəinki ayaq 

üstə qala bilib, hətta, bütün bölgələrimiz üçün örnək ola biləcək bir model yaradıb - “Naxçıvan modeli”. 

Bu model mənim diqqətimi həm bir qələm sahibi kimi, həm də “sağlam bədəndə sağlam ruh olar” fəlsəfəsini 

dərindən araşdıran, sağlam həyat tərzini geniş təbliğ edən bir naturopat ziyalı kimi çoxdan cəlb edir. Hər il 

yolumu Naxçıvana salıram və  hər dəfə də bu qədim diyarda Nuh ruhunun güclənməsi, insanların sağlam həyat 

tərzinə can  atması faktı ilə, adamı sevindirən  uğurlarla rastlaşıram.  

Uzun illərdi muxtar respublikada apardığım müşahidələr imkan verir  cürətlə deyim: Naxçıvanda atılan hər 

kiçik və böyük addım, həyata keçirilən hər tədbir bir ali məqsədə xidmət edir - insanların cismini və ruhunu 

saflaşdırmağa, insan kapitalı formalaşdırmağa. Hətta, ilk baxışda cansağlığı ilə bağlı olmayan kimi görünən 

tədbirlərdə insan amili alidir. Ən çox xoşa gələn budur ki, Naxçıvanda hər işi elmi əsaslar üzərində qurmağı 

yaxşı bacarırlar. 

Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm. Lakin heç bir bölgədə Naxçıvan sakinlərinin öz diyarına olan böyük 

sevgisi kimi güclü duyğunun şahidi olmamışam. Naxçıvan ziyalıları, MR-nın rəhbərləri bu qədim diyarın zəngin 

tarixini ürəklərdə yaşadır, bu gününü sevdirir, işıqlı gələcəyinin divarlarını yorulmadan hörürlər. Son 15 ildə 

aparılan dərin araşdırmaların və böyük  zəhmət tələb edən intensiv tədqiqatların məhsulu olan 2 cildlik 

“Naxçıvan ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Naxçıvanın tarixi atlası”, “Naxçıvanın 

qırmızı kitabı” (2 cild) və onlarca digər zəka məhsulu kitab rəflərində mürgü döyən üstü tozlu ölü kitablar deyil. 

Bu nəşrlər beyinləri tarixi faktlarla, ürəkləri isə keçmişimiz üçün dərin iftixar hissi ilə doldurur, insanlarda 

müsbət emosiyalar yaradır. Müsbət emosiya isə qanı saflaşdırır,  birbaşa sağlamlığa xidmət edir. 

Naxçıvanlılar təkcə zəngin tarixi keçmişlə, qədim abidələrlə fəxr etməklə kifayətlənmirlər, əl-qollarını 

çırmayıb bu günün nağılını yaradırlar. Yeniləşmiş, cavanlaşmış, gözəlləşmiş qədim Naxçıvan şəhərinin geniş 

xiyabanları, tikilən əzəmətli binalar, dövlət hesabına rekonstruksiya edilib təzədən sakinlərin ixtiyarına verilən 

çoxmərtəbəli yaşayış evləri, küçələrdəki təmizlik, hər yanda hökm sürən səliqə-sahman, günü-gündən artan 

yaşıllıq adamın ürəyini açır, xoş hisslər yaradır. Bunlar da birbaşa sağlamlığa  xidmət edir. 

Küçələrdə, dalanlarda, ictimai binaların həyətində, yollarda bir papiros kötüyünə, bir kibrit dənəsinə rast 

gəlməzsən. Bunu təkcə təmizlik məsələlərinə baxan təşkilatların yüksək məsuliyyət hissi ilə bağlamaq düzgün 

deyil. Halbuki, Naxçıvanda bu keyfiyyət hər bir xidmət sahəsinin atributu sayılır, - həm də sakinlərin tərbiyəsi, 

mədəniyyəti, insanların öz doğma diyarına olan dərin məhəbbəti ilə bağlıdır. Xüsusi formada işə çıxan boynu 

qalstuklu taksi və avtobus sürücülərinin nümunəvi xidməti də adamın qanını duruldan və əhvalını yaxşılaşdıran 

amillərdəndir.  
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Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim ki, Naxçıvan şəhərinin geniş küçələrində maşınların az olması (burda heç 

vaxt maşın tıxacına rast gəlməzsən) da insanların ovqatını yaxşılaşdıran və sağlamlığa xidmət edən amillərdən 

biridir. Bakının “tıxaclı” küçələrindən fərqli olaraq, burda göz də, beyin də, ürək də dincəlir. Ciyərlərə zəhərli 

tüstü deyil, oksigenlə zəngin olan saf hava dolur. Hüceyrələr oksigenlə yaxşı qidalanır və öz funksiyasını lazımi 

səviyyədə yerinə yetirir. Naxçıvanın geniş, abad, sakit, yaraşıqlı, yaşıl xiyabanlarını gəzərkən ürəyimdən keçirdi 

ki, kaş qədimliklə müasirliyi, köhnəliklə yeniliyi özündə birləşdirən bu sintez həmişə belə qalaydı, tıxacsız, bol 

oksigenli, abad, geniş, göz oxşayan, könül açan işıqlı şəhər statusunu qoruyub saxlayaydı. 

Bütün nişanələr göstərir ki, belə də olacaq. Şəhərsalmada Şərq və Qərb üslubunun sintezi özünü aşkar 

göstərir. Görülən hər işdə kor-koranə təqlidçilik, yamsılama deyil, qədim ənənələrə hörmət, müasir dəyərlərdən 

faydalanmaq istəyi özünü göstərir. Ən başlıcası isə muxtar respublikanın rəhbərləri iki ali məqsədə nail olmağa 

çalışıblar: qədim diyar öz görkəmi ilə göz oxşasın, həm də insanların sakit, rahat və gümrah yaşadığı sağlam bir 

məkan olsun. İnsan yalnız belə halda yaşadığı yurddan bezməz, onu sidqi-ürəkdən sevər və ona möhkəm tellərlə 

bağlanar. Naxçıvanda belə bağlılıq var. 

Sürətlə dəyişən - abadlaşan, gözəlləşən, rahat yaşayış məkanına çevrilən təkcə   Naxçıvan şəhəri və rayon 

mərkəzləri deyil. MR-nın hər bir kəndi simasını dəyişir və insanların rahat yaşadığı məkana çevrilir. Ən ucqar 

kəndlər də mavi yanacaqla, işıqla təmin olunub, hər tərəfə asfalt yol çəkilib, hər kəndin öz məktəbi var. 1995-ci 

ildən bəri burada 194 məktəb binası tikilib ki, bu da Sovet qurluşunun 70 illik  arixində tikiləndən qat-qat 

çoxdur. Tivi, Behrud, Parağa, Yuxarı Qışlaq, Havuş, Ərəfsə, Nəhəcir, Ləkətağ, Boyəhməd, Ağbulaq və  Şaba 

kimi ən ucqar dağ kəndlərində yaşayan  uşaqlar təhsil almaq üçün daha başqa kəndlərə getmirlər, indi onların öz 

kəndlərində müasir tələblərə cavab verən işıqlı məktəbləri var. 

Ən ucqar dağ kəndində təhsil alan naxçıvanlı, Avropanın lap mərkəzindəki inkişaf etmiş ölkələrin uşaqları 

kimi, internetdən istifadə etmək imkanı əldə edib. Muxtar respublikanın ümümtəhsil məktəblərində 3000-dən 

çox kompüter quraşdırılıb, hər 15 şagird 1 kompyuter dəsti ilə təmin olunub. Məktəblərdə istifadə edilən 

kompyuterlərin 83 faizi inernetə qoşulub. Naxçıvanda təhsilə göstərilən belə yüksək diqqət və qayğı, bir yandan, 

insanların sağlamlığına göstərilən diqqət və qayğıdır (hər bir xəstəliyin kökündə nadanlıq və cahillik durur!). 

Bu, digər tərəfdən, ölkəmizin, xalqımızın və dövlətimizin daha qüdrətli, yenilməz olması, dünya dövlətləri 

arasında öz layiqli yerini tutması üçün görülən məqsədyönlü tədbirdir. 

Təhsilə çəkilən xərc -  ən dəyərli kapital olan insan kapitalının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Dərin 

zəka sahibi həm öz canının, həm öz torpağının, həm də ümumi evimiz olan Yer planetinin və bütün kainatın 

qədrini yaxşı bilir, həm özünü sevir, həm vətənini, həm də bütün kainatı. Nadan isə nə özünü dərk edə və sevə 

bilir, nə də dünyanı. Elə buna görə də Naxçıvanda  bütövlükdə elmin inkişafına ən yüksək səviyyədə dövlət 

qayğısı göstərilir.  

Vətən sevgisi aşılamağın ən təsirli üsullarından biri də tarixi abidələri üzə çıxarmaq, restavrasiya etmək, 

qorumaq, yeni nəslin ziyarətgahına çevirməkdir. Naxçıvan MR bu sahədə də çoxlarına örnək ola bilər. Burada 

təkcə Memar Əcəminin dünya şöhrətli əsərlərindən təbliğat-təşviqat vasitəsi kimi istifadə olunmur, sovet 

dövründə itib-batan, gözdən düşən, sökülüb-dağılan az tanınmış yadigarlar da, vətənpərvər naxçıvanlıların 

qayğısı sayəsində yenidən cana gəlib, ayağa qalxıb,  son illər formalaşmış təbliğat maşınında öz layiqli yerini 

tutub. Bu gün 40-dan artıq müdafiə tikintisi və qala bərpa olunub, onlardan vətənpərvərlik tərbiyəsində səmərəli 

istifadə olunur. Ulu babalarımızın mübariz ruhu hopmuş bu qala daşları qeyrətli əskərlərimizlə bir cərgədə 

dayanıb, qaniçən ermənilərin qabağını kəsiblər desəm yanılmaram. Belə abidələrin cərgəsinə müasir 

naxçıvanlıların əlilə ucaldılan yeni bir abidə də qoşuldu. Naxçıvan şəhərinin cənub-qərbində, Nuh peyğəmbərin 

gəmisinin lövbər saldığı və peyğəmbərin məzarı olduğu güman edilən təpədə ötən il, həm peyğəmbərin,  həm də 

Naxçıvanın adına layiq əzəmətli bir sənət əsəri - “Nuh məqbərəsi” bərq vurmağa başladı. Qızıl güllərə qərq 

edilmiş bu dəyərli abidə tez bir zamanda yaxından-uzaqdan gələn müxtəlif insanların  ziyarətgahına çevrildi. 

İndi ondan insanların ruhunu saflaşdırmaq, əqidəsini möhkəmlətmək və əxlaqını paklaşdırmaq işində geniş 

istifadə olunur. İnsanlarda Nuh ruhu güclənir. 

Burda hər fidanın nazını çəkən var 

Erməni işğalçıları tərəfindən  blokadaya alınmış muxtar respublika 90-cı illərin əvvəlində işıqsız, qazsız, 

odunsuz qalmışdı. Adamlar, soyuqdan ölməmək üçün,  öz həyətlərindəki, bağlardakı, yol qıraqlarındakı ağacları 

qırıb yandırmalı olmuşdular.  
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Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sədr seçiləndə (1995) burada cəmisi 0,6 faiz 

yaşıl örtük qalmışdı. İnsan amilinə böyük önəm verən, tez-tez öz çıxışlarında “dövlətin ən dəyərli incisi onun 

vətəndaşıdır” deyə təkrar edən sədr qırılmış ağacların əvəzinə yenilərini əkmək, meyvə bağlarını bərpa etmək, 

yolların yaşıl libasını qaytarmaq məsələsini öz komandasının qarşısına ən ümdə vəzifə kimi qoydu və bu çətin 

vəzifənin həllinə başladı. Bu gün qədim Naxçıvan torpağını gəzən qonağı, həm asfalt döşənmiş magistrallarda, 

həm də abadlaşdırılmış kənd yollarında, bütün səfər boyu yaşıl zolaqlar müşayiət edir. 

Statistika həvəskarlarına deyim ki,  1995-ci ildən indiyəcən muxtar respublika ərazisində 11.250 hektar 

sahədə yaşıllıq zolağı və meyvə bağları salınıb. Həmin il MR-nın ümumi ərazisinin yalnız 0,6 faizi yaşıllıqla 

örtülmüşdüsə, indi Naxçıvan torpağının 10 faizi yaşıl libas geyib. Yaşıllığa qərq olan təkcə yollar və  küçələr 

deyil, muxtar respublikada çoxlu təzə parklar salınıb, qırılmış və qurumuş meyvə bağları bərpa olunub, yeni 

bağlar, xüsusilə də çox dadlı meyvəsi olan ərik ağacları əkilib. Özü də meyvə ağacları təkcə münbit torpaqlarda 

deyil, həm yol qıraqlarında, həm də dünən ilan mələyən boz yamaclarda əkilir. 

Naxçıvanın kəskin kontinental iqlim şəraitinə azdan-çoxdan bələd olan, su ilə təchizatın necə çətin olduğunu 

anlayan hər kəs çox gözəl bilir ki, burda bir kolu bitirmək adamdan necə böyük zəhmət tələb edir. Lakin insan 

istəyi və iradəsi qarşısında ən ən çətin problem acizdir. İstək də vardı, iradə də. Üstəlik, böyük vətən sevgisi də. 

Ona görə də torpağa bastırılan hər körpə fidan elə ilk gündəncə ən yüksək  qayğı ilə əhatə olunurdu. 

Məni ən çox sevindirən budur ki, yaşıllaşdırma işi kampaniya xarakteri daşımadı, bu şərəfli iş bu gün də 

davam edir. Naxçıvanda hər kəs körpə ağaclara qulluq etməyi, fidanların nazını çəkməyi sevir. Bu, bir növ, 

insanların mənəvi tələbatına çevrilib. Təbii ki, bu vərdiş insanlarda birdən-birə, öz-özünə yaranmayıb, o, muxtar 

respublika rəhbərliyinin ardıcıl həyata keçirdiyi gərgin işin və yüksək tələbkarlığın şirin məhsuludur.  Muxtar 

respublika rəhbərliyi də, bəzi regionlarda olduğu kimi, hər il yaz gələndə haylı-küylü iməciliklər keçirər,  

minlərlə adamı küçələrə tökər, minlərlə ting əkdirər və görülən işlər barədə hesabat verə bilərdi. Vasif Talıbov 

hamıya anladır ki, bu torpaq bizimdir. Azərbaycan hamımızın evidir, bizim rifahımız da, səhhətimiz də, 

xoşbəxtliyimiz də bu evin necə olmasından asılıdır. Evimizi cənnətə, yaxud cəhənnəmə çevirmək bizim hər 

birimizdən asılıdır. Evimiz cənnət olsa - biz  azar-bezarın nə olduğunu bilməyəcəyik, heç nədən korluq 

çəkməyəcəyik, sağlam və gümrah olacağıq, uzun ömür sürəcəyik, xöşbəxt yaşayacayıq. Ümumi evimiz 

cəhənnəm olsa - günümüz qara olacaq. Çünki biz təbiətin bir parçasıyıq, onun tərkib hissəsiyik. Biz təbiəti 

qorusaq - təbiət də bizi qoruyacaq. 

Naxçıvanı cənnətə döndərmək kimi ağır missiyasını tarix indiki nəslin çiyninə qoydu. İndiki nəsl bu 

vəzifənin öhdəsindən şərəflə gəldi. Uğuru təmin edən üsul isə çox sadədir, onu hər bir rayonda tətbiq etmək olar 

və lazımdır. Yolların qırağı idarələr, təşkilatlar, müəssisələr, məktəblər arasında bölündü: buyur, ağac ək, becər, 

böyüt. Bu, sənin həm vətəndaşlıq borcundur, həm də vəzifə borcun. Sən ayrılmış sahənin vəziyyəti üçün həm 

təbiət qarşısında, rəhbərlik qarşısında, həm də ictimaiyyət qarşısında cavabdehsən... 

Beləliklə də, əkilən hər kolun, torpağa sancılan hər tingin konkret sahibi oldu. İdarə müdirləri təşkilatdakı 

işin vəziyyəti ilə bərabər, həm də əkilmiş ağacların vəziyyəti üçün məsuliyyət daşıdı. Bu sahələr həm muxtar 

respublika rəhbərliyinin, həm də yerli KİV-lərin daim diqqət mərkəzində oldu. Zaman keçdikcə insanlar bu işə 

alışdılar, yatmış qədim bağban peşəsi onların qəlbində oyandı. İndi naxçıvanlılar öz qonaqlarına geniş 

xiyabanlarla, möhtəşəm binalarla, gözəl parklarla yanaşı, həm də sevə-sevə bəslədikləri ağacları və sahənin 

hansı təşkilata mənsub olduğunu bildirən dəmir lövhələri də göstərirlər. 

 

Xalq qəzeti.-2013.-17 iyul.-N 154.-S.5. 
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Bu gündən gələcəyə inkişaf edən Naxçıvanla 
 

Cavadxan Qasımov, 

AMEA Naxçıvan bölməsi 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Milli iqtisadi inkişafda müstəsna payı və rolu olan Naxçivan Muxtar Respublikası son illərin sürətli 

inkişaf meydançasına çevrilən əhəmiyyətli region kimi formalaşmışdır. Ölkəmizin tarixi inkişaf 

proseslərinin axarlılığında, sosial-iqtisadi yüksəlişinin əldə olunmasında, ictimai-siyasi sabitliyinin 

təminatında və möhkəmlənməsində, mədəni-hüquqi təkmilləşməsinin mahiyyətində müstəsna əhəmiyyət 

daşıyan muxtar respublika müasir iqtisadi sistem şəraitində də bu əhəmiyyətini nəinki qoruyub saxlaya 

bilmiş, hətta bu sahədə yeni tərəqqi dövrünün əsaslarını özündə əks etdirməkdədir. 

İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, xüsusən də kənd təsərrüfatının, sənayenin və digər sahələrin paralel, 

biri-biri ilə vəhdət halında, müqavimətli, davamlı və dayanıqlı inkişaf istiqamətləri burada keyfiyyət 

irəliləyişlərinin əldə olunmasına geniş imkanlar açmışdır. Yaxın keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, muxtar 

respublikada iqtisadi inkişaf üçün əsas potensial sahə kənd təsərrüfatıdı. Amma ölkəmizdə 1993-cü ildən 

başlayan siyasi sabitliklə müşayiət olunan hərtərəfli, çox sahəli və çox şaxəli inkişaf strategiyası 1995-ci ildən 

muxtar respublikamızda da öz mütərəqqi köklərini saldı və qazanılan nailiyyətlər bütün sahələr kimi iqtisadi 

inkişaf istiqamətində də özünü göstərdi. Bunun da nəticəsində iqtisadi sahədə böyük önəm daşıyan sənaye 

sahələrinin də canlanması təmin edildi. Kənd təsərrüfatında (aqrar sektorda) əsas istehsal vasitəsi olan torpağın 

iqtisadi əhəmiyyəti artırılaraq təkcə aqrar sektor üçün deyil, həm də sənaye sahələrinin də əlaqəli, balanslı 

inkişafı üçün yararlılıq səviyyəsi yüksəldildi. Burada həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi siyasət insanların 

sabaha olan ümidlərini daha da artırmış, stimul yaratmış, daha böyük əzmlə işləməyə sövq etmişdir. Sağlam 

iqtisadi mühit xalq təsərrüfatının bütün sahələrini əhatə edərək, milli iqtisadi potensialın daha da artıq olmasına 

imkanlar yaratmışdır. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara 

əsasən, 2013-cü ilin yanvar-may aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 753 milyon 949 min manatlıq 

Ümumi Daxili Məhsul istehsal olunmuşdur. İqtisadi inkişafın yaratdığı səmərəli mühit nəticəsində bu göstərici 

2012-ci ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə 12,8 faiz çoxdur. Qeyd edək ki, Ümumi Daxili Məhsulun sahə 

strukturunda ilk yeri sənaye, ikinci yeri isə tikinti sahəsi tutmaqdadır. 

Artım tempi ilə müşahidə olunan ÜDM-dən hər bir insanın səmərəli bəhrələnmək imkanları artmış və hər 

bir nəfərə düşən Ümumi Daxili Məhsulun həcmi 2012-ci ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə 11,4 faiz artaraq 

1757 manat təşkil etmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, əldə olunan iqtisadi inkişaf iqtisadiyyatın bütün sahələrində yüksək iqtisadi artımı 

təmin etmişdir. Yeni yeni sənaye müəssisələrinin tikilməsi, mövcud olanların əsaslı və müasir standartlara 

uyğun şəkildə təmir olunması və nəticədə yüksək faydalılıqla istifadəyə verilməsi güclü iqtisadi potensialdan 

xəbər verməkdədir. Məhz elə bunun nəticəsidir ki, 1995-ci il tarixdən 2013-cü il tarixə qədər olan 18 ildə 

muxtar respublikamızda 5788 obyekt istifadəyə verilmiş (bu hazırda da davam etməkdədir) və muxtar 

respublika iqtisadiyyatının inkişafına xidmət etməklə, milli iqtisadi inkişafa böyük önəm qazandırmaqdadır. 

Təbii ki, bütün bunların hamısına güclü dövlət tənzimləməsi, qayğısı və diqqəti öz əhəmiyyətli təsirini göstərir. 

Təkcə onu qeyd edək ki, yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit nəticəsində 2013-cü ilin yanvar- may aylarında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 366 milyon 642 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Bu isə 

2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstərici ilə müqayisədə 12,1 faiz artım deməkdir. 

Güclü idarəçilik mexanizmi, sanballı iqtisadi təcrübə, keyfiyyətli təşəbbüskarlıq potensialı muxtar 

respublikanın dünənini bu günlərlə, bu gününü isə gələcəklə səsləndirə bilmiş, hər addım məsafədə, hər qarış 

torpaq- da, hər tikilən obyektdə aydın sabahın, parlaq gələcəyin cizgilərini yaratmışdır. Qurmaq, yaratmaq 

həvəsi, əzmi, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti əldə olunan nailiyyətlərin təkcə bu gün üçün deyil, həm də uzaq 

gələcək üçün hesablandığını təsdiq edir. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün deyə bilərik ki, 2013-cü ilin yanvar-may 

aylarında muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 407 milyon 208 min manat 

həcmində investisiya yönəldilmişdlr. Göstərək ki, 2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istifadə edilmiş 

investisiyanın həcmi 9,9 faiz artmışdır. 
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Aydın məsələdir ki, milli iqtisadi potensialın artması bütün tərəflərlə birlikdə İnformasiya- 

Kommunikasiya Texnologiyalarının inkişafını da özündə tərənnüm etdirməkdədir. Qeyri-neft sektorunun ən 

zəruri elementi olaraq İKT-nin fəaliyyətinin yüksək iqtisadi potensialın təminatı istiqamətində müəyyən 

olunması öz həllini tapmış və nəticədə ölkəmiz orbitə öz müstəqil süni peykini buraxmağa nail olmuşdur. Yeni 

şərait üçün mütərəqqi layihələrin işlənib hazırlanması, ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatındakı yeniliklərin 

davamlılığının və dayanıqlığının təmin edilməsi məhz İKT-nin potensial inkişafı ilə də mümkün olmuşdur, 

olmaqdadır. Məhz belə nailiyyətlərdən də biri 2013-cü ilin fevral ayının 8-də Azərbaycanın ilk 

telekommunikasiya peyki - “Azərspace-1”-in orbitə uğurla buraxılmasından ibarətdir. Bu tarixi hadisə 

ölkəmizin bütün sahələrdə olduğu kimi informasiya texnologiyaları sahəsində nailiyyətlərin ifadəsi olmaqla, 

həm də digər zəruri amil olan insan amilindən düzgün istifadəyə əsaslandığını göstərməkdədir. Təsadüfi deyildir 

ki, dövlətimiz tərəfindən 2013-cü il məhz İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları ili kimi elan 

olunmuşdur. Bəhs edilən dövrdə muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 18 milyon 380 

min manat olmuşdur ki, bu da 2012- ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,9 faiz çoxdur. Bu müddət ərzində 

mobil rabitə xidmətlərinin həcmi 15 milyon 588 min manat olmaqla, bir il öncəki göstəricini 6 faiz keçmşdir. 

İqtisadiyyatımızın müasir iqtisadi sistem və şərait qanunları ilə qurulması və idarə olunması istiqamətində 

həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər bütün sahələrin sistemli inkişafına imkanlar yaratmışdır. Hərtərəfli 

yüksəlişin özünə kök saldığı və yüksək iqtisadi potensiala malik olan Naxçıvan MR iqtisadiyyatı digər böyük və 

aparıcı sahə olan kənd təsərrüfatının da sistemli inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmiz 

miqyasında 1995-ci ildən başlanan aqrar siyasət də bütün sahələr kimi öz inkişafının əsaslarını elə Naxçıvan 

MR-dən götürmüşdür. Müasir iqtisadi sistemin ən zəruri ünsürü olan aqrar siyasətin inkişaf istiqamətlərinin 

müəyyən olunması köhnədən qalma təsərrüfat və idarəetmə sistemlərinin yeniləri ilə əvəz olunması əsasında 

təşkil edildi və davamlı nailiyyətlərlə təmin olundu. Bir-birinin ardınca qəbul edilən hüquqi normativ sənədlər, 

istifadə olunan səmərəli mexanizm və vasitələr bu sahədə də davamlı və dayanıqlı inkişafın təməlini 

qoymuşdur. Bunun nəticəsidir ki, 2013-cü ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikada 37 milyon 257 min 

manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 4,7 

faiz üstələmişdir. Yaradılan faydalı iqtisadi mühit burada təsərrüfatın ən müxtəlif sahələrində insanların 

fəaliyyətinə stimul vermişdir. Belə ki, 2013-cü ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikada 7,4 min ton ət 

(diri çəkidə), 33,5 min ton süd, 40 milyon 843 min ədəd yumurta istehsal edilmiş,2012-ci ilin yanvar-may ayları 

ilə müqayisədə ət istehsalı 5,1 faiz, süd istehsalı 1,6 faiz, yumurta istehsalı 1,2 faiz artmışdır. 

Hər hansı bir ölkənin iqtisadi qüdrəti onun əhalisinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəkliyi ilə də xarakterizə 

olunur. Təbii ki, həyata keçirilmiş iqtisadi siyasətin səmərəliliyi inflyasiya əleyhinə mübarizənin də 

faydalılığına təminat verməlidir. Bu isə söz yox ki, öz növbəsində sağlam iqtisadi mühitin mövcudluğuna 

əsaslar yaradan zəruri amillərdəndir. Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizdə əldə olunan iqtisadi 

uğurlardan yetərincə bəhrələnərək bu sahədə də mühüm nailiyyətlər qazanmaqdadır. Belə ki, sözügedən dövrdə 

muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 212-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,4 faiz artaraq 59.4 milyon 314 

min manat, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 4,3 faiz yüksələrək 1385 manat təşkil etmişdir. 

2013-cü ilin müvafiq dövründə muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək 

haqqının məbləği 374,1 manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,5 faiz artmışdır. 

Ölkəmizin sülhsevər, demokratik dəyərlərə önəm verən, beynəlxalq aləmə çevik inteqrasiya edən, 

regionda və dünyada etibarlı, sadiq tərəfdaş olması iqtisadi siyasətin də səmərəliliyini artırmış, mövcud uğurlu 

siyasi münasibətlər iqtisadi münasibətlərin də təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir. Bunun da nəticəsində xarici 

ölkələrlə iqtisadi münasibətlər tam təkmil əsaslarla qurularaq inkişaf etmiş, ümumi mənada isə ticarət 

dövriyyəsinin artmasına gətirib çıxarmışdır. Təsadüfi deyildir ki,2013-cü ilin yanvar-may aylarında muxtar 

respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, fiziki şəxslər tərəfindən xarici dövlətlərlə aparılan ticarət 

əməliyyatları nəticəsində 165 milyon 971 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində xarici ticarət 

dövriyyəsi yaranmışdır. İxracın həcmi son bir il ərzində 6,5 faiz artaraq 103 milyon 980 min ABŞ dollarından 

çox olmuş və xarici ticarət üzrə 41 milyon 989 min ABŞ dollarından artıq həcmdə müsbət saldo yaranmışdır. 

Dövlətimiz inkişaf etdikcə, ictimai-siyasi sabitliyini möhkəmləndirdikcə, iqtisadi qüdrətini artırdıqca 

əhalisinin firavanlığına daha çox diqqət göstərir, onların müxtəlif təsərrüfat sahələrindəki fəaliyyətlərinə stimul 

verir, sosial vəziyyətin yaxşılaşmasına təkan olur. Elə bunun nəticəsidir ki, göstərilən müddətdə muxtar 
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respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 20 milyon 207 min manat həcmində 

kreditlər verilmişdir. 

Bir sözlə, muxtar respublikamız sözün həqiqi mənasında gələcəyin ən etibarlı, ən müasir, ən yüksək 

tərəqqi edən bölgəsinə çevrilməkdədir. Günü-gündən çoxalan sosial uğurlarımız insanların sabaha və gələcəyə 

olan inamlarını, ümidlərini daha da artırmışdır. Hər bir azərbaycanlı çalışdığı, fəaliyyət göstərdiyi, xidmət etdiyi 

sahədə yalnız və yalnız bir məqsədi əsas tutur, bu da müstəqil, demokratik, dünyəvi dəyərlərə üstünlük verən, 

əhalisinin maddi rifah halının durmadan artmasına şərait yaradan Azərbaycan Respublikasının daha qüdrətli, 

daha firavan, daha əmin-aman bir ölkəyə çevrilməsindən ibarətdir. Bunu isə yalnız böyük Heydər Əliyev 

ideyalarına sadiq qalmaqla və cənab Prezident İlham Əliyevin ətrafında birləşməklə bacara bilərik. 

 

İki sahil.-2013.-9 iyul.-№121.-S.19. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1122 

 

 

Naxçıvan: ərzaq təhlükəsizliyinin real hədəfləri 

 

Nazim ƏHMƏDOV, 

 iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Ərzaq təhlükəsizliyi bu gün də dünyanı narahat edən əsas problemlərdən biridir. Beynəlxalq 

miqyasda ərzaq probleminə diqqət yetirilməsinin nəticəsidir ki, BMT-nin təşəbbüsü ilə hələ 1996-cı ildə 

“Ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi haqqında Roma bəyannaməsi” qəbul edilmişdir. 2000-ci ilin 

sentyabrında Nyu-York şəhərində BMT tərəfindən 191 ölkənin dövlət başçılarının iştirakı ilə Minilliyin 

Sammiti keçirilmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də həmin sammitdə iştirak edirdi. 

 

Bu sammitdə 2015-ci ilədək dünyada ifrat yoxsul əhalinin sayının yarıya qədər azaldılması öhdəliyini əks 

etdirən Minilliyin Bəyannaməsi imzalanmışdır. Elə buna görə də ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların daha da 

dərinləşməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması, respublika əhalisinin ərzaq məhsulları ilə daxili 

istehsal hesabına təmin edilməsi bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

2012-ci il aprel ayının 19-da Bakıda keçirilən BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) 

Avropa üzrə 28-ci regional konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir: “İdxalı əvəz- ləyən 

yerli istehsal sahələrinin yaradılması prosesi çox sürətlə gedir. Biz qarşıya hədəf qoymuşuq ki, özümüzü əsas 

ərzaq məhsulları ilə tam şəkildə təmin etməliyik. Bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılmışdır. Hazırda biz 

özümüzü əsas qida məhsulları ilə böyük dərəcədə - təxminən 80-90 faiz səviyyəsində təmin edirik. Eyni 

zamanda, bizdə çox güclü ixrac potensialı da formalaşır. İxrac potensialım daha da artırmaq üçün biz indi 

müxtəlif stimulverici amillərdən istifadə edirik. Yeni bazarlara çıxırıq. Azərbaycanda, demək olar, bütün yeni, 

müasir emal müəssisələri dünya standartlarına cavab verir ki, 

biz məhsulumuzu istənilən bazarlara ixrac edə bilək. Hazırda bizim üçün əsas ixrac bazan qonşu ölkələrdir. 

Bu, ənənəvi bazardır. Ancaq biz məhsullarımızla artıq Avropa Ittifaqı məkanına da çıxırıq. Əminəm ki, yaxın 

zamanlarda bu işlər daha da sürətlə gedəcəkdir”. 

Hazırda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin diqqət mərkəzində saxladığı ən mühüm problemlərdən biri 

ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Müasir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi daha 

çox qlobal xarakter daşıyır və iqtisadi təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi olmaqla ölkənin strateji maraqlarının 

qorunmasında mühüm rol oynayır. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi milli maraqlarımızın xarici rəqabətin 

əlverişsiz təzahürlərindən qorunmasında aparıcı amil olmaqla ölkənin ərzaq müstəqilliyinin təzahürü kimi 

şəttlənir. 

Dövlət proqramlarına uyğun olaraq ölkənin bütün regionlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində çox mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun dediyi kimi: “İqtisadiyyatın aparıcı sahəsi 

olan kənd təsərrüfatında inkişafın təmin edilməsi ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir”. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi üç Dövlət Proqramı, o cümlədən “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2006- 2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və 

“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nda muxtar respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə əlaqədar bir çox məsələlər 

öz əksini tapmışdır. Dövlət proqramlarının qəbulundan keçən dövr ərzində görülmüş işlər bir daha göstərir ki, 

yaxın gələcəkdə muxtar respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyi tam şəkildə təmin olunacaqdır. 

Statistik materialların təhlili göstərir ki, 2011-ci ildə muxtar respublikada regional inkişaf proqramlarına 

uyğun olaraq ərzaq məhsulları istehsalı və məhsuldarlığı ildən-ilə artmaqda davam etmişdir. Məhsuldarlığın 

artması istehsalın artmasına təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Aparılan təhlillər göstərir ki, 10 iqtisadi rayon 

içərisində Naxçıvan iqtisadi rayonunun qazandığı nailiyyətlər ürəkaçandır. Hər hektardan yığılan taxılın 

məhsuldarlığı səviyyəsinə görə Naxçıvan iqtisadi rayonu Azərbaycanın orta göstəricisini 4 kiloqram qabaqlayır 

və Gəncə-Qazax və Şəki-Zaqatala iqtisadi zonalarından sonra hər hektardan 29,4 sentner göstərici ilə 3-cü yeri 
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tutur. Kartofun məhsuldarlığı cəhətdən də Naxçıvan iqtisadi zonasının yerini qiymətləndirmək olar. 

Baxmayaraq ki, kartofun hər hektardan məhsuldarlığına görə Naxçıvan ölkənin orta səviyyəsindən 5 kiloqram 

geri qalır, amma iqtisadi rayonlar içərisində Gəncə-Qazax iqtisadi rayonundan sonra 2-ci yeri tutur. 

Digər məhsullar üzrə, o cümlədən meyvə üzrə Naxçıvan iqtisadi rayonu hər hektara görə məhsuldarlıq 

Azərbaycanın orta göstəricisini 61,5 sentner, üzüm üzrə isə məhsuldarlığı 60,3 sentner qabaqlayır. Məhz bu 

məhsulların hər hektardan məhsuldarlığına görə Naxçıvan iqtisadi rayonu 10 iqtisadi rayon içərisində 1-ci yeri 

tutur. Keçən hesabat ilində də bu inkişaf davam etdirilmişdir. Belə ki, 2012-ci ildə bütövlükdə muxtar 

respublikanın kənd təsərrüfatında ümumi məhsul istehsalı 318836 min manata çatmışdır ki, bu da 2011-ci illə 

müqayisədə 9 faiz çoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında hələ keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən aqrar islahatlara başlanması 

bu gün öz müsbət nəticələrini verməkdədir. Kənd təsərrüfatının mühüm sahəsi olan bitki- çilikdə artıq bu özünü 

qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Bitkiçilik məhsulları istehsalının strukturunda böyük dəyişikliklər olmuş, 

muxtar respublikada dənli bitkilərin genefondunun öyrənilməsi, bu iqtisadi rayon üçün ən perspektivli sortların 

seçilib istehsala yönəldilməsi və toxumçuluq bazasının yaradılması istiqamətində bir çox tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 2009-2013-cü illəri əhatə edən Dövlət Proqramında muxtar respublikada bitkilərin əkin 

sahələrinin 38 min hektara, məhsuldarlığın hər hektardan 40 sentnerə, ümumi istehsalının isə 150 min tona 

çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Demək olar ki, qarşıya qoyulan bu hədəflərə artıq nail olunmuşdur. 

Taxıl strateji məhsullar sırasına daxildir və taxılçılığın inkişafı əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı şəkildə 

təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Taxılçılıq sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, son iki 

ildə də muxtar respublikada taxıl istehsalı artmış və əkin sahələri genişləndirilmişdir. Belə ki, əgər 2010-cu ildə 

taxıl əkini sahələri cəmi 34 min hektar təşkil edirdisə son iki il ərzində bu rəqəm min hektar artırılaraq 2012-ci 

ildə 35 min hektar təşkil etmişdir. 

Əkin sahələrinin genişləndirilməsi taxıl məhsulu istehsalının da artmasına səbəb olmuşdur. 2010-cu ilə 

nisbətən əkin sahələrinin 2012-ci ildə cəmi 1000 hektar və ya 2011-ci ilə nisbətən 214 hektar artmasına 

baxmayaraq, taxıl istehsalı 6 min ton artmışdır. Yəni əgər2010-cu ildə muxtar respublikada cəmi 96 min ton 

taxıl istehsal edilmişdisə, bu rəqəm 2012-ci ildə 101,8 min tona çatdırılmış və ya istehsal 5,8 faiz artmışdır. 

Taxıl ehtiyat fondlarının yaradılması hər bir ölkə və region üçün zəruridir. Tarixən belə olmuşdur və bu gün 

də belədir. Belə fondlar bir neçə ay üçün yaradılır ki, əgər təbii fəlakətlər, müharibələr baş verdikdə əhali ac 

qalmasın və müvəqqəti olaraq özünü çörəklə təmin edə bilsin. Taxıl ehtiyatı fondu hazırda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da yaradılmışdır. Burada taxıl ehtiyatının yaradılması məqsədilə 18 min ton uzunmüddətli və 

20 min ton qısamüddətli taxıl ehtiyatı anbarlan qurulmuşdur. 

Dövlət Proqramına uyğun olaraq, muxtar respublikada kartof istehsalının artırılması və əhalinin bu məhsula 

olan tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi qarşıda duran əsas hədəflərdən biridir. Məlumdur ki, keçən 

əsrin 90-cı illərində muxtar respublika əhalisinin kartofa olan tələbatının əsas hissəsi idxal hesabına ödənilirdi. 

Blokada vəziyyətində olan Naxçıvanı bu məsələ daim narahat edirdi və bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün 

muxtar respublikanın rəhbərliyi yollar axtarırdı. Nəhayət, 2005-ci ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2010-cu illər)” qəbul edildi. 

Məhz bu Proqramın müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi nəticəsində daxili bazarın kartofla təminatında 

idxaldan asılılıq azaldıldı və bu məhsula əhalinin tələbatı yerli məhsul hesabına təmin edildi. Kartof istehsalının 

artımı 2012-ci ildə də davam etdirilmişdir. 2011-2012-ciillərdə əkin sahəsində heç bir dəyişiklik olmaması, yəni 

2,8 min hektar sabit qalmasına baxmayaraq 2012-ci ildə kartof istehsalı 100 ton artaraq 39,4 min ton təşkil 

etmişdir. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının dayanıqlığı digər sahələrin inkişafım da təmin etmişdir. Belə ki, 

2012-ci ildə 65,8 min ton tərəvəz, 41,8 min ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 42,0 min tona yaxın meyvə və 

14,7 min ton üzüm istehsal edilmişdir. 

Yayda olduğu kimi, qış dövründə də muxtar respublika əhalisini faraş tərəvəz və təzə meyvə ilə təmin etmək 

məqsədilə soyuducu anbarların yaradılması da qarşıda duran təxirəsalınmaz vəzifələrdən biridir. Bu günə qədər 

15 soyuducu anbar yaradılmışdır. Bunlardan 1-i 2012-ci ilin payına düşür ki, bu soyuducu anbarın da ümumi 

tutumu 2000 tondur. 2012-ci ildə əhalinin keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə 

Naxçıvan iqtisadi rayonu bölgələrindən soyuducu anbarlara 2063,11 ton kartof, 217,51 ton soğan, 1 ton kələm, 
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617,71 ton alma, 9,58 ton armud, 2,5 ton sarımsaq və 1,78 ton çuğundur məhsulu tədarük olunmuşdur. Gələcək 

illərdə daha çox yerli məhsulların tədarük olunaraq soyuducu anbarlarda saxlanması nəzərdə tutulur. 

Muxtar respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında heyvandarlıq sahəsinin inkişafı da 

daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Mal-qaranın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2012-ci ildə xarici 

ölkələrdən muxtar respublikaya 321 baş cins mal-qara gətirilərək lizinq yolu ilə fermerlərə verilmişdir. 

Ümumilikdə, 2013-cü ilin 1 yanvar tarixinə muxtar respublikada qaramalın sayı min başa, xırdabuynuzlu 

heyvanların sayı isə 625,7 min başa çatmışdır ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,8 və 2 faiz 

çoxdur. 

Heyvanların baş sayının artımı ilə yanaşı, cins tərkibinin yaxşılaşdırılması da məhsul artımım təmin etmişdir. 

2012-ci ildə muxtar respublikada diri çəkidə 18855,2 ton ət, 78417,5 ton süd, 967,9 ton yun istehsal 

olunmuşdur. 2011-ci illə müqayisədə ət istehsalı 3,3 faiz, süd istehsalı faiz, yun istehsalı isə 1,2 faiz artmışdır. 

Gələcək illərdə də əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması kursu davam etdiriləcəkdir. “Azərbaycan - 

2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında deyilir ki, məqsədyönlü şəkildə iqtisadiyyatın strukturunun 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri həyata keçiriləcəkdir, aqrar sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin 

gücləndirilməsi prioritet istiqamətlər olacaqdır. 

 

Xalq qəzeti.-2013.-5 iyul.-N 144.-S.4 
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İnkişaf meydanına dönən diyar 
 

Cavadxan QASIMOV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Son iyirmi ilə yaxın bir müddətdə ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinin nailiyyətləri ilə günü- gündən 

daha da qüdrətlənən və möhkəmlənən müstəqil ölkəmiz iqtisadi siyasətin daha da təkmil əsaslarla inkişaf 

etdirilməsi  istiqamətində ardıcıl uğurlara imza atmaqdadır. Sağlam iqtisadi mühitin yaradılması, əldə olunan 

siyasi nailiyyətlərin iqtisadi inkişaf üçün yararlı, əlverişli istiqamətdə yönləndirilməsi, dayanıqlı, müvazinətli və 

müqavimətli iqtisadi inkişaf üçün səmərəli vasitə və mexanizmlərdən düzgün yararlanmaq qeyd olunan 

nailiyyətlərin çox zəruri tərkib hissələrini təşkil etməkdədir. 

1993-cü ildə bağlanmaqla tarixdə haqlı olaraq Heydər Əliyevin neft strategiyası kimi yer alan “Əsrin 

Müqaviləsi” ilə neft sektorunun, 1995-ci ildən isə iqtisadi (aqrar) islahatların başlanması ilə qeyri-neft 

sektorunun inkişaf istiqamətlərinin möhkəm əsaslarla müəyyən olunması ölkə iqtisadiyyatının müasir iqtisadi və 

siyasi şəraitə uyğunlaşmasında həlledici mərhələnin təməlini qoydu. Yeni iqtisadi şərait üçün faydalı 

mexanizmlərlə müşayiət olunan həmin siyasətin yeni parametrlərinin müəyyən olunması hər addımda özünü 

göstərirdi. 

Ölkəmizdə yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit iqtisadiyyatın bütün sahələrinin balanslaşdırılmış, davamlı və 

güclü inkişafına təminat verib. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü siyasət xalq təsərrüfatının bütün sahələrində ən 

zəruri təkanverici qüvvəyə çevrilib. Kənd təsərrüfatın, sənayenin və digər sahələrin qarşılıqlı stimullaşdırıcı 

fəaliyyəti milli iqtisadi inkişaf üçün münbit zəmin yaradıb. 

Qətiyyətli, iradəli və milli maraqlarımıza xidmət edən siyasət ölkəmizin bütün regionlarında özünə kök 

salaraq güclü, qüdrətli və dayanıqlı iqtisadiyyatı təmin edə bilib. 

Belə regionlardan biri də təbii ki, hər zaman ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisində müstəsna rola malik olan və 

hər qarış torpağında qüdrətli Azərbaycan tarixinin silinməz izlərini yaşadan Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. 

Burada da ümummilli liderimizin başlatdığı uğurlu siyasətin 1995-ci ildən mütərəqqi əsaslarla davam 

etdirilməsinin nəticəsində böyük inkişaf mənzərəsi yaradılıb, sağlam milli iqtisadi siyasətə təkan olacaq 

addımlar atılır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qazanılan uğurlar müstəqillik dövrünün ən parlaq səhifələrini təşkil 

etməklə ölkəmizin əldə etdiyi hər bir nailiyyətdən faydalı bəhrələnməyin ən gerçək təsdiqinə çevrilib. 

Belə ki, 1995-ci il 18 fevral tarixdə “Aqrar islahatların əsaslan haqqında” və “Sovxoz və kolxozların islahatı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları, həmin ilin oktyabr ayında isə Dövlət Mülkiyyətinin 

Özəlləşdirilməsini nəzərdə tutan eyni adlı Dövlət Proqramının qəbul edilməsilə bütün regionlar kimi muxtar 

respublikanın da müasir iqtisadi sistemə müvafıq olmaqla, sosial-iqtisadi həyatına ruh verib, kəmiyyət və 

keyfıyyət irəliləyişləri təmin edilib. 

Məlumdur ki, aqrar sektor torpaq amili olmadan heç bir məna daşıya bilməz. Buna görə də torpağın kənd 

təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi kimi müasir iqtisadi sistemin ən zəruri predmetinə çevrilməsi üçün dövlət 

tərəfındən mükəmməl strategiya həyata keçirilməyə başlandı. Təbii ki, bu, torpaqların islahatı nəticəsində 

mümkün ola bilərdi. Bu məqsədlə də, göstərilən tarixdə (1996-cı il iyul ayı) qəbul edilmiş . “Torpaq islahatı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun əsas məqsədi və vəzifəsi müəyyən olundu. Beləliklə, həmin 

qanunun məqsədi iqtisadi azadlıq və sosial ədalət prinsipləri əsasında torpaq üzərində yeni mülkiyyət 

münasibətlərini yaratmaq, bazar iqtisadiyyatının və sahibkarlıq təşəbbüsünü inkişaf etdirmək, ölkənin iqtisadi 

müstəqilliyinə, o cümlədən ərzaq təminatına nail olmaq və nəticə etibar ilə Azərbaycan xalqının maddi rifahını 

yüksəltməkdən ibarət olmaqla, vəzifəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət torpaqlarının müəyyən 

edilməsini, torpaqların bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə verilməsini, mülkiyyətçilərin torpağa sahiblik, istifadə 

və sərəncam hüquqların təmin etmək kimi əsaslandırıldı. 

Müasir iqtisadi sistemdə aqrar sektorun əsas qanunauyğunluğu olan kəndli-fermer təsərrüfatlarının 

fəaliyyətinin səmərəli təşkili və məhsuldar nəticələrin əldə olunması üçün 1992-ci il 8 aprel tarixdə qəbul 

olunmuş müvafiq qanuna 1 iyun 1997-ci il tarixdə dəyişikliklər edildi. Bununla da ölkəmizdə tam təkmil olaraq 

aqrar siyasət dövlətimizin strateji xəttini təşkil etdi. 
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Aqrar sahədə istehsalçılara lazım olan zəruri dövlət dəstəyinin davamlılığım təmin etmək üçün ölkə başçısı 

cənab İlham Əliyevin böyük xidmətləri var. İstifadəçilərə kənd təsərrüfatı texnikalarının verilməsi, onların 

maliyyə-kredit təşkilatları ilə faydalı və səmərəli əməkdaşlığının yaradılması, digər iqtisadi və texniki 

təchizatlarla təmin olunması özünün düşünülmüş həllini çoxdan tapıb. 

Hüquqi tənzimləmə mexanizminin isə Naxçıvan MR-də səmərəli icrasının təzahürü olaraq Ali Məclisin sədri 

tərəfindən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə 

tədbirlər haqqında” 2005-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamı, 2005-ci aprel ayının 11 -də təsdiq olunan “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 2008-ci il 17 sentyabr tarixdə 

imzalanmış Sərəncamla təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”, 2012-ci il 14 fevral tarixdə təsdiq etdiyi “2012- 2015-ci 

illərdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” və digər hüquqi-iqtisadi 

tənzimləmə vasitələri Naxçıvan MR-in böyük və geniş inkişaf mənzərəsini formalaşdırmaqdadır. 

Elə bu və ya digər bu kimi uğurlu tədbirlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasına qazandırdığı nailiyyətlər 

ərazinin iqtisadi potensialının daha da artırılmasına münbit imkanlar açıb. 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarının 

sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nəzər salmaqla qeyd etdiklərimizi əyani şəkildə görmək olar. Bəhs olunan 

dövrdə 564 milyon 377 min manatlıq Ümumi Daxili Məhsul istehsal olunub. Hər bir nəfərə düşən ÜDM 1316,5 

manat olub. Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 300 milyon 547 min manat həcmindədir. 

Bundan əlavə, məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsində bəhs olunan dövrdə 30 milyon 100 min manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub. Qeyd edək ki, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,5 % 

artıqdır. 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarında muxtar respublikada 6,6 min ton ət (diri çəkidə), 23,6 min ton süd, 

31 milyon 300 min ədədə yaxın yumurta istehsal olunub. Burada onu da göstərə bilərik ki, qeyd olunan 

göstəricilər 2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə olunmaqla, ət istehsalında 5,3%, süd istehsalında 1,4%, 

yumurta istehsalında isə 1,2 %-lik artım deməkdir. 

Muxtar respublikanın iqtisadi siyasətinə faydalılıq gətirən amillərdən biri də burada kənd təsərrüfatı 

sahəsində çalışan insanların müxtəlif bank və kredit təşkilatları ilə uğurlu fəaliyyətlərinin tənzimlən- məsindən 

ibarətdir. Belə ki, təkcə cari ilin yanvar-mart aylan ərzində müvafıq sahə üzrə 1 milyon 866 min manatdan çox 

kredit verilib. 

Təbii ki, bütün bunlar milli iqtisadi inkişafın təmin olunmasında həlledici məqamlardan biridir. Muxtar 

Respublikada həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində yuxarıda sadalanan iqtisadi-statistik 

faktlar böyük inkişaf mənzərəsini formalaşdırıb. 

Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin milli iqtisadi inkişafa qazandırdığı uğurlardan biri də ölkəmizdə 

səmərəli və sağlam sahibkarlıq mühitinin yaradılması ilə xarakterizə oluna bilər. Naxçıvan MR bu sahədə  

əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edib. Belə ki, yanvar-aprel aylarında müxtəlif bank və kredit təşkilatları tərəfindən 

hüquqi və fiziki şəxslərə ümumilikdə 13 milyon 847 min manat həcmində kreditlər verilib. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizdə əldə olunmuş sosial-iqtisadi nailiyyətlərin və 

ictimai-siyasi əminəmanlığın ən bariz, ən gerçək təsdiqini özündə yaşatmaqdadır. Son 18 ilə yaxın bir dövrdə 

muxtar respublikaının hərtərfli inkişaf istiqamətlərinin düzgün, düşünülmüş və məqsədyönlü şəkildə müəyyən 

olunması buranın ərazicə kiçik olmasına baxmayaraq, mənəviyyatca böyük dəyərlərə malikliyini bir daha sübut 

edir. 

 

525-ci qəzeti.-2013.-5 iyun.-N 99.-S.6 
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2013-cü ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri ulu 

öndərimizin 90 illiyi ilə əlaqədar “Heydər Əliyev ili” elan edilmiş 2013-cü ilin ilk rübündə də ictimai və 

iqtisadi həyatın əsas xarakteristikasını təşkil etmişdir. İlin üç ayı ərzində muxtar respublikada 415304,3 

min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq göstəricini 11,5 

faiz üstələmişdir. 2013-cü ilin yanvar-mart aylarında hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 

ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9,9 faiz artaraq 969,7 manat (1235,6 ABŞ dolları) səviyyəsində 

olmuşdur. 

 

 2012-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2013-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində sənaye məhsulunun 

həcmi 12,6 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 9,6 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 4,6 faiz, 

nəqliyyat sektorunda yük daşınması 8,9 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 7,1 faiz,  o cümlədən mobil rabitə 

xidməti 6 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17,5 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 17 faiz, ixracın həcmi 

5,3 faiz, əhalinin gəlirləri 8,9 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 6,4 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 5,1 faiz 

artmışdır. 

Sənaye 

Cari ilin ilk rübündə muxtar respublikada 207 milyon 184 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal 

olunmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki göstəricini 12,6 faiz üstələyir. Sənaye məhsulu istehsalının 

95,8 faizi malların, 4,2 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 14 milyon 899 min 

manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 192 milyon 285 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan 

sənaye məhsulunun 93 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

Maddi istehsal potensialının gücləndirilməsi siyasətinə uyğun olaraq, cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar 

respublikada dövlət dəstəyi ilə 9 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, iqtisadi fəaliyyətin 

müxtəlif sahələri üzrə 46 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin qurulması isə hazırda davam 

etdirilməkdədir. Sənaye istehsalının genişlənməsi ixracın da həcminə müsbət təsir göstərmiş və 2013-cü ilin ilk 

rübü ərzində daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 37 milyon 689 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 

dəyərində sənaye məhsulu ixrac istiqamətində göndərilmişdir. 

Tikinti-quruculuq 

İctimai və iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrində maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, iş şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, məhsul istehsalının artırılması və xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə 2013-cü 

ilin yanvar-mart ayları ərzində bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 222 milyon 348 min manat 

həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 9,6 faiz çoxdur. 

İnvestisiya qoyuluşlarının 186 milyon 599 min manatı və ya 84 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilmişdir. 

2013-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada 83 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, 

yenidən qurulmuş və ya təmir olunmuş, 242 müxtəlif təyinatlı obyektin isə inşası və ya təmiri davam 

etdirilmişdir. İnzibati binaların tikintisi üzrə 2013-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində, ümumilikdə, 4 inzibati 

binanın yenidən qurulması başa çatdırılmış, 22 inzibati binanın isə tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı 

təmiri işləri hazırda davam etdirilməkdədir.   

Həyata keçirilən irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirləri bütün inzibati ərazimizi, o cümlədən 

ucqar yaşayış məntəqələrini də əhatə etməkdədir. Cari ilin ilk rübü ərzində 11 kənd mərkəzinin inşasına 

başlanılmışdır. Muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında  kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq, cari ilin ilk rübü ərzində 

“Mercedes” markalı 1 ədəd qarkürəyən və qumsəpən, 2 ədəd yoltəmizləyən və 3 ədəd tullantıdaşıyan maşın 

alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikada 5 yaşayış binasının tikintisi, 7 yaşayış binasının yenidən 

qurulması və ya əsaslı təmiri davam etdirilmiş, hazırda 11 qazanxanada tikinti işləri aparılmaqdadır. 2013-cü 

ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 92 min 285 
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kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 4754 

kvadratmetr və ya 5,4 faiz çoxdur. 

Muxtar respublikada su və kanalizasiya sistemlərinin müasir standartlar səviyyəsində qurulması 

istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər davam etdirilməkdədir. “Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” 

çərçivəsində Naxçıvan şəhərinin içməli su və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur. Layihə çərçivəsində 1 

aprel 2013-cü il tarixə Naxçıvan şəhərində 129,9 kilometr uzunluğunda kanalizasiya və 137,6 kilometr 

uzunluğunda içməli su xətləri çəkilmişdir. Bundan əlavə, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və 

Sədərək rayonlarının mərkəzləri və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı   və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi 

istiqamətində, ümumilikdə, 114,9 kilometr uzunluğunda içməli su və 102,9 kilometr uzunluğunda kanalizasiya 

xətləri çəkilmişdir. Hazırda içməli su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi davam etdirilməkdədir. Ötən dövr 

ərzində muxtar respublikada 1 kəhriz təmir olunmuş, 1 kəhrizin bərpası, 6 kəhrizin təmiri hazırda davam 

etdirilir. 

Kənd təsərrüfatı 

2013-cü ilin yanvar-mart aylarında 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bitkiçilik məhsullarının 

həcmi 9 dəfə artaraq 1 milyon 139 min manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 77 faiz artaraq 20 milyon 

14 min manata çatmışdır. 

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 116 ədədi 2013-cü ilin yanvar-mart 

aylarında olmaqla, cəmi 995 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya 

gətirilmişdir. 2013-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində 55 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası lizinq 

yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Ötən dövr ərzində məhsul istehsalçıları 3 min 961 ton mineral gübrə 

ilə təmin olunmuşlar. 

Cari ilin məhsulu üçün 8 min 476 hektar sahədə yazlıq əkin aparılmış və hazırda bu iş öz aktiv 

mərhələsindədir. Son illər ərzində ümumi tutumu 11 min 720 ton olan 15 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, 

ümumi tutumu 50 ton olan 1 soyuducu anbarın qurulması hazırda davam etdirilir. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikaya 212 baş cins mal-qara gətirilərək lizinq yolu ilə 

fermerlərə verilmişdir. 1 aprel 2013-cü il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında 

qaramalın sayı 110 min 899 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 676 min 144 baş olmuşdur ki, bu da 1 aprel 2012-ci 

il tarixə olan göstəriciləri müvafiq olaraq 1,6 və 1,9 faiz üstələmişdir. 

2013-cü ilin yanvar-mart aylarında muxtar respublikada diri çəkidə 5195,3 ton ət, 11706,6 ton süd 

istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,3 və 1,3 faiz 

çoxdur. Daxili bazarda ət və yumurtaya olan tələbatın tam şəkildə yerli istehsal hesabına ödənilməsi 

istiqamətində hazırda 5 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması və 1 quşçuluq təsərrüfatının genişləndirilməsi 

istiqamətində işlər davam etdirilməkdədir. 

2013-cü ilin yanvar-mart aylarında 21 milyon 153 min manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu 

istehsal olunmuşdur ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 4,6 faiz üstələyir. 

Nəqliyyat 

Babək rayonunun on səkkiz min nəfər əhalinin yaşadığı 13 yaşayış məntəqəsini birləşdirən  Hacıvar-

Vayxır-Sirab avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə 6,3 milyon manat vəsait ayrılmışdır.  Cari ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada müasir 

avtomobil yollarının çəkilməsi, yenidən qurulması üçün 2 ədəd “CAT” markalı yükləyici ekskavator və 1 ədəd 

“CAT” markalı vərdənə, hava nəqliyyatı infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və əhaliyə göstərilən xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına yeni maşın-mexanizmlər 

gətirilmişdir. 

 Naxçıvan-Şahbuz-Batabat, Hacıvar-Vayxır-Sirab, Şəkərnabad-Hacıvar, Qıvraq-Püsyan-Xanlıqlar, 

Ayrınc-Qızıl Qışlaq -Güney Qışlaq və Ağbulaq-Gömür avtomobil yollarının çəkilişi davam etdirilməkdədir. 

Şahbuz rayonunda iki, Babək rayonunda bir körpünün tikintisi, Şərur rayonunun Şahbulaq kəndində giriş 

avtomobil yolunun yenidən qurulması, Axura kəndində isə körpünün təmiri davam etdirilir. 

 İlin əvvəlindən ötən üç ay ərzində muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2012-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 8,9 faiz, sərnişin daşınması isə 7,7 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından 
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bütövlükdə 9 milyon 397 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 

7,4 faiz çoxdur. 

Rabitə və informasiya 

Sədərək-Ordubad alternativ fiber-optik kabel xəttinin çəkilişi davam etdirilmiş, Şərur rayonunun Axura 

kəndindəki avtomat telefon stansiyasına 5,4 kilometr, Həmzəli kəndindəki avtomat telefon stansiyasına 5,6 

kilometr, Şahbuz rayonunun Badamlı kəndindəki avtomat telefon stansiyasına 3,7 kilometr uzunluğunda fiber-

optik kabel xətti çəkilmişdir. Bundan əlavə, elektron hökumət layihəsi ilə əlaqədar 20 kilometr uzunluğunda 

fiber-optik kabel xətti çəkilmişdir. 

 Naxçıvan şəhərinin Tumbul kəndində 512, Şərur rayonunun Həmzəli kəndində 128, Babək rayonunun 

Şəkərabad kəndində 576, Ordubad rayonunun Çənnəb kəndində 32 nömrə tutumlu avtomat telefon stansiyaları 

quraşdırılmışdır. Bu dövr ərzində muxtar respublikanın iri yaşayış məntəqələrində genişzolaqlı internet 

xidmətlərinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, Ordubad rayonunun Dizə və Unus kəndlərində, 

Babək rayonunun Sirab, Didivar, Kərimbəyli və Kültəpə kəndlərində bu xidmətdən istifadəyə başlanılmışdır. 

Bundan əlavə, Ordubad, Culfa və Şahbuz şəhərlərinin, Babək rayonunun Cəhri, Ordubad rayonunun Yuxarı 

Əndəmic və Dəstə, Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndlərində genişzolaqlı internet xidməti üçün əlavə olaraq 

yeni avadanlıqlar quraşdırılmışdır. 

 2013-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada 498 ədəd yeni stasionar telefon sabit 

şəbəkəyə qoşulmuş, 1 aprel 2013-cü il tarixə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 67-yə 

çatmışdır. 1 aprel 2013-cü il tarixə aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 439448 ədəd, əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən mobil telefonlarının sayı isə 103 ədəd olmuşdur. 

 2013-cü ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2012-ci 

ilin müvafiq dövründəki göstəricini 7,1 faiz üstələyərək 11 milyon 231 min manat olmuşdur. Ümumi 

xidmətlərin 84,7 faizi mobil rabitə xidmətinin payına düşmüşdür ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 6 faiz çoxdur. 

Enerji 

 Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər istiqamətində cari ilin ilk rübü ərzində Şərur 

rayonunda 20,5 meqavat gücündə Arpaçay Su Elektrik Stansiyasının tikintisi başa çatdırılmış və hazırda sınaq-

sazlama işləri aparılmaqla yanaşı, stansiyada ilkin mərhələdə orta hesabla 17 meqavat gücü ilə elektrik enerjisi 

istehsalına başlanılmışdır. Eyni zamanda Şərur rayonunda 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” Su Elektrik 

Stansiyasının və Ordubad rayonunda 36 meqavat gücündə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının inşası işləri davam 

etdirilməkdədir. 

 Ordubad rayonunda 110/35/10 kilovoltluq “Ordubad” elektrik yarımstansiyasının tikinti və 

avadanlıqlarla təchiz edilməsi işləri davam etdirilir. Muxtar respublikada 5 ədəd müxtəlif güclü transformator 

yarımstansiyasının quraşdırılması və 15,5 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi 

xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. 

1 aprel 2013-cü il tarixə 80 min 220 əhali abonenti təbii qazla təmin olunmuşdur. Naxçıvan-Sədərək 

yüksəktəzyiqli qaz xəttinin tikintisi işləri davam etdirilməkdədir.  

Sahibkarlıq 

Naxçıvan şəhərində biznes-forumların, işgüzar görüş və konfransların keçirilməsini, həmçinin yerli 

məhsulların tanıdılmasını və satışının təşkilini təmin etmək məqsədilə Biznes Mərkəzi yaradılmışdır. 

Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı çərçivəsində 2013-cü ilin ilk rübündə muxtar respublika üzrə 6 hüquqi və 

428 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində bank və kredit təşkilatları 

tərəfindən sahibkarlara 9 milyon 989 min 602 manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur. 

 Yerli istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, hazırda muxtar respublikada 344 növdə məhsul 

istehsal olunmaqdadır. Bu məhsulların 115 növü ərzaq, 229 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 106 növdə ərzaq, 

224 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 330 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal 

hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

 2013-cü ilin ilk rübündə muxtar respublikada əhalinin   gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 8,9 faiz artaraq 

324 milyon 742 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 6,4 faizlik artımla 756 manata çatmışdır. Bu 

dövr ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 372 manata çatmışdır ki, bu da 2012-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 5,1 faiz çoxdur. 
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 Davamlı iqtisadi inkişaf məşğulluq məsələlərinin də səmərəli həllini şərtləndirməkdədir. 2003-cü il 

oktyabr ayının 1-dən 1 aprel 2013-cü il tarixədək muxtar respublikada 57833 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, 

bunun da 41478-i və ya 71,7 faizi daimi iş yerləridir. 2013-cü ilin ilk rübü ərzində yaradılmış 724 yeni iş yerinin 

680-i və ya 93,9 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

Humanitar sahə 

Cari ilin ilk rübü ərzində Naxçıvan şəhərində 972 şagird yerlik 10 nömrəli tam orta məktəb binasının 

yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Şərur rayonunun Sərxanlı və Şahbulaq, Ordubad rayonunun Sabirkənd, 

Culfa rayonunun Teyvaz, Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq və Kükü kəndlərində tam orta məktəb binalarının 

tikilir. Naxçıvan şəhərində 11 nömrəli, Babək rayonunun Cəhri kəndində 1 nömrəli, Şərur rayonunun Xanlıqlar, 

Culfa rayonunun Kırna və Kəngərli rayonunun Xok kəndlərində tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması 

davam etdirilir. 

 Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində, Babək rayonunun Babək, Sədərək rayonunun Heydərabad 

qəsəbələrində uşaq bağçası binalarının tikintisi davam etdirilməkdədir. 

 Naxçıvan şəhərində Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbi binasının tikintisi başa 

çatdırılmış, Şərur rayonunda Şərur Peşə Liseyi binasının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 3 nömrəli Uşaq Musiqi 

Məktəbi binasının isə yenidən qurulması davam etdirilməkdədir. 

Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, Naxçıvan Muxtar Respublika Dəri-Zöhrəvi Dispanserinin, 

Yoluxucu Xəstəliklər, Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromu ilə Mübarizə və Profilaktika mərkəzlərinin 

binasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının yenidən qurulması davam etdirilir. 

 Şərur rayonunun Sərxanlı, Xanlıqlar və Dəmirçi, Babək rayonunun Çeşməbasar, Culfa rayonunun 

Kırna, Kəngərli rayonunun Xok kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının tikintisi davam etdirilməkdədir. 

 Aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar xüsusi qayğıyla əhatə olunmuş və cari ilin 

ötən dövrü ərzində 28 nəfər xəstədə açıq ürək, 5 nəfər xəstədə periferik damar, 32 nəfər xəstədə angioqrafiya 

əməliyyatları aparılmış, 9 nəfər xəstənin ürək damarlarına stend qoyulmuşdur. 

 2013-cü ilin ilk rübündə muxtar respublikada hər bir nəfərə düşən aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından 

aşağı olan ailələrə 866 min 904 manat ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 

Muxtar respublika əhalisinin sayı 1 aprel 2013-cü il tarixə bir il öncəyə nisbətdə 8 min 794 nəfər artaraq 

429 min 449 nəfər olmuşdur. 

 

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır) 

 

Xalq qəzeti.-2013.-17 may.-N 106.-S.5 
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Naxçıvanın sosial-iqtisadi uğurları 
 

Cavadxan QASIMOV,  

AMEA Naxçıvan Bölməsi, 

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZİN 90-Ci İLDÖNÜMÜNƏ BÖYÜK TÖHFƏDİR 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti milli dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanmaqla 

respublikamızın inkişafını təmin edəcək bütün sahələrin hərtərəfli yüksəlişinə istiqamətlənib. Onun 

Azərbaycanda istər birinci mərhələdəki keçmiş İttifaq dövründə, istərsə də ikinci mərhələdəki müstəqillik 

illərində ölkəmizə uğurlu rəhbərliyi zamanında Azərbaycan kəndlisinin, sənayeçisinin, vətəndaşının qayğısına 

qalması və məşğulluq potensialının gücləndirilməsi istiqamətindəki fəaliyyəti həmin təcrübənin tərkib 

hissələrindən biridir. 

Dahi rəhbərimizin uğurlu iqtisadi siyasətinin əsaslarından birini insan potensialının inkişafı, 

təkmilləşdirilməsi və səmərəli istifadəsi meyarlarının hazırlanmasından ibarət idi. Kadr potensialının 

gücləndirilməsi ilə müşayiət olunan bu proses 1969-82-ci illərdə də diqqət mərkəzində saxlanılan ən zəruri 

məsələ, amil idi. Həmin illərdə iqtisadiyyatın sürətli və çoxşaxəli inkişafına uyğun olaraq respublikanın ali və 

orta ixtisas təhsili şəbəkəsi xeyli genişləndirilmişdir. Keçmiş SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali məktəblərinə 3500 

azərbaycanlı gənc göndərilərək, hər il təhsil almaq üçün Azərbaycandan kənara 800 tələbə yola salınırdı. 

Dahi rəhbərimizin siyasi fəaliyyətinin istər keçmiş İttifaq, istərsə də hazırkı müstəqillik dövründə 

Azərbaycanın bütün regionları kimi hər zaman milli iqtisadi inkişafda özünəməxsus imzası və mövqeyi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası da yetərincə bəhrələnib. Ulu öndərimizin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan MR 

dövründə bu istiqamətdə çox böyük işlərin əsasları qoyulub. Həmin dövrdə müasir bazar iqtisadi sisteminin əsas 

tələbləri kimi çıxış edən amillərin əhatəli şəkildə təmin olunmasına böyük diqqət göstərildi. Bu məqsədlə də 

böyük Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə yuxarıda göstərilən məqamların əks olunduğu və 

geniş məşğulluq potensialını özündə əks etdirən tədbirlərin əsaslarını yaratdı. İqtisadiyyatın bütün sahələrində 

insanlar üçün sağlam fəaliyyət mühitinin yaradılması amilinə yer verən dahi rəhbər Naxçıvan MR-ə rəhbərlik 

etdiyi 1991 (3 sentyabr)-1993-cü illərdə (9 iyun) məhz yeni iqtisadi şərait üçün zəruri olan addımlar atdı. Bu 

dövrlərdə bir çox siyasi uğurlarla birlikdə, həm də iqtisadi nailiyyətlərin də əsasları qoyuldu. Bazar iqtisadi 

sisteminin əsas inkişaf qanunlarının ilk dəfə məhz Naxçıvan MR-də ulu rəhbərimiz tərəfindən bərqərar 

olunması, köhnədən qalma 

təsərrüfat formalarının yeniləri ilə əvəz olunması (həm də itki vermədən), bir sözlə, yeni iqtisadi şərait üçün 

yararlı olan mexanizmlərin asanlıqla təmin olunması məhz Heydər Əliyev kimi dahi siyasətçinin müdrik 

fəaliyyəti nəticəsində mümkün ola bilərdi və oldu. 1995-ci ildən etibarlı əllərə ərmağan olunan bu inkişaf 

proseslərinin yaratdığı əlverişli mühit nəticəsində bu günə qədər son 18 ilə yaxın bir dövrdə sürətli intibah 

dövrünü yaşayan Naxçıvan MR həqiqətən də bütövlükdə ölkəmizin milli iqtisadi inkişafında qürurverici 

mərhələni təşkil etməkdədir. 

Bütün bunlara görə də Naxçıvan Muxtar Respublikası XXI əsrin möhtəşəm inkişaf mənzərəsini 

formalaşdıran çox əhəmiyyətli bir regiona çevrilib. Uzun illərdir tarixi düşmənlərimiz ermənilər tərəfindən 

blokada vəziyyətində yaşayan və mərdliklə mübarizə apararaq bütün çətinliklərə sinə gərmiş və özünün iftixarlı 

övladlarının sayəsində mövcud olmuşdur. Keçən müddət ərzində atılmış məqsədyönlü addımlar muxtar 

respublikanın hər bir kəndinin və şəhərinin müasir reallıqlar və dünya gerçəkliyi fonunda gözəlləşməsinə geniş 

imkanlar açmışdır. İnsanların sabaha olan inamları artmış, hər kəs dövlətimizin qazandığı nailiyyətləri gündəlik 

həyatının bütün sahələrində hiss etməkdədir. 

Müdrik siyasətdən doğan hərtərəfli uğurlar bütövlükdə ölkəmizin regionda lider, dünyada isə qətiyyətli söz 

sahibinə çevrilməsinə əsaslar yaratmaqdadır. Yanaşmamızı müasir dünya gerçəkliyi, xüsusilə də Avrozona 

məkanına daxil olan bir sıra ölkələrin iqtisadi böhran keçirməsi istiqamətində ifadə etsək, onda açıq şəkildə 

görünər ki, bizim yaşadığımız Azərbaycan Respublikası və ona bağlı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası 

həqiqi, davamlı və dayanıqlı intibah dövrünü yaşamaqdadır. Yəni bir tərəfdə aparıcı Avropa ölkələrində iqtisadi 
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böhranlar nəticəsində yaranan kütləvi işsizlik hallarına, digər tərəfdə isə ölkəmizin inkişaf və nailiyyətlərinə 

diqqət etsək dahi Heydər Əliyevin nə qədər böyük idarəçilik təcrübəsinin olduğunun bir daha şahidi olarıq. 

Ölkəmizdə 1994-cü ildən başlanan neft sektorunun, 1995-ci ildən isə qeyri-neft sektorunun inkişaf 

istiqamətlərinin müəyyən olunması bütün ərazilərimizdə özünün dərin izlərini salmışdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası da məhz həmin nailiyyətlərdən səmərəli bəhrələnərək son 18 ilə yaxın bir dövrdə keçdiyi sürətli 

inkişaf dövründə dahi rəhbərimizin 90 illik yubileyinə möhtəşəm quruculuq-yaradıcılıq, abadlıq işləri ilə 

hazırlanmış və həmin məhsuldar proses daha təkmil şəkildə davam etməkdədir. 

Fikrimizi statistik rəqəmlərin köməyi ilə ifadə edək: Naxçıvan MR-də Ümumi Daxili Məhsul istehsalı 2012-

ci il üçün 2103424,3 min manat təşkil etmişdir (bu göstərici 2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında isə 277 milyon 

226 min 200 manat həcmində olub). Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 318836,0 min manat (müvafiq olaraq 

2013-cü ilin yanvar-fevral aylarında 11 milyon 535 min manat) olub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilmiş məqsədyönlü iqtisadi siyasət daha çox əhalinin səmərəli 

həyat fəaliyyətinin təmin olunmasına xidmət edir. Bu siyasət eyni zamanda özünün təkmil əsasları ilə 

cəmiyyətimizin gələcəyinə istiqamət alıb. Hansı ki, bu, muxtar respublikanın gözəl olan mənzərəsinə yeni bir 

gözəllik qatmaqla, hər birimizin qüruruna çevrilib. 

Ulu öndərimiz nəinki bütün siyasi fəaliyyəti boyunca, hətta bir vətəndaş kimi də Naxçıvan MR-i daim 

inkişaf etdirəcək, yüksəklərdə tutacaq ideyaları yaşatmış, bu tarixi bölgənin təhlükəsizliyi üçün çalışmışdır. Bu 

mənada 1992-ci ildə burada Ali Məclisin sədri olaraq daxili və xarici təhlükələrdən qoruyaraq heç bir itki 

vermədən yaşatdığı Naxçıvan MR 1995-ci ildən etibarlı əllərin sayəsində həqiqətən də intibah dövrünə qədəm 

qoydu. Hər addımında qüdrətli Azərbaycan tarixinin silinməz izlərini qoruyan muxtar respublikamızda böyük 

tikinti meydançasını xatırladan quruculuq tədbirləri axarlı istiqamətdə baş tut- maqdadır. Bunu doğma 

diyarımızın 1995-2013-cü illərdə böyük zəhmətin uğurlu nəticəsi olan müxtəlif təyinatlı və göz oxşayan 

yaraşıqlı obyektlərin tikilməsində görə bilərik. Fikrimizi faktlarla ifadə etsək görərik ki, göstərilən müddət 

ərzində burada 283 elm və təhsil ocağı, 195 ümumtəhsil məktəbi, 323 mədəniyyət obyekti, 202 səhiyyə obyekti, 

37 idman obyekti, 456 inzibati bina, 84 qəsəbə və kənd mərkəzləri, 642 mənzil təsərrüfatı üzrə obyekt, 351 

kommunal infrastruktur obyekti, 163 nasos stansiyası, 382 subartezian quyusu, 136 körpü, 486 əlil, məcburi 

köçkün, qaçqın və şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərərçəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər 

üçün ev, 5788 istehsal, xidmət və digər infrastruktur obyektləri istifadəyə verilib. 

Yuxarıdakı faktlardan da görünür ki, Muxtar Respublikada vüsət almış sosial-iqtisadi inkişaf tədbirləri bütün 

sahələrin tarazlı yüksəlişinə imkanlar açmış və sözün həqiqi mənasında gələcəyin Naxçıvanı fonunda təmin 

olunmuşdur. İqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı sahəsində də özünü göstərən bu irəliləyiş məhsul istehsalının 

artmasında əsas amillərdən birinə çevrilmişdir. Yaradılmış sağlam və faydalı iqtisadi mühit nəticəsində kənd 

təsərrüfatı əhalinin səmərəli məşğulluq potensialının ifadəsi olmaq etibarı ilə artımı özündə birləşdirmişdir: 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər 

haqqında” Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədrinin 2005-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq hər il 

müxtəlif adda və təyinatda gətirilən kənd təsərrüfatı texnikaları məhsul istehsalının artırılmasına birbaşa xidmət 

etməkdədir. 879 ədədi 2012-ci ildə alınan həmin texnikalar 2013-cü ilin aprel ayının da bu günlərinə qədər 

olmaqla, 116 ədəd olmaqla gətirilməkdədir. 

Bir sözlə, Naxçıvan MR yeni iqtisadi sistemin qanunları əsasında inkişaf edən, müasir dünyanın qəbul etdiyi 

və ümummilli liderimizin görmək istədiyi miqyasda inkişaf etməkdədir. Ali Məclis sədrinin 2005-ci aprel 

ayının 11-də təsdiq etdiyi “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 

2008-ci il 17 sentyabr tarixdə imzalanmış Sərəncamla təsdiq edilmiş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”, 2012-ci il 14 fevral 

tarixdə təsdiq etdiyi “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı” və digər hüquqi-iqtisadi tənzimləmə vasitələri Naxçıvan MR-in böyük və geniş inkişaf mənzərəsini 

formalaşdırmaqdadır. 

Bütün bunların nəticəsində də muxtar respublikamızda yaradılmış əlverişli, sağlam və dayanıqlı iqtisadi və 

siyasi mühit hər birimizin gündəlik həyatımızda özünü göstərməkdədir. Beləcə, Naxçıvan MR ümummilli 

liderimiz böyük Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə XXI əsrin intibah edən, iqtisadi qüdrətini hər keçən gün 

daha da artıran və milli iqtisadi inkişafa etibarlı dəstək ola biləcək şəkildə zirvələri fəth etməklə töhfə 
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verməkdədir. Hər birimiz bütün bu nailiyyətləri böyük minnətdarlıq hissləri ilə yaddaşımızda saxlayacaq və 

bunlara əməli işlərimizlə layiq olacağıq. 

 

525-ci qəzet.-2013.-20 aprel.-N69.-S.12. 
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Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir 
 

İSMAYIL HACIYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi  

E-mail: ismayil_haciyev@yahoo.com 

 

Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti 

Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz 

bu amili qoruyub saxlamalıyıq. 

Heydər Əliyev,  

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 

Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət təhlil edilmiş, 

erməni daşnaklarının Naxçıvana yiyələnmək üçün göstərdikləri əsassız cəhdlər, naxçıvanlıların onlara qarşı 

mübarizəsi göstərilmiş, Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qorunub saxlanılması, Moskva müqaviləsi ilə 

Naxçıvana muxtariyyət statusunun verilməsi, Qars müqaviləsi ilə möhkəmləndirilməsi və nəhayət, Naxçıvan 

MSSR-in təşkili və inkişaf yolu faktik materiallar əsasında izah edilmişdir. Çıxarılan nəticə ondan ibarətdir ki, 

əgər 1918-1920-ci illərdə naxçıvanlıların qəhrəmanlığı və məqsədyönlü fəaliyyətləri olmasa idi, Naxçıvanı 

qoruyub saxlamaq mümkün olmazdı. 

Açar sözlər: muxtariyyət, Moskva müqaviləsi, Qars müqaviləsi, referendum, muxtar diyar, muxtar 

respublika, status. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb tarixi inkişaf 

yolu keçmişdir. Vaxtı ilə coğrafi cəhətdən Azərbaycanın mərkəzi ərazilərindən olan Naxçıvan XX əsrin 

əvvəllərində Azərbaycandan ayrı düşmüş, onunla sərhədi olmamışdır. İri kapitalist dövlətlərinin, xüsusilə 

Rusiyanın məqsədi Naxçıvanı Ermənistana vermək, bununla türk dünyasının bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək idi. 

Ermənilər isə yaranmış şəraitdən istifadə edərək qonşularından torpaqlar qoparmağa çalışırdılar. Onlarm bu 

niyyətlərində Naxçıvanm zəbt edilməsi ilk planda dururdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

ingilislərin və amerikalıların dəstək və yardımlarından istifadə edən erməni daşnakları Naxçıvanı işğal etmək və 

“Böyük Ermənistan”a qatmağa çalışmışlar. Lakin yerli əhalinin mərdliklə apardıqları mübarizə məkrli düş- 

mənlərin arzularının reallaşmasına imkan verməmişdir. Naxçıvanın qəhrəman əhalisi Naxçıvan diyarını 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmiş, Azərbaycanla birləşmək uğrunda inadla mübarizə aparmışlar. 

Naxçıvanlılarm qəhrəmanlığından bəhs edən AXC hökumətinin başçısı N.Yusifbəyli parlamentdəki çıxışında 

demişdir: “İgid naxçıvanlılar, şərurlular... bu məsələni özləri həll etdilər. Onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfıni 

və var dövlətlərini riskə qoyaraq doğma torpağa-vətənə qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla 

da hökumətin işini asanlaşdırdılar. Güman edirəm ki, haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və 

vətənpərvərliyi görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını danmayacaqlar” (1, s. 4-5). 

Çar Rusiyası dövründə məqsədinə nail ola bilməyən erməni daşnakları ümidlərini bolşevik Rusiyasına - 

Leninə, Stalinə, Orconikidzeyə, Kirova bağlamışdılar. Bu sahədə bolşevik Rusiyası ermənilərin ən yaxın 

müttəfıqi olmuş,“böyük Ermənistan” ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində onlara hər cür yardım etmişdir. 

Ermənilərin torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra güclənmiş və nəticədə Azərbaycan Zəngəzur mahalını 

itirmiş, Naxçıvan diyarı Azərbaycanın əsas ərazisindən aralı düşmüşdür. Bununla da Naxçıvanın muxtariyyəti 

məsələsi gündəliyə gəldi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi:“əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana 

verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik 

olan bir ölkə idi” (4, s. 75). 

1920-ci ilin aprelində Azərbaycan işğal edildi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi devrildi və Azərbaycanda 

Sovet hakimiyyəti bərqərar edildi. Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti iyulun 28-də elan edilir və Hərbi İnqilab 

Komitəsi yaradılır. Bir neçə gündən sonra - avqustun 10-da Naxçıvan İnqilab Komitəsinin sədri M.Bektaşov 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanova məktubla 

müraciət edir: “Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan ölkəsi özünü Azərbaycan Sovet So-

sialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir”(6, s. 10). 
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Çox qəribədir ki, Naxçıvanda olan bolşevik ordusu Ermənistanla müharibə aparır, həm də onlarla siyasi 

və diplomatik danışıqları davam etdirirdi. Bu danışıqlarda Azərbaycanın mübahisəsiz torpaqlarının Ermənistana 

verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. Bunu bilən Nəriman Nərimanov Leninə göndərdiyi məktubda yazırdı: 

“Dəhşətli vəziyyət yaranmışdır. Mərkəz Gürcüstanın və Ermənistanın müstəqilliyini, Azərbaycanın 

istiqlaliyyətini tanımış, lakin eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz ərazilərini 

Ermənistana verir... ” (9, s. 103). 

V.Lenin və İ.Stalinin fıkri bu idi ki, Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra bir sıra ərazilər, 

eləcə də Naxçıvan Ermənistana verilsin. Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin elan edilməsi ilə əlaqədar noyabrın 

30-da Bakı Sovetində keçirilən tədbirdə S.Orconikidze tərəfındən hazırlanmış qərar Nəriman Nərimanov 

tərəfındən elan edilir və burada Zəngəzur və Naxçıvanın Ermənistana verilməsi bildirilir. Dekabrın 2-də 

S.Orconikidze Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi barədə Rusiya rəhbərliyini məlumatlandırır. 

Qeyd etməliyik ki, həmin gün - dekabrın 2-də RSFSR ilə Sovet Ermənistanı arasında Aleksandropol (Gümrü) 

müqaviləsi imzalanır. Bu müqavilədə Sovet Rusiyası həmin ərazilərin Ermənistan əraziləri olduğunu tanıyır. 

Bu məlumatdan xəbər tutan Naxçıvan əhalisi kəskin etirazlarım bildirir və buna yol verməyəcəklərini 

bəyan edirlər. Vəziyyətin gərginləşdiyini görən Azərbaycan rəhbərliyi ədliyyə komissarı Behbud ağa 

Şahtaxtinskini Naxçıvana göndərir. Naxçıvanda görüşlər keçirən Behbud ağa Şahtaxtinski məsələnin 

mahiyyətini xalqa çatdırır. Diyarın əhalisi Azərbaycanın himayəsi altında olmaqla Naxçıvanda müstəqil Sovet 

Respublikası yaradılmasına tərəfdar çıxırlar. Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin qətiyyətli mövqeyi ermənilərin 

Naxçıvan barəsindəki planlarını pozur. Məkrli niyyətlərini hələlik pərdələyən ermənilər və Ermənistan İnqilab 

Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanı müstəqil (Azərbaycanın tərkibində yox - İ.H.) Sovet Respublikası 

kimi tanımış və bu ərazi ilə əlaqədar iddialarından imtina etmişdir. 

Naxçıvan diyarının əhalisi Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində muxtariyyət tələb 

edirdi. 1921-ci ilin yanvarında Naxçıvan bölgəsi əhalisinin bəyanatlara münasibəti ilə əlaqədar keçirilən rəy 

sorğusunda iştirak edənlərdən 90 faizdən çoxu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində 

qalmasına səs verdi. 

Naxçıvan diyarına Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət verilməsində N.Nərimanovun prinsipial 

mövqeyi, onun adından Behbud ağa Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar mərkəzin Naxçıvan 

məsələsinə münasibətlərini dəyişməsinə və nəticə etibarı ilə ona belə bir statusun verilməsinə təsir 

etmişdi.Muxtariyyət statusunun Naxçıvana verilməsini Behbud ağa Şahtaxtinskinin 1921-ci il martın 1-də 

V.Leninə göndərdiyi məktubun və referendumun nəticəsinin böyük təsiri olmuşdu. Nəticədə Rusiya Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu 1921-ci il martın 16-da Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının 

yaradılması və onun Azərbaycanın himayəsi altında qalması barədə qərar qəbul etdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında həmin 

gün (16 mart) imzalanan Moskva müqaviləsində də təsbit edildi. Bu müqavilənin üçüncü maddəsində deyilirdi: 

"Razılığa gələn hər iki tərəf Naxçıvan vilayətinin hazırkı müqavilənin I(C) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə 

Azərbaycanın protektoratlığı altında muxtar ərazi yaratmasına razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu 

protektoratlığı üçüncü dövlətə güzəştə getməməlidir” (11, s. 33-38). 

1921 -ci il oktyabrın 13-də RSFSR nümayəndəsinin iştirakı ilə Türkiyə Respublikası ilə Cənubi Qafqaz 

Respublikaları arasında Qars müqaviləsi imzalandı. Bu müqaviləyə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha 

da dəqiqləşdirildi. Müqavilənin 5-ci maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsini bir daha 

təsdiqlədi, onun sərhədlərini qəti surətdə müəyyənləşdirdi. Burada göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu 

müqavilənin 3-cü əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil 

edir. Qars müqaviləsinin mühüm əhəmiyyətindən biri də Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa gələn 

tərəflərin müəyyən edilməsidir. Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri idi. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev beynəlxalq Qars müqaviləsinin tariximizdəki yerini və rolunu 

yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Naxçıvan Azərbaycanın əsas torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın 

bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi 

bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan sənəddir... ” (3, s. 9). 

Göründüyü kimi, Naxçıvan diyarının tarixi taleyində yuxarıda qeyd etdiyimiz bir sıra amillərlə yanaşı, 

Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələrinin də böyük rolu olmuşdur. Azərbaycanın tərkibində Naxçıvana 
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muxtariyyət statusunun verilməsi diyarın tarixi taleyində - ərazisinin qorunub saxlanılması və təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsində çox böyük rol oynadı. 

Muxtariyyət statusunun muxtar respublikaya çevrilməsi prosesi də asan olmamışdır. Naxçıvan Moskva 

müqaviləsindən sonra Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası adlandırılsa da, Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı 

(1922, dekabr) Naxçıvanın muxtar respublika kimi Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu bəyan etdi. 

1923-cü il iyunun 16-da Naxçıvaınn hüquqi statusu azaldılaraq o, muxtar diyara çevrildi. 1923-cü il dekabrın 5-

də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan Muxtar Diyarının Naxçıvan MSSR-ə çevrilməsi haqqında 

qərar qəbul etdi. Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi bu qərarı 1924-cü ilin yanvarında təsdiq etdi. 

Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi öz növbəsində 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar 

Diyarının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsini qanuniləşdirdi. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924- cü ilin aprelində təsdiq edilmiş 

Əsasnamə və 1926-cı il aprelin 18-də qəbul edilmiş Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının birinci 

Konstitusiyası ilə təsbit edildi. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası sonrakı konstitusi- yalarında da 

Naxçıvan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının tərkibində muxtar respublika kimi göstərilmişdir. 

Erməni daşnakları Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olmasını rəsmi müqavilə ilə imzalasa da, 

bəyanatlar versə də, məkrli niyyətlərindən əl çəkməmiş, onu “Böyük Ermənistan”a birləşdirmək üçün gizli və 

açıq mübarizə aparmışlar. Xüsusilə ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında ermənilərin qəsbkarlıq planlarında 

Dağlıq Qarabağla bərabər, Naxçıvan da mühüm yer tutmuşdu. 

Ulu öndər, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıtması, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi bu diyarı gözləyən təhlükələrdən xilas etmişdir. Heydər Əliyevin 

həm qədim diyarda yaşayıb işlədiyi illər, həm də müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr Naxçıvanın 

muxtariyyətinin möhkəmləndirilməsində, onun erməni hücumlarından qorunmasında mühüm mərhələ təşkil 

edir. Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində regionun ərazi bütövlüyü pozularkən, sərhəd kəndlərinə erməni 

təcavüzü olarkən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 1991-ci il yanvar 

ayının 11-də Moskva və Qars müqavilələrini imzalayan dövlətlərə bəyanat verərək bu hadisəyə münasibət 

bildirməyə çağırmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi-diplomatik fəaliyyətinin nəticəsi idi ki, dünyanın 57 

ölkəsi Naxçıvana erməni təcavüzünü rəsmi şəkildə pisləmişdi (10, s. 82). 

Naxçıvanm muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsində müstəqil Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının mühüm rolu oldu. Konstitusiyanın 134-cü maddəsinin ilk bəndində deyilir: 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan 

Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir” (2, s. 54). 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanın muxtariyyətinin yaradılmasına necə böyük əhəmiyyət 

verdiyini 1998-ci il yanvarın 14-də Konstitusiya komissiyasının iclasında söylədiyi fıkirlər də təsdiqləyir. Ulu 

öndərimiz muxtariyyətin yaranmasına həm də regionun inkişaiı baxımından yüksək qiymət verərək deyirdi ki, 

“Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti 

Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu 

amili qoruyub saxlamalıyıq” (4, s. 89). 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyasında Naxçıvan muxtar dövlət kimi ifadə olunmuş 

və onun Azərbaycan Respublikası tərkibində demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublika olduğu təsbit 

edilmişdir. 

Müxtəlif dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkil olunmasının ildönümləri dövlət 

səviyyəsində qeyd olunmuş, 1949-cu ildə muxtar respublikanın 25, 1964-cü ildə 40, 1974-cü ildə 50, 1984-cü 

ildə 60 illik yubileyləri keçirilmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra ulu öndər Heydər Əliyevin 1999-

cu il 4 fevral tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi qeyd edilmişdir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunması, muxtar 

respublikanın yubileylərinin keçirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər bu gün də uğurla davam 

etdirilir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2009-cu il 6 fevral tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 85 illik yubileyinin ölkəmizdə geniş qeyd olunması bunun bariz ifadəsidir. Yubiley tədbirində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov Naxçıvanın muxtariyyət statusunun 

ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu bildirərək demişdir: “Naxçıvanın 
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muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində - Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə 

mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu status imkan verirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki 

siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçivan xalqımızın suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin 

mərkəzinə çevrilsin ”(8, s. 434). 

Bu gün muxtar respublikanın statusunun və sərhədlərinin beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində tanıdılması 

istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 2012-ci il oktyabrın 16-18-də Avropa Şurasının Yerli və 

Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Strasburqda keçirilən 23-cü Plenar sessiyasında qəbul olunan sənədlərin 

birində Naxçivan Muxtar Respublikası ilə bağlı çox mühüm və tarixi əhəmiyyət daşıya biləcək məqam əks 

olunmuşdur. Həmin hissə Ali Məclis Sədrinin tövsiyəsi ilə hazırlanmış və nümayəndə heyəti tərəfındən 

Memoranduma daxil edilmişdir. Sənəddə qeyd olunur ki, Naxçivan Muxtar Respublikasının konstitusion-

hüquqi statusu Azərbaycan Respublikası və Naxçivan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarına, habelə hazırda 

qüvvədə olan 2 beynəlxalq müqaviləyə əsaslanır. Bundan başqa qeyd olunmuşdur ki, muxtar res- publikanın 

statusu həm milli qanunvericilik, həm də beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunmuşdur. Maddənin sənədə 

salınması Azərbaycan, xüsusilə Naxçivan Muxtar Respublikası üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. İlk 

dəfədir ki, Naxçivan Muxtar Respublikasının statusunu, sərhədlərini müəyyən edən 1921- ci ildə qəbul olunan 

Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri beynəlxalq təşkilatın sənədlərində hazırda qüvvədə olan hüquqi sənəd 

kimi qiymətləndirilir. Ölkəmiz ,о cümlədən muxtar respublikamız üçün mühüm olan beynəlxalq müqavilənin 

hüquqi qüvvəsinin Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınması, şübhəsiz ki, ölkə və 

muxtar respublika rəhbərliyinin bu sahədə apardığı fəal diplomatik fəaliyyətin məntiqi nəticəsidir. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi 

sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün gördüyü tədbirlər, muxtariyyət 

statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və həlli vacib olan digər məsələlərin həyata keçirilməsi 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etmiş, regionu çiçəklənən diyara çevirmişdir. Naxçivan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə Naxçivan Muxtar Respublikası 17 il ərzində 

hərtərəfli inkişaf etmiş, əsl intibah dövrünü yaşamışdır. Həyatın bütün sahələrində əsaslı dəyişikliklər baş 

vermiş və bu işlər bu gün də sürətlə və ardıcıl davam etdirilir. 

Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin 89 illik tarixi taleyində, onun ərazisinin qorunub 

saxlanılmasında və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox mühüm rola malik olmuşdur. Bu illərdə Naxçivan 

Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə və hərtərəfli inkişafına da öz layiqli 

töhfəsini vermişdir. Ölkə prezidentinin dediyi kimi: “Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli 

addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfındən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi 

proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçivan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət 

quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması və intellektual potensialının 

gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir” (7). 
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Исмаил Гаджиев 

 
АВТОНОМИЯ НАХЧЫВАНА - ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ 

 

В статье проанализирована общественно-политическая ситуация в Нахчыване во времена 

Азербайджанской Демократической Республики, показаны необоснованные стремления армянских 

дашнаков завладеть Нахчываном и борьба нахчыванцев против них. На основе фактических материалов 

разъяснено укрепление Нахчывана в составе Азербайджана, обеспечение Нахчывану статуса автономии 

Московским договором, укрепление его Карсским договором и, наконец, создание и путь развития 

Нахчыванской АССР. Вывод таков, что не будь героизма и целеустремленной деятельности 

нахчыванцев, в 1918-1920 гг. спасение Нахчывана было бы невозможным. 

Ключевые слова: автономия, Московский договор, Карсский договор, референдум, автономный 

край, автономная республика, статус. 

 

Ismayil Hajiyev 

THE AUTONOMY OF NAKHCHIVAN IS THE HISTORICAL 

ACHIEVEMENT 

 

The socio-political situation in Nakhchivan during the Azerbaijan Democratic Republic is analyzed, the 

Armenian dashnaks’ baseless attempts to grabing Nakhchivan and the struggle of  Nakhchivan people against 

them are shown, the retention of  Nakhchivan within Azerbaijan, giving the Autonomy Status to Nakhchivan by 

Moscow treaty, its reinforcement by Gars treaty, and finally the establishment and its development on de-facto 

materials are explained. The conclusion is made that without valour and purposeful activity of Nakh-chivan 

people in 1918-1920 Nakhchivan would be impossible to remain. 

Key words: autonomy, Moscow treaty, Gars treaty, referendum, autonomous country, autonomous 

republic, status. 
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2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 

Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial və iqtisadi islahatların uğurlu nəticələri 2012-ci ildə də 

saxlanılmış, real sektorda və sosial mühitdə dinamik inkişaf  davam etmişdir. 

2012-ci ilin ən mühüm hadisələrindən biri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin muxtar respublikaya 

səfəri olmuşdur. Bu səfər zamanı ölkə başçısı cəmi bir gün ərzində 10 yeni obyektin açılış mərasimlərində 

iştirak etmişdir. 

 

Ümumi inkişaf 

 

İrimiqyaslı quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı demişdir: “Naxçıvan blokada 

şəraitində yaşayır. Ancaq naxçıvanlılar bu blokadanı hiss etmirlər. Çünki həm Naxçıvanın rəhbərliyi çox böyük 

işlər görür, həm də Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi Naxçıvana böyük diqqət göstərir”. 

Ötən il ümumi daxili məhsul istehsalının davamlı artımı təmin olunmuş, həcmi bir il öncəyə nisbətdə 16,8 

faiz artaraq 2 milyard 103 milyon 424 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 15,4 faizlik artımla 

4973,8 manata (6331,2 ABŞ dollarına) çatmışdır. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 26,9 faizlik payla 

sənaye sahəsi, ikinci yeri isə 25,8 faizlik xüsusi çəkiylə tikinti sektoru tutmaqdadır. 2012-ci ildə ümumi daxili 

məhsulun 64,5 faizi və ya 1 milyard 356 milyon manatdan çoxu məhsul istehsalının payına düşmüşdür. 

2011-ci illə müqayisədə 2012-ci ildə sənaye məhsulunun həcmi 15,7 faiz, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 20,4 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 9 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 9,7 faiz, 

informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8,2 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidmətləri 7,6 faiz, pərakəndə 

əmtəə dövriyyəsi 18,6 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 16,7 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 12,5 faiz, o 

cümlədən  ixracın həcmi 15,8 faiz, əhalinin gəlirləri 12,3 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 10 faiz, orta aylıq 

əməkhaqqı isə 6,9 faiz artmışdır. 

 

Sənaye 

 

Sənayenin aparıcı mövqedə olduğu iqtisadiyyatın qurulması yönündə mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş və 

uğurlu nəticələr əldə olunmuşdur. 2012-ci ildə 799 milyon 492 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş 

və bu göstərici 2011-ci ildəki müvafiq göstəricini 15,7 faiz üstələmişdir. Sənaye istehsalının 95,7 faizi malların, 

4,3 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 59 milyon 216 min manatlıq, qeyri-

dövlət sektorunda isə 740 milyon 276 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye 

məhsulunun 92,6 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

Yerli istehsalın potensialının davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi strategiyasına uyğun olaraq, yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər 2012-ci ildə də  davam etdirilmişdir. Ötən il ərzində muxtar 

respublikamızda dövlət dəstəyi ilə 98 layihə  üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, iqtisadi 

fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 24 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin qurulması isə hazırda davam 

etdirilməkdədir. Sənaye istehsalının genişlənməsi ixracın da həcminə müsbət təsir göstərmiş və 2012-ci ildə 

daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 280 milyon 622 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində sənaye 

məhsulu ixrac istiqamətində göndərilmişdir. 

 

Tikinti-quruculuq 

 

Muxtar respublikada tarazlı inkişafın təmin olunması məqsədilə investisiya qoyuluşlarının bütün fəaliyyət 

istiqamətlərini əhatə etməsi diqqətdə saxlanılır. 2012-ci ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 982 

milyon 264 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2011-ci ildəki müvafiq göstəricidən 20,4 

faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 874 milyon 542 min manatı və ya 89 faizi tikinti-quraşdırma işlərində 

istifadə edilmişdir ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 20,1 faiz çoxdur. 

2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra, ümumilikdə, 724 müxtəlif 

təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 129 infrastruktur obyektinin inşası və ya əsaslı təmiri hazırda davam 

etdirilir. İnzibati binaların inşası çərçivəsində 2012-ci ildə ümumilikdə, 28 inzibati bina tikilərək və ya yenidən 
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qurularaq istifadəyə verilmişdir. Hazırda 14 inzibati binanın inşası davam etdirilir. İdarəetmənin yerlərdə 

səmərəli təşkili məqsədinə uyğun olaraq, sosial təyinatlı investisiyalar üzrə ötən dövr ərzində 14 kənd 

mərkəzinin inşası işləri başa çatdırılmış, 2 kənd mərkəzinin inşası isə hazırda davam etdirilir. 

Əhalinin artan gəlirlərinə paralel olaraq mənzil-yaşayış şəraiti də günbəgün yaxşılaşmaqdadır. 2012-ci il 

ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 349 min 764 kvadratmetr yaşayış 

sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2011-ci ildəki  göstəricidən 3 faiz çoxdur. Kommunal infrastrukturun yenilənməsi və 

əhalinin keyfiyyətli   xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər davam etdirilir. 

2012-ci il ərzində muxtar respublikada 2 yaşayış binasının tikintisi, 1 yaşayış binasının yenidən qurulması, 5 

yaşayış binasının əsaslı təmiri, 11 yaşayış binasının isə təmiri başa çatdırılmışdır. 4 yaşayış binasının tikintisi, 1 

yaşayış binasının yenidən qurulması, 4 yaşayış binasının əsaslı təmiri, 2 yaşayış binasının isə təmiri hazırda 

davam etdirilməkdədir. Ötən dövr ərzində 27 yaşayış binasında istilik xətlərinin çəkilişi, 13 qazanxananın 

tikintisi, 8 yaşayış binasında istilik xətlərinin yenidən qurulması və 13 qazanxananın təmiri başa çatdırılmışdır. 

Əhalinin keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması istiqamətində 

muxtar respublikanın şəhər, rayon mərkəzlərinin və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya 

şəbəkələrinin tikintisi işləri aparılmaqdadır. Bu müddət ərzində muxtar respublikada 32 kəhriz bərpa və ya təmir  

olunmuş, digər 4 kəhrizin isə bərpası və ya təmiri hazırda davam etdirilir. 

 

Kənd təsərrüfatı 

 

Aqrar sahə əsas iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərindən biri olmaqla diqqətdə saxlanılır, bu sahədə zəruri 

islahatlar həyata keçirilir. Ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini keyfiyyətli və təhlükəsiz ərzaqla təmin 

etmək, sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə qəbul olunmuş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” muxtar respublikada 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması sahəsində yeni istiqamətlər müəyyənləşdirmişdir. 

Aqrar sahə üzrə texnikadan istifadə səviyyəsi və bu istiqamətdə lizinq münasibətləri davamlı qaydada 

genişləndirilməkdədir. Həyata keçirilən tədbirlərə uyğun olaraq, “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin xətti ilə 194 ədədi 2012-ci ildə olmaqla, cəmi 879 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası 

alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 2012-ci ildə 185 ədəd müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası 

lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Ötən dövr ərzində məhsul istehsalçıları 3 min 950 ton mineral 

gübrə ilə təmin olunmuşlar. 

2012-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 60 min 118 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2011-ci 

ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 98,5 hektar çoxdur. Taxıl istehsalının stimullaşdırılması bitkiçilik üzrə əsas 

fəaliyyət istiqamətini təşkil etməkdədir.  2012-ci ilin məhsulu üçün 34 min 965 hektar sahədə taxıl əkilmişdir ki, 

bunun da 29 min 263 hektarı payızlıq, 5 min 702 hektarı isə yazlıq taxıldır. Bir il öncəyə nisbətdə taxıl əkini 

sahələri 214 hektar artmışdır. Taxıl zəmilərindən 101 min 848 ton məhsul toplanmışdır ki, bu da 2011-ci illə 

müqayisədə 0,8 faiz çoxdur. 

Tələbata uyğun olaraq, kartofçuluğun inkişafı dəstəklənmiş və 2012-ci ildə 2831 hektar sahədə kartof əkini 

aparılmışdır ki, bu da 2011-ci ildə əkilmiş sahədən 67 hektar çoxdur.  2012-ci ildə əkilmiş sahələrdən  39440,4 

ton kartof yığılmışdır ki, bu da 2011-ci ildəki müvafiq göstəricini 3 faiz üstələyir. 

2012-ci ildə 108309 ton dənli və dənli-paxlalı məhsulu (qarğıdalısız), 3382 ton dən üçün qarğıdalı,  677,8 ton 

dən üçün günəbaxan, 65809,2 ton tərəvəz, 41791,1 ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 41995,8 ton meyvə, 

14724,2 ton üzüm toplanmışdır. 

Kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafında xüsusi rolu olan soyuducu anbarların yaradılması istiqamətində 

tədbirlərə uyğun olaraq, ötən dövr ərzində ümumi tutumu 2000 ton olan 1 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş və 

soyuducu   anbarların ümumi sayı 15-ə çatdırılmışdır. 

1 yanvar 2013-cü il tarixə qaramalın sayı 104 min 710 baş, xırdabuynuzlu heyvanların sayı 625 min 670 baş 

təşkil etmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəriciləri müvafiq olaraq 1,8 və 2 faiz üstələmişdir. 

Mal-qaranın və heyvanların baş sayının artımı ilə yanaşı, cins tərkibinin yaxşılaşdırılması heyvandarlıq 

məhsullarının artımını təmin etmişdir. 2012-ci il ərzində diri çəkidə 18855,2 ton ət, 78417,5 ton süd, 967,9 ton 

yun istehsal olunmuşdur. 2011-ci illə müqayisədə ət istehsalı 3,3 faiz, süd istehsalı 1,7 faiz, yun istehsalı isə 1,2 

faiz artmışdır.  
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2012-ci ildə quşçuluq sahəsində 9 yeni təsərrüfat fəaliyyətə başlamış, 3 quşçuluq təsərrüfatının isə 

yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilməkdədir. Arıçılığın inkişafı ilə bağlı dövlət maliyyə 

dəstəyinin həcminin ildən-ilə artırılması, balın emalı və qablaşdırılması ilə məşğul olan istehsal sahələrinin 

istifadəyə verilməsi, satış bazarlarının səmərəli təşviqi bu sahənin yenidən dirçəldilməsində və inkişafında 

əvəzsiz rol oynamışdır.  1 yanvar 2013-cü il tarixə muxtar respublikada 65 min 185 arı ailəsi mövcud olmuşdur 

ki, bu da 1 yanvar 2012-ci il tarixə olan göstəricini 7,5 faiz üstələmişdir. 2012-ci ildə muxtar respublikada 2011-

ci ildəkindən 14 faiz çox, yəni 1175 ton bal istehsal edilmişdir. 

Reallaşdırılan səmərəli aqrar siyasətin nəticəsi olaraq, bu sahədə tələbatın əsas etibarı ilə yerli istehsal 

hesabına ödənilməsinə nail olunmuş, daxili bazarda məhsul bolluğu yaranmışdır. 2012-ci ildə muxtar 

respublikada 318 milyon 836 min manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 

2011-ci illə müqayisədə 9 faiz çoxdur. 

Meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin gücləndirilməsi və yenilənməsi istiqamətində tədbirlərə uyğun olaraq, 

2012-ci ildə 2 nasos stansiyasının, 11 subartezian quyusunun tikintisi, 3 nasos stansiyasının yenidən qurulması 

başa çatdırılmış, 15 subartezian quyusunun tikintisi hazırda davam etdirilir. Bu dövr ərzində Şərur rayonunun 

Zeyvə və Vərməziyar, Babək rayonunun Nehrəm və Cəhri, Culfa rayonunun Ləkətağ və Saltaq kəndlərində 

drenaj xətlərinin çəkilişi, Şərur rayonunun Axaməd kəndi ərazisində Araz çayı sahilində sahilbərkitmə işləri 

başa çatdırılmış, Şərur rayonunda Arpaçayda istiqamətləndirici bəndin çəkilişi davam etdirilir. 

Meşə fondunun mühafizə olunması, bərpası, yeni meşəliklərin salınması istiqamətində aparılan tədbirlərin 

intensivliyi 2012-ci ildə də saxlanılmış, ilin əvvəlindən 525 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri 

aparılmışdır. 

 

Nəqliyyat, informasiya və rabitə, energetika 

 

Muxtar respublikada nəqliyyat sisteminin inkişafı üzrə kompleks islahatlar həyata keçirilir. Bu tədbirlərə 

uyğun olaraq, ötən il ərzində ümumi uzunluğu 139,4 kilometr olan yeni avtomobil yolları və 11 körpü istifadəyə 

verilmişdir. 

Nəqliyyatın əsas göstəricilərindən olan yük daşınmasının həcmi 2012-ci ildə 2011-ci ilə nisbətən 9,7 faiz, 

sərnişin daşınması isə 8,5 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 42 milyon 921 min 

manatdan çox gəlir əldə edilmişdir ki, bu da  2011-ci illə müqayisədə 9,3 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində 

informasiya və kommunikasiya texnonlogiyalarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi davamlı qaydada 

təşviq olunmuş, optik kabel magistrallarının inşası işi davam etdirilmiş, rəqəmsal televiziyanın yayımına 

başlanılmış, yeni poçt markaları tədavülə buraxılmış, dövlət orqanlarının elektron xidmətlər sahəsində işi daha 

da təkmilləşdirilmişdir. 

2012-ci ildə Şərur və Sədərək rayonlarını əhatə edən 15904 yer tutumlu, 25 ədəd üçüncü nəsil telefon 

stansiyalarından və ehtiyat idarəetmə sistemindən ibarət Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemi istifadəyə 

verilmişdir. Hazırda Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sisteminin tətbiqi uğurla davam etdirilir. “Evədək optika” 

layihəsinin icrası da həmin tədbirlərin davamıdır. Layihə telefon, yüksək sürətli internet, videotelefon və “İP 

televiziya” adlanan rəqəmli televiziya xidmətinin yüksək keyfiyyətlə istifadəçilərə çatdırılmasını təmin 

edəcəkdir. 

 

Muxtar respublikanın iri yaşayış məntəqələrində genişzolaqlı internet xidmətlərinin təşkili istiqamətində 

tədbirlər də davam etdirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası İnternet Mərkəzində yeni sistem  yaradılmışdır. 

2012-ci ildə 2424 ədəd yeni telefon sabit şəbəkəyə qoşulmuşdur ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 5,2 faiz 

çoxdur. 1 yanvar 2013-cü il tarixə muxtar respublika üzrə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının 

sayı 66-ya çatmışdır. 1 yanvar 2013-cü il tarixə aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 435642 ədəd, 

əhalinin hər 100 nəfərinə isə düşən mobil telefonlarının sayı 103 ədəd olmuşdur. 

2012-ci ildə  muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 42 milyon 474 min manat 

olmuşdur ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 8,2 faiz çoxdur. Ümumi informasiya və rabitə xidmətlərinin 85,3 

faizi və ya 36 milyon 231 min manatdan çoxu  mobil rabitənin payına düşmüşdür. Bir il öncəyə nisbətdə mobil 

rabitə xidmətlərinin həcmi 7,6 faiz artmışdır. 
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Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilmişdir. Belə ki, hazırda Şərur rayonunda 

1,4 meqavat gücündə Arpaçay-2 və 20,5 meqavat gücündə Arpaçay, Ordubad rayonunda 36 meqavat gücündə 

Ordubad Su Elektrik stansiyalarının inşası davam etdirilir. 

Naxçıvan şəhərində 110/35/10 kilovoltluq “Naxçıvan” elektrik yarımstansiyasının yeni avadanlıqlarla təchiz 

edilməsi və başqa əraziyə köçürülməsi, Babək rayonunda 132/110 kilovoltluq “Araz” elektrik 

yarımstansiyasında     50 mva gücündə yeni 132/110 kilovoltluq transformatorun quraşdırılması işləri başa 

çatdırılmışdır. 

Muxtar respublikada 31 ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyasının quraşdırılması və 78 kilometr 

uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. Naxçıvan 

şəhərinin, Culfa və Şərur rayonlarının transformator təmiri sexlərində 121 ədəd müxtəlifgüclü transformator 

əsaslı təmir olunmuşdur. 

Təbii qaz təminatı üzrə 1 yanvar 2013-cü il tarixə muxtar respublikada 79 min 986 əhali abonenti mavi 

yanacaqla təmin olunmuşdur.  Bu dövr ərzində uzunluğu 27 kilometr olan Naxçıvan-Cəhri-Şahbuz ortatəzyiqli 

qaz xəttinin tikintisi başa çatdırılmış, uzunluğu 81,6 kilometr olan Naxçıvan-Sədərək yüksəktəzyiqli qaz xəttinin 

tikintisi davam etdirilir. 

 

Sahibkarlıq, məşğulluq 

 

Bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 58 milyon 680 min manatdan artıq həcmdə kreditlərin 

verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu da 2011-ci ildəki müvafiq  göstəricidən 24,2 faiz çoxdur. 

Hazırda muxtar respublikada 344 növdə yerli məhsul istehsal olunmaqdadır. Bu məhsulların 115 növü ərzaq, 

229 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 106 növdə ərzaq, 224 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 

330 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Ötən il muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 12,3 faiz artaraq 1 milyard 623 milyon 

manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 10 faizlik artımla 3839 manata çatmışdır. Bu dövr ərzində orta 

aylıq əməkhaqqının məbləği 365,1 manata çatmışdır ki, bu da 2011-ci ildəki  səviyyədən 6,9 faiz çoxdur.    

Davamlı iqtisadi inkişaf məşğulluq məsələlərinin də səmərəli həllini şərtləndirməkdədir. 2003-cü il oktyabr 

ayının 1-dən 1 yanvar 2013-cü il tarixədək muxtar respublikada 57109 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 

40798-i və ya 71,4 faizi daimi iş yerləridir. 2012-ci il ərzində yaradılmış 8069 yeni iş yerinin 7743-ü və ya 96 

faizi daimi iş  yerlərinin payına düşür. 

Ümumi iqtisadi inkişafı səciyyələndirən mühüm parametrlərdən biri əmtəə dövriyyəsinin artım sürətidir. 

2012-ci ildə muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 1 milyard 125 milyon manatdan artıq həcmdə 

istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 2011-ci ildəki göstəricidən 18,4 faiz çoxdur. 

 

 Humanitar sahə 

 

2012-ci ildə Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndində seysmoloji stansiyanın tikintisi, Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Pedaqoji, Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültələrinin binasının yenidən qurulması başa 

çatdırılmışdır. Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq və Danyeri kəndlərinin hər birində 414 şagird yerlik, Dərəkənddə 

216 şagird yerlik, Babək rayonunun Kərimbəyli kəndində 396 şagird yerlik, Ordubad rayonunun Behrud və 

Parağa kəndlərinin hər birində 110 şagird yerlik, Culfa rayonunun Ləkətağ kəndində 144 şagird yerlik, Kəngərli 

rayonunun Çalxanqala kəndində 378 şagird yerlik, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində 216 şagird yerlik tam 

orta məktəb binaları istifadəyə verilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində 936 şagird yerlik 17 nömrəli, Babək rayonunun Nehrəm kəndində 900 şagird yerlik 1 

nömrəli, Culfa rayonunun Yaycı kəndində 774 şagird yerlik 1 nömrəli tam orta məktəblərin, 608 şagird yerlik 

Naxçıvan Qızlar Liseyinin, Şərur rayonunun Qarxun kəndində 504 şagird yerlik, Qorçulu kəndində 198 şagird 

yerlik, Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndində 252 şagird yerlik, Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində 252 

şagird yerlik tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması, Ordubad rayonunun Çənnəb kəndində 198 şagird 

yerlik tam orta məktəb binasının əsaslı təmiri, Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey Kompleksinin, Babək 

rayonunun Şəkərabad və Hacıvar, Culfa rayonunun Boyəhməd kəndlərində tam orta məktəb binalarının və 

Ordubad şəhərində M.Füzuli adına tam orta internat məktəbi binasının təmiri  başa çatdırılmışdır. 
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2012-ci ildə ali məktəblərə sənəd verən məzunlardan 1834-ü və ya 52 faizə qədəri tələbə adını qazanmış, 

məzunlardan 455 nəfəri isə orta ixtisas məktəblərinə qəbul olmuşdur. Ali məktəblərə qəbul olan məzunlardan 

267-si 500-dən yuxarı bal toplamışdır. İxtisas seçimi zamanı 2011-ci ildə 930 tələbə, 2012-ci ildə isə 1107 

tələbə muxtar respublikamızda yerləşən ali təhsil müəssisələrini seçmişlər. 2012-ci ildə 719 nəfər Naxçıvan 

Dövlət Universitetinə, 215 nəfər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutuna, 173 nəfər isə Naxçıvan Özəl Universitetinə 

daxil olmuşlar. 

Səhiyyə sahəsində genişmiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirlərinə uyğun olaraq, 2012-ci ildə Akademik 

Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan şəhər poliklinikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Mərkəzinin 

yenidən qurulması başa çatdırılmış, Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar 

Respublika Mərkəzi Xəstəxanasının yenidən qurulması hazırda davam etdirilir. 

Şərur rayonunun Danyeri, Babək rayonunun Kərimbəyli, Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis, Culfa rayonunun 

Milax və Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndlərində həkim ambunlatoriyası binalarının, Şərur rayonunun 

Dərəkənd və Qorçulu, Ordubad rayonunun Behrud və Çənnəb, Culfa rayonunun Boyəhməd və Ləkətağ, Şahbuz 

rayonunun Ağbulaq kəndlərində feldşer-mama məntəqələrinin, Ordubad rayonunun Parağa kəndində feldşer 

məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır.  “Milli dəyərlər ili” elan olunan 2012-ci ildə muxtar respublikada 

beynəlxalq rəsm, folklor və muğam festivalları, ədəbi tədbirlər, ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılması ilə bağlı 

seminarlar keçirilmiş, milli dəyərlərin əsas daşıyıcısı olan xalq yaradıcılığının müxtəlif sahələri üzrə kurslar 

təşkil olunmuşdur. 

2012-ci ildə mədəniyyət obyektlərinin inşası və bərpası çərçivəsində Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində 

Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkının, Mədəniyyət Evinin tikintisi, Naxçıvan şəhərində 

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı binasının yenidən qurulması, Şərur 

rayonunun Yuxarı Aralıq kəndində Mədəniyyət evinin, Şərur şəhərində Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət 

Parkının, Babək Rayon Mədəniyyət Evinin təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı 

Meydanının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin binasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin yenidən qurulması hazırda davam etdirilir. Naxçıvan 

şəhərində sərgi salonunun, Qədim Qala tarixi abidəsinin ərazisində və Ordubad rayonunun Nəsirvaz kəndində 

muzeylərin tikintisi, Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli Muzeyinin əsaslı təmiri, Babək Rayon Tarix-

Diyarşünaslıq Muzeyinin və Naxçıvan şəhərində “Milli mətbəx yeməkxanası”nın təmiri aparılmaqdadır. 

2012-ci ildə əldə olunmuş nailiyyətlər bir daha təsdiqləyir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında mütərəqqi 

təcrübəyə əsaslanan iqtisadi və sosial islahatların dərinləşdirilməsi prosesləri uğurla aparılmaqdadır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır 

 

Xalq qəzeti.-2013.-21 fevral.-N 40.-S.3 
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Naxçıvan MR-də davamlı və sürətli iqtisadi artımın həcmi dəfələrlə ölçülür 

"...Ölkədə gedən müsbət dəyişikliklər deməyə əsas verir ki, bu ilin sonuna qədər İkinci Dövlət 

Proqramının tam icrası təmin ediləcəkdir. ...Bu ilin sonuna qədər Dövlət İnvestisiya Proqramında və 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz həllini 

tapmalıdır".  

 

İlham ƏLİYEV 

 

Bazar şəraitində iqtisadiyyatın inkişafı və bu əsasda iqtisadi artımın təmin edilməsi həmişə aktual olan 

problemlərdən biridir. Çünki iqtisadi inkişaf iqtisadi artımın, bu artım isə sosial-iqtisadi irəliləyişin, 

istehsalın davamlı və sürətli iərliləyişinin əsasını təşkil edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bununla 

bağlı demişdir: "İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir". 

 

Hər bir ölkədə geniş təkrar istehsal prosesinin uzunmüddətli davamı, iqtisadi inkişafın yeni keyfiyyət 

mərhələsinə keçməsi və sosial tərəqqi təkcə iqtisadi göstərici deyil, həm də iqtisadi artımla birbaşa əlaqədardır. 

İqtisadi artım məhsul və maddi xidmətlərin keyfiyyət və kəmiyyət üzrə çoxalmasını şərtləndirir. Belə çoxalma 

iqtisadiyyatın uzunmüddətli müntəzəm dinamikasını və gücünü özündə cəmləşdirir, ÜDM-in təkcə kəmiyyət 

tərəfini deyil, keyfiyyət tərəfini də özündə əks etdirir. O həm də ölkənin qloballaşma şəraitində sosial-iqtisadi 

inkişafının yüksək həcmdə və səviyyədə təminatının başlıca amili və hərəkətverici qüvvəsi rolunu yerinə yetirir. 

İqtisadi artım nəinki regionlar və ölkələr üçün, bütövlükdə dünya üçün  qlobal problemdir. Bunu əhalinin və 

onların tələbatlarının daim artması, keyfiyyətli həyat səviyyəsinin təminatı, yoxsulluğun aradan qaldırılması, 

işsizliyin ləğvi, aclığa qarşı qəti addımlar atılmasının zəruriliyi şərtləndirir. Digər tərəfdən, bu iqtisadi göstərici 

istehsalın genişləndirilməsinin maliyyə imkanı və təminatını yaradır və formalaşdırır, ölkə və əhali üçün zəruri 

olan layihələrin reallaşdırılmasına və sosial məsələlərin davamlı və təminatlı həllinə yardımçı olur, elmi-texniki 

yeniliklərin istehsala tətbiqinin tezləşdirilməsinə, innovasiya proseslərinin güclənməsinə öz töhfəsini verir, 

əsaslı vəsait qoyuluşunu insan kapitalına yönəltmək üçün əlverişli şəraitin formalaşmasının vacibliyi kimi çıxış 

edir. Bu artımın digər məqsədi isə iqtisadiyyatın başlıca problemi olan cəmiyyət üzvlərinin daim yüksələn və 

yeniləşən tələbatının ödənilməsidir. Həmin proses adambaşına düşən ÜDM-in və milli gəlirin artmasına, 

məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşmasına və çeşidinin çoxalmasına şərait yaradır, başlıca olaraq ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyini təmin edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına  təminat verir ki, bu da nəticədə 

əhalinin həyat səviyyəsini yüksəldir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, iqtisadi artımın kəmiyyətinə və keyfiyyətinə  müsbət təsir edən əsas ehtiyat 

mənbəyi insan amilidir, onun texniki bilik və bacarıqlara dərindən və müntəzəm yiyələnməsi imkanıdır. Məhz 

bu baxımdan Qərb ölkələrinin bəzilərində kapital, torpaq iqtisadi artımın passiv, insan isə fəal-aktiv amili hesab 

olunur. Bundan əlavə, iqtisadi artım bir sıra başqa zəruri amillərlə və səbəblərlə də sıx əlaqədardır. Təbii və 

əmək resurslarının kəmiyyəti,  keyfiyyəti, tətbiq olunan əsas kapitalın həcmi, istifadədə olan və tətbiq edilən 

texnologiyaların səviyyəsi, istehsal prosesinin təşkili və idarə edilməsi iqtisadi artımın təminatına təsir göstərən 

birbaşa amillər sırasına daxildir. Bununla belə, iqtisadi artıma dolayısı ilə təsir edən amillər də mövcuddur. 

İnhisarçılığın səviyyəsi, istehsal vasitələrinin qiymətləri, vergiqoyma və vergi dərəcələri, borc əldə etmək 

imkanları və s. belə amillər hesab olunur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iqtisadi təmayüllü və istiqamətli sərəncam və fərmanları, bu 

istiqamətdə qəbul edilmiş sənədlər, xüsusilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə qəbul edilmiş dövlət 

proqramları, sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli mühit və şəraitin yaradılması ölkəmizdə iqtisadi artımın 

sürətinə və həcminin çoxalmasına əsaslı zəmin yaratmışdır. Dövlət başçısı Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2013-cü ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında demişdir: 

"Bütün iqtisadi göstəricilər yüksək səviyyədədir. Ümumi daxili məhsul 2,2 faiz artmışdır. Bu, əslində, inkişaf 

etmiş ölkələr, xüsusilə böhranlı illər üçün çox yüksək göstəricidir". Bu yerdə vurğulamaq lazımdır ki, hər il 

ölkəmizdə iqtisadi artımın  faiz tutumu əvvəlki illərə nisbətən daha böyük rəqəmləri özündə əks etdirir. 

Bu baxımdan Naxçıvan MR iqtisadi rayonunda da son illər əhəmiyyətli iqtisadi artım müşahidə olunmuşdur. 

Regionda son illər sosial-iqtisadi inkişafın bütün sahələrində olduğu kimi, ümumi daxili məhsul istehsalında da 
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hər il sürətli artım təmin edilmişdir. Belə ki, muxtar respublikada iqtisadi inkişafı sürətləndirmək məqsədilə 4 

dövlət proqramı qəbul edilmiş, maddi istehsalın müxtəlif sahələri üzrə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri 

çoxsaylı sərəncamlar imzalamış və həmin sənədlərdə qarşıya qoyulan vəzifələr uğurla icra olunmuşdur. 

Ümumiyyətlə, regionda iqtisadi artımı təmin etmək üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafı ikinci Dövlət 

Proqramının reallaşdırılması istiqamətində geniş və əhatəli işlər görülmüşdür ki, onlar da iqtisadi artımın 

müsbət nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Onu da qeyd edək ki, Naxçıvan MR-də iqtisadi artımı təmin etmək 

üçün bütün maddi istehsal sahələrində yaradılan məhsulun istehsal xərclərinə qənaət edilməsi yolu ilə onun 

maya dəyərinin maksimum aşağı salınması başlıca vəzifələrdən birinə çevrilmişdir. Eyni zamanda əmək 

məhsuldarlığının yüksəldilməsi də iqtisadi artımın mühüm amili kimi diqqətdə saxlanmışdır. Bunlardan savayı, 

iqtisadi artımın kəmiyyət və keyfiyyətinə təsir edən texniki, təşkilati və stimullaşdırıcı tədbirlər işlənib 

hazırlanmış, onların  həyata keçirilməsi təmin olunmuş, özəl sektorun fəaliyyət istiqamətləri genişləndirilmişdir. 

Bütün bunların sayəsində regionda iqtisadi artım son 17 ildə 425 faiz və ya 42,5 dəfə çoxalmışdır ki, bu da 

Naxçıvan MR-in bir inzibati ərazi kimi tarixində ən yüksək göstəricidir. Digər fakt. Naxçıvan MR iqtisadi 

rayonunda iqtisadi artım 1995-ci ildə 17,3 faiz olduğu halda, 2011-ci ildə 52,5 faizə çatmışdır. Keçən il də 

bölgədə yüksək göstəricilər əldə edilmiş, hər nəfərə düşən ümumi daxili məhsul  4395,1 manat olmuşdur. 

İstehsal olunmuş ÜDM-in 87 faizi özəl bölmənin payına düşür. Bu, sahibkarlıq fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasının nəticəsidir. Belə ki, təkcə  2012-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti 

hesabına 68 layihənin maliyyələşdirilməsinə 13 milyon 404 min manat güzəştli kreditlər verilmişdir. 

Ümumilikdə son 11 il ərzində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə (subyektlərə) fond tərəfindən 1087 

layihənin maliyyələşdirilməsinə 89 milyon manatdan artıq vəsait yönəldilmişdir. 

Bölgədə torpaq mülkiyyətçiləri olan fiziki şəxslərə subsidiya və kreditlərin verilməsi ilə yanaşı, onların 

normal fəaliyyəti üçün texniki təminatına da xüsusi diqqət verilir,  məhsul istehsalçılarına əkindən başlamış 

yığımı, tədarükü, emalı, bir sözlə, istehlakçıların istifadəsinə qədər yerli icra orqanları tərəfindən hər cür dəstək 

verilir. Torpaq mülkiyyətçiləri müntəzəm olaraq icarə yolu ilə il ərzində 860-dan çox traktor, 260-a yaxın kotan, 

40-dan artıq toxumsəpən, 130 otbiçən, 160 otkipləyən və 300 yedəkdən istifadə edirlər. İndi Naxçıvan MR-də 

bir çox ərzaq məhsuluna, o cümlədən taxıla olan tələbatın  yerli istehsalı hesabına ödənilməsi bu baxımdan 

təsadüfi deyil. Bundan başqa, regionda son 17 ildə sənaye məhsulu istehsalı 80,8, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 294,1, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 7,2 dəfə artmışdır. 

Regionda quşçuluğun da inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Bu sahə ilə məşğul olan sahibkarlara 2 milyon 

manatdan çox kreditin verilməsi, 9 yeni quşçuluq təsərrüfatının yaradılması və nəticədə onların sayının 46-ya 

çatması, istehsal gücü saatda 10 ton olan yeni yem müəssisəsinin fəaliyyətə başlaması dediklərimizin sübutudur. 

Ümumiyyətlə, hazırda Naxçıvan MR-də 318 növdə məhsul istehsal edilir ki, onun da 114-ü ərzaq, 204-ü qeyri-

ərzaq mallarıdır. 

İqtisadi artımın sürətli və davamlı olması digər sahələrin, xüsusən xidmət sektorunun işinə də müsbət təsir 

göstərir. Belə ki, 2012-ci ildə 1995-ci ilə nisbətən nəqliyyat bölməsində daşınan yüklərin həcmi 19,5, 

informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 95,3, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 23,9, əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətlər 34,9, xarici ticarət dövriyyəsi 20,3, o cümlədən ixracın ümumi həcmi 162,2, icmal büdcənin həcmi 

59,9, əhalinin gəlirləri 46,5, orta aylıq əməkhaqqı 22,8 dəfə artmışdır. Başqa maraqlı məqam: göstərilən dövrdə 

regionda orta illik inflyasiya 1995-ci ildəki 511,8 faizdən 2012-ci ildə 0,2 faizə enmişdir. Ərazidə fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin sayına gəldikdə isə, əgər 1996-cı ilin əvvəlində regionda 56 sənaye müəssisəsi var idisə, 

bu gün belə müəssisələrin sayı  435-ə çatmışdır. Yeri gəlmişkən, regionda son 17 ildə sənaye məhsulu istehsalı 

117,2, bu sahədə bir işçiyə hesablanmış əməkhaqqı 26,4 dəfə artmışdır. 

Amma dəfələrlə ölçülən artımlar təkcə bu sahələri də əhatə etmir. Sözügedən dövrdə Naxçıvan MR-də 

elektrik enerjisi istehsalı 5,9 dəfə artmışdır. 1996-cı ilə kimi muxtar respublikada cəmi 1 elektrik enerjisi 

istehsalı müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, hazırda onların sayı 5-dir. Həmin stansiyalarda istehsal edilən elektrik 

enerjisi daxili tələbatı ödəməklə yanaşı, ixraca da imkan verir. Bu isə o deməkdir ki, muxtar respublika elektrik 

enerjisi idxal edən bölgədən onu ixrac edən iqtisadi rayona çevrilmişdir. 

Bu inkişaf və artım sosial sahələrdən də yan keçməmişdir. 1996-cı ildən keçən ilin əvvəlinədək Naxçıvan 

MR-də 212 inzibati bina, mənzil təsərrüfatı üzrə 39 obyekt, 52 nasos stansiyası, 280 subartezian quyusu, 74 

körpü, 147 rabitə obyekti, 59 ticarət və xidmət mərkəzi, 164 elm və təhsil, 149 səhiyyə müəssisəsi, 172 

mədəniyyət ocağı, 22 idman qurğusu, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri və təbii fəlakətdən zərər 
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çəkənlər üçün 463 fərdi ev, 538 istehsal və xidmət obyekti istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, keçən il 

əhalinin şəxsi gəlirləri və vəsaitləri hesabına 348 min 182 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 1995-

ci ildəkindən 20,7 dəfə çoxdur. Eyni zamanda muxtar respublikada keçən il 121 kilometr beton və torpaq kanal, 

82,2 kilometr kollektor, 453,8 kilometr ara arxlar təmir edilmiş, 29,25 kilometr içməli su xətti çəkilmiş, 23,2 

kilometr içməli su xətti bərpa olunmuş, 52 nasos stansiyası, 706 subartezian nasosu təmir edilmiş, 3 yeni nasos 

stansiyası tikilmiş və 32 kəhriz istifadəyə verilmişdir. Başqa sözlə, muxtar respublikanın bütün yaşayış 

məntəqələrində 204 kənd və 4 şəhərində əhalinin hamısı elektrik enerjisi, təbii qaz və içməli su ilə tam təchiz 

edilmişdir. Regionda işsizliyin və yoxsulluğun tam aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər görülür. Bu 

nailiyyətlər əhalinin yaşayış səviyyəsini yeni keyfiyyətə gətirib çıxarmış və bu, başqa məsələlərlə yanaşı, 

diyarda demoqrafik şəraitin yaxşılaşmasına da müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki, muxtar respublikada əhalinin 

sayı 2012-ci ildə 1996-cı ilə nisbətən 88,6 min nəfər artaraq 426,4 min nəfərə çatmışdır. 

Göründüyü kimi, Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi sahədə qazandığı uğurlar faizlərlə yox, dəfələrlə ölçülür. 

Bu, ilk növbədə dövlət başçısı səviyyəsində blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikaya xüsusi diqqət və 

qayğının, həmçinin yerli rəhbərliyin əzmkarlığı və təşəbbüskarlığı sayəsində mümkün olmuşdur. Əldə edilən 

nailiyyətlərin digər səbəbi, daha doğrusu, səbəbkarı isə, sözsüz ki, qədim Naxçıvanın öz yurdunu sevən 

insanlarıdır. Onlar bundan sonra da Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan MR-in hədəf seçdiyi yüksək 

məqsədlərə çatması üçün əllərindən gələni etmək əzmi ilə çalışırlar. 

 

Asif ŞİRƏLİYEV, 

Naxçıvan Dövlət 

 Universitetinin professoru,  

iqtisad elmləri doktoru  

 

Azərbaycan.-2013.-20 fevral.-N 39.-S.5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1147 

 

Milli dəyərlər qorunur, yaşadılır 
 

2012-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Milli dəyərlər ili" kimi yadda qaldı 

  

Tarixi uzun minilliklərə dayanan, əsası və özülü olan hər bir xalqın, hər bir millətin özünün milli dəyərləri 

vardır. Milli dəyərlər isə xalqları, millətləri, toplumları digər xalqlardan ayıran ən üstün keyfiyyətlərdir. Milli 

kökə və milli təmələ sahib olan Azərbaycan xalqının da milli dəyərləri kifayət qədərdir. Dilindən, dinindən, 

musiqisindən, folklorundan, himnindən, gerbindən, bayrağından tutmuş özünün dünya şöhrətli şəxsiyyətlərinə 

qədər. Milli ideologiya, milli tarix, dil, mədəniyyət və incəsənət, ədəbiyyat, özünüdərk, bir sözlə, milli olan 

bütün keyfiyyətlərimiz dəyərlər sisteminə aiddir. Bu mənada xalqımızın milli dəyərləri haqqında ətraflı 

danışmaq olar. 

Artıq ənənə halını almış hər ilin bir sahəyə həsr olunması, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da tətbiq 

edilməklə uğurlu nəticələrə gətirib çıxarır. Bu mənada 2012-ci ilin muxtar respublikada "Milli dəyərlər ili" elan 

olunması da öz müsbət tərəfləri ilə yadda qaldı. 

Bu gün Azərbaycanın bütün bölgələri kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da milli dəyərlərə xüsusi 

diqqət ayrılır, milli dəyərlərin təbliğində daha çox işlər görülür. Hələ 1990-cı il noyabrın 17-də ilk dəfə olaraq 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Azərbaycanda dövlət bayrağı kimi qaldırılmaqla muxtar respublika 

özünün milli dəyərlərinə sadiqliyini bir daha nümayiş etdirmişdi. Ən diqqətçəkən məqam isə millətini, xalqını 

sevən ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında bu tarixi hadisə reallaşmışdı. Heydər Əliyevi ümummilli 

lider edən faktlardan biri də məhz bu idi; milli dəyərlərə sahib çıxmaq və onları qorumaq. Bu mənada ulu 

öndərin müdrik kəlamı da milli dəyərlərə verilən önəmin mahiyyətini ortaya qoyur: "Milli dəyərlər daim 

qorunmalı, yaşadılmalıdır, milli dəyərlər bizim varlığımızın əsasıdır. Milli dəyərlər insanın kamilləşməsi, 

şəxsiyyətin formalaşması üçün milli mentalitetdən qida alaraq zaman-zaman bütün əxlaqi keyfiyyətləri özündə 

toplayaraq cəmiyyətə vəsiqə alır. Hər xalqın öz adət-ənənəsi var, öz milli dəyərləri var. Biz öz milli 

dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik". 

2012-ci ilin ilk günlərindən başlayaraq muxtar respublikanın bütün bölgələrində, mərkəzindən tutmuş ən 

ucqar yaşayış məntəqəsinədək, bütün sahələrdə milli dəyərlərin qorunması, yaşadılması, öyrənilməsi, təbliğ 

olunması istiqamətində məqsədyönlü və əməli işlər həyata keçirildi. Bütün bunların yekunu olaraq isə dekabr 

ayının 5-də Naxçıvan şəhərindəki "Duzdağ" hotelinin konfrans zalında "Milli dəyərlər ili"nə həsr olunmuş 

yekun tədbir keçirildi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdəki çıxışda bildirdi ki, hər bir 

xalqın milli dəyərləri onun özünütəsdiq imkanı və milli pasportudur. Dövlətlər rəsmi atributları - bayrağı, himni, 

gerbi və sərhədləri ilə tanındığı kimi, dövlətlərin ərazisindəki millət və ya xalqlar da özlərinin milli dəyərləri - 

folkloru, incəsənəti, mədəniyyəti, adət-ənənələri, milli geyim və mətbəxləri ilə tanınırlar. Azərbaycan xalqının 

milli dəyərləri uzun əsrlər boyu xalqımızın yaşadığı tarixi ərazidə formalaşmış çox mühüm tarixi nailiyyət və 

milli sərvətdir. Bizim malik olduğumuz milli dəyərlərimizin kökündə, ilk növbədə, Vətənə qırılmaz tellərlə 

bağlılıq, yüksək milli-mədəni irs və adət-ənənələr dayanır. Azərbaycan xalqı daim öz milli dəyərlərinə sadiq 

olmuşdur. Hətta tarixi proseslərin müəyyən dövrlərində, müstəqilliyimizin  mövcud olmadığı dövrlərdə belə 

xalqımız milli dəyərlərini unutmamışdır. 

Ümummilli lider milli dəyərlərin mücərrəd sovet dəyərləri ilə əvəz olunması üçün səylər göstərildiyi ötən 

əsrin 70-ci illərində, əslində, bu prosesin əksinə gedərək Azərbaycan xalqına məxsus dəyərlərin bərpası və 

yaşaması istiqamətində taleyüklü tədbirlər görmüş, xalqımızın milli dəyərlərini özünə qaytarmışdır. 

1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında uğurlu yeniliklər, 

dəyişikliklər başlanmışdır. Milli dəyərlərin müasir dövrdə inkişafını ümumbəşəri dəyərlərdən təcrid olunmuş 

vəziyyətdə təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də dahi rəhbər mənəvi tərbiyə sistemində milli və 

ümumbəşəri dəyərlərdən bəhrələnmə məsələsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Ümummilli liderin  fikrincə, milli  

dəyərlər milliliyini özündə saxlayaraq məzmununu ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirməli, ümumdünya 

mədəniyyətinin nailiyyətlərindən bəhrələnib inkişaf etməlidir. 

1993-cü ildə ikinci dəfə ali hakimiyyətə qayıdan ulu öndər milli dəyərlərin qorunub yaşadılması sahəsində 

ötən əsrin 70-ci illərindən başlanan işləri əsrin sonlarında Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik şəraitində davam 
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etdirmiş, milli dəyərləri milli dövlət quruculuğunun aparıcı elementinə çevirmiş, azərbaycançılığı ümummilli 

ideologiya kimi irəli sürmüşdü. Bu ideologiyanın əsasını təşkil edən milli dövlətçilik, vətənpərvərlik, adət-

ənənələrə bağlılıq prinsipləri bu gün də milli dəyərlərimizin yaşamasına təminat verir. 

"Milli dəyərlər ili" çərçivəsində muxtar respublikada xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, hazırlanmış Tədbirlər 

Planına əsasən, cari ilin ötən dövrü ərzində bu sahədə görülən işlərin əhatə dairəsi xeyli genişlənmiş, bununla 

bərabər, milli dəyərlərin bərpası və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı əvvəlki dövrlərdən başlanmış tədbirlər 

də davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada beynəlxalq rəsm, folklor və muğam festivalları, ədəbi tədbirlər, yaradıcılıq təşkilatları 

üzrə müsabiqələr, ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılması ilə bağlı seminarlar keçirilmiş, milli dəyərlərin əsas 

daşıyıcısı olan xalq yaradıcılığının müxtəlif sahələri üzrə kurslar təşkil olunmuşdur. Uşaq və gənclər xalq sənəti 

sahələrinə cəlb olunmuş, "Milli dəyərlərimizi öyrənək və yaşadaq" rubrikası ilə teleradio verilişləri və qəzet 

materialları hazırlanmışdır. Aparılan tikinti-quruculuq işlərində milli ornamentlərin tətbiqinə üstünlük verilmiş, 

qədim milli musiqi alətlərində ifalara və milli geyimlərimizin təbliğinə diqqət artırılmışdır. Bununla yanaşı, elm, 

təhsil və mədəniyyət müəssisələrində mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmiş, xalçaçılıq, boyaqçılıq, papaqçılıq, 

misgərlik, dəmirçilik, taxta üzərində oyma kimi qədim xalq sənəti nümunələri canlandırılmışdır. Eyni zamanda, 

bədii yaradıcılıq prosesində milli dəyərlərimizin öyrənilməsi və təbliği üstün istiqamət kimi götürülmüş, 

kitablar, jurnallar, kataloqlar çap edilmiş, televiziya filmləri hazırlanmışdır, 50-yə yaxın konfrans, "dəyirmi 

masa", seminar, disput və digər mədəni-kütləvi tədbirlər keçirilmiş, 20-dək sərgi təşkil olunmuşdur. 

"Milli dəyərlər ili"ndə muxtar respublikamızda xalq sənətkarlığının inkişafına diqqət artırılmışdır. İstehsal 

müəssisələrində milli sənətkarlıq nümunələrini hazırlayan  emalatxanalarda sənətkarlar və həvəskarlar üçün 3 

aylıq təlim kursları keçirilmiş, 10 sənətkarın əl işləri və rəsm əsərlərinin fərdi sərgi-satışı təşkil olunmuş, 

xalçaçılıq və dekorativ tətbiqi sənət sahəsində fəaliyyət göstərən  sənətkarlara güzəştli şərtlərlə kredit 

verilmişdir. 

"Milli dəyərlər ili"ndə bir sıra xalq sənətini yaşadan qrup və dərnəklərin fəaliyyəti də bərpa olunmuşdur. 

Belə ki, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kənd mədəniyyət evi nəzdində "Toxucular və xalçaçı qızlar" qrupunun 

fəaliyyəti bərpa olunmuş, Culfa Rayon Mədəniyyət evinin nəzdində "Qızıl əllər" dərnəyi yaradılmışdır. Babək 

Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin kənd klub və mədəniyyət evlərində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini 

toplayan "Elimizin söz boğçası" adlı maraq klublarının yaradılmasına başlanmışdır. 

Bu il görülən mühüm işlərdən biri də muxtar respublikada xalq yaradıcılığı sahələrində fəaliyyət göstərən 

242 sənətkar barədə məlumat bazasının yaradılmasıdır. Hazırda muxtar respublikada "Dizayn Holdinq" Şirkətlər 

İttifaqının nəzdində misgərlik və şüşə üzərində işləmə sənəti üzrə emalatxana, "Gəmiqaya Holdinq" Şirkətlər 

İttifaqının nəzdində taxta üzərində oyma və nəqqaşlıq sənəti üzrə emalatxana, "Naxçıvan Biznes Mərkəzi" 

MMC-nin xalçaçılıq emalatxanası, fiziki şəxs İxtiyar Seyidova aid milli musiqi alətlərinin istehsalı və təmiri 

emalatxanası fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, Naxçıvan şəhərində keramika və dulusçuluq sənəti ilə məşğul 

olan 1 nəfər sənətkar dəzgah və lazımi xammalla təmin edilmiş, "Dulusçuluq emalatxanasının yaradılması və 

hədiyyəlik gil əşya istehsalı"nın təşkili üçün layihə hazırlanmışdır. 

Özəl biznes təşəbbüslərinin dəstəklənməsi istiqamətində Naxçıvan şəhərində fiziki şəxs Natiq İsmayılovun 

vitraj və dekorativ tətbiqi sənət emalatxanasının yaradılması, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən "Möminə xatın 

moda evi"nin muxtar respublikada nümayəndəliyinin yaradılması və "Zümrüd" kiçik müəssisəsinin bazasında 

milli geyimlərin istehsalı üzrə yeni istehsal profilinin təşkili ilə bağlı layihə təkliflərinin texniki müzakirələri 

keçirilmişdir. 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı nümunələri" adlı kataloq nəşr edilmiş, sənətkarlar üçün 

onların fəaliyyət sahələrinə aid təbliğat kitabçası hazırlanmışdır. 

Naxçıvan şəhərindəki Tədris-Ticarət Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin və ahılların rəsm və 

əl işlərinin satışı üzrə mağaza fəaliyyətə başlamışdır. Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində  "Toxucu", 

"Xalçaçı", "Keçəçi", "Aşpaz köməkçisi" və "Qalayçı" peşələri  üzrə  kurslar təşkil edilmişdir. 

Bu ilin avqust ayında Heydər Əliyev Sarayında 72 istedadlı qadının 428 əl işinin satış-sərgisi təşkil edilmiş, 

Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə "Milli dəyərimiz - vətənpərvərlik" mövzusunda qadınlar arasında rəsm və əl 

işləri müsabiqəsi keçirilmişdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində milli dəyərlərlə bağlı araşdırmalar aparılmış 

və mühüm elmi nəticələr əldə edilmişdir. "Milli dəyərlər milli kimliyimizdir" mövzusunda elmi konfrans 
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keçirilmiş, konfransın materialları "Naxçıvan" jurnalının milli dəyərlərə həsr olunmuş 25-ci nömrəsində çap 

edilmiş, bir sıra dərslik və kitablar nəşr olunmuşdur. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin xətti ilə "Novruz bayramı: tarixdə və sənətdə" 

mövzusunda elmi konfrans təşkil olunmuş, universitetin müəllimi Məhsəti Əsgərovanın tikmə sənətinə dair 

işlərindən və tələbə rəssamların "Milli mərasimlərimiz" mövzusunda çəkdikləri rəsm əsərlərindən ibarət sərgi 

təşkil edilmişdir. Həmçinin universitetdə "Heydər Əliyev Universiteti"nin aprel məşğələsi "Heydər Əliyev və 

milli dəyərlər" mövzusuna həsr olunmuş, həmçinin bu mövzuda "dəyirmi masa" təşkil edilmişdir. "Müstəqil 

dövlətçilik və milli dəyərlər", "Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan qədim memarlıq abidələrinin 

bərpasına və qorunmasına dövlət qayğısı", "Milli dəyərlər və müasir gənclik", "Müstəqil dövlətçilik və 

ümummilli dəyərlər" mövzularında  elmi konfransların keçirilməsi də Naxçıvan Dövlət Universitetində milli 

dəyərlərin qorunub yaşadılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi yadda qalmışdır. 

Naxçıvan şəhərində müxtəlif ölkələrdən gəlmiş 24 rəssamın iştirak etdiyi "Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi" 

adlı Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmiş, burada çəkilən rəsm əsərləri Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına 

hədiyyə olunmuş və həmin əsərlərdən ibarət albom-kataloq çap edilmişdir. 

Naxçıvan Mətbuat Şurası tərəfindən "Milli dəyərlərimizi qoruyaq və yaşadaq" mövzusunda yaradıcılıq 

müsabiqəsi gənc jurnalistlərin bu mövzularda mütəmadi çıxışına səbəb olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 

Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin birgə layihəsi ilə hazırlanan "Yallı" kompakt-diski  də yallılarımızın 

təbliği və yaşadılması, gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından mühüm və əlamətdar bir hadisə olmuşdur. 

Kompakt-diskdə "Şərur" Xalq Yallı Ansamblının, "Nurani" Yallı Ansamblının, "Şərur qönçələri" Yallı 

Ansamblının ifasında 14 yallı rəqsi yerləşdirilib. "Qaladan-qalaya", "Baharı", "Urfanı", "Tello", "Qalalı", 

"Tirməşal", "Dönə-dönə", "El yallısı", "Xələfi" və digər yallı nümunələrinin yer aldığı kompakt-disk xalqımızın 

əvəzsiz folklor inciləri olan yallılarımızın mühafizə edildiyi əvəzsiz xəzinədir. 

"Naxçıvan tikmələri" adlı kitab nəşr edilmiş, bu kitaba qədim tikmə sənətimiz barədə, tikmə sənətimizin 

müxtəlif növlərindən güləbətin, təkəlduz, doldurma, saya naxışlı bədii tikmə, muncuqlu tikmə, pilək, qurama, 

cülmə, oturtma, cinağı, basmanaxış, şəbəkə, düymələmə və başqa tikmə növləri haqqında geniş məlumat 

verilmişdir. 

Tikmə sənəti haqqında Azərbaycan dili ilə yanaşı, ingilis dilində də məlumatlar yerləşdirildiyi kitabda 

muxtar respublikada hazırlanmış XIX əsrə və hazırkı dövrümüzə aid müxtəlif tikmə növlərinin fotoları da əks 

olunmuşdur. 

"Naxçıvan mətbəxi" Kulinariya Mərkəzi tərəfindən "Naxçıvan mətbəxi" kitabı nəşr olunmuşdur. Kitabı 

oxuduqca Naxçıvan ərazisində aşkar olunmuş gil ocaq qurğusu, kələ-kötür divarlı qazan, çölmək tipli qab 

qırıntılarından, keramika məmulatlarından, dulusçuluqdan tutmuş bu gün mətbəximizdə işlədilən avadanlıqlara, 

Naxçıvanın uzun inkişaf yolu keçmiş mətbəx mədəniyyətinə kimi milli nümunələrlə tanış olursan. 

"Süd mətbəxi", "Duru xörəklər", "Quru xörəklər", "Salat, qəlyanaltı və məzələr", "Şərbətlər", "Şirniyyatlar",a 

"Mürəbbələr", "Turşular", "Ocaqlar" və başqa bölmələrdə verilən məlumatlar ensiklopedik xarakter daşıyır. 

Sadə və anlaşıqlı dildə yazılan kitabda Naxçıvan mətbəxinin unudulmaqda olan kulinariya nümunələri də 

verilib. Bu da həmin yeməklərin yenidən mətbəxlərimizə gətirilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır.  

Mətbəxlə bağlı folklor nümunələrinin də toplanıldığı, Azərbaycan və ingilis dillərində təqdim olunan nəşrin 

dəyərini artıran cəhətlərdən biri də qədimdən Naxçıvanda bişirilmiş yeməklərin, mətbəx qab-qacağının 

şəkillərinin, hazırlanmış yeməklərin reseptlərinin verilməsidir. 

Bir sözlə, 2012-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Milli dəyərlər ili" kimi yadda qalmışdır. Bu dövr 

ərzində görülən işlər isə milli dəyərlərimizin yaşadılması, qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində 

uzun illər davam edən dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olmuşdur. Ən əsası isə milli dəyərlərin təbliği başa çatan 

illə yekunlaşmamışdır. Əksinə, bu sahə dövlətin dəstəyi ilə canlandırılmaqla bundan sonrakı fəaliyyətlər üçün 

bir növ ciddi və əhəmiyyətli addımın başlanğıcı olmuşdur. Muxtar respublikada milli dəyərlər bundan sonra da 

öyrəniləcək, qorunacaq, yaşadılacaq, təbliğ ediləcəkdir. 

  

Elxan MƏMMƏDOV. 

 

Azərbaycan.-2013.-9 yanvar.-N 3.-S.3. 
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NAXÇIVAN: ulu öndərin arzularının çiçəkləndiyi diyar 
 

İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi 

haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə 

yetirilsin. 

 

Heydər ƏLİYEV  

Ümummilli lider 

  

Salam, ulu torpaq, müqəddəs yurd! 

 

Qədim türk  torpağı Naxçıvan... Bu diyarın ululuğu tariximizdə, mənəviyyatımızda  tutduğu 

özünəməxsus  mövqedən, qoruyub saxladığı uca  dəyərlərdən  qaynaqlanır.  Onun müqəddəsliyi  isə  min  

bir  çalarlı təbiəti və yurdsevər insanlarının bu torpaqda  zaman-zaman  dilbirlik yaratması,  neçə-neçə 

intibahlara  çatması  ilə  qazanılmışdır. 

 

Nuh  peyğəmbərin dünya daşqınının pəncəsindən xilas etdiyi  canlı aləm Naxçıvana  pənah  gətirmiş, bu  

ululuqda  və  müqəddəslikdə nicat  tapmışdır. Elə o zamandan  da bu  yerlərə  türkün  ölməz  ruhu, silinməz-

pozulmaz  izləri  şahidlik  etməkdədir. Tarix ötdükcə  Naxçıvan  sorağı  Güneydən  Quzeyə, Doğudan 

Batıyadək  geniş bir  arealdan gələn  türklərin  mərkəzi  əyaləti kimi hər tərəfə qapı açmış, türk-islam dünyasına  

böyük  bir körpü rolu oynamışdır. 

Türkün ucalıqlara yön aldığı zamanlarda Naxçıvan bir az da yüksəlmiş, onun zəkalı,  əməlpərvər insanları  

tariximizi şərəfləndirmişlər. Soyumuzun  başı qalda olanda yağılar,  ilk  növbədə,  Naxçıvanı  yağmalamaq,  yox  

etmək  istəmişlər.  Tarixdə,  bəlkə də,  Naxçıvan  qədər başı  bəlalar  çəkmiş  ikinci  bir  türk torpağı 

olmamışdır. Lakin  İlahinin yurdumuza ərməğan elədiyi ən qədim ziyarətgah Əshabi-Kəhfdən  güc  alan,  Nuh 

babamızın  yaşayıb  əbədiyyətə  qovuşduğu  torpağı  əsl övladlıq  sədaqəti ilə  qorumağı  bacaran  insanlar 

həmişə düşmənlərin niyyətlərini gözlərində qoymuşlar. 

Makedoniyalı  İskəndərdən  o yana və bu tərəfə  həmişə  belə olub.  Yava-yadellilər  Naxçıvanın növrağını  

söndürsələr də torpağının  həyat  iksirini,  insanlarının yenilməzliyini  yox  edə bilməmişlər.  Bu  torpağın  

altında  qalmış və üstündə  bu günə  gəlib çatmış  hər şey çoxqatlı  bir tarixin,  yüksək  intibahların nişanələridir. 

İki  əsr  bundan əvvəl ikiyə parçalanmış Azərbaycanın can ağrılarını hər yerdən artıq Naxçıvan çəkmişdir. 

Elə buna görə də zorlu düşmən bu ağrıların, bütövləşmə döyüntülərinin axırına çıxmaq üçün  Naxçıvandan türk 

soyunu birdəfəlik yox etməyə qərar verib. Türk qanına bütün xalqlardan artıq susamış ermənilər kütləvi surətdə 

bu yerlərə  köçürülsə də, yerli  əhali min bir sitəmlə  didərgin salınsa da, Naxçıvan yenə  İlahi   bir  iradə və 

hökmlə  Azərbaycan torpağı  olaraq  qalmışdır. 

 XX əsrin sonlarında sovet  imperiyasının çökməsi,  parçalanması  ilə dünya xəritəsində yeni  sərhədlər  

cızılanda  bədxahlarımız min   bir hiylə  və  fitnə  ilə soydaşlarımızı  Naxçıvandan  çıxarıb ermənilərə  

verməklə,  bu  torpaqdakı  əbədi  ayıq  ruha  və  davamlı  dirənişə  son  vermək  istədilər.  Bu zaman yenə İlahi  

bir  iradə  türk  dünyasının  ən  zəkalı  və   qüdrətli  insanını, çağımızın  böyük  siyasətçi  və  dövlət adamını —   

ümummilli  lider  Heydər Əliyevi  qəsd  və bəlalardan  qoruyub Naxçıvana  qovuşdurdu. 

Ulu öndər  bu  torpağın  qeyrətli  insanlarını açılmaz  bir yumruğa,  bükülməz  bir  qola  çevirməklə,  

Naxçıvanı tarixin  yeni sellərindən, tufanlarından qorudu,  işğaldan  xilas  etdi.  Taleyin  hökmü ilə   üçrəngli  

milli  bayrağımız  ilk  dəfə  rəsmən  Naxçıvanda  ucaldıldı.  Ümummilli lider Heydər  Əliyevin iradəsi  ilə sovet  

sistemindən  ilk  dəfə bu  diyarda imtina edildi.  Tarixi  parçalanmaya  etiraz   olaraq  SSRİ — İran sərhəddi  

birinci olaraq burada söküldü. 

Naxçıvana növbəti səfərimizə Bakıdan yola düşəndən  Culfa  sərhəd-buraxılış  məntəqəsini  keçənədək  bu  

ulu yurd  barədəki duyğu-düşüncələrimizdən  qaynaqlanan  qeydlərimizi  sahmana  salıb deyirik: “Salam,  ulu 

torpaq,  müqəddəs  yurd!” 

 

“Möcüzəli blokada” 
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Elə bu  yerdəcə, “möcüzəli blokada”nın  içərisinə  daxil oluruq. Möcüzəliliyinin açmasını bir az sonraya 

saxlayıb, Avropa  mənşəli “blokada”  sözünün  mənasına diqqət yetirək: “Hərbi  və  iqtisadi  məqsədlə  təcrid,  

təkləmə  və ya  bir dövlətin  başqa  dövlət  tərəfindən onun  ətraf  dövlətlərlə  əlaqəsini kəsmək  üçün  

mühasirəyə  salınması”. 22 ildən bəri  Naxçıvan   məhz  beləcə təcavüzkar  Ermənistanın  işğalçılıq  siyasətinin  

nəticəsi  olaraq  blokadaya  alınmış,  Azərbaycanla  əlaqələr   dolanbac yollardan  keçməklə  yaradılmışdır. 

Bizə  tarixdən  bəlli olan  məşhur  blokadalar  sırasında Naxçıvanın  yollarının  kəsilməsi  daha  amansız  bir  

vəziyyət  yaratmışdı. Tarixən Osmanlı  və İran dövlətləri  ərazisində  yaşayan   soydaşlarımızdan ayrı  düşmüş  

naxçıvanlılar  sovet  dövründə   İrəvan  quberniyası əsasında Ermənistan  dövləti yaradılması,  Zəngəzur  və 

Vedibasarın  Naxçıvandan  qoparılması  ilə  Azərbaycandan və  azərbaycanlılardan  aralı  düşmüşlər.  Dağlıq  

Qarabağ  münaqişəsinin  müharibəyə çevrilməsi  isə Naxçıvanı  misilsiz  bir blokadaya saldı. 

Ulu öndər Heydər Əliyev bu  təcridolmanın ilk  illərində  həyata  keçirdiyi müstəsna,  zəruri  tədbirlər 

blokadanı az da olsa yardı. O vaxt qardaş  Türkiyə  ilə   Naxçıvan  arasında  tarixə “ümid  körpüsü”  adı  ilə  

düşmüş yol  açıldı.  İranla   yaradılan  əlaqələr  və bu ölkə   ərazisindən  gediş-gəlişin  sahmana  salınması  

Naxçıvana  nəfəs  versə  də blokadanın  yaratdığı  çətinliklərin  heç  də  hamısını aradan  qaldıra  bilmədi. 

Ümummilli  liderin  xilaskarlıq  missiyası  ilə Bakıya   dönüşü,  müstəqil  Azərbaycan dövlətinə  Prezident  

seçilməsindən  sonra  həyata keçirilən,  tarixdə  analoqu  olmayan  tədbirlər   Ermənistanın   blokada  siyasətinin   

mahiyyətini heçə endirdi.  Əksinə,  ağılsız  və  fitnəkar  dövlət  özünü də məhkum etdiyi  blokadada 

boğulmaqdadır. 

Naxçıvanın  düşdüyü  blokadaya baxmayaraq 17  ildən bəri yaradılan möcüzə düşmənləri  hədsiz məyus  

edir.  Ulu öndərin  müdrik  tədbirləri  ilə  Naxçıvanda  sosial-iqtisadi  həyatın  daxili  imkanlar,  ehtiyatlar  və  

qüvvələrlə  yenidən  təşkil  olunması  muxtar  respublikanın  kənardan asılılığını  minimuma  etdirmişdir.  

Naxçıvanda  doğulub-böyümüş, bu yurdu  canından  artıq  sevən, o çətin günlərdə həmişə ulu öndərin   yanında  

olmuş, onun  idarəetmə  məktəbini  keçmiş   Vasif Talıbovun  17 il əvvəl  Naxçıvan  Ali Məclisinə  sədr 

seçilməsi  tarixə “Naxçıvan  möcüzəsi”  adı  ilə   düşmüş  mərhələnin  başlanğıcı  olmuşdur. 

“Möcüzəli  blokada”  anlayışı  da  bax,  buradan  yaranmışdır.   Yəni  Naxçıvan  bütün  hüceyrələrinə   qədər  

yaranmış  şəraitin  tələbləri ilə yaşayır,  mümkün olan hər bir  ehtiyac  yerindəcə cavablandırılır. Bu,   heç də   

asan  olmayan, hər  bir adamdan  gecəli-gündüzlü  ictimai  marağı  üstün  tutub  çalışmaq,  çatışmazlığı, nəyin  

bahasına  olursa-olsun, aradan  qaldırmağı  tələb edən bir yaşamdır.  Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvan  başdan-

başa yenidən  qurulub. Bu  torpaqda  qısa müddətdə   tarixin heç  bir  dövründə  olmayan intibah  yaradılıb. 

Görüşdüyümüz  insanlar  birmənalı  olaraq  belə bir  möcüzə  yardılmasının səbəblərini  ümummilli  lider  

Heydər Əliyevin  Naxçıvana  yönəlik uzaqgörən siyasəti,  Prezident İlham Əliyevin  muxtar  respublikaya artan  

diqqət və  qayğısı və Naxçıvan  Muxtar Respublikası  Ali  Məclisinin  sədri  Vasif  Talıbovun  nail olduğu 

səfərbərlik,  məsuliyyət  və  tələbkarlıqla  bağladılar.  Ali Məclis  sədri özü  isə “Naxçıvan  möcüzəsi”ni belə  

açıqlamışdır: “Yol  düzgün  seçiləndə,  milli maraqlara  və  dövlətçiliyə  sədaqət  olanda,  adamların  qayğısı  və  

ehtiyacları  nəzərə  alınanda  istənilən  möcüzəni  yaratmaq olar”. 

 

Əsrə bərabər illər 

 

Ötən 17  ilin  başlıca  uğuru blokadanın  mahiyyətcə  aradan qaldırılması,   Naxçıvanın  yeniləşmə  yoluna  

çıxması,  bütün  zəruri  ehtiyacların ödənilməsi,  muxtar respublikanın  kənardan  aldığından 2 dəfə  çox xaricə 

məhsul  satması,  möhkəm  müdafiə və etibarlı rabitə yaradılmasıdır. Nəticədə,  bir vaxtlar  gedənlər də doğma  

torpağa  qayıdır, ümumi  quruculuğa  qoşulur. 

Naxçıvan  MR  Statistika  Komitəsinin  bu yüksəliş dövrü  barədə  hazırladığı  materialdan  mühüm  fakt  və 

rəqəmləri  bir daha  oxucuların   yadına salırıq. 

Ötən 17 ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul 42,5 dəfə artmışdır. Orta illik inflyasiya 1995-ci 

ildəki 511,8 faizdən 2012-ci il üzrə 0,2 faizlik deflyasiya ilə əvəzlənmişdir. Makroiqtisadi sabitlik və davamlı 

inkişaf fonunda son 17 il ərzində əsas iqtisadi göstəricilər üzrə sürətli inkişaf meyilləri xarakterik hal almışdır. 

17 ildə muxtar respublikada 379 yeni sənaye müəssisəsi işə başlamışdır. Əgər 1996-cı ilin əvvəlinə 56 

sənaye müəssisəsi mövcud idisə, ötən dövr ərzində bu müəssisələrin sayı 8 dəfə artaraq 435-ə çatmışdır. 1996-cı 

ilə kimi muxtar respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə fəaliyyət göstərirdisə, hazırda onların sayı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1152 

 

5-ə çatdırılmışdır. 2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında muxtar respublikada 657 milyon kilovat - saat elektrik 

enerjisi istehsal edilmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricidən 5,9 dəfə çoxdur. 

2012-ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci ildəki göstəricini 294 dəfə üstələyərək 

896 milyon 597 min manatdan çox olmuşdur. Ötən 17 ildə muxtar respublikada 212 inzibati bina, mənzil 

təsərrüfatı üzrə 39 obyekt, 52 nasos stansiyası, 280 subartezian quyusu, 74 körpü, rabitə və informasiya 

texnologiyaları sahəsində 347 obyekt və qurğu, 59 xidmət və ticarət mərkəzi işə salınmışdır. Bu dövrdə 164 elm 

və təhsil, 172 mədəniyyət müəssisəsi, 149 səhiyyə müəssisəsi, 22 idman obyekti, köməyə ehtiyacı  olan şəxslər 

üçün 463 fərdi ev, 558 istehsal və xidmət obyekti    istifadəyə verilmişdir. 

 237 inzibati binada, mənzil təsərrüfatı üzrə 602 obyektdə, 111  nasos stansiyasında, 100 subartezian 

quyusunda, 61 körpüdə, 9 xidmət və ticarət mərkəzində, 111 elm və təhsil, 145 mədəniyyət, 47  səhiyyə 

müəssisəsində, 15 idman obyekində, köməksiz şəxslər üçün 21  fərdi evdə yenidən qurulma və  ya əsaslı təmir 

aparılmışdır.  Bu il muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, tikilmiş yaşayış sahəsi 1995-ci ildəki 

göstərici ilə  müqayisədə 20,7  dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikanın müdafiə qabiliyyətinin və ordunun maddi-texniki bazasının daha da gücləndirilməsi 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, 17 il ərzində 174 obyekt,  o cümlədən 17 qərargah binası, 

səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış, hərbi prokurorluq orqanları və hərbi hissələrin bölük mərkəzləri üçün 13 

bina, 27 zabit və əsgər yataqxanası, 20 yeməkxana, 19 yaşayış binası, 4 tədris binası,   1 tam orta məktəb, 2 uşaq 

bağçası, 4 xəstəxana, 6 tibb məntəqəsi, 3 klub və 58 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq  

istifadəyə verilmişdir. 

2012-ci ildə muxtar respublikada 101 min 848 ton taxıl, 65 min 809 ton tərəvəz, 41 min 791 ton bostan 

məhsulları, 55 min 443 ton meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki göstəriciləri 

müvafiq olaraq 4,3 dəfə, 50,6 dəfə, 104,5 dəfə, 3 dəfə üstələmişdir. Son 17 ildə texnika parkı xeyli 

genişləndirilmiş və əlavə olaraq 879 ədəd kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmləri alınmışdır. Bu dövr ərzində 

tutumu 11 min 720 ton olan 15 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş və 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min 

ton taxılı isə qısa müddətə saxlamaq gücünə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarı 

yaradılmışdır.  

2012-ci ildə 1995-ci illə müqayisədə kəsilmiş ət 1,6 dəfə artaraq 9214 tona, süd 2,1 dəfə artaraq 75027 tona 

çatmışdır. 45 yeni quşçuluq və 11 balıqçılıq təsərrüfatları istifadəyə verilmişdir. 2012-ci ildə muxtar 

respublikada 1175 ton bal istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq göstəricini 12,2 dəfə üstələyir. 

2012-ci bank və kredit təşkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı müəssisələrinə və  ayrı-ayrı fiziki şəxslərə, 

1995-ci illə müqayisədə 128 dəfə çox kredit verilmişdir. Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi 

olaraq, yerli tələbatın ödənilməsinə nail olunmuş, daxili bazarda məhsul bolluğu yaranmışdır. 2012-ci ildə 

istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı məhsulları 1995-ci ildəki  müvafiq göstəricidən 7,2 dəfə çoxdur. 

Son 17 ildə muxtar respublikada 3350 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı 

təmir olunmuşdur. 5 yeni avtovağzal kompleksi inşa olunmuş, 74 körpü tikilmişdir. Dəmir yolu nəqliyyatının 

gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq infrastrukturu davamlı olaraq təkmilləşdirilmiş və muxtar 

respublika daxilində ahəngdar işi təmin edilmişdir. 1995-ci illə müqayisədə yük daşınması 19,5 dəfə, sərnişin 

daşınması isə 3,4 dəfə artmışdır.  

 Bu dövr ərzində muxtar respublika ərazisində 4 mobil rabitə operatorunun fəaliyyətinin təşkil edilməsi, 

internet xidməti sahəsinin yaradılması, mövcud koordinattipli avtomat telefon stansiyalarının hamısının 

elektrontipli avtomat telefon stansiyaları ilə əvəz edilməsi, İran və Türkiyə ərazilərindən keçməklə fiberoptik 

kabellərin çəkilişi, “Naxtel” simsiz telefon xidmətinin və Yeni Nəsil Telekommunikasiya Şəbəkəsinin istifadəyə 

verilməsi və digər tədbirlər muxtar respublikada informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadi və 

sosial həyatımıza sürətli inteqrasiyasını təmin etmişdir. 

Yerli istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, hazırda muxtar respublikada 318 növdə məhsul istehsal 

olunmaqdadır. Bu məhsulların 114 növü ərzaq, 204 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 105 növdə ərzaq, 199 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 304 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir. 

 2012-ci ildə muxtar respublikanın bank strukturları və kredit təşkilatlarının sahibkarlara verdiyi kreditlərin 

həcmi 1995-ci illə müqayisədə 220 dəfə artmışdır.  1996-cı ildən muxtar respublika üzrə, ümumilikdə, 77 minə 

yaxın yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunların  65,5 faizi daimi iş yeridir. 1995-ci illə müqayisədə xarici ticarət 
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dövriyyəsi 20,3 dəfə,  o cümlədən ixracın həcmi 162,2 dəfə artmışdır. 2012-ci ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının icmal büdcəsinin həcmi  1995-ci ildəki göstəricini 60 dəfə üstələyir. 

1995-ci ildən muxtar respublikada elm və ali təhsil üzrə 12 obyektin, 40088 şagird yerlik 125 ümumtəhsil 

məktəbinin, 9 məktəbəqədər müəssisənin, 13 uşaq musiqi məktəbinin və 4 digər təhsil müəssisəsinin tikintisi, 

elm və ali təhsil üzrə 8 obyektin, 37842 şagird yerlik 66 ümumtəhsil məktəbinin, 6 məktəbəqədər müəssisənin, 

10 uşaq musiqi məktəbinin və 12 digər təhsil müəssisəsinin yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. 

 Tarixi mədəni irsin qorunması və təbliği, mədəni potensialın daha da inkişaf etdirilməsi son 17 il ərzində 

diqqət mərkəzində saxlanılmış, mədəniyyət obyektlərinin inşası, yenidən qurulması və bərpası davamlı xarakter 

almışdır. Ümumilikdə, 172 mədəniyyət obyektinin tikintisi, 145-nin yenidən qurulması və əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. Bu dövrdə 149 səhiyyə obyektinin tikintisi, 47 səhiyyə obyektinin isə yenidən qurulması və ya 

əsaslı təmiri aparılmışdır. Ötən dövr ərzində 22 idman obyekti tikilmiş, 15 idman obyektinin isə yenidən 

qurulması və ya əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 

 Ötən 17 ildə qazanılmış bütün bu nailiyyətlər, çətin şəraitdə böyük əzmkarlıqla təmin olunmuş 

makroiqtisadi sabitlik və davamlı inkişaf  muxtar respublikanın inkişaf və yüksəliş yolunda olduğunun  

göstəricisidir. 

 

Rekordları təzələyən 2012-ci il 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında məruzəsinin səfər  təəssüratlarımızı tamamlayan, 

gördüklərimizi rəsmən təsdiq edən məqamlarını oxucularımızın da nəzərinə çatdırırıq: 

— Yola saldığımız ildə ötən dövrlərdə qazanılan nailiyyətlər daha da möhkəmləndirilmişdir. Əksər sahələr 

üzrə qarşıya qoyulmuş vəzifələr uğurla icra edilmiş, inkişafın artan dinamikası qorunub saxlanılmış, iqtisadi və 

sosial həyatın bütün sahələrində tərəqqiyə nail olunmuşdur. 

2012-ci ilin ən yaddaqalan hadisəsi ölkə Prezidenti İlham Əliyevin muxtar respublikaya səfəri oldu. Dövlət 

başçısının cəmi bir gün ərzində 10 yeni obyektin — Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər 

Poliklinikasının, Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binasının, Naxçıvan Şəhər Gömrük 

İdarəsi üçün yeni kompleksin, sement zavodunun, Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Heydər Əliyev 

Mədəniyyət və İstirahət Parkının, Mədəniyyət Evinin, hərbi hissədə qərargah binası, əsgər yataqxanası, 

yeməkxana və məişət kompleksinin, Naxçıvan — Culfa magistral avtomobil yolunun, Culfa Şəhər Uşaq Musiqi 

Məktəbinin, Sərhəd komendantlığının və Sərhəd zastavasının açılış mərasimlərində iştirak etməsi, bu qədim 

diyarda gedən genişmiqyaslı və sürətli inkişafa növbəti dəfə də şahid olması hamını sevindirdi. Bu  səfər  və 

görüşlərin yaratdığı yüksək əhval-ruhiyyə quruculuq işlərinə növbəti  təkan verdi. 

Biz bu inkişafa, ilk növbədə, ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi sayəsində nail 

olmuşuq. Heç şübhəsiz ki, samballı uğurların qazanılmasında ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə müxtəlif sahələrin 

inkişafını nəzərdə tutan, konkret məqsəd və vəzifələri özündə əks etdirən dövlət proqramlarının qəbulu və 

ardıcıl həyata keçirilməsi, düzgün sosial- iqtisadi siyasət də mühüm rol oynamışdır. Bununla bərabər, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı birinci və ikinci dövlət proqramları, digər sənədlərdə 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin müvəffəqiyyətlə icrası da diyarın hərtərəfli yüksəlişinə əsaslı təsir göstərmişdir. 

Nəticədə, çoxşaxəli iqtisadiyyat formalaşdırılmış, makroiqtisadi sabitlik təmin olunmuş, sahibkarlıq fəaliyyəti 

genişləndirilmiş, yeni müəssisələr və iş yerləri yaradılmış, infrastruktur və kommunal xidmətlərin səviyyəsi 

daha da yüksəldilmişdir. 

Bugünkü hərtərəfli inkişafı ərsəyə gətirən mühüm amillərdən biri də blokada şəraitində əhalinin qarşılaşdığı 

problemlərin həllinə ulu öndər Heydər Əliyevin göstərdiyi həssas, qayğıkeş dövlətçilik münasibətinin uğurla 

davam etdirilməsidir. Ölkəmizin bütün regionlarının tarazlı inkişafını diqqətdə saxlayan hörmətli Prezidentimiz 

İlham Əliyev 2012-ci il mayın 30-da imzaladığı sərəncamla Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının daha da 

sürətləndirilməsi üçün  Prezidentin ehtiyat fondundan muxtar respublikaya 10 milyon manat vəsait ayırmışdır. 

Ölkə başçısının növbəti yüksək diqqət və qayğısı muxtar respublika əhalisinin qurub-yaratmaq əzmini daha da 

artırmışdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1154 

 

Yola saldığımız ildə iqtisadiyyatın bütün sahələrində əldə olunmuş uğurlu nəticələr sosial-iqtisadi inkişafı 

xarakterizə edən əsas makroiqtisadi göstərici kimi ümumi daxili məhsulun artımına da təsir etmişdir. Bu il  

ÜDM-in həcmi bir il öncəyə nisbətən 12 faiz artaraq 2 milyard 14 milyon manata, onun hər bir nəfərə düşən 

həcmi isə 11 faizlik artımla 4765 manata çatmışdır. Real sektorun, xüsusilə, sənaye və digər istehsal sahələrinin 

üstün inkişafına diqqət yetirilməsi iqtisadi inkişafda dayanıqlığı təmin etmişdir. Ümumi daxili məhsulun böyük 

bir hissəsi, başqa sözlə desək, 65 faizi və ya 1 milyard 309 milyon manatı məhsul istehsalının payına 

düşmüşdür. 

Muxtar respublikanın iqtisadi inkişafı hazırda yeni keyfiyyət mərhələsinə daxil olmuşdur. Bu mərhələnin 

əsas məzmunu, ilk növbədə, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaqla, dinamik sosial-

iqtisadi inkişafın perspektivliyini təmin etməkdən ibarətdir. Məqsədimizin reallaşması üçün qarşıda bir sıra 

ciddi vəzifələr dayanır. Əvvəllər olduğu kimi, bu gün də, ilk növbədə, hər bir rayonun malik olduğu 

potensialdan tam və səmərəli istifadə olunması, sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, yeni iş yerlərinin 

açılması nəzərdə tutulur. 

Son illər muxtar respublikada bir sıra irimiqyaslı layihələrin icrası nəticəsində 2012-ci ildə yerli xammaldan 

istifadəyə əsaslanan və daxili bazarın tələbatına uyğun keyfiyyətli məhsul istehsal edən müxtəlif təyinatlı 84 

istehsal və xidmət müəssisəsi yaradılmışdır. 

Yeni istehsal və xidmət sahələrinin işə düşməsinə təsir göstərən mühüm amillərdən biri də səmərəli 

kreditləşmə mexanizminin formalaşmasıdır. Ötən il muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları 56 milyon 

manatdan çox kredit vermişdir. Bunun da 17 milyon manatı fərdi sahibkarlığın inkişafına, 18 milyon manatdan 

çoxu isə özəl bölmədə yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına yönəldilmişdir. 

Özəl sektorun dəstəklənməsi, güzəştli şərtlərlə dövlət maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, antiinhisar 

tədbirlərinin gücləndirilməsi sahibkarlıq fəaliyyətinə münbit şərait yaratmışdır. 2012-ci ildə sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə bağlı 19 hüquqi və 1325 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. Sahibkarlıq subyektlərinin artması, 

onlar üçün kreditlərin verilməsi yeni iş yerlərinin açılmasına və əhalinin məşğulluq səviyyəsinə də müsbət təsir 

göstərmişdir. Ötən il 7641-i daimi olmaqla, 7996 yeni iş yeri yaradılmışdır. 

 

Yüksələn kənd 

 

Tarixən aqrar region kimi tanınan Naxçıvan Muxtar Respublikası hazırda sənayenin sürətlə inkişaf etdiyi 

bölgəyə çevrilmişdir. Son illər daxili tələbatın ödənilməsi məqsədilə bir sıra yeni sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyətə başlaması sənaye sektorunun 2012-ci ildə ümumi daxili məhsulun tərkibində 27 faizlik paya malik 

olması ilə nəticələnmişdir. Əvvəlki illə müqayisədə 15 faiz çox, yəni 796 milyon manata yaxın sənaye məhsulu 

istehsal edilmişdir. Bunun da 93 faizə qədəri özəl bölmənin payına düşür. 

Əlverişli iqlim, münbit torpaqlar, hərtərəfli dövlət qayğısı kənd təsərrüfatının inkişafına, muxtar 

respublikanın aqrar potensialından daha səmərəli istifadəyə şərait yaratmışdır. 2012-ci ilin məhsulu üçün 60 min 

118 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 98 hektar çoxdur. 

Ötən il strateji əhəmiyyətli taxılçılıq diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2012-ci ilin məhsulu üçün 34 min 

965 hektar sahədə taxıl əkilmiş, zəmilərdən 101 min 848 ton məhsul götürülmüşdür. Kartof istehsalında da 

dinamika saxlanılmış, 2831 hektar əkin sahəsindən 39 min tondan çox məhsul yığılmışdır. Bu, bir il öncəki ilə 

müqayisədə 1131 ton artıqdır. Ötən il 65 min tondan çox tərəvəz, 42 min ton meyvə, 14 min tondan çox üzüm 

toplanmışdır. 

2012-ci ildə tutumu 2000 ton olan daha bir soyuducu anbar fəaliyyətə başlamış, beləliklə, əhalini qış 

mövsümündə də keyfiyyətli meyvə-tərəvəz məhsulları ilə təmin etməyə imkan yaradan anbarların sayı 15-ə, 

həcmi isə 11 min 720 tona çatdırılmışdır. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 194 kənd 

təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 185 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası lizinq yolu 

ilə istehsalçıların istifadəsinə verilmiş, onlar 3950 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuşlar. 

Mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması məqsədilə ötən il 321 baş, bütövlükdə isə son 4 ildə 1341 baş 

cins mal-qara gətirilərək lizinq yolu ilə fermerlərə verilmişdir. Quşçuluğun inkişafı məqsədilə sahibkarlıq 

subyektlərinə 2 milyon manatdan çox kredit verilmişdir. Görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq, 2012-ci ildə 9 

yeni quşçuluq təsərrüfatı fəaliyyətə başlamışdır. Beləliklə, son illər istifadəyə verilən quşçuluq təsərrüfatlarının 

sayı 46-ya çatmışdır. İstehsal gücü saatda 10 ton olan yeni qüvvəli yem istehsalı sahəsi fəaliyyətə başlamışdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1155 

 

Balın emalı və qablaşdırılması ilə məşğul olan istehsalçıların sayı 2012-ci ildə 3270-ə çatmışdır. Ötən  il 1175 

ton bal istehsal edilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 14 faiz çoxdur. 

Bütövlükdə, 2012-ci ildə muxtar respublikada 316 milyon manatlıqdan çox kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal 

olunmuşdur. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 9 faiz artım deməkdir. 2012-ci ildə 5 nasos stansiyası, 11 subartezian 

quyusu və 32 kəhriz istifadəyə verilmişdir. İlin əvvəlindən 525 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri 

aparılmış, 300 mindən çox ağac və gül kolları əkilmişdir. 

 

Dinamik quruculuq və  artan rifah 

 

Muxtar respublikada əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının həcmi bir il öncə ilə müqayisədə 20 faiz artaraq 

979 milyon manat təşkil etmişdir. Bunun 89 faizi və yaxud 871 milyon manatı bilavasitə tikinti-quraşdırma 

işlərində istifadə olunmuşdur. İlin əvvəlindən 658 obyekt tikilərək, əsaslı bərpa və ya təmir olunaraq istifadəyə 

verilmişdir. Mənzil almaq istəyən gənc ailələrə dəstək məqsədilə İpoteka Fondunun vəsaiti hesabına ötən il 718 

min manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur. 

 

Muxtar respublikada kənd və xidmət mərkəzlərinin tikintisinə diqqət artırılmış, 2012-ci ildə 13 kənd mərkəzi 

istifadəyə verilmiş, 14 xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. 

Ötən illərdə Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən 88 kilometrlik Naxçıvan – Sədərək magistralı, 8 

kilometrdən artıq Naxçıvan dairəvi avtomobil yolu, 2012-ci ildə bu tədbirlərin davamı olaraq, 32 kilometr 

uzunluğunda Naxçıvan – Culfa magistral yolu istifadəyə verilmişdir. Ölkə başçısının 2011-ci il 2 sentyabr tarixli 

sərəncamı ilə tikintisinə başlanan 39 kilometrlik Təzəkənd – Çalxanqala — Qıvraq dairəvi avtomobil yolun və 

57 kilometrlik Çeşməbasar — Boyəhməd avtomobil yolu istismara verilmişdir. Uzunluğu 59 kilometr olan 

Naxçıvan — Şahbuz — Batabat magistral avtomobil yolunun müasir standartlar səviyyəsində yenidən 

qurulmasına başlanılmışdır. Ümumilikdə, 2012-ci ildə muxtar respublikada 135 kilometr uzunluğunda yeni 

yollar salınmış, 8 körpü tikilmiş, 2 körpü isə yenidən qurulmuşdur. 

Bu gün muxtar respublikada informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində böyük layihələr həyata 

keçirilir. Artıq Naxçıvan şəhəri, Babək rayon mərkəzi, Nehrəm və Yarımca kəndlərində, Şərur və Sədərək 

rayonlarında yeni nəsil telefon stansiyaları qurulmuş, üçüncü nəsil avtomat telefon stansiyalarından istifadə 

edənlərin sayı 37 mindən çox olmuşdur. Bu da ümumi nömrə tutumunun 58 faizini təşkil edir. 

Son vaxtlar muxtar respublikada yaradılmış 4 elektrik stansiyası elektrik enerjisinə olan tələbatı tam 

ödəməklə yanaşı, onun ixracına da imkan yaratmışdır. 20,5 meqavatlıq Arpaçay Su Elektrik Stansiyasında və 36 

meqavatlıq Ordubad Su Elektrik Stansiyasında işlər davam etdirilir. Keçən il 1,4 meqavatlıq “Arpaçay-2” su 

elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılmışdır. Ən ucqar dağ kəndləri də əhatə olunmaqla muxtar respublikanın 

bütün ərazisi tamamilə qazlaşdırılmışdır. Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, rayon mərkəzlərindəki çoxmərtəbəli 

yaşayış binaları da qış aylarında fasiləsiz istiliklə təmin olunur. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət obyektlərinin böyük 

bir qisminin, idman müəssisələrinin isə hamısının istiliklə təminatı onların qış mövsümündə normal fəaliyyətinə 

şərait yaratmışdır. 

2012-ci ildə bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği əvvəlki illə müqayisədə 7 faiz artaraq 

364 manata çatmışdır. Ötən il əhali gəlirlərinin həcmi 10 faiz artaraq 1 milyard manatdan çox olmuşdur. 2012-ci 

ildə muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 1 milyard manatdan çox həcmdə istehlak malları satılmış 

və pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 18 faiz çoxdur. Şəhər və rayonlarda 21 

ticarət və xidmət mərkəzləri istifadəyə verilmişdir. Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, bu il ümumilikdə, 349 min 

kvadratmetrdən artıq yaşayış sahəsi tikilmişdir. 

Muxtar respublikada yeni emal müəssisələrinin işə düşməsi ixracın idxalı üstələməsi ilə nəticələnmiş, ötən il 

müsbət saldo 299 milyon 806 min ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2012-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi bir 

il öncə ilə müqayisədə 11 faiz artaraq 446 milyon 158 min ABŞ dolları olmuşdur. 

 

Humanitar sahədə  yeniləşmə 
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Ötən il 4 nəfər elmlər doktoru, 19 nəfər fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Ali təhsil və elm 

mərkəzlərində 8 beynəlxalq əhəmiyyətli konfrans və simpozium keçirilmiş, alim və tədqiqatçılar tərəfindən 70 

kitab və monoqrafiya, 97 metodik vəsait, 1000-dən çox elmi məqalə və tezis hazırlanaraq çap olunmuşdur. 

Cari ildə Naxçıvan şəhərində 608 şagird yerlik Naxçıvan Qızlar Liseyi, 936 şagird yerlik 17 nömrəli tam orta 

məktəb, Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq kəndində 414, Qarxun kəndində 504, Dərəkənddə 216, Danyeri 

kəndində 414, Babək rayonunun Kərimbəyli kəndində 396, Nehrəm kəndində 900, Ordubad rayonunun Behrud 

və Parağa kəndlərinin hər birində 110, Yuxarı Əylis kəndində 252, Culfa rayonunun Yaycı kəndində 774, 

Ləkətağ kəndində 144, Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində 252, Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində 378 

şagird yerlik, ümumilikdə isə 6408 şagird yerlik 15 tam orta məktəb binası istifadəyə verilmişdir. Şərur 

rayonunun Qorçulu kəndində 198, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində 216 şagird yerlik tam orta məktəblərin 

tikintisi başa çatdırılmışdır. Məktəblərdə 3183 dəst kompüter quraşdırılmışdır. Hər 15 şagird 1 dəst kompüterlə 

təmin olunmuş, 83 faizi internetə qoşulmuşdur. Təhsil müəssisələrində 500 elektron lövhə quraşdırılmışdır. 

2012-ci ildə ali məktəblərə sənəd verən məzunlardan 1834-ü və ya 52 faizə qədəri tələbə adını qazanmış, 455 

nəfər orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunmuşdur. 267  məzun 500-dən yuxarı bal toplamış, onlardan 7-si 

Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Təhsildə qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə 3 məktəb ilin “Ən yaxşı 

ümumtəhsil müəssisəsi”, 5 müəllim isə “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində müvəffəqiyyət qazanmış və 

mükafatlandırılmışdır. 

Ötən il Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Məktəb Kompleksi, Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx, Culfa 

şəhəri və Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndlərində uşaq musiqi məktəblərinin binası istifadəyə verilmişdir. 

Bundan başqa, Naxçıvan şəhərində 1 və 3 nömrəli, həmçinin hərbi şəhərcikdə, Sədərəkdə uşaq bağçaları üçün 

yeni binalar tikilmişdir. 

Ötən il akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Kardioloji Mərkəzi, kəndlərdə 5 həkim ambulatoriyası, 6 feldşer-mama məntəqəsi və 1 feldşer məntəqəsi üçün 

binalar tikilib istifadəyə verilmişdir.  12 ailə fərdi yaşayış evləri ilə təmin olunmuş, 30 nəfərə avtomobil 

verilmişdir. 

2012-ci ildə mövcud idman obyektlərinin siyahısına Naxçıvan şəhərindəki Stend və Sportinq Atıcılığı 

Mərkəzi, Sədərək Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbinin binası da əlavə olunmuşdur. 

 

Milli dəyərlər ili 

 

“Milli dəyərlər ili” elan olunan 2012-ci il muxtar respublikanın mədəni həyatında da bir sıra əlamətdar 

hadisələrlə yadda qalmış, tarixi-mədəni irsin qorunması və təbliği, mədəni potensialın daha da inkişaf 

etdirilməsi, mədəniyyət obyektlərinin inşası, yenidən qurulması və bərpası diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

“Milli dəyərlərimiz - milli sərvətimiz” folklor və muğam festivalı, ədəbi tədbirlər, yaradıcılıq təşkilatları üzrə 

müsabiqələr, ailə dəyərlərinin qorunub saxlanılması ilə bağlı seminarlar keçirilmiş, milli dəyərlərin əsas 

daşıyıcısı olan xalq yaradıcılığının müxtəlif sahələri üzrə kurslar təşkil olunmuşdur. Bu dövrdə “Naxçıvan 

mətbəxi” və “Naxçıvan tikmələri” kitabları çap edilmiş, xalq yaradıcılığının ən qədim qaynağını özündə 

yaşadan “Şərur yallıları”ndan ibarət disk buraxılmışdır. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının estrada orkestri 

yaradılmışdır. 

2012-ci ildə Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi Məmməd Səid Ordubadinin 140, filosof-

şair Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyləri geniş  qeyd olunmuşdur. Milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus 

rol oynayan, Azərbaycan rəssamlıq sənətinə yeni üslub və milli ruh gətirmiş Bəhruz Kəngərlinin 120 illik 

yubiley tədbirləri çərçivəsində rəssamın əsərlərindən ibarət ilk albom-kataloq nəşr olunmuş, Naxçıvanda ilk 

dəfə Bəhruz Kəngərli yaradıcılığının tam külliyyatını əks etdirən sərgi təşkil edilmiş, “Sənətin Bəhruz zirvəsi” 

adlı sənədli film hazırlanmışdır. 

“Milli dəyərlər ili”ndə muxtar respublikada “Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” mövzusunda Beynəlxalq Rəsm 

Festivalı keçirilmişdir. Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik 

yubileyi qeyd olunmuş, bu mədəniyyət ocağında elektron kitabxana yaradılmışdır. 

Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzi  yeni bina ilə təmin olunmuşdur. Turizm sahəsində fəaliyyətin 

səmərəliliyinin artırılması təsirsiz qalmamış, 2012-ci ildə muxtar respublikaya ölkəmizin digər bölgələrindən və 

xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 350 mindən çox turist gəlmişdir. 
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2012-ci ildə muxtar respublika əhalisinin sayı əvvəlki illə müqayisədə 8 min 708 nəfər artaraq 427 min 

nəfəri  keçmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasından 63 nəfər 

Azərbaycan Respublikasının medal və fəxri adları ilə təltif edilmiş, 7 nəfər Prezident mükafatına layiq 

görülmüşdür. Həmçinin 19 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adları ilə təltif olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2012-ci ildə qazandığı uğurlar barədə muxtar dövlət rəhbərinin əhatəli və 

məzmunlu məlumatı bu sözlərlə bitir: “Bütün bu uğurların əsasında Heydər Əliyev yoluna, quruculuq xəttinə 

sadiqlik, bu yolda göstərilən böyük əzmkarlıq, möhkəm qətiyyət, misilsiz dövlət və Vətən sevgisi dayanır. Ulu 

öndərimiz deyirdi: “İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım 

yerinə yetirilsin”. 

 

Son söz əvəzi 

 

Ayazlı-şaxtalı bir qış günündə başlayan 3 günlük səfərimiz günəşli bir günün təntənəsi ilə başa çatmaqda idi. 

Bir az əvvəl istifadəyə verilmiş Naxçıvan — Culfa yolunda maşınımızın ön pəncərəsinə ara-sıra düşən yağış 

damcıları da, sanki, yaddan çıxanları bir daha xatırladır və adamda qəribə duyğular yaradırdı. Bir az uzaqda başı 

buludlara söykənən İlanlı dağın  maraqlı mənzərəsi adamda o qədər qəribə bir təəsürat yaradırdı ki, bir anlıq da 

olsa min illərin tarixi ilə baş-başa durmalı olurdun. Doğrudan da, qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan Yer 

kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən biridir. Uzağı demirik, təkcə 15-20 km uzunluğu olan 

Naxçıvan  — Culfa yolunun ətrafında görduklərimiz bəs edir ki, xalqımızın bu diyarda qədim və zəngin 

mədəniyyət yaratdığının şahidi olasan.Naxçıvan, eyni zamanda, dünyanın ən qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindəndir. 

Bir də Naxçıvanın bu günlərini görəndən, sonra istər-istəməz, keçən əsrin əsrin 90-cı illərinin əvvəlindəki 

çox ağır və əzablı günləri yada düşür. Onda elə bil ki, kimlərəsə qəzəblənən göylər də bütün hirsini bu yerlərə 

tökmüşdü. Blokada şəraiti, ərzaq çatışmazlığı kimi ciddi problemlər az imiş kimi, bir yandan da qılınc kimi 

kəsən soyuqlar adamları əsl imtahana çəkmışdi. Naxçıvan çətin sınaqlar qarşısında idi. 1990-cı il yanvarın 19-

dan 20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsindən 8 saat əvvəl sovet-erməni silahlı dəstələri 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə hücuma keçmiş və erməni quldur dəstələri Naxçıvanın Sədərək 

rayonunun Kərki kəndini işğal etmişdilər. 

O dövrdə Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının taleyüklü problemlərinə laqeyd 

münasibəti, biganə yanaşması vəziyyəti daha da çətinləşdirdi. 1992-ci ilin mayında Azərbaycanda hakimiyyət 

dəyişikliyi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin iqtidara gəlməsi də vəziyyəti dəyişmədi. Rusiya və Ermənistanın 

hərbi-iqtisadi blokadaya aldığı Naxçıvanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iqtidarı da siyasi blokadaya almışdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan təcavüzündən mətanətlə müdafiə edilməsində, son dərəcə 

çətin vəziyyətdə idarə olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü fəaliyyəti, onun bütün 

Azərbaycanın gələcəyi üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bir sıra təşəbbüslər irəli sürərək qərarlar qəbul 

etməsi Azərbaycanın tarixinin ən parlaq səhifələrindəndir. O zaman muxtar respublika rəhbərliyinin milli 

istiqlaliyyət yollarında atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanaraq 

dəstəkləndi və respublikada gedən sonrakı siyasi proseslərə örnək kimi öz müsbət təsirini göstərdi. 

Bu gün gördüklərimiz və bizi fərəhləndirib qol-qanad verən bu həqiqətlərin real şahidləri kimi, bir faktı yaxşı 

bilirik ki, hazırda muxtar respublikada davam etdirilən irimiqyaslı quruculuq işlərinin, iqtisadiyyata böyük 

həcmdə investisiya qoyuluşlarının təməlində uzun dövr üçün əsası qoyulmuş makroiqtisadi sabitlik və davamlı 

inkişaf dayanmaqdadır.  Bu da ilk növbədə, səmərəli idarəetmənin nəticəsidir. Bəli Naxçıvan bu gün dinamik 

inkişaf edən qədim Azərbaycan torpağı, çağdaş dəyərlərə qovuşmuş türk yurdudur. Naxçıvan bütün tarixi 

dövrlərdə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi onun tarixi taleyini birgə yaşamışdır və  yaşamaqda davam 

edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında son dövrdə həyata keçirilən çoxşaxəli quruculuq tədbirləri bütün 

istiqamətlərdə əsaslı nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin etmişdir. Məhz bu baxımdan son 17 il muxtar 

respublikanın müasir tarixinin  intibah mərhələsi kimi yaddaşlara həkk olunmaqdadır.  Həyata keçirilən nəhəng 

quruculuq tədbirlərini  və yeniləşmə prosesini ölkə Prezidenti İlham Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdir: 
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“Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq işləri aparılır, şəhər gözəlləşir, yeni-yeni binalar tikilir, köhnə binalar 

təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu uğurlarla fəxr edə bilər”. 

Biz də Naxçıvandan bu  qiymətdən doğan xoş  əhvalla, bitib-tükənməyən zəngin təəssüratla  ayrıldıq. 

Yenidən görüşənədək, müqəddəs  torpaq! 

 

 Namiq Qədimoğlu. 

Tahir Aydınoğlu. 

 

Xalq qəzeti.-2013.-1 yanvar.-N 1.-S.4-5. 
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NAXÇIVAN: müasir iqtisadiyyat və sosial rifaha doğru 
 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı və davamlı inkişafını özündə təcəssüm etdirən sosial-

iqtisadi modelin başlıca istiqaməti iqtisadiyyatın dinamik inkişafına və bu əsasda da sakinlərin rifahının 

yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və uzunmüddətli dövrə 

hesablanmış inkişaf strategiyasına əsaslanan bu modelin yeni keyfiyyət mərhələsində müvəffəqiyyətlə icra 

olunması nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının genişmiqyaslı uğurları ardıcıl xarakter almış, 

ərzaq və enerji təhlükəsizliyi, əsas etibarı ilə, təmin olunmuşdur. 

 

Blokada şəraitinin yaratdığı çətinliklərə, iqtisadi resurslara çıxış imkanlarının məhdudluğuna baxmayaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi modernləşməyə əsaslanmaqla yüksək templə və yaradıcılıqla 

həyata keçirilən irimiqyaslı islahatlar bütün sahələrdə öz səmərəli nəticələrini göstərməkdədir. 

Ümumilikdə, son 17 ildə iqtisadi inkişafın və intensiv sosial islahatların aydın xarakteristikası deməyə əsas 

verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi alternativsiz inkişaf yolu muxtar respublikada 

böyük əzmlə davam etdirilmiş, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

davamlı sosial-iqtisadi yüksəliş və ictimai həyatdakı nailiyyətlər fonunda yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm 

qoymuşdur. 

Ötən 17 il muxtar respublika iqtisadiyyatı üçün uğurlu olmuş, biznes və investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasında, infrastrukturun təkmilləşdirilməsində, xarici iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində və 

əhalinin rifahının yüksəlməsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Ümumi daxili məhsul 42,5 dəfə artmışdır. 

Bu dövr ərzində reallaşdırılan səmərəli iqtisadi islahatların uğurlu nəticəsidir ki, orta illik inflyasiya 1995-ci 

ildəki 511,8 faizdən 2012-ci ilin on bir ayı üzrə 0,2 faizlik deflyasiya ilə əvəzlənmişdir. Makroiqtisadi sabitlik 

və davamlı inkişaf fonunda son 17 il ərzində əsas iqtisadi göstəricilər üzrə sürətli inkişaf meyilləri xarakterik hal 

almışdır. 

Ötən dövrdə sənaye sahəsinin aparıcı mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində həyata 

keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli 

və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etməklə və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən 

faydalanmaqla rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə 

etibarilə iqtisadi qüdrətin artırılmasına yönəldilmişdir. 

17 ildə muxtar respublikada 379 yeni sənaye müəssisəsi işə başlamışdır. Əgər 1996-cı ilin əvvəlinə muxtar 

respublikada 56 sənaye müəssisəsi mövcud idisə,   1 dekabr 2012-ci ilədək olan dövr ərzində bu müəssisələrin 

sayı 8 dəfə artaraq 435-ə çatmışdır. 

Ötən illər ərzində elektroenergetika sahəsində intensiv tədbirlər həyata keçirilmiş, infrastruktur yenilənmiş, 

enerji təhlükəsizliyi təmin edilmişdir. Əgər 1996-cı ilə kimi muxtar respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən 

müəssisə fəaliyyət göstərirdisə, hazırda bu müəssisələrin sayı 5-ə çatdırılmışdır. 

2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında muxtar respublikada 657 milyon kvt/saat elektrik enerjisi istehsal 

edilmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricidən 5,9 dəfə çoxdur. Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən tədbirlərin 

nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada yaradılmış elektrik stansiyaları elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı 

tam ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixracına da imkan yaratmışdır. 

1 dekabr 2012-ci il tarixə 79 min 879 əhali abonenti mavi yanacaqla təmin olunmuş, bütün mənzillərdə 

pulsuz olaraq mətbəx sobaları və qaz sayğacları quraşdırılmışdır. Hazırda aktiv təsərrüfat subyektləri daha 

səmərəli enerji növü kimi təbii qazdan istifadəyə üstünlük verməkdədirlər. 

Muxtar respublikanın dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsində investisiyaların cəlbi xüsusi rol 

oynamaqdadır. 2012-ci ilin yanvar – noyabr aylarında əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci 

ildəki göstəricini 294 dəfə üstələyərək 896 milyon 597 min manatdan çox olmuşdur. 

1 yanvar 1996-cı ildən 1 dekabr 2012-ci ilədək olan dövr ərzində muxtar respublikada 212 inzibati bina, 

mənzil təsərrüfatı üzrə 39 obyekt, 52 nasos stansiyası, 280 subartezian quyusu, 74 körpü, rabitə və informasiya 

texnologiyaları sahəsində 347 obyekt və qurğu, 59 xidmət və ticarət mərkəzi, 164 elm və təhsil müəssisəsi, 172 

mədəniyyət müəssisəsi, 149 səhiyyə müəssisəsi, 22 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, 
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təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 463 fərdi ev, 558 istehsal və 

xidmət obyekti tikilərək  istifadəyə verilmişdir. 

Bu dövrdə 237 halda inzibati binaların, mənzil təsərrüfatı üzrə 602 halda obyektlərin, 111 halda nasos 

stansiyalarının, 100 halda subartezian quyularının, 61 halda körpülərin, 9 xidmət və ticarət mərkəzinin, 111 

halda  elm və təhsil müəssisələrinin, 145 halda mədəniyyət müəssisələrinin, 47 halda səhiyyə müəssisələrinin, 

15 halda idman obyektlərinin, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və 

digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 21 halda fərdi evlərin yenidən qurulması və  ya əsaslı təmiri 

aparılmışdır. 

İdarəetmənin səmərəli təşkili və ucqar yaşayış məntəqələrinin, kəndlərin inkişafı da bu müddət ərzində 

diqqətdə saxlanılmış, 80 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində muxtar 

respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 348 min 182 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, 

bu da 1995-ci ildəki göstərici ilə  müqayisədə 20,7  dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikanın müdafiə qabiliyyətinin və ordunun maddi-texniki bazasının daha da gücləndirilməsi 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, bu müddət ərzində 174 obyekt,  o cümlədən 17 qərargah binası, 

səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış, hərbi prokurorluq orqanları və hərbi hissələrin bölük mərkəzləri üçün 13 

bina, 27 zabit və əsgər yataqxanası, 20 yeməkxana, 19 yaşayış binası, 4 tədris binası,   1 tam orta məktəb, 2 uşaq 

bağçası, 4 xəstəxana, 6 tibb məntəqəsi, 3 klub və 58 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq  

istifadəyə verilmişdir. 

Ötən 17 il ərzində reallaşdırılan səmərəli aqrar siyasətə uyğun olaraq, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarının istehsalı müntəzəm əsasda stimullaşdırılmış, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarının müasir 

texnika, gübrə, toxum ilə təminatı xeyli yaxşılaşdırılmışdır.  

2012-ci ilin məhsulu üçün 60 min 118 hektar sahədə əkin işləri həyata keçirilmişdir ki, bu da 1995-ci ilin 

məhsulu üçün əkilmiş sahədən 2,4 dəfə çoxdur. Bu il 2831 hektar sahədə kartof əkilmiş və bu sahələrdən 39440 

ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricidən 99 dəfə çoxdur. Artıq muxtar respublikada bitkiçilik 

məhsullarına olan tələbat, əsas etibarı ilə, yerli istehsal hesabına ödənilməkdədir. 2012-ci ildə muxtar 

respublikada 101 min 848 ton taxıl, 65 min 809 ton tərəvəz, 41 min 791 ton bostan məhsulları, 55 min 443 ton 

meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki göstəriciləri müvafiq olaraq 4,3 dəfə, 50,6 

dəfə, 104,5 dəfə, 3 dəfə üstələmişdir. 

Müasir kənd təsərrüfatı texnikasının istehsal prosesinə intensiv qaydada cəlb olunması tədbirlərinə uyğun 

olaraq, bu sahədə texnika parkı xeyli genişləndirilmiş və əlavə olaraq 879 ədəd kənd təsərrüfatı maşın və 

mexanizmləri gətirilərək iş prosesinə cəlb olunmuşdur. 

Bu dövr ərzində tutumu 11 min 720 ton olan 15 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş və 18 min ton taxılı uzun 

müddətə, 20 min ton taxılı isə qısa müddətə saxlamaq gücünə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl 

Ehtiyatı Anbarı yaradılmışdır.  

2012-ci ilin ötən dövrü ərzində 1995-ci illə müqayisədə ət istehsalı (kəsilmiş çəkidə) 1,6 dəfə artaraq 9214 

tona, süd istehsalı isə 2,1 dəfə artaraq 75027 tona çatmışdır. 45 yeni quşçuluq və 11 balıqçılıq təsərrüfatları 

istifadəyə verilmişdir. 2012-ci ildə muxtar respublikada 1175 ton bal istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci 

ildəki müvafiq göstəricini 12,2 dəfə üstələyir. 

Cari ilin yanvar-noyabr aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinə və  ayrı-ayrı fiziki şəxslərə, ümumilikdə, 21 milyon 492 min manatdan artıq və yaxud 1995-ci 

illə müqayisədə 128 dəfə çox kredit verilmişdir. Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq, yerli 

tələbatın ödənilməsinə nail olunmuş, daxili bazarda məhsul bolluğu yaranmışdır. 2012-ci ilin yanvar-noyabr 

aylarında muxtar respublikada 276 milyon 167 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, 

bu da 1995-ci ildəki  müvafiq göstəricidən 7,2 dəfə çoxdur. 

Son 17 ildə muxtar respublikada 3350 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı 

təmir olunmuşdur. 5 yeni avtovağzal kompleksi inşa olunmuş, 74 körpü tikilmiş, 61 halda isə körpülər əsaslı 

təmir olunmuşdur. Digər tərəfdən bu müddət ərzində dəmir yolu nəqliyyatının gələcək inkişaf perspektivləri 

nəzərə alınaraq infrastrukturu davamlı olaraq təkmilləşdirilmiş və muxtar respublika daxilində ahəngdar işi 

təmin edilmişdir. 1995-ci illə müqayisədə cari ilin ötən dövrü ərzində yük daşınması 19,5 dəfə, sərnişin 

daşınması isə 3,4 dəfə artmışdır. 
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İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları davamlı olaraq inkişaf etdirilmişdir. Bu dövr ərzində muxtar 

respublika ərazisində 4 mobil rabitə operatorunun fəaliyyətinin təşkil edilməsi, internet xidməti sahəsinin 

yaradılması, mövcud koordinattipli avtomat telefon stansiyalarının hamısının elektrontipli avtomat telefon 

stansiyaları ilə əvəz edilməsi, İran və Türkiyə ərazilərindən keçməklə fiberoptik kabellərin çəkilişi, “Naxtel” 

simsiz telefon xidmətinin, Yeni Nəsil Telekommunikasiya Şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi və digər tədbirlər 

muxtar respublikada informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadi və sosial həyatımıza sürətli 

inteqrasiyasını təmin etmişdir. 

Yerli istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, hazırda muxtar respublikada 318 növdə məhsul istehsal 

olunmaqdadır. Bu məhsulların 114 növü ərzaq, 204 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 105 növdə ərzaq, 199 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə, 304 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir. Özəl sektorun inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsi olaraq, 2012-ci ilin 

yanvar-noyabr aylarında muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 87 faiz 

təşkil etmişdir. 

Sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanları xeyli genişləndirilmişdir. 2012-ci ilin yanvar-noyabr 

aylarında muxtar respublikanın bank strukturları və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara verilmiş kreditlərin 

həcmi 1995-ci illə müqayisədə 220 dəfə artaraq 55 milyon 76 min manat təşkil etmişdir. Məşğulluq sahəsində 

ötən 17 il ərzində muxtar respublikada kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni müəssisələr yaradılmış, 

səmərəli məşğulluq üçün mühüm layihələr reallaşdırılmışdır. 1996-cı ildən 1 dekabr  2012-ci il tarixədək muxtar 

respublika üzrə, ümumilikdə, 76659 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bu iş yerlərinin 50220-si və ya  65,5 faizi 

daimi iş yeridir. 

2012-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 385 milyon 847 min ABŞ dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi 

yaranmışdır ki, bunun da 314 milyon 141 min ABŞ dollarını ixrac, 71 milyon 706 min ABŞ dollarını idxal 

təşkil etmişdir. 1995-ci illə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi 20,3 dəfə,  o cümlədən ixracın həcmi 162,2 

dəfə artmışdır. Cari ilin ilk 11 ayı üzrə xarici ticarətdə 242 milyon 436 min dollar həcmində müsbət saldo 

yaranmışdır. 

2012-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının icmal büdcəsinin həcmi 476 milyon 

125 min manat olmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricini 59,9 dəfə üstələyir. 

1995-ci ildən muxtar respublikada elm və ali təhsil üzrə 12 obyektin, 40088 şagird yerlik 125 ümumtəhsil 

məktəbinin, 9 məktəbəqədər müəssisənin, 13 uşaq musiqi məktəbinin və 4 digər təhsil müəssisəsinin tikintisi, 

elm və ali təhsil üzrə 8 obyektin, 37842 şagird yerlik 66 ümumtəhsil məktəbinin, 6 məktəbəqədər müəssisənin, 

10 uşaq musiqi məktəbinin və 12 digər təhsil müəssisəsinin yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. 

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və qorunması, arxeoloji işin səmərəli idarə edilməsi, onun 

tətbiqini həyata keçirən təşkilatların fəaliyyətinin dəstəklənməsi, arxeoloji zonaların və qədim şəhər yerlərinin 

tədqiqinin sürətləndirilməsi və həmin ərazilərin mədəniyyət və turizm təyinatlı istifadəyə uyğunlaşdırılması 

məqsədilə davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Tarixi mədəni irsin qorunması və təbliği, mədəni potensialın daha 

da inkişaf etdirilməsi son 17 il ərzində diqqət mərkəzində saxlanılmış, mədəniyyət obyektlərinin inşası, yenidən 

qurulması və bərpası davamlı xarakter almışdır. Ümumilikdə, 172 mədəniyyət obyektinin tikintisi, 145 halda 

mədəniyyət obyektlərinin yenidən qurulması və əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. Cari ilin yanvar-noyabr ayları 

ərzində xarici ölkələrdən və respublikanın digər bölgələrindən 324 min 133 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 

1995-ci illə müqayisədə 8,4 dəfə çoxdur. 

Səhiyyənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi üçün tibb müəssisələrinin tikintisi, müasir tibbi 

avadanlıqlarla təchiz edilməsi, bütün növ tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, əhalinin sağlamlığı üzrə 

tədbirlərin, sanitariya maarifi işinin təşkili sahəsində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi təmin olunmuşdur. 

Ümumilikdə, 149 səhiyyə obyektinin tikintisi, 47 səhiyyə obyektinin isə yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri 

aparılmışdır. Ötən dövr ərzində 22 idman obyekti tikilmiş, 15 idman obyektinin isə yenidən qurulması və ya 

əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 

Müasir dünyada demoqrafik gərginliyin aradan qaldırılmasının ən doğru yolu ümumi inkişafa nail olmaqla 

insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması hesab olunur. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada demoqrafik 

vəziyyət yaxşılaşmış, 1 dekabr 2012-ci il tarixə əhalinin sayı 1 yanvar 1996-cı il tarixə olan göstəriciyə nisbətən 
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88,6 min nəfər artaraq 426,4 min nəfərə çatmışdır. 2010-cu ildən başlayaraq muxtar respublikada il ərzində 

doğulan körpələrin sayı 10 min nəfəri üstələməkdədir. 

İqtisadi və sosial həyatımızın ötən 17 ili üzrə qazanılmış əsaslı nailiyyətlər, çətin şəraitdə böyük əzmkarlıqla 

təmin olunmuş makroiqtisadi sabitlik və davamlı inkişaf  muxtar respublikamızın inkişaf və yüksəliş yolunda 

olduğunun daha bir göstəricisidir. 

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında hazırlanmışdır) 

 

Xalq qəzeti.-2012.-16 dekabr.-N 281.-S.5. 
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Naxçıvan: tərəqqi və ədalətli mövqe vəhdət təşkil edir 
 

Hur olan yerdə zülmətə yer yoxdur 

 

Mübariz SƏFƏROV, 

professor 

 

Qədim Sparta hökmdarı Aqesilyadan soruşanda ki, insan üçün nə üstündür - ədalət, yoxsa cəsarət, o, 

ədalət olan yerdə cəsarətə nə ehtiyac,  deyə cavab verir. 

 

Doğrusu, bu yerlərdə nə bir doğmam, nə də bir qohumum yaşayır. Amma bu ulu məkanın ab-havası, 

insanlannın xasiyyəti eynən doğulduğum, indi tifağı dağılmış, üzünə həsrət qaldığım İrəvan və irəvanlıları 

xatırlatdığından sövqi-təbii olaraq bu peyğəmbər şəhərinə (deyilənlərə görə, Nuh peyğəmbərin son mənzili 

buradadır) gəlməklə ürəyimin qübarını söndürür və vətənsizlik acısını ovutmağa çalışıram. 

Buradan Vedibasara, Uluxanlıya, Dərələyəzə, lap elə tarixi dağlarında donub qalmış Göyçəyə at belində 

dayana biləcək kişi üçün bir addımlıq yoldur. Amma nə yazıq ki, indilikdə yalnız uzaqdan baxa bildiyim ulular 

diyarı Göyçəyə, ədəb-ərkan məkan, igidləri ilə seçilib-sayılan Vedibasara, barlı-bərəkətli Uluxanlıya dirənə 

biləcək ayaq, çiçəklərini qopara biləcək əl, suyunu içəcək aslan ağzı yoxdur. Bu ağrılı düşüncələr içərisində 

xəyalımı alıb aparan sübh yeli tezliklə oralara dönəcəyimizi müjdələyir mənə. Bəli, bu belə də olacaq... Çünki 

müasir dünyanın xəritəsində kiçicik yer tutsa da, Azərbaycanımızın adı indi iltifat və hörmətlə çəkilir. Axı, 

ölkəmizin başında onu irəliyə və həm də yalnız xoşbəxt gələcəyə aparan rəhbəri, qətiyyətli, inadcıl, 

məqsədyönlü Prezidenti vardır. ...Təyyarənin yerə dəyən təkərləri artıq Naxçıvana yetdiyimizin ilk xəbərçisi 

olur. Payızın son nəfəsini yaşayan Naxçıvanda günəş öz isti nəfəsi ilə qarşılayır qonaqlarını. Təyyarə 

qapısındaca sinə dolusu hava alıb, aşağı enirəm. Sonra nizamla sıralanmış taksilərdən birinə yaxınlaşıb, 

gedəcəyim ünvanın, oteli bildirirəm. Yol boyu ünsiyyət olsun deyə, mehriban və alicənab görkəmli bu sürücü 

qardaşdan elə-belə, dilucu şəhərdə nə var, nə yox, - deyə soruşuram. 

Qardaş da, maşallah, bilgili qardaşdır. Şəhərdəki yeniliklərdən, kəndlərdəki təsərrüfat işlərindən elə danışır 

ki, hər hansı jurnalistə ətraflı bir məqalə yazması üçün daha statistika idarəsinin hazırladığı hesabat məlumatına 

ehtiyac qalmır. Bir o qədər də uzun olmayan yoldakı isti söhbətimizdə ən çox ləzzət aldığım söz isə, 

həmsöhbətimin yeniliklərdən danışdıqca tez-tez “maşallah” sözünü işlətməsi idi. Qardaş elə bil qorxurdu ki, 

birdən gözüm dəyər bu uğurlara. Gözü götürməyənlər hər yerdə olduğu kimi, yəqin ki, burada da yox deyildir. 

Fikrimdə yanılmamışdım, qardaşa, nəyaman “maşallah” deyirsən, vallah, gözə gətirmərəm, əksinə, uğurlarınıza 

ən çox sevinənlərdənəm, - dedim. 

Sürücünün, qardaş, and olsun Allaha, başım çıxım bəzi-bəzi adamlardan, nə istəyirlər, bilmirəm. Şəhərimiz, 

lap elə kəndlərimiz göz görəsi günbəgün dəyişir, gözəlləşir, insanların ger-geyiminə bir bax, mərkəzdəkindən 

yaxşıdır. Olsun elə dolanışığımız. Ə, illər öncə beləydi? Şəhərimizə yağış, qar yağanda bayır-bacaya çıxmaq 

olmurdu palçıq əlindən. İndi odur ey bax, hər yer gül-çiçək, yollar güzgü kimi, geniş, rahat, hamı da can deyib, 

can eşidir. Heç kim heç kimdən artıq deyil. Kimin hünəri nədi, qoluzorluluğuna salsın. Sədrin (Ali Məclisin 

sədri Vasif Talıbovu nəzərdə tutur) dövlət qanunlarına söykənən nəzarəti bizim Naxçıvanın indi az qala, bütün 

dünyaya tanıtdırıb. İnsanların güzəranın yaxşılaşması üçün əlindən gələni əsirgəmir. 

Həmsöhbətimin danışığından o nəticəyə gəlirəm ki, burada hər bir rəhbər tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq 

xalqın yaxşı yaşaması üçün məsuliyyət daşıyır. Vəzifə və insanlıq borcu unudulmur. Bu öhdəliyi ödəməyənə 

etimad göstərilməz. Ona görə də Naxçıvanın hər yerində həmrəyliyin şahidi olursan: qurub-yaratmaq bu bir elə 

də böyük olmayan diyarda həyati devizə çevrilmişdir. 

... İstiqanlı və xeyirxah olmaq hər kəsə müyəssər olmayan ən ali insani dəyərlərdəndir. Bu dəyərlərə malik 

olanlar xoşbəxt, xalilərsə doğrudanda bədbəxtdirlər. Bu sözləri dəfələrlə eşitsəm də, lap təsadüfən kənd içində 

rast olduğum bir pirani qocadan yenidən eşitməyim könlümü yenidən rahatlatdı. Şirinlə ləhcəylə, a bala, 

deyəsən gəlməsən,- eləmi? Bəli, deyib dayandım və bu lütfkar qocanın ocağında bir stəkan çay içmək 

təklifındən də boyun qaçırmadım. 

Naxçıvana gəlişimin məqsədi ilə maraqlanan ev sahibinə, niyyətimin böyük şəhərdə qəribsədiyimi bildirib, 

buradakı ab-havadan rahatlanmaq üçün gəldiyimi söylədim. Bundan sonrakı gəlişlərində, bala, düşəcəyin yer 
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bizim evimiz olar sənin üçün. Şükür Allaha, dolanışığımız da, yatacağımız da on sənin kimi qonağa yetər. 

Dərdimiz bir bu zəhrimara qalmış erməni xəyanətidir ki, o da inşallah Prezidentimizin sayəsində tezliklə başa 

çatar. Bu ixtiyarın cani-dildən söylədiyi hər sözü hafizəmə hopdurmaq üçün kirimişcə ona qulaq kəsilmişdim. 

Heç bir sorğu-suala ehtiyac yox idi. O, hər şey haqqımda danışır, doğrunun imandan olduğunu, iftiranın şeytana 

məxsusluğunu, sadə el dilində mənə çatdırırdı. Ali təhsilli bu nurani kişi danışa-danışa gəlib çıxdı, onun dili ilə 

desək qədirbilməzlərə. Neçə deyərlər, qara yaxanların qara əməllərindən xəbərdar olan həmsöhbətim, onu da 

dedi ki, nə qədər danışırlar, qoy danışsınlar, amma unutmasınlar ki, elələrinə çörəyimiz haramdır. Axı, mən bu 

sədrin kökünü, əslini, nəslini tanıyıram. Onun istədiyi əhalimizin daha da yaxşı yaşaması, korluq çəkməmələri 

üçündür. Bir gün də olsun kabinetində oturub qalmaz, rayon-rayon gəzmədən, verdiyi göstərişlərin necə yerinə 

yetirildiyini öyrənib bilmədən evinə dönməz. Camaatla rəftarı, ünsiyyəti, dərdə şərikliyi onun nəcabətindən 

qaynaqlanır. Rəhmətlik Yusif kişinin evində halallıq hər şeydən uca durardı. Elə ona görə də Tanrı onların 

övladlarına da hər zaman mərhəmətlidir. 

Bütün bu deyilənləri eşitdikcə, doğrusu, ara-sıra qara mətbuatda rastlaşdığım qaragüruh, vay-şüvəninin və bir 

də sürücü qardaşın “maşallah” deyiminin səbəbini anlamağa başladım. 

Burada - Naxçıvanda elmə, təhsilə ayrıca bir baxış var. İndi Naxçıvandakı ali təhsil müəssisələri, orta 

məktəblər, uşaq bağçalarına məxsus tikililər göz oxşayır. O cür binalarda yaxşı oxumayanı ətraf elə qınayır ki, 

onun özündə dönüş etməkdən savayı əlacı qalmır. Necə deyərlər, burada bir ictimai nəzarət, xalq tələbatı var. 

Vətənə ağıllı, savadlı, etibarlı vətəndaş lazımdır. 

Aydınlığın içində qaraya yer olmadığı kimi, Naxçıvanda da darğalıq niyyətində olanlara qarşı barışmazıq 

mühiti yaranıb. Axı həmişə haqq-ədalət uğrunda mübarizələrdə bişmiş bu insanlar ağı qaradan, pisi yaxşıdan 

ayırıb seçməyi bacararlar. 

Yalan, hədyan danışanların ağzını yummağa qadir ağsaqqal əlləri Naxçıvanda hələ də on illərdən bəri hifz 

olunub qorunan layiqli ənənələrə sədaqət nümunəsidir. Doğrudan da doğruya zaval, həqiqətə isə and lazım 

deyil. Odur ki, sadəcə, eləcə el dilində deyirəm ki, eşq olsun Naxçıvana. 

 

Xalq qəzeti.-2012.-2 dekabr.-N 269.-S.3. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası dinamik inkişafını davam etdirir 
 

Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Ancaq naxçıvanlılar bu blokadanı hiss etmirlər. Çünki həm 

Naxçıvanın rəhbərliyi çox böyük işlər görür, həm də Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi, 

Naxçıvana böyük diqqət göstərir. 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Muxtar respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 

sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, yerli 

sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq 

səviyyəsinin artırılmasına və ümumilikdə muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafına nail 

olunmuşdur.  

 

Uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsi kimi cari ilin ilk yarısında da real sektorda və sosial sferada dinamik inkişaf 

meyilləri qorunub saxlanılmışdır. 

Heç şübhəsiz ki, ötən dövrün ən mühüm hadisələrindən biri ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin muxtar 

respublikaya səfərə gəlməsi oldu. Bu səfər zamanı ölkə başçısının cəmi bir gün ərzində 10 yeni obyektin - 

Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati 

binasının, Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi üçün yeni kompleksin, Sement Zavodunun, Kəngərli rayonunun 

Qıvraq qəsəbəsində Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkının, Mədəniyyət evinin, həmin qəsəbədəki "N" 

saylı hərbi hissədə qərargah binasının, Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolunun, Culfa şəhərində Uşaq 

Musiqi Məktəbinin, Sərhəd Komendantlığının və Sərhəd Zastavasının açılış mərasimlərində iştirak etməsi 

inzibati ərazimizdə sürətli tərəqqinin əyani göstəricisidir.  

Aparılan genişmiqyaslı quruculuq işlərini və təmin olunmuş dinamik tərəqqini yüksək qiymətləndirən ölkə 

başçısı cənab İlham Əliyev çətin şəraitdə əldə olunmuş bu inkişaf haqda belə qeyd etmişdir: "Naxçıvan blokada 

şəraitində yaşayır. Ancaq naxçıvanlılar bu blokadanı hiss etmirlər. Çünki həm Naxçıvanın rəhbərliyi çox böyük 

işlər görür, həm də Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi, Naxçıvana böyük diqqət göstərir". 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində əldə olunmuş uğurlu nəticələr sosial-iqtisadi inkişafı 

xarakterizə edən və əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsulun həcminin dinamik artmasına 

zəmin yaratmışdır. Belə ki, muxtar respublikada ilk dəfə olaraq yarımillik dövrdə ümumi daxili məhsulun həcmi 

1 milyard ABŞ dolları səviyyəsini üstələmişdir. Ümumilikdə, bu göstərici bir il öncəyə nisbətdə 14 faiz artaraq 

885 milyon 96 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 14,2 faizlik artımla 2103,9 manata (2676,3 

ABŞ dollarına) çatmışdır. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 30,8 faizlik payla sənaye sahəsi, ikinci 

yeri isə 23,6 faizlik xüsusi çəki ilə tikinti sektoru tutmaqdadır. 

2011-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində sənaye məhsulunun həcmi 

14,5 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 13,1 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 5,5 faiz, 

nəqliyyat sektorunda yük daşınması 10,6 faiz, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 6,5 faiz, o cümlədən 

mobil rabitə xidmətləri 5,7 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17,5 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 14,6 

faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 4,9 faiz, o cümlədən ixracın həcmi 6,3 faiz, əhalinin gəlirləri 4,8 faiz, hər bir 

nəfərə düşən gəlirlər 2,7 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 8,9 faiz artmışdır. 

Sənaye 

Sənaye sahəsinin aparıcı mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici 

investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etməklə və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla 

rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarilə, iqtisadi 

qüdrətin artırılmasına yönəldilmişdir.  

Uğurlu islahatların nəticəsidir ki, 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 402 milyon 338 min manatlıq 

sənaye məhsulu istehsal olunmuş və bu göstərici 2011-ci ilin müvafiq dövründəki səviyyəni 14,5 faiz 

üstələmişdir. Sənaye istehsalının 95,9 faizi malların, 4,1 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin 
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dövlət sektorunda 29 milyon 392 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 372 milyon 946 min manatlıq 

məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 92,7 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

Yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi daxili bazarın qorunmasında, xaricə valyuta axınının qarşısının 

alınmasında və idxaldan asılılığın azaldılmasında mühüm rol oynayır. Məhz bu amil əsas götürülərək yeni 

sənaye müəssisələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında da davam 

etdirilmişdir. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə 18 layihə üzrə istehsal və xidmət 

obyektləri istifadəyə verilmiş, iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 70 layihə üzrə istehsal və xidmət 

obyektlərinin qurulması isə davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikanın müdafiə qabiliyyətinin və ordunun maddi-texniki bazasının daha da gücləndirilməsi 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu tədbirlərə uyğun olaraq, 2012-ci ilin yanvar-iyun 

aylarında Naxçıvan Qarnizonu Hərbi Polisinin inzibati binasının təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində 

hərbi hissənin qərargah binasının, hərbi xəstəxananın, bir yaşayış binasının tikintisi, tam orta məktəb və uşaq 

bağçası binalarının əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. 

"Naxçıvan" Sərhəd Diviziyasında yeni infrastruktur obyektlərinin inşası, Naxçıvan şəhərində hərbi 

şəhərcikdə bir qazanxananın tikintisi, dörd yaşayış binasında isə istilik xətlərinin çəkilişi davam etdirilmişdir. 

Culfa rayonunda sərhəd komendantlığı və sərhəd zastavasının, Kəngərli rayonundakı hərbi hissədə qərargah 

binasının tikintisi başa çatdırılmış, Sədərək rayonunda sərhəd məntəqəsinin tikintisi, Kəngərli rayonundakı hərbi 

hissədə isə əsgər yataqxanasının təmiri davam etdirilmişdir. 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı tədbirləri 

Muxtar respublikanın uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsində irihəcmli 

investisiya qoyuluşları xüsusi rol oynamaqdadır. İnvestisiyaların tələb olunan həcm və keyfiyyətinin təmin 

edilməsi məqsədilə 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri 

hesabına əsas kapitala 462 milyon 840 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin 

müvafiq dövründəki göstəricidən 13,1 faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 407 milyon 237 min manatı və ya 

88 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,1 

faiz çoxdur. 

2012-ci ilin ilk yarımili ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra 

ümumilikdə 181 müxtəlif təyinatlı obyekt, o cümlədən 8 elm və təhsil ocağı, 2 səhiyyə obyekti, 8 inzibati bina, 

7 mədəniyyət obyekti, 3 hərbi obyekt, 2 idman obyekti, 18 istehsal və xidmət sahəsi, 7 subartezian quyusu, 14 

kəhriz, 2 nasos stansiyası, 14 müxtəlif güclü transformator yarımstansiyası, 1 körpü və 95 digər infrastruktur 

obyektləri istifadəyə verilmiş, 255 infrastruktur obyektinin inşası və ya əsaslı təmiri hazırda davam etdirilir. 

Həyata keçirilən irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində cari ilin yanvar-iyun ayları 

ərzində 13 yeni kənd mərkəzinin inşası davam etdirilmişdir. 

Kommunal xidmətlər sisteminin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə infrastrukturun inkişaf etdirilməsi və əhalinin 

kommunal xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər davamlı xarakter almışdır. Ötən dövr 

ərzində muxtar respublikada 3 yaşayış binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 5 yaşayış binasının tikintisi, 5 

yaşayış binasının isə yenidən qurulması davam etdirilmişdir. Ötən dövr ərzində 2 qazanxana tikilmiş, hazırda 8 

qazanxanada tikinti işləri aparılmaqdadır. 

Əhalinin keyfiyyətli su ilə təmin edilməsi və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması istiqamətində 

muxtar respublikanın şəhər və rayon mərkəzlərinin və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya 

şəbəkələrinin tikintisi işləri aparılmaqdadır. 

Bu müddət ərzində muxtar respublikada 14 kəhriz təmir olunmuş, digər 14 kəhrizin isə təmiri davam 

etdirilir. 

Davamlı olaraq yüksələn əhali rifahı sakinlərimizin mənzil-yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşmasını 

şərtləndirməkdədir. 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 

ümumilikdə 220 min 683 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 4,3 faiz çoxdur. 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma tədbirləri 

Aqrar sektorda fəaliyyət göstərən sahibkarlara güzəştli kreditlərin, yanacağa və motor yağlarına görə 

yardımların verilməsi, yeni texnika və avadanlıqların alınıb gətirilməsi, irihəcmli meliorativ tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, anbarların inşası bu sahədə iqtisadi aktivliyi daha da gücləndirmişdir. 
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Ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini keyfiyyətli və təhlükəsiz ərzaqla təmin etmək, sahibkarlıq 

mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2008-ci il sentyabr ayının 17-də qəbul olunmuş "2008-2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı" 

muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması sahəsində yeni istiqamətlər 

müəyyənləşdirmişdir. 

Kənd təsərrüfatı üzrə ümumi inkişafı sürətləndirən mühüm amillərdən biri texnikadan istifadə səviyyəsinin 

və lizinq münasibətlərinin yüksələn dinamikasıdır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə uyğun olaraq, 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 137 ədədi 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında 

olmaqla, cəmi 822 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında əvvəlki illərdə gətirilən texnikalarla birlikdə 142 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd 

təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Ötən dövr ərzində məhsul istehsalçıları 3 

min 830 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuşlar. 

2012-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 60 min 118 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2011-ci 

ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 98,5 hektar çoxdur. Bu dövr ərzində taxılçılıq əsas əkinçilik sahəsi olmaqla 

diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2012-ci ilin məhsulu üçün 34 min 965 hektar sahədə taxıl əkilmişdir ki, 

bunun da 29 min 263 hektarı payızlıq, 5 min 702 hektarı isə yazlıq taxıldır. Bir il öncəyə nisbətdə taxıl əkini 

sahələrinin həcmi 214 hektar artmışdır. Taxıl zəmilərinin 25 min 861 hektarında buğda, 9 min 104 hektarında 

isə arpa əkilmişdir. Taxıl biçini hazırda davam edir.  

Cari ilin məhsul yığımı dövründə taxıl anbarlarına qəbul olunan buğdanın hər kiloqramı üçün 30 qəpiklik 

ödənişin müəyyənləşdirilməsi yenə də taxıl istehsalçıları üçün ən böyük stimullardan biri oldu.  

Tələbata uyğun olaraq, kartofçuluğun inkişafında da müsbət dinamika saxlanılmış və 2012-ci ildə 2831 

hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2011-ci ildə əkilmiş sahədən 67 hektar çoxdur. 1 iyul 2012-ci il 

tarixə 569 hektar sahədən 7691,8 ton kartof yığılmışdır ki, bu da bir il öncəki göstəricini 2,5 faiz üstələmişdir. 

Kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafında xüsusi rolu olan soyuducu anbarların yaradılması üzrə ümumi tutumu 

2000 ton olan 1 soyuducu anbarın qurulması davam etdirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il 14 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 

"2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı" muxtar respublikada meyvə və tərəvəz istehsalının inkişaf etdirilməsini, yüksək istehlak 

xüsusiyyətlərinə malik yeni meyvə bağlarının əkilməsini, onların ixtisaslaşdırılmasını, yerli şəraitə uyğun 

unudulmaqda olan məhsuldar sortların bərpasını, müasir standartlara cavab verən texnologiyalar əsasında yeni 

meyvə və tərəvəz emalı müəssisələrinin yaradılmasını əsas məqsəd kimi müəyyənləşdirmişdir. Cari ilin yanvar-

iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığa Kömək Fondunun maliyyə dəstəyi ilə meyvə-

tərəvəz məhsulları istehsalının artırılması məqsədilə sahibkarlara 1 milyon 345 min manat güzəştli kredit 

verilmiş və hazırda bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir.  

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının digər perspektivli sahəsi heyvandarlıqdır. 1 iyul 2012-ci il tarixə 

qaramalın sayı 109 min 243 baş, xırdabuynuzlu heyvanların sayı 669 min 566 baş təşkil etmişdir ki, bu da bir il 

öncəki göstəricilərin müvafiq olaraq 1,3 və 1,8 faiz üstələnməsi deməkdir. 

Məhsuldarlığın yüksəldilməsi tədbirlərinə uyğun olaraq, son dövrlər ərzində muxtar respublikaya 1316 baş 

damazlıq cins mal-qara gətirilmiş, süni mayalandırma işi daha da genişləndirilmişdir. Mal-qaranın baş sayının 

artımı ilə yanaşı, cins tərkibinin yaxşılaşdırılması heyvandarlıq məhsullarının qənaətbəxş artımını təmin 

etmişdir. Cari ilin ötən dövrü ərzində 9923,6 ton ət, 44834,5 ton süd, 766,2 ton yun istehsal olunmuşdur ki, bu 

göstəricilər 2011-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,2, 1,5 və 1,9 faiz artmışdır. 

Yüksək tələbata uyğun olaraq, quşçuluğun da inkişafı davamlı olaraq dəstəklənməkdədir. 2012-ci ilin 

yanvar-iyun ayları ərzində quşçuluq sahəsində 6 yeni təsərrüfat fəaliyyətə başlamış, 6 quşçuluq təsərrüfatının isə 

yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilməkdədir.  

Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq, tələbatın əsas etibarilə yerli istehsal hesabına 

ödənilməsinə nail olunmuş, daxili bazarda məhsul bolluğu yaranmışdır. 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında 

muxtar respublikada 86 milyon 424 min manatdan çox kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 

2011-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,5 faiz çoxdur. 

Meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin gücləndirilməsi və yeniləşdirilməsi istiqamətində 2012-ci ilin yanvar-

iyun ayları ərzində 1 nasos stansiyasının, 7 subartezian quyusunun tikintisi, 1 nasos stansiyasının yenidən 
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qurulması başa çatdırılmış, 1 nasos stansiyasının tikintisi və 1 nasos stansiyasının isə yenidən qurulması hazırda 

davam etdirilir. Bu dövr ərzində Şərur rayonunun Vərməziyar, Babək rayonunun Nehrəm və Culfa rayonunun 

Ləkətağ kəndlərində drenaj xətlərinin çəkilişi başa çatdırılmış, Şərur rayonunda Arpaçayda istiqamətləndirici 

bəndin çəkilişi, Axaməd kəndi ərazisində Araz çayı sahilində sahilbərkitmə işləri, Culfa rayonunun Saltaq və 

Şərur rayonunun Zeyvə kəndlərində drenaj xətlərinin çəkilişi işləri davam etdirilmişdir. 

Meşə fondunun mühafizə olunması, bərpası, yeni meşəliklərin salınması istiqamətində aparılan tədbirlərin 

intensivliyi cari ildə də saxlanılmış, ilin əvvəlindən 268 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 

262 min 250 ədəd ağac və bəzək kolu əkilmişdir. 

Nəqliyyat, informasiya və rabitə, energetika 

Muxtar respublikada nəqliyyat sisteminin dinamik inkişafına uyğun olaraq, yeni müasir yolların və yol 

qurğularının, körpülərin inşası və mövcud nəqliyyat növləri üzrə digər genişmiqyaslı infrastruktur tədbirləri 

həyata keçirilməkdədir. 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada yük daşınması bir il öncəyə 

nisbətdə 10,6 faiz, sərnişin daşınması isə 8,9 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 19 

milyon 882 min manatdan çox gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,6 faiz 

çoxdur.  

İlin əvvəlindən muxtar respublikada avtomobil yollarının yenidən qurulması istiqamətində 32,4 kilometr 

uzunluğunda Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolunun və həmin yolda 194 paqonometr uzunluğunda bir 

körpünün tikintisi, Naxçıvan şəhərində Xətai məhəlləsində 2 kilometr uzunluğunda avtomobil yolunun yenidən 

qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində daxili avtomobil yollarının təmiri davam etdirilmişdir. 

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində daxili avtomobil yolunun, Şahbuz rayonunun Keçili kəndində 

avtomobil yolunda istinad divarının tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan-Biçənək avtomobil yolunda istinad 

divarının tikintisi, Şərur rayonunun Qarxun kəndində avtomobil yolunun, Babək rayonunda Şəkərabad-Hacıvar, 

Ordubad rayonunda Biləv-Parağa, Culfa rayonunda Çeşməbasar-Boyəhməd, Naxçıvan şəhərində N.Tusi 

küçəsində avtomobil yollarının, Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolundan Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq 

istiqamətində dairəvi avtomobil yolunun yenidən qurulması, Şahbuz rayonunun Kükü kəndində avtomobil 

yolunun genişləndirilməsi işləri davam etdirilmişdir.  

Naxçıvançay üzərində körpünün, Kəngərli rayonunda Qıvraq-Püsyan, Şahbuz rayonunda Külüs-Keçili 

avtomobil yollarının yenidən qurulması, Ordubad rayonunda Biləv-Tivi avtomobil yolunun genişləndirilməsi 

işləri davam etdirilmişdir. Naxçıvan-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun yenidən qurulması işlərinə 

başlanılmışdır. 

Bu dövr ərzində hava nəqliyyatının və dəmir yolunun ahəngdar işinin təmin olunması üçün müvafiq işlər 

aparılmışdır. 

Muxtar respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid çərçivəsində genişspektrli elektron xidmətlərin təşkili 

sosial-iqtisadi tərəqqinin sürətləndirilməsi üçün zəruri məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bu dövr ərzində 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi davamlı qaydada 

təşviq olunmuş, optik kabel magistrallarının inşası işi davam etdirilmiş, rəqəmsal televiziyanın yayımına 

başlanılmış, yeni poçt markaları tədavülə buraxılmış, dövlət orqanlarının elektron xidmətlər sahəsində işi daha 

da təkmilləşdirilmişdir.  

Ötən 6 ay ərzində Şərur və Sədərək rayonlarını əhatə edən 15 min 904 yer tutumlu, 25 ədəd üçüncü nəsil 

telefon stansiyalarından və ehtiyat idarəetmə sistemindən ibarət Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemi 

istifadəyə verilmişdir. Genişzolaqlı internet xidmətlərinə qoşulmanın avtomatlaşdırılması məqsədilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası İnternet Mərkəzində yeni sistem yaradılmış, internet kartları hazırlanaraq satışa 

buraxılmışdır. 2012-ci ilin ilk yarımili ərzində 1299 ədəd yeni stasionar telefon sabit şəbəkəyə qoşulmuş, 

muxtar respublika üzrə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 66-ya çatmışdır. 1 iyul 2012-ci il 

tarixə aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 429 min 448 ədədə çatmış və beləliklə də, əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən mobil telefonların sayı 102 ədəd təşkil etmişdir. Cari ilin yanvar-iyun aylarında muxtar 

respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 21 milyon 408 min manat olmuşdur ki, bu da 2011-ci 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,5 faiz çoxdur. Ümumi informasiya və rabitə xidmətlərinin 85,8 faizi və ya 

18 milyon 361 min manatı mobil rabitənin payına düşmüşdür. Bir il öncəyə nisbətdə mobil rabitə xidmətlərinin 

həcmi 5,7 faiz artmışdır. 
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Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada yaradılmış 

elektrik stansiyaları elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixracına 

imkan yaratmışdır. 

Ötən dövr ərzində Şərur rayonunda 20,5 mVt gücündə Arpaçay, Ordubad rayonunda 36 mVt gücündə 

Ordubad Su Elektrik stansiyalarının inşası davam etdirilmişdir. Babək rayonunda 132/110 kilovoltluq "Araz" 

elektrik yarımstansiyasında 50 mva gücündə yeni 132/110 kilovoltluq transformatorun quraşdırılması işləri başa 

çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində "Naxçıvan" elektrik yarımstansiyasının yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi və 

başqa əraziyə köçürülməsi işləri davam etdirilmişdir. İlk 6 ay ərzində muxtar respublikada 14 ədəd müxtəlif 

güclü transformator yarımstansiyası quraşdırılmış və 29,5 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni 

elektrik verilişi xətləri çəkilmişdir. 

Təbii qaz təminatı üzrə 1 iyul 2012-ci il tarixə muxtar respublikada 79 min 406 əhali abonenti mavi 

yanacaqla təmin olunmuşdur. Bu dövr ərzində Naxçıvan-Sədərək yüksəktəzyiqli və Naxçıvan-Cəhri-Şahbuz 

ortatəzyiqli qaz xətlərinin tikintisi davam etdirilmişdir.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti, əhalinin gəlirləri və məşğulluq məsələləri 

Sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş məqsədyönlü islahatlar sahibkarlıq subyektlərinin say tərkibinin 

davamlı artımını təmin etməkdədir. 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada 10 hüquqi və 

775 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır ki, bu da iqtisadi aktivliyin yüksələn səviyyəsini səciyyələndirməkdədir. 

Muxtar respublikada sahibkarlıq subyektlərinə səmərəli maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizmi 

formalaşdırılmış və 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 32 

milyon 894 min 900 manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq 

dövründəki göstəricidən 24,9 faiz çoxdur. Yerli istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq, hazırda muxtar 

respublikada 317 növdə məhsul istehsal olunmaqdadır. Bu məhsulların 114 növü ərzaq, 203 növü qeyri-ərzaq 

məhsullarıdır. 105 növdə ərzaq, 199 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 304 növdə məhsula 

olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 4,8 faiz 

artaraq 691 milyon 260 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 2,7 faizlik artımla 1643,2 manata 

çatmışdır. 

Bu dövr ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 358,4 manata çatmışdır ki, bu da bir il öncəki səviyyədən 

8,9 faiz çoxdur. 

1 iyul 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın ərazisində fəaliyyət göstərən bank strukturlarında 5345,7 min 

manat həcmində əhali əmanəti mövcud olmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricini 1036,8 min manat və ya 24,1 

faiz üstələmişdir. 

Yüksək iqtisadi fəallıq şəraiti məşğulluq məsələlərinin də səmərəli həllinə geniş imkanlar açmaqdadır. 2003-

cü il oktyabr ayının 1-dən 1 iyul 2012-ci il tarixədək muxtar respublikada 55 min 957 yeni iş yeri yaradılmışdır 

ki, bunun da 39 min 769-u və ya 71,1 faizi daimi iş yerləridir. 2012-ci ilin ilk yarımili ərzində yaradılmış 6917 

yeni iş yerinin 6714-ü və ya 97,1 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

İstehlak bazarı, xarici ticarət, bank işi və sığorta fəaliyyəti 

Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin güclənməsi əldə olunmuş başlıca iqtisadi uğurlardandır. 2012-ci ilin yanvar-

iyun ayları ərzində muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 417 milyon 871 min manat həcmində 

istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 

17 faiz çoxdur. 

Əhalinin yaşayış standartlarının daha da yüksəldilməsi məqsədilə 2012-ci ilin ilk yarımili ərzində Naxçıvan 

şəhərində Mebel Salonu və Culfa Gömrük İdarəsinin ərazisində ilk rüsumsuz ticarət mağazası yaradılmış, Şərur 

rayonunun Dərəkənd, Danyeri, Qarxun, Babək rayonunun Kərimbəyli, Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis, 

Behrud, Biləv, Culfa rayonunun Ləkətağ, Milax, Kəngərli rayonunun Çalxanqala və Şahbuz rayonunun 

Ağbulaq kəndlərində xidmət mərkəzlərinin tikintisi işləri hazırda davam etdirilməkdədir. 

Yerli istehsal potensialının davamlı olaraq gücləndirilməsi strategiyası, idxaləvəzləyici və ixracyönümlü 

məhsul istehsalının ciddi şəkildə dəstəklənməsi bu dövr ərzində iqtisadi siyasətin əsas istiqaməti kimi 

saxlanılmış və bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Yerli istehsal potensialının güclü inkişafına 

uyğun olaraq, artıq muxtar respublikaya ərzaq idxalı əsasən məhdudlaşmışdır. İdxalın tərkibində əsas yeri 

sənayeləşmə proseslərinin intensivliyinə uyğun olaraq müasir texnologiyalar tutmaqdadır. Bu proses ötən 
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dövrlərdə olduğu kimi, ilin əvvəlindən də qorunub saxlanılmışdır. Belə ki, cari ilin ilk 6 ayında muxtar 

respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 183 milyon 261 min ABŞ dollarına çatmaqla bir il öncəki 

göstəricini 4,9 faiz üstələmişdir. Xarici ticarət dövriyyəsinin 35 milyon 55 min dollarını və ya 19,1 faizini idxal, 

148 milyon 206 min dollarını və ya 80,9 faizini isə ixrac təşkil etmiş və 113 milyon 151 min ABŞ dolları 

həcmində müsbət saldo yaranmışdır. Son bir il ərzində idxalın həcmi 0,3 faiz azalmış, ixracın həcmi isə 6,3 faiz 

artmışdır. 

İqtisadi münasibətlərin, təsərrüfat əlaqələrinin dərinləşməsi bank işinin daha da güclənməsini 

şərtləndirmişdir. 1 iyul 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın banklarında açılmış bank hesablarının sayı 14 min 

191-ə çatmışdır ki, bunun da 11 min 526-sı və ya 81,2 faizi aktiv hesablardır. Cari ilin ötən dövrü ərzində 

açılmış 2057 bank hesabının 2032-si və ya 98,8 faizi aktiv hesab olmuşdur.  

Bu dövr ərzində sığorta işi də üstün istiqamət kimi saxlanılmış və 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar 

respublikada bütün sığorta növləri üzrə daxilolmalar 2253,6 min manat olmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin yanvar-

iyun aylarındakı müvafiq göstəricidən 1473,5 min manat və ya 2,9 dəfə çoxdur.  

Cari ilin ilk altı ayı ərzində sığorta hadisələri ilə əlaqədar sığorta ödəmələrinin həcmi 1022,5 min manat 

olmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 62,3 faiz üstələmişdir. 

Təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət və turizm 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, cari ilin ötən dövrü ərzində də təhsil sahəsində infrastruktur quruculuğu 

tədbirləri intensiv xarakterli olmuşdur. 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

pedaqoji, təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültələrinin binasının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində 936 şagird yerlik 17 nömrəli tam orta məktəbin, 608 şagird yerlik Naxçıvan Qızlar 

Liseyinin və Culfa rayonunun Yaycı kəndində 774 şagird yerlik 1 nömrəli tam orta məktəb binalarının yenidən 

qurulması başa çatdırılmış, Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq, Dərəkənd və Danyeri, Babək rayonunun 

Kərimbəyli, Ordubad rayonunun Behrud və Parağa, Culfa rayonunun Ləkətağ, Kəngərli rayonunun Çalxanqala 

və Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndlərində tam orta məktəb binalarının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 10 

nömrəli, Babək rayonunun Nehrəm kəndində 1 nömrəli, Şərur rayonunun Qarxun və Qorçulu, Ordubad 

rayonunun Yuxarı Əylis və Şahbuz rayonunun Biçənək kəndlərində tam orta məktəb binalarının yenidən 

qurulması, Babək rayonunun Şəkərabad və Hacıvar, Ordubad rayonunun Çənnəb, Culfa rayonunun Boyəhməd 

kəndlərində tam orta məktəb binalarının və Ordubad şəhərində M.Füzuli adına tam orta internat məktəbi 

binasının təmiri davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində hər biri 280 yerlik olan 1 və 3 nömrəli uşaq bağçaları binalarının tikintisi başa 

çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində 13 nömrəli uşaq bağçasının və Ordubad şəhərində uşaq bağçasının tikintisi, 

Sədərək rayonunun Sədərək kəndində uşaq bağçası binasının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 

Culfa şəhərində Uşaq Musiqi Məktəbi binasının tikintisi, Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx kəndində Uşaq 

Musiqi Məktəbi binasının yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi 

və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin və Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində Uşaq Musiqi Məktəbinin 

binalarının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbi binasının yenidən qurulması və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Kompyuter Təlim-Tədris Mərkəzinin Ordubad rayon filialının binasının təmiri davam 

etdirilmişdir. 

Səhiyyə sahəsində genişmiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirlərinə uyğun olaraq, cari ilin ilk altı ayında 

Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji 

Mərkəzinin yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 

Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, Şərur rayonunun Danyeri, Babək rayonunun Kərimbəyli, Ordubad 

rayonunun Yuxarı Əylis və Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının 

tikintisi davam etdirilmişdir.  

Aztəminatlı ailələrdən olan xəstələrə yönəldilmiş xüsusi sağlamlıq layihələri cari ilin ilk altı ayı ərzində də 

davam etdirilmiş, 25 nəfər xəstədə ürək əməliyyatı, 45 nəfər xəstədə koronarangioqrafiya manipulyasiyası 

aparılmış, 22 nəfər xəstənin ürək damarlarına stend qoyulmuş, 138 nəfər xəstədə müxtəlif növ göz 

əməliyyatları, 27 nəfər xəstədə isə digər əməliyyatlar aparılmışdır. 

Davamlı olaraq yaxşılaşan əhali rifahı demoqrafik vəziyyətə də öz müsbət təsirini göstərmiş, 1 iyul 2012-ci il 

tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 8576 nəfər və ya 2,1 faiz artaraq 422 min 854 
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nəfər təşkil etmişdir. 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında 5218 körpə doğulmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 24 nəfər çoxdur. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə hər 1000 nəfər doğulana hesabı 

ilə 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı 1,2 nəfərdən 0,6 nəfər səviyyəsinə enmişdir. 

Sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri kimi pensiya və müavinətlərin səmərəli maliyyələşdirilməsi 

təmin olunmaqdadır. 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və 

müavinətlərin ödənilməsinə 50 milyon 283 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 35,2 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan 

vəsaitin 45 faizi məcburi dövlət sosial sığorta haqqı kimi muxtar respublikada toplanmışdır.  

Aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar xüsusi qayğıyla əhatə olunmuş, 2012-ci ilin 

yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada adambaşına aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə 1 

milyon 737 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. Ümumilikdə, bu dövr ərzində 

Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud olan 120 nəfərin, Naxçıvan Uşaq Bərpa 

Mərkəzində 18 yaşadək sağlamlıq imkanları məhdud olan 122 uşağın müalicəsi təşkil edilmiş, 56 nəfər əlil 

müxtəlif sanatoriyalara yollayışlarla təmin edilmişlər.  

Ötən dövr ərzində Naxçıvan şəhərində sosial qayğıya ehtiyacı olan bir ailə üçün fərdi yaşayış evinin tikintisi 

başa çatdırılmış, Şərur rayonunun Aşağı Yaycı, Yengicə, Babək rayonunun Aşağı Uzunoba, Şəkərabad, Culfa 

rayonunun Boynəhməd, Gülüstan, Şahbuz rayonunun Külüs, Sədərək rayonunun Qaraağac kəndlərində və 

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələr üçün hər birində bir ədəd fərdi 

yaşayış evinin tikintisi davam etdirilmişdir.  

Bədən tərbiyəsi və idman infrastrukturunun müntəzəm əsasda yaxşılaşdırılması həyata keçirilən gənclər 

siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Naxçıvan şəhərində stend və sportinq atıcılığı meydançasının, Sədərək 

Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi binasının tikintisi başa çatdırılmış, Babək rayonunun Babək qəsəbəsində 

Şahmat Məktəbi binasının, Naxçıvan şəhərində Stend və Sportinq Atıcılığı Mərkəzinin tikintisi davam 

etdirilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında mədəniyyət obyektlərinin inşası və bərpası üzrə genişmiqyaslı tədbirlər 

aparılmış, Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkının, 

Mədəniyyət evinin tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanının tikintisi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar 

Birliyinin binalarının yenidən qurulması, Bəhruz Kəngərli Muzeyinin əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. 

Ordubad rayonundakı Sabirkənddə məscidin tikintisi başa çatdırılmış, Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində 

məscidin tikintisi, "Əshabi-Kəhf" Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksinin təmiri və Naxçıvan şəhərində 

Qədim qala tarixi abidəsinin bərpası davam etdirilmişdir.  

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı binasının yenidən qurulması başa 

çatdırılmış, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində Uşaq İstirahət Mərkəzinin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada turizm məlumat bankının hazırlanması və digər turizm informasiya mərkəzləri ilə 

işgüzar münasibətlərin yaradılması, ən əsası isə tarixi və digər turizm obyektlərinin tanıdılması, turist 

səfərlərinin təşkili istiqamətində aparılan işlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə Naxçıvan Turizm 

İnformasiya Mərkəzinin yeni binası istifadəyə verilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikaya ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici 

ölkələrdən ümumilikdə 164 min 465 nəfər turist gəlmiş, tarixi və dini turizm, ekoturizm, sağlamlıq və kənd 

turizmi aparıcı mövqe qazanmaqla əhəmiyyətli dərəcədə canlanmışdır. Bu dövr ərzində Heydər Əliyev Su 

Anbarı və Uzunoba Su Anbarı ərazilərində yeni çimərliklər yaradılmışdır. 

Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş 

Hüquq-mühafizə orqanlarının iş şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması və bu sahədə infrastrukturun 

yenilənməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport-Qeydiyyat və Miqrasiya Şöbəsinin, Naxçıvan Şəhər Gömrük 

İdarəsinin inzibati binasının və köməkçi infrastrukturlarının tikintisi başa çatdırılmış, Ordubad Rayon Polis 

Şöbəsinin Biləv Polis Bölməsinin inzibati binasının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhər və Babək rayon prokurorluqlarının inzibati binalarının tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssisəsinin və 

8 saylı Məntəqə Tipli Cəzaçəkmə Müəssisəsinin binalarının təmiri davam etdirilmişdir. Bu dövr ərzində 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Alayında avtomobil parkının 

tikintisi davam etdirilmişdir. 

Aparılan təhlillər bir daha sübut edir ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş iqtisadi 

inkişaf strategiyasının bu gün uğurla davam etdirilməsi sayəsində muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında 

keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı qoyulmuş, real sektorun və sosial sferanın tərəqqisi üçün ciddi əsaslar 

yaradılmışdır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları  

əsasında hazırlanmışdır 

 

Xalq qəzeti.-2012.-10 avqust.-N 177.-S.3. 
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NAXÇIVAN: blokadadan möhtəşəm tərəqqiyə 
 

Uğurların təməlində möhtəşəm inkişaf strategiyası dayanır 

 

Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Ancaq naxçıvanlılar bu blokadanı hiss etmirlər. Çünki həm 

Naxçıvanın rəhbərliyi çox böyük işlər görür, həm də Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi 

Naxçıvana böyük diqqət göstərir. 

 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Blokada şəraitində yaşayan, bu səbəbdən də Azərbaycanın digər ərazilərindən təcrid olunan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafına göstərilən diqqət və qayğının əsası müstəqil Azərbaycanın 

qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. 1990-cı ilin keşməkeşli iyul günlərində 

doğma Vətəninə dönərək xalqa nicat və qurtuluş yolunu göstərən ulu öndər Naxçıvanda Azərbaycan xalqının 

müstəqilliyi və firavanlığı naminə yorulmadan çalışırdı.  

Həmin vaxtlar ölkəmizin xüsusilə ağır iqtisadi vəziyyətə düşmüş regionu olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında naxçıvanlılarla birgə çətin şəraitdə yaşayan, xalqın təkidli tələbi ilə 1991-ci ilin sentyabrında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Heydər Əliyevin apardığı gərgin işlər sayəsində 

bölgəni işğal təhlükəsindən və ağır iqtisadi-sosial vəziyyətdən qurtarmaq mümkün oldu. Onun rəhbərliyi ilə 

həyata keçirilən antiböhran tədbirlərinin əsas istiqamətlərini siyasi sabitlik, iqtisadi potensialdan səmərəli 

istifadə yollarının tapılması, xarici ticarət və əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi təşkil edirdi. 

1992-ci ilin oktyabr ayında Araz çayı üzərində Naxçıvanla Türkiyəni birləşdirən Sədərək-Dilucu körpüsünün 

istifadəyə verilməsi, Türkiyədən və İrandan yeni elektrik verilişi xətləri çəkilərək elektrik enerjisinin idxalına 

başlanılması, İran və Türkiyə ilə birgə müəssisələrin yaradılması, İran ərazisindən tranzit keçid üçün Arazboyu 

avtomobil yolunun inşası, muxtar respublikada yığılıb qalmış bir sıra məhsulların Türkiyəyə satılması üzrə 

müqavilələrin bağlanması məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində əldə edilmiş böyük 

uğurlar idi. 

Blokadanın doğurduğu ilkin və ən böyük təhlükə qismində ərzaq çatışmazlığı problemlərinin həlli və 

məşğulluğun səmərəli təşkili məqsədilə aqrar islahatlara ilk dəfə məhz həmin dövrdə başlanıldı. Ümumilikdə isə 

həmin illərdə Naxçıvanda başlanılmış çoxşaxəli islahatların sonrakı illərdə də strateji istiqamət qismində 

saxlanılması, Heydər Əliyev ideyalarına dönmədən əməl olunması hazırkı uğurlarımızı şərtləndirən başlıca 

amildir. 

Ötən 17 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında reallaşdırılan sosial-iqtisadi islahatların ilkin hədəfi də 

məhz blokada şəraitinin doğurduğu çətinliklərin aradan qaldırılmasına, alternativ yollarla bu problemin 

kompensasiya olunmasına yönəlmişdir. İqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin məhdud olduğu şəraitdə yüksək 

iqtisadi fəallığa nail olunmasını, istehsal potensialının hərəkətə gətirilməsini, davamlı quruculuq işlərini, sosial 

problemlərin səmərəli həllini və ən əsası əhalinin güzəranının layiqincə yaxşılaşdırılmasını, demək olar ki, hər 

bir naxçıvanlının qayğısını çəkmək bacarığını yalnız sadə formada tərəqqi və inkişaf yolu adlandırmaq doğru 

olmazdı. Bu yol Vətən və dövlət sevgisindən doğan, gərgin əmək və misilsiz əzmkarlığın təcəssümü olan əsl 

qəhrəmanlıq səlnaməsi kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur.  

1996-cı ildən ötən dövrdəki məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində, ilk növbədə muxtar respublikamızın 

hərtərəfli tərəqqisində mühüm amil olan ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanılmışdır. Bütün iqtisadi fəaliyyət 

sahələrində sürətli inkişafa rəvac verən səmərəli iqtisadi siyasət muxtar respublikamızda tarazlı və davamlı 

inkişaf üçün başlıca amil olmuş, şəhər və rayonlarımızda canlanma yaranmış, iş adamlarının normal fəaliyyəti 

üçün əlverişli biznes mühiti formalaşdırılmış, yeni təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti sayəsində işsizliyin 

səviyyəsi xeyli dərəcədə azalmışdır.  

Muxtar respublikanın mərkəzində olduğu kimi, rayonlarımızda, hətta ən ucqar kəndlərdə belə nəqliyyat-

kommunikasiya sisteminin bərpası, elektrik enerjisi, rabitə, qaz, su təminatı kimi sosial məsələlərin həlli, müasir 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi sosial-iqtisadi və mədəni-intellektual yüksəlişə əsaslı zəmin yaratmışdır. 

Mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal 
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müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının 

stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq səviyyəsinin, xüsusilə gənclərin faydalı əmək məşğulluğunun artırılmasına və 

ümumilikdə muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafına nail olunmuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi alternativsiz strategiyaya əsaslanan və ölkə Prezidenti 

İlham Əliyevin dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla daim təkmilləşdirdiyi inkişaf siyasətinə uyğun olaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının modernləşmə xətti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra İlham Əliyevin muxtar respublikaya etdiyi 10 ardıcıl 

səfər zamanı söylədiyi fikirlərin və dərin məzmunlu nitqlərin ortaq və oxşar bir tərəfi ölkə rəhbərinin blokadada 

olan bir inzibati ərazidə möhtəşəm quruculuğa şahid olmaqdan duyduğu məmnunluğu və qürur hissini, bu 

sahədə muxtar respublika rəhbərliyinin gərgin əməyini və bu inkişafa ölkə başçısı kimi verəcəyi davamlı dəstəyi 

qeyd etməsidir. 

Ölkə başçısı budəfəki səfərində də muxtar respublikada formalaşdırılmış dinamik iqtisadi yüksəlişi və 

genişmiqyaslı quruculuğu yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, məhdud iqtisadi imkanlar çərçivəsində bu 

tərəqqiyə nail olmağın sirrini də açıqladı: "Burada hər bir sahədə gözəl inkişaf vardır... Hər tərəf göz oxşayır, 

hər tərəfdə böyük zövqlə binalar tikilir. Bütün bu işlər onu göstərir ki, bu işləri görən insanlar doğma xalqına, 

doğma diyarına qəlbən bağlıdırlar. Əsas məsələ Vətən sevgisidir. İqtisadi imkanlar böyük də ola bilər, o qədər 

böyük olmaya da bilər. Amma əgər Vətən sevgisi varsa, məhdud iqtisadi imkanlarla da çox iş görmək olar. Mən 

çox şadam ki, naxçıvanlıların Vətənə bağlılığı həmişə olduğu kimi, çox yüksək səviyyədədir". 

 

Yüksəlişin dinamikası 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ötən dövr ərzində reallaşdırılmış iqtisadi və sosial təmayüllü islahatlar 

nəticəsində qısa zaman ərzində makroiqtisadi sabitlik təmin olunmuş, əhalinin həyat səviyyəsi əhəmiyyətli 

dərəcədə yaxşılaşmışdır. Geniş ictimai rəydə "Naxçıvan möcüzəsi" adlandırılan, iqtisadi inkişafın Naxçıvan 

modeli haqda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov belə xarakteristika verir: "Yol 

düzgün seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyacları hədəfə 

alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar". İqtisadi inkişaf, sosial həyat standartları və insanların yaşayış 

səviyyəsi üzrə müşahidə olunan sürətli müsbət dəyişikliklərin müqayisəli xarakteristikası keçilən yolun 

möhtəşəm və əzəmətli olduğunu aydın şəkildə ifadə etməkdədir: 

1996-cı ilin yekunu üzrə inflyasiya səviyyəsi 19,9 faiz təşkil edirdi - hazırda 0,2 faiz həddində deflyasiya 

(ucuzlaşma) müşahidə olunmaqdadır; 

1996-cı ildə 60 milyon 421 min manat həcmində ümumi daxili məhsul yaradılmışdı ki, bu da bir il öncəki 

göstəricini 4,2 faiz üstələmişdir - 2011-ci il ərzində yaradılmış ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard 786 

milyon manat olmaqla bir il öncəyə nisbətdə 49,5 faiz çox olmuşdur; 

Əhalinin hər bir nəfərinə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 1996-cı ildə 178 manat həcmində idi - ötən 

ilin yekunlarına əsasən muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun hər bir nəfərə düşən həcmi 4312 manat 

təşkil etdi; 

1996-cı ildə muxtar respublikada 56 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərib - ötən il fəaliyyət göstərən sənaye 

müəssisələrinin sayı 429 olmuşdur; 

1996-cı ildə sənaye sahəsində 2080 nəfər işçi çalışıb - ötən il muxtar respublikada sənaye sahəsində 14454 

nəfər işçi məşğul idi; 

1996-cı ildə 9 milyon 714 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal edilmişdi - 2011-ci ildə 681 milyon 

manata yaxın həcmdə sənaye məhsulu istehsal olundu; 

1996-cı ildə əsas kapitalın yaradılması üçün 5 milyon 788 min manat investisiyadan istifadə olunmuşdurə 

2011-ci ildə əsas kapitalın yaradılmasına 815 milyon manatdan çox vəsait sərf olundu. 

1996-cı ildə müxtəlif təyinatlı 59 obyekt inşa olunub - ötən il inşa olunan obyektlərin sayı 539-a bərabər 

olub; 

1996-cı ilədək olan 17 il ərzində 390 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu inşa olunub - 96-cı ildən ötən 17 

il ərzində 3264 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu inşa olunub; 
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1996-cı ildə tikinti sahəsində 4796 nəfər işçi çalışıb - ötən il muxtar respublikada tikinti sahəsində 11584 

nəfər işçi məşğul idi; 

1996-cı ildə taxıl istehsalı 22 min 116 ton olmuşdur - ötən il taxıl istehsalının həcmi 101 min tondan çox 

oldu; 

1996-cı ildə ət istehsalının həcmi (diri çəkidə) 7 min 357 ton olmuşdur - ötən il ət istehsalının həcmi (diri 

çəkidə) 18 min 244 ton təşkil etmişdir; 

1996-cı ildə xarici ticarət balansı üzrə 13 milyon 610 min ABŞ dolları həcmində kəsr mövcud idi - ötən ilin 

yekununa əsasən xarici ticarət dövriyyəsi üzrə 244 milyon 364 min ABŞ dolları həcmində müsbət saldo 

yaranmışdır; 

1996-cı ildə muxtar respublikada bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 15,9 manat səviyyəsində idi - 

2011-ci ildə muxtar respublikada bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 341,4 manat olmuşdur; 

1996-cı il ərzində əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına alınmış yeni avtomobillərin sayı 180 ədəd olmuşdur - ötən 

il sakinlər 2405 ədəd yeni avtomobil almışdır; 

1996-cı il ərzində əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 9,3 min kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdisə 2011-ci ildə 

əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 339,5 min kvadratmetr yaşayış sahəsi inşa olunmuşdur; 

1996-cı ildə ailələrin 0,4 faizində kompyuterdən istifadə edilirdi - 2011-ci ildə ailələrin 94,9 faizi 

kompyuterdən istifadə edib; 

1996-cı ildə ailələrin 0,9 faizi fərdi istilik sistemindən istifadə edib - 2011-ci ildə ailələrin 64 faizi fərdi 

istilik sisteminə malik olub; 

1996-cı ildə 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı 173 nəfər olmuşdur - 2011-ci ildə 1 yaşa qədər ölən uşaqların 

sayı 10 nəfər olmuşdur; 

 

Makroiqtisadi sabitlik və davamlı inkişaf  

 

Ötən 17 il ərzində iqtisadi resurslara çıxış imkanlarının məhdud olduğu bir şəraitdə makroiqtisadi sabitliyin 

və davamlı inkişafın təmin olunması iqtisadi həyatımızın əsas xarakterik xüsusiyyəti və böyük uğurumuzdur. 

İqtisadi inkişafın əsas ölçüsü hesab olunan ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi cari ilin yanvar-may 

aylarında 663 milyon 19 min manata çatmaqla 1996-cı ilin müvafiq dövründəki göstəricini 22 dəfə üstələmişdir.  

2012-ci ilin yanvar-may aylarında hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 1996-cı ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 18 dəfə artaraq 1577,5 manat (2006,5 ABŞ dolları) səviyyəsində olmuşdur.  

1996-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2012-ci ilin yanvar-may ayları ərzində sənaye məhsulunun həcmi 

80 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 154 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2 dəfə, nəqliyyat 

sektorunda yük daşınması 18 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 48 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 15 

dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 18 dəfə, ixracın həcmi 97 dəfə, icmal büdcənin həcmi 44 dəfə, əhalinin 

gəlirləri 26 dəfə, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 21 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı isə 27 dəfə artmışdır. 

Bu dövr ərzində ənənəvi qaydada aqrar sektorun üstünlük təşkil etdiyi iqtisadiyyatın qurulması ən əsas seçim 

sayıla bilərdi. Lakin müasir açıq rəqabət fonunda sənaye iqtisadiyyatına aparıcı mövqe qazandırmaq cəhdləri və 

bu sahədə artıq ciddi uğurların təmin olunması iqtisadi islahatların effektivliyini təsdiqləməkdədir. Artıq muxtar 

respublikada il ərzində istehsal olunan sənaye məhsulunun həcmi kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini orta 

hesabla 2 dəfədən çox üstələyir. Hazırda istehsal olunan ümumi daxili məhsulun sahə strukturunda ilk yeri 

sənaye sahəsi, ikinci yeri isə tikinti sektoru tutmaqdadır. 

Həyata keçirilən səmərəli iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, cari ilin ötən beş ayı üzrə makroiqtisadi 

göstəricilərin 1996-cı ilin analoji dövründəki göstəricilərlə müqayisəsi üzrə sürətli inkişaf meylləri müşahidə 

olunmaqdadır. 

 

17 ildə 375 yeni sənaye müəssisəsi 

 

Bu sahədə proseslərin normallaşdırılması üçün ötən dövrdə sənaye sahəsinin aparıcı mövqedə olduğu müasir 

iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etməklə 
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və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətə davamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, yeni 

iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarilə iqtisadi qüdrətin artırılmasına yönəldilmişdir.  

Bu dövr ərzində blokada şəraitinin yaratdığı mənfi nəticələrin aradan qaldırılmasını, istehlak və istehsal 

prosesləri üzrə yerli tələbatın vaxtında və keyfiyyətli ödənilməsini, məşğulluq məsələlərinin səmərəli həll 

edilməsini, ümumilikdə isə sənayeləşmə xəttinin daha da dərinləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması işi uğurla icra olunmuşdur. 

Son 17 il ərzində muxtar respublikada 375 yeni sənaye müəssisəsi işə başlamışdır. Əgər 1996-cı ilin sonuna 

muxtar respublikada 56 sənaye müəssisəsi mövcud idisə, 1 iyun 2012-ci ilədək olan dövr ərzində bu 

müəssisələrin sayı 8 dəfə artaraq 431-ə çatmışdır.  

Təkcə son 7 ildə sənaye sahəsində iqtisadi aktivliyi gücləndirmək üçün sahibkarlara 52 milyon 215 min 

manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2011-ci ildə bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə 

5 milyon 667 min manat kredit verilmişdir ki, bu da 1996-cı ildəki müvafiq göstəricini 157,4 dəfə üstələyir. 

Həyata keçirilən məşğulluq strategiyasının mühüm istiqamətlərindən biri məşğulluq səviyyəsinin artırılmasını 

stimullaşdıran institusional şəraitin daha da təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən 

sistemli tədbirlər sənaye sahəsində yeni iş yerlərinin açılmasını xeyli sürətləndirmiş və son 17 il ərzində muxtar 

respublikada ümumilikdə bu sahədə 10854 yeni iş yeri yaradılmışdır.  

Hazırda muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində 14946 nəfər işçi çalışır ki, bu da 1996-cı ilin yanvar-

may aylarındakı müvafiq göstəricini 7,2 dəfə üstələyir. Muxtar respublikada orta aylıq əməkhaqqının yüksək 

olduğu iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri də sənaye sahəsidir. Hazırda sənaye sahəsində orta aylıq 

əməkhaqqının məbləği 334,3 manata çatmaqla 1996-cı ilin yanvar-may aylarındakı müvafiq göstəricini 27 dəfə 

üstələmişdir. 

 

Elektrik enerjisi: idxaldan ixraca  

 

1996-cı ildə 925 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi idxal olunmuşdursa, ötən il 311 milyon kilovat-saat 

elektrik enerjisi ixrac olunub. Əgər 1996-cı ilə kimi muxtar respublikada elektrik enerjisi istehsal edən bir 

müəssisə mövcud idisə, aparılan məqsədyönlü islahatlar nəticəsində bu müəssisələrin sayı 5-ə çatdırılmışdır. 

Ötən dövr ərzində ümumi gücü 87 mVt olan Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası, ümumi gücü 22 mVt olan 

Biləv Su Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 4,5 mVt gücündə Su Elektrik Stansiyası 

tikilmiş, ümumi gücü 60 mVt olan Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası yenidən qurulmuş, hazırda Şərur 

rayonunda 20,5 mVt gücündə Arpaçay, Ordubad rayonunda 36 mVt gücündə Ordubad Su Elektrik 

Stansiyalarının inşası davam etdirilməkdədir. 

Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsi kimi 2011-ci il ərzində muxtar respublikada 730 milyon 

kvt saat elektrik enerjisi istehsal edilmişdir ki, bu da 1996-cı ildəki göstəricidən 7,6 dəfə çoxdur. Enerji 

təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada yaradılmış elektrik 

stansiyaları elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı elektrik enerjisinin ixracına imkan 

yaratmışdır. Bir sözlə, bu gün muxtar respublika elektrik enerjisi idxal olunan regiondan elektrik enerjisi ixrac 

edən diyara çevrilmişdir. Uzunmüddətli fasilədən sonra muxtar respublikada istehlakçılar, ən əsası isə əhali 

təsərrüfatları təbii qazla təmin olunmuşdur. 1 iyun 2012-ci il tarixə 79 min 351 əhali abonenti mavi yanacaqla 

təmin olunmuş, bütün mənzillərə pulsuz olaraq mətbəx sobaları və qaz sayğacları quraşdırılmışdır.  

 

İrimiqyaslı quruculuq 

 

2012-ci ilin yanvar-may aylarında əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1996-cı ilin müvafiq 

dövründəki göstəricini 154 dəfə üstələyərək 370 milyon 458 min manata çatmışdır. 

1 yanvar 1996-cı ildən 1 iyun 2012-ci ilədək olan dövr ərzində muxtar respublikada 199 inzibati bina, mənzil 

təsərrüfatı üzrə 37 obyekt, 51 nasos stansiyası, 266 subartezian quyusu, 66 körpü, rabitə və informasiya 

texnologiyaları sahəsində 268 obyekt və qurğu, 48 xidmət və ticarət mərkəzi, 152 elm və təhsil müəssisəsi, 157 

mədəniyyət müəssisəsi, 140 səhiyyə müəssisəsi, 21 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, 

təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 452 fərdi ev, 497 istehsal və 

xidmət obyekti tikilərək istifadəyə verilmişdir.  
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Bu dövr ərzində 235 halda inzibati binaların, mənzil təsərrüfatı üzrə 599 halda obyektlərin, 109 halda nasos 

stansiyalarının, 100 halda subartezian quyularının, 59 halda körpülərin, 9 xidmət və ticarət mərkəzinin, 94 halda 

elm və təhsil müəssisələrinin, 140 halda mədəniyyət müəssisələrinin, 47 halda səhiyyə müəssisələrinin, 15 halda 

idman obyektlərinin, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi 

kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 21 halda fərdi evlərin yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri aparılmışdır.  

İdarəetmənin səmərəli təşkili və ucqar yaşayış məntəqələrinin, kəndlərin, qəsəbələrin inkişafı bu müddət 

ərzində diqqətdə saxlanılmış və son 17 il ərzində 67 kənd mərkəzi, 3 qəsəbə mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda əhalinin maddi-rifah halının yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üzrə müsbət meyilli 

dinamikanı daha da gücləndirmişdir. 2012-ci ilin yanvar-may ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi 

vəsaiti hesabına ümumilikdə 217 min kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 1996-cı ilin yanvar-may 

ayları ilə müqayisədə 56 dəfə çoxdur. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikada mövcud olan kaptajlar, içməli su xətləri bərpa olunmuş, yeni 

kaptajlar tikilmiş və içməli su xətləri çəkilmişdir. Bu işlərin davamı qismində hazırda muxtar respublikanın 

mərkəzi Naxçıvan şəhərinin, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarının 

mərkəzləri və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi üzrə işlər davam 

etdirilməkdədir. 

Ötən 17 il ərzində muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər 

çərçivəsində 164 obyekt, o cümlədən 16 qərargah binası, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış, hərbi prokurorluq 

orqanları və hərbi hissələrin bölük mərkəzləri üçün 13 bina, 27 zabit və əsgər yataqxanası, 20 yeməkxana, 19 

yaşayış binası, 4 tədris binası, 1 orta məktəb, 2 uşaq bağçası, 4 xəstəxana, 6 tibb məntəqəsi, 3 klub və 49 

müxtəlif təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. 

 

Torpağın qüdrəti 

 

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının ümumi həcmi son 17 ildə 7 dəfə artmışdır. 

Muxtar respublikada ərzaq balansının müsbət meylliliyini təmin etmək, idxaldan asılı olmayan dayanıqlı 

ərzaq təminatına nail olmaq üçün bitkiçiliyin inkişafı ötən dövr ərzində prioritet istiqamət kimi diqqətdə 

saxlanılmış, bu sahədə ciddi irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Əkinə yararlı torpaqlar tam şəkildə əkin dövriyyəsinə 

qatılmaqla 2011-ci ilin məhsulu üçün 60 min 20 hektar sahədə əkin işləri həyata keçirilmişdir ki, bu da 1996-cı 

ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 2,2 dəfə çoxdur. 

1996-cı ilə nisbətən 2011-ci ildə taxıl istehsalı 4,6 dəfə artmışdır. 2009-cu ildə tutumu 18 min ton taxılı 

uzunmüddətə, tutumu 20 min ton taxılı qısamüddətə saxlamağa imkan verən Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Taxıl Ehtiyatı Anbarının istifadəyə verilməsi muxtar respublikada taxıl ehtiyatlarının yaradılmasında əsas rol 

oynamaqla istehsalçıların məhsul tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Son illər ərzində muxtar respublikada istehsal olunan buğdanın hər kiloqramının orta 

hesabla 30 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması məhsul istehsalçılarının taxıl istehsalına və onun 

vaxtında itkisiz yığılmasına marağını daha da artırmışdır.  

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2011-ci ildə 2764 hektar sahədə kartof əkilmişdir. Ötən il bu 

sahələrdən 38309,6 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 1996-cı ildəki göstəricidən 6,4 dəfə çoxdur. 

Artıq muxtar respublikada bitkiçilik məhsullarına olan tələbat əsas etibarı ilə yerli istehsal hesabına 

ödənilməkdədir. 2011-ci ildə muxtar respublikada 101028 ton taxıl, 65247 ton tərəvəz, 40193 ton bostan 

məhsulları, 54622,4 ton meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur ki, bu da 1996-cı ildə olan göstəriciləri 

müvafiq olaraq 4,6 dəfə, 2,4 dəfə, 10,9 dəfə, 10,1 faiz üstələmişdir. 

Əsas strateji xəttə uyğun olaraq yerli tələbatın səmərəli ödənilməsi ilə yanaşı, muxtar respublikada son illər 

ərzində yerli tələbatdan artıq səviyyədə istehsal olunan bir sıra meyvə və tərəvəz məhsullarının ixracı davamlı 

xarakter almışdır. Ötən il ərzində xarici ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə 90 milyon 461 min ABŞ 

dolları həcmində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur. 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 137 ədədi 2012-ci ilin yanvar-may aylarında 

olmaqla, cəmi 822 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-may aylarında əvvəlki illərdə gətirilən texnikalarla birlikdə 138 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd 
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təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Ümumilikdə 1996-cı ildən ötən dövr 

ərzində muxtar respublikaya 988 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası gətirilmişdir. 

Aqrar sektorun inkişafında mühüm mərhələ kimi soyuducu anbarların yaradılması prosesi davam etdirilir. Bu 

dövr ərzində tutumu 9 min 720 ton olan 14 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, tutumu 2 min ton olan bir 

soyuducu anbar hazırda qurulmaqdadır.  

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri də heyvandarlıqdır. Əhalinin heyvandarlıq 

məhsulları ilə etibarlı təminatı üçün bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilmiş, heyvanların baş sayında və heyvandarlıq 

məhsullarının istehsalında artıma nail olunmuşdur. 

Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, daxili bazarda heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatın tam ödənilməsi 

və bu sahədə ixracın təşviqi diqqət mərkəzində saxlanılır. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və bu sahədə 

sahibkarlığa dəstək məqsədilə təkcə ötən il muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən kənd 

təsərrüfatı müəssisələrinə və ayrı-ayrı fiziki şəxslərə ümumilikdə 15 milyon 897 min manatdan artıq həcmdə və 

yaxud 1996-cı illə müqayisədə 76 dəfə çox kredit verilmişdir. 

Ötən müddətdə su ehtiyatını artırmaq məqsədilə mövcud su anbarlarında təmir işləri aparılmış, yenilərinin 

tikilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Heydər Əliyev Su Anbarı istifadəyə verildikdən 

sonra Babək rayonunda 4364 hektar, Culfa rayonunda 2311 hektar, Şahbuz rayonunda 244 hektar, ümumilikdə 

isə 6919 hektar yeni torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə qatılmışdır. Su anbarı vasitəsilə suvarılan torpaqların sahəsi 

16830 hektara çatmışdır. 

Son 17 ildə muxtar respublika ərazisində təkcə dövlət strukturlarının dəstəyi ilə 10983 hektar sahədə 

yaşıllıqlar-meşə massivləri, meyvə bağları, yaşıllıq zolaqları salınmış, meşəbərpa işləri aparılmışdır. 

 

Yol, nəqliyyat, rabitə 

 

Nəqliyyat sisteminin ahəngdar işinin bərpası məqsədilə sonrakı illərdə ilk növbədə hava nəqliyyatının işinin 

gücləndirilməsi, qonşu xarici ölkələrin ərazisindən tranzit istifadə imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində 

irimiqyaslı layihələrin icrası bu istiqamətdə əhəmiyyətli dönüşə səbəb oldu. Ötən dövr ərzində blokada vəziyyəti 

ilə bağlı çətinlikləri aradan qaldırmaq və nəqliyyat infrastrukturunu müasirləşdirmək sahəsində əsaslı tədbirlərə 

uyğun olaraq Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, Sədərək, Culfa və Şahtaxtı sərhəd-keçid komplekslərinin, 

Culfa və Şahtaxtı Sərhəd Keçid Məntəqələrində yeni körpülərin istifadəyə verilməsi, "Bakı-Naxçıvan-Bakı" 

müntəzəm avtobus və yeni hava nəqliyyatı marşrutlarının açılması nəqliyyat əlaqələrinin genişlənməsində 

mühüm mərhələ olmuşdur.  

Son 17 ildə muxtar respublikada 3264 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı 

təmir olunmuş, 5 yeni avtovağzal kompleksi inşa olunmuş, 66 körpü tikilmiş, 59 halda isə körpülər əsaslı təmir 

olunmuşdur. Digər tərəfdən bu müddət ərzində dəmiryolu nəqliyyatının gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə 

alınaraq dəmir yolu infrastrukturu davamlı olaraq təkmilləşdirilmiş və muxtar respublika daxilində ahəngdar işi 

təmin edilmişdir. 1996-cı ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə cari ilin ötən dövrü ərzində yük daşınması 18 

dəfə, sərnişin daşınması isə 3 dəfə artmışdır. 1996-cı ildən ötən dövr ərzində muxtar respublika ərazisində 4 

mobil rabitə operatorunun fəaliyyətinin təşkil edilməsi, internet xidməti sahəsinin yaradılması, mövcud 

koordinat tipli avtomat telefon stansiyalarının hamısının elektron tipli avtomat telefon stansiyaları ilə əvəz 

edilməsi, İran və Türkiyə ərazilərindən keçməklə fiber optik kabellərinin çəkilişi, "Naxtel" simsiz telefon 

xidmətinin və Yeni Nəsil Telekommunikasiya şəbəkəsinin istifadəyə verilməsi, "Kanal-35" televiziyasının və 

"Naxçıvanın səsi" radiosunun fəaliyyətə başlaması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio 

Verilişləri Komitəsinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və efir vaxtının artırılması, Naxçıvan Dövlət 

Universitetində Universitet televiziyasının, "Nuhçıxan" radiosu üçün yeni studiyaların yaradılması, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası İnternet Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Kompyuter Təlim-Tədris və İnternet 

Mərkəzinin və onun rayon filiallarının səmərəli fəaliyyətinin təşkili, iqtisadiyyatın bütün sahələrində 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin uğurla davam etdirilməsi, bu sahə ilə əlaqədar 

çoxsaylı beynəlxalq simpoziumların və konfransların keçirilməsi muxtar respublikada informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadi və sosial həyatımıza sürətli inteqrasiyasını təmin etmişdir. 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ümumilikdə bu sahə üzrə göstərilən 

xidmətlərin həcminin dinamik artımına da zəmin yaratmışdır. Belə ki, 2012-ci ilin yanvar-may aylarında 
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informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 17 milyon 201 min manat olmuşdur ki, bu 1996-cı ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 48 dəfə çoxdur. 

 

Sahibkarlıq, məşğulluq, gəlirlər 

 

2000-ci ildən ötən müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 

1058 layihənin maliyyələşdirilməsinə 84 milyon 812 min manat həcmində kredit verilmişdir. Yerli istehsalın 

inkişafı strategiyasına uyğun olaraq hazırda muxtar respublikada 316 növdə məhsul istehsal olunmaqdadır. Bu 

məhsulların 114 növü ərzaq, 202 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 105 növdə ərzaq, 198 növdə qeyri-ərzaq 

məhsulları olmaqla, ümumilikdə 303 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin 

edilmişdir. Özəl sektorun inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsi olaraq 2011-ci ildə muxtar 

respublikada ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 86,5 faiz təşkil etmişdir. 

1 iyun 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın banklarında açılmış bank hesablarının sayı 13879-a çatmışdır 

ki, bunun da 11255-i və ya 81,1 faizi aktiv hesablardır. Cari ilin ötən dövrü ərzində açılmış 1738 bank hesabının 

1713-ü və ya 98,6 faizi aktiv hesab olmuşdur. 

2011-ci ildə muxtar respublikanın bank strukturları və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara verilmiş 

kreditlərin həcmi 1996-cı illə müqayisədə 161 dəfə artaraq 47 milyon 229 min manat təşkil etmişdir.  

Məşğulluq sahəsində bu gərginliyin aradan qaldırılması məqsədilə ötən 17 ilə yaxın dövr ərzində muxtar 

respublikada kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni müəssisələr yaradılmış, səmərəli məşğulluq üçün 

mühüm layihələr reallaşdırılmış, özünüməşğulluğun intensivləşməsi dəstəklənmiş, yüksək əməkhaqqı tutumlu 

yeni iş yerlərinin açılması ciddi təşviq olunmuşdur ki, bu da son nəticədə əmək bazarında münasibətləri xeyli 

yaxşılaşdırmağa imkan yaratmışdır. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsində 1 yanvar 1996-cı ildən 1 iyun 2012-ci il tarixədək 

muxtar respublika üzrə ümumilikdə 70474 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bu iş yerlərinin 44178-i və ya 62,7 faizi 

daimi iş yeridir.  

Aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət muxtar respublikada əhali rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı zəmin 

yaratmışdır. 2012-ci ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikada bir işçiyə hesablanmış orta aylıq 

əməkhaqqının məbləği 357,9 manat təşkil etməklə 1996-cı ilin yanvar-may aylarındakı göstəricini 27 dəfə 

üstələmişdir. Əldə olunmuş uğurlu nəticələr ilk növbədə əhali gəlirlərinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Muxtar respublikada əhali gəlirləri 2012-ci ilin yanvar-may aylarında 558 milyon 341 min manat təşkil etmişdir 

ki, bu da 1996-cı ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 26 dəfə çoxdur. Bu dövr ərzində hər bir nəfərə düşən 

gəlirlər 21 dəfə artmışdır. 

2012-ci ilin yanvar-may aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının icmal büdcəsinin həcmi 223 milyon 

manat olmuşdur ki, bu da 1996-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 44,4 dəfə çoxdur. 

 

Humanitar sahə 

 

1996-cı ildən muxtar respublikada elm və ali təhsil üzrə 12 obyektin, 37606 şagird yerlik 115 ümumtəhsil 

məktəbinin, 9 məktəbəqədər müəssisənin, 12 uşaq musiqi məktəbinin və 4 digər təhsil müəssisəsinin tikintisi, 

elm və ali təhsil üzrə 7 obyektin, 3600 şagird yerlik 62 ümumtəhsil məktəbinin, 5 məktəbəqədər müəssisənin, 10 

uşaq musiqi məktəbinin və 10 digər təhsil müəssisəsinin yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. 

Ümumtəhsil məktəblərində 1 iyun 2012-ci il tarixə istifadə olunan 2996 dəst kompyuterin 2465-i və ya 82,3 

faizi internetə qoşulmuş və təhsilin daha da keyfiyyətli aparılması məqsədilə 405 elektron lövhə 

quraşdırılmışdır. 

Tarixi mədəni irsin qorunması və təbliği, mədəni potensialın daha da inkişaf etdirilməsi son 17 il ərzində 

diqqət mərkəzində saxlanılmış, mədəniyyət obyektlərinin inşası, yenidən qurulması və bərpası davamlı xarakter 

almışdır. Cari ilin yanvar-may ayları ərzində xarici ölkələrdən və respublikamızın digər bölgələrindən 

ümumilikdə 129 min 800 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 1996-cı ilin yanvar-may ayları ilə müqayisədə 7 dəfə 

çoxdur. 
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İnsanların sağlamlığının yaxşılaşdırılması, əhalinin bütün təbəqələrinin keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin 

edilməsi məqsədilə ötən dövr ərzində səhiyyə sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Ümumilikdə, 140 səhiyyə 

obyektinin tikintisi, 47 səhiyyə obyektinin isə yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 

1 iyun 2012-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 1 yanvar 1996-cı il tarixə olan göstəriciyə nisbətən 

84 min nəfər artaraq 422 min nəfərə çatmışdır. Son 17 ilə yaxın dövr ərzində muxtar respublikada 116 min nəfər 

uşaq doğulmuşdur. 

2012-ci ilin ilk beş ayı ərzində muxtar respublikanın ərazisində 8 cinayət hadisəsi qeydə alınmışdır ki, bu da 

1996-cı ilin yanvar-may aylarında qeydə alınmış 215 cinayət hadisəsi ilə müqayisədə 27 dəfə azalma deməkdir. 

 

Xoş sabahlara doğru 

 

Dövlət başçısı İlham Əliyev muxtar respublikaya 10 ardıcıl səfəri çərçivəsində 70-ə yaxın obyektin açılışını 

etmiş, öz xeyr-duasını vermişdir. O cümlədən Prezidentin son səfəri çərçivəsində cəmi bir gün ərzində 10 

obyektin - Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının və Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin inzibati binasının, Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi üçün yeni kompleksin, sement zavodunun, 

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və istirahət parkının, mədəniyyət 

evinin, həmin qəsəbədəki "N" saylı hərbi hissədə qərargah binasının, Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil 

yolunun, Culfa şəhərində uşaq musiqi məktəbinin, sərhəd komendantlığının və sərhəd zastavasının açılış 

mərasimlərinin keçirilməsi sürətli tərəqqinin əyani göstəricisidir. 

Həyatımızın son 17 ilə yaxın bir dövrü inkişaf və tərəqqi mərhələsi kimi Naxçıvanın iqtisadi və siyasi 

tarixinin parlaq səhifəsinə çevrildi. Gərgin əmək və müdrik ideologiyaya sadiqliyin vəhdətindən doğan bu 

uğurlar, nailiyyətlər ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf yolunun alternativsizliyini bir 

daha sübut edir. Ulu öndərin "Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, 

müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, 

arzularım yerinə yetirilsin" sözləri bu gün də quruculuq işlərinin əsas qayəsi olmaqla muxtar respublikamızı 

yeni-yeni uğurlara doğru aparır. 

 

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında hazırlanmışdır.) 

 

Xalq qəzeti.-2012.-5 iyul.-N 146.-S.3-4. 
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Naxçıvan MR sosial-iqtisadi cəhətdən ölkənin ən qabaqcıl regionudur 

"Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir, bizim müstəqilliyimizin 

möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl 

ənənələr illərlə davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə görə, 

həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki bu regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl 

yerlərdə olacaqdır".  

 

İlham ƏLİYEV 

  

Respublikanın 10 iqtisadi rayonu sırasında Naxçıvan iqtisadi rayonunun öz yeri, öz payı, öz xüsusi çəkisi 

vardır. Ölkəmizdə həyata keçirilən əsaslı tədbirlər nəticəsində artıq son 19 ildir ki, Azərbaycanda, o cümlədən 

Naxçıvan MR-də sosial-iqtisadi inkişaf getdikcə sürətlənir, ümumi daxili məhsulun həcmi artır, iri istehsal və 

infrastruktur layihələri reallaşdırılır, əhalinin gəlirləri yüksəlir, regionların iqtisadiyyatı güclənir, sosial 

məsələlər uğurla həll olunur. 

Bu dövr Naxçıvan iqtisadi rayonu da davamlı irəliləyişə nail olmuşdur. Hələ  neçə il əvvəl ulu öndər 

demişdir: "İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi 

haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin". İndi 

budur, ümummilli lider Heydər Əliyevin arzu və istəkləri həyata keçmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

sürətli sosial-iqtisadi inkişafdadır. Prezident İlham Əliyev bu inkişafı belə səciyyələndirir: "Naxçıvanda böyük 

quruculuq işləri aparılır. Burada gedən quruculuq-abadlıq işləri, innovasiya-yeniləşmə, infrastruktur layihələri - 

bütün bunlar Azərbaycanın qədim torpağı Naxçıvanda çox sürətlə inkişaf edir və naxçıvanlılar ölkəmizin 

hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini verirlər". 

Bunu regionun sosial-iqtisadi sahədə, xüsusilə son 8 ildə əldə etdiyi nailiyyətlər də təsdiqləyir. Bu dövr 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda ÜDM istehsalı dəfələrlə artmışdır. Ümumiyyətlə, 1995-ci ildən başlayaraq muxtar 

respublikada sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsi başlanmış, böyük quruculuq işləri həyata keçirilmiş, bütün 

sahələrdə mühüm və nəzərəçarpan uğurlar qazanılmışdır. Həmin dövrdən bütün sahələr üzrə innovasiya-

yeniləşmə və sürətli inkişaf prosesi davam etdirilmiş, müasir tələblərə cavab verən sənayeləşmə prosesi, 

sahibkarlığın genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi hamının və hər kəsin əməli fəaliyyətinə çevrilmişdir. 

Naxçıvan Avtomobil Zavodu, "Cəmiqaya" və "Cahan holdinq" şirkətləri yaradılmışdır. Bu yerdə bir faktı nəzərə 

çatdırmaq istərdik: əgər 1924-1995-ci illərdə regionda cəmi 56 sənaye müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdisə, son 

16 il ərzində onların sayı 373-ə çatdırılmışdır. Təkcə 2011-ci ildə 2010-cu ilə nisbətən istehsal olunan sənaye 

məhsulunun həcmi 2,5 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 62,8, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 

ümumi həcmi 13, nəqliyyat sektorunda yükdaşıma 14, informasiya və rabitə xidmətləri 7,4, pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsi 21,7 faiz artmışdır. Həmçinin həmin dövr ərzində əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 12,9, 

xarici ticarət dövriyyəsi 55,4, əhalinin gəlirləri 43,5 faiz çoxalmışdır. 2003-cü ilin oktyabr ayından 2012-ci ilin 

əvvəlinədək regionda 49 mindən çox yeni iş yeri açılmışdır ki, onun da 33 mini daimidir. Təkcə 2011-ci ildə 

regionda 3085 yeni iş yeri yaradılmışdır. 2011-ci ildə əhaliyə 942 milyon manatlıqdan çox istehlak malları 

satılmışdır və bu rəqəm keçənilki göstəriciyə nisbətən 19,8 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən gəlirlər isə 40,7, 

orta aylıq əməkhaqqı 12,8 faiz artmışdır. Bu dövr ərzində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 34 layihə həyata 

keçirilmiş, 66 istehsal və xidmət müəssisələri fəaliyyətə başlamışdır. 

Statistikaya əsasən, Naxçıvan MR-də ötən il tikinti-quruculuq və su təchizatı tədbirlərinə bütün maliyyə 

mənbələri hesabına əsas kapitala 815573 min manat həcmində əsaslı vəsait qoyuluşu - investisiyalar 

yönəldilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəkindən 62,8 faiz çoxdur. Bu vəsait hesabına ümumilikdə müxtəliftəyinatlı 

539 obyekt istifadəyə verilmişdir. 92 obyektin tikintisi isə davam etdirilir. Təkcə keçən il 15 kənd mərkəzi 

istifadəyə verilmiş və bununla da muxtar respublikada kənd, habelə ticarət və xidmət mərkəzlərinin sayı 120-ni 

keçmişdir. Onu da qeyd edək ki, ticarət və xidmət mərkəzinin əksəriyyəti dağ və dağətəyi kəndlərdə inşa 

edilmişdir. Bunlardan savayı, ötən il əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 339 min 468 kvadratmetr yaşayış sahəsi inşa 

edilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəkindən 30,9 faiz çoxdur. 

Bu illər Naxçıvan MR-də aqrar sektor üzrə də yaddaqalan uğurlar qazanılmışdır. Yalnız son 3 ildə bitkiçilik 

məhsulları istehsalının həcmi 21 dəfə artaraq 193 milyon, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 72 faiz 
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çoxalaraq 102 milyon manatlığa çatmışdır. Muxtar respublikaya 2011-ci ildə 108 texnika gətirilərək icarəyə 

verilmişdir. Eyni zamanda, 2011-ci ildə kənd sahibkarlarına 3721 ton azot, 108 ton fosfor, 770 cins mal-qara 

verilmişdir. Bundan başqa, Sədərək, Kəngərli və Ordubad rayonlarında "Naxçıvan Aqrolizinq"in filialları 

yaradılmış, 14 soyuducu anbar tikilmişdir. Keçən il həmçinin muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 

sahibkarlara, o cümlədən fermerlərə 47 milyon 228 min manat kredit verilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəkindən 

31,5 faiz çoxdur. Elə bunun nəticəsidir ki, muxtar respublikada ÜDM-in tərkibində özəl bölmənin payı 86,5 

faizə çatmışdır. Həyata keçirilmiş əməli tədbirlər nəticəsində hazırda bu iqtisadi rayonda 113 növdə və 331 

çeşiddə ərzaq, 195 növdə və 482 çeşiddə qeyri-ərzaq məhsulları istehsal olunur. Beləliklə, 93-ü ərzaq və 166-sı 

qeyri-ərzaq olmaqla muxtar respublikada 259 növdə məhsula tələbat bütünlüklə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ölkəmizin 10 iqtisadi rayonu arasında Naxçıvan MR 21 meyar üzrə birinci 

yerdədir. 

Bu gün Naxçıvan MR görülmüş tədbirlər nəticəsində regionun elektrik idxalçısından ixracatçısına 

çevrilmişdir. İqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, enerji təhlükəsizliyi üçün əsaslı tədbirlər həyata 

keçirilmiş, 20,5 meqavat gücündə Arpaçay və 36 meqavat gücündə Ordubad su elektrik stansiyaları tikilmişdir. 

Bundan başqa, bütün kənd və şəhərlərin təbii qazla təchizatı təmin edilmişdir. 

Muxtar respublikada xarici ticarətin həcmi də artır. Ümumiyyətlə, 2009-cu ildən başlayaraq ixracın həcmi 

idxalı ötüb keçmişdir. Məsələn, 2011-ci ildə müsbət saldo 244 milyon 364 min dollara çatmışdır. Bütünlükdə 

həmin il Naxçıvan MR-in xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 400 milyon 861 min dollar təşkil etmişdir ki, bunun 

da 322 milyon 612 min dolları ixracın, 78 milyon 219 min dolları idxalın payına düşür. Eyni zamanda, əhalinin 

gəlirləri də artır. Təkcə keçən il 2010-cu ilə nisbətən əhalinin gəlirləri 44 faiz çoxalaraq 1 milyard 446 milyon 

manata çatmışdır. Orta aylıq əməkhaqqı isə 2010-cu ilə nisbətən 13 faiz yüksəlmişdir. 

Muxtar respublika cari ildə də uğurlar qazanır. İlin birinci rübündə regionda 370 milyon 183 min manatlıq 

ÜDM istehsal olunmuşdur ki, bu da keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,2 faiz çoxdur. Bu dövrdə hər nəfərə 

düşən ÜDM-in həcmi isə 12 faiz artaraq 882 manat təşkil etmişdir. Eləcə də bu rüb keçən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə sənaye məhsulunun həcmi 14,6, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 8,3, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalının həcmi 3,6, nəqliyyat sektorunda yükdaşıma 10,2, informasiya və rabitə xidmətləri 6,2, 

pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17,1, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 13,7, ixrac 14,3, əhalinin gəlirləri 6,1, hər 

bir nəfərə əməkhaqqı gəlirləri 4, orta aylıq əməkhaqqı 12 faiz artmışdır. Sözügedən dövrdə muxtar respublika 

üzrə 181 milyon 351 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur və bu, keçən ilin müvafiq 

dövründəkindən 14,6 faiz çoxdur. Üç ay ərzində bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 202 milyon 

811 min manat investisiya qoyulmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin eyni dövrünə nisbətən 8,3 faiz artıqdır. Göstərilən 

dövrdə əhalinin şəxsi gəlirləri hesabına 87 min 531 kvadratmetr (keçən ilin müvafiq dövründəkindən 2,3 faiz 

çox) yaşayış evləri tikilmişdir. Nəhayət, ilin birinci rübündə muxtar respublika üzrə 20 milyon 472 min manatlıq 

(ötən ilin müvafiq dövründəkindən 3,6 faiz çox) kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair iki Dövlət Proqramının qəbul 

edilməsi üzrə sərəncamlar imzalamış və bu sənədlər bölgələrin ardıcıl irəliləyişini təmin etmiş, inkişafını 

sürətləndirmişdir. Bu gün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının növbəti mərhələsini yaşayırıq. Azərbaycan yaxın 

gələcəkdə özünü inkişaf etmiş ölkələr sırasında görür. Bunun üçün çox yüksək təməl yaradılmış və 

formalaşdırılmışdır. Deməli, həmin məqsədə çatmaq ölkəmiz üçün tam realdır və şübhəsiz ki, bu işdə Naxçıvan 

MR də öz töhfəsini verəcək. 

 

Asif ŞİRƏLİYEV, 

iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Azərbaycan.-2012.-21 iyun.-N 135.-S.10 
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Naxçıvanın çağdaş intibahı böyük arzulardan, güc və qüdrətdən,  

işgüzarlıqdan qaynaqlanır 
 

Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Ancaq naxçıvanlılar bu blokadanı hiss etmirlər. Çünki həm 

Naxçıvanın rəhbərliyi çox böyük işlər görür, həm də Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi, 

Naxçıvana böyük diqqət göstərir. 

 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Azərbaycanın zəngin mədəniyyətə, qədim tarixə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikası çətin, mürəkkəb və eyni zamanda, parlaq inkişaf yolu keçərək ölkəmizin sosial-iqtisadi, 

siyasi və mədəni həyatında hər zaman əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Hələ Dağlıq Qarabağ ərazisinə Ermənistanın ərazi iddiası və bununla bağlı başlanan müharibə nəticəsində 

1990-cı illərin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı, xüsusilə sənayesi Azərbaycanın 

başqa bölgələrinə nisbətən daha ağır vəziyyətə düşdü. Ümummilli lider Heydər Əliyevin o çətin günlərdə 

Naxçıvana rəhbərlik etməsi və 1993-cü ildə Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün sahələrdə 

olduğu kimi muxtar respublikanın iqtisadiyyatında da əsaslı islahatlar aparıldı. 20 ildən artıq bir dövr ərzində 

blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikada müşahidə olunan tənəzzül həyata keçirilən proqram xarakterli, 

sistemli tədbirlər nəticəsində yenidən iqtisadi tərəqqi ilə əvəzləndi. Bu gün muxtar respublika iqtisadi inkişaf 

səviyyəsinə görə Azərbaycan Respublikasının regionları arasında ilk yerlərdən birini tutur. Prezident İlham 

Əliyevin bu günlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı verilən hesabatlar bir daha həqiqəti 

təsdiqlədi. Ölkə rəhbərinin keçirdiyi görüşlər, iştirak etdiyi tədbirlər fonunda bir daha aydın oldu ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında son illərdə həyata keçirilən çoxşaxəli quruculuq işləri bütün istiqamətlərdə əsaslı 

nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin etmişdir. 1995-ci ildən sonrakı dövr muxtar respublikanın müasir tarixinin 

intibah mərhələsi kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir iqtisadiyyatı 

çoxsahəli strukturu ilə Azərbaycanın digər regionlarından fərqlənir. Bu, muxtar respublikanın Azərbaycan 

Respublikasının əsas ərazisindən təcrid edilmiş coğrafi məkanda yerləşməsi və bununla əlaqədar yerli tələbatı 

müvafiq istehsal sahələri yaratmaqla daxili imkanlar hesabına təmin etmək zərurəti ilə bağlıdır. Son dövrdə 

muxtar respublikada yeni istehsal sahələri yaradılmış, zəngin təbii ehtiyatlar aşkara çıxarılaraq istismara cəlb 

olunmuş, sənaye müasir texnika və texnologiya ilə təchiz edilmişdir. Təbii ehtiyatların və istehsal imkanlarının 

səfərbər edilməsi ilə iqtisadi və sosial inkişafda yeni uğurlu nəticələr əldə edilməkdədir. 

İqtisadi inkişafda müşahidə olunan artım meylləri mövcud istehsal müəssisələrinin fəaliyyətlərini bərpa 

etməsi ilə yanaşı, yeni istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Azad 

sahibkarlığın, xüsusi mülkiyyətin və kiçik biznesin inkişafı üçün yaradılmış əlverişli şəraitin nəticəsi olaraq 

ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı nəzərəçarpacaq dərəcədə artmışdır. Kapital qoyuluşuna yönəldilən 

investisiyalar yeni istehsal müəssisələrinin, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm ocaqlarının, inzibati obyektlərin, 

infrastruktur sahələrinin tikilib istismara verilməsinə xidmət edir. Həyata keçirilən islahatlar əhalinin məşğulluq 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə və maddi rifahının yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. 

Həyata keçirilən bu möhtəşəm quruculuq tədbirlərini ölkə Prezidenti İlham Əliyev muxtar respublikada 

olarkən yüksək qiymətləndirərək demişdir: "Naxçıvan sözün əsl mənasında inkişaf edir. Naxçıvanda bütün 

sahələrdə çox uğurlu inkişaf prosesi gedir. Dinamik inkişafdır. Bütün iqtisadi göstəricilərimiz çox yaxşıdır. Həm 

sənaye istehsalı artır, yeni müəssisələr açılır. Ümumi daxili məhsul artır. Bu gün Naxçıvanda olarkən, bir neçə 

yeni obyektin açılışında iştirak edərkən bir daha görürəm ki, hər bir sahədə uğurlu inkişaf gedir, hər bir sahəyə 

böyük diqqət göstərilir. 

Bu, məni çox sevindirir. Çünki bu, Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir. Ulu öndərin rəhbərliyi altında 

ölkəmiz böyük inkişaf yolu keçmişdir. Bu gün bütün sahələrdə, bütün bölgələrdə və o cümlədən Naxçıvanda 

Heydər Əliyev siyasəti uğurla icra edilir. Bu siyasət milli maraqlarımızın müdafiə edilməsi üçün yeganə düzgün 

siyasətdir. Ölkəmizin dinamik inkişafı göstərdi ki, bu siyasətə alternativ yoxdur". 

Bu məqamda istər-istəməz yaxın keçmişə nəzər salmaq lazım gəlir. 1995-ci ildə Heydər Əliyev məktəbinin 

layiqli nümayəndəsi Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilməsi, onun 
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problemlərə dərindən bələdliyi, ardıcıl və yorulmaz fəaliyyəti, məqsədyönlü və fədakar işinin nəticəsində 

Naxçıvanın uğurları ilbəil artdı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyatın bütün sahələrində müvəffəqiyyətlər 

qazanıldı, diyarın hərtərəfli inkişafı təmin edildi. Heç də təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyevin siyasi kursunu 

böyük inamla davam etdirən ölkə Prezidenti İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafında Naxçıvanın 

xüsusi yeri olduğunu dönə-dönə qeyd edərək demişdir: "Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu 

inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox 

sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl ənənələr gələcək illərdə də davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə görə, həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki bu 

regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır. Mən çox məmnunam ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rəhbərliyi, Vasif Talıbov Heydər Əliyev siyasətini burada uğurla icra edir, onu davam etdirir və 

Naxçıvanın möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verir". 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkə Prezidentinin Naxçıvanın inkişafına verdiyi böyük qiymət, buradakı 

intibahı yüksək qiymətləndirməsi, Ali Məclis sədrinin bölgədə yaradıcı şəkildə həyata keçirdiyi abadlıq-

quruculuq işlərinə dəstək verməsi böyük müvəffəqiyyətlərin əldə olunmasına təkan vermişdir. Göstərilən diqqət 

və qayğıya görə Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bildirən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbov bu intibahın qaynaqlarını belə dəyərləndirmişdir: Bu gün Azərbaycan özünün 

intibah dövrünü yaşayır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu intibah Sizin 

rəhbərliyinizlə uğurla davam və inkişaf etdirilir.Ulu öndərimizin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan hazırda 

lider dövlətə çevrilmişdir. Qısa müddət ərzində əldə olunan uğurların, inkişafın Azərbaycan modelinin bir 

səbəbi ulu öndər Heydər Əliyev yoluna sədaqətdirsə, əsas səbəblərdən biri də bu yolu müasir reallıqları nəzərə 

alaraq davam etdirən qurucu rəhbərin mövcudluğudur. Azərbaycan ümummilli liderimizdən sonra əldə etdiyi 

bütün möhtəşəm nailiyyətlərə görə Prezident İlham Əliyevə borcludur". 

Müstəqillik dövründə Naxçıvanla Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası arasında çoxsaylı 

müqavilələr imzalanıb. Bu münasibətlər Naxçıvanda sərbəst ticarətin, iqtisadi əlaqələrin, elm, təhsil və 

mədəniyyətin inkişafına kömək etməkdədir.  

1995-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və kəndlərində abadlıq işləri böyük vüsətlə aparılmış, 

orta və ali məktəb binaları, mədəni-maarif ocaqları, idman kompleksləri, elmi və inzibati binalar tikilmişdir. 

Naxçıvanın tarixi-memarlıq abidələri, böyük şəxsiyyətlərin ev-muzeyləri təmir olunmuş və ya yenidən 

qurulmuşdur.  

Bu gün muxtar respublikada müşahidə edilən irimiqyaslı quruculuq işlərinin, iqtisadiyyata sürətli investisiya 

qoyuluşlarının təməlində uzun dövr üçün əsası qoyulmuş makroiqtisadi sabitlik və davamlı inkişaf 

dayanmaqdadır ki, bu da ilk növbədə səmərəli idarəetmənin nəticəsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbovun sözləri ilə desək: "Yol düzgün seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə 

sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyacları hədəfə alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar". Prezident 

İlham Əliyev Naxçıvana budəfəki səfəri zamanı bu möcüzənin yeni səhifəsi ilə tanış oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına bundan əvvəlki səfəri - 2010-cu ilin oktyabrında olmuşdur. Ötən müddət 

ərzində muxtar respublikanın iqtisadiyyatında 54 faiz artım olmuş, sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial sahələr 

inkişaf etmişdir. İqtisadiyyatın ümumi strukturuna uyğun olaraq və daxili bazarın qorunması tələbləri nəzərə 

alınaraq 43 istehsal və emal müəssisəsi yaradılmış, ümumi daxili məhsulda özəl sektorun xüsusi çəkisi 86 faiz 

təşkil etmişdir. Əhalinin məşğulluğu sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 5791 yeni iş yeri 

açılmışdır. 2004-cü ildən ötən müddət ərzində açılan iş yerlərinin ümumi sayı isə 50 mindən çoxdur. Hər sahə 

üzrə inkişafın kökündə insan amili və insan tələbatlarının maksimum ödənilməsi dayanır. Bu istiqamətdə 

görülən tədbirlər sırasında əhalinin sağlamlığının qorunması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Prezidentin 2010-cu il səfərindən sonra muxtar respublikanın rayonlarında on beş səhiyyə müəssisəsi 

istifadəyə verilmişdir, 6176 yerlik 13 məktəb binası, 800 yerlik üç uşaq bağçası tikilmiş və ya yenidən 

qurulmuşdur. Bundan başqa, Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsi üçün tədris korpusu, 462 

yerlik tələbə evi, müasir tipli Tələbə Sosial Xidmət Mərkəzi istifadəyə verilmişdir. Təhsil müəssisələrində 405 

elektron lövhə, 3 minə yaxın kompyuter dəsti quraşdırılmışdır. İstifadəyə verilən bütün təhsil müəssislərində 

açıq və örtülü idman qurğuları, idman zalları yaradılmış, Naxçıvanda idmanın müxtəlif növləri üzrə beynəlxalq 

yarışlar keçirilmişdir. 
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Hər bir ölkənin regionlarının inkişafı onun ərzaq təhlükəsizliyi ilə sıx bağlıdır. Hazırda muxtar respublikada 

114 növdə ərzaq, 202 növdə qeyri-ərzaq olmaqla, 316 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilir. Bu artım xeyli dərəcədə sahibkarlığın inkişafı, kənd təsərrüfatının texnika və mineral 

gübrələrə olan tələbatının ödənilməsi ilə bağlıdır. 2005-ci ildən ötən müddət ərzində muxtar respublikaya 822 

kənd təsərrüfatı texnikası, 29 min tondan çox mineral gübrə gətirilərək torpaq mülkiyyətçilərinin istifadəsinə 

verilmişdir. 

Kəndlərin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşılmış, 15 kənd və 14 xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir. Bütün 

yaşayış məntəqələri tamamilə qazlaşdırılmış və rabitə ilə təmin olunmuşdur. Naxçıvan şəhəri, Babək, Şərur və 

Sədərək rayonlarında yeni nəsil telekommunikasiya sistemləri quraşdırılmış, muxtar respublikanın yaşayış 

məntəqələri fiber-optik kabel üzərindən genişzolaqlı və simsiz internetlə təmin olunmuş, rəqəmsal televiziya 

yayımının genişləndirilməsi məqsədi ilə ötürücülərin quraşdırılmasına başlanmışdır. Naxçıvanda fasiləsiz enerji 

təminatı həyata keçirilmiş, Naxçıvan modul və qaz-turbin elektrik stansiyaları, Heydər Əliyev Su Anbarı 

üzərində və Biləvdə su elektrik stansiyaları tikilmişdir. Hazırda Arpaçay Su Anbarı üzərində 20 meqavat 

gücündə stansiyanın və 36 meqavat gücündə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi aparılır. 

Yol-nəqliyyat infrastrukturundakı quruculuq işləri davam etdirilmiş, 88 kilometrlik Naxçıvan-Sədərək 

magistral avtomobil yolu, 8 kilometrdən artıq uzunluğa malik Naxçıvan dairəvi avtomobil yolu istifadəyə 

verilmiş, 32,4 kilometrlik Naxçıvan-Culfa avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmışdır. Hazırda uzunluğu 57 

kilometr olan Çeşməbasar- Boyəhməd, uzunluğu 39 kilometr olan Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq dairəvi 

avtomobil yolunun yenidən qurulması davam etdirilməkdədir. 

Şübhəsiz ki, görülən tədbirlər ümumi məhsul istehsalına da öz təsirini göstərmiş, 2012-ci ilin dörd ayında 

500 milyon manatlığa yaxın ümumi daxili məhsul istehsal olunmuş, bunun hər nəfərə düşən həcmi ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11 faiz artaraq, 1500 ABŞ dollarına çatmışdır. Öz növbəsində əhalinin gəlirləri 

də artmış, cari ilin dörd ayında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği 360 manat təşkil 

etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin dörd ayı ilə müqayisədə 11 faiz çoxdur. Əməkhaqlarındakı artımlar, insanların iş 

yerləri ilə təmin olunmaları demoqrafik vəziyyətə də öz təsirini göstərmiş, muxtar respublika əhalisinin sayı bir 

il əvvəlki göstəriciyə nisbətən 2,1 faiz artaraq 421 min nəfərdən çox olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə başladığı 2003-cü ildən bəri doqquz dəfə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında səfərdə olmuşdur. O, elm, təhsil və mədəniyyət, idman, səhiyyə və sosial təminat, energetika, 

meliorasiya, yol tikintisi və sahibkarlıq, eləcə də hərbi quruculuq sahələrini əhatə edən 60-a yaxın obyektin 

açılışında iştirak etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasına 30 may 2012-ci il səfərindən sonra da diyarın 

sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

sərəncam imzalamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi-mədəni irsinin və milli memarlıq ənənələrinin 

qorunub saxlanılması, şəhərsalma, istirahət və turizm infrastrukturunun yeniləşdirilməsi, abadlıq-quruculuq 

işlərinin davam etdirilməsi, habelə "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı"nda müəyyən olunmuş tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə 2012-

ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 10 milyon manat ayrılmışdır.  

Orta əsrlərdə Şərqin çox möhtəşəm elm, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət 

qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına da dəyərli töhfələr vermişdir. Azərbaycan Atabəyləri - Eldəgizlər 

dövlətinin paytaxtı olmuş Naxçıvan şəhəri əsası Əcəmi Naxçıvani tərəfindən qoyulmuş memarlıq məktəbi ilə 

bütün Şərqdə ad qazanmışdır. Naxçıvanda bu günümüzədək qorunub saxlanılan arxeoloji abidələr, qədim 

karvansaralar, məscid və məbədlər, həmçinin mədəni irsimizin inciləri sırasında çox layiqli yerini tutan, 

Azərbaycan tarixinə nadir incilər kimi daxil olan Möminəxatun, Nuh Peyğəmbər, Qarabağlar türbələri, "Əshabi-

Kəhf" ziyarətgahı, Əlincəçay Xanəgahı öz möhtəşəmliyi ilə bütün dünyanı heyran edir. Zəngin tarixi, elmi və 

ədəbi varislik ənənələrə malik Naxçıvan Azərbaycan siyəsətinə, dünya elminə və ədəbiyyatına, hərb tariximizə 

neçə-neçə görkəmli və əvəzedilməz şəxsiyyətlər yetişdirən bir diyardır.  

Blokada şəraitində olmasına baxmayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası öz qədimliyini və tarixiliyini 

qorumaqla bu gün də sürətlə inkişaf yolundadır. Burada bir sıra mühüm infrastruktur layihələri uğurla həyata 

keçirilmiş, Beynəlxalq Hava Limanı, elektrik stansiyaları, idman kompleksləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və 

turizm obyektləri inşa edilmiş, yeni yollar çəkilmiş, istehsal müəssisələri yaradılmışdır. Şəhər və rayon 

mərkəzlərində, ayrı-ayrı yaşayış yerlərində milli və müasir memarlığın nailiyyətlərini özündə əks etdirən 
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meydanlar, istirahət bağları və parkları, müasir üslublu tikililər, milli arxitekturalı binalar ucaldılmış, neçə-neçə 

tarixi memarlıq abidələri bərpa edilərək əvvəlki tarixi görkəminə qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Prezidentinin sərəncamlarına əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 və 85 illik 

yubileyləri yüksək səviyyədə qeyd olunmuş, Naxçıvanın tarixinə dair yeni elmi araşdırmalar aparılmış, milli 

dəyərlərin inkişafı, tarixi abidələrin qorunması və bərpası istiqamətində tədbirlər görülmüşdür. Görülən 

tədbirlər, tikilən obyektlər ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin bu regionda əyani təzahürüdür. 

Sonda mayın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri zamanı Muxtar 

Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun dediyi sözləri xatırlatmaq yerinə düşər: "Ulu öndər Heydər 

Əliyev daim Azərbaycanı, o cümlədən Naxçıvanın gələcəyini düşünür və deyirdi ki, "Mən istəyirəm ki, mənim 

arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin". Bu gün biz hamımız ümummilli 

liderimizin bu arzu və istəklərinin yerinə yetirilməsinin şahidləriyik. Bütün bunlara görə, Azərbaycan Prezidenti 

cənab İlham Əliyevə dərin hörmət və ehtiramımızı və minnətdarlığımızı bildiririk." 

 

Namiq QƏDİMOĞLU, 

Tahir AYDINOĞLU. 

 

Xalq qəzeti.-2012.-9 iyun.-N 126.-S.5. 
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Böyük quruculuq və vətənpərvərliyin uğurlu hesabatı 
 

İsa HƏBİBBƏYLİ, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru,  

akademik, Milli Məclisin deputatı 

 

Yaxşı yadımdadır, 2007-ci ilin ilk yaz günlərindən birində Türkiyə Cümhuriyyətinin Elazığ Fırat 

Universitetində yenicə rektor seçilmiş professor-doktor Feyzi Bingölü təbrik etmək və universitetlərarası 

qarşılıqlı əməkdaşlıq proqramlarımızı razılaşdırmaq üçün böyük bir heyətlə həmin universitetə 

getmişdik. Rəsmi protokol tədbirləri başa çatdıqdan sonra rektor həmkarım bizi Türkiyənin ən böyük su 

anbarlarından və elektrik stansiyalarından biri olan Kaban barajına aparmışdı. Nəhəng su anbarının 

mühəndisi hələ 1966-cı ildə o dövrdə Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri vəzifəsində çalışan Süleyman 

Dəmirəlin uzaqgörənliyi sayəsində təməli atılmış Kaban barajının tarixindən və müasir dövrdəki 

rolundan geniş bəhs etdikdən sonra biz orada olan gün Naxçıvan Muxtar Respublikasından 16 meqavat 

elektrik enerjisi aldıqlarını bildirərkən daxili bir qürur hissi keçirmişdim. 

 

Bir anda 1992-ci ildə Naxçıvana Ermənistan üzərindən gələn elektrik və qaz xətləri kəsildiyi üçün çox sərt 

keçən qışı yaşaya bilməkdən ötrü məcburən doğranıb yandırılan ağacları xatırlamışdım. Yol boyu Qıvraq-

Arpaçay arasında iki-üç günün içərisində kəsilən uca ağaclar zolağını əhatə edən ərazilər boş səhraya 

bənzəyirdi. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hələ sovet hakimiyyəti illərindən çətin şəraitdə 

tanıyıb dostlaşdığı Türkiyə Cümhuriyyətinin Baş naziri Süleyman Dəmirəllə apardığı danışıqlar, bu iki böyük 

dövlət xadiminin etibarlı münasibətləri sayəsində bərk şaxta olmasına baxmayaraq, Kaban barajından İqdır 

bölgəsinə gələn elektrik enerjisinin Aralıq-Dilucu-Sədərək vasitəsilə Naxçıvana çəkilməsi işi həyata 

keçirilmişdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinin düşməndən, əhalisinin isə amansız şaxtadan xilas 

edilməsində bu iş böyük dönüş nöqtəsi olmuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər 

Əliyevin İran İslam Respublikasının rəhbərləri ilə apardığı danışıqlar sayəsində Araz su elektrik stansiyasından 

Naxçıvana verilən enerjinin bir qədər artırılması ilə fasilələrlə olsa da əhalinin müəyyən səviyyədə elektrik 

enerjisi ilə təmin etmək mümkün olmuşdu. 

Bu hadisələrə sadəcə elektrik enerjisi təminatı kimi baxmaq doğru olmazdı. O çətin, ağır, məşəqqətli 

günlərdə Naxçıvan əhalisinə çatdırılan elektrik enerjisi regionda qış fəslində günəşin doğması qədər qeyri-adi 

dərəcədə əhəmiyyətli idi. Bunlar böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasətinin işıqları idi. İnsanlar Heydər 

Əliyevə öz xalqının günəşi kimi baxırdılar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin böyük səyləri ilə əsası ulu öndərimiz tərəfindən 

qoyulmuş Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə qaz çəkilişi işinin 2005-ci ildə həyata keçirilməsi ilə 

regionda sabit həyatın əsası qoyulmuşdur. Bundan sonrakı dövrlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

qayğısı və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin regionda həyata keçirdiyi ardıcıl və 

məqsədyönlü quruculuq siyasəti sayəsində qədim diyardakı Heydər Əliyev Su Anbarında və Biləv çayı üzərində 

su elektrik stansiyalarının tikilib istifadəyə verilməsi, Naxçıvan modul və qaz-trubin elektrik stansiyalarının 

quraşdırılması ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası nəinki elektrik enerjisi baxımından öz problemini həll 

etmişdir, hətta vaxtilə qardaşlıq köməyindən faydalandığı Türkiyəyə enerji ixrac etmək səviyyəsinə gəlib çata 

bilmişdir. Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 30 may 2012-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına onuncu səfəri zamanı Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolunun açılışı 

mərasimindəki nitqində öz əksini tapan aşağıdakı mətləblər əslində mahiyyəti etibarilə böyük bir tarixi 

mərhələnin ümumiləşmiş yekunu və burada 16 il ərzində görülmüş işlərə verilən böyük qiymətin ifadəsi kimi 

səslənir: "Naxçıvanda digər infrastruktur layihələr də uğurla icra edilir. Naxçıvan 100 faiz qazlaşdırılıbdır. 

Elektrik enerjisi ilə təchizat çox yaxşıdır. Vaxtilə zülmət içində yaşayan insanlar indi o günləri sadəcə olaraq 

ağır günlər kimi xatırlayırlar. Hazırda Naxçıvan elektrik enerjisi ixrac edən diyardır". 

Ən yaxın zamanlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasında Arpaçay Su Anbarı üzərində 20 meqavat, 

Ordubadda 36 meqavat gücündə olan yeni su elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Günəşli 

günlərinin sayı çox olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında alternativ enerji mənbələrinin yaradılması 
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məsələləri də muxtar respublika Ali Məclisinin rəhbəri səviyyəsində günün müzakirə mövzuları sırasında 

dayanır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına müxtəlif illərdəki 

səfərləri zamanı altmışa yaxın böyük sosial-iqtisadi əhəmiyyətə malik olan obyektin açılışı olmuşdur. Öz 

növbəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri də rəhbərlik etdiyi illər ərzində regionda böyük 

bir salnaməlik qədər obyektlərin istifadəyə verilməsi mərasimlərini həyata keçirmişdir. Nəticədə tarix üçün çox 

böyük olmayan bir mərhələdə Naxçıvan Muxtar Respublikası intibah mərhələsi səviyyəsinə çatdırılmış, yeni 

dövrün böyük tarixi yazılmışdır. Möhtərəm Prezidentin Naxçıvana son səfəri zamanı verdiyi qiymətdə ifadə 

olunduğu kimi, "bu gün Naxçıvanda... hər bir sahədə inkişaf gedir, hər bir sahəyə böyük diqqət göstərilir". 

Əvvəla, bu, yəni Naxçıvandakı hərtərəfli yüksəliş Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan regionlarının inkişaf 

etdirilməsi proqramının üzvi tərkib hissəsi olan bir nailiyyətdir. İkincisi, cənab Prezidentin Naxçıvanda 

müşahidə etdiyi "hər bir sahədə inkişaf" ölkə başçısının adı ilə bağlı olan "Şaxələndirmə siyasəti"nin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında ardıcıllıqla, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Nəhayət, üçüncüsü, 

şaxələndirilmiş hərtərəfli inkişaf intibahın əsas prinsiplərindən biridir. 

Bu gün geniş mənada Azərbaycan Respublikası, o cümlədən, ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özünün şaxələndirilmiş hərtərəfli inkişaf 

epoxasını yaşayır. Ölkə rəhbərinin Naxçıvana səfəri də məhz "hər bir sahədə inkişaf" dövrünün salnaməsinə 

yeni və parlaq səhifələrlə tarixə çevrildi. İlk olaraq görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva 

adına Naxçıvan şəhər poliklinikasının açılışı ölkəmizin dövlət siyasətində insan amilinin, sosial siyasətin ön 

mövqeyə çəkildiyinin əyani sübutudur. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün rayonlarında müasir tipli 

xəstəxana kompleksləri insanlara nümunəvi səhiyyə xidməti göstərir. Naxçıvan şəhərində bir neçə il əvvəl cənab 

Prezident tərəfindən açılış mərasimi həyata keçirilərək istifadəyə verilmiş Müalicə-Diaqnostika Mərkəzində ən 

mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatları böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Səfər zamanı Naxçıvan şəhər 

xəstəxanasının yenidən qurulması layihəsinin dövlət başçısı səviyyəsində dəstəklənməsi regionda sosial siyasət 

istiqaməti üzrə daha bir geniş həcmə malik, əhəmiyyətli proqramın həyata keçirilməsinə imkan verəcəkdir. 

Həmçinin ölkə Prezidentinin Naxçıvana səfəri çərçivəsində Culfa Uşaq Musiqi Məktəbinin istifadəyə 

verilməsi sosial siyasət sahəsindəki inkişafın çoxşaxəliliyini nümayiş etdirir. Ötən bir il ərzində Naxçıvan 

Dövlət Universitetində yeni tədris korpusu və tələbələrin xidmət sahələrinə dair obyektlərin inşa olunması 

haqqındakı məlumatlar regionda maarifçi proseslərin inkişaf tempinin göstəricilərindən biri kimi nəzərə çarpır. 

Muxtar respublikada informasiya texnologiyalarından istifadənin meydanının genişləndirilməsinə dair diqqət 

mərkəzinə çəkilən faktlar inkişafın müasirliyinin dolğun mənzərəsini göz önünə gətirir. 

Bütövlükdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Naxçıvan-Culfa 

magistralının açılışı mərasimindəki ötən bir ili əhatə edən çıxışı informasiya tutumuna, zəngin statistikasına, 

təhlil və ümumiləşdirilməsinə görə sanki bir neçə ilin hesabatı idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası cəmi bir il 

ərzində bir neçə dəfə inkişaf etmiş, qurulub tikilmişdir. Bu yığcam və dərin məzmunlu çıxışın arxasında 

fasiləsiz, böyük və gərgin fəaliyyətin ciddi və əhəmiyyətli nəticələri dayanırdı. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan miqyasında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni intibahın əsas 

əlamətlərindən biri də ölkənin tranzit imkanlarının böyük sürətlə artırılması və genişləndirilməsi ilə bağlıdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə bu iş həm də artıq iyirmi ildən çox davam edən blokadanın aradan 

qaldırılması üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Düşmən əhatəsində, blokada şəraitində regionun tranzit 

imkanlarının genişləndirilməsi "hər bir sahədə inkişaf" proqramı üçün ən zəruri faktorlardan biridir. Klassik 

intibah üçün də Böyük İpək yolu, karvan yolları, ölkədən-ölkəyə çıxış imkanları əsas amil olmuşdur. Bu 

istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilmiş genişmiqyaslı tədbirlər ilk növbədə regionun 

bədnam qonşular tərəfindən salınmış ağır blokada vəziyyətindən çıxarılmasına xidmət etmişdir. 

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət rəhbərləri ilə apardığı səmərəli 

danışıqlar nəticəsində 1992-ci ildə Anadolunu Naxçıvanla əlaqələndirən Sədərək-Aralıq-Dilucu "Ümid 

körpüsü"nün salınması ilə blokadanın tilsimi sındırılmışdır. "Ümid körpüsü" eyni zamanda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının əvvəlcə Türkiyə qapısına, sonra isə Anadolu vasitəsilə Avropa qapısına çevrilmişdir. Bundan 

başqa, 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Araz çayı üzərində 

Şahtaxtı-Poldəşt körpüsünün istifadəyə verilməsi Naxçıvanın Şərqin qapısı olması statusunu bir daha təsdiq 

etmişdir. Bunlardan sonra qarşıda duran əsas vəzifə tranzit xarakterli yolların, Culfa-Sədərək magistralının 
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beynəlxalq standartlara uyğun qurulması əsasında yol-nəqliyyat infrastrukturunu müasir tələblər səviyyəsinə 

qaldırmaqdan ibarət idi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin məsələyə regionun iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi 

ilə bərabər, həm də ölkələrarası əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə münasib imkanlar yaratmaq baxımından 

yanaşaraq problemin həllinə qlobal münasibət bəsləməsi sayəsində Sədərək-Şərur-Naxçıvan-Culfa 

magistralında müasir yol mədəniyyətinə nümunə ola biləcək bir səviyyədə proqram uğurla həyata keçirilmişdir. 

Bu mənada səfəri zamanı Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolunun açılışına 

xüsusi diqqət yetirməsi, həmin magistralın istifadəyə verilməsi mərasimində geniş çıxış etməsi artıq başa 

çatdırılmış böyük bir proqramın həm regional, həm də beynəlxalq əhəmiyyətinə dövlət başçısı miqyasında 

verilən önəmin göstəricisidir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Naxçıvana qədər uzadılacağı barədə Azərbaycan 

və Türkiyə rəsmilərinin dövlətlər səviyyəsində bəyan etdikləri açıqlamaların gerçəkləşəcəyi də nəzərə alınarsa, 

sözün həqiqi mənasında Qars-Naxçıvan-Təbriz, yaxud da əksinə, Naxçıvan-Qars-Ankara... vasitəsilə muxtar 

respublika tranzit mərkəzlərdən biri olmaq funksiyasını daşıya biləcəkdir. Bu yolla Naxçıvan təkcə Şərq-Qərb 

yük-sərnişin daşımaçılığının deyil, elmin və mədəniyyətlərin də dialoqunun, sintezinin daha geniş qovşağına 

çevrilmək imkanı qazanacaqdır. 

Bütün bunlar isə öz növbəsində müasir inkişafın, yeni intibahın formalaşmasında mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan nəqliyyat dəhlizinin bu günü və gələcəyi haqqında söylədiyi 

aşağıdakı fikirlər real və uzaqgörən böyük bir siyasətin ifadəsidir: "Bu yolun (Naxçıvan-Culfa magistralının - 

İ.H.) açılması Naxçıvanda böyük yol-nəqliyyat layihələrinin icrasının təzahürüdür. Biz iki il bundan əvvəl 

Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun açılışını qeyd etmişdik. Gözəl, dördzolaqlı, rahat yoldur. İndi Naxçıvan-

Culfa magistral yolunun açılışını qeyd edirik. Bu vaxta qədər, ya bu arada dairəvi yol da tikilibdir. Beləliklə, 

Naxçıvan tranzit mərkəzə çevrilməkdədir. Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Ancaq naxçıvanlılar bu 

blokadanı hiss etmirlər. Çünki həm Naxçıvanın rəhbərliyi çox böyük işlər görür, həm də Azərbaycan dövləti hər 

zaman olduğu kimi, Naxçıvana böyük qayğı göstərir. Naxçıvanın respublika qarşısında duran vəzifələri icra 

etmək üçün bütün imkanları vardır". 

Aydın məsələdir ki, yol-nəqliyyat layihələri gömrük xidməti ilə üzvi surətdə əlaqədardır. Son illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Culfa və Şahtaxtı gömrükxanaları üçün müasir komplekslər tikilib istifadəyə 

verilmişdir. Dünya standartları səviyyəsində qurulub tikilmiş Naxçıvan gömrükxanaları muxtar respublikanın 

giriş qapıları olaraq geniş mənada Azərbaycan haqqında ilkin yüksək təsəvvür yaratmaq imkanlarına malikdir. 

Naxçıvan gömrükxanaları ölkəmizin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, həm də azərbaycançılıq 

funksiyalarını məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin muxtar respublikaya səfəri zamanı Culfa-Naxçıvan-

Şərur-Sədərək magistralının üzərində salınmış Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi özünün maddi-texniki bazasına 

və memarlıq üslubuna görə bu sahədə tamamilə yeni inkişaf səviyyəsinin real göstəricisidir. Hətta Naxçıvan 

Şəhər Gömrük İdarəsinin açılışı mərasimində cənab Prezidentə verilən məlumatda deyildiyi kimi, "buradakı 

bəzi müasir vasitələr Cənubi Qafqazın digər ölkələrində hələ ki, yoxdur... İnşa olunmuş gömrük laboratoriyası 

da yüksək standartlara cavab verir... Burada Cənubi Qafqazda yeganə olan geni dəyişdirilmiş malların təyini 

üzrə mikrobiologiya laboratoriyası da yaradılmışdır". 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında biri digərini tamamlayan magistrallar və gömrükxanalar həm 

müasir tərəqqiyə, həm də tranzit əlaqələrin, inteqrasiya proseslərinin inkişafına ciddi təkan verir. Böyük 

magistrallar üzərindəki Naxçıvan gömrükxanaları müstəqil Azərbaycanın etibarlı keçid-buraxılış məntəqəsi, 

azərbaycançı mövqeyin tənzimlənmə nöqtəsidir. Ölkə Prezidentinin səfər proqramına Naxçıvan Şəhər Gömrük 

İdarəsi üçün tikilmiş müasir kompleksin daxil edilməsi yeni Naxçıvanın Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında 

mühüm hesabatlarından biridir. 

Eyni zamanda, istismara verilmiş 150 hektar sahəni əhatə edən Naxçıvan Sement Zavodu da yeni 

Azərbaycanın müasir sənaye mühitində mühüm yer tutan böyük istehsalat kompleksidir. Dövlətimizin rəhbəri 

İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ilə birlikdə sement zavodunun ərazisi ilə 

tanışlıq üçün avtobusla hərəkət etməsi bu istehsalat kompleksinin geniş əhatə dairəsini, həcmini, iqtisadi 

imkanlarını əyani şəkildə təsəvvür etməyə şərait yaradır. Ən yeni texnologiya ilə təchiz olunmuş Naxçıvan 

Sement Zavodu Naxçıvan Muxtar Respublikasının sürətli inkişafına dövlət qayğısının əməli ifadəsidir. 
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Ölkə Prezidentinin budəfəki Naxçıvan səfəri tarixlə müasirliyi vəhdətdə təqdim etmək baxımından da 

əhəmiyyətli olmuşdur. Ölkə başçısının çıxışındakı "Naxçıvan Azərbaycanın qədim torpağıdır, Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsidir. Naxçıvanın bütün daşları, bütün abidələri Azərbaycan tarixinə, Azərbaycan mədəniyyətinə 

məxsusdur" kimi mülahizələr regiondakı milli tarixi yaddaşın, davamlı ənənələrin, maddi-mədəni irsin 

qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, həm də torpağımıza göz dikmiş təcavüzkarlara qarşı qəti cavabın ifadəsidir. 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 may 2012-ci il tarixli sərəncamında öz əksini tapmış 

fikirlərdə də tarixiliklə müasirlik üzvi əlaqədə ifadə olunmuşdur: "Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, 

ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr 

vermişdir. Azərbaycan Atabəyləri - Eldəgizlər dövlətinin paytaxtı olmuş Naxçıvan şəhəri əsası Əcəmi 

Naxçıvani tərəfindən qoyulmuş memarlıq məktəbi ilə bütün Şərqdə məşhurlaşmışdır. Naxçıvanda bu günədək 

qorunub saxlanılmış arxeoloji abidələr, qədim karvansaralar,... həmçinin mədəni irsimizin inciləri sırasına daxil 

olan Möminə xatun, Nuh peyğəmbər, Qarabağlar türbəsi, Əshabi-kəhf ziyarətgahı, Əlincəçay Xanəgahı öz 

möhtəşəmliyi ilə seçilir. Zəngin ədəbi ənənələrə malik Naxçıvan Azərbaycana dünya ədəbiyyatının görkəmli 

nümayəndələri olan Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Araz kimi 

şəxsiyyətləri bəxş etmişdir. 

Blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası öz qədimliyini və tarixiliyini 

qorumaqla bu gün də sürətlə inkişaf edir". 

Tarixi yaddaşın və ənənələrin bərpası Naxçıvan üçün varisliyin və müasir inkişafın möhkəm təməllərini 

atmaq deməkdir. Tarix çoxəsrlik Naxçıvanın pyedestalı, yeni Naxçıvan isə onun üzərində ucaldılmış heykəlidir. 

Tarixlə müasirlik bir yerdə, bütövlükdə Naxçıvanı möhtəşəm abidəyə çevirir. Bu mənada qeyd olunan 

sərəncamdakı tarixi-mədəni irsin qorunması zəminində müasir infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə 

dair olan müddəalara Naxçıvandakı inkişaf modelinin xarakteri nəzərə alınmaqla inkişafın yeni mərhələsinə işıq 

salmaq, dəstək vermək mənasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Heç şübhəsiz, müstəqillik əldə etmiş ölkənin inkişafının əsas göstəricilərindən biri də milli-mənəvi 

özünüdərk proseslərinin daha da dərinləşdirilməsi, milli dəyərlərin, vətənpərvərlik ruhunun möhkəmləndirilməsi 

istiqamətində aparılan işlərlə, həmin sahədə əldə olunan nəticələrlə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin 

Naxçıvana səfəri çərçivəsində Kəngərli rayonunda "N" saylı hərbi hissədə qərargah binasının və Culfada sərhəd 

zastavasının açılışı mərasimlərində iştirakı muxtar respublikada hərbi vətənpərvərlik istiqamətində həyata 

keçirilən kompleks tədbirlərin daha da genişləndirilməsinə dövlət səviyyəsində göstərilən diqqətin əməli 

təzahürüdür. Bütövlükdə isə Prezident regionun geosiyasi vəziyyətini nəzərə almaqla həyata keçirilən çoxcəhətli 

tədbirlərə geniş mənada Vətənpərvərlik və azərbaycançılıq baxımından yanaşaraq, son nəticələri bu müstəvidə 

yüksək səviyyədə dəyərləndirmişdir. 

Haqlı olaraq bu cəhətdən xalqımızın ümummilli lideri, Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb-çalışdığı, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi fəaliyyət göstərdiyi 1991-1993-cü illərdə burada baş 

vermiş, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir çox ictimai-siyasi 

hadisələr, qəbul edilmiş mühüm, taleyüklü qərarlar qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırılmışdır. Cənab Prezidentin 

çıxışında deyildiyi kimi, müstəqilliyə gedən yol böyük düha Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə Naxçıvandan 

başlanmışdır. Həqiqətən də, məhz görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin möhkəm siyasi iradəsi, böyük 

uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının dövlət bayrağı kimi qəbul 

edilməsi, Naxçıvanda Sovetlər İttifaqının saxlanılmasına dair referendumun keçirilməməsi, burada Yeni 

Azərbaycan Partiyasının yaradılması bütövlükdə ölkəmiz, müstəqil dövlətimiz üçün çox əhəmiyyətli olan tarixi 

hadisələrdir. Dövlət quruculuğunun başlanğıc dövrünün çətin və mürəkkəb ictimai-siyasi mühitində belə 

hadisələrin baş verməsi sözün böyük mənasında Vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq nümunəsi idi. 

Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin keşməkeşlərlə dolu olan mənalı həyatının xüsusi bir mərhələsi kimi, 

tərcümeyi-halının Naxçıvan dövrünün hadisələri də müasir nəsillər üçün azərbaycançılıq, vətənpərvərlik 

dərsləridir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 may 2012-ci il tarixli sərəncamında da qeyd olunduğu 

kimi, "məhz həmin illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası istiqamətində atdığı 

cəsarətli addımlar, onun sədrliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin qəbul etdiyi tarixi qərarlar ölkəmizdə gedən 

proseslərə öz müsbət təsirini göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyində mühüm rol oynamışdır". 

Bütün bunlar isə Heydər Əliyevin simasında əsl vətənpərvərliklə dövlətçiliyin vəhdətinin mühüm nəticələri idi. 
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Ona görə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Naxçıvan səfərində azərbaycançılığın, 

Vətən və xalq sevgisinin Heydər Əliyev dərsləri zəminində regionda gedən prosesləri dəyərləndirərək geniş 

mənada vətənpərvərlik motivlərinə xüsusi olaraq diqqət yetirmişdir. Fikrimcə, Azərbaycan dövlətinin rəhbərinin 

vətənpərvərliyə dair Naxçıvan haqqındakı aşağıdakı mülahizələri, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının 

hər bir vətəndaşına ünvanlanmış qiymətdir, mesajdır və tapşırıqdır: "Əsas məsələ Vətən sevgisidir. İqtisadi 

imkanlar böyük də ola bilər, o qədər böyük olmaya da bilər. Amma əgər Vətən sevgisi varsa, məhdud iqtisadi 

imkanlarla da çox iş görmək olar. Mən çox şadam ki, naxçıvanlıların vətənə bağlılığı həmişə olduğu kimi çox 

yüksək səviyyədədir. Bu ideyalar, azərbaycançılıq fəlsəfəsi, dövlətçiliyə olan sədaqətimiz bizi irəli aparır". 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bu mülahizələri azərbaycançılıq düşüncəsini daha da zənginləşdirən 

və dərinləşdirən qiymətli siyasi tezislərdir. İrəli sürülən siyasi-nəzəri düşüncə müasir mərhələdə azərbaycançılıq 

fəlsəfəsinin vətənpərvərliklə dövlətçiliyə sədaqətin vəhdətindən ibarət olması konsepsiyasını cəmiyyətə təqdim 

edir. 

Nəticə etibarilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq işlərinə qiymət verərkən də "doğma xalqına, doğma diyarına qəlbən 

bağlı olmağı" xüsusi vurğulayaraq ictimai fikrin diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Ölkəyə və xalqa, doğma torpağa 

və insanlara qəlbən bağlılıq müasir tərəqqi və yüksəliş üçün dövlət başçısı səviyyəsində ifadə olunmuş "hər bir 

sahədə inkişaf" konsepsiyasının siyasi-fəlsəfi əsaslarından ibarət düstur kimi səslənir. Səfər zamanı isə bu 

fikirlər konkret olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında Azərbaycanın bu qədim və həmişəcavan 

regionunda blokada şəraitində qurub-yaradan insanların mübarizəsinə, fədakarlığına verilən yüksək qiyməti 

ifadə edirdi: "Burada hər bir sahədə gözəl inkişaf vardır. Naxçıvan şəhəri gözəlləşir, yaşıllaşır, abadlaşır. Hər 

tərəf göz oxşayır, hər tərəfdə böyük zövqlə binalar tikilir. Bütün bu işlər onu göstərir ki, bu işləri görən insanlar 

doğma xalqına, doğma diyarına qəlbən bağlıdırlar". 

Dövlət başçısı səviyyəsində verilən belə bir yüksək qiyməti, inamı və etibarı qazanmaq Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə regionda illərdən bəri düşünülmüş, ardıcıl və 

məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən quruculuq proseslərinin və milli siyasətin əsas istiqamətverici ideyası 

kimi müəyyən olunmuş azərbaycançılıq ideologiyasının gerçəkləşdirilməsi sayəsində əldə olunmuş böyük 

nəticədir. Ölkə rəhbərinin irəli sürdüyü ideyaların işığında Naxçıvan Muxtar Respublikası bundan sonra da 

Azərbaycan Respublikasının tərkibində daim inkişaf edəcəkdir. 

 

Azərbaycan.-2012.-7 iyun.-N 124.-S.5. 
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2012-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq 

reallaşdırılan iqtisadi siyasət nəticəsində cari ilin ilk rübü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

iqtisadiyyatın real sektoru üzrə dinamik inkişaf meylləri qorunub saxlanılmışdır. İlin əvvəlindən ötən üç 

ay ərzində muxtar respublikada yaradılmış ümumi daxili məhsulun həcmi 370 milyon 183 min manata 

çatmaqla bir il öncəki müvafiq göstəricini 11,2 faiz üstələmişdir. ümumi daxili məhsulun sahə 

strukturunda ilk yeri 33,1 faizlik payla sənaye, ikinci yeri isə 23,5 faizlik xüsusi çəkiylə tikinti tutmuşdur. 

2012-ci ilin yanvar-mart aylarında hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi ötən ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 12 faiz artaraq 882,2 manat (1122 ABŞ dolları) səviyyəsində olmuşdur.  

 

2011-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində sənaye məhsulunun 

həcmi 14,6 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 8,3 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 3,6 faiz, 

nəqliyyat sektorunda yük daşınması 10,2 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 6,2 faiz, o cümlədən mobil rabitə 

xidməti 5,9 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17,1 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 13,7 faiz, ixracın 

həcmi 4,3 faiz, əhalinin gəlirləri 6,1 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 4 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 12 faiz 

artmışdır. 

Sənaye 

Həyata keçirilən səmərəli iqtisadi siyasət muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi olan 

sənayedə böyük irəliləyişə səbəb olmuşdur. Cari ilin ilk rübündə muxtar respublikada 181 milyon 351 min 

manat həcmində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki göstəricini 14,6 

faiz üstələyir. Sənaye məhsulu istehsalının 95,6 faizi malların, 4,4 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. 

Sənayenin dövlət sektorunda 13 milyon 985 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 167 milyon 366 min 

manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 92,3 faizi özəl sektorun payına 

düşmüşdür.  

Yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər 2012-ci ilin ilk rübündə də davam 

etdirilmişdir. Cari ilin yanvar-mart ayları ərzində 7 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, 

34 layihə üzrə isə işlər davam etdirilməkdədir. Yeni yaradılmış istehsal və xidmət layihələrinin 4-ü, qurulması 

davam edən istehsal və xidmət layihələrinin isə 28-i Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığa Kömək 

Fondunun maliyyə dəstəyi ilə icra olunmuşdur. 

Cari ilin ilk rübü ərzində sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə 3 milyon 742 

min manatdan çox həcmdə kredit verilmişdir ki, bu da təsərrüfat fəaliyyətinin dərinləşməsini təmin etməkdədir. 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı  

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 202 milyon 811 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq 

dövründəki göstəricidən 8,3 faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 168 milyon 388 min manatı və ya 83 faizi 

tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada 63 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, 

yenidən qurulmuş və ya təmir olunmuş, 126 müxtəlif təyinatlı obyektin isə inşası və ya təmiri davam 

etdirilmişdir. İnzibati binaların tikintisi üzrə 2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində ümumilikdə 4 inzibati 

binanın inşası başa çatdırılmış, 18 inzibati binanın isə tikintisi, yenidən qurulması və ya təmiri işləri hazırda 

davam etdirilməkdədir. 

Həyata keçirilən irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirləri bütün inzibati ərazini, o cümlədən ucqar 

yaşayış məntəqələrini də əhatə etməkdədir. Cari ilin ilk rübü ərzində 1 kənd mərkəzinin inşası davam 

etdirilmişdir. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada 1 yaşayış binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 4 

yaşayış binasının tikintisi, 2 yaşayış binasının isə yenidən qurulması davam etdirilir. Hazırda 5 qazanxanada 

tikinti işləri aparılmaqdadır. 

Əhali gəlirlərinin dinamik artımı, həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin inşası 

prosesini də xeyli sürətləndirmişdir. 2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi 

vəsaiti hesabına ümumilikdə 87 min 531 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin 

müvafiq dövründəki göstəricidən 1953 kvadratmetr və ya 2,3 faiz çoxdur. 
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1 aprel 2012-ci il tarixə Naxçıvan şəhərində 49,3 kilometr uzunluğunda kanalizasiya və 50,3 kilometr 

uzunluğunda içməli su xətləri çəkilmişdir. Bu dövr ərzində yaşayış mənzillərinə su və kanalizasiya xətlərinin 

çəkilişi işləri davam etdirilmişdir. Layihə başa çatdıqdan sonra Naxçıvan şəhərinin əhalisi fasiləsiz keyfiyyətli 

içməli su ilə təmin olunacaq, kanalizasiya sistemi isə şəhərin bütün məhəllələrini əhatə etməklə tamamilə 

yeniləşdiriləcəkdir. Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarının mərkəzləri və ətraf 

kəndlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi üzrə işlər davam etdirilməkdədir. Bu 

müddət ərzində muxtar respublikada 6 kəhriz təmir olunmuşdur. 2 kəhrizin bərpası, 12 kəhrizin isə təmiri 

davam etdirilir. 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma 

2012-ci ilin yanvar-mart aylarında 2008-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə bitkiçilik 

məhsullarının həcmi 7,8 dəfə artaraq 1 milyon 32 min manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 69,6 faiz 

artaraq 19 milyon 176 min manata çatmışdır. Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmləri 

ilə təchizatı davamlı olaraq yaxşılaşdırılmışdır. 2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində 83 ədəd müxtəlif adda 

kənd təsərrüfatı texnikası gətirilmiş və bu dövr ərzində 69 ədəd maşın və mexanizm lizinq yolu ilə icarəyə 

verilmişdir. Bütövlükdə "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaranandan muxtar respublikaya 

gətirilmiş kənd təsərrüfatı təyinatlı texnikaların sayı 768-ə çatdırılmışdır. İlin ilk rübü ərzində "Naxçıvan 

Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 1 milyon 419 min 

manatdan çox olan 3 min 830 tona yaxın mineral gübrə paylanmışdır. 

Bu ilin yanvar-mart aylarında da bitkiçiliyin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmış, bank və kredit 

təşkilatları tərəfindən bu sahədə fəaliyyət göstərən istehsalçılara 2 milyon 84 min manatdan çox kredit 

verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricini 68 faiz üstələyir. Operativ məlumatlara əsasən, 16 aprel 2012-ci il 

tarixə cari ilin məhsulu üçün 8 min 758 hektar sahədə yazlıq əkin aparılmış və hazırda bu iş öz aktiv 

mərhələsindədir.  

Aqrar sektorun inkişafında mühüm təsir vasitəsi olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam 

etdirilir. Son illər ərzində ümumi tutumu 9 min 720 ton olan 14 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, ümumi 

tutumu 2000 ton olan 1 soyuducu anbarın qurulması hazırda davam etdirilir.  

Cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikaya 146 baş cins mal- qara gətirilərək lizinq yolu ilə 

fermerlərə verilmişdir. 

2012-ci ilin yanvar-mart aylarında heyvandarlığın inkişafına dəstək məqsədilə muxtar respublikanın 

bank və kredit təşkilatları tərəfindən fermerlərə 1 milyon 276 min manatdan çox kredit verilmişdir. 1 aprel 

2012-ci il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 109 min 165 baş, qoyun 

və keçilərin sayı isə 663 min 381 baş olmuşdur ki, bu da 1 aprel 2011-ci il tarixə olan göstəriciləri hər iki halda 

1,6 faiz üstələmişdir. 2012-ci ilin yanvar-mart aylarında muxtar respublikada diri çəkidə 5027,4 ton ət, 11553,2 

ton süd istehsal olunmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 2,3 və 1,3 

faiz çoxdur. 

Quşçuluğun inkişafına hərtərəfli dövlət yardımı davam etdirilmiş və 2012-ci ilin yanvar-mart aylarında 

bu sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlara 435 min manatdan çox kredit verilmişdir ki, bu da bir il öncəki 

müvafiq göstəricini 40,5 faiz üstələyir. Ötən dövr ərzində quşçuluq sahəsində 2 yeni təsərrüfat subyekti 

fəaliyyətə başlamış, 6 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması istiqamətində isə işlər davam etdirilməkdədir.  

Kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən olan arıçılığın inkişafı məqsədi ilə dövlət maliyyə dəstəyinin 

həcmi ildən-ilə artırılmaqdadır. Cari ilin ötən dövrü ərzində bu sahəyə bank və kredit təşkilatları tərəfindən 100 

min manata yaxın həcmdə kredit verilmişdir.  

Ümumilikdə cari ilin ilk rübü ərzində kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə təsərrüfat subyektlərinə 3 milyon 895 

min manatdan çox həcmdə kreditin verilməsi təmin olunmuşdur. 2012-ci ilin yanvar-mart aylarında 20 milyon 

472 min manat həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq 

dövründəki göstəricini 3,6 faiz üstələyir.  

Cari ilin ilk rübü ərzində 5 subartezian quyusu istifadəyə verilmiş, 2 nasos stansiyasının tikintisi, 1 

nasos stansiyasının isə əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. 

212 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 262 mindən çox ağac və bəzək kolu 

əkilmişdir. 

Nəqliyyat, rabitə və energetika 
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İlin əvvəlindən ötən üç ay ərzində muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2011-ci ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 10,2 faiz, sərnişin daşınması isə 8,3 faiz artmışdır. Yük və sərnişin 

daşınmasından bütövlükdə 8 milyon 747 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq 

dövründəki göstəricidən 9,3 faiz çoxdur. Muxtar respublikada nəqliyyat kompleksinin işinin daha da 

yaxşılaşdırılması məqsədilə cari ilin ilk rübü ərzində 3 milyon 690 min manat həcmdə investisiyadan istifadə 

olunmuşdur. 

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində Şərur Rayon Rabitə İdarəsi üçün yeni inzibati bina inşa olunmuş 

və universal poçt xidmətləri üçün infrastruktur yaradılmışdır. Bu dövr ərzində muxtar respublikanın iri yaşayış 

məntəqələrində genişzolaqlı internet xidmətlərinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, Ordubad 

şəhərində, Babək rayonunun Cəhri və Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndlərində bu xidmətdən istifadəyə 

başlanılmışdır. Şərur rayonunun Püsyan, Alışar, Tumaslı, Babək rayonunun Şıxmahmud kəndlərində avtomat 

telefon stansiyalarının arabağlantıları fiber-optik kabel xətləri ilə təmin edilmişdir. Muxtar respublika ərazisində 

cari ilin fevral ayının 1-dən başlayaraq rəqəmsal televiziyanın test yayımına başlanılmışdır. 

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada 616 ədəd yeni stasionar telefon sabit 

şəbəkəyə qoşulmuş, 1 aprel 2012-ci il tarixə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 66-ya 

çatmışdır. 1 aprel 2012-ci il tarixə aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 427982 ədəd, əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən mobil telefonların sayı isə 102 ədəd olmuşdur. 

2012-ci ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2011-ci ilin 

müvafiq dövründəki göstəricini 6,2 faiz üstələyərək 10 milyon 486 min manat olmuşdur. Ümumi xidmətlərin 

85,6 faizi mobil rabitənin payına düşmüşdür ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 5,9 faiz 

çoxdur. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində Şərur rayonunda Arpaçay, Ordubad rayonunda Ordubad su elektrik 

stansiyalarının inşası işləri davam etdirilmişdir. Babək rayonunda 132/110 kilovoltluq "Araz" elektrik 

yarımstansiyasında 50 mva gücündə yeni 132/110 kilovoltluq transformatorun quraşdırılması işləri başa 

çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində "Naxçıvan" elektrik yarımstansiyasının yeni avadanlıqlarla təchiz edilməsi və 

başqa əraziyə köçürülməsi işləri davam etdirilməkdədir. Muxtar respublikada 8 ədəd müxtəlif güclü 

transformator yarımstansiyasının quraşdırılması və 18 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik 

verilişi xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. 1 aprel 2012-ci il tarixə 79 min 228 əhali abonenti təbii qazla 

təmin olunmuşdur.  

Sahibkarlıq, gəlirlər və məşğulluq 

2012-ci ilin ilk rübündə muxtar respublika üzrə 9 hüquqi və 439 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb ki, bu da 

iqtisadi aktivliyin yüksələn səviyyəsini səciyyələndirməkdədir. 

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 13 milyon 649 

min 608 manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 12,3 faiz çoxdur. Verilmiş kreditlərin 6 milyon 40 min 259 manatı və yaxud 44,3 faizi 

qısamüddətli, 7 milyon 609 min 349 manatı və yaxud 55,7 faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur. 

Yerli istehsalın inkişafı strategiyasına uyğun olaraq hazırda muxtar respublikada 311 növdə məhsul 

istehsal olunmaqdadır. Bu məhsulların 114 növü ərzaq, 197 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 94 növdə ərzaq, 

168 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 262 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir. 

2012-ci ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 6,1 faiz artaraq 

298 milyon 77 min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 4 faizlik artımla 711 manata çatmışdır. Bu dövr 

ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 354,1 manata çatmışdır ki, bu da bir il öncəki səviyyədən 12 faiz 

çoxdur. Yüksək iqtisadi fəallıq şəraiti məşğulluq məsələlərinin də səmərəli həllinə geniş imkanlar açmaqdadır. 

2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 1 aprel 2012-ci il tarixədək muxtar respublikada 50187 yeni iş yeri 

yaradılmışdır ki, onun da 34089-u və ya 67,9 faizi daimi iş yerləridir. 2012-ci ilin ilk rübü ərzində yaradılmış 

1147 yeni iş yerinin 1034-ü və ya 90,1 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 184 milyon 

manatdan artıq həcmdə istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da bir il öncəki 

göstəricidən 16,4 faiz çoxdur. Cari ilin ötən dövrü ərzində əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsini daha da 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə Culfa gömrük sərhəd-buraxılış məntəqəsinin gömrük nəzarəti zonasında muxtar 
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respublikada ilk rüsumsuz ticarət mağazası istifadəyə verilmişdir. Bu mağazadan gömrük sərhədini keçən 

şəxslər məhsulları daha sərfəli qiymətlərə ala biləcəklər. 

Xarici ticarət, maliyyə və sığorta 

2012-ci ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 60 milyon 289 min 

ABŞ dollarına çatmışdır. Xarici ticarət dövriyyəsinin 46 milyon 390 min ABŞ dollarını ixrac, 13 milyon 899 

min ABŞ dollarını isə idxal təşkil etmişdir. Son bir ildə ixracın həcminin 4,3 faiz artması və idxalın həcminin 

44,5 faiz azalması muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafından xəbər verməkdədir. 

Cari ilin ilk rübü ərzində ümumi iqtisadi fəallığa paralel olaraq büdcə daxilolmalarının da həcmində 

müsbət dinamika müşahidə olunmuşdur. 2012-ci ilin ötən dövrü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulandan 22,2 faiz çox vəsait daxil olmuşdur. 1 aprel 2012-ci il tarixə muxtar 

respublikanın banklarında açılmış bank hesablarının sayı 13054-ə çatmışdır ki, bunun da 10340-ı və ya 79,2 

faizi aktiv hesablardır. Cari ilin ötən dövrü ərzində açılmış 877 bank hesabının 877-si də aktiv hesab olmuşdur. 

2012-ci ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada bütün sığorta növləri üzrə daxilolmalar 924,8 min manat 

olmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq göstəricidən 556,4 min manat və ya 2,5 dəfə çoxdur. Sığorta növləri 

üzrə daxilolmaların 382,1 min manatı və ya 41,3 faizi könüllü sığorta, 542,7 min manatı və ya 58,7 faizi isə 

icbari sığorta daxilolmalarının payına düşmüşdür. Bu dövr ərzində sığorta hadisələri ilə əlaqədar sığorta 

ödəmələri 465,6 min manat olmuşdur ki, bunun da 464,5 min manatını və ya 99,8 faizini könüllü sığorta, 1,1 

min manatını və ya 0,2 faizini icbari sığorta ödənişləri təşkil etmişdir.  

Humanitar sahə  

Təhsil sahəsində infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində hazırda Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Pedoqoji, Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültələrinin binasının yenidən qurulması işləri 

davam etdirilməkdədir. Naxçıvan şəhərində 608 şagird yerlik Naxçıvan Qızlar Liseyinin və Culfa rayonunun 

Yaycı kəndində 774 şagird yerlik 1 nömrəli tam orta məktəbin binalarının yenidən qurulması başa çatdırılmış, 

Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində tam orta məktəb binasının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 10 və 17 nömrəli 

tam orta məktəblərin binalarının yenidən qurulması, Ordubad şəhərində M.Füzuli adına tam orta internat 

məktəbinin binasının təmiri davam etdirilir. 

Naxçıvan şəhərində 280 yerlik 3 nömrəli uşaq bağçasının binasının tikintisi başa çatdırılmış, 1 nömrəli 

uşaq bağçasının binasının tikintisi, Şahbuz şəhərində uşaq bağçasının binasının isə təmiri hazırda davam 

etdirilir. Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbinin və Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx kəndində uşaq 

musiqi məktəbinin binalarının yenidən qurulması davam etdirilməkdədir. 

Səhiyyə sahəsində genişmiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirlərinə uyğun olaraq cari ilin ilk rübü 

ərzində Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binasının tikintisi, Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına 

Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Mərkəzinin binalarının yenidən 

qurulması, Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanası binasının isə təmiri davam etdirilmişdir. Naxçıvan şəhərində hərbi 

xəstəxana binasının tikintisi hazırda davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublika əhalisinin sayı 1 aprel 2012-ci il tarixə bir il öncəyə nisbətdə 8 min 518 nəfər artaraq 

420 min 655 nəfər olmuşdur. 2012-ci ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada 2 min 648 körpə doğulmuşdur 

ki, bu da bir il öncəki göstəricini 40 nəfər üstələyir. Ötən dövr ərzində aztəminatlı vətəndaşlar xüsusi qayğıyla 

əhatə olunmuş, muxtar respublikada hər bir nəfərə düşən aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə 

863 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 

Hazırda Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində və Babək rayonunun Babək qəsəbəsində şahmat 

məktəbi binalarının tikintisi davam etdirilməkdədir. 2012 -ci ilin ilk rübündə C.Məmmədquluzadə adına 

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi binasının yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində 

Dövlət Bayrağı Meydanının, Kəngərli rayonunda Mədəniyyət Evinin və Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində 

uşaq istirahət mərkəzinin tikintisi işləri hazırda davam etdirilməkdədir. 

Ordubad rayonunda Sabirkənddə məscidin tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Qədim Qala 

tarixi abidəsinin bərpası və "Came" məscidinin təmiri davam etdirilir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının 

Estrada Orkestri yaradılmışdır. 

2012-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikaya 82 min 251 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 

2011-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricini 3,7 faiz və ya 2 min 905 nəfər üstələyir.  
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Ümumilikdə, muxtar respublika iqtisadiyyatının kompleks modernləşdirilməsi və innovativ inkişaf 

mərhələsinə uyğun olaraq səmərəli qurulması uzunmüddətli dövr üçün iqtisadi artımın və dayanıqlılığın təmin 

edilməsinə etibarlı zəmin yaratmaqdadır. 

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  

məlumatı əsasında hazırlanmışdır) 

 

Xalq qəzeti.-2012.-20 may.-N 110.-S.3. 
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Naxçıvan: dinamik inkişafın əsas hədəfləri 
 

Müasir tariximizin 30 ildən artıq bir mərhələsi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu 

öndər Heydər Əliyev xalqın təkidi və xahişi ilə ikinci dəfə Azərbaycana hakimiyyətə gəldikdən sonra ölkə 

iqtisadiyyatının böhrandan çıxması yollarını axtarmağa başladı. Böyük siyasətçi və dövlət xadimi Heydər 

Əliyev ölkənin inkişafını islahatların aparılmasında görürdü. Çünki dərin iqtisadi böhrana düçar olmuş 

respublikamızı bu böhrandan çıxarmaq və yeni inkişaf yoluna salmaq yalnız islahatlar yolu ilə mümkün 

ola bilərdi. Ona görə də ümummilli lider Heydər Əliyev bəyan etdi ki, "Azərbaycan dövlətinin strateji 

yolu yalnız demokratiya, sərbəst iqtisadiyyat prinsiplərinin bərqərar olması və bazar iqtisadiyyatı, 

sahibkarlıq yoludur". 

 

Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inkişaf strategiyasının ötən dövrdə ardıcıl 

şəkildə həyata keçirilməsi ölkəmizin inkişafı prosesində dinamizmi və iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin 

etmiş, qarşıda duran vəzifələrin həlli üçün real imkanlar açmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük 

xidmətlərindən biri ondan ibarət oldu ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsasını qoyarkən dünyada mövcud 

olan iqtisadi inkişaf modellərini dəfələrlə götür-qoy etdi, iqtisadçı alimlərlə görüşdü, müzakirələr apardı və 

nəhayət, gərgin axtarışlardan sonra bu modellər işərsində sosial yönümlü bazar iqtisadiyyatı modelini seçdi. 

Əlbəttə ki, modellərin seçilməsi zamanı inkaf etmiş ölkələrin bu modeldən istifadə xüsusiyyətlərinin 

öyrədilməsi böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Ulu öndər ölkənin inkişafını tarixi şəraitini, təbii resuslarının 

mövcudluğunu, əhalinin adət və ənənələrini, məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini, milli xüsusiyyətləri, təbii 

şəraiti və s. nəzərə alaraq iqtisadi inkişafın yeni bir modelini - Azərbaycan modelini yaratdı.  

Ötən 20 ilə yaxın müddətdə Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf modeli Azərbaycana böyük uğurlar 

gətirmişdir. Ulu öndərin müdrik siyasətinin nəticəsidir ki, çox qısa müddət ərzində ölkəmiz uğurlu inkişaf yolu 

keçmiş dünyada lider ölkələr sırasına daxil olmuş və Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempinə görə bu gün də öz 

liderlik mövqeyini qoruyub saxlamaqdadır.  

Ölkə prezidentinin yeritdiyi uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, 2008-ci ildən başlayan və bu gün də 

davam edən qlobal maliyyə böhranına baxmayaraq, iqtisadi inkişaf yenə də davam etdirilmiş və yüksək 

nəticələr əldə olunmuşdur. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 

yekunlarına həsr olunmuş iclasındakı nitqində demişdir: "2011-ci ildə ölkə qarşısında duran bütün sosial və 

iqtisadi vəzifələr uğurla icra edilibdir. Elə bir vəzifə yoxdur ki, icra olunmamış qalsın. Yəni, nəzərdə 

tutduğumuz bütün planlar həyatda öz əksini tapıb və beləliklə, 2011-ci ildə ölkəmizin uğurlu inkişafı davam 

etmişdir. Bütövlükdə iqtisadi artım 0,1 faiz təşkil etmişdir». 

Ümumiyyətlə, 2011-ci ilin iqtisadi göstəricilərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, əvvəlki illdərdə olduğu 

kimi, hesabat dövrü də ölkənin iqtisadi həyatında çox uğurlu il kimi yadda qalmışdır. Belə ki, 2011-ci ildə 

ölkədə qeyri-neft sənayesinin istehsalı 11,1 faiz artmışdır. Hesabat dövründə ölkə iqtisadiyyatına 20 milyard 

dollar investisiya qoyulmuşdur ki, bu da 2010-cu ilə nisbətən 2,4 milyard dollar çoxdur. Bütövlükdə 

iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların 13 milyard dollarını daxili investisiyalar təşkil etmişdir. Ölkə 

iqtisadiyyatının sürətli inkişafı valyuta ehtiyatlarının artmasına gətirib çıxarmışdır. İndi Azərbaycanın valyuta 

ehtiyatları 40 milyard dolları ötüb keçmişdir. 

Beləliklə, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi fərmanları ilə qəbul edilən Dövlət proqramları regionlarının 

tarazlı inkişafını təmin etməyə yönəldilmişdir. 

İftixar hissi ilə demək olar ki, bu gün ölkənin bütün regionları kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası da 

yüksəliş dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın iqtisadiyyatı 

daha da möhkəmlənmiş, əhalinin yaşayış səviyyəsi yüksəlmiş, şəhər və kəndlərdə quruculuq işləri geniş vüsət 

almışdır. Dövlət başçısı regionlara səfərləri zamanı burada görülən işlərdən razı qaldığını bildirərək demişdir: 

"Biz bütün bu işləri planlı şəkildə aparırıq. Həm ölkənin iqtisadi inkişafına göstərilən diqqət, insanların həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün aparılan tədbirlər, sosial proqramlar, maaşlar, pensiyalar, sənaye 

müəssisələrinin, turizm mərkəzlərinin tikintisi - bütün bunların bir məqsədi var ki, Azərbaycan vətəndaşları 

yaxşı, firavan yaşasınlar, dünyada mövcud olan ən yüksək standartlar Azərbaycanda istənilən sahədə tətbiq 
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olunsun və beləliklə, ölkəmiz həqiqətən inkişaf etsin. Regionlar inkişaf edir, paytaxt şəhərimiz inkişaf edir, 

rayon mərkəzləri gözəlləşir, abadlaşır - bax inkişaf budur». 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf modeli hazırda Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Regional inkişaf isə prioritet məsələ kimi qarşıda durur. 

Ölkə Prezidenti yaxşı başa düşür ki, regionların tarazlı inkişafı təmin edilmədən bütövlükdə Azərbaycan 

iqtisadiyyatının inkişafından belə söhbət gedə bilməz. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2010-cu ildəki sosial-iqtisadi inkişafında müşahidə olunan dinamik artım 

tempi 2011-ci ildə də davam etdirilmişdir. Bunu 2011-ci il üçün tərtib olunmuş əsas makroiqtisadi göstəricilər 

daha aydın xarakterizə edir. 

2011-ci ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun həcmi 2010-cu illə müqayisədə 49,5 faiz artmışdır. 

Muxtar Respublika tarixində ilk dəfə olaraq iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul 

istehsalının həcmi 2 milyard ABŞ dollarını ötüb keçmişdir. Bu dövr ərzində adambaşına düşən ÜDM-nin həcmi 

52 faiz artmışdır. Özəl sektorun inkişafı özünü ümumi daxili məhsulun həcmində qabarıq şəkildə göstərmişdir. 

Belə ki, ÜDM-in 86,5 faizi məhz qeyri-dövlət bölməsində yaradılmışdır. 

Muxtar respublikada elmi cəhətdən əsaslandırılan və həyata keçirilən iqtisadi islahatlar burada sənayeni 

dinamik edən sahələrdən birinə çevirmişdir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2011-ci ildə də sənaye özünün dinamik 

inkişafı ilə fərqlənmişdir. Burada sənaye müəssisələrinin işinin bərpası və yeni müəssisələrin tikilib istifadəyə 

verilməsi, istehsal olunan məhsulun həcminin və çeşidinin artırılması istiqamətində aparılan tədbirlər son 

nəticədə sənaye məhsullarının ümumi həcminin 2,1 dəfə artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Muxtar respublikada 2011-ci ildə 680921,2 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bunun da 

56, 1 milyon manatı və ya 8,2 faizi dövlət sektorunun, 624,8 milyon manatı və ya 91,8 faizi isə özəl sektorun 

payına düşmüşdür. Bu görülən işlər sənaye sektorunda sahibkarlığin inkişafına qeyri-dövlət sektorunun davamlı 

yüksəlişinə yönəldilmiş dövlət qayğısının əyani sübutudur. 

Muxtar Respublika əhalisini yüksək keyfiyyətli sənaye malları ilə təmin etmək bütün dövürlərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin diqqət mərkəzində durmuş və bu gündə durmaqdadır.  

2011-ci ildə muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 815,6 milyon manat 

həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 62,8 faiz çoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin Sədrinin birbaşa rəhbərliyi nəticəsində 2011-ci ildə muxtar 

respublikada tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra ümumilikdə 539 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 92 

obyektin isə tikintisi və ya təmiri davam etdirilməkdədir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin iqtisadi-inkişaf modeli aqrar sektorda da özünü göstərməkdədir. Aparılan 

təhlillər göstərir ki, əvvəlki dövrlərdə aqrar sektor iqtisadiyyatının digər sahələrinə nisbətən geri qalırdı. Ona 

görə də müstəqilliyimizin ilk illərindən yollar axtaran ulu öndər MDB ölkələri içərisində ilk dəfə olaraq çıxış 

yolları müəyyənləşdirərək demişdir: "İqtisadiyyatda dövlət siyasətini artıq müəyyən etmişəm. Bu islahatlar 

yoludur». 

Böyük rəhbərin ölkədə ilk dəfə olaraq aqrar islahatlara məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlaması 

artıq öz bəhrəsini vermişdir. Ötən 2011-ci ilin yekunları göstərdi ki, iqtisadiyyatın digər sahələri kimi aqrar 

sektor da dinamik inkişaf edən sahələr sırasındadır. Bu dinamik artım keçən il də özünü biruzə vermişdir. Belə 

ki, 2011-ci ildə muxtar respublikada kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 2010-cu illə müqayisədə 13 faiz 

artmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin aqrar sektorun inkişafına xüsusi diqqət yetirməsi təsadüfi 

deyildir. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, muxtar respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması aqrar 

sektordan çox asılıdır. Elə bu baxımdan da ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini keyfiyyətli və 

təhlükəsiz ərzaqla təmin etmək, sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2008-ci il sentyabrın 17-də 

qəbul olunmuş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı» muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması 

sahəsində yeni istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi təsadüfi deyildir. İndi muxtar respublikada taxıl, kartof və bir 

çox digər məhsullar üzrə əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi artıq təmin olunmuşdur. 

Kənd təsərrüfatında yeni maşın və mexanizmlərin tətbiqi, aqrolizinq xidmətinin təkmilləşdirilməsi muxtar 

respublikada əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının daha da artmasına gətirib çıxarmışdır. Soyuducu 
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anbarların tikilməsi prosesinin sürətləndirilməsi də gələcəkdə xarici ölkələrdən idxalın azalmasına və qış 

dövründə əhalinin müntəzəm olaraq təzə meyvə-tərəvəzlə təmin olunmasına səbəb olacaqdır. 

2011-ci ildə muxtar respublikada yük daşınması 2010-cu illə müqayisədə 14 faiz, sərnişin daşıması isə 20,8 

faiz artmışdır. 2011-ci ildə yük və sərnişin daşımasından bütövlükdə 39,3 milyon manat gəlir əldə olunmuşdur 

ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 14,5 faiz çoxdur. 

Həyata keçirilən iqtisadi islahatlar sahibkarlığın inkişafına təkan vermiş, əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasında və iqtisadiyyatın inkişafında onun rolunu artırmışdır. Əgər nəzərə alsaq ki, bu gün muxtar 

respublikada istehsal olunan ümumi daxili məhsulda özəl sektorun payı 86,5 faizdən çoxdur, onda sahibkarlığın 

inkişafına dövlətin nə üçün böyük diqqət yetirdiyi bəlli olar. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlətin 

gördüyü stimullaşdırıcı tədbirlər, o cümlədən güzəştli kreditlərin verilməsi məhsul bolluğunun yaranmasına 

gətirib çıxarmışdır. 

Təkcə 2011-ci ildə muxtar respublikanın sahibkarlarına 47,2 milyon manatlıq güzəştli kreditlər verilmişdir 

ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 31,5 faiz çoxdur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı muxtar respublika əhalisinin gəlirlərinin artmasına və məşğulluq 

probleminin həllinə öz təsirini göstərmişdir. Muxtar respublikada 2011-ci ildə əhali gəlirləri 43,5 faiz artmış və 

3669 yeni iş yeri açılmışdır. Muxtar respublikada işsizliyin aradan qaldırılması və məşğulluq probleminin həlli 

üçün 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2012-cu il yanvar ayının 1-nədək 49 min nəfərlik yeni iş yeri açılmışdır. 

Əgər belə demək olarsa, xarici ticarət hər bir dövlətin iqtisadi inkişafının güzgüsü sayılmalıdır. Əgər bunu 

nəzərə alsaq, bu gün Azərbaycanda və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ticarət 

sahəsində görülən işlər diqqətəlayiq hesab edilməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitində 

olmasına baxmayaraq, artıq dünyanın 32 dövləti ilə iqtisadi əlaqələrə girmişdir. İqtisadi əlaqələrin genişlənməsi 

ticarət dövriyyəsinin artmasına gətirib çıxarmışdır. Xarici ölkələrdən alınıb gətirilən yeni texnologiyalar, bu 

əsasda yaradılan yeni müəssisələr, rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalı muxtar respublikanın ixrac 

potensialını daha da artırmışdır. 

2011-ci ildə muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 2010-cu illə müqayisədə 55,4 faiz 

artaraq 500 milyon ABŞ dollarına çatmışdır. Xarici ticarət dövriyyəsinin 322,6 milyon ABŞ dollarını ixrac, 78,3 

milyon ABŞ dollarını isə idxal təşkil etmişdir. Son bir ildə ixracın həcmi 52,4 faiz artmışdır. Ümumiyyətlə, yeni 

müəssisələrin işə salınması və istehsalın artması muxtar respublikada dinamik inkişafı təmin etmişdir. Bütün 

bunlar isə ümummilli lider Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf modelinin uğurlu nəticəsidir. 

 

Nazim ƏHMƏDOV, 

 iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

Xalq qəzeti.-2012.-15 may.-N 105.-S.5. 
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Naxçıvanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf edir 
 

Naxçıvanda tarixən ticarətin inkişafı bu diyarın Avropa və Asiyanın bir çox dövlətlərini əlaqələr 

cəhətdən birləşdirən böyük karvan yolunun üzərində yerləşməsi ilə izah edilir. Bu karvan yolu əsrlər 

boyu Naxçıvan, Ordubad və Culfa şəhərlərinin ticarət mərkəzləri kimi geniş inkişaf etməsinə də şərait 

yaratmışdır. 

 

1924-cü ildə Naxçıvan MSSR təşkil olunduqdan sonrakı dövrdə də bu bölgənin daxili və xarici ticarəti 

inkişaf etmişdir. Lakin muxtar respublikanın xarici ticarətinin əsl inkişafı müstəqillik dövrünə təsadüf edir. 

Müstəqilliyimizin ilk illərində yaxın xarici dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrin qurulmasında ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin müstəsna rolu olmuşdur. Naxçıvana rəhbərlik etdiyi zaman onun qonşu Türkiyə ilə qurduğu 

əlaqələr bölgənin taleyi üçün mühüm rol oynadı. 1992-ci ilin martında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri kimi, Heydər Əliyevin Türkiyəyə səfəri, imzalanmış qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında protokol 

Naxçıvanın dost və qardaş ölkə ilə iqtisadiyyat və mədəniyyət sahəsində münasibətlərini yeni mərhələyə 

qaldırdı. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən biri də İran İslam Respublikası ilə iqtisadi 

əlaqələrin genişlənməsi idi. Onun xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyərkən bu 

ölkəyə iki dəfə səfər etməsi, ölkə rəhbərləri ilə imzaladığı sənədlər tərəflər arasında iqtisadi əlaqələrin daha da 

genişlənməsinə səbəb oldu. İran və Türkiyə ilə yaradılmış iqtisadi əlaqələr, qonşu dövlətlərin muxtar 

respublikaya maliyyə yardımı bölgənin sosial-iqtisadi vəziyyətinə öz müsbət təsirini göstərdi. 

XX əsrin 90-cı illərinin I yarısında Naxçıvanın xarici əlaqələri daha çox qonşu dövlətlərin humanitar və digər 

yardımları formasında inkişaf edirdisə, 1995-ci ildən başlayaraq bu əlaqələr praktiki xarakter aldı, Naxçıvana 

xarici investisiyalar daxil olmağa, tərəflər birgə layihələr həyata keçirməyə başladı. O dövrdə Naxçıvan MR-nın 

xarici iqtisadi əlaqələrində əsas yeri ticarət tuturdu. Muxtar respublikanın xarici ticarətində isə idxalın çoxluğu 

tədiyyə balansının mənfi saldo olması ilə nəticələndi. 1996-cı ildə ölkədə makroiqtisadi sabitlik yarandıqdan 

sonra muxtar respublikanın da xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişafında müsbət meyillər artmağa başladı. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, milli istehsal ixrac potensialının genişləndirilməsinə yönəldilmişdir. Milli 

istehsalın daha çox əmtəə qrupunun ixracının genişləndirilməsinə yönəldilməsi daha zəmanətli inkişaf üçün 

əlverişli şərait yaradır. Məhz bu cəhətdən qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ixrac mallarının həcminin artırılması və ixrac siyasətinin 

məqsədyönlü həyata keçirilməsi vacib məsələlərdən biri sayılmalıdır. 

Fikrimizcə, regional inkişafın təmin olunması baxımından xarici iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün 

aşağıdakı problemlərin həlli də çox əhəmiyyətlidir. 

1. Regionda ixtisaslaşmanın onun ölkədaxili və beynəlxalq əmək bölgüsündə malik olduğu üstünlükləri, 

mövqeyi və daxili tələbatı nəzərə almaqla aparılması; 

2. Regionun potensialının inkişaf etdirilməsi və onun strukturunun son məhsul hesabına tədricən 

yaxşılaşdırılması; 

3. Regionda idxalı əvəz edən məhsul istehsalının artırılması və ixracın quruluşunun müəyyənləşdirilməsi; 

4. Regionda xarici iqtisadi əlaqələrin müasir dövrün tələblərinə cavab verən təşkilati-idarəetmə sisteminin 

yaradılması və s. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində xarici iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmədən ölkənin istehsal potensialını 

artırmaq, ondan səmərəli istifadə etmək, habelə ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə malik olduğu üstünlükləri 

reallaşdırmaq mümkün deyildir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu cür uzlaşdırmanın həyata keçirilməsinin ən səmərəli yollarından biri 

ölkədaxili regionlar üzrə kompleks inkişaf proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsidir. Belə 

proqramlardan biri də ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il fevralın 11-də təsdiq etdiyi 2004-2008-ci illər 

üçün "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"dır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bu proqram ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Regionların sosial-

iqtisadi inkişafına dair birinci dövlət proqramının vaxtından əvvəl və uğurla başa çatdırılması regionlarda 

əhalinin maddi rifahını, sosial-məişət şəraitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmış, infrastruktur yeniləşmiş, 
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sahibkarlıq fəaliyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə genişləndirilmiş, əlverişli investisiya mühiti formalaşmış, xarici 

iqtisadi əlaqələrin coğrafiyası daha da genişlənmiş və müasir tipli istehsal müəssisələri yaradılmışdır. 

2004-2008-ci illər üçün regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin müvəffəqiyyətlə icrası ötən beş il ərzində iqtisadiyyatın dinamik 

inkişafını təmin etmişdir. Belə ki, 2003-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə muxtar respublikada ümumi daxili 

məhsulun həcmi 5 dəfə artmışdır. Bu müddətdə sənayedə 9 dəfə, kənd təsərrüfatında 2 dəfə, əsaslı investisiya 

qoyuluşlarının həcmində isə 5 dəfə artım müşahidə edilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əldə olunan nailiyyətləri yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı İlham Əliyev 

demişdir: "Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl ənənələr gələcək illərdə də davam 

etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar Respublikası həm iqtisadi inkişaf sürətinə, həm də infrastruktur layihələrinin 

səviyyəsinə görə nəinki bu regionda, hətta dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır". 

Əldə olunan nəticələrin kifayət qədər yüksək olmasına baxmayaraq regionların mövcud imkanlarından daha 

səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə ölkə Prezidenti İlham Əliyev 14 aprel 2009-cu il tarixdə sayca ikinci 

olan "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nı 

təsdiq etmişdir. Yeni sosial-iqtisadi inkişaf proqramında muxtar respublikanın inkişafı ilə bağlı prioritetlər 

müəyyənləşdirilmişdir. Burada əsas məqsəd muxtar respublikanın təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə 

etməklə sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirmək, infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması 

sahəsində tədbirləri davam etdirmək, əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasına və 

məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına nail olmaq, yeni sosial obyektlərin inşasını və yenidən qurulmasını həyata 

keçirməkdir. 

Nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-

cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" təsdiq olunmuşdur. Bundan əvvəlki proqramın yüksək 

nəticələri 2009-2013-cü illərdə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını nəzərdə tutan yeni Dövlət 

Proqramının da uğurla yekunlaşacağına təminat verir. Bunu 2009-cu ilin birinci yarısında muxtar respublika 

iqtisadiyyatında əldə olunan nailiyyətlər bir daha sübut edir. Muxtar respublikada 2009-cu ilin ilk altı ayındakı 

makroiqtisadi göstəricilərə nəzər salanda məlum olur ki, 2008-ci ilin ilk altı ayına nisbətən ümumi daxili məhsul 

istehsalı 31,1 faiz, sənaye məhsulunun ümumi həcmi 22,7 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 76,3 faiz, 

kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 3,8 faiz, nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi 9,6 faiz, pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsi 22,4 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 2,5 dəfə artmışdır. Bundan əlavə altı ay ərzində muxtar respublika 

üzrə əhalinin gəlirləri 42,1 faiz, adambaşına düşən gəlirlər isə 37,4 faiz artmışdır. 

Təhlillər göstərir ki, 2009-cu ilin ilk altı ayında ən yüksək göstərici muxtar respublikanın xarici ticarət 

sektorunda baş vermişdir. 

Muxtar respublikada real sektorun inkişafına yönəldilmiş islahatlar ixracyönümlü məhsulların istehsalını 

sürətləndirən müvafiq iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi ilə dəstəklənməkdədir. İxrac potensialının inkişaf 

etdirilməsi, muxtar respublika ərazisində istehsal olunan Azərbaycan mallarının xarici bazara çıxarılması, qonşu 

xarici ölkələrin iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiyanın təşviqi ötən dövr ərzində də prioritet istiqamətlərdən 

olmuşdur. 

2009-cu ilin ilk altı ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, fiziki şəxslər 

tərəfindən xarici dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 91,7 milyon ABŞ dolları həcmində xarici 

ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bu da bir il əvvəlki müvafiq səviyyəni 2,5 dəfə üstələyir. Özəl sektorda ixracın 

stimullaşdırılması və buna uyğun olaraq ixrac mallarının çeşidinin artırılması, yerli istehsalçıların xarici 

bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, maraqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata 

keçirilən kompleks tədbirlər yeni uğurları təmin etmişdir. 

Muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində ilk dəfə olaraq 2009-cu ilin altı ayı üzrə ixracın həcmi 

idxalı üstələmiş və 7,1 milyon ABŞ dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. Belə ki, xarici ticarət 

dövriyyəsinin 42,3 milyon ABŞ dollarını və ya 46,2 faizini idxal, 49,4 milyon ABŞ dolları və ya 53,8 faizini isə 

ixrac təşkil etmişdir. İxracın həcmi son bir il ərzində 4,5 dəfə artmışdır. 

Yerli istehsalın müntəzəm əsasda gücləndirilməsi qarşılığında muxtar respublikada ərzaq idxalı getdikcə 

azalmaqdadır. Əgər 1995-ci ildə idxalın 91 faizini ərzaq və gündəlik istehlak malları təşkil edirdisə, bu göstərici 

2009-cu ilin ilk yarısında 4 dəfə azalaraq 23 faizə enmişdir. Yaxud 1995-ci ildə ərzaq və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının ixracı sıfır vəziyyətində idisə, 2009-cu ilin ilk altı ayı ərzində 27 milyon ABŞ dolları həcmində 
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ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları muxtar respublikadan kənara ixrac olunmuşdur. Demək olar ki, muxtar 

respublikaya ərzaq idxalı sıfır vəziyyətinə düşməklə yeni texnologiyaların idxalının artması müşahidə 

olunmaqdadır. 

2009-cu ildə olduğu kimi 2010-cu ildə də bu proses davam etdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi və bu istiqamətdə gördüyü işlər nəticə etibarilə muxtar respublikada 

iqtisadi inkişafa, rəqabət qabiliyyətli məhsullar istehsalına və ixrac potensialının artmasına səbəb olmuşdur. 

2010-cu ilin yekunları göstərir ki, ötən 1 ildə muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsi 258 milyon 

manata çatmışdır ki, bunun da 211,7 milyon ABŞ dollarını ixrac, 46,2 milyon ABŞ dollarını isə idxal təşkil 

etmişdir. Bu göstərici 2009-cu illə müqayisədə 17 faiz artmışdır. Son bir il ərzində ixracın həcmi 99,4 milyon 

ABŞ dolları həcmində və ya 89 faiz artmış, idxal isə 61,5 milyon ABŞ dolları həcmində və ya 57 faiz 

azalmışdır. İdxalın strukturundakı əsas dəyişiklik isə ərzaq məhsulları idxalının texnoloji avadanlıqlarla əvəz 

olunmasıdır. 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlardan məlum olur ki, qəbul olunan proqramlar regionların iqtisadi inkişafına 

səbəb olur. Ümumiyyətlə, bu proqramlar regionların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə xidmət edir. 

Hələ keçən əsrin axırlarından başlanan iqtisadi islahatlar qısa zaman kəsiyində muxtar respublikada 

makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və 

əhalinin həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycanda makroiqtisadi 

sabitlik əldə edildikdən sonra ildən-ilə Naxçıvan iqtisadiyyatı yüksələn xətt üzrə inkişaf etməyə başlamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 16 ildə ümumi daxili məhsulun həcmi 38 dəfə, hər bir nəfərə düşən 

ümumi daxili məhsulun həcmi 31 dəfə, sənaye məhsulun həcmi 69 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 

261 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 7 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 18 dəfə, informasiya 

və rabitə xidmətlərinin həcmi 90 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 20 dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 

30 dəfə, ixracın həcmi 142 dəfə, dövlət büdcəsinin gəlirləri 26 dəfə, əhalinin gəlirləri 44 dəfə, hər nəfərə düşən 

gəlirlər 35 dəfə, orta aylıq əmək haqqı isə 21 dəfə artmışdır. 

Bax bu sürətli artım iqtisadi inkişafın Naxçıvan modelinin yaranmasına və cəmiyyətdə formalaşan geniş 

ictimai fikirdə "Naxçıvan möcüzəsi" adlandırılmağa başlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov "Naxçıvan möcüzəsi" haqqındakı fikirlərini belə xarakterizə edir: "Yol düzgün 

seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyacları hədəfə alınanda 

istənilən möcüzəni yaratmaq olar". 

Son 16 il ərzində muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsi 18,3 dəfə artmışdır. Əgər 1995-ci ildə 

Naxçıvan MR xarici ticarət dövriyyəsi cəmi 19 milyon ABŞ dolları idisə, bu rəqəm 2011-ci ilin yanvar-noyabr 

aylarında 247,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu müddətdə ixracın ümumi həcmi 141,9 dəfə artmışdır. 

Əgər 1995-ci ildə muxtar respublikadan xarici ölkələrə cəmi 1,9 milyon ABŞ dolları miqdarında məhsul ixrac 

edilirdisə, bu rəqəm 2011-ci ildə 274,7 milyon ABŞ dollarına çatdırılmışdır. İdxal isə keçən dövr ərzində 

getdikcə azalaraq 72,7 milyon ABŞ dolları səviyyəsinə düşmüşdür. Muxtar respublikanın xarici ticarət 

dövriyyəsində 202 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranmışdır. 

Muxtar respublikada ərzaq mallarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi idxaldan asılılığı 

əsasən aradan qaldırmışdır. Təkcə bir faktı demək kifayətdir ki, əgər 1995-ci ildə xarici ölkələrdən muxtar 

respublikaya idxal olunan məhsulların 90 faizini ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edirdisə, ötən illər 

ərzində bu göstərici azalaraq 28 faizə düşmüşdür. Bu məhsulların isə əsas hissəsi Naxçıvanda yetişdirilməsi 

mümkün olmayan (məsələn, banan, kivi, apelsin, mandarin və digər sitrus bitkiləri) bitkilərdən ibarətdir. 

İndi Naxçıvan Muxtar Respublikası dünyanın 32 ölkəsi ilə xarici iqtisadi əlaqələrə malikdir. İdxal malları 

içərisində yeni texnologiyalar üstünlük təşkil edir. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni texnologiyalar əsasında müəssisələrin yaradılması və 

dünya standartlarına uyğun rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı gələcəkdə ixrac potensialının daha da artmasına 

gətirib çıxaracaqdır. 

 

Nazim ƏHMƏDOV, 

 Naxçıvan Dövlət Universitetinin mühasibat  

uçotu və maliyyə kafedrasının professoru,  

iqtisad elmləri doktoru 
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Naxçıvan modernləşmənin önündə gedir 
 

Müasir Azərbaycan Respublikasının son iyirmi illik müstəqillik dövrünün ən parlaq və ən uğurlu 

mərhələsi möhtərəm Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə ifadə olunan on səkkiz ilidir. Keçən 

müddət ərzində respublikamızın inkişafını təmin edən bütün sahələrin durmadan yüksək nailiyyətlərlə 

müşayiət olunması, sosial-iqtisadi proseslərin tərəqqisi və bununla da milli iqtisadi inkişafın təmin 

olunması xalqımızın hər bir nümayəndəsinin gündəlik həyat tərzində özünü göstərən nailiyyətlərə 

çevrilmişdir. 

 

İqtisadiyyatımızın müasir bazar münasibətlərinin tələbləri çərçivəsində qurulması, onun əhalinin maddi-rifah 

halının daha da yaxşılaşdırılmasına uyğun müəyyən olunması həlli vacib olan məsələlərdən birini təşkil 

etməkdədir. Bu baxımdan da müxtəlif hüquqi və iqtisadi vasitə və mexanizmlərdən səmərəli istifadə etməklə, 

bəhs olunan sahədə kəmiyyət və keyfiyyət irəliləyişləri əldə etmək mümkün idi. Təbii ki, yeni iqtisadi şəraitə 

uyğun olaraq, iqtisadi siyasət müəyyən olunarkən ilk olaraq köhnədən miras qalan təsərrüfat formalarının milli 

iqtisadi inkişafa zərər olmadan aradan qaldırılması, daha təkmil, mükəmməl Dövlət Proqramları əsasında yeni 

təsərrüfat mexanizmlərinin yaradılmasını şərtləndirirdi. Buna görə də yeni mərhələ üçün zəruri olan tədbirlərdən 

biri məhz iqtisadi islahatların (aqrar) uğurla başlanması, davamı və tamamlanması idi.  

Söz yox ki, keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan on beş müttəfiq respublikanın hər biri müstəqillik qazandı. Ulu 

Tanrının xalqımıza bəxş etdiyi xoşbəxtliyin ən parlaq nəticəsidir ki, ölkəmizin bu günə qədər olan müstəqillik 

dövrünün böyük bir hissəsi (on doqquz ilə yaxın) məhz Heydər Əliyev müdrikliyindən yetərincə bəhrələndi, bu 

gün də bəhrələnməkdədir. Nə qədər ki, qədirbilən xalqımız var, qüdrətli dövlətimiz əbədidir, bu əvəzsiz siyasət 

də xalqımız və dövlətimizlə birlikdə yaşayacaqdır. 

Tərəddüd etmədən qeyd edə bilərik ki, aqrar islahatlar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müasir dövrdə 

xalqımız və dövlətimiz qarşısında ən böyük və tarixi xidməti olmaqla, siyasi fəaliyyətinin ölkəmizə bəxş etdiyi 

möhtəşəm uğurlarından sadəcə biridir. Respublika səviyyəsində 1995-ci ildən "Aqrar islahatların əsasları 

haqqında", "Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları (qeyd edək ki, hər 

iki qanun 18 fevral 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalanıb) ilə başlanan bu 

strateji tədbirə, əslində, ilk dəfə Naxçıvan MR-də start verilmişdir.  

Naxçıvan MR-in yeni iqtisadi şəraitə uyğun iqtisadi uğurlarının təmin olunmasında bu qərarların həlledici 

rolu var idi. Ulu öndərin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə bu məsələyə diqqətlə yanaşılmış və 

məqsədyönlülük prinsipi əsas götürülmüşdür. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və aqrar islahatların 

aparılmasında uğurla tətbiq edilməsi həmin prinsiplərin əsas ünsürlərini təşkil edirdi. Bu istiqamətdə də 

Naxçıvan MR-də böyük işlərin görülməsi mümkün olmuşdur. Aqrar islahatın aparılması sahəsində ilk təcrübə 

1992-ci ildə Culfa rayonunun "Azərbaycan" sovxozunda heyvandarlıq sahəsində həyata keçirilmiş və müsbət 

nəticələr əldə edilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası aqrar islahatların beşiyi kimi həm də respublikamızın iqtisadi rayonları 

arasında kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək iqtisadi göstəriciləri ilə fərqlənən iqtisadi rayona çevrilirdi. Atılan 

hər bir addım əldə olunan böyük bir nailiyyət demək idi. Artıq 1 yanvar 2002-ci il tarixə olan statistik 

məlumatlar onu göstərirdi ki, Şərur rayonunda 23 min 971, Babək rayonunda 10 min 860, Ordubad rayonunda 4 

min 575, Culfa rayonunda 7 min 854, Şahbuz rayonunda 4 min 118 və Naxçıvan şəhərində 31 ailə olmaqla, 

ümumilikdə Naxçıvan MR miqyasında 51 min 409 ailə üçün "Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair" 

şəhadətnamələr paylanılmışdır.  

Bu bir həqiqətdir ki, 1995-ci ildən etibarən ölkəmizdə islahatlarla bərabər, həm də nəhəng strateji proqram 

olan dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin hüquqi əsası olan eyni adlı qanun - Dövlət Proqramı qəbul edildi. 

1995-ci ilin oktyabr ayında qəbul edilmiş bu mütərəqqi layihə ilə şaquli təsərrüfat əlaqələrinin üfiqi təsərrüfat 

əlaqələri ilə əvəz edilməsi prosesi başlandı. Doğrudan da, bu çox əlamətdar bir addım idi. Çünki müasir iqtisadi 

sistemin mövcudluğu zəminində aqrar sektorda məşğulluq probleminin həlli istiqamətində görüləcək tədbirlər 

yalnız bu iqtisadi sistemin tələblərinə uyğunlaşmaqla həyata keçirilə bilərdi. Digər tərəfədən isə bütün bunlar 

milli dövlətçilik maraqları baxımından da dövlətimizə yaxından köməkdir.  
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Dövlətimizin daşıdığı ağır və məsuliyyətli vəzifələri və yükü birlikdə paylaşan özəl müəssisələr fəaliyyət 

göstərməyə başladı. Elə bununla da ölkəmizin yeni mərhələdə inkişafında bazar iqtisadiyyatı sisteminin ən bariz 

təzahür formalarından biri olan özəl bölmənin də rolu mövcud, payı və çəkisi isə artmış oldu.  

2001-ci ilin statistik məlumatlarına istinad edərkən aydın olur ki, həyata keçirilmiş uğurlu aqrar islahatlar 

nəticəsində muxtar respublikada 201 kənddə torpaq islahatı qurtarmışdır. Bunun da nəticəsində 74 min 538 

ailəyə və ya 246 min 902 nəfərə aid xüsusi mülkiyyətə 55 min 92 hektar torpaq sahəsi verilmişdir. 240 min 514 

nəfərə (bu 70 min 873 ailə) "Torpaq mülkiyyəti hüququna dair" dövlət aktları verilmişdir (bu rəqəm ölkəmiz 

üzrə 867,8 min təşkil edir). Bu göstərici xüsusi mülkiyyət sahibi olan ailələrin 99,2 faizini təşkil etmişdir. 

Buradan da görünür ki, artıq MR-də aqrar sektor əhalinin məşğulluq probleminin həllində aparıcı sahə kimi 

özünü doğrultmuş və ümumilikdə milli iqtisadi inkişafın əsasını təşkil edərək böyük Heydər Əliyevin müəyyən 

etdiyi məqsədyönlü iqtisadi siyasətin əsaslarını özündə birləşdirirdi. 

Məşğulluq siyasətinin dövlətin strateji məqsədləri içərisində yer alması müstəqillik dövründə sosial siyasətin 

çox mühüm məsələlərindən birini təşkil etməkdə idi. Bu, Heydər Əliyevin xalqımızın firavan yaşayışı 

istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərin məğzini təşkil edirdi. Buna görə də bu humanist siyasətin uzun illər 

davam etməsi çox zəruri idi. Bu baxımdan da xalqımız 2003-cü ildən Baş nazir İlham Əliyevi prezident seçmək 

və onun ətrafında sıx birləşməklə növbəti müdrikliyini göstərdi. 

Heydər Əliyev siyasətini tam təkmil və daha da qüdrətlənmiş olaraq davam etdirən Prezident ölkəmizdə 

məşğulluq məsələsinin hüquqi tənzimlənməsində mühüm mərhələni təmin etdi. Ölkə başçısı tərəfindən 26 

oktyabr 2005-ci ildə imzalanan sərəncamla "Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyası"nın (2006-

2015-ci illər), 15 may 2007-ci il tarixdə imzalanmış sərəncamla isə "Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq 

Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı"nın (2007-2010-ci illər) təsdiq edilməsi əhalinin 

məşğulluq probleminin aradan qaldırılmasında həlledici təsirə malik olmuşdur.  

Təməli böyük ustalıqla qoyulan məşğulluq siyasətinin ardıcıl uğurlara söykənən davamı gündəlik hal 

almaqla, Naxçıvan MR-in hər bir bölgəsində böyük məşğulluq mənzərəsini formalaşdırmışdır. Bu istiqamətdə 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun əvəzsiz xidmətləri var. Muxtar respublikada diqqət və qayğı 

ilə əhatə olunan məşğulluq məsələsi hüquqi və iqtisadi əsasları ilə daha da zənginləşməkdədir. 30 may 2007-ci il 

tarixdə təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasında Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 

Dövlət Proqramının (2007-2010-cu illər) əsas məqsədi əhalinin səmərəli məşğulluğunun inkişafına yönəldilən 

siyasi, iqtisadi, sosial və institusional mühitin yaradılması əsasında məşğulluq sahəsində prioritet istiqamətlərin 

həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.  

Aqrar sahədə istehsalçılara lazım olan zəruri kənd təsərrüfatı texnikalarının verilməsi, keyfiyyətli məhsul 

əldə etməklə birlikdə, həm də itkisiz yığılmasına çalışmaq çox mühüm bir məsələdir. Ona görə də aqrar sahənin 

müasir texnika ilə təmin edilməsi məsələsi davamlı xarakter almışdır. Bu tədbirlər özünün hüquqi, eyni 

zamanda, iqtisadi əsaslarını ölkə başçısının 11 fevral 2004-cü il tarixdə təsdiq etdiyi "Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı", 23 oktyabr 2004-cü il tarixdə imzaladığı "Aqrar bölmədə 

lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında", 23 yanvar 2007-ci il tarixdə imzaladığı "Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında" və 21 avqust 2008-ci il tarixdə imzaladığı "Kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək 

verilməsi barədə" sərəncamları və digər hüquqi-normativ aktlardan götürür. Bu sənədlər bütövlükdə ölkəmiz və 

onun regionlarının sosial və iqtisadi inkişafının təmin edilməsi üçün, o cümlədən aqrar sektorun inkişafı üçün 

nəzərdə tutulmuş məqsədyönlü tədbirlərin tərkib hissəsi olmaqla, məşğulluğun həm də aqrar sahədə təminatı 

istiqamətində çox güclü mexanizmə çevrildi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2011-ci ildə 1786341,6 min manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal 

olunmuşdur. 2011-ci ilin məhsulu üçün 60 min 19 hektar sahədə əkin işləri aparılmışdır. Taxıl əkini sahəsi 2,4 

dəfə, məhsul istehsalı isə 3,3 dəfə artmışdır. Yaradılmış əlverişli iqtisadi mühit nəticəsində Naxçıvan MR-də 

insanların iqtisadi fəaliyyəti səmərəli təmin olunmuşdur. Belə ki, ən zəruri tələbat məhsulu olan taxılçılıq da 

gündəlik diqqətlə əhatə olunmuş, 2011-ci ilin məhsulu üçün 34 min 751 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl 

əkilmiş və nəticədə isə taxıl zəmilərindən 101 min 28 ton məhsul götürülmüşdür.  

Naxçıvan MR-də uzaqgörənlikə həyata keçirilmiş iqtisadi siyasət nəticəsində əhalinin əsas növ ərzaq 

məhsullarına təminatı istiqamətində böyük işlər görülmüşdür. Bitkiçilik məhsullarının istehsal həcmi insanların 

səmərəli məşğulluq fəaliyyətinin əlverişli ifadəsi olmaq etibarı ilə onların gündəlik həyat tərzinin daha da 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1206 

 

yaxşılaşmasına xidmət edərək aşağıdakı kimi olmuşdur: Ötən il 36835 hektar sahədən 107398 ton dənli və dənli 

paxlalı (qarğıdalsız), 744 hektar sahədən 2965 ton dən üçün qarğıdalı, 249,5 hektar sahədən 657,4 ton dən üçün 

günəbaxan, 2764 hektar sahədən 38309,6 ton kartof, 6044 hektar sahədən 65246,9 ton tərəvəz, 2829 hektar 

sahədən 40192,9 ton ərzaq üçün bostan məhsulları, barverən meyvə bağlarından 40309 ton meyvə, barverən 

üzüm bağlarından 14313,5 ton üzüm yığılmışdır. 

Muxtar respublikamızda son illərdə kartof istehsalının da davamlı artımı təmin olunmuşdur. Qazanılmış bu 

nailiyyət öz iqtisadi və hüquqi əsasını 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın qəbul olunması barədə Naxçıvan MR Ali Məclis sədrinin 

sərəncamından götürür. Bu ərazidə məhsul istehsalının intensiv xarakter almasına və təbii ki, bununla da 

məşğulluq potensialının daha da artmasına böyük təkan vermişdir. 

Aydın məsələdir ki, iqtisadi sahədə səmərəli fəaliyyət üçün zəruri olan vasitələrdən biri də müvafiq texnika 

və avandanlıqlarla təmin olunmaqdır. Ölkəmizdə gedən uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində aqrar sektorun müasir 

texnika və avadanlıqlarla təchiz edilməsi və istifadəçilərin (kəndlilərin, fermerlərin) sərəncamına verilməsi 

prosesləri də özünün yüksəliş dövrünü yaşamaqdadır. 2005-ci ildən MR-ə ümumilikdə 685 ədəd müxtəlif adda 

və təyinatda kənd təsərrüfatı texnikası gətirilmişdir ki, bunun da 108 ədədi ötən ilin payına düşür. 

Aqrar sahədə əhalinin məşğulluq fəaliyyətinə aid olan sferalardan biri də heyvandarlığın inkişaf səviyyəsinin 

ifadə olunmasıdır. Bunu statistik göstəricilərə nəzər salanda aydın görmək olar. 2012-ci il tarixə MR-də 102 min 

900 baş qaramal, 613 min 594 baş isə xırda buynuzlu heyvanların saxlanılır. 2011-ci il ərzində 18244,4 ton diri 

çəkidə ət, 77119,6 ton süd əldə edilmişdir. 2011-ci il üzrə 296117,0 min manatlıq kənd təsərrüfatının ümumi 

məhsulu istehsal olunmuşdur.  

2011-ci il üzrə Naxçıvan MR-də 276,3 min nəfərlik əmək ehtiyatlarının 269,2 min nəfəri əmək qabiliyyətli 

şəxslərdən ibarət olmuşdur. İqtisadiyyatda məşğul olan əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı olan şəxslərin sayı 6,6 

min nəfər olmaqla, bu sferada məşğul olan yeniyetmələrin sayı 5 min nəfərdir. Bundan başqa, bəhs olunan 

dövrdə Naxçıvan MR-də dövlət məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən 32 nəfər işsiz qeydə alınmışdır. Burada 

iqtisadi fəal əhalinin ümumi sayında məşğul olanlar 216,5 min nəfər təşkil etməkdədir. 

Təməli ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və hər addımda humanist prinsipləri əsas 

tutaraq xalqımızın və onun hər bir üzvünün aydın sabahı və parlaq gələcəyinə xidmət edən bu tədbirlər 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən daha da zənginləşdirilərək davam etdirilir. Dövlətimiz inkişaf etdikcə neft və 

qeyri-neft sektorunun davamlı inkişaf istiqamətlərinin daha təkmil şəkildə təminatı da önəm qazanmaqdadır. 

Son on yeddi illik dövrdə durmadan cavanlaşan və gözəlləşən doğma Naxçıvan Azərbaycanda modernləşmə 

xəttinin önündə getməkdədir. 

 

Cavadxan QASIMOV,  

AMEA Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı 

 

Xalq qəzeti.-2012.-11 mart.-N 57.-S.5. 
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Naxçıvanda sahibkarlarla işgüzar görüş keçirilmişdir 
 

Martın 5-də "Duzdağ" otelinin tədbirlər zalında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

Vasif Talıbovun muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlarla işgüzar görüşü olmuşdur. 

 

Ali Məclisin sədri görüşdə çıxış edərək demişdir: "Hər bir ölkənin ümumi inkişafında sahibkarlıq mühüm 

çəkiyə malik olan, iqtisadi tərəqqinin daha sürətli xarakter almasına böyük töhfələr verən, bəzi hallarda isə bu 

tərəqqinin əsasına çevrilən fəaliyyət sahəsidir. Bu baxımdan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləyən Azərbaycanda 

və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin "Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, 

bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur", - fikrini xatırladan Ali Məclisin sədri demişdir: 

Bu yol dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Sahibkarlığın inkişafı 

dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən biri kimi daim diqqət mərkəzində saxlanılır, iş adamlarının fəaliyyət 

dairəsinin genişləndirilməsi, əlverişli biznes və investisiya mühitinin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl 

addımlar atılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl sektorun inkişafı bu sahə üzrə hər il ümumi daxili 

məhsul istehsalında dinamik artımla xarakterizə olunur, iqtisadi artımın təmin edilməsində sahibkarların rolu və 

mövqeyi davamlı şəkildə güclənir. Əgər 1995-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmə 15 faizlik 

paya malik idisə, ötən il bu göstərici artaraq 86 faizdən çox olmuşdur. 

Qeyd olunmuşdur ki, sahibkarlığın inkişafı sahəsində görülən işlər nəticəsiz qalmamış, yeni istehsal sahələri 

yaranmış, iş yerlərinin açılması hesabına əhalinin məşğulluq səviyyəsi yüksəlmiş, tələbatın ödənilməsində yerli 

istehsalın xüsusi çəkisi artmışdır. Həyata keçirilən islahatların nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 

istehlak olunan 93 növdə ərzaq, 166 növdə qeyri-ərzaq məhsullarına olan tələbat tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilir. 

Ali Məclisin sədri demişdir: Artıq bir neçə ildir ki, muxtar respublikada enerji sektorunda həyata keçirilən 

tədbirlər yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması üçün geniş imkanlar açıb. Bu gün qarşıda duran əsas 

vəzifələrdən biri ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bu məqsədlə muxtar respublikada qəbul olunmuş 

"2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı", Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 2009-2013-cü illəri əhatə 

edən ikinci Dövlət Proqramı və "2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası digər məsələlərlə yanaşı, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin də gücləndirilməsinə hesablanıb. Həyata keçirilən tədbirlər göstərir ki, muxtar 

respublikada sahibkarlıq mühitinin formalaşması istiqamətində bir sıra nailiyyətlər əldə olunub. Lakin daha 

yüksək nəticələrə çatmaq üçün istər sahibkarlıq, istərsə də dövlət strukturları qarşısında mühüm vəzifələr durur.  

Görüşdə sahibkarlığın inkişafı üçün aidiyyəti təşkilatlara konkret tapşırıqlar verən Ali Məclisin sədri 

demişdir ki, yerli xammala əsaslanan, əhali tələbatının ödənilməsinə yönəldilmiş yeni istehsal müəssisələrinin 

yaradılması istiqamətində səylər bundan sonra da davam etdirilməlidir. Bu məqsədlə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

tərəfindən, ilk növbədə, daha vacib istehsal sahələri müəyyənləşdirilməli, bu müəssisələrə vəsait qoyuluşları 

üçün müvafiq addımlar atılmalıdır. Müəyyən olunmuş qaydada istehsal sahələrinin yaradılmasını 

stimullaşdırmaq məqsədi ilə onlara güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. 

Sahibkarlıq subyektləri verilmiş kreditlərdən məqsədyönlü şəkildə istifadə edərək onların vaxtında 

qaytarılmasını təmin etməlidirlər. Səmərəli fəaliyyət təkcə maliyyə vəsaitinin mövcudluğu ilə məhdudlaşmır. 

Müvafiq sahədə fəaliyyətlə bağlı vərdişlərin aşılanması, eləcə də iqtisadi risklərdən sığortalanmaq üçün 

sahibkarlıqla məşğul olanların, fiziki şəxslərin iqtisadi biliklərinin artırılması məqsədi ilə İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi tərəfindən kurslar və treninqlər təşkil olunmalıdır.  

Qeyd olunmuşdur ki, məhsul istehsalında kəmiyyətlə yanaşı, keyfiyyət amilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Keyfiyyətli məhsul, ilk növbədə, müasir texnoloji avadanlıqdan istifadə və istehsal prosesində texniki 

standartlara riayət edilməsi nəticəsində mümkündür. Ona görə də Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi müəyyən edilmiş standart və normativlərə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əməl olunmasına 

nəzarəti gücləndirməli, bazara keyfiyyətsiz məhsul çıxarılmasının qarşısını almalıdır.  

Daxili bazarın tələbatının ödənilməsi ilə yanaşı, istehsal olunan məhsulların xarici bazarlarda satışının təşkili 

də diqqət mərkəzində saxlanmalı, muxtar respublikanın sahibkarlıq subyektlərində ixracyönümlü məhsul 
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istehsalı istiqamətində təsirli tədbirlər görülməlidir. Bu tapşırığın icrası ilə bağlı Ali Məclisin sədri İqtisadi 

İnkişaf Nazirliyinə tapşırmışdır ki, yerli məhsulların tanıdılması və onların təbliği sahəsində sahibkarlıq 

subyektlərinə lazımi kömək göstərsin, bu məhsulların muxtar respublika hüdudlarından kənarda satışını təşkil 

etmək üçün müvafiq marketinq araşdırmaları aparsın. Yeni istehsal müəssisələri yaradılarkən muxtar 

respublikanın paytaxtı ilə yanaşı, rayon mərkəzlərinin də imkanlarını nəzərdən keçirsin. Nazirlik yerli icra 

hakimiyyətləri ilə birlikdə hər bir rayonun yerli xammal və əmək ehtiyatlarını, eləcə də məhsul istehsalı üzrə 

formalaşmış təsərrüfat ənənələrini nəzərə alaraq yeni istehsal sahələrinin yaradılması ilə bağlı müvafiq təkliflər 

hazırlamalıdır. Özəl sektorun inkişafı və sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədi 

ilə bank və kredit təşkilatları tərəfindən verilən kreditlərin coğrafiyası tələbata uyğun genişləndirilməli, onların 

çoxsahəli və səmərəli olması təmin edilməli, kreditlərin verilməsində daha münasib faiz dərəcələri tətbiq 

olunmalıdır.  

Ali Məclisin sədri demişdir ki, kənd təsərrüfatında sahibkarlığı inkişaf etdirmək və məhsuldarlığı artırmaq 

üçün bir sıra zəruri tədbirlər həyata keçirilmiş, torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədi ilə əkin 

atlasları tərtib olunmuşdur. Bu atlaslar yerlərdə arxiv materialına çevrilməməli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi və yerli icra hakimiyyətləri ilə birlikdə torpaq və iqlim xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla müxtəlif bitki sortlarının əkilməsi ilə bağlı məhsul istehsalçıları arasında təbliğat və 

maarifləndirmə işlərini gücləndirməlidir. Əhalinin daha sağlam və keyfiyyətli heyvan mənşəli məhsullarla təmin 

olunmasını təşkil etmək, eləcə də bu sahədə məhsuldarlığın yüksəldilməsini təmin etmək məqsədi ilə İqtisadi 

İnkişaf Nazirliyi tərəfindən iri heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılması bundan sonra da diqqət 

mərkəzində saxlanmalıdır. İlin bütün fəsillərində tələbatın yerli məhsullar hesabına ödənilməsini təmin etmək 

məqsədi ilə mövsüm ərzində istehlakdan artıq istehsal olunmuş meyvə-tərəvəzin soyuducu anbarlara tədarük 

olunması üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və yerli icra hakimiyyətləri səylərini daha da artırmalıdırlar.  

Ali Məclisin sədri istehsal olunmuş məhsulların birbaşa istehsalçılar tərəfindən satışının təmin edilməsinin 

əhəmiyyətini qeyd etmiş, bazarlarda bolluğa və qiymətlərin uyğunluğuna nail olmaq məqsədi ilə İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və yerli icra hakimiyyətlərinə tapşırmışdır ki, cari ildə də müəyyən 

olunmuş yerlərdə və həftənin müxtəlif günlərində yarmarkaların təşkilini təmin etsinlər. Ali Məclisin sədri 

daxili bazarda sağlam rəqabət mühitinin qorunması üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti 

orqanlarla birlikdə inhisarçılıq və razılaşdırılmış qiymətlərin tətbiqi kimi neqativ hallara qarşı mübarizə 

tədbirlərinin gücləndirilməsinin vacibliyini bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, daxili bazarın qorunmasında yerli 

istehsalın təşkili nə qədər vacibdirsə, onun xarici amillərin təsirindən qorunması da bir o qədər vacibdir. Yerli 

məhsulların eyniadlı keyfiyyətsiz və ucuz xarici malların haqsız rəqabətindən qorunmasına diqqət artırılmalı, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi mövsümdən asılı olaraq, tələb və təklifi nəzərə 

almaqla idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsini diqqət mərkəzində saxlamalıdır. Antiinflyasiya 

tədbirlərini gücləndirmək məqsədi ilə nağd pul kütləsinin həcmi azaldılmalı, nağdsız əməliyyatlara keçid təmin 

olunmalıdır. Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üçün bank hesablarının açılmasını və onların işlək vəziyyətdə 

olmasını daim nəzarətdə saxlamalı, sahibkarlıq subyektləri alğı-satqı əməliyyatları zamanı hesablaşmaların daha 

çox köçürmə yolu ilə aparılmasına diqqəti artırmalıdırlar.  

Ali Məclisin sədri qeyd etmişdir ki, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi sahədə əldə etdiyi nailiyyətlər, 

makroiqtisadi və siyasi sabitliyin təmin olunması, qədim tarixi və dini-mədəni abidələrlə zənginlik son illərdə 

buraya çoxlu sayda turistlərin gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bununla əlaqədar ticarət obyektlərində xarici 

valyutalarla alğı-satqı əməliyyatlarının aparılmasının qarşısını almaq, manatın əsas ödəniş vasitəsi kimi 

işlənməsini təmin etmək məqsədi ilə Vergilər Nazirliyi Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi 

ilə birlikdə təsirli tədbirlər görməlidir. Öz növbəsində sahibkarlarımız da dövlətimizin qüdrətlənməsi və inkişafı 

naminə səylərini əsirgəməməli, vergidən yayınma hallarına yol verməməlidirlər. Vergilər Nazirliyi Mərkəzi 

Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi və Sahibkarlar Konfederasiyası ilə birlikdə muxtar respublika 

ərazisində quraşdırılan POS-terminallardan və nəzarət-kassa aparatlarından istifadənin təmin edilməsi üçün 

müvafiq tədbirlər görməlidir. Vergi bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

vergilərin vaxtında və tam həcmdə yığılmasına nəzarət artırılmalıdır.  

Ali Məclisin sədri demişdir: Sahibkarlığın inkişafına göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi olaraq muxtar 

respublikada hər il onlarla yeni müəssisə istifadəyə verilir, iş yerləri açılır, əhalinin məşğulluğunun təmin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1209 

 

olunması istiqamətində tədbirlər görülür. Sahibkarlar da bu qayğıya cavab olaraq fəaliyyətlərində şəffaflığı 

təmin etməli, işə götürülən işçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanmasına, onlara verilən əmək haqlarının reallığı 

əks etdirməsinə əməl etməlidirlər. Əmək müqavilələri bağlanılarkən muxtar respublika üzrə orta aylıq əmək 

haqqı mütləq nəzərə alınmalıdır. İşçilərlə işəgötürənlər arasında əmək müqavilələrinin bağlanması əgər bir 

tərəfdən vergidən yayınma hallarının, gəlirlərin gizlədilməsinin qarşısını alırsa, digər tərəfdən istehsalatda 

bədbəxt hadisələr zamanı dəyən ziyanın ödənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Vergilər Nazirliyi və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə birlikdə bütün 

sahibkarlıq subyektlərində işçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanmasını daim nəzarətdə saxlamalıdır.  

Özəl təsərrüfat subyektlərində çalışan işçilərin gələcək pensiya təminatını təmin etmək məqsədi ilə Dövlət 

Sosial Müdafiə Fonduna tapşırılmışdır ki, xüsusi sektorda fəaliyyət göstərən bütün işəgötürənlər tərəfindən 

işçilərin məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunmasına, fərdi uçotun təşkilinə və sosial sığorta 

şəhadətnamələrinin verilməsinə diqqəti artırsın. Qeyd olunmuşdur ki, istehsal müəssisələrində əməyin təşkili və 

təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması qəza hallarının başvermə ehtimalını azaldır. Ona görə də Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan istehsal müəssisələrində işçilərin 

təhlükəsizlik qaydaları ilə tanışlıq vəziyyətinə, iş vaxtı xüsusi qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmasına, iş və 

istirahət rejiminin tətbiqinə ciddi nəzarət etməli, Dövlət Baş Sığorta Agentliyi ilə birlikdə istehsalatda bədbəxt 

hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta 

müqavilələrinin bağlanmasını təmin etməlidir.  

İqtisadi dövriyyənin sabitliyinin təmin olunması, təsərrüfat fəaliyyətində yaranmış risklərin azaldılması və ya 

dəymiş ziyanın aradan qaldırılmasında sığortanın mühüm əhəmiyyət daşıdığını bildirən Ali Məclisin sədri 

demişdir ki, bunu nəzərə alaraq sahibkarlıq subyektləri öz təsərrüfatlarında müxtəlif sığorta növlərinin tətbiqinə 

maraqlı olmalıdır. Bu məqsədlə Dövlət Baş Sığorta Agentliyi tərəfindən sığortanın, xüsusilə könüllü sığortanın 

müxtəlif növlərinin mahiyyəti və təbliği ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilməli, bu məsələdə inzibatçılıq 

aradan qaldırılmalı, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, aidiyyəti orqanlarla birlikdə sahibkarlıq 

subyektlərinə məxsus daşınmaz əmlak və nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortaya cəlb olunması təşkil 

edilməlidir.  

Ali Məclisin sədri demişdir: Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər istifadə etdikləri 

elektrik enerjisinin, təbii qazın, suyun və digər kommunal xidmət haqlarının vaxtında ödənilməsinə diqqəti 

artırmalıdırlar. Bu xidmətlərin göstərilməsinə məsul olan aidiyyəti dövlət qurumları isə borc qalığının 

yaranmaması, həmçinin onlardan qanunauyğun şəkildə istifadə ilə bağlı müvafiq tədbirlər görməlidirlər.  

"Muxtar respublikada həyata keçirilən iqtisadi islahatların əsas məqsədi olan güclü sahibkarlar təbəqəsinin 

formalaşmasına nail olmaq üçün dövlət orqanları bundan sonra da lazım olan köməyi göstərəcəkdir. İndi bizim 

qarşımızda bir vəzifə var. O da sahibkarlıq strukturlarında fəaliyyəti gücləndirməklə ölkəmizin, eləcə də muxtar 

respublikamızın iqtisadi qüdrətini daha da artırmaqdan, bununla yanaşı əhalinin rifah halını daha da 

yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir", - deyən Ali Məclisin sədri bu məsul vəzifələrin həyata keçirilməsində görüş 

iştirakçılarına uğurlar arzulamışdır.  

Görüşdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri Famil Seyidov, sahibkar 

Xudaverdi Hüseynəliyev və Sadiq İsgəndərov çıxış edərək muxtar respublikada sahibkarlara göstərilən dövlət 

qayğısından danışmış, yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.  

Sonra "Biznesdə uğur-2011" mükafatları təqdim olunmuşdur.  

Ali Məclisin sədri yeni istehsal və xidmət sahələrinin yaradılması, mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi üçün 11 sahibkara güzəştli kreditlərin çeklərini təqdim etmişdir. 

Sonra muxtar respublikada istehsal olunan müxtəlif növ ərzaq və sənaye məhsullarının, əl işlərinin sərgisinə 

baxış olmuşdur.  

Sonda görüş iştirakçıları Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafından bəhs edən filmə 

baxmışlar. 

 

Azərbaycan.-2012.-7 mart.-N 54.-S.4. 
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Qədim Naxçıvan: yaşayan və yaşadan tarix 

 
Dünyada öz doğulduğu Vətənə, torpağa, məmləkətə, şəhərə, rayona, kəndə, hətta aula belə kiçik 

baxan, onu böyük saymayan insan təsəvvür etmirəm. Babamın (Naxçıvanın "Şahab" məhəlləsində 

Məşəmmədəli kimi tanınırdı, 1970-ci ildə 106 yaşında dünyasını dəyişib) Naxçıvan haqqında dediyi 

bayatıları, söylədiyi dastan və nağılları, atalar sözü və zərbi-məsəlləri kağız üzərinə köçürsəydim 

kitablara sığmazdı. Təəssüf. Hər bir insan keçmişini öyrənmədən, bilmədən özünü dərk edə, bugününü və 

sabahını qura bilməz. 

  

Naxçıvan bir yaşayış məntəqəsi kimi beş min il bundan əvvəl təşəkkül tapmış, inkişaf etmişdir. İlk orta əsr 

tarixçisi Moisey Xorerlinin (V əsr) yazdığına görə Naxçıvan şəhəri e.ə. VI əsrdə mövcud olmuşdur. İran 

coğrafiyaşünası Həmdullah Qəzvini isə şəhərin əsasının eramızdan xeyli əvvəl qoyulması haqqında məlumat 

vermişdir. Zaman - zaman çiçəklənən Naxçıvan Şərq dünyasının bəzəyi, alınmaz qala, müqəddəs el olmuşdur. 

Ona görədir ki, Naxçıvanda minilliklərdən minilliklərə qalan, qürur doğuran tarix yaşayır. 

Naxçıvan müqəddəs torpaqdır. Ərazinin hər bir qatında tarixin şərəf salnaməsi, müqəddəs rəmzlər əbədiləşib. 

Burada minilliklər öncə Nuhun gəmisi sığınacaq tapıb. Yer üzünü ağuşuna alan "ağ tufan" - sel yalnız bu 

torpaqda aciz qalıb. Miladdan əvvəl IV-I minillikləri əhatə edən Gəmiqaya təsvirlərindəki astral rəsmlər də bunu 

sübut edir. Araşdırmalar Gəmiqaya rəsmlərində insanların həyatının təsvir edilməsi, bu məqsədlə müəyyən 

ovsunların tətbiqi, Xeyirin Şər üzərində qələbəsinə inam, həyatın kosmik başlanğıc tərəfindən idarə edilməsi ilə 

bağlı inancların Naxçıvanda məskənləşən qədim tayfaların mənəvi mədəniyyətinin, onların əski 

dünyabaxışlarının ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu sübut edir. Gəmiqaya təsvirləri ilə bağlı Nuh əfsanəsinin 

olmasına baxmayaraq, araşdırmalar inancların Nuh əfsanəsindən də qədimlərə gedib çıxdığını göstərir. 

"Qurani-Kərim"də iki dəfə xatırlanan "Əshabi-kəhf" ziyarətgahı - tarixilik, dini inancların zənginliyi 

baxımından müqəddəsləşmiş yer bu torpaqda yerləşir. "Əshabi-kəhf" fiziki təmizlik, ruhi paklıq halında olan 

qulun Tanrısına yönəldiyi ali məqam olmaqla, Azərbaycan türkünün qədim ata yurdu Naxçıvanda min illər boyu 

tapındığı mağaranın daşlarına hopmuş mənəvi tarixi, daş yaddaşı, kimlik vəsiqəsi epitetini daşıyır. Oğuz türk 

yurdunun qüdrət rəmzi sayılan Oğlanqala, Çalxanqala, Govurqala, Əlincə qalası Dərbənddən Kərkükə qədər 

uzanan elimizin cahangirlik izləri də bu torpaqdadır.  

Qədim "Naxçıvan" adının mənası və mənşəyi barədə hələ orta əsrlərdən müxtəlif mülahizələr irəli 

sürülmüşdür. Hər bir coğrafi ad onun yarandığı dövrlə, tarixi-sosial şəraitlə bağlı meydana çıxır. "Naxçıvan" 

toponiminin ilk dəfə tarix səhnəsinə çıxdığı II əsr (məşhur yunan coğrafiyaşünası və astronomu Klavdi 

Ptolomey "Coğrafiya" adlı əsərində Naxçıvan şəhərinin eramızın II əsrində Naksuana adı ilə mövcud olduğunu 

qeyd etmişdir) məlum olsa da, onun etimologiyası barədə deyilən fikirlər həmin dövrü tam əhatə etmir. Bu 

mülahizələr ya toponimin ortaya çıxdığı zamandan çox-çox əvvəlki, ya da xeyli sonrakı dövrlərə aiddir. Halbuki 

toponimlərin elmi etimologiyası konkret tarixi şəraitə və ona müvafiq hadisələrə və dil faktlarına əsaslanmalıdır.  

Nədənsə "Naxçıvan" sözünə daha çox ərəb və fars dilləri baxımından müəyyən məna vermək istəyi üstünlük 

təşkil etmişdir. "Nəşəva" (nəşəvi, məst) ərəb, "Nəqşi-cahan" izafət tərkibindəki "nəqş" yenə ərəb, "cahan" isə 

fars sözüdür. Ərəblər Zaqafqaziyaya VII əsrin sonlarında gəlmiş və yalnız bundan sonra bu regionda ərəb dili və 

ərəb sözləri yayılmağa başlanmışdır. Naxçıvan şəhərinin adı isə artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, II əsrdən 

tarixçilər tərəfindən qeydə alınmışdır. Demək, bu adın kökünü daha dərinliklərdə axtarmaq lazımdır. Son illərin 

elmi tədqiqatları da bunu sübut edir. Bu adı Həmdullah Qəzvini, Şərəfxan Bidlisi, Fəzlullah Rəşidəddin, Həsən 

Rumlu, İsgəndər Münşi və başqa orta əsr müəllifləri də "Naxçəvan" kimi işlətmişlər. XVII əsr türk səyyahı 

Övliyyə Çələbi "Kitab cahannumə" əsərində yazırdı: "Bu şəhərə Naxçıvan, Nəqşicahan, Naqçuan dəxi deyirlər". 

Nəqşicahanın mənasına gəlincə, ərəbcə "dünyanın bəzəyi" mənasını verir. 

Naxçıvanda təbiətin palitrası heyrətamizdir. Təbiətin bir hissəsi olan insan, eyni zamanda, ondan asılı 

vəziyyətdədir. Uzun əsrlər ərzində təbiət insanı yedizdirən yeganə mənbə olmuş və onlar arasında nisbi tarazlıq 

hökm sürmüşdür. Sonralar insan "ikinci təbiəti" yaratmağı öyrənəndə bu tarazlıq, müvazinət pozulmağa 

başlamışdır. Lakin təbiət bu gün də insanların həyatında böyük rol oynayır. Naxçıvanda təbiət rənglərinin və 

onların çalarlarının sayı-hesabı olmur: payızda sarı, qışda sərt soyuq nəticəsində ağ rəng üstünlük təşkil edir. Bu 

da yazın al-əlvanlığı ilə birləşərək insanda müvafiq hisslər doğurur. Yayda kəskin isti və günəşli gün insanın 
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tonusunu yüksəldir. Təbiətin rəngarəngliyi və universallığı insanda estetik həzz yaradır. Təbiəti estetik şəkildə 

qavramaqla insan həm də özünü daha dərindən dərk edə bilir. 

Naxçıvanda dünyada analoqu olmayan mineral və termal su mənbələri var. Bu bulaqlar püskürür, haray 

çəkməklə insanları sağlamlaşdırır, paklaşdırır, ülviləşdirir. Naxçıvanın və naxçıvanlıların həyatında çay 

mədəniyyətinin adi həyat tərzinin tərkib hissəsinə çevrilməsi də "insan sərvəti"ni üzə çıxaran bir amil kimi 

adamı düşünməyə vadar edir. Bildiyimiz kimi, çayın mənbəyi sudur. Suyun mənbəyi isə Naxçıvanda tarixən 

zaman-zaman çağlayan həyat çeşmələri - kəhrizlərdir. XVII əsrdə yaşamış Məhəmməd Mufid Mustafi təkcə 

Ordubad şəhərində gur və əla suyu olan 70-dən artıq çeşmənin olduğundan xəbər vermişdir. Kəhrizlərin sayı 

sonrakı əsrlərdə daha da çoxalmış və geniş istifadə edilmişdir. Hazırda dövlət qayğısı nəticəsində 200-dən artıq 

kəhriz təmizlənir və istifadəyə buraxılır. Həmin kəhrizlərdən axan su aydınlıqdır, həyatdır, müqəddəsdir. 

Naxçıvanın sərt iqlimi həm də insanlarda dözüm, cəsarət, hünər, rəşadət, qorxmazlıq kimi keyfiyyətlər 

yaratmaqla, onlarda Vətənə, torpağa bağlılıq kimi hisslər aşılayır, vətəndaşlıq ləyaqəti formalaşdırır. 

Vətəndaşlıq ləyaqəti isə doğma yurda, ana Vətənə məhəbbətdir. Bu, Vətənin düşmənlərinə qarşı barışmaz, 

torpağın, millətin azadlığı və istiqlaliyyəti uğrunda mübariz olmaq deməkdir. Tarixin şərti zaman kəsiyində elə 

bir dövr olmamışdır ki, Naxçıvan "düşmənin göz dağına çevrilməsin", dərdlə, kədərlə və fəlakətlə üz-üzə 

gəlməsin.  

Məhz bu "dərdlilik" Naxçıvanı və orada doğulub ərsəyə gələn insanları formalaşdırmış, onları zəkalı, igid, 

düşmənə qarşı mübariz tərbiyə vasitələrindən istifadəyə səsləmişdir. 

Müqəddəs, bənzərsiz, şöhrətli odlar yurdu, Şərq dünyasının qapısı Naxçıvan. Qədim əcdadlarımız bu 

torpaqda yaranmış, burada yaşamış və zaman-zaman bu torpağa da qarışmışlar. Ulu Tanrı bu gözəl və ecazkar 

məkandan heç nəyi əsirgəməyib. Başı qarlı dağları, bol sulu çayları, şəffaf bulaqları, güllü-çiçəkli çəmənləri, 

zəngin sərvətləri var doğma Naxçıvanın. Əlbəttə, bu füsunkar məmləkətimiz, elimiz, obamız təkcə əsrarəngiz 

gözəllikləri ilə, bənzərsiz təbiəti, yerüstü və yeraltı sərvətləri ilə deyil, həm də gözəl insanları, böyük dühaları, 

görkəmli şəxsiyyətləri, əfsanəvi sərkərdələri, yazıçı və şairləri ilə tanınır. Bunların isə yaratdıqlarından təkcə 

Naxçıvan deyil, Azərbaycan və onun timsalında bütün bəşəriyyət bəhrələnir. 

Tarixi məxəzlərdən məlum olur ki, XI əsrin 60-cı illərində Yaxın Şərqin bir sıra ölkələrindən Naxçıvana 

çoxlu alim, şair və mütəfəkkir toplanmışdı. Bir çox tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, XI-XIII əsrlərdə islam 

mədəniyyətinin təsiri altında Azərbaycan mədəniyyəti özünün intibah dövrünü yaşamışdır. Tam məsuliyyət 

hissi ilə deyə bilərik ki, islam mədəniyyəti özünün ən yüksək zirvəsinə məhz Azərbaycan mütəfəkkirlərinin 

sayəsində çata bilmişdir. Bu intibahda naxçıvanlı alim və müdriklərin də rolu az olmamışdır.  

X-XI əsrlərdə Şərqdə tanınmış Naxçıvan alimlərindən Həddad ibn Asim Əbül Fədd ən - Nəşəvi, əl - 

Müfərric ibn - Əbu Əbdullah ən Nəşəvi, Əbu - Əbdullah əl - Hafiz ən - Nəşəvi, Əbu Abbas ən - Nəbhani ən - 

Nəşəvi, Əhməd ibn əl - Hacaf Əbubəkr ən - Azəri, filosoflardan Əbu Ömər, şəriət elmlərinin mahir bilicisi, 

geniş erudisiyalı, "Kitab əl - ənşab" əsərinin müəllifi Əbu Xatim Əbu ər - Rəhman ibn - Məhəmməd ən - 

Nəşəvə, kitabdar Əbu - l - Fədi Xadadad ibn - Bəkran ən - Nəşəvə, zəmanəsinin şöhrətli həkimi Fəxrəddin Əbu 

Abdulla Əhməd ibn - Ərəbşah ibn Əli Cəbrail ən Naxçivani, daha böyük şöhrətə çatmış "müdriklərin ağası, 

dünya həkimlərinin rəisi" adlandırılan Ənmələddin ən - Naxçıvani, XI əsr Naxçıvan hakimi Əbu Dilaf 

Deyraniyyə (XI əsrin fars şairi Əsidi Tusi ona "Gerşasnamə" adlı dastan bağlamışdır), XII əsr rəssam-nəqqaşı 

Osman ibn Salman (onun əllərinin bəhrəsi olan kiçik güzə üzərində gümüşlə naxışlanmış əsər Parisin məşhur 

Luvr muzeyində qorunub saxlanılır), Naxçıvanın memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi ibn Əbubəkr, Nurəddin 

Məsud, Cəmaləddin Naxçıvani, XIII əsr Naxçıvan mədrəsəsinin başçısı Qayəməddin, XIII əsrdə elm dühası, 

kamal dəryası olmuş Qazi Nəcməddin Əhməd ibn Əbubəkr ibn Məhəmməd Naxçıvani (dahi alim İbn Sinanın 

"Qanun" əsərinə geniş şərh yazmış, ona tənqidi münasibətini bildirmişdir), məşhur alim Həsən ibn Ömər 

Naxçıvani Azərbaycan intibahını ərsəyə gətirən dahilərdir. 

XIV əsr görkəmli tarixçisi və tədqiqatçısı Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani, XIV əsr memarları Əhməd 

ibn Əyyub əl - Hafiz Naxçıvani, Şeyx ibn Cöhənna Naxçıvani, XV əsr görkəmli filosofu Baba Hemətullah 

Naxçıvani, XV-XVI əsrlərin görkəmli xəttatı Mahmud Bağır Ordubadi, şeirləri geniş yayılmış Ziyai Ordubadi, 

XVII əsrdə yaşamış İbrahim ibn Zeynəddin Naxçıvani, Sultan IV Muradın saray musiqiçisi Əcəm Murad Ağa, 

XVIII əsrin dünya şöhrətli alimi Mirzə İbrahim Ordubadi, məşhur şair Fikri Ordubadi sonrakı dövrlərdə 

torpağına, xalqına şan - şöhrət gətirmişlər.  
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XIX-XX əsrlərdə də Naxçıvan mənəvi mədəniyyətimizin inkişafında müstəsna rol oynamış, dahi sənətkarlar 

yetişdirmişdir. Onlardan hələ XIX əsrdə Naxçıvanda ilk qadın məktəbi açan M.T.Sidqi, ilk professional 

Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərli, "Molla Nəsrəddin"in yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə, şərqin böyük 

şairi və dramaturqu Hüseyn Cavid, məşhur romançı Məmməd Səid Ordubadini və digərlərini xatırlamaq olar. 

Elmimizin inkişafında misilsiz xidmətləri olan dünya şöhrətli alim Yusif Məmmədəliyevin adı şərəfimiz, 

şöhrətimizdir. Hazırda Naxçıvan yetirməsi olan onlarca akademik, müxbir üzv, yüzlərlə professor elmimizin 

müxtəlif sahələrində qızğın fəaliyyət göstərir, bir sıra ixtira və əsərləri ilə geniş ərazidə şöhrətlənir, xalqımıza 

baş ucalığı gətirir.  

Yağıların zaman-zaman sinəsinə çalın-çarpaz dağ çəkdiyi bu torpağın yenilməz, igid övladları, sərkərdələri 

xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini bəzəmiş, ona baş ucalığı gətirmişlər. 

Son iki əsrdə coğrafi şəraitinə görə Azərbaycanın şimalından və cənubundan Naxçıvana kömək edilməsi 

imkan xaricində idi. Bu qədim yurdun əhalisi yadellilərə qarşı XIX yüzilliyin əvvəlindən başlayaraq öz 

qüvvələri hesabına vuruşmaq məcburiyyətində qalmışdır.  

Təkcə Kəngərli tayfası Azərbaycan xalqına 6 general vermişdir. Onlardan 4-ü keçmiş rus ordusunda, bir 

nəfəri sovet ordusunda, 1 nəfəri isə İran ordusunda xidmət etmişdir. Sonuncu Naxçıvan xanı Ehsan xan Rusiya - 

İran müharibəsində böyük bir orduya başçılıq etmiş, Krım müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. 

Tanınmış sərkərdə Ehsan xan Naxçıvanskinin adı (bu böyük nəsil tarixdə iki dəfə ciddi dəyişikliyə uğrayıb. 

1828-ci ildən sonra yüksək silkə mənsub olanların bir çoxu öz familiyalarını dəyişib "Naxçıvanski" kimi 

yazıblar. Əksər Kəngərlilər isə 30-cu illərdə siyahıya alınma zamanı, 1937-ci il və 1940-cı il repressiyaları 

dövründə öz soyadlarını dəyişdirmək məcburiyyətində qalıblar - F.İ.) Kremlin Georgi zalında qızıl hərflərlə 

nəqşlənmişdir. Onun oğlu Kəlbalı xan Naxçıvanski daha böyük şöhrətə çatmışdır. O, 1849-cu ildə Dağıstan 

yürüşündə iştirak etmiş, Kergebel savaşında igidlik göstərərək mükafatlandırılmışdır. 1874-cü ildə general-

mayor hərbi rütbəsinə layiq görülmüşdür. 1819-cu ildə dünyaya gələn və 90 il ömür sürən İsmayıl xan 

Naxçıvanski öz misilsiz hərbi xidmətlərilə fərqlənmişdi. Atası Ehsan xanın arzusuna çıraq tutan İsmayıl xan 

Naxçıvanski Vətənə general-leytenant rütbəsində qayıtmışdır.  

Hüseyn xan Kəlbalı xan oğlu Naxçıvanski 1863-cü ildə doğulub. Peterburqda hərbi məktəb qurtarandan 

sonra hərbi xidmətə başlayıb. Rus - Yapon müharibəsində qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə bir sıra orden və 

medallarla təltif olunub. Birinci cahan müharibəsində Şərqi Prussiya yürüşünün iştirakçısı olub. General-

leytenant Hüseyn xan rus qvardiya süvarisi diviziyasına komandanlıq edib. Yüksək hərbi məharətinə görə o, 

İranın, Rumıniyanın, Avstriyanın, Bolqarıstanın və Rusiyanın orden və medalları ilə təltif olunub.  

Cəmşid xan Cəfərqulu oğlu Naxçıvanski 45 illik ömrünün 26 ilini hərbi sənətin sirlərinə həsr etmişdir. O, 

Kəngərli nəslindən olan generalların hamısından fərqlənmiş, daha ucada dayanmışdır. Əsrimizin əvəzsiz hərbi 

xadimi, cəngavər sərkərdəsi diviziya komandiri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Hərbi Akademiyanı əla 

qiymətlərlə bitirən Cəmşid xan bir qədər sonra M.V.Frunze adına hərbi akademiyanın ümumi taktika 

kafedrasına başçılıq etmişdir. Lakin general həyatının və hərbi fəaliyyətinin qaynar çağında ədalətsizliyin 

qurbanı olmuş, 1938-ci ildə güllələnmişdir.  

Naxçıvan torpağı İkinci Dünya müharibəsində Qəzənfər Əkbərov, Abbas Quliyev, Nəcəfqulu Rəfiyev kimi 

Sovet İttifaqı qəhrəmanları yetirmişdir. Dinc dövrdə Azərbaycan uğrunda mübarizədə əslən Naxçıvandan olan 

Çingiz Babayev, Əmiraslan Əliyev, Səyavuş Həsənov, Kərim Kərimov, İbrahim Məmmədov, Yusif Mirzəyev, 

Məhərrəm Seyidov, Mirəsgər Seyidov Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər. 

Bir neçə il bundan öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qəzetdə 

"İnsan var, doğulduğu torpağa görə tanınır, insan da var ki, doğulduğu torpağı bütün dünyaya tanıdır..." 

mülahizəsini oxuduqda dərhal ümummilli lider Heydər Əliyev fenomeni yadıma düşdü. 

Bu gün dünyanın hansı bir yerində kimdən soruşsan ki, Azərbaycan adlı ölkədən kimi tanıyırsan, həmin an 

deyəcək ki, Heydər Əliyevi. Bəli, məhz onun adı çəkiləcək. Çünki 30 ildən artıq müddət ərzində onun siyasi 

həyat sahəsindəki fəaliyyəti hamıya məlumdur. Sovetlər dövründə 13 il Azərbaycana başçılıq edib, sonra 

dünyanın qüdrətli superdövləti olan SSRİ-nin rəhbərlərindən olub. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan tarixinin ən 

şanlı səhifəsini yazıb, bu qədim torpağı erməni işğalı təhlükəsindən hifz edib, muxtar respublikanın 

mövcudluğunu qoruyub saxlayıb. Sonra Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən qurtarıb, müasir 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini qoruyub-möhkəmləndirib, 10 il onu dünyada tanıdıb. 
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Dünyada hər il çox böyük tirajla "100 məşhur adam" adlı kitab buraxılır. 1-ci yerdə peyğəmbərimiz 

Məhəmməd (ə.s.) duran kitaba ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də daxil edilib. Maraqlıdır ki, dünya 

dinlərinin banilərindən (Budda, İsa, Məhəmməd) sonra ən çox məşhur olan şəxsiyyətlər görkəmli dövlət 

başçılarıdır. Bunun səbəbi aydındır. Onlar cəmiyyət həyatının bütün sahələrinə başçılıq edirlər. Belə universal 

dövlət başçıları, görkəmli siyasi xadimlər, təbiidir ki, daha çox məşhurlaşır, tarixə düşürlər. 

Söz və qılınc sərkərdəsi Şah İsmayıl Xətai deyirmiş: "Məqsədi bilmədən daim irəli gedən min fədaidənsə, bir 

sözü anlanan, fikri qəbul olunan şəxsiyyət xalqına daha çox xidmət göstərə bilər". Həzrəti Əli deyib ki, "Hər bir 

insanın qiyməti onun etdiyi yaxşılıqlarla ölçülür". Peyğəmbərimiz isə hədislərinin birində yazıb ki, "Bir nəfərə 

xeyirxahlıq etmək on il ibadət qılmaqdan üstündür". Deməli, milyonlara xeyirxahlıq edən Heydər Əliyev üçün 

ölçü meyarı yoxdur. 

Böyük şəxsiyyət və müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin keçdiyi zəngin həyat yoluna nəzər saldıqda, xalq 

üçün, millət üçün etdiklərini bir-bir göz önünə gətirdikdə bütün bunların bir insan ömrünə sığacaq zaman 

kəsiyində baş verdiyinə inanmaq olmur. Çoxları bunu ümummilli liderin fenomenal iş qabiliyyəti, enerjisi ilə, 

həddən artıq məsuliyyəti və tələbkar olması ilə izah edir. Bu keyfiyyətlər mənsub olduğu xalqa, millətə, Vətənə, 

doğulduğu torpağa hədsiz məhəbbət və sevgi ilə döyünən qəlbdən qida almasaydı tükənərdi. 

Naxçıvan yalnız dünyanın ən böyük azərbaycanlısının - Heydər Əliyevin ata yurdu olmaqla da ən şərəfli bir 

məqama yüksələ bilərdi. Azərbaycan məmləkətinə belə övladlar bəxş etmiş Naxçıvanın müqəddəsliyini 

saxlamaq və onun daha yüksək inkişafına nail olmaq hər bir vətənsevərin borcudur.  

Ən qədim insanın nicata qovuşduğu məskən kimi mifik təsəvvürlərdə inanc yerinə çevrilən bu torpaq tarixi 

qüdrətini müasir inkişaf dinamikası və quruculuq işləri ilə yenidən özünə qaytarır. Bu da ilk növbədə muxtar 

respublikada son 15 ildə aparılan yüksəliş salnaməsinin bəhrəsi və Heydər Əliyev siyasətini burada uğurla 

davam etdirən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun səmərəli idarəetməsinin 

nəticəsidir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: "Naxçıvanın tarixi təkcə muxtar respublikamızın yaranmasından 

başlanmır. Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim diyarlarından biridir, çox zəngin tarixə malik olan Azərbaycanın 

bir hissəsidir, qədim tarixi olan Azərbaycan torpağıdır. Bu tarix çox zəngin hadisələrlə doludur. Bunlar hamısı 

Azərbaycan üçün Naxçıvanın nə qədər qiymətli olduğunu həmişə göstərib, göstərir və gələcəkdə də 

göstərəcəkdir". 

 

Fizuli İBRAHİMZADƏ,  

Fövqəladə Hallar Nazirliyi Akademiyasının humanitar  

fənlər kafedrasının baş müəllimi,  

tarix üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Xalq qəzeti.-2012.-16 fevral.-N 37.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 88-ci ili tamam olub 
 

Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 88-ci ili tamam olub. Naxçıvanın 

muxtariyyəti Azərbaycanın XX əsrdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. Naxçıvanın muxtariyyəti hərbi-siyasi 

və diplomatik mübarizələrin nəticəsi kimi meydana çıxmış, gərgin, ağır, eyni zamanda, şərəfli bir yol keçib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət qazanmasını dövlətçilik tariximizdə mühüm 

nailiyyət kimi qiymətləndirərək deyib: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub 

saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona 

xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətə, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan 

diyarının muxtariyyət tarixinin diqqətlə öyrənilməsi və təbliğ olunması vacibliyini bir vəzifə kimi qarşıya qoyan 

Prezident İlham Əliyev deyib: “Ermənistanın apardığı təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində Azərbaycandan qismən 

təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada şəraitində yaşamaq məcburiyyətində qalan, tez-tez bədnam qonşuların ərazi 

iddiaları obyektinə çevrilən Naxçıvanın tarixinin hələ də tədqiq edilməyə ehtiyacı olan səhifələri açılmalı, bu 

diyarın tam dolğun, obyektiv tarixi xalqımıza, habelə dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmalı, erməni 

siyasətçilərinin tarixi saxtalaşdırmaq cəhdlərinə tutarlı cavab verilməlidir”. 

 

Naxçıvan həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edib 

 

Əlverişli təbii-coğrafi mövqeyi, Şərqlə Qərbi birləşdirən qədim İpək yolunun üstündə yerləşməsi onu 

fatehlərin, böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarının kəsişdiyi regiona çevirib. Ərazisi dəfələrlə işğal olunsa da, 

əldən-ələ keçsə də, Naxçıvan heç vaxt əyilməyib, xalqımıza məxsus mədəniyyəti, adət-ənənələri, ən vacibi isə, 

tarixi ərazisini qoruyub saxlaya bilib, müasir dövrümüzədək gətirib çıxarıb. 

Naxçıvan şəhəri XII əsrdə qüdrətli Atabəylər dövlətinin paytaxtı olub. XII və XIX əsrlərdə Azərbaycan 

ərazisində yaranmış 18 xanlıqdan biri olan Naxçıvan xanlığı bölgənin inkişafına, müdafiə qabiliyyətinin 

gücləndirilməsinə, inzibati idarəçiliyin formalaşmasına özünəməxsus töhfələr verib. 

Naxçıvan heç vaxt özünü Azərbaycandan ayrı təsəvvür etməyib, bütün dövrlərdə dünyanın bir çox 

dövlətləri üçün də böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb edib. Xüsusilə, keçən əsrin əvvəllərində 

yaranmış şəraitdən istifadə edən erməni daşnakları Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüş, bu diyarı 

Ermənistana qatmaq üçün bütün vasitələrə əl atıb. Bölgə əhalisinin inadlı müqavimətləri nəticəsində Naxçıvan 

Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılıb və son nəticədə ona Azərbaycanın tərkibində 

muxtariyyət statusu verilib. Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması bu bölgədə 1918-1921-ci illərdə cərəyan 

edən proseslərin, onlara təsir edən daxili və xarici amillərin, bölgənin və regionun geosiyasi vəziyyətinin və iki 

mühüm beynəlxalq müqavilənin sayəsində mümkün olub. 

Həqiqətən də Naxçıvan əhalisi, həmin dövrün demokratik ruhlu ziyalıları bölgənin təhlükəsizliyinə, 

erməni daşnaklarının hərbi basqınlarına qarşı mərdliklə mübarizə aparıb, öz qanları bahasına qədim diyarı 

qoruyublar. Hələ 1918-ci ildə Naxçıvan Milli Şurası Xalq Cümhuriyyəti hökumətinə yazdığı məktubda 

göstərirdi ki, biz ermənilərə tabe olmuruq, tezliklə Azərbaycan qoşunları tərəfindən Zəngəzurun azad edilməsini 

və Naxçıvanın Azərbaycana birləşməsini gözləyirik. Naxçıvan İnqilab Komitəsinin Azərbaycan hökumətinə 

1920-ci il 10 avqust tarixli məktubunda da bildirilirdi: “Əhalinin yekdil qərarı ilə Naxçıvan özünü Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi hesab edir”. 

Qədim diyarın muxtariyyət statusu məsələsində N.Nərimanovun prinsipial mövqeyi, onun adından 

B.Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar və 1921-ci il martın 1-də V.Leninə göndərdiyi məktub, nəhayət 

Rusiyanın Naxçıvan məsələsinə münasibətini müsbət istiqamətdə dəyişməsinə səbəb oldu. Nəticədə Naxçıvanın 

muxtar statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında imzalanan Moskva müqaviləsində təsbit edildi: “Razılığa gələn hər 

iki tərəf hazırkı müqavilənin I (B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın 

himayəsi altında muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir 

zaman üçüncü bir dövlətə güzəştə getməyəcək”. Bu müqavilə Naxçıvanın taleyinin həll edilməsində tarixi rol 

oynadı. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və 

Türkiyə Respublikası arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən, Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da 
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dəqiqləşdirildi. Müqavilənin 5-ci maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyətini bir daha təsdiqlədi, 

onun sərhədlərini müəyyənləşdirdi. Burada göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin 3-cü əlavəsində 

müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni onun Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi qalmaq 

imkanlarını bu beynəlxalq müqavilələr reallaşdırdı. Həmin müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə və Cənubi Qafqaz 

respublikaları Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanınan beynəlxalq hüquqi təminat 

verdilər. 

Muxtar qurumlar yaranma əsaslarına görə milli-ərazi və inzibati-ərazi əlamətlərinə ayrılır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası dövlətin əsas ərazilərindən tam təcrid olunmuş vəziyyətdə - “anklav” ərazi kimi geosiyasi 

əsasa görə yaranıb. Belə coğrafi-siyasi əlamət tarixi zərurət kimi Naxçıvana muxtar hüquqların verilməsini 

şərtləndirib və qismən özünüidarə hüququnun tanınmasına yol açıb. Çünki Zəngəzur mahalının Ermənistan 

tərəfindən işğal edilməsi ilə Naxçıvan diyarı Azərbaycanın əsas ərazilərindən aralı düşüb, nəticədə onun 

muxtariyyət məsələsi gündəliyə gəlib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “əgər Zəngəzur 

mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan 

vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi”. Bu diyara muxtariyyət statusunun verilməsi ilə Azərbaycan SSR 

Naxçıvan üzərində hüquqlarından irəli gələn vəzifələri həyata keçirirdi. Lakin Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in 

tərkibində muxtar respublika hüququnun qanuni yolla təsbit edilməsi 1924-cü ilin fevralınadək ləngidildi. 

Həmin il fevralın 9-da isə Azərbaycan SSR MİK-in dekretinə əsasən Naxçıvan muxtar ölkəsi Azərbaycan SSR-

in tərkibində Naxçıvan MSSR-ə çevrildi. Bununla da qədim diyarın statusu qəti şəkildə müəyyənləşdirildi. 

Tarixi proseslərin inkişafının nəticəsi olaraq Naxçıvan 1921-ci ilin martından Naxçıvan Sovet Sosialist 

Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan Naxçıvan Diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet 

Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılıb. 

 

Muxtariyyat statusu çevik siyasi addımların atılmasını təmin edib 

 

Ötən əsrin 90-cı illərində - bölgəyə erməni hücumlarının aramsız xarakter aldığı bir dövrdə, 

Azərbaycanın əsas ərazisi ilə əlaqələrin kəsildiyi şəraitdə Naxçıvanın muxtariyyət statusu çevik siyasi, iqtisadi 

və humanitar xarakterli addımların atılmasına, muxtariyyətin ərazisinə edilən qəsdlər barədə beynəlxalq 

ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına, beləliklə də, Azərbaycanın tarixi ərazisinin qorunub saxlanmasına imkan 

yaradıb. Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı 

mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil edib. Bu statusun ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-93-cü illərdəki 

siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvanın xalqımızın suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən 

mübarizənin mərkəzinə çevrilib. 1990-cı il noyabrın 17-də ümummilli liderin rəhbərliyi ilə keçən Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin birinci sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasının adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali dövlət hakimiyyət 

orqanları haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında” tarixi qərarlar qəbul olunub. 

Azərbaycan rəhbərliyinin SSRİ-in qorunub saxlanmasına dair göstərdiyi təşəbbüslərin əksinə olaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1991-ci il 14 mart tarixli qərarı ilə SSRİ-nin saxlanmasına dair 

ümumittifaq referendumunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirakının yolverilməz olduğunu bəyan edib. 

1991-ci ilin oktyabrında “Keçid dövründə SSR İttifaqının dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları haqqında” 

SSRİ qanununun müzakirəsi zamanı da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan dövlət 

hakimiyyət orqanlarından fərqli mövqe tutaraq SSRİ-nin yenidən bərpasına və unitar ittifaq dövlətinin 

möhkəmləndirilməsinə yönəldilən cəhdləri rədd edib, Azərbaycan Ali Sovetindən də müvafiq qərarların qəbul 

olunmasını xahiş edib. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu bu dövrdə erməni işğalı təhlükəsinin aradan qaldırılması, ağır blokada 

şəraitində adamların yaşayışının təmin olunması sahəsində də taleyüklü qərarların qəbul edilməsinə şərait 

yaradıb, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi ümummilli lider Heydər Əliyev qonşu İran və Türkiyə 

respublikaları ilə əlaqələr quraraq bu ölkələrdə səfərlərdə olub, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair protokollar 

imzalayıb. 
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Bu gün Naxçıvan bütün ölkədə aparılan quruculuq işlərində fəal iştirak edir. Bütün bunların kökündə isə 

ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanan və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf 

proqramı dayanır 

 

Palitra.-2012.-10 fevral.-№16.-S.6.  
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“Osmanlı arxiv sənədlərində Naxçıvan” 
 

Mühüm arxiv sənədləri ilə zəngin olan kitab Naxçıvanın 1554-1923-cü illərinə işıq salır 

 

Ötən ilin sonlarında Türkiyə Baş Nazirliyinin Dövlət Arxivləri müdiri, doktor Yusif Sarınay tərəfindən 

“Osmanlı arxiv sənədlərində Naxçıvan” (Osmanlı arşiv belgelerinde Nahçıvan) adlı fundamental kitab 

Türkiyənin İstanbulda nəfis və yüksək poliqrafik dizaynla nəşr edilib.   

Kitabın ön sözündə bir türk təəssübkeşliyi ilə Y.Sarınayın maraqlı qeydləri özünə yer alıb. Burada 

Naxçıvanın yerləşdiyi ərazi və tarixi haqqında söz açılır və bildirilir ki, 568 səhifədən ibarət olan “Osmanlı 

arxiv sənədlərində Naxçıvan” kitabı çox mühüm arxiv sənədləri ilə Naxçıvanın 1554-1923-cü illərinə işıq salır. 

Naxçıvanın müxtəlif dövrlərinin tarixini özündə əks etdirən ensiklopedik əhəmiyyətə malik olan nəşrdə bu 

bölgə ilə bağlı məlumatlar 85 başlıqlı 157 arxiv sənədində öz əksini tapıb. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu 

sənədlərin böyük əksəriyyəti bu gün Naxçıvana ərazi iddiaları ilə çıxış edən mənfur ermənilərin Naxçıvan 

ərazilərində təcavüz siyasətlərini təsdiq edən tarixi sənədlərdir.  

Kitabda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirən , etnik təmizləmə aparan ermənilərin 

Naxçıvanda və onun ayrı-ayrı kəndlərində törətdikləri kütləvi qırğınlar, zorakılıqlar siyahı halında cədvəllərlə 

oxuculara təqdim olunur. Bugünkü və gələcək nəsillər üçün əvəzsiz xidməti olan kitabda sənədlərin arxivdəki 

kataloq başlıqları və ərəb qrafikalı standart rus sənədləri, həmçinin onların türkcə tərcüməsi və Osmanlı əlifbası 

ilə indeksləri də verilib.  

Kitabın ən mühüm cəhəti onun birbaşa Osmanlı arxiv sənədləri əsasında hazırlanması və həmin 

arxivlərdə yer alan Naxçıvanla bağlı sənədlərin həm orijinalının foto surətlərinin verilməsi, həm də həmin 

sənədlərin yazıldığı dövrdəki dillə latın əlifbası ilə təqdim olunmasıdır. Bu da, bu gün muxtar respublikamızda 

gündən günə daha həssaslıqla öyrənilən naxçıvanşünaslığın, Naxçıvan tarixinin daha aydın və əsaslı şəkildə 

tədqiqinə şərait yaradacaq.  

Qeyd edək ki, Naxçıvanın 400 ilə yaxın bir dövrünə—1554-1923-cü illərinə işıq salan kitab bugünkü 

oxucuya o dövrün proseslərini arxiv sənədləri vastəsilə açıq və aydın şəkildə izah edir.  

Kitabda ermənilərin qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan və ətraf bölgələrində həyata keçirdikləri 

vəhşiliklər tarixi sənədlərdə--arxiv sənədlərində özünün geniş əksini tapıb.  

Kitabda yer alan 85 başlığın hər birini oxuduqca fundamental nəşrin əhəmiyyəti bir daha aydınlaşır.  

 “Dağıstan və Azərbaycanın Naxçıvan xanlıqlarının birbirləriylə, rus və gürcülərlə olan münasibətləri”, 

“Rəvan və Naxçıvan tərəflərinə əsgər yeridən Rusiyaya qarşı İranın hərəkətə keçməsi”, “Rusiya ilə İran arasında 

gedən müharibələrin və sülhün nəticəsində Rəvan və Naxçıvan torpaqlarının Rusiyaya həvalə edilməsinin 

müzakirəsi”, “Rus-İran görüşmələrində Maku və Naxçıvan Xanlıqlarından alınan bilgilərə dair” və sair sənədlər  

Xanlıqlar dövrü və Rus-İran müharibələrində Naxçıvanın o vaxtı taleyi haqqında ətraflı bilgi almaq üçün 

mühüm sənədlərdir.  

Həmçinin Naxçıvanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra ermənilərin məqsədli şəkildə muxtar 

respublikanın kəndlərin köçürülməsi və sonrakı dövrdə mənfur ermənilərin yerli müsəlman türk xalqına qarşı 

amansız işkəncələr verməsi də arxiv sənədləri əsasında diqqət çəkir.  

Bu barədə olan məlumatları isə “Naxçıvan və ətrafdakı ermənilərin müxtəlif yollarla yardım 

topladıqları, silah və cəbhəxana yığmasının xəbər alınmasına dair”, “Eleşkirt və Kars bölgəsindən Naxçıvan və 

sair yerlərə köç edən və etmək istəyən ermənilərin fəsat düşüncələrinə dair”, “Naxçıvan və Rəvan arasında dörd 

yüz nəfərlik erməni quldur dəstələrinin toplandığına dair”, “Naxçıvan ətrafında Şahtaxtıdan Kağızmana qədər 

olan bölgədə iki minə yaxın erməni quldurlarının toplandığı haqqında”, “Ermənilərin müsəlmanları öldürərək 

doqquz kəndi yandırması, Naxçıvan və Uluxanlıda ölənlər arasında Osmanlıların da olması haqqında” və 

“Rusiya tərəfindən Kafqaz üzərindən İrəvan, Naxçıvan, Sarıqamış və Culfaya hərbi dəstələrin göndərilməsi” və 

“Osmanlı ordusunun Naxçıvan və İğdırdan çəkilməsinin qətliamlara səbəb olacağına dair” və s. başlıqlı sənəd 

və məktublardan öyrənmək mümkündür. Təkcə elə hər bir sənədin adının o dövr haqqında mühüm məlumat 

daşıdığını müşahidə edirik.  

“Eleşkirt və Kars bölgəsindən Naxçıvan və sair yerlərə köç edən və etmək istəyən ermənilərin fəsat 

düşüncələrinə dair” başlıqlı sənəddə göstərilir ki, 26 avqust 1893-cü il tarixli məktub o dönəmin xarici işlər 
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naziri Said Halim tərəfindən Osmanlı padişahına göndərilib. Məktubda Eleşkirt və Kars bölgəsindən 500-dən 

artıq ailənin Naxçıvan nahiyəsinə köçə hazırlandığı qeyd olunur. Məktubda bildirilir ki, “Eleşkirt tərəflərindən 

otuz səkkiz erməni ailəsinin Kazlıgöldən Kağızman qəzasına bağlı Naxçıvan nahiyəsinə yaxınlaşdığı, Qars 

daxilində də 500 erməni ailəsinin adıçəkilən nahiyəyə köçməyə hazırlaşdığı faktlarla sübuta yetirilib”. Həmin 

məktubda ən diqqətçəkən məqam isə ermənilərin bu köçü özbaşına bacara bilməyəcəkləri, onları bir təşviq 

edəninin olduğuna işarə olunur.   

“Ermənilərin müsəlmanları öldürərək doqquz kəndi yandırdığı, Naxçıvan və Uluxanlıda ölənlər arasında 

Osmanlıların da olduğu” haqqında olan məktubda erməni silahlılarının müsəlmanları qətlə yetirdikləri, qırx 

nəfəri əsir götürdükləri, ətraf kəndlərə də külli-miqdarda ziyan vurduqları qeyd olunur. O dönəmin rəsmi 

orqanları tərəfindən Mərkəzi hökumətə göndərilən sənəd məzmunlu məktublarda Osmanlı ordusunun Naxçıvan 

və İqdırdan çəkilməməsi vurğulanır, yoxsa bölgə xalqının yenidən erməni silahlıları tərəfindən qətliama məruz 

qalacağı bildirilir. 

Bir başqa əhəmiyyətli sənəddə Naxçıvan camaatının nümayəndəsi Hacı Cəbrailin yardım üçün padşaha 

teleqrafı qeyd olunur. Naxçıvan əhalisi adından digər vəkil Cabbarzadə Naki tərəfindən yazılan məktubda da 

yerli camaat adından təcavüzkar ermənilərə qarşı yardım tələb edilir. Sənəddə Zəngəzur tərəfdən çoxlu erməni 

silahlısının Şərur bölgəsinə toplandığı, ancaq camaatın düşmənin qarşısını alacaq yetərli sursatının olmadığı 

bildirilir. Digər sənəddə Kars, Şahtaxtı, Kağızman və Naxçıvanda erməni vandalizmindən əziyyət çəkmiş yerli 

camaatın öz doğma yerlərini tərk etməsindən yazılır və Osmanlı hökumətindən bu durumun qarşısının alınması 

istənilir. 

Kitabda ən çox diqqət çəkən cəhət isə erməni vəhşiliyinə məruz qalmış əhalinin və kəndlərin adlarının, 

onlara dəymiş ziyanın miqdarının bircə-bircə qeyd edilməsidir. “Naxçıvan, Şərur, Sədərək və Dərələyəzin 

ətrafındakı yüz on kənddə iki il müddətində ermənilər tərəfindən edilən işğal və törədilən cinayətlərin səhifə 

halında raporu” və digər maraqlı və mühüm sənədlər toplanıb ki, bunların bir topluda kitab halında nəşri bu gün 

torpaqlarımıza qarşı ərazi iddiaları ilə Qərb dövlətlərini çaşdıran mənfur ermənilərin hansı səviyyədə bir millət 

olduğunu da ortaya qoyur. İnanırıq ki, bu kitab bundan sonrakı tədqiqat əsərlərində Naxçıvan haqqında daha 

ətraflı elmi araştırmalara səbəb olacaqdır.  

 

Elxan YURDOĞLU, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat  

İnstitutunun elmi işçisi   

 

Kaspi.-2012.-10 fevral.-№245.-S.12. 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusu Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir 
 

Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 88-ci ili tamam olur 

 

Naxçıvanın muxtariyyəti Azərbaycanın XX əsrdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. Naxçıvanın 

muxtariyyəti hərbi-siyasi və diplomatik mübarizələrin nəticəsi kimi meydana çıxmış, gərgin, ağır, eyni 

zamanda, şərəfli bir yol keçmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət qazanmasını dövlətçilik tariximizdə mühüm 

nailiyyət kimi qiymətləndirərək demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub 

saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona 

xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyətə, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan 

diyarının muxtariyyət tarixinin diqqətlə öyrənilməsi və təbliğ olunması vacibliyini bir vəzifə kimi qarşıya qoyan 

Prezident İlham Əliyev demişdir: “Ermənistanın apardığı təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində Azərbaycandan 

qismən təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada şəraitində yaşamaq məcburiyyətində qalan, tez-tez bədnam 

qonşuların ərazi iddiaları obyektinə çevrilən Naxçıvanın tarixinin hələ də tədqiq edilməyə ehtiyacı olan 

səhifələri açılmalı, bu diyarın tam dolğun, obyektiv tarixi xalqımıza, habelə dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi 

çatdırılmalı, erməni siyasətçilərinin tarixi saxtalaşdırmaq cəhdlərinə tutarlı cavab verilməlidir”. 

Əlverişli təbii-coğrafi mövqeyi, Şərqlə Qərbi birləşdirən qədim İpək yolunun üstündə yerləşməsi onu 

fatehlərin, böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarının kəsişdiyi regiona çevirmişdir. Ərazisi dəfələrlə işğal olunsa 

da, əldən-ələ keçsə də, Naxçıvan heç vaxt  əyilməmiş, xalqımıza məxsus mədəniyyəti, adət-ənənələri, ən vacibi 

isə, tarixi ərazisini qoruyub saxlaya bilmiş, müasir dövrümüzədək gətirib çıxarmışdır. 

Naxçıvan şəhəri XII əsrdə qüdrətli Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. XII və XIX əsrlərdə 

Azərbaycan ərazisində yaranmış 18 xanlıqdan biri olan Naxçıvan xanlığı bölgənin inkişafına, müdafiə 

qabiliyyətinin gücləndirilməsinə, inzibati idarəçiliyin formalaşmasına özünəməxsus töhfələr vermişdir. 

Naxçıvan heç vaxt özünü Azərbaycandan ayrı təsəvvür etməmiş, bütün dövrlərdə dünyanın bir çox 

dövlətləri üçün də böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb etmişdir. Xüsusilə, keçən əsrin əvvəllərində 

yaranmış şəraitdən istifadə edən erməni daşnakları Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüş, bu diyarı 

Ermənistana qatmaq üçün bütün vasitələrə əl atmışdır. Bölgə əhalisinin inadlı müqavimətləri nəticəsində 

Naxçıvan Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılmış və son nəticədə ona 

Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilmişdir. Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması bu bölgədə 

1918-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin, onlara təsir edən daxili və xarici amillərin, bölgənin və regionun 

geosiyasi vəziyyətinin və iki mühüm beynəlxalq müqavilənin sayəsində mümkün olmuşdur. 

Həqiqətən də Naxçıvan əhalisi, həmin dövrün demokratik ruhlu ziyalıları bölgənin təhlükəsizliyinə, 

erməni daşnaklarının hərbi basqınlarına qarşı mərdliklə mübarizə aparmış, öz qanları bahasına qədim diyarı 

qorumuşlar. Hələ 1918-ci ildə Naxçıvan Milli Şurası Xalq Cümhuriyyəti hökumətinə yazdığı məktubda 

göstərirdi ki, biz ermənilərə tabe olmuruq, tezliklə Azərbaycan qoşunları tərəfindən Zəngəzurun azad edilməsini 

və Naxçıvanın Azərbaycana birləşməsini gözləyirik. 

Naxçıvan İnqilab Komitəsinin Azərbaycan hökumətinə 1920-ci il 10 avqust tarixli məktubunda da 

bildirilirdi: “Əhalinin yekdil qərarı ilə Naxçıvan özünü Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab edir”. 

Qədim diyarın muxtariyyət statusu məsələsində N.Nərimanovun prinsipial mövqeyi, onun adından 

B.Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar və 1921-ci il martın 1-də V.Leninə göndərdiyi məktub, nəhayət 

Rusiyanın Naxçıvan məsələsinə münasibətini müsbət istiqamətdə dəyişməsinə səbəb oldu. Nəticədə Naxçıvanın 

muxtar statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında imzalanan Moskva müqaviləsində təsbit edildi: “Razılığa gələn hər 

iki tərəf hazırkı müqavilənin I (B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın 

himayəsi altında muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir 

zaman üçüncü bir dövlətə güzəştə getməyəcəkdir.” Bu müqavilə Naxçıvanın taleyinin həll edilməsində tarixi rol 

oynadı. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və 

Türkiyə Respublikası arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da 

dəqiqləşdirildi. Müqavilənin 5-ci maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyətini bir daha təsdiqlədi, 
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onun sərhədlərini müəyyənləşdirdi. Burada göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin 3-cü əlavəsində 

müəyyən edilmiş sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni onun Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi qalmaq 

imkanlarını bu beynəlxalq müqavilələr reallaşdırdı. Həmin müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə və Cənubi Qafqaz 

respublikaları Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanınan beynəlxalq hüquqi təminat 

verdilər. 

Muxtar qurumlar yaranma əsaslarına görə milli-ərazi və inzibati-ərazi əlamətlərinə ayrılır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası dövlətin əsas ərazilərindən tam təcrid olunmuş vəziyyətdə - “anklav” ərazi kimi geosiyasi 

əsasa görə yaranmışdır. Belə coğrafi-siyasi əlamət tarixi zərurət kimi Naxçıvana muxtar hüquqların verilməsini 

şərtləndirmiş və qismən özünüidarə hüququnun tanınmasına yol açmışdır. Çünki Zəngəzur mahalının 

Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi ilə Naxçıvan diyarı Azərbaycanın əsas ərazilərindən aralı düşmüş, nəticədə 

onun muxtariyyət məsələsi gündəliyə gəlmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “əgər 

Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və 

Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi.” 

Bu diyara muxtariyyət statusunun verilməsi ilə Azərbaycan SSR Naxçıvan üzərində hüquqlarından irəli 

gələn vəzifələri həyata keçirirdi. Lakin Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika 

hüququnun qanuni yolla təsbit edilməsi 1924-cü ilin fevralınadək ləngidildi. Həmin il fevralın 9-da isə 

Azərbaycan SSR MİK-in dekretinə əsasən Naxçıvan muxtar ölkəsi Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan 

MSSR-ə çevrildi. Bununla da qədim diyarın statusu qəti şəkildə müəyyənləşdirildi. 

Tarixi proseslərin inkişafının nəticəsi olaraq Naxçıvan 1921-ci ilin martından Naxçıvan Sovet Sosialist 

Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan Naxçıvan Diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet 

Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır. 

Ötən əsrin 90-cı illərində - bölgəyə erməni hücumlarının aramsız xarakter aldığı bir dövrdə, 

Azərbaycanın əsas ərazisi ilə əlaqələrin kəsildiyi şəraitdə Naxçıvanın muxtariyyət statusu çevik siyasi, iqtisadi 

və humanitar xarakterli addımların atılmasına, muxtariyyətin ərazisinə edilən qəsdlər barədə beynəlxalq 

ictimaiyyətin məlumatlandırılmasına, beləliklə də, Azərbaycanın tarixi ərazisinin qorunub saxlanmasına imkan 

yaratmışdır. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı 

mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil etmişdir. Bu statusun ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-93-cü 

illərdəki siyasi fəaliyyəti dövründə Naxçıvanın xalqımızın suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən 

mübarizənin mərkəzinə çevrilmişdir. 

1990-cı il noyabrın 17-də ümummilli liderimizin rəhbərliyi ilə keçən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikası Ali Sovetinin birinci sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının 

dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali dövlət hakimiyyət orqanları haqqında”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında” tarixi qərarlar qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan rəhbərliyinin SSRİ-in qorunub saxlanmasına dair göstərdiyi təşəbbüslərin əksinə olaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1991-ci il 14 mart tarixli qərarı ilə SSRİ-nin saxlanmasına dair 

ümumittifaq referendumunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirakının yolverilməz olduğunu bəyan 

etmişdir. 1991-ci ilin oktyabrında “Keçid dövründə SSR İttifaqının dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları 

haqqında” SSRİ qanununun müzakirəsi zamanı da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycan 

dövlət hakimiyyət orqanlarından fərqli mövqe tutaraq SSRİ-nin yenidən bərpasına və unitar ittifaq dövlətinin 

möhkəmləndirilməsinə yönəldilən cəhdləri rədd etmiş, Azərbaycan Ali Sovetindən də müvafiq qərarların qəbul 

olunmasını xahiş etmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu bu dövrdə erməni işğalı təhlükəsinin aradan qaldırılması, ağır blokada 

şəraitində adamların yaşayışının təmin olunması sahəsində də taleyüklü qərarların qəbul edilməsinə şərait 

yaratmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi ümummilli lider Heydər Əliyev qonşu İran və Türkiyə 

respublikaları ilə əlaqələr quraraq bu ölkələrdə səfərlərdə olmuş, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair 

protokollar imzalamışdır. 

Bu gün Naxçıvan bütün ölkədə aparılan quruculuq işlərində fəal iştirak edir. Bütün bunların kökündə isə 

ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanan və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf 

proqramı dayanır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2011-ci ildə sosial-iqtisadi uğurları 
 

2011-ci ildə sənaye məhsulunun həcmi 2,1 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 62,8 faiz, kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 13 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 14 faiz, informasiya və rabitə 

xidmətləri 7,4 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidməti 7,1 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 21,7 faiz, əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlər 12,9 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 55,4 faiz, əhalinin gəlirləri 43,5 faiz, hər bir 

nəfərə düşən gəlirlər 40,7 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 12,8 faiz artmışdır.  

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq reallaşdırılan, elmi 

əsaslara və liberal bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə söykənən, insan amilini əsas tutan çevik iqtisadi siyasət 

nəticəsində ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı sosial-iqtisadi çağırışlara qarşı yüksək 

dayanıqlılıq nümayiş etdirmiş, hərtərəfli inkişafın sürətlənməsi və sakinlərin rifahının daha da yüksəlməsi 

istiqamətlərində yeni uğurlar qazanılmışdır.  

Muxtar respublika tarixində ilk dəfə olaraq iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul 

istehsalının həcmi 2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını üstələmişdir. Belə ki, 2011-ci ildə muxtar 

respublikada yaradılmış ümumi daxili məhsulun həcmi 2010-cu ildəki səviyyəni 49,5 faiz üstələməklə, 1 

milyard 786 milyon 341 min 600 manata çatmışdır. Digər bir xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, ümumi 

daxili məhsulun sahə strukturunda ilk yeri sənaye sahəsi tutmaqdadır. Bu isə, öz növbəsində, sübut edir ki, 

səmərəli iqtisadi siyasətin nəticəsi olaraq aqrar sektorun muxtar respublika iqtisadiyyatında ənənəvi birinciliyi 

başa çatmış və sənaye potensialı aparıcı mövqe qazanmışdır.  

2011-ci ildə hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 49,6 faiz artaraq 4311,7 manata (5459,9 

ABŞ dollarına) çatmışdır. Ümumi daxili məhsul istehsalının 86,5 faizi qeyri-dövlət bölməsinin payına 

düşmüşdür ki, bu da muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən kompleks tədbirlərin 

səmərəliliyini daha aydın xarakterizə etməyə imkan verir.  

ÜDM-in 65,5 faizi məhsul istehsalı, 33,1 faizi xidmətlərin göstərilməsi, 1,4 faizi isə məhsula və idxala xalis 

vergilər sahələrinin payına düşür. 

2010-cu illə müqayisədə 2011-ci ildə sənaye məhsulunun həcmi 2,1 dəfə, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 62,8 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 13 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 14 faiz, 

informasiya və rabitə xidmətləri 7,4 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidməti 7,1 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 

21,7 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 12,9 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 55,4 faiz, əhalinin gəlirləri 43,5 

faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 40,7 faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 12,8 faiz artmışdır.  

Sənaye 

Hazırda muxtar respublikada sənaye sahəsinin dayanıqlı yüksəlişi müşahidə olunmaqdadır. Sənaye sahəsində 

həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar, yeni müəssisələrin yaradılması, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü sənaye 

məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi işi ötən il ərzində də intensiv aparılmışdır. Uğurlu islahatların 

nəticəsidir ki, 2011-ci il ərzində 680 milyon 921 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş və bu göstərici 

2010-cu ildəki səviyyəni 2,1 dəfə üstələmişdir. Sənaye istehsalının 95,9 faizi malların, 4,1 faizi isə xidmətlərin 

payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 56 milyon 138 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 624 

milyon 783 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Sənaye məhsulunun 91,8 faizi özəl sektorun payına 

düşmüşdür.  

Yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi daxili bazarın qorunmasında, xaricə valyuta axınının qarşısının 

alınmasında və idxaldan asılılığın azaldılmasında mühüm rol oynayır. Məhz bu amil əsas götürülərək yeni 

sənaye müəssisələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər 2011-ci ildə də davam etdirilmişdir. Ötən il muxtar 

respublikada dövlət dəstəyi ilə 66 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri, o cümlədən sənaye sahəsində taxıl 

və süd emalı, çörək, unlu qənnadı məhsulları, kartof cipsi, alma sirkəsi, araq, mineral su istehsalı, balın emalı və 

qablaşdırılması, dam örtüyü, sement, karton tara, plastik tara üçün kapsul və qapaq, müxtəlif geyim paltarları, 

plastik məişət əşyaları və qarışıq qüvvəli yem istehsalı sahələri istifadəyə verilmişdir. 

İqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 34 layihə üzrə, o cümlədən elektrik enerjisi, güzgü, plastik lövhələr, 

panel radiator və PVC profil, parçadan hazırlanmış uşaq oyuncaqları, pendir, kvas, şəkər, siqaret istehsalı, 

qablaşdırılmış bal, ət və süd məhsullarının emalı, ətin konservləşdirilməsi, şəkər tozunun və çayın 
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qablaşdırılması sahələri, heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatları, avtomobillərə texniki baxış və digər bu kimi 

istehsal və xidmət sahələri qurulmaqdadır. 

Hərbi quruculuq 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 2011-ci il ərzində də muxtar respublikanın müdafiəsinin daha da 

gücləndirilməsi məqsədilə hərbi qurumların müasir tələblər səviyyəsində texnika və digər maddi-texniki 

vasitələrlə təchizatı, bu sahədə irimiqyaslı tikinti-quruculuq işləri üzrə zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində iki anbarın tikintisi, Mənzil İstismar Hissəsi binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, 

qərargah binasının, hərbi xəstəxananın, üç anbarın və bir yaşayış binasının tikintisi, uşaq bağçası binasının isə 

əsaslı təmiri hazırda davam etdirilməkdədir. 

Kəngərli rayonundakı hərbi hissədə tibb məntəqəsi binasının, əsgəri-məişət kompleksinin tikintisi, əsgər 

yataqxanası kompleksinin isə əsaslı təmiri başa çatdırılmış, qərargah binasının tikintisi aparılmaqdadır. Şahbuz 

rayonundakı hərbi hissədə tabor mərkəzinin tikintisi başa çatdırılmış, Sədərək rayonunda sərhəd məntəqəsinin 

tikintisi davam etdirilir. Culfa rayonunda sərhəd məntəqəsinin, əsgər yataqxanasının, bir yaşayış binasının və 

yardımçı binaların tikintisi, bir yaşayış binasının, qərargah və qazanxana binalarının, avtomobillərin təmiri 

sexinin isə yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.  

Tikinti-quruculuq 

Muxtar respublikada reallaşdırılan sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindən birini davamlı olaraq 

intensivləşdirilən inşaat işləri, irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu tədbirləri təşkil edir. 2011-ci il ərzində 

muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 815 milyon 573 min manat həcmində 

investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricidən 62,8 faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 728 

milyon 160 min manatı və ya 89,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir.  

2011-ci il ərzində muxtar respublikada tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra ümumilikdə 539 müxtəlif təyinatlı 

obyekt istifadəyə verilmiş, 92 müxtəlif təyinatlı obyektin isə inşası hazırda davam etdirilməkdədir. Ümumilikdə 

41 inzibati bina inşa olunaraq istifadəyə verilmiş, 12 inzibati binanın isə inşası hazırda davam etdirilməkdədir.  

Aparılan irimiqyaslı infrastruktur quruculuğu ucqar yaşayış məntəqələrini də əhatə etməkdədir. Ötən il 

muxtar respublikada 15 kənd mərkəzi istifadəyə verilmiş, 1 kənd mərkəzinin inşası isə hazırda davam 

etdirilməkdədir.  

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, genişmiqyaslı kommunal infrastruktur quruculuğu tədbirləri 2011-ci ildə də 

üstün istiqamət kimi saxlanılmışdır. Ötən il muxtar respublikada 25 yaşayış binasında tikinti, yenidənqurma və 

bərpa işləri aparılmış, 4 yaşayış binasında isə müvafiq işlər hazırda davam etdirilməkdədir. Bu dövr ərzində 6 

qazanxana tikilmiş, 5 qazanxana isə yenidən qurulmuşdur. Hazırda 3 qazanxananın tikintisi işləri 

aparılmaqdadır.  

Bu gün inşaat işlərinin yüksək dinamikası dövlət sektoru ilə yanaşı, əhali təsərrüfatlarında da müşahidə 

olunmaqdadır. Gəlirlərin davamlı artımı əhalinin həyat tərzinin daha da yaxşılaşmasını şərtləndirməkdədir. Belə 

ki, 2011-ci il ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 339 min 468 kvadratmetr 

yaşayış sahəsi (yaşayış evlərinin təmiri istisna olmaqla) istifadəyə verilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəki 

göstəricidən 80 min 54 kvadratmetr və ya 30,9 faiz çoxdur.  

Muxtar respublikada su və kanalizasiya sistemlərinin müasir standartlar səviyyəsində qurulması 

istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər hazırda davam etdirilməkdədir. Naxçıvan şəhərinin içməli su və 

kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur. 40,6 kilometr uzunluğunda kanalizasiya və 34,2 kilometr uzunluğunda 

içməli su xətləri çəkilmişdir. Bu dövr ərzində yaşayış mənzillərinə su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi işləri 

davam etdirilmişdir. Layihə başa çatdıqdan sonra Naxçıvan şəhərinin əhalisi fasiləsiz keyfiyyətli içməli su ilə 

təmin olunacaq, kanalizasiya sistemi isə şəhərin bütün məhəllələrini əhatə etməklə tamamilə yeniləşdiriləcəkdir.  

Babək rayonunun yeddi yaşayış məntəqəsində (Babək qəsəbəsində, Nehrəm, Şəkərabad, Qoşadizə, Araz, 

Badaşqan və Hacıvar kəndlərində) içməli su, beş yaşayış məntəqəsində (Babək qəsəbəsində, Nehrəm, 

Şəkərabad, Qoşadizə və Araz kəndlərində) kanalizasiya sistemlərinin, Ordubad rayonunun Şəhriyar qəsəbəsində 

və Ordubad şəhərində isə içməli su və kanalizasiya sistemlərinin tikintisinə başlanılmışdır. Şərur rayonunda on 

yeddi, Culfa rayonunda iki, Kəngərli rayonunda altı, Şahbuz rayonunda dörd, Sədərək rayonunda üç yaşayış 

məntəqəsində içməli su, Şərur rayonunda on, Culfa rayonunda bir, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarının 

hər birində iki yaşayış məntəqəsində kanalizasiya sistemlərinin tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. 
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Bu müddət ərzində muxtar respublikada 43 kəhriz bərpa olunmuş, 11 kəhrizin isə hazırda bərpası davam 

etdirilir. Araz çayının suyundan istifadə edən yaşayış məntəqələrində modul tipli sutəmizləyici qurğuların 

quraşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 

Kənd təsərrüfatı 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2008-ci il 17 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 

olunmuş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Pronqramı"nın icrasından ötən üç il ərzində bu sahədə ciddi nailiyyətlər əldə 

olunmuşdur. Belə ki, 2011-ci ildə 2008-ci illə müqayisədə bitkiçilik məhsullarının həcmi 2,1 dəfə artaraq 193 

milyon manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 72 faiz artaraq 102 milyon manata çatmışdır. 

Məhsul istehsalçılarının texnika ilə təchizatına da diqqət artırılmış, 2011-ci ildə 108 ədəd müxtəlif adda 

texnika gətirilərək lizinq yolu ilə icarəyə verilmişdir. Bütövlükdə, "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti yaranandan muxtar respublikaya gətirilmiş kənd təsərrüfatı təyinatlı texnikaların sayı 685-ə 

çatdırılmışdır. Məhsuldarlığın artırılmasında üzvi və mineral gübrələrdən səmərəli istifadənin də rolu böyükdür. 

2011-ci il ərzində güzəştli şərtlərlə buğda istehsalçılarına 3721 ton azot və 108 ton fosfor gübrəsi, şəkər 

çuğunduru istehsalçılarına isə 250 ton azot gübrəsi olmaqla, cəmi 4079 ton gübrə verilmişdir. "Naxçıvan 

Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ordubad, Kəngərli və Sədərək bazalarının inzibati binaları, anbarları 

və texniki parkları yaradılmışdır. 

Əkinəyararlı torpaq sahələri tam şəkildə əkin dövriyyəsinə cəlb olunmuşdur. 2011-ci ilin məhsulu üçün 60 

min 19 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2010-cu ilin məhsulu üçün əkilmiş 59 min 204 hektar sahədən 

815 hektar və ya 1,4 faiz çoxdur. 2011-ci ilin məhsulu üçün 34 min 751 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl 

əkilmişdi ki, bunun da 25 min 856 hektarını buğda, 8 min 895 hektarını isə arpa təşkil edir. Taxıl zəmilərindən 

101 min 28 ton məhsul toplanmışdır ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 5,2 faiz çoxdur. İstehsal olunan 

buğdanın hər kiloqramının 30 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması istehsalçıların bu sahədə 

fəaliyyətinin gücləndirilməsinə yönəldilmiş ən əsas stimullardandır. 

Son illər muxtar respublikada kartof istehsalı üzrə artıma nail olunmuşdur. 2011-ci ildə 2764 hektar sahədə 

kartof əkilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəkindən 23,5 hektar çoxdur. Ötən il 2764 hektar kartof əkini sahəsindən 

38309,6 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2010-cu ildə olan göstəricini 408,6 ton üstələyir. 2011-ci ildə muxtar 

respublikada şəkər çuğunduru əkini sahəsi 7,9 faiz artaraq 1852 hektara çatmışdır. Sahələrdən 39042 ton məhsul 

yığılmışdır ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 12267,4 ton çoxdur. 2011-ci ildə 36835 hektar sahədən 107398 

ton dənli və dənli-paxlalı, 744 hektar sahədən 2965 ton dən üçün qarğıdalı, 249,5 hektar sahədən 657,4 ton dən 

üçün günəbaxan, 6044 hektar sahədən 65246,9 ton tərəvəz, 2829 hektar sahədən 40192,9 ton ərzaq üçün bostan 

məhsulları, barverən meyvə bağlarından 40309 ton meyvə, barverən üzüm bağlarından 14313,5 ton üzüm 

məhsulu toplanmışdır.  

Aqrar sektorun inkişafında xüsusi rolu olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam etdirilməkdədir. Ötən 

dövr ərzində ümumi tutumu 3 min ton olan 2 soyuducu anbar istifadəyə verilmişdir.  

Ötən il muxtar respublikaya 770 baş cins mal gətirilərək lizinq yolu ilə fermerlərə verilmişdir. 1 yanvar 

2012-ci il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 102 min 900 baş, qoyun 

və keçilərin sayı isə 613 min 594 baş olmuşdur ki, bu da ötənilki göstəriciləri müvafiq olaraq 1,7 və 1,8 faiz 

üstələyir. 2011-ci ildə muxtar respublikada diri çəkidə 18244,4 ton ət, 77119,6 ton süd istehsal olunmuşdur ki, 

bu da 2010-cu illə müqayisədə müvafiq olaraq 2 və 1,5 faiz çoxdur.  

2011-ci ildə quşçuluq sahəsində 11 yeni təsərrüfat fəaliyyətə başlamışdır. 7 quşçuluq təsərrüfatının 

yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilir. Ötən il quşların sayı 4,7 faiz artaraq 943 min başdan çox 

olmuşdur. Muxtar respublikada 60 min 627 arı ailəsi mövcuddur ki, bu da 1 yanvar 2011-ci il tarixə olan 

göstəricini 15,1 faiz üstələmişdir. 2010-cu ildəkindən 45,2 faiz çox, yəni 1031 ton bal istehsal edilmişdir. 

2011-ci ildə əlavə olaraq 1 yeni balıqyetişdirmə təsərrüfatının yaradılması işləri başa çatdırılmışdır. 

Kompleks tədbirlərin səmərəli nəticəsidir ki, muxtar respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində dinamik artım 

davam etdirilmişdir. 2011-ci ildə 296 milyon 117 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmişdir ki, 

bu da 2010-cu ildəki müvafiq göstəricini 13 faiz üstələyir.  

2011-ci ildə 4 nasos stansiyası, 15 subartezian quyusu istifadəyə verilmiş, 2 nasos stansiyasının yenidən 

qurulması, 1 subartezian quyusunun tikintisi hazırda davam etdirilir. Muxtar respublikada 527,3 hektar sahədə 

meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 467 mindən çox ağac və bəzək kolu əkilmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1225 

 

Nəqliyyat, informasiya 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2011-ci il ərzində də yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı əhəmiyyətli 

tədbirlər həyata keçirilmiş, 101,2 kilometr uzunluğunda (təmir olunmuş avtomobil yolları istisna olmaqla) yeni 

yollar salınmışdır. İstifadəyə verilmiş yolların 42,9 kilometrini magistral, 58,3 kilometrini isə yerli əhəmiyyətli 

yollar təşkil etmişdir. Bundan əlavə, 5 yeni körpü tikilmiş, 3 körpü bərpa edilmişdir.  

Ötən il muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2010-cu illə müqayisədə 14 faiz, sərnişin 

daşınması isə 20,8 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 39 milyon 262 min manat gəlir 

əldə edilmişdir ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 14,5 faiz çoxdur. 

2011-ci ildə hava nəqliyyatı infrastrukturunun daha da yaxşılaşdırılması, sərnişinlərə göstərilən xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına müxtəlif təyinatlı yeni maşın-

mexanizmlər gətirilmişdir. Muxtar respublikada avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir yolu 

nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və 

hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə 2011-ci il ərzində 64 milyon 156 min manatdan artıq investisiya 

yönəldilmişdir. 

2010-cu ildə Naxçıvan şəhərini, Babək qəsəbəsini və Nehrəm kəndini əhatə edən yeni nəsil 

telekommunikasiya şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Müvafiq işin Şərur və Sədərək rayonlarının ərazilərində 

davam etdirilməsi üçün hazırlıq işləri başa çatdırılmış, avadanlıqların quraşdırılması işlərinə yaxın vaxtlarda 

başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. 

2011-ci ildə muxtar respublikada 17 poçt bölməsi və 14 avtomat telefon stansiyası yeni binalara köçürülərək 

istifadəyə verilmişdir. İstifadəyə verilən poçt bölmələrindən 8-i yeni açılmış, avtomat telefon stansiyalardan isə 

7-si yeni qurulmuşdur. Ötən dövr ərzində 41 kilometr uzunluğunda Naxçıvan - Şahbuz optik magistralının 

tikintisi başa çatdırılmışdır. İstehlakçılara yeni xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə 70 poçt bölməsi üçün 

kompyuter dəstləri və digər avadanlıqlar quraşdırılmışdır. 71 dövlət orqanına elektron poçt ünvanları və domen 

adları verilmiş, həmin orqanların veb səhifələri yaradılmışdır. 

Muxtar respublika ərazisində DHL beynəlxalq poçt xidməti fəaliyyətə başlamışdır. İnformasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin səviyyəsi müntəzəm əsasda gücləndirilməkdədir. Bu 

istiqamətdə əsaslı tədbirlər davam etdirilmiş və 2011-ci il ərzində muxtar respublikada 2305 ədəd yeni stasionar 

telefon sabit şəbəkəyə qoşulmuşdur. 1 yanvar 2012-ci il tarixə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon 

aparatlarının sayı 65-ə çatmışdır. Aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 422680 ədəd, əhalinin hər 100 

nəfərinə düşən mobil telefonların sayı isə 102 ədəd olmuşdur. 

2011-ci il ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2010-cu ildəki göstəricini 

7,4 faiz üstələyərək 39 milyon 269 min manat olmuşdur. Ümumi xidmətlərin 85,8 faizi mobil rabitənin payına 

düşmüşdür ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricidən 7,1 faiz çoxdur. 

Energetika 

Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada yaradılmış 

elektrik stansiyaları elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixracına 

imkan yaratmışdır. 

Ötən il Şərur rayonunda Arpaçay, Ordubad rayonunda Ordubad Su Elektrik stansiyalarının inşası davam 

etdirilmiş, Şərur rayonunda 110/35/10 kilovoltluq "Şərur" və Naxçıvan şəhərində 35/10 kilovoltluq "Sənaye 

qovşağı" elektrik yarımstansiyalarının qurulması başa çatdırılmışdır. Muxtar respublikada 28 ədəd müxtəlif 

güclü transformator yarımstansiyasının quraşdırılması və 34,5 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni 

elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. 2011-ci ildə istehlak olunan 19 milyon 598 min 

manat dəyərində 326 milyon 636 min kilovat-saat elektrik enerjisinin müqabilində 19 milyon 642 min manat 

vəsait toplanmış, ödənilmə faizi 100,2 olmuşdur.  

Enerji təhlükəsizliyimizin mühüm mərhələsi kimi muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin olunması 

prosesi iqtisadi inkişafı xeyli sürətləndirməkdədir. Muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına qaz çəkilişi 

prosesi başa çatdırılmışdır. 1 yanvar 2012-ci il tarixə 78 min 982 əhali abonenti təbii qazla təmin olunmuşdur.  

Sahibkarlıq 

Hazırda muxtar respublikada liberal bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun olaraq, sahibkarlığın inkişafına 

yönəldilmiş məqsədyönlü islahatlar sahibkarlıq subyektlərinin say tərkibinin davamlı artımını 
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şərtləndirməkdədir. 2011-ci ildə muxtar respublika üzrə 27 hüquqi və 1490 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb ki, bu 

da iqtisadi aktivliyin yüksələn səviyyəsini səciyyələndirməkdədir. 

Sahibkarlıq subyektlərinə səmərəli maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizmi formalaşdırılmış və 2011-ci 

ildə bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 47 milyon 228 min 752 manat həcmində kreditlərin 

verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricidən 31,5 faiz çoxdur. Verilmiş kreditlərin 28 

milyon 192 min 246 manatı və yaxud 59,7 faizi qısamüddətli, 19 milyon 36 min 506 manatı və yaxud 40,3 faizi 

uzunmüddətli kreditlər olmuşdur. 

Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsidir ki, 2011-ci ildə ümumi daxili məhsulda 

özəl bölmənin payı 86,5 faiz olmuşdur.  

İstehsal və xidmət infrastrukturunun davamlı inkişafına uyğun olaraq, bu gün muxtar respublikada 308 

növdə məhsul istehsal olunur. Bunun 113-ü ərzaq, 195-i qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 93 növdə ərzaq, 166 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 259 məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin 

edilmişdir. 

Gəlirlər və məşğulluq 

2011-ci ildə muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 43,5 faiz artaraq 1 milyard 445 

milyon 748 min manatdan çox, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 40,7 faizlik artımla 3 min 490 manata 

çatmışdır. Orta aylıq əməkhaqqının məbləği ötən il 341,4 manata çatmışdır ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricidən 

12,8 faiz çoxdur.  

2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 1 yanvar 2012-ci il tarixədək muxtar respublikada 49040 yeni iş yeri 

yaradılmışdır ki, onun da 33055-i və ya 67,4 faizi daimi iş yerləridir. 2011-ci il ərzində 3669 yeni iş yerinin 

3085-i və ya 84,1 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin xeyli güclənməsi əldə olunmuş başlıca iqtisadi uğurlardandır. 2011-ci ildə 

muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 942 milyon manatdan artıq həcmdə istehlak malları satılmış və 

pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricidən 19,8 faiz çoxdur. 

Əhalinin yaşayış standartlarının daha da yüksəldilməsi məqsədilə 2011-ci il ərzində Naxçıvan şəhərində və 

Culfa Gömrük İdarəsinin ərazisində ticarət mərkəzlərinin, Şərur rayonunun Siyaqut, Yuxarı Daşarx, Düdəngə və 

Çomaxtur, Babək rayonunun Nəzərabad və Didivar, Culfa rayonunun Xanəgah və Nəhəcir, Kəngərli rayonunun 

Qabıllı, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq, Yuxarı Qışlaq, Külüs və Keçili kəndlərində xidmət mərkəzlərinin 

inşası, Şərur rayonunda Mahmudkənddə xidmət mərkəzinin, Şərur şəhərində mebel mağazasının, Naxçıvan 

şəhərində mebel salonunun, qiymətli metal və daşlar mağazasının yenidən qurulması, Tədris-Ticarət Mərkəzinin 

genişləndirilməsi işləri başa çatdırılmışdır.  

Xarici ticarət, maliyyə və sığorta  

2011-ci ildə muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 2010-cu illə müqayisədə 55,4 faiz 

artaraq 400 milyon 861 min ABŞ dollarına çatmışdır. Xarici ticarət dövriyyəsinin 322 milyon 612 min ABŞ 

dollarını ixrac, 78 milyon 249 min ABŞ dollarını isə idxal təşkil etmişdir. Son bir ildə ixracın həcmi 52,4 faiz 

artmışdır. 

Bu dövr ərzində büdcə daxilolmalarının da həcmində müsbət dinamika saxlanılmışdır. 2011-ci ildə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulandan 24,3 faiz çox vəsait daxil olmuşdur.  

İqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi, öz növbəsində, bank işinin daha da güclənməsini şərtləndirmişdir. 1 

yanvar 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın banklarında açılmış hesabların sayı 12951-ə çatmışdır ki, bunun 

da 10246-sı və ya 79,1 faizi aktiv hesablardır. 2011-ci il ərzində açılmış 3810 bank hesabının 3698-i və ya 97,1 

faizi aktiv hesab olmuşdur. İqtisadi inkişafın yüksələn səviyyəsinə uyğun olaraq, sığorta işi daha da 

genişlənməkdədir. 2011-ci ildə muxtar respublikada bütün sığorta növləri üzrə daxilolmalar 2259,8 min manat 

olmuşdur ki, bu da 2010-cu ildəki müvafiq göstəricidən 804,4 min manat və ya 55,3 faiz çoxdur. Sığorta 

ödəmələrinin həcmi 1333,6 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricini 16,3 faiz üstələyir.  

Humanitar sahə 

2011-ci ildə elm və ali təhsil müəssisələri tərəfindən elmi kadrların yetişdirilməsinə də diqqət artırılmış, 8 

nəfər elmlər doktoru, 11 nəfər fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Ali təhsil və elm mərkəzlərində 9 

beynəlxalq əhəmiyyətli konfrans və simpozium keçirilmişdir. Alim və tədqiqatçılar tərəfindən 67 kitab və 

monoqrafiya, 147 metodik vəsait, 1000-ə yaxın elmi məqalə və tezis hazırlanaraq çap olunmuşdur. 
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Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, ötən il ərzində də təhsil sahəsində infrastruktur quruculuğu tədbirləri intensiv 

xarakterli olmuşdur. 2011-ci il ərzində Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura üzrə dekanlığının inzibati 

və tədris binasının əsaslı təmiri, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun binasının təmiri başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqoji, təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültələrinin binasının yenidən 

qurulması hazırda davam etdirilməkdədir. 

Şərur rayonunun Çomaxtur kəndində 468, Siyaqut kəndində 216, Babək rayonunun Didivar kəndində 540, 

Ordubad rayonunun Gənzə kəndində 306, Culfa rayonunun Nəhəcir kəndində 132, Şahbuz rayonunun Aşağı 

Qışlaq kəndində 272 şagird yerlik məktəb binaları tikilmişdir, Naxçıvan şəhərində 1242 şagird yerlik 12 

nömrəli, Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx kəndində 288, Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində 234 şagird yerlik 

məktəb binaları yenidən qurulmuşdur. Şərur rayonunun Düdəngə, Babək rayonunun Hacıvar və Yarımca, Culfa 

rayonunun Xanəgah və Milax, Ordubad rayonunun Xanağa, Kotam və Bist, Şahbuz rayonunun Yuxarı Qışlaq, 

Keçili və Külüs kəndlərində məktəb binalarının təmiri başa çatdırılmışdır. Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində 

məktəb binasının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 17 nömrəli məktəbin, Naxçıvan Qızlar Liseyinin, Culfa 

rayonunun Yaycı kəndində 1 nömrəli məktəbin yenidən qurulması işləri isə hazırda davam etdirilməkdədir.  

Naxçıvan şəhərində 280 yerlik 3 nömrəli uşaq bağçası, Şərur şəhər incəsənət məktəbi və Culfa şəhər uşaq 

musiqi məktəbi binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Naxçıvan şəhərində 1 nömrəli uşaq bağçası binasının 

tikintisi, Naxçıvan texniki peşə və sürücülük məktəbinin və Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx kəndində uşaq 

musiqi məktəbinin binalarının yenidən qurulması hazırda davam etdirilir. 

Bu gün muxtar respublikada bütün təhsil müəssisələrində ən müasir kompyuter avadanlıqlarından istifadə 

olunur. 2896 dəst kompyuter quraşdırılmış, hər 17 şagird bir dəst kompyuterlə təmin olunmuşdur. Hazırda 

ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 2896 dəst kompyuterin 2365-i və ya 81,7 faizi internetə qoşulmuşdur. 

Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində təhsilin daha da keyfiyyətlə aparılması məqsədilə 373 elektron 

lövhə quraşdırılmışdır. 

Təhsil sahəsində reallaşdırılan islahatların effektiv nəticələri ali məktəblərə qəbulun dinamikasında və qəbul 

imtahanlarında 500-700 bal nəticə əldə edən abituriyentlərin sayının ilbəil artmasında özünü göstərməkdədir. 

2010-cu ildə abituriyentlərin 1435 nəfəri və ya 46 faizi ali məktəblərə qəbul olunmuşdursa, 2011-ci ildə ali 

məktəblərə sənəd verən məzunlardan 1764-ü və ya 50,8 faizi tələbə adını qazanmışdır. Bundan başqa, 358 nəfər 

orta ixtisas məktəblərinə qəbul olunmuşdur.  

Təhsildə keyfiyyət göstəriciləri üzrə müsbət dinamika müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, 2011-ci ildə məktəbi 

yüksək qiymətlərlə bitirən şagirdlərdən 15-i qızıl, 12-si gümüş medalla təltif edilmişdir. Bu şagirdlərdən hər biri 

keçirilən qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. 2010-cu ildə 500-dən 

yuxarı bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul olunanların sayı 280 nəfər təşkil edirdisə, 2011-ci ildə bu göstərici 

296 nəfərə çatmışdır.  

Hərbi təhsilə maraq ilbəil güclənməkdədir. 2011-ci ildə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş 216 

kursantdan 213-ü ali hərbi məktəblərə qəbul olunmuşdur. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən də 

ali hərbi və xüsusi təyinatlı məktəblərə qəbulda artım mövcuddur. Əgər 2010-cu ildə orta məktəb məzunlarından 

41-i ali hərbi və xüsusi təyinatlı ali məktəblərə qəbul olunmuşdursa, 2011-ci ilin məzunlarından 46-sı bu 

məktəblərin tələbəsi adını qazanmışdır.  

Səhiyyə sahəsində infrastruktur quruculuğu tədbirləri ötən il ərzində də üstün istiqamət kimi saxlanılmışdır. 

2011-ci il ərzində Ordubad şəhərində 66 çarpayılıq Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, 8 çarpayılıq 

yoluxucu xəstəliklər şöbəsinin, Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx, Siyaqut və Çomaxtur, Babək rayonunun 

Didivar, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq və Keçili kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının, Culfa 

rayonunun Nəhəcir, Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndlərində feldşer-mama məntəqələrinin tikintisi, Naxçıvan 

şəhərində Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası və Ordubad rayonunun 

Gənzə kəndində həkim ambulatoriyası binalarının təmiri başa çatdırılmışdır. 

Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası binasının tikintisi, Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər 

Poliklinikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Mərkəzinin yenidən qurulması davam etdirilir. 

Bundan əlavə, Kəngərli rayonundakı hərbi hissədə tibb məntəqəsi binasının tikintisi başa çatdırılmışdır, 

Naxçıvan şəhərində hərbi xəstəxana binasının tikintisi aparılmaqdadır. 

Davamlı olaraq yaxşılaşan əhali rifahı demoqrafik vəziyyətə də öz müsbət təsirini göstərmiş, muxtar 

respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 8 min 419 nəfər artaraq 418 min 520 nəfər təşkil etmişdir. 2011-
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ci ildə muxtar respublikada 10 min 404 körpə doğulmuşdur ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricini 288 nəfər 

üstələyir. 

Sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri kimi pensiya və müavinətlərin səmərəli maliyyələşdirilməsi 

təmin olunmaqdadır. 2011-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və müavinətlərin 

ödənilməsinə 85 milyon 189 min manatdan çox vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 23 faiz 

çoxdur. Bu dövr ərzində pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan vəsaitin 48,5 faizi məcburi dövlət 

sosial sığorta haqqı kimi muxtar respublikada toplanmışdır.  

Aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar xüsusi qayğıyla əhatə olunmuş, 22 nəfər 

Azərbaycan Vətən müharibəsi əlilinə, 7 nəfər 1941-1945-ci illər müharibəsi əlilinə və Çernobıl qəzasının aradan 

qaldırılması zamanı sağlamlığını itirənlərdən 1 nəfərə "NAZ Lifan-320" markalı, 4 nəfərə isə "Slavuta" markalı 

avtomobil verilmişdir. Ümumilikdə bu dövr ərzində 119 nəfər əlil müxtəlif sanatoriya və pansionatlara 

yollayışlarla təmin edilmişdir. 2011-ci ildə muxtar respublikada adambaşına aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından 

aşağı olan ailələrə 3 milyon 542 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 

Ötən dövr ərzində təbii fəlakətdən zərər çəkən ailələr üçün Şahbuz rayonunun Külüs və Keçili kəndləri 

arasındakı ərazidə on iki və sosial qayğıya ehtiyacı olan bir ailə üçün Keçili kəndində fərdi yaşayış evi inşa 

olunmuşdur. 

2011-ci il ərzində 3 beynəlxalq turnirin, eləcə də Prezident İlham Əliyevin 50 illik yubileyi münasibətilə 

"Prezident mükafatı" uğrunda çempionatların keçirilməsi muxtar respublikada idmanın kütləviliyinin 

artırılmasının bariz nümunəsidir. Bədən tərbiyəsi və idman infrastrukturunun yaxşılaşdırılması tədbirləri 

çərçivəsində Ordubad rayonunda şahmat məktəbi binasının inşası başa çatdırılmış, Sədərək rayonunun 

Heydərabad qəsəbəsində şahmat məktəbi binasının inşası davam etdirilir. 

2011-ci ildə mədəniyyət obyektlərinin inşası və bərpası üzrə genişmiqyaslı tədbirlər davam etdirilmişdir. 

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Evinin tikintisi, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 

binasının, Naxçıvan Şəhər Nigah Evinin yenidən qurulması, Ordubad şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 

yerləşdiyi "Qeysəriyyə" tarixi abidəsinin, qədim məbəd və digər iki abidənin bərpası başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan şəhərində Mustafa Kamal Atatürkün, "Ana və Uşaq" abidələrinin yaradılması, "Dədə Qorqud" 

abidəsinin bərpası başa çatdırılmışdır. Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanının tikintisi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Kitabxanası binasının yenidən qurulması, Qədim Qala 

tarixi abidəsinin bərpası hazırda davam etdirilməkdədir. Ordubad rayonunda Sabirkənddə məscidin tikintisi, 

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının binasının təmiri başa çatdırılmışdır. Şahbuz rayonunun 

Ağbulaq kəndində uşaq istirahət mərkəzinin tikintisi hazırda davam etdirilir. 

Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin inzibati binası 

yenidən qurulmuş, daha müasir iş və efir şəraiti yaradılmışdır. Yeni televiziya avadanlıqları HD formatlı yüksək 

keyfiyyətli son texnologiyaya əsaslanır. Bundan başqa, Naxçıvan Dövlət Universitetində "Universitet" 

televiziyası, "Nuhçıxan" radiosu üçün yeni studiyalar yaradılmış, avadanlıqlar quraşdırılmışdır.  

2011-ci il ərzində muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən ümumilikdə 

343 min 139 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 2010-cu ildəki göstəricini 19,3 faiz və ya 55 min 505 nəfər 

üstələyir.  

Qeyd olunanlar deməyə əsas verir ki, bu gün muxtar respublikada sosial və iqtisadi sferada dinamik yüksəliş 

mövcuddur. Hazırda qlobal sosial-iqtisadi çağırışlar fonunda, çətin şəraitdə ictimai və iqtisadi yüksəlişin əldə 

olunması Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək tərəqqi yolunun daha möhtəşəm uğurlarla zəngin 

olacağından xəbər verir. 

 

(Yazı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında 

hazırlanmışdır) 

 

Xalq qəzeti.-2012.-9 fevral.-N 31.-S.3-5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1229 

 

Naxçıvan müstəqillik və dövlətçilik uğrunda mübarizənin ön cərgəsində olmuşdur 

 
19 yanvar 1990-cı ildə isə Naxçıvan MSSR Ali Soveti SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul 

etmişdir 

 

Naxçıvan əhalisi böyük mərdlik və yenilməzlik nümayiş etdirərək Azərbaycanın bu qədim torpağını 

ermənilərin işğalı təhlükəsindən xilas etdi və onun muxtariyyət statusunu qoruyub saxladı. Milli 

istiqlaliyyət uğrunda mübarizə yollarında o zaman Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün 

Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanaraq dəstəkləndi və respublikada gedən siyasi 

proseslərə öz müsbət təsirini göstərdi... Naxçıvanlıların bu cəsarətli addımı o vaxt yeganə bir addım idi. 

Heydər ƏLİYEV 

 Ümummilli lider 

 

Bəşəriyyətin inkişafında baş vermiş dəyişiklikləri dərk etməkdə tarix ən yaxşı tərbiyəçidir. 

Azərbaycan tarixinin ən yaxın keçmişində baş vermiş hadisələrin öyrənilməsi, daha doğrusu, indiki nəslin 

hafizəsindən tarixin yaddaşına köçürülməsi daha qədim tarixi mərhələlərin öyrənilməsindən heç də az 

əhəmiyyət kəsb etmir. Bu baxımdan XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin bərpası ərəfəsində baş vermiş hadisələr öz aktuallığını bu gün olduğu kimi, sabah da 

qoruyub saxlayacaqdır. 

 

1990-cı ilin yanvar ayının 19-da Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qəbul 

etdiyi qərar müstəqilliyə gedən yolda atılan ilk addımlardan biri idi. Hələ Sovetlər Birliyinin yaşadığı dövrdə 

onun dağılmasına ilk zərbəni vurmağa heç bir xalq, heç bir müttəfiq respublika və ya muxtar respublika yox, 

məhz naxçıvanlılar cəsarət etmişdilər. Burada bir haqlı sual meydana çıxır: nə üçün məhz naxçıvanlılar? 

Tarixçilər bunu müxtəlif aspektlərdən yoza bilər, lazım gəlsə, müəyyən faktlar ortaya qoyarlar.  

Teymur istilasının müzəffər yürüşünə son qoyan naxçıvanlıların mərdlik və qəhrəmanlıqlarının rəmzi kimi 

ucalan Əlincə qalasını da misal göstərə bilərlər. Ancaq naxçıvanlıların Əlincə qəhrəmanlığı ilə 1990-cı il 

arasındakı zaman məsafəsi çox uzundur. Əsrlər ötüb keçmiş, Sovet imperiyasının yalançı təbliğat maşını 

insanların mənəviyyatını tamamilə həqiqətdən uzaq bir istiqamətə yönəltmiş, milli təəssüb, azadlıq ideyaları 

arxa plana keçmişdi. Lakin 1969-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişi ilə 

ölkəmizdə təkcə iqtisadiyyatda, sosial həyatda deyil, milli şüurun, qürurun, müstəqillik arzularının oyanışında 

da bir intibah baş vermişdi.  

Sovet ideologiyasının kifayət qədər güclü olduğu bir dövrdə Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərin 

qorunması, xalqın milli düşüncə tərzinin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri yalnız 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi Vətəninə, xalqına bağlı cəsarətli bir dövlət xadimi, böyük iradə sahibi 

olan siyasi lider reallaşdıra bilərdi. Xalqımızın böyük oğlu öz həyatını təhlükə qarşısına ataraq o dövrdə 

azərbaycançılıq naminə taleyüklü qərarlar qəbul etmişdi. Məsələn, yeni təşkil olunmuş rayonlara Kəpəz, Babək, 

yeni obyektlərə "Gülüstan", "Təbriz" adları verilirdi. "Dədə Qorqud" filminin çəkilməsi, xalq düşməni elan 

edilmiş Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqlarının uzaq Sibirdən Naxçıvana gətirilməsi misli görünməmiş cəsarət 

nümunəsi idi. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının milli şüurunun inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır.  

Ulu öndərimizin XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində atdığı 

cəsarətli addımlar, həyata keçirdiyi tədbirlər 90-cı illərin əvvəllərində ölkəmizin azadlığa qovuşmasında əsas rol 

oynamışdır. 1990-cı il yanvar ayının 19-da Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin qəbul etdiyi misilsiz qərar ümummilli 

liderimizin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə həyata keçirdiyi tədbirlərlə Azərbaycan xalqına aşıladığı 

cəsarətdən, müstəqillik ideyalarından qaynaqlanırdı. Bunun başqa bir səbəbi isə görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin yetişdirdiyi milli kadrlarla bağlı idi.  

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda dünyaya meydan oxuyan bir imperiya artıq çökürdü. SSRİ sərhədlərinin 

Azərbaycana aid hissəsində 1989-cu ilin dekabrında dirəklərin sökülməsi Moskvanı bərk hiddətləndirmişdi. 

Belə bir vaxtda Azərbaycan xalqının azadlıq istəyini boğmaq üçün imperiya qoşunlarını Bakıya yeridərək 20 

Yanvar faciəsini törətmişdi. Bu faciəyə qədər artıq Naxçıvanın Ermənistanla sərhədində ermənilər rus 

qoşunlarının köməyi ilə muxtar respublikaya hücuma keçmişdilər. Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində 
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sovet ordusunun törətdiyi qanlı cinayətlərlə Naxçıvana erməni hücumunun zaman etibarı ilə üst-üstə düşməsi 

hadisələrin eyni mərkəzdən idarə olunduğunu sübut edirdi. Hətta ermənilərin Naxçıvana hücumunun Bakıda 20 

Yanvar faciəsinin törədilməsindən bir gün tez baş verməsi həm Bakı faciəsinin, həm də Naxçıvanın işğalına 

edilən cəhdin eyni düşmən planının tərkib hissəsi olduğuna şübhə yeri qoymurdu. Moskva Bakıya hərbi 

müdaxilə ilə xalqımızın başını qatmaq, ermənilərin Naxçıvanı asanlıqla ələ keçirməsinə şərait yaratmaq 

istəmişdi.  

Ermənilərin muxtar respublikaya ilk mütəşəkkil hücumu 1990-cı il yanvarın 18-dən 25-dək Sədərək kəndi 

istiqamətində olmuşdu. Heç kimdən kömək görməyən, blokadaya alınmış Naxçıvan əhalisi adamlarda qalan ov 

tüfəngləri və məhdud miqdarda odlu silahlarla düşmənlə mübarizə aparmış, muxtar respublikanı işğal olunmaq 

təhlükəsindən qoruyub saxlaya bilmişdi. 

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün pozulması, sərhədboyu yaşayış məntəqələrində ermənilərin hücuma keçməsi, 

əhalinin yaşayışı üçün real təhlükənin artması, nəqliyyat və kommunikasiya blokadası, bunların müqabilində 

ittifaq və respublika hakimiyyət dairələrinin fəaliyyətsizliyi muxtar respublika sakinlərini qəti qərar qəbul 

etməyə, ciddi addımlar atmağa sövq etmişdir. Yanvarın 19-da axşam saatlarında Naxçıvan şəhərində Ali 

Sovetin binası qarşısında toplaşan 20 mindən çox adam erməni hücumlarına etiraz əlaməti olaraq Ali Sovetin 

fövqəladə sessiyasının çağırılmasını təkidlə tələb etmişdi. Sessiya keçirilmiş və sovet imperiyasının yaşadığı bir 

dövrdə misli görünməyən bir məsələni müzakirəyə çıxarmışdı: "Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasında yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət haqqında" məsələ müzakirə edilmiş və sessiyada Naxçıvan 

MSSR-in SSRİ-nin tərkibindən çıxması barədə qərar qəbul olunmuşdu. Qərarda göstərilmişdi ki, muxtar 

respublikanın ərazi bütövlüyü və vətəndaşlarının həyatı təhlükə qarşısında qaldığından, Qars müqaviləsinin 

şərtləri kobud surətdə pozulduğundan Naxçıvan MSSR SSRİ-nin tərkibindən çıxaraq özünü müstəqil respublika 

elan edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qərar Sovetlər Birliyinin dağılması, Azərbaycan xalqının və digər müttəfiq 

respublikaların xalqlarının suverenlik əldə etməsi üçün atılmış ilk addımlardan idi. Bu gözlənilməz qərar o vaxt 

dünyanın aparıcı siyasi dairələrinin diqqətini Naxçıvana yönəltmiş, bu qədim Azərbaycan vilayətinin 

ermənilərin əlinə keçməsi təhlükəsi sovuşmuşdu. 

İmperiya rəhbərliyi və onun mövqeyinə xidmət edən o zamankı Azərbaycan hakimiyyət dairələri Naxçıvan 

Ali Sovetinin qərarının qanunsuz olduğunu elan etsələr də, artıq bu qərarla tariximizin mühüm bir səhifəsi 

yazılmışdı. Bir vaxtlar dünyanı idarə edən iki qütbün birində dayanan nəhəng Sovetlər Birliyinin xisləti və 

süquta doğru getdiyi məhz bu qərarla sübut edilmişdi. 

Yanvar hadisələrindən sonra Bakıda və bir sıra rayonlarda tətbiq edilən fövqəladə vəziyyət rejimi məhz bu 

dövrdə naxçıvanlıların torpaqlarımızın qorunması uğrunda rəşadətli mübarizəsi və həmin tarixi qərarın 

doğurduğu siyasi abı-hava nəticəsində muxtar respublikada tətbiq oluna bilməmişdi. 

Həmin dövrdə Naxçıvanda baş verən hadisələri ümummilli liderimiz Heydər Əliyev belə xarakterizə etmişdi: 

"1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının Bakıya hücumundan 8 saat əvvəl sovet qoşun 

birləşmələri və erməni silahlı dəstələri Naxçıvan Muxtar Respublikasına hücum etmiş, qan tökülmüş və erməni 

quldur dəstələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərki kəndini işğal etmişdi. Ermənistanın apardığı 

təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində vaxtilə ümumqoşun şəbəkəsinə daxil olan Azərbaycanı Naxçıvanla bağlayan 

dəmiryol xətləri və avtomobil yolları kəsilmiş, Naxçıvana Azərbaycandan təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada 

şəraitində yaşamaq taleyi qismət olmuşdu. Məhz belə ağır şəraitdə Naxçıvan əhalisi böyük mərdlik və 

yenilməzlik nümayiş etdirərək Azərbaycanın bu qədim torpağını ermənilərin işğalı təhlükəsindən xilas etdi və 

onun muxtariyyət statusunu qoruyub saxladı. Milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizə yollarında o zaman 

Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanaraq dəstəkləndi 

və respublikada gedən siyasi proseslərə öz müsbət təsirini göstərdi... Naxçıvanlıların bu cəsarətli addımı o vaxt 

yeganə bir addım idi". 

1990-cı ildə Naxçıvanın işğal təhlükəsindən qorunmasında, həmin tarixi qərarın qəbul edilməsində bölgənin 

muxtariyyət statusu çox mühüm rol oynamışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbov muxtar respublikanın 85 illik yubiley tədbirindəki çıxışında bu barədə demişdir: "Ötən əsrin 90-cı 

illərində - bölgəyə erməni hücumlarının aramsız xarakter aldığı bir dövrdə, Azərbaycanın əsas ərazisi ilə 

əlaqələrin kəsildiyi şəraitdə Naxçıvanın muxtariyyət statusu çevik siyasi, iqtisadi və humanitar xarakterli 

addımların atılmasına, muxtariyyətin ərazisinə edilən qəsdlər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin 

məlumatlandırılmasına, beləliklə də, Azərbaycanın tarixi ərazisinin qorunub saxlanmasına imkan yaratmışdır. 
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1990-cı il yanvarın 18-də SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 7-ci ordusunun köməyi ilə muxtar respublikanın Kərki 

kəndi ermənilər tərəfindən işğal olundu.  

Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsində ötən əsrin 90-cı illərində məhz Naxçıvanda qəbul olunan tarixi 

qərarların, həyata keçirilən tədbirlərin mühüm rolu olmuşdur. 1990-cı ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikasının SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında qərar, həmin ilin noyabr ayında ulu 

öndərimiz Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 

birinci sessiyasında qəbul edilən qərarlar Azərbaycanın müstəqillik yolunda əsas mərhələdir.  

Əgər ulu öndərimiz Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə azərbaycanlıların 

əzmkarlığından yoğurulmuş çox möhkəm bir müdafiə qatının - cəsarətin, milli düşüncənin oyanmasına, 

formalaşmasına zəmin yaratmasaydı, 1990-cı ildə nə Naxçıvan qorunar, nə də həmin tarixi qərar qəbul olunardı. 

Ümummilli liderimizin Naxçıvanda işləyib fəaliyyət göstərdiyi dövrdə həyata keçirdiyi tədbirlər, qəbul etdiyi 

qərarlar isə bugünkü müstəqil Azərbaycanın mövcudluğunu təmin etmişdi.  

Günü-gündən inkişaf edən, dünyada söz sahibinə çevrilən müstəqil Azərbaycanın vətəndaşları böyük 

öndərimizin xalqımız qarşısındakı xidmətlərini heç vaxt unutmayacaq, hər dəfə belə tarixi günləri qeyd edərkən 

o tarixi qərarların yaratdığı müstəqilliyin verdiyi bəhrələrə görə ulu öndərimizin işıqlı xatirəsini dərin ehtiramla 

yad edəcəklər. 

 

Tural SƏFƏROV, 

 "Şərq qapısı" qəzetinin baş redaktoru  

 

Xalq qəzeti.-2012.-19 yanvar.-N 13.-S.4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: inkişaf dinamikası sürətlənir 
 

Sürətli sosial-iqtisadi inkişaf templərinə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2011-ci ilin 

yanvar-sentyabr ayları ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

46 faiz artaraq 1 milyard 245 milyon manatdan çox olmuşdur. Ümumi daxili məhsulun sahə strukturu 

üzrə aparılan təhlillər göstərir ki, həyata keçirilən irimiqyaslı islahatların nəticəsi kimi, bu gün Naxçıvan 

Muxtar Respublikası iqtisadi fəallıq üzrə öz statusunu aqrar bölgədən sənaye regionuna dəyişmişdir. 

Cari ilin ilk doqquz ayında muxtar respublikada istehsal olunmuş sənaye məhsulunun həcmi 523 milyon 

manata çatmaqla, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini 2,3 dəfə üstələmişdir ki, bu da inzibati ərazidə 

sənaye potensialının aparıcı mövqe qazandığını sübut etməkdədir. 

 

Ümumi inkişaf 

Bu dövr ərzində hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 47 faiz artaraq 3014 manata çatmışdır. 

Bunun 86 faizi qeyri-dövlət bölməsinin payına düşmüşdür ki, bu da muxtar respublikada sahibkarlığın 

inkişafına yönəldilmiş islahatların effektivliyini daha aydın xarakterizə etməyə imkan verir. 

Ümumi daxili məhsulun 67 faizi məhsul istehsalı, 31,5 faizi xidmətlərin göstərilməsi, 1,5 faizi isə məhsula 

və idxala xalis vergilər sahələrinin payına düşür. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin ilk doqquz ayı 

ərzində sənaye məhsulunun həcmi 2,1 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 66 faiz, kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulu 13 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 15 faiz, informasiya və rabitə xidmətləri 17 faiz, o 

cümlədən mobil rabitə xidməti 18 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 19 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 

12 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 2 dəfə, əhalinin gəlirləri 39 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 37 faiz, orta aylıq 

əməkhaqqı isə 16 faiz artmışdır. 

Sənaye 

2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində sənaye məhsulu istehsalının dinamik artımı davam etmiş və 523 

milyon 152 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da bir il öncəki səviyyəni 2,1 dəfə üstələyir. Sənaye 

istehsalının 96,1 faizi malların, 3,9 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 39 

milyon 916 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 483 milyon 236 min manatlıq məhsul istehsal 

olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 92,4 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür.  

2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət 

dəstəyi ilə 39 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri, o cümlədən sənaye sahəsində taxıl emalı, çörək, unlu 

qənnadı məhsulları, süd emalı sahəsi, kartof cipsi, araq, mineral su, sement, karton tara, plastik tara üçün kapsul 

və qapaq, müxtəlif geyim paltarları və məişət əşyaları istehsalı sahələri istifadəyə verilmişdir. 

Cari ilin ilk doqquz ayı ərzində daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 140 milyon 817 min Amerika 

Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində sənaye məhsulu qonşu xarici ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə 

ixrac olunmuşdur.  

Tikinti-quruculuq  

2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 663 milyon 593 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq 

dövründəki göstəricidən 65,8 faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 593 milyon 578 min manatı və ya 89,4 

faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir. 

2011-ci ilin ilk doqquz ayı ərzində muxtar respublikada tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra ümumilikdə 329 

müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 165 müxtəlif təyinatlı obyektin isə inşası hazırda davam 

etdirilməkdədir. İnzibati binaların inşası və yenidən qurulması, iş yerlərinin erqonomik tələblər səviyyəsində 

təşkili ötən dövr ərzində də diqqət mərkəzində saxlanılmış və ümumilikdə 26 inzibati bina inşa olunaraq 

istifadəyə verilmiş, 29 inzibati binanın isə inşası hazırda davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikada aparılan tikinti-quruculuq işləri çərçivəsində investisiyaların şəhər, qəsəbə və kəndlər 

üzrə proporsional bölgüsü tarazlı inkişafı təmin edən mühüm amillərdəndir. Kənd əhalisinə göstərilən xidmətin 

səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, bu sahədə idarəetməni səmərəliləşdirmək məqsədilə 2011-ci ilin yanvar-sentyabr 

aylarında 8 kənd mərkəzi istifadəyə verilmiş, 9 kənd mərkəzinin inşası isə hazırda davam etdirilməkdədir. 
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İlin ilk doqquz ayı ərzində muxtar respublikada 13 yaşayış binasında yenidənqurma və bərpa işləri aparılmış, 

25 yaşayış binasında isə tikinti, yenidənqurma və bərpa işləri davam etdirilməkdədir. Bu dövr ərzində 3 

qazanxana yenidən qurulmuş, hazırda 7 qazanxananın tikintisi aparılmaqdadır. 2011-ci ilin yanvar-sentyabr 

ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 339 min 468 kvadratmetr yaşayış 

sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 142 min 734 kvadratmetr və ya 72,6 

faiz çoxdur. Muxtar respublikada su və kanalizasiya sistemlərinin müasir standartlar səviyyəsində qurulması 

istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər bu gün də davam etdirilməkdədir.  

Azərbaycan Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun olaraq "Şəhər su 

təchizatı və kanalizasiya layihəsi" çərçivəsində Naxçıvan şəhərinin içməli su və kanalizasiya sistemləri yenidən 

qurulur. Layihə çərçivəsində 1 oktyabr 2011-ci il tarixə Naxçıvan şəhərində 26,4 kilometr uzunluğunda 

kanalizasiya və 20 kilometr uzunluğunda içməli su xətləri çəkilmişdir. Bu dövr ərzində yaşayış mənzillərinə su 

və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi işləri davam etdirilmişdir. Layihə başa çatdıqdan sonra Naxçıvan şəhərinin 

əhalisi fasiləsiz keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq, kanalizasiya sistemi isə şəhərin bütün məhəllələrini 

əhatə etməklə tamamilə yeniləşdiriləcəkdir. Bu müddət ərzində muxtar respublikada 37 kəhriz bərpa olunmuş, 

10 kəhrizin isə hazırda bərpası davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 iyun tarixli "Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə 

təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında" Sərəncamına uyğun olaraq Araz çayının 

suyundan istifadə edən yaşayış məntəqələrində modul tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilir.  

Kənd təsərrüfatı  

İlin ilk doqquz ayında 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bitkiçilik məhsullarının həcmi 2 dəfə 

artaraq 159 milyon manata, heyvandarlıq məhsullarının həcmi isə 53 faiz artaraq 71 milyon manata çatmışdır. 

Yanvar-sentyabr ayları ərzində "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul 

istehsalçılarına ümumi dəyəri 1 milyon 420 min manata yaxın olan 3 min 970 tondan çox mineral gübrə 

paylanmışdır. Bundan başqa, 96 ədədi 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında olmaqla cəmi 673 müxtəlif 

təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 2011-ci ilin yanvar-sentyabr 

aylarında əvvəlki illərdə gətirilən texnikalarla birlikdə 158 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası 

lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. 2011-ci ilin məhsulu üçün 60 min 19 hektar sahədə əkin 

aparılmışdır ki, bu da 2010-cu ilin məhsulu üçün əkilmiş 59 min 204 hektar sahədən 815 hektar və ya 1,4 faiz 

çoxdur. 2011-ci ilin məhsulu üçün 34 min 751 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl əkilmişdir ki, bunun da 25 

min 856 hektarını buğda, 8 min 895 hektarını isə arpa təşkil edir. Taxıl zəmilərindən 101 min 28 ton məhsul 

toplanmışdır ki, bu da 2010-cu illə müqayisədə 5,2 faiz çoxdur. Son 3 il ərzində istehsal olunan buğdanın hər 

kiloqramının 30 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması məhsul istehsalçılarının taxıl istehsalına və 

onun vaxtında itkisiz yığılmasına marağını daha da artırmışdır. 

2011-ci ildə 2764 hektar sahədə kartof əkilmişdir ki, bu da 2010-cu ildə kartof əkilmiş sahədən 23,5 hektar 

çoxdur. 1 oktyabr 2011-ci il tarixə 2764 hektar sahədən 38309,6 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2010-ci ildə 

olan göstəricini 917,6 ton üstələyir. 2011-ci ildə şəkər çuğunduru əkini sahəsi 7,9 faiz artaraq 18,52 hektara 

çatmışdır. 1 oktyabr 2011-ci il tarixə 36835 hektar sahədən 107398 ton dənli və dənli paxlalı (qarğıdalısız), 744 

hektar sahədən 2965 ton dən üçün qarğıdalı, 249,5 hektar sahədən 657,4 ton dən üçün günəbaxan, 2764 hektar 

sahədən 38309,6 ton kartof, 6039 hektar sahədən 62299,9 ton tərəvəz, 2829 hektar sahədən 38890,1 ton ərzaq 

üçün bostan məhsulları, bar verən meyvə bağlarından 36366,8 ton meyvə, bar verən üzüm bağlarından 8925,5 

ton üzüm toplanmışdır. Bir neçə növ məhsul üzrə yığım hazırda davam etdirilməkdədir. 

Aqrar sektorun inkişafında xüsusi rolu olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam etdirilməkdədir. Ötən 

dövr ərzində ümumi tutumu 3 min ton olan 2 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, tutumu 500 ton olan 1 

soyuducu anbarın qurulması hazırda davam etdirilir.  

1 oktyabr 2011-ci il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 104 min 

869 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 637 min 133 baş olmuşdur ki, bu da müvafiq olaraq 1 oktyabr 2010-cu il 

tarixə olan göstəriciləri 2,1 və 2,6 faiz üstələyir. İlin ilk doqquz ayı ərzində muxtar respublikada diri çəkidə 

13784 ton ət, 64370 ton süd istehsal olunmuşdur ki, bu da 2010-cu ilin ilk doqquz ayı ilə müqayisədə müvafiq 

olaraq 2,5 və 1,8 faiz çoxdur. Quşçuluq sahəsində 5 yeni təsərrüfat fəaliyyətə başlamış, 10 quşçuluq 
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təsərrüfatının isə yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilir. 2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 

ərzində 1 yeni balıqyetişdirmə təsərrüfatının yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. 

Həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində dinamik 

artım davam etdirilmişdir. 2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 230 milyon 408 min manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq göstəricisini 12,6 faiz üstələyir. 

2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 3 nasos stansiyası, 10 subartezian quyusu istifadəyə verilmiş, 2 

nasos stansiyasının, 3 subartezian quyusunun tikintisi davam etdirilir. Muxtar respublikada 450 hektar sahədə 

meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmışdır. 

Nəqliyyat, rabitə və energetika 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində də yol infrastrukturunun inkişafı ilə 

bağlı əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmiş, 248,6 kilometr uzunluğunda yeni yollar salınmışdır. İstifadəyə 

verilmiş yolların 163,2 kilometri magistral, 85,4 kilometri isə yerli əhəmiyyətli yollardır. Bundan əlavə, 3 yeni 

körpü tikilmiş, 2 körpü bərpa edilmiş, 1 körpünün tikintisi, 1 körpünün isə bərpası hazırda davam etdirilir. 9 

ayda muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,5 

faiz, sərnişin daşınması isə 20,9 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 29 milyon 104 min 

manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15,1 faiz çoxdur.  

Cari ilin ötən dövrü ərzində hava nəqliyyatı infrastrukturunun daha da yaxşılaşdırılması, sərnişinlərə 

göstərilən xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanına müxtəlif 

təyinatlı yeni maşın-mexanizmlər gətirilmişdir. 

Ümumiyyətlə, muxtar respublikada avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir yolu nəqliyyatının 

inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və hava nəqliyyatı 

işinin təkmilləşdirilməsinə cari ilin ilk doqquz ayı ərzində 47 milyon 184 min manatdan artıq investisiya 

yönəldilmişdir. 

2010-cu ildə Naxçıvan şəhərini, Babək qəsəbəsini və Nehrəm kəndini əhatə edən Yeni Nəsil 

Telekommunikasiya şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni Nəsil Telekommunikasiya şəbəkəsinin ənənəvi 

telefon rabitəsi sistemlərindən əsas üstünlükləri eyni zamanda, səs və şəkil siqnallarının ötürülməsi, şəbəkə 

üzərindən televiziya və geniş zolaqlı internet, video-telefon və çoxlu sayda əlavə servis xidmətləri göstərməkdən 

ibarətdir. Hazırda müvafiq iş muxtar respublikanın Şərur və Sədərək rayonlarının ərazilərində davam etdirilir. 

Poçt bölmələri tərəfindən istehlakçılara yeni xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə 68 poçt bölməsində kompyuter 

dəstləri və digər avadanlıqlar quraşdırılmışdır. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin səviyyəsi müntəzəm əsasda 

gücləndirilməkdədir. Bu istiqamətdə əsaslı tədbirlər davam etdirilmiş və 2011-ci ilin ilk doqquz ayı ərzində 

muxtar respublikada 1650 ədəd yeni stasionar telefon sabit şəbəkəyə qoşulmuş, 1 oktyabr 2011-ci il tarixə hər 

yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 65-ə çatmışdır. Aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 

420462 ədəd, əhalinin hər 100 nəfərinə düşən mobil telefonların sayı isə 101 ədəd olmuşdur. Cari ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2010-cu ilin müvafiq 

dövründəki göstəricini 16,8 faiz üstələyərək 30 milyon 888 min manat olmuşdur.  

2011-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Şərur rayonunda Arpaçay, Ordubad rayonunda Ordubad su 

elektrik stansiyalarının inşası davam etdirilmiş, Şərur rayonunda 110/35/10 kilovoltluq "Şərur" və Naxçıvan 

şəhərində 35/10 kilovoltluq "Sənaye qovşağı" elektrik yarımstansiyalarının qurulması başa çatdırılmışdır. 

Muxtar respublikada 17 ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyasının quraşdırılması və 23 kilometr 

uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. 

Enerji təhlükəsizliyinin mühüm mərhələsi kimi muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin olunması prosesi 

iqtisadi inkişafı xeyli sürətləndirməkdədir. Muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına qaz çəkilişi prosesi başa 

çatdırılmış, 1 oktyabr 2011-ci il tarixə 78 min 618 abonent təbii qazla təmin olunmuşdur.  

Sahibkarlıq və məşğulluq 

2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublika üzrə 20 hüquqi və 1182 fiziki şəxs qeydiyyata 

alınıb ki, bu da iqtisadi aktivliyi səciyyələndirən mühüm göstəricilərdəndir. Yanvar-sentyabr ayları ərzində bank 

və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 35 milyon 18 min 400 manat həcmində kreditlərin verilməsi təmin 

olunmuşdur ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 35,6 faiz çoxdur. Verilmiş kreditlərin 20 
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milyon 119 min 700 manatı və yaxud 57,5 faizi qısamüddətli, 14 milyon 898 min 700 manatı və yaxud 42,5 

faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur. 

Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsidir ki, 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 

ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 86 faiz olmuşdur. Hazırda aqrar sektor, sənaye, ticarət, nəqliyyat, 

rabitə kimi istehsal və xidmət sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin payı 83-99 faiz arasında dəyişir. Bu gün 

muxtar respublikada 305 növdə məhsul istehsal olunur ki, onun da 113 növü ərzaq, 192 növü qeyri-ərzaq 

məhsullarıdır. 93 növdə ərzaq, 166 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 259 növdə məhsula olan 

tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı məşğulluq səviyyəsinin yüksəlişinə və əhali gəlirlərinin artmasına müsbət 

təsir göstərmişdir. Cari ilin ilk doqquz ayı ərində muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 

38,7 faiz artaraq 1 milyard 56 milyon manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 36,9 faizlik artımla 2 min 554 

manata çatmışdır. 

Aparılan məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikada əhali rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı zəmin 

yaratmış, 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği 336,4 

manata çatmışdır ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 15,9 faiz üstələyir. 2003-cü il oktyabr 

ayının 1-dən 1 oktyabr 2011-ci il tarixədək muxtar respublikada 48210 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 

32353-ü və ya 67,1 faizi daimi iş yerləridir. 2011-ci ilin ilk doqquz ayı ərzində 2839 yeni iş yerinin 2383-ü və 

ya 83,9 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

Humanitar sahə 

Bu gün muxtar respublikada bütün təhsil müəssisələrində ən müasir kompyuter avadanlıqlarından istifadə 

olunur. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 2896 dəst kompyuter quraşdırılmış, hər 17 şagird bir 

dəst kompyuterlə təmin olunmuşdur. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 2896 dəst kompyuterin 

2365-i və ya 81,7 faizi internetə qoşulmuşdur. Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin daha da keyfiyyətlə 

aparılması məqsədilə 305 elektron lövhə quraşdırılmışdır. 

Təhsilə göstərilən bu qayğı özünü ali məktəblərə qəbulun dinamikasında və qəbul imtahanlarında 500-700 

bal intervalında nəticə əldə edən abituriyentlərin sayının ilbəil artmasında göstərir. 2010-cu ildə abituriyentlərin 

1435 nəfəri və ya 46 faizi ali məktəblərə qəbul olunmuşdursa, 2011-ci ildə ali məktəblərə sənəd verən 

məzunlardan 1764-ü və ya 50,8 faizi tələbə adını qazanmışdır. Bundan başqa, 358 nəfər orta ixtisas 

məktəblərinə qəbul olunmuşdur. 2010-cu ildə 500-dən yuxarı bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul olanların sayı 

280 nəfər təşkil edirdisə, 2011-ci ildə bu göstərici 296 nəfərə çatmışdır. 

Mühüm göstəricilərdən biri də gənclər arasında hərbi təhsilə marağın güclənməsidir. 2011-ci ildə Heydər 

Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş 216 kursantdan 213-ü ali hərbi məktəblərə qəbul olunmuşdur. Muxtar 

respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən də ali hərbi və xüsusi təyinatlı məktəblərə qəbulda artım nəzərə 

çarpmaqdadır. Əgər 2010-cu ildə orta məktəb məzunlarından 41-i ali hərbi və xüsusi təyinatlı ali məktəblərə 

qəbul olmuşdursa, cari ilin məzunlardan 46-sı bu məktəblərin tələbəsi adını qazanmışdır.  

Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Ordubad şəhərində 66 çarpayılıq Ordubad Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının, 8 çarpayılıq Yoluxucu Xəstəliklər Şöbəsinin, Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx, Siyaqut, Babək 

rayonunun Didivar kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının, Culfa rayonunun Nəhəcir, Kəngərli 

rayonunun Qabıllı kəndlərində feldşer-mama məntəqələrinin tikintisi, Naxçıvan şəhərində Əziz Əliyev adına 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası binasının təmiri başa çatdırılmışdır. Babək Rayon 

Mərkəzi Xəstəxanasının, Şərur rayonunun Çomaxtur, Şahbuz rayonunun Keçili kəndlərində həkim 

ambulatoriyası binalarının tikintisi, akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Dispanserinin binalarının yenidən qurulması davam etdirilməkdədir. 

Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərində hərbi xəstəxananın və Kəngərli rayonundakı hərbi hissədə tibb məntəqəsi 

binalarının inşası davam etdirilir.  

Muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 8 min 468 nəfər artaraq 416 min 309 nəfər təşkil 

etmişdir. 7 min 706 körpə doğulmuşdur ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 441 nəfər 

üstələyir. 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 60 milyon 935 min manat 

vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,7 faiz çoxdur. 2011-ci ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada adambaşına aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə 2 
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milyon 669 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. Ordubad rayonunda şahmat məktəbi 

binasının inşası başa çatdırılmış, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində şahmat məktəbi binasının inşası 

davam etdirilir. Ordubad şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yerləşdiyi "Qeysəriyyə" tarixi abidəsinin, 

qədim məbəd və digər iki abidənin bərpası, Naxçıvan şəhərində "Ana və Uşaq" abidəsinin yaradılması, "Dədə 

Qorqud" abidəsinin bərpası başa çatdırılmışdır.  

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Evinin, Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanının tikintisi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin binasının yenidən qurulması, qədim Qala 

tarixi abidəsinin bərpası davam etdirilməkdədir. Ordubad rayonunda Sabirkənddə məscidin, Şahbuz rayonunun 

Ağbulaq kəndində Uşaq İstirahət Mərkəzinin tikintisi, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Şəhər Kukla Teatrının 

binasının təmiri hazırda davam etdirilir. 

Naxçıvan Şəhər Nigah Evinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 

binasının yenidən qurulması işləri aparılmaqdadır. Muxtar respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin işinin 

yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan tədbirlərə uyğun olaraq 2011-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin inzibati binası yenidən 

qurulmuş, daha müasir iş və efir şəraiti yaradılmışdır. 

2011-ci ilin ilk doqquz ayı ərzində muxtar respublikaya ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən 

ümumilikdə 264 min 378 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 18 faiz və 

ya 40 min 433 nəfər üstələyir. 

 

(Yazı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  

məlumatı əsasında hazırlanmışdır). 

 

Xalq qəzeti.-2011.-23 noyabr.-N 258.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: inkişafın 20 ili 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20 ildə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar qısa tarixi dövr ərzində 

makroiqtisadi sabitliyin bərqərar olmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına təkan vermiş və 

əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Diqqəti cəlb edən əsas məqamlardan 

biri ondan ibarətdir ki, ötən 20 il ərzində yaradılmış iqtisadi potensial və qazanılmış uğurlar muxtar 

respublikanın yarandığı 1924-cü ildən 1991-ci ilədək - yəni 67 il ərzində əldə olunanları xeyli üstələyir. 

1924-1990-cı illərdə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin maksimum sayı 46-ya 

bərabər olmuşdursa, 20 il ərzində sənaye sahəsində reallaşdırılan islahatların uğurlu nəticəsi kimi əlavə 

olaraq 383 yeni müəssisə işə başlamış və hazırda bu göstərici 9 dəfə artaraq 429-a çatmışdır. Sənaye 

məhsullarının sayı da artmışdır. Əgər 1924-1990-cı illərdə muxtar respublikada istehsal olunan sənaye 

məhsullarının sayı üzrə maksimum göstərici 23-ə bərabər idisə, ötən 20 il ərzində əlavə olaraq 221 yeni 

sənaye məhsulunun istehsalına başlanılmış və bu göstərici ümumilikdə 244-ə çatmışdır. Ötən 20 il ərzində 

muxtar respublikanın inzibati ərazisində 2993 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları inşa 

olunmuşdur ki, bu da 1924-1990-cı illər ərzində salınmış 1278 kilometr uzunluğunda avtomobil yollarını 

2,3 dəfə üstələyir. 

 

Ötən 20 il üzrə iqtisadi inkişafın xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyata 

investisiya qoyuluşlarının davamlılığı və proporsional bölgüsü təmin olunmuşdur. Tikinti sektorunda iş 

həcminin artmasının nəticəsidir ki, əgər keçmiş Sovetlər Birliyinin yüksək inkişaf mərhələlərindən hesab olunan 

1989-cu ildə muxtar respublikada tikinti sektorunda 1 ay ərzində 2535 ton beton istifadə olunurdusa, hazırda bu 

göstərici 1 gün ərzində inşaat işlərinə sərf olunan betonun ümumi həcminə bərabərdir. 

Ötən 20 il ərzində muxtar respublikada 189 məktəb tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. 

Sovetlər Birliyi dövründə bu sayda məktəbi inşa etmək üçün 44 il vaxt lazım olmuşdur. Bu dövrdə 188 səhiyyə 

ocağı tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir ki, muxtar respublika ərazisində bu sayda tikilini 

təhvil vermək üçün keçmiş Sovetlər Birliyində 50 illik vaxt sərf olunmuşdur. 

Həyata keçirilən irimiqyaslı islahatların nəticəsidir ki, müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

aqrar bölgədən sənaye regionuna çevrilmişdir. Artıq muxtar respublikada il ərzində istehsal olunan sənaye 

məhsulunun həcmi kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini orta hesabla 2 dəfə üstələyir. Əgər 20 il öncə muxtar 

respublikada istehsal olunan ümumi daxili məhsulun tərkibində aparıcı yer kənd təsərrüfatı və ticarət sahəsinə 

məxsus idisə, hazırda bu yerdə sənaye və tikinti sahələri dayanmaqdadır. Bu da muxtar respublika 

iqtisadiyyatının sənaye təmayüllü baza üzərindən inkişafını təsdiqləməkdədir. 

 

Sənaye 

Hazırda muxtar respublikada 244 adda, o cümlədən mədənçıxarma sənayesi bölməsində 4 adda, emal 

sənayesinin mühüm növ qida məhsullarının istehsalı bölməsində 74 adda, toxuculuq, geyim, dəri, dəridən 

məmulatlar və ayaqqabı istehsalı bölməsində 29 adda, mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların 

və tıxacın istehsalı bölməsində 16 adda, kağız və karton istehsalı, poliqrafiya fəaliyyəti ilə yazılmış 

məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması bölməsində 12 adda, kimya sənayesi, rezin və plastmas məmulatların 

istehsalı bölməsində 23 adda, digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı bölməsində 23 adda, metallurgiya 

sənayesi, maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatların istehsalı bölməsində 32 adda, avtomobil, 

qoşqu və yarımqoşquların istehsalı və emal sənayesinin digər bölmələrində 27 adda, elektrik enerjisi, qaz, buxar 

və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat, su təchizatı, çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi bölmələrində 

isə 4 adda məhsul istehsal olunmaqdadır. 

Son 5 ildə sənaye sahəsində iqtisadi aktivliyi gücləndirmək üçün sahibkarlara 46 milyon manatdan çox 

kreditlər verilmişdir. 2010-cu ildə bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə 7 milyon 143 min 

manata yaxın kredit verilmişdir ki, bu da 1995-ci ilin müvafiq göstəricisindən 231 dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikamızda sənaye potensialının davamlı yüksəlişini və yerli məhsulların ixracına göstərilən 

xüsusi dövlət dəstəyini səciyyələndirən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, təkcə 2010-cu il ərzində daxili 

tələbatdan artıq istehsal olunmuş 129 milyon 10 min ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulları qonşu xarici 

ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur ki, bu da 1991-ci illə müqayisədə 715 dəfə 
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çoxdur. Sənaye sahəsində yeni iş yerlərinin açılması xeyli sürətlənmiş, ötən 20 il ərzində sənaye sahəsində 

ümumilikdə 10671 yeni iş yeri yaradılmışdır. Hazırda muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində 14435 nəfər 

işçi çalışır ki, bu da 1 yanvar 1992-ci ildəki müvafiq göstəricini 7,9 dəfə üstələyir. Muxtar respublikanın sənaye 

sahəsində orta aylıq əməkhaqqının məbləği artaraq 327 manata çatmışdır. 

Ötən 20 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində ciddi 

tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında 

elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2005-ci il 2 may tarixli 

sərəncamına uyğun olaraq 2006-cı ildə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasında dizel yanacağı ilə işləyən 

enerji turbinləri təbii qaz ilə işləmə rejiminə keçirilmişdir. Həmin sərəncama uyğun olaraq, 2006-cı ildə ümumi 

gücü 87 meqavat olan Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası tikilərək istismara verilmiş, Heydər Əliyev Su 

Anbarı üzərində ümumi gücü 4,5 meqavat olan su elektrik stansiyası tikilmiş, 2010-cu ildə Ordubad rayonunda 

Gilançay üzərində 22 meqavat gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyası tikilərək istifadəyə verilmişdir. Muxtar 

respublikanın enerji təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur. Hazırda Şərur rayonunda Arpaçay və Ordubad rayonunda 

Ordubad Su Elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. 

Uzunmüddətli fasilədən sonra 2005-ci ilin noyabr ayından başlayaraq muxtar respublikada istehlakçıların 

təbii qazla təminatı həyata keçirilir. Hazırda əhalinin və təsərrüfat subyektlərinin təbii qazla təchizatı başa 

çatdırılmışdır. 1 sentyabr 2011-ci il tarixə 78 min 523 əhali abonenti mavi yanacaqla təmin olunmuş, bütün 

mənzillərə pulsuz olaraq mətbəx sobaları və qaz sayğacları quraşdırılmışdır. 

 

Tikinti 

Ötən 20 il ərzində muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində, şəhər, qəsəbə və 

kəndlərdə aparılan geniş tikinti-quraşdırma, abadlaşdırma işləri, yolların, körpülərin tikintisi və təmiri muxtar 

respublikanı başdan-başa yeniləşmiş regiona çevirmişdir. Əgər 1991-ci ildə muxtar respublika iqtisadiyyatına 

yönəldilmiş investisiyaların həcmi 1794,9 min manat idisə, bu göstərici 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında 

578660,1 min manat təşkil etmişdir. 

1 yanvar 1991-ci il tarixdən 1 sentyabr 2011-ci ilədək olan dövr ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə 

mənbələri hesabına əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın həcmi 2 milyard 567 milyon 343 min manat 

olmuşdur. Son 20 il ərzində muxtar respublikamızda aşağıda qeyd olunan sahələr üzrə obyektlər istifadəyə 

verilmişdir: 422 inzibati bina; mənzil təsərrüfatı sahəsində 641 obyekt; 157 nasos stansiyası; 360 subartezian 

quyusu; 125 körpü; rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində 263 obyekt və qurğu; 2103 müxtəlif güclü 

transformator yarımstansiyası; 50 xidmət və ticarət mərkəzi; 260 elm və təhsil ocağı; 295 mədəniyyət ocağı; 188 

səhiyyə obyekti; 36 idman obyekti; 320 kommunal infrastruktur obyekti; əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid 

ailələri və təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və bu kateqoriyadan olan digər şəxslər üçün 465 fərdi ev; 3425 

istehsal, xidmət və digər infrastruktur obyekti. 

Kənd əhalisinə göstərilən xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, bu sahədə idarəetməni səmərəliləşdirmək 

məqsədilə 2005-ci ildən 1 sentyabr 2011-ci il tarixədək olan dövr ərzində 3 qəsəbə və 67 kənd mərkəzi 

istifadəyə verilmişdir. Son dörd ildə muxtar respublikada 284 yaşayış binasında tikinti, yenidənqurma və bərpa 

işləri aparılmış, 301 yaşayış binasında istilik xətləri yeniləri ilə əvəzlənmiş, 35 lift quraşdırılmışdır. Yaşayış 

mənzillərində dövlət vəsaiti hesabına daxili istilik xətlərinin çəkilişi və vətəndaşlardan hər hansı bir ödəniş tələb 

olunmadan panel radiatorların quraşdırılması prosesi davam etdirilməkdədir. 

Əhalinin maddi-rifah halının yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisində də özünü göstərməkdədir. 

Təkcə 2011-ci ilin yanvar - avqust ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 

ümumilikdə 290 min 420 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 1991-ci ilə olan göstərici ilə 

müqayisədə 35,4 dəfə çoxdur. 

 

Kənd təsərrüfatı 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrar bölmədə ötən 20 il 

ərzində aparılan köklü islahatlar bu sahənin daha sürətli inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır.  

Muxtar respublikanın iqlim şəraiti və əhalinin əsas hissəsinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması burada 

əkinçiliyin inkişafını şərtləndirir. 2011-ci ilin məhsulu üçün 60 min 19 hektar sahədə əkin işləri həyata 
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keçirilmişdir ki, bu da 1991-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 2,4 dəfə çoxdur. 1991-ci ilə nisbətən 2011-ci 

ildə taxıl əkini sahəsi 2,4 dəfə, məhsul istehsalı isə 3,3 dəfə artmışdır. 

Tikilən və ya yenidən qurulan 24 taxıl emalı müəssisəsi mövcud aqrar sənaye kompleksinin inkişafına öz 

təsirini göstərmişdir. Bununla yanaşı, 2009-cu ildə tutumu 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı isə 

qısa müddətə saxlamağa imkan verən Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarının istifadəyə 

verilməsi muxtar respublikada taxıl ehtiyatlarının yaradılmasında əsas rol oynamaqla, istehsalçıların məhsul 

tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Muxtar respublikada taxılçılıqla yanaşı, kartof istehsalına xüsusi diqqət yetirilir. 2011-ci ildə 2764 hektar 

sahədə kartof əkilmişdir ki, bu da 1991-ci ildə kartof əkilmiş sahədən 2646 hektar çoxdur. 1 sentyabr 2011-ci il 

tarixə 2631 hektar sahədən 36146,7 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 1991-ci ildə olan göstəricini 35722 ton 

üstələmişdir. Yanvar-avqust ayları ərzində muxtar respublikada 101028 ton taxıl, 54761 ton tərəvəz, 32861 ton 

bostan məhsulları, 30019 ton meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur ki, bu da 1991-ci ildə olan göstəriciləri 

müvafiq olaraq 3,3 dəfə, 12 dəfə, 30 dəfə, 13 dəfə üstələmişdir. 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 93 ədədi 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında 

olmaqla cəmi 670 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

2011-ci ilin yanvar - avqust aylarında əvvəlki illərdə gətirilən texnikalarla birlikdə 154 ədəd müxtəlif təyinatlı 

kənd təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin 

işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və onun Şərur, Ordubad, 

Culfa, Kəngərli və Sədərək bazaları yaradılmışdır. Bu dövr ərzində ümumi tutumu 7 min 920 ton olan 12 

soyuducu anbar istifadəyə verilmişdir. Tutumu 500 ton olan 1 soyuducu anbarın qurulması davam etdirilir.  

1 iyul 2011-ci il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 107 min 844 

baş, qoyun və keçilərin sayı isə 658 min 10 baş olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 1992-ci ilə olan göstəriciləri 

müvafiq olaraq 82 faiz və 2,6 dəfə üstələyir. 

Ötən 20 il ərzində quşçuluq sahəsində 29 təsərrüfat subyekti fəaliyyətə başlamış, hazırda 11 quşçuluq 

təsərrüfatının yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. 1 yanvar 2011-ci il tarixə muxtar respublikada 

901,7 min baş kənd təsərrüfatı quşları mövcud olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 1992-ci ilə nisbətən 2,7 dəfə çoxdur. 

2010-cu ilin sonuna muxtar respublikada 52 min 685 arı ailəsi mövcud olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 1992-ci 

ilə nisbətən 8 dəfə çoxdur. Ötən dövr ərzində arı ailələrinin artımı məhsul istehsalının artımına da öz müsbət 

təsirini göstərmişdir. Belə ki, 2010-cu ildə muxtar respublikada 710 ton bal istehsal olunmuşdur ki, bu da 1991-

ci illə müqayisədə 11 dəfə çoxdur. 20 il ərzində 10 balıqyetişdirmə təsərrüfatı istifadəyə verilmişdir. 1 

balıqyetişdirmə sahəsinin yaradılması üzrə işlər davam etdirilir. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı və bu sahədə sahibkarlığa dəstək məqsədilə 2011-ci ilin 

yanvar-avqust aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinə və ayrı-ayrı fiziki şəxslərə ümumilikdə 8 milyon 444 min manat həcmində və yaxud 1995-ci illə 

müqayisədə 50 dəfə çox kredit verilmişdir. 

Aparılan məqsədyönlü tədbirlər, öz növbəsində, istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları həcminin artması 

ilə nəticələnmişdir. 1991-ci ildə muxtar respublikada 13 milyon 856 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsal olunmuşdursa, 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında bu göstərici 192 milyon manatı ötmüşdür. 

 

Nəqliyyat 

20 ildən artıqdır ki, muxtar respublika blokada şəraitindədir. Ötən dövr ərzində blokada vəziyyəti ilə bağlı 

çətinlikləri aradan qaldıraraq, nəqliyyat infrastrukturunu yenidən təşkil etmək sahəsində əsaslı tədbirlər 

görülmüş, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, Sədərək, Culfa və Şahtaxtı Sərhəd-Keçid komplekslərinin, 

Sədərək, Culfa və Şahtaxtı Sərhəd Keçid məntəqələrində yeni körpülərin istifadəyə verilməsi, "Bakı-Naxçıvan-

Bakı" müntəzəm avtobus və yeni hava nəqliyyatı marşrutlarının açılması nəqliyyat əlaqələrinin genişlənməsində 

mühüm mərhələ olmuşdur.  

Ötən 20 ildə muxtar respublikada 2993 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış, 5 yeni 

avtovağzal kompleksi inşa olunmuş, 125 körpü tikilərək və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Bu 

müddət ərzində şəhər nəqliyyatı işinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərə uyğun olaraq 142 ədəd yeni 

müasir tipli avtobus alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş və istismara buraxılmışdır. Digər tərəfdən isə bu 
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müddət ərzində dəmir yolu nəqliyyatının gələcək inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahənin infrastrukturu 

davamlı olaraq təkmilləşdirilmiş, muxtar respublika daxilində dəmir yolunun ahəngdar işi təmin edilmişdir.  

Ötən 20 il ərzində muxtar respublikamızda avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir yolu 

nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və 

hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə ümumilikdə 250 milyon 509 min manatdan artıq investisiya 

yönəldilmişdir. Muxtar respublikamızda nəqliyyat kompleksinin ümumi inkişaf templərinə paralel olaraq, 

istifadədə olan avtomobillərin sayı da günbəgün artmaqdadır. 1992-ci ilin əvvəlinə 15588 ədəd avtomobil 

mövcud idisə, 1 sentyabr 2011-ci il tarixə bu göstərici 2,6 dəfə artaraq 39785 ədədə çatmışdır. Həyata keçirilən 

zəruri islahatlar muxtar respublikanın nəqliyyat infrastrukturunun daha da gücləndirilməsinə, onun tranzit 

potensialının artırılmasına, bu sahədə və ümumilikdə sahibkarlığın inkişafına, nəqliyyat sisteminin dayanıqlı 

yüksəlişinə əsaslı zəmin yaratmaqdadır. 

 

Rabitə və informasiya texnologiyaları 

İnformasiya texnologiyalarından istifadə qismində mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, 1 yanvar 1992-ci 

il tarixə muxtar respublikada əsas telefon aparatlarının sayı 21152 nömrə olduğu halda 1 sentyabr 2011-ci il 

tarixə bu göstərici 2,9 dəfə artaraq 61781 nömrəyə çatmışdır. Muxtar respublikada informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının sürətli inkişafı ümumilikdə bu sahə üzrə göstərilən xidmətlərin həcminin dinamik artımına da 

zəmin yaratmışdır. Belə ki, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1991-ci ildə 147,4 min manat, 1995-ci 

ildə 420,3 min manat, 2000-ci ildə 2448,4 min manat, 2005-ci ildə 9014,2 min manat, 2010-cu ildə 36579,3 min 

manat, 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında isə 26735,9 min manat təşkil etmişdir. 

 

Yeni iş yerləri 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsində 1991-ci ildən 1 sentyabr 2011-ci il tarixədək muxtar 

respublika üzrə 68676 yeni iş yeri yaradılmışdır. Yeni iş yerlərinin 22483-ü və ya 32,7 faizi dövlət sektorunda, 

46193-ü və ya 67,3 faizi qeyri-dövlət sektorunda yaradılmışdır. Yeni yaradılmış iş yerlərinin 42398-i və ya 61,7 

faizi daimi iş yeridir. Ötən 20 il ərzində muxtar respublikanın məşğulluq xidməti orqanları 21314 nəfərin işlə 

təminatında kömək və vasitəçilik etmişdir.  

 

Demoqrafik göstəricilər  

1 sentyabr 2011-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 1 yanvar 1992-ci il tarixə olan göstəriciyə 

nisbətən 100,6 min nəfər artaraq 415,7 min nəfərə çatmışdır. Əgər 1991-ci ilin sonuna muxtar respublikada bir 

kvadratkilometrə düşən əhalinin sayı 59 nəfər təşkil edirdisə, hazırda bu göstərici 78 nəfərə çatmışdır. Son 20 il 

ərzində muxtar respublikada 150,1 min nəfər uşaq doğulmuşdur ki, bu da hər gün orta hesabla 20-21 körpənin 

dünyaya gəlişi deməkdir. Son 20 il ərzində muxtar respublikada 61324 nigah bağlanmışdır ki, bu da hər gün orta 

hesabla 8-9 nigahın bağlanması deməkdir. 2011-ci ilin yanvar-avqust ayları ərzində 1976 nigah bağlanmışdır. 

İctimai həyatımızın son 20 ili inkişaf və tərəqqi mərhələsi kimi doğma Naxçıvanımızın iqtisadi və siyasi 

tarixinin parlaq səhifəsinə çevrilmişdir. Heydər Əliyev yoluna və quruculuq xəttinə sadiqliyin vəhdətindən 

doğan bu uğurlar, nailiyyətlər zaman keçdikcə daha da artacaqdır. Çünki bunlar müstəqillik dövrünün fəal 

yaradıcı gücünün nəticələridir. 

(Yazı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları əsasında 

hazırlanmışdır) 

 

Xalq qəzeti.-2011.-3 sentyabr.-N 244.-S.3. 
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Naxçıvan: Aqrar sahənin yüksəlişi ərzaq təhlükəsizliyini gücləndirir 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin xüsusi arayışı: Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı (ÜST) tərəfindən gün ərzində adambaşına orta hesabla 2500 kilokalori həcmində ərzaq istehlakı 

tövsiyə edilir. Bu göstərici 1800 kilokaloriyə düşdükdə ərzaq qıtlığı, 1000 kilokalori olduqda isə aclıq 

halları kimi qiymətləndirilir. Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

əhalisi 2010-cu ildə orta hesabla, adambaşına gündə 3028 kilokalori ekvivalentində müxtəlif növ ərzaq 

məhsulları istehlak etmişdir. Bu göstərici isə tövsiyə edilən normadan xeyli çoxdur. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının davamlı inkişafı və kənd 

təsərnrüfatının rəqabət qabiliyyətinin artırılması, müvafiq infranstrukturun inkişafına kömək edən investisiya 

siyasətinin aparılması, ərzaq məhsullarının qiymətinin məqbul səviyyədə saxlanılması və kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı prosesinə alternativ idxalın təsirlərinin minimallaşdırılması, səmərəli kreditləşmə 

mexanizmlərinin tətbiqi, meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin yenilənməsi, ümumilikdə isə bu sahənin əsas 

etibarı ilə dövlət himayəsində saxlanılması ümumi iqtisadi aktivliyi xeyli sürətləndirməkdədir. 

Bu gün dünyada gedən sürətli qloballaşma prosesləri fonunda ən mühüm məsələlərdən biri ərzaq 

təhlükəsizliyi problemlərinin səmərəli həllindən ibarətdir. Bu baxımdan ölkəmizdə olduğu kimi, muxtar 

respublikada da həyata keçirilən iqtisadi islahatlar əhalinin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasını, 

kənd təsərrüfatının bütün sahələrinin inkişafı məsələsini ön plana çıxarmışdır. Bu mərhələdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2008-ci il 17 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

"2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı" yeni inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.  

Kənd təsərrüfatı üzrə ümumi inkişafı sürətləndirən mühüm amillərdən biri texnikadan istifadə səviyyəsinin 

və lizinq münasibətlərinin yüksələn dinamikasıdır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə uyğun olaraq, 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 93 ədədi 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarında 

olmaqla, 670 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 2011-

ci ilin yanvar-avqust aylarında əvvəlki illərdə gətirilənlərlə birlikdə 154 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı 

texnikası lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin işinin 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və onun Şərur, Culfa, 

Kəngərli və Sədərək bazalarının yaradılması işləri başa çatdırılmışdır. 

Torpaq sahələrinin meliorativ cəhətdən münbitləşdirilməsi və suvarma suyuna olan tələbatının səmərəli 

ödənilməsi üçün meliorasiya və irriqasiya sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin miqyasını genişləndirmək 

başlıca şərtlərdən biridir. Məhz bu baxımdan muxtar respublikamızda meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin 

texniki imkanlarının genişləndirilməsi, müasir hidrotexniki qurğuların istifadə imkanlarının artırılması daim 

diqqət mərkəzində saxlanılır. Ötən 15 il ərzində meliorasiya işlərini yerinə yetirən müxtəlif təyinatlı müasir tipli 

maşın-mexanizmlər alınmış, 156 nasos stansiyası, 360 subartezian quyusu tikilərək və ya bərpa edilərək 

istifadəyə verilmişdir. 

Muxtar respublikanın su ehtiyatını artırmaq məqsədilə mövcud su anbarlarında təmir işləri aparılmış, 

yenilərinin tikilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Heydər Əliyev Su Anbarı inşa olunaraq 

istifadəyə verildikdən sonra 6919 hektar yeni torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə qatılmış və bütövlükdə, su anbarı 

vasitəsilə suvarılan torpaqların sahəsi 16830 hektara çatmışdır. Bundan əlavə, Arpaçay Su Anbarında əsaslı 

təmir işləri aparılmış, nəticədə Şərur, Sədərək və Kəngərli rayonlarında suvarma işi xeyli yaxşılaşdırılmışdır.  

Kredit resurslarının iqtisadiyyata səmərəli yönəldilməsi, bu proses üzrə proporsional bölgünün tətbiqi 

iqtisadi aktivliyə müsbət təsir göstərməkdədir. Təkcə 2010-cu ildə bank və kredit təşkilatları tərəfindən kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına 11 milyon 61 min manat həcmində kreditlər verilmişdir ki, bu da 2009-

cu illə müqayisədə 19 faiz çoxdur. Kreditlərin 4 milyon 558 min manatı və ya 41 faizi bitkiçilik məhsullarının 

istehsalına yönəldilmişdir. Cari ildə də bu sahə üzrə kreditləşmə prosesi davam etdirilmiş, ilin ilk səkkiz ayı 

ərzində bitkiçilik sahəsinin inkişafına 3 milyon 697 min 600 manat həcmində kreditlər verilmişdir. 

Aqrar sektorun inkişafında xüsusi əhəmiyyəti olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam 

etdirilməkdədir. Yaradılmış anbarlar istehsal olunmuş məhsulların satışı ilə əlaqədar ortaya çıxan problemləri 

həll etməklə yanaşı, əhalinin ilboyu yerli, ekoloji cəhətdən təmiz və keyfiyyətli məhsullara olan ehtiyacını 
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ödəməyə imkan verməkdədir. Son dövrlər ərzində muxtar respublikada ümumi tutumu 7 min 920 ton olan 12 

soyuducu anbar istifadəyə verilmiş və hazırda bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər davam etdirilməkdədir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında" 

2007-ci il 23 yanvar tarixli sərəncamına əsasən, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sərf etdikləri 

yanacaq və motor yağlarına görə dövlət tərəfindən maddi yardımlar göstərilir, əkin sahələri mineral gübrələrlə 

təchiz olunur ki, bu da müvafiq sahənin inkişafında əsas stimullardandır.  

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin artırılması ilə bağlı atılan uğurlu addımlar öz bəhrəsini 

verməkdədir. Muxtar respublika ərazisinin - 536 min 300 hektar sahənin 162 min 344 hektarı kənd təsərrüfatına 

yararlı torpaq sahələridir. Əkin üçün istifadə olunan torpaq sahələri ümumi ərazinin 11,2 faizini təşkil edir ki, bu 

göstərici 1990-cı ildə 6,5 faiz səviyyəsində idi. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq, muxtar respublikada 

2011-ci ilin məhsulu üçün qəti əkin sahəsi 60019,5 hektar təşkil etmişdir ki, bu da 1990-cı illə müqayisədə 73 

faiz, 2000-ci illə müqayisədə 62 faiz çoxdur.  

2011-ci ildə muxtar respublikada cəmi əkin sahəsinin 62,6 faizini dənli və dənli-paxlalılar (qarğıdalı ilə 

birlikdə), 10,1 faizini tərəvəz bitkiləri, 4,7 faizini ərzaq üçün bostan bitkiləri, 4,6 faizini kartof, 3,5 faizini 

texniki bitkilər və 14,5 faizini isə yem bitkiləri təşkil etmişdir. 2011-ci ilin məhsulu altında olan cəmi əkin 

sahəsinin 17110,5 hektarı və yaxud 28,5 faizi Şərur rayonunun, 15661 hektarı və yaxud 26,1 faizi Babək 

rayonunun, 3931 hektarı və yaxud 6,5 faizi Ordubad rayonunun, 8224 hektarı və yaxud 13,7 faizi Culfa 

rayonunun, 6870 hektarı və yaxud 11,4 faizi Kəngərli rayonunun, 2556 hektarı və yaxud 4,3 faizi Şahbuz 

rayonunun, 3574 hektarı və yaxud 6 faizi Sədərək rayonunun və 2093 hektarı və yaxud 3,5 faizi Naxçıvan 

şəhərinin payına düşmüşdür. 

Muxtar respublikada bitkiçiliyin qədim və ənənəvi sahələrindən biri taxılçılıqdır. Son dövrlər taxılçılığa 

əhəmiyyətli sahə kimi yanaşılması nəticəsində bu sahədə yüksək artım meyillərinə nail olunmuşdur. Tutumu 18 

min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı isə qısa müddətə saxlamağa imkan verən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarının istifadəyə verilməsi taxıl ehtiyatlarının yaradılmasında əsas rol 

oynamaqla, istehsalçıların məhsul tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. İstehsal olunan buğdanın hər kiloqramının 2011-ci ildə də 30 qəpikdən mərkəzləşmiş 

qaydada satın alınması məhsul istehsalçılarının taxıl istehsalına və onun vaxtında, itkisiz yığılmasına marağını 

daha da artırmışdır.  

Həyata keçirilən tədbirlər istehsalçılar arasında taxılçılığa olan meyli gücləndirmiş, nəticə etibarı ilə taxıl 

əkini sahələrinin artımına nail olunmuşdur. Belə ki, 1990-cı ildə muxtar respublikada 14,8 min hektar sahədə 

taxıl əkini keçirilmişdisə, 2011-ci ildə bu göstərici 34,8 min hektara çatdırılmışdır. Bu dövr ərzində buğda əkini 

sahəsi 1990-cı ilə nisbətən 2,4 dəfə artaraq 25,9 min hektara, arpa əkini sahəsi isə 2,2 dəfə artaraq 8,9 min 

hektara çatmışdır. 

Muxtar respublikada taxılçılıqla yanaşı, kartof əkininə də xüsusi diqqət yetirilir. Daxili bazarın kartofla 

təminatında idxaldan asılılığı azaltmaq, əhali tələbatının keyfiyyətli yerli məhsul hesabına ödənilməsini təmin 

etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2005-ci il 11 aprel tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş, 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun 

inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası ilə əlaqədar olaraq kartof əkini üçün əlverişli torpaq sahələri 

müəyyənləşdirilmiş, genişmiqyaslı kreditləşmə aparılmış, yeni texnika və avadanlıqlar alınmış, bu sahədə 

toxumçuluq işi xeyli təkmilləşdirilmiş və səmərəli satış mexanizmləri formalaşdırılmışdır. Proqramın icra 

müddəti ərzində bu sahədə ciddi manevrlər təmin olunmuş, hazırda da dinamik inkişaf saxlanılmaqdadır. 2011-

ci ildə 2764 hektar sahədə kartof əkilmişdir ki, bu da 1990-cı illə müqayisədə 7 dəfə, 2000-ci illə müqayisədə 

isə 90,5 faiz çoxdur.  

Son dövrlər ərzində əkinçilik üzrə inkişaf etdirilən məhsul növlərindən biri də şəkər çuğundurudur. Şəkər 

istehsalı üçün əsas xammal kimi şəkər çuğunduru mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Mövcud torpaq-iqlim 

şəraiti iqtisadi cəhətdən səmərəli olan bu bitkinin becərilməsinə geniş imkanlar yaradır. 1990-cı ildə muxtar 

respublikada şəkər çuğunduru əkilmədiyi halda, görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq 2011-ci ildə 1852 hektar 

sahədə şəkər çuğunduru əkini aparılmışdır.  

Qlobal iqlim dəyişikliyi tərəvəz bitkilərinin yetişdirilməsində müəyyən çətinliklər yaratsa da, muxtar 

respublika əhalisinin təzə, keyfiyyətli və ən əsası yerli məhsullarla təminatı üçün müvafiq tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, 2011-ci ildə tərəvəz əkini sahəsi 1990-cı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1243 

 

ilə nisbətən 4 dəfədən çox artaraq 6 min hektarı ötmüşdür. Bu sahədə proporsional inkişafa uyğun olaraq, bostan 

bitkilərinin əkini sahələri də dinamik olaraq artmaqdadır. 2011-ci ildə muxtar respublikada 2,8 min hektar 

sahədə bostan bitkiləri əkilmişdir ki, bu da 1990-cı ildə əkilmiş sahədən 5 dəfə çoxdur.  

Aparılan məqsədyönlü tədbirlər və əhalidə xüsusi mülkiyyətə münasibətin köklü dəyişməsi, fərdi sahibkarlıq 

fəaliyyətinin üstün istiqamət alması, öz növbəsində, muxtar respublikada il ərzində istehsal olunan bitkiçilik 

məhsullarının həcminin artmasına zəmin yaratmışdır. 2011-ci ildə muxtar respublikamızda 101 min 28 ton taxıl 

məhsulu hasil olunmuşdur ki, bu da bir il öncəyə nisbətdə 5 min 18 ton çoxdur.  

Aqrar sektorda həyata keçirilən səmərəli islahatların mühüm bir nəticəsi ondan ibarətdir ki, əhali tərəfindən 

istehlak olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin optimal həddə saxlanılmasına nail olunmuşdur. 

Hazırkı qiymətlər həm istehsalçı, həm də istehlakçıları qane edən ortaq məxrəclər fonunda müşahidə 

olunmaqdadır. Qeyd olunan bu pozitiv meyilli prosesləri şərtləndirən aşağıdakı başlıca islahat istiqamətləri 

ümumi inkişafı daha da sürətləndirməkdədir:  

- artıq aqrar bölmə üzrə prioritet istehsal sahələrinin müəyyənləşdirilməsi, həmin sahələrin digər sahələrlə 

əlaqəli inkişafı strategiyası uğurla həyata keçirilir; 

- ərazi və sahə prinsiplərinə əsaslanan, maraqlı qrupların iştirakını təmin edən, mövcud bazarın tələblərini 

öyrənməyə imkan verən qeyri-mərkəzləşdirilmiş çevik təşkilati strukturlar yaradılmaqdadır; 

- daxili bazar qorunur və ixrac sahəsində dünya təcrübəsində geniş istifadə olunan müxtəlif formalarla 

(konsiqnasiya və sair) bərabər onun müasir tipli infrastrukturu (nəqliyyat, sığorta, informasiya və sair) 

təkmilləşdirilir; 

- ətraf mühitin mövcud vəziyyəti və inkişaf meyilləri üzrə geniş informasiya bazası yaradılır, torpağın 

deqradasiyasının qarşısı alınır, su, külək eroziyasına qarşı kompleks mübarizə aparılır; 

- torpaq bazarının təşkili və inkişafı stimullaşdırılır, yay və qış otlaqları pasportlaşdırılaraq inzibati ərazi 

vahidləri arasında proporsional bölüşdürülür, dövlət torpaq kadastrı və yerquruluşu tədbirləri müntəzəm həyata 

keçirilir; 

- müxtəlif maddi-texniki təchizat və aqroservis müəssisələri, marketinq xidmətləri, yarmarkalar, auksionlar 

təşkil olunur, saxlama, qablaşdırma, emal müəssisələri və digər strukturlar yaradılır; 

- əsas ərzaq məhsullarının zəruri səviyyədə istehsal olunmasına şərait yaradılır, yerli və xarici mənşəli ərzaq 

məhsullarının keyfiyyətinə səmərəli nəzarət mexanizmi tətbiq olunur və ərzaq bazarında texnoloji, ekoloji, 

sanitar, baytarlıq və fitosanitar tələblərinə cavab verməyən məhsul və xidmətlərin qarşısı alınır; 

- aqrar sektorda yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə əlverişli mühit yaradılır, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və ixracına dövlət himayəsi (məlumat, infrastruktur, maliyyə və sair) 

mütəmadi xarakter alır; 

- işlərin səmərəli təşkili və idarəetmənin mobil mexanizmlərlə təminatı məqsədilə məsələlərə proqram 

xarakterli yanaşma təmin edilir. 

Aqrar sektorda aparılan təhlillərdən aydın olur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında müşahidə olunan 

pozitiv meyillər, əsasən, əhalidə mülkiyyətçilik psixologiyasının formalaşması, azad sahibkarlığa meylin 

güclənməsi, ədalətli rəqabət mühitinin yaradılması, torpaq, meliorasiya və su təsərrüfatı islahatlarının 

kompleksliyinin təmin olunması, ən əsası isə proseslərin bütün mərhələlərinin dövlət qayğısı ilə sıx əhatə 

olunması ilə bağlıdır. 

Bütün qeyd edilən amillərin iqtisadi fəaliyyət prosesində lazımınca nəzərə alınması kənd təsərrüfatının, 

bütünlükdə aqrar-sənaye kompleksinin ictimai-istehsal əlaqələrinin təkmilləşdirilməsinə, istehsalın həcminin 

artmasına, kənd təsərrüfatının dinamik inkişafına, nəticə etibarı ilə əhalinin və digər istehlakçıların kənd 

təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının tam ödənilməsinə ciddi əsaslar yaratmaqdadır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında hazırlanmışdır  

 

Xalq qəzeti.-2011.-21 oktyabr.-N 233.-S.5. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1244 

 

Qars müqaviləsi və Naxçıvanın taleyi 
 

İsmayıl HACIYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

 

Cənubi Qafqaz respublikaları ilə Türkiyə arasında bağlanmış Qars müqaviləsindən 90 il keçir. Vaxtilə 

bu müqavilə ilə Türkiyə və Cənubi Qafqaz respublikaları arasında digər məsələlər, xüsusən də ərazi-

sərhəd problemi həll olundu. Bu müqavilənin əsas müddəaları Moskva müqaviləsinin müvafiq maddələri 

ilə üst-üstə düşürdü. Qars müqaviləsi Moskva müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş müddəaların təsdiq 

edilməsidir. Erməni nümayəndələrinin “Ayni xarabalıqları” ilə bağlı təklifləri baş tutmadı, Türkiyənin 

şimal-şərq sərhədləri dəyişilməz qaldı. Türkiyə ərazi verilməsi baxımından heç bir güzəştə getmədi. 

Naxçıvanla bağlı məsələ öz ədalətli həllini tapdı. Türkiyə ona zorla qəbul etdirilən Sevr müqaviləsinə 

qarşı Rusiyanın və Cənubi Qafqaz respublikalarının dəstəyini aldı, Ermənistanla münasibətlərini 

tənzimlədi. 

 

Qars müqaviləsində öz ədalətli həllini tapan bir sıra məsələlər əvvəlki müqavilələrdə-Gümrü 

(Aleksandropol) və Moskva müqavilələrində də ya müzakirə olunmuş, ya da imzalanmışdı. “Böyük 

Ermənistan” yaratmaq üçün bir sıra torpaqlara iddialı olan ermənilər, bu torpaqları əldə etmək üçün siyasi və 

hərbi vasitələrdən istifadə edirdi. Bu yolda onlara iri kapitalist dövlətləri kömək edirdi. Konkret olaraq 

Azərbaycanın bir sıra ərazilərini, xüsusilə Naxçıvan ərazisini ABŞ, İngiltərə və Rusiya çox ciddi-cəhdlə 

Ermənistana vermək istəyirdi. Ermənilər “böyük Ermənistan” uğrunda Türkiyə və Azərbaycanla müharibə 

aparırdı. Türk ordusu 24 sentyabr 1920-ci ildə ermənilərin hücumlarının qarşısını almaq üçün onlarla müharibə 

aparmalı oldu və həmin il noyabr ayının 18-də daşnakları məğlub etdi. Dekabrın 2-də Ermənistanla Türkiyə 

arasında Gümrü müqaviləsi bağlandı. Daşnaklar xəyallarında qurduqları “böyük Ermənistan”ın ərazisinin İrəvan 

və Göyçə gölü ilə məhdudlaşdığını etiraf etdilər. Gümrü müqaviləsinin 2-ci maddəsində tərəflər Naxçıvan 

bölgəsi ilə bağlı aşağıdakı razılığa gəlmişdilər: Ermənistan Kükü dağı, Həməsür dağı, Qurdqulaq kəndi, Sayat 

dağı, Arpaçay evləri, Qəmərli dağı, Saray bulaq dağları, Ararat stansiyası, Araz çayı yaxınlığındakı Aşağı 

Qarasuyun töküldüyü yerdən keçən zolağın cənubundakı (Naxçıvan, Şahtaxtı, Şərur) əraziyə daha sonra 

referendumla təyin olunacaq idarə formasına və bu idarənin əhatə edəcəyi torpaqlara qarışmayacaq, indiki 

ərazidə hələlik Türkiyənin himayəsində yerli idarə yaradılacaqdır. 

Müqavilənin 12-ci maddəsinə əsasən isə Türkiyə hökuməti Şərur, Naxçıvan, Şahtaxtı və Culfa yolu ilə 

tranzit işlərinin sərbəstliyinin təminatını öz üzərinə götürmüşdü. Gümrü müqaviləsinə görə Dəvəli və 

Arazdəyəndən başqa bu günkü Naxçıvanın sərhədləri demək olar ki, müəyyənləşdirilmişdi. Lakin nədənsə 

tarixən türk bölgələri olan Uluxanlı, Qəmərli və ən başlıcası isə, 1920-ci ilə qədər Naxçıvanı erməni 

hücumlarından qoruyan Böyük Vedi və ətrafındakı bir çox kəndlər ermənilərə verilmişdi. Bunun nəticəsində 

Naxçıvanın şimal-qərb sərhədi Dəvəli olmuşdu. 

Ermənistan-Türkiyə müharibəsində daşnakların məğlubiyyəti nəticəsində Türkiyənin regionda hərbi və siyasi 

nüfuzunun artması, Sovet Rusiyasını Ermənistanı tezliklə sovetləşdirməyə məcbur etdi. Ermənistanın daşnak 

rəhbərliyi Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. 1918-1920-ci illərdə 

ermənilər silahlı qüvvələrdən istifadə edərək Naxçıvanda qırğınlar törətsələr də əhalini ram edə bilmədilər. 

1920-ci il oktyabrın 28-də Sovet Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı arasında bağlanmış müqavilə ilə Azərbaycanın 

rəyi nəzərə alınmadan Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana güzəşt edildi. 

1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda bolşevik hakimiyyəti yaradıldı. Bu münasibətlə Azərbaycan Hərbi 

İnqilab Komitəsi 1 dekabr 1920-ci ildə bəyanatla çıxış etdi. Bəyanat Rusiyanın diktəsi ilə yazılmışdı və “iki 

sovet respublikası arasında ərazi mübahisələrinin” Azərbaycanın milli mənafeyinə zidd şəkildə həll edilməsinə 

yönəlmişdi. Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsinin bəyanatı Naxçıvan və Zəngəzur müsəlman əhalisinin güclü 

narazılığına səbəb oldu. Ermənilərin alçaq niyyətlərinə təcrübədə bələd olan Naxçıvan əhalisi bu diyarın 

Azərbaycandan qoparılmasına qarşı etiraza qalxdı. Bu bəyanat Türkiyə nümayəndələrinin də etirazı ilə 

qarşılandı. Vəziyyətin kəskinləşdiyini görən Azərbaycan rəhbərliyi B.Şahtaxtinskini Naxçıvana göndərdi. 
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Naxçıvana gələn B.Şahtaxtinski burada yerləşən türk nümayəndələri ilə münasibətləri normallaşdıraraq onlarla 

birgə Naxçıvanın Ermənistan tərəfindən nəzarətə götürülməsinin qarşısını almaq üçün fəaliyyətə başladı.  

B.Şahtaxtinskinin keçirdiyi mitinqlərdə əhalinin böyük əksəriyyəti Naxçıvanın Azərbaycan SSR-in 

himayəsində müstəqil sovet respublikası kimi təşkil edilməsi arzusunda olduqlarını bildirmişdi. Ermənistan 

Respublikası Naxçıvan əhalisinin iradəsi qarşısında dura bilməyib diplomatik fənd işlətdi və Naxçıvanı 1920-ci 

il 28 dekabr bəyanatı ilə müstəqil sovet respublikası kimi tanıdığını bildirdi. Daşnakların ona qarşı ərazi 

iddialarından imtina edildiyi göstərildi. Rusiya tərəfi də müəyyən siyasi səbəblərdən, Naxçıvanın müsəlman 

əhalisinin iradəsi ilə hesablaşaraq Türkiyə tərəfinin təkliflərini, Azərbaycan bolşevik rəhbərlərinin bir sıra 

üzvlərinin mövqeyini nəzərə alaraq Naxçıvanın öz müqəddəratını həll etmək hüququnu tanımaq 

məcburiyyətində qaldı. Naxçıvan ərazisini Azərbaycandan ayıran Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi 

Naxçıvanın muxtariyyət məsələsini zəruriləşdirdi. Ermənistan SSR hökuməti Naxçıvanı ilhaq etmək üçün yeni 

cəhdlər göstərdi. Lakin 1921-ci ilin yanvarında keçirilmiş rəy sorğusunda Naxçıvan əhalisinin 90 faizdən çoxu 

mahalın muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-in tərkibində qalmasına səs verdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalmasına çalışan Behbud ağa Şahtaxtinskinin fəaliyyətini xüsusi qeyd 

etməliyik. Onun Rusiya XKS-nin sədri V.İ.Leninə göndərdiyi 1 mart 1921-ci il tarixli teleqram-məktubunda 

Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, Zaqatala, Borçalı, Qarayazı düzü, Dağıstan, Şimali Qafqaz müsəlman 

xalqlarının milli tərkibi, sayı haqqında məlumat verilir. O, bu məktubda Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq Qarabağ 

ərazilərinin gələcəyindən duyulan rahatsızlığı çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğrafiyasına dair 

arayışları da əlavə etmiş, Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər vermişdi. B.Şahtaxtinskinin təklifləri 

V.İ.Lenini maraqlandırmış və o, məsələnin RK(b)P MK Siyasi Bürosunda müzakirə edilməsi barədə göstəriş 

vermişdi. Bu zaman Türkiyə nümayəndə heyəti Rusiya ilə danışıq aparmaq və müqavilə bağlamaq üçün 

Moskvaya gəlmişdi. Nümayəndə heyətinə əvvəlcə Bəkir Sami bəy, sonra isə Yusif Kamal bəy rəhbərlik edirdi. 

Fevralın 26-da başlayan danışıqlar martın 16-da “Dostluq və qardaşlıq haqqında” Moskva müqaviləsi ilə 

nəticələndi. Müqavilə 16 maddə və 2 əlavədən ibarət idi. Həmin gün RK(b)P MK Siyasi Bürosu 

B.Şahtaxtinskinin təkliflərini bəyənərək, Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan Sovet Respublikası yaradılması 

haqqında qərar qəbul etdi. Moskva müqaviləsinin üçüncü maddəsinə əsasən, Naxçıvana Azərbaycanın 

tərkibində muxtariyyət statusu verildi. Müqavilənin şərtlərinə görə, Azərbaycan onun protektarotını üçüncü 

dövlətə verə bilməzdi. Bu şərt Türkiyə tərəfinin təkidi ilə qəbul edilmişdi və gələcəkdə Naxçıvanın Ermənistana 

verilməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyırdı. 

Moskva müqaviləsinə görə Naxçıvanın sərhədləri (1 C) əlavəsində göstərilən şəkildə müəyyən edilmişdi: 

Ararat stansiyası (8930-3080) – Saray bulaq dağı (8071) – Kömürlüdağ (8839) – Sayatdağı (7868) – Qurdqulaq 

kəndi – Həməsür dağı (8160) – yüksəklik (8022) – Kükü dağı (10282) və keçmiş Naxçıvan qəzasının şərq 

inzibati sərhəddi (16. s.38). Moskva danışıqlarında Azərbaycanın RSFSR-dəki səlahiyyətli nümayəndəsi 

B.Şahtaxtinskinin də əməyi və xidməti olub. Rusiya Moskva konfransında Azərbaycanın iştirakını təkid etsə də 

Moskvada olan B.Şahtaxtinski bunun əleyhinə olub.  

Rusiya-Türkiyə danışıqları ərəfəsində Rusiyanın məqsədi – Azərbaycan və Ermənistanı danışıqlara cəlb 

etmək və onları Türkiyəyə qarşı qoymaq idi. Lakin Rusiyanın istəyi baş tutmadı. Türkiyə Ermənistanın bu 

danışıqlarda iştirakına razı deyildi, Azərbaycanla isə heç bir problemin olmadığını bildirirdi. Azərbaycan isə bu 

danışıqlarda iştirak etmək istəmirdi. Moskva müqaviləsinin imzalanmasının böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. İlk 

növbədə, bu müqavilə Rusiya ilə Türkiyə arasında mövcud olan problemləri həll etdi. Rusiya və Türkiyə sıx 

ittifaqda birləşdi, təbii müttəfiqə çevrildilər. Moskva müqaviləsi Azərbaycanın bütövlüyünü qorudu və 

Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsələsinə aydınlıq gətirdi. 

Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında bağlanmış Moskva müqaviləsi ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında 

mübahisəli olan bir sox məsələlər öz hüquqi həllini tapdı. Bundan sonra Rusiya çalışırdı ki, Cənubi Qafqaz 

respublikaları ilə Türkiyə arasında vahid müqavilə imzalansın. Lakin Türkiyə istəyirdi ki, üç Cənubi Qafqaz 

respublikası ilə ayrı-ayrılıqda müqavilə imzalasın. 1920-1921-ci illərdə Cənubi Qafqazın tam sovetləşdirilməsi 

və bu respublikalarda siyasi hakimiyyətin faktiki olaraq Sovet Rusiyasının nəzarətinə keçməsi, Türkiyəni Sovet 

Rusiyasının təklif etdiyi formatda müqavilə imzalamağa məcbur etdi. Türkiyənin bu formatda danışıqlara 

getməsinin başqa səbəbləri də var idi. İlk növbədə Türkiyə Moskva müqaviləsini imzalamaqla özü üçün çox 

mühüm bir neçə məsələni həll etmişdi. Bunlar aşağıdakılar idi: 1. Sovet Rusiyası XVIII əsrin sonlarından 

etibarən Türkiyəyə qarşı tətbiq etdiyi kapitulyasiya rejimindən və xristian əhalinin işləri ilə ələqadar Türkiyənin 
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daxili işlərinə qarışmaqdan imtina etdi. 2. Türkiyə XIX əsr boyunca çar Rusiyası ilə apardığı müharibələrdə 

Şərqi Anadoluda və Qafqaz bölgəsində itirdiyi torpaqların əksəriyyətini geri qaytardı (Qars, Kağızman, 

Ərdəhan, Oltu, Artvin sancaqlarını bütünlüklə, Batum və Sürməli sancaqlarının da bir qismini, ümumi sahəsi 

23,6 min kv.km ərazini). 3. Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində saxlanmasına və onun himayəsi altında 

muxtariyyət yaradılmasına nail oldu. 4. Gürcüstana verilməsinə razı olduğu Batum və ətraf bölgələri əhatə edən 

ərazidə muxtariyyət yaradılmasına nail oldu. 5. Türkiyə Antanta dövlətlərinə qarşı mübarizədə Sovet 

Rusiyasından böyük maddi, hərbi və mənəvi kömək aldı. 

Aparılan diplomatik danışıqlar və yazışmalardan sonra Türkiyə ilə üç Cənub Qafqaz respublikası arasında 

Rusiya nümayəndəsinin iştirakı ilə konfransın 1921-ci il sentyabrın 26-da Qars şəhərində keçirilməsi 

razılaşdırıldı. AK (b)P MK Siyasi Bürosunun 1921-ci il 26 avqust tarixli qərarı ilə Xalq fəhlə-kəndli nəzarəti 

komissarı B.Şahtaxtinski Azərbaycan SSR-in konfransdakı nümayəndəsi təyin olundu. Azərbaycan 

diplomatiyası çalışırdı ki, Qarsda güclü təmsil olunsun. B.Şahtaxtinskinin konfransda iştirakı faktının özü Sovet 

Azərbaycanı rəhbərliyinin bu məsələyə böyük əhəmiyyət verdiyini göstərirdi. Lakin Azərbaycan Kommunist 

Partiyasının rəhbərliyində olan S.Danielyan, L.Mirzoyan, A.Mikoyan S.Orsonikidze ilə birlikdə hələ 1921-ci 

ilin iyununda B.Şahtaxtinskini danışıqlardan uzaqlaşdırmağa və onu özləri üçün daha əlverişli adamla əvəz 

etməyə can atırdılar. Lakin N.Nərimanovun bu məsələ ilə bağlı prinsipial mövqeyi sayəsində B.Şahtaxtinski 

fəaliyyətini davam etdirə bildi. Qeyd etməliyik ki, Naxçıvan SSR Xalq Komissarları Soveti Qars konfransında 

Naxçıvan ölkəsinin mənafeyini müdafiə etmək üçün Tağı Səfiyevi ora ezam etmişdi. 

Qars konfransı 1921-ci il sentyabrın 26-dan oktyabrın 13-dək keçirildi. Açılışda Kazım Qarabəkir paşa, 

Yakov Qanetski və Askanaz Mravyan çıxış etdilər. Qars danışıqları çox gərgin və prinsipial keçdi, tərəflər çoxlu 

mülahizə və təkliflərlə çıxış etdilər. Türkiyə nümayəndə heyəti üç Cənubi Qafqaz respublikası ilə ayrı-ayrılıqda 

müqavilə bağlamağı təklif etdi. RSFSR-in nümayəndəsi Y.Qanetski bir ümumi müqavilənin bağlanmasında 

israr edirdi və xeyli sayda dəlillər gətirirdi. Əslində isə Y.Qanetskinin gətirdiyi dəlillər Rusiyanın bu 

respublikaların xarici siyasətini ləğv etmək, özünə birləşdirmək, gələcəkdə isə vahid dövlət yaratmaq 

niyyətlərinə xidmət edirdi. Qeyd etməliyik ki, RSFSR bu istiqamətdə Azərbaycan SSR ilə hələ 1920-ci il 

sentyabrın 30-da “hərbi və maliyyə-iqtisadi ittifaq” haqqında müqavilə bağlamışdı.  

Sovet Rusiyası nümayəndəsinin iştirakı ilə Türkiyə üç Cənubi Qafqaz respublikası arasında 13 oktyabr 1921-

ci ildə Qarsda müqavilə imzaladı. Müqavilə 20 maddə və 3 əlavədən ibarət idi. Bu müqavilənin bir sıra 

müddəaları Moskva müqaviləsinin müvafiq maddələri ilə uyğun idi. Ümumilikdə isə bu sənəddə qeyri-bərabər 

hüquqlu müqavilələr, zorla qəbul etdirilən müqavilələr və Sevr müqaviləsi rədd edilirdi. Müqavilə Qars və 

Batumun ərazi məsələləri üzrə bütün müddəalar kompleksini, nəqliyyat kommunikasiyalarının fəaliyyətini və 

vətəndaşların azad hərəkətinin təmin edilməsi, milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vətəndaş 

hüquqları məsələlərinin sarsılmazlığı kimi məsələləri əhatə edirdi. Onun xeyli hissəsi qaçqınlar probleminin 

nizamlanması və hərbi ərazilərin dəyişdirilməsinə, razılığa gələn tərəflər arasında iqtisadi, mədəni və konsulluq 

əlaqələrinin əsas inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr edilmişdi. 

Müqavilənin 5-ci maddəsi bilavasitə Naxçıvanın taleyi ilə bağlı idi. Burada yenə də Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində saxlanması və muxtariyyət verilməsi məsələsi təsbit olunmuşdu. Moskva 

müqaviləsindən fərqli olaraq, Qars müqaviləsinin 5-ci maddəsində Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa 

gələn tərəflər müəyyən edilmişdi. Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri olmuşdular. 

Müqavilənin bu maddəsində göstərilirdi ki, “Türkiyə hökuməti, Azərbaycan və Ermənistan Sovet Respublikaları 

müqavilənin III əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında 

muxtar ərazi təşkil etməsi haqqında razılığa gəlirlər”. Göründüyü kimi, bu maddə Moskva müqaviləsinin 3-cü 

maddəsi ilə müqayisədə qısalmışdır. Yəni, Moskva müqaviləsindən fərqli olaraq, Naxçıvanın statusu və 

tabeçiliyinə aid Azərbaycanın himayəçilik hüququ haqqında müddəa Qars müqaviləsində əks olunmamışdır. 

Naxçıvan bölgəsinin ərazisi isə müqavilənin III Əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində müəyyən edilirdi: 

“[Naxçıvan ərazisi] Urmiya kəndindən [başlayır], oradan düz xətt ilə Arazdəyən stansiyasına (bu stansiya 

Ermənistan SSR-ə qalacaq), sonra düz xətt ilə Daşburun dağının (3142) qərbinə, oradan Daşburun dağının 

suayırıcısını (4108), Cəhənnəmdərəsi çayını, Bağırsaq dağının suayırıcısını (6607 və ya 6587) keçərək, “Rod.” 

(Bulaq) yazısının cənubundan keçmiş İrəvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının inzibati sərhədləri ilə gedərək, 

6629 yüksəkliyindən Kömürlüdağa (6839 və ya 6930), oradan 3080 yüksəkliyinə, Sayatdağa (7868), Qurdqulaq 
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kəndinə, Həməsür dağına (8160), 8022 yüksəkliyinə, Küküdağa (10282) və [nəhayət] keçmiş Naxçıvan 

qəzasının şərqi inzibati sərhədində [qurtarır]”. 

Beləliklə, Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın statusu və tabeçiliyi məsələsini beynəlxalq 

müqavilələrlə tam şəkildə həll etdi. Qars müqaviləsi müddətsiz imzalanmış və bu müqaviləni imzalayan 

dövlətlərdən hər hansı biri onu birtərəfli qaydada ləğv edə bilməz. Qars müqaviləsi 1922-ci ilin mart-iyun 

aylarında müqaviləni imzalayan ölkələrin qanunverici orqanlarında təsdiq edilmiş və həmin ilin sentyabrın 11-

dən qüvvəyə minib. 

Qars müqaviləsi imzalandıqdan sonra, Naxçıvan bölgəsi Sovet Sosialist Respublikası elan olunmasına 

baxmayaraq, Ermənistan Qars müqaviləsinin bu maddəsindən müəyyən bəhanələrlə imtina etməyə cəhd 

göstərdi. Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladı. Zaqafqaziya MİK-in qərarları ilə 1929-1931-ci 

illərdə Naxçıvan MSSR-in ərazisinin bir qismi qanunsuz olaraq Ermənistana verildi. Belə ki, 1929-cu ildə Şərur 

qəzasının Qurd Qulaq, Xaçik, Horadiz, Naxçıvan qəzası Şahbuz nahiyəsinin Ağbinə, Ağxaç, Almalı, Dağ 

Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri, Ordubad qəzasının Qərçıvan sovetliyinə daxil olan Mehri, Buğakər yaşayış 

məntəqələri, Kilit kəndinin bir hissəsi, ümumən 657 kv. km sahəsi Ermənistana verildi. Sonrakı illərdə də bir 

sıra ərazilər Ermənistana birləşdirildi. 1990-cı illərdə erməni silahlı qüvvələri Şərur rayonunun Kərki kəndini 

işğal etdilər. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının beynəlxalq Qars müqaviləsi ilə təsbit edilmiş 

ərazisinin təqribən 15 faizi keçən əsrin 20-90-cı illərində Ermənistan tərəfindən qanunsuz olaraq zəbt edildi. 

Qars müqaviləsində muxtariyyətin əsası qoyulmuş, Naxçıvan ərazisində Naxçıvan SSR yaradılmış, lakin 16 

iyun 1923-cü ildə siyasi və inzibati statusunda dəyişiklik edilən Naxçıvan SSR Naxçıvan diyarına çevrilib. 

1924-cü il fevralın 9-da bölgənin inzibati və siyasi statusu bərpa edilərək Naxçıvan MSSR, 1990-cı il noyabrın 

17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılıb. 1926, 1937 və 1978-ci illərdə Naxçıvan MSSR-in 

Konstitusiyaları qəbul edilib. Bu Konstitusiyalarda Naxçıvan MSSR-in siyasi, hüquqi və iqtisadi sisteminin 

əsasları müəyyən edilib. Müstəqillik dövründə isə Naxçıvan MR-in Konstitusiyası 1998-ci ildə qəbul olunub. 

Bu Konstitusiyada Naxçıvan MR-in statusu “Naxçıvan muxtar dövləti Azərbaycan Respublikası tərkibində 

demokratik, hüquqi, dünyəvi muxtar respublikadır” şəklində təsbit olunub. 

Ermənistan Respublikası 1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanın müstəqilliyini tanıyıb, Qars müqaviləsi ilə 

ona Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsinə imza atıb, lakin bu gün də belə Naxçıvan 

iddialarından əl çəkməyib. Naxçıvan regionunu ələ keçirmək istəyən, bunun üçün hər cür vasitələrdən istifadə 

edən, “Naxçıvan və Şərursuz Ermənistan yaşaya bilməz”, – deyən ermənilərin qarşısına Qars müqaviləsi ilə 

sədd çəkilib. Bu müqavilənin şərtlərini də erməni daşnakları dəfələrlə pozublar. Ermənistan Respublikasının 

Naxçıvana qarşı hər hansı ərazi iddiaları heç bir hüquqi əsasa malik deyil və beynəlxalq hüquq normalarına 

ziddir. Nə Moskva, nə də Qars müqavilələri bugünədək etibarsız elan edilməyib. Bu müqavilələr indiyədək öz 

hüquqi qüvvəsini saxlayır. 

 

525-ci qəzet.-2011.-5 oktyabr.-N 181.-S.2,4. 
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2011-ci ilin ilk yarımilində Naxçıvan Muxtar Respublikasının  

sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması 

istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər cari ilin ilk yarısında da 

davamlı inkişafa, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, şəhər və rayonlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur 

təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan vermiş, sahibkarlıq mühitinin daha da 

yaxşılaşmasında, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının artmasında, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

 

Cari ilin ötən altı ayında müşahidə olunan yüksək iqtisadi inkişaf aparılan məqsədyönlü siyasət və muxtar 

respublika iqtisadiyyatının potensial imkanlarından daha səmərəli istifadə nəticəsində əldə edilmişdir. İlin 

əvvəlindən makroiqtisadi göstəricilər üzrə müsbət dinamika xarakterik hal almışdır. 2011-ci ilin yanvar-iyun 

ayları ərzində muxtar respublikada ümumi daxili məhsulun həcmi 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

44 faiz artaraq 759 milyon manatdan çox olmuşdur. Ümumi Daxili Məhsulun sahə strukturunda ilk yeri sənaye 

sahəsi, ikinci yeri isə tikinti sektoru tutmaqdadır. 

Bu dövr ərzində hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 45 faiz artaraq 1843 manata 

çatmışdır. Ümumi daxili məhsulun 86,8 faizi qeyri-dövlət bölməsində yaradılmışdır ki, bu da muxtar 

respublikada sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş islahatların effektivliyini daha aydın göstərir. Ötən ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin ilk yarısında sənaye məhsulunun həcmi 2 dəfə, əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 60,8 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 11,2 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 11,6 

faiz, informasiya - rabitə xidmətləri 18,2 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17,9 faiz, əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətlər 12,4 faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 80,7 faiz, əhalinin gəlirləri 51 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 48 

faiz, orta aylıq əməkhaqqı isə 18,5 faiz artmışdır. 

 

Sənaye 

Sənaye sahəsində reallaşdırılan genişmiqyaslı islahatların nəticəsi olaraq 2011-ci ilin yanvar-iyun ayları 

ərzində 339 milyon 587 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki 

göstəricini 2 dəfə üstələmişdir. Sənaye məhsulunun həcminin 96 faizini məhsul istehsalı, 4 faizini isə 

xidmətlərin göstərilməsi təşkil etmişdir. Sənayenin dövlət sektorunda 26 milyon 618 min manatlıq, qeyri-dövlət 

sektorunda isə 312 milyon 969 min manatlıq məhsul istehsal olunması sahibkarlığın yüksək inkişaf templərini 

səciyyələndirməkdədir. 

2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət 

dəstəyi ilə 21 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri, o cümlədən sənaye sahəsində taxıl emalı, çörək, vafli, 

kartof cipsi, araq, tara, plastik tara üçün kapsul və qapaq, məişət əşyaları istehsalı sahələri istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 52 layihə üzrə, o cümlədən su elektrik stansiyası, sement, dam 

örtüyü, müxtəlif paltarların və güzgülərin istehsalı sahələri, plastik lövhələr, parçadan hazırlanmış uşaq 

oyuncaqları, alma sirkəsi, qazsız mineral su, şirniyyat məhsulları istehsalı sahələri, balın emalı və 

qablaşdırılması, ət məhsulları və ətin konservləşdirilməsi, süd emalı sahələri, heyvandarlıq, quşçuluq və 

balıqçılıq təsərrüfatları, xidmət mərkəzləri, avtomobillərə texniki baxış sahəsi, soyuducu anbar, istixana 

kompleksləri və digər bu kimi istehsal və xidmət sahələri qurulmaqdadır. İstehsal potensialının davamlı olaraq 

güclənməsi ixracın da həcminə öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Cari ilin ilk altı ayı ərzində daxili tələbatdan 

artıq istehsal olunmuş 79 milyon 573 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində sənaye məhsulu qonşu 

ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur. 

 

Hərbi quruculuq 

İlin əvvəlindən hərbi quruculuq işi üstün istiqamət kimi saxlanılmışdır. 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında 

Naxçıvan şəhərində Qərargah binasının, hərbi xəstəxananın, bir yaşayış binasının, dörd anbarın inşası, Mənzil 

İstismar Hissəsi və uşaq bağçası binalarının isə əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. Kəngərli rayonundakı hərbi 

şəhərcikdə yeməkxana kompleksinin, qərargah və tibb məntəqəsi binalarının inşası, əsgər yataqxanası 

kompleksinin isə əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. Şahbuz rayonundakı hərbi hissədə əsgər yataqxanası 
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kompleksinin inşası, Culfa rayonundakı hərbi hissədə avtomobillərin təmiri sahəsinin və qazanxana binasının 

yenidən qurulması işləri davam etdirilmişdir. 

 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı 

2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 409 milyon 269 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 61 faiz və ya 154 milyon 815 min manat artmışdır. Tikinti-

quraşdırma işlərində istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 60 faiz 

artaraq 369 milyon 808 min manat olmuşdur. Bu isə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 90,4 faizini təşkil 

edir. 

2011-ci ilin ilk yarımili ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra 

ümumilikdə 147 müxtəlif təyinatlı obyekt, o cümlədən 16 inzibati bina, 9 mədəniyyət və 1 idman obyekti, 21 

istehsal və xidmət sahəsi, 7 subartezian quyusu, 34 kəhriz, 3 nasos stansiyası, 11 müxtəlif güclü transformator 

yarımstansiyası, 2 körpü və 43 halda digər infrastruktur obyektləri istifadəyə verilmişdir. 289 obyektin - 28 

inzibati binanın, 12 səhiyyə, 26 təhsil ocağının, 52 istehsal və xidmət sahəsinin, 14 fərdi yaşayış evinin, 2 

körpünün, 8 kəhrizin və 125 halda digər infrastruktur obyektlərinin inşası və ya əsaslı təmiri davam 

etdirilməkdədir. 

2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində Culfa rayonunun Xanəgah kəndində və Şərur rayonunda, 

Mahmudkənddə kənd mərkəzlərinin inşası işləri başa çatdırılmışdır. Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx, Düdəngə, 

Siyaqut, Çomaxtur, Babək rayonunun Nəzərnabad, Didivar, Ordubad rayonunun Gənzə, Culfa rayonunun 

Nəhəcir, Kəngərli rayonunun Qabıllı, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq, Yuxarı Qışlaq, Külüs və Keçili 

kəndlərində kənd mərkəzlərinin inşası davam etdirilmişdir.  

Kommunal xidmətlərin təkmilləşdirilməsi və yaşayış fondunun abadlaşdırılması davamlı olaraq həyata 

keçirilməkdədir. 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada 1 yaşayış binasının yenidən qurulması, 

4 yaşayış binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, 3 yaşayış binasının, 14 fərdi yaşayış evinin inşası, 8 yaşayış 

binasının əsaslı təmiri davam etdirilmişdir.  

Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 211 min 668 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 

2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 81 min 200 kvadratmetr və ya 62,2 faiz çoxdur. 

Naxçıvan şəhərində 16,5 kilometr uzunluğunda kanalizasiya və 11,3 kilometr uzunluğunda içməli su 

xətlərinin çəkilişi işləri aparılmışdır. Hazırda bu sahə üzrə müvafiq işlər davam etdirilir. 

 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 81 ədədi 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında 

olmaqla cəmi 658 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

2011-ci ilin yanvar - iyun aylarında əvvəlki illərdə gətirilən texnikalarla birlikdə 135 ədəd müxtəlif təyinatlı 

kənd təsərrüfatı texnikası lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Ötən dövr ərzində məhsul 

istehsalçılarına 3 min 720 ton mineral gübrə paylanmışdır.  

Səhmdar cəmiyyətin Kəngərli və Sədərək bazalarının inzibati binaları, anbarları və texniki parkları 

yaradılmışdır. Ordubad bazasının inzibati binasının, anbarlarının və texniki parkının yaradılması işləri davam 

etdirilmişdir. 

İqtisadi səmərəsinin səviyyəsindən asılı olmadan və ekoloji təmiz məhsulların yetişdirilməsi məqsədi əsas 

götürülməklə əkinçilik inkişaf etdirilməkdədir. 2011-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 60 min 19 hektar 

sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2010-cu ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 815 hektar çoxdur. Strateji 

əhəmiyyəti nəzərə alınaraq taxılçılıq əsas əkinçilik sahəsi olmaqla yenə də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

2011-ci ilin məhsulu üçün 34 min 751 hektar sahədə taxıl əkilmişdir. Bunun 28 min 798 hektarı payızlıq, 5 min 

953 hektarı isə yazlıq taxıldır. Bu il taxıl əkini sahələrinin həcmi 797 hektar artmışdır. Taxıl zəmilərinin 25 min 

856 hektarında buğda, 8 min 895 hektarında isə arpa əkilmişdir. 

Tələbata uyğun olaraq kartofçuluğun inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılır. 2011-ci ildə 2764 hektar 

sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2010-cu ildə əkilmiş sahədən 24 hektar çoxdur. Ötən illə müqayisədə 

2011-ci ildə şəkər çuğunduru əkini sahələri 8 faiz artaraq 1852 hektar olmuşdur. Kənd təsərrüfatı sahəsinin 

inkişafında xüsusi rolu olan soyuducu anbarların yaradılması işi davam etdirilməkdədir. Ötən dövr ərzində 
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ümumi tutumları 3000 ton olan 2 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, tutumu 500 ton olan 1 soyuducu anbarın 

yaradılması işi hazırda davam etdirilir.  

Muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 107 min 844 baş, qoyun və 

keçilərin sayı isə 658 min 10 baş olmuşdur ki, bu da 1 il əvvəlki göstəriciləri 1,4 və 1,9 faiz üstələyir. 

Heyvandarlıqda baş sayının artımı öz növbəsində heyvandarlıq məhsullarının qənaətbəxş artımını 

şərtləndirmişdir. Belə ki, 2011-ci ilin ilk altı ayı ərzində muxtar respublikada diri çəkidə 9620 ton ət, 44167 ton 

süd istehsal olunmuşdur ki, bu da 2010-cu ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,4 və 1,9 faiz 

çoxdur. 

Maldarlıqda qısırlığın ləğv olunması və damazlıq işinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə 01 iyul 

2011-ci il tarixədək 3542 baş inək və düyə süni yolla mayalandırılmışdır. Əvvəlki ildə mayalandırılmış inək və 

düyələrdən 2437 baş sağlam buzov alınmışdır. Bu dövr ərzində 860 baş cins mal-qara gətirilərək lizinq yolu ilə 

fermerlərə verilmişdir. 

Muxtar respublikada ilin əvvəlindən quşçuluq sahəsində 3 təsərrüfat subyekti fəaliyyətə başlamış, 11 

quşçuluq təsərrüfatının yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilir. Balıqyetişdirmə işi təbii su 

hövzələrində, xüsusi layihələr əsasında yaradılmış göllərdə və nohurlarda müasir texnologiyalardan istifadə 

etməklə daha da genişləndirilir. 2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində 1 balıqyetişdirmə təsərrüfatının 

yaradılması işi davam etdirilmişdir. 

Ümumilikdə cari ilin ilk yarısında kənd təsərrüfatı üzrə ümumi inkişaf templəri yüksələn xətlə davam 

etmişdir. 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında 80 milyon 95 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

olunmuş, 2010-cu ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 11,2 faizlik artıma nail olunmuşdur. Cari ilin yaz əkini 

dövründə yeni yaşıllıq zolaqlarının yaradılması, yaşıllaşdırma tədbirlərinin görülməsi təsdiq olunmuş plan 

əsasında aparılmışdır. Muxtar respublika üzrə 263,7 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri həyata 

keçirilmiş, 232 mindən çox ağac və bəzək kolları əkilmişdir. Nəqliyyat, informasiya, rabitə və energetika 

Nəqliyyat infrastrukturu quruculuğu üzrə 2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində bir yeni körpünün inşası, 

bir körpünün təmiri başa çatdırılmış, iki körpünün isə inşası hazırda davam etdirilir. Bu dövr ərzində Naxçıvan - 

Culfa, Naxçıvan şəhərində dairəvi avtomobil yollarının, "Naxçıvan Dəmir Yolları" Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin İnfrastruktur İdarəsinin Ordubad yol sahəsi və dəmir yolu sərnişin vağzalı binalarının inşası işləri 

davam etdirilmişdir. İlin əvvəlindən avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir yolu nəqliyyatının 

inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq, bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və hava nəqliyyatı 

işinin təkmilləşdirilməsinə ümumilikdə 25 milyon manatdan artıq investisiya yönəldilmişdir. 6 ayda yük 

daşınması 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12 faiz, sərnişin daşınması isə 20 faiz artmışdır. Yük və 

sərnişin daşınmasından bütövlükdə 18 milyon 141 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14 faiz çoxdur. 2011-ci ilin ilk yarımili ərzində muxtar respublikada 1073 ədəd 

yeni stasionar telefon sabit şəbəkəyə qoşulmuş, hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 65-ə 

çatmışdır. Aktiv istifadə olunan mobil telefonların sayı 418480 ədəd, əhalinin hər 100 nəfərinə düşən mobil 

telefonların sayı isə 101 ədəd olmuşdur. 

Muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2010-cu ilin müvafiq dövründəki 

göstəricini 18 faiz üstələyərək 20 milyon manatdan artıq olmuşdur. Ümumi xidmətlərin 86,4 faizi mobil 

rabitənin payına düşmüşdür ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 20 faiz çoxdur. 

Şərur rayonunda Arpaçay üzərində Arpaçay Su Elektrik Stansiyasının inşası davam etdirilmiş, 110/35/10 

kilovoltluq "Şərur" və Naxçıvan şəhərində 35/10 kilovoltluq "Sənaye qovşağı" elektrik yarımstansiyalarının 

qurulması başa çatdırılmışdır. Ordubad rayonunda Ordubad Su Elektrik Stansiyası layihəsinin texniki-iqtisadi 

cəhətdən əsaslandırılması işləri başa çatdırılmış, inşa işləri üçün hazırlıq görülmüşdür. Muxtar respublikada 11 

ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyasının quraşdırılması və 17 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 

kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmışdır. 

Enerji təhlükəsizliyimizin mühüm mərhələsi kimi muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin olunması 

prosesi iqtisadi inkişafı xeyli sürətləndirməkdədir. Muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına qaz çəkilişi 

prosesi başa çatdırılmış, 78 min 373 abonent təbii qazla təmin olunmuşdur.  

 

Sahibkarlıq, əhalinin gəlirləri və məşğulluq 
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2011-ci ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublika üzrə 13 hüquqi və 865 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb 

ki, bu da iqtisadi aktivliyi səciyyələndirən mühüm göstəricilərdəndir. Sahibkarlara 26 milyon 341 min manatdan 

çox həcmdə kreditlər verilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 46 faiz və ya 8 milyon 

264 min manat çoxdur. Bu gün muxtar respublikada 302 növdə məhsul istehsal olunur, onun da 112 növü ərzaq, 

190 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 92 növdə ərzaq, 164 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 

muxtar respublikada 256 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.  

Əhalinin gəlirləri 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 51 faiz artaraq 659 milyon 754 min manat, 

onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 48 faiz yüksələrək 1601 manat təşkil etmişdir. 6 ayda bir işçiyə hesablanmış 

orta aylıq əməkhaqqının məbləği 329,2 manat olmuş və 2010-cu ilin müvafiq göstəricisini 18,5 faiz 

üstələmişdir. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2011-ci il iyul ayının 1-dək muxtar respublikada 47075 yeni iş 

yeri yaradılmışdır ki, onun da 31354-ü və ya 66,6 faizi daimi iş yerləridir. 2011-ci ilin yanvar-iyun ayları 

ərzində açılan 1704 iş yerinin isə 1384-ü və ya 81,2 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

6 ayda istehlak bazarında əhaliyə 349 milyon 242 min manatlıq istehlak malları satılmış və pullu 

xidmətlər göstərilmişdir. Əmtəə satışının və pullu xidmətlərin real həcmi 2010-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 16 faiz artmış, pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi isə 18 faiz yüksəlmişdir.  

 

Xarici ticarət 

2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, 

fiziki şəxslər tərəfindən xarici dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 174 milyon 619 min 

Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq 

dövründəki səviyyəni 81 faiz üstələyir. Xarici ticarət dövriyyəsinin 35 milyon 150 min Amerika Birləşmiş 

Ştatları dollarını və ya 20 faizini idxal, 139 milyon 469 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını və ya 80 faizini 

isə ixrac təşkil etmişdir. İxracın həcmi son bir il ərzində 75 faiz artmışdır. 

 

Sosial sahə 

Təhsil sahəsində infrastruktur quruculuğu tədbirləri ilin əvvəlindən davam etdirilmiş, 2011-ci ilin yanvar-

iyun ayları ərzində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji, Təbiətşünaslıq və Kənd Təsərrüfatı fakültələrinin 

binasının yenidən qurulması, Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura üzrə dekanlığının inzibati və tədris 

binasının əsaslı təmiri davam etdirilmişdir.  

Culfa rayonunun Xanəgah kəndində məktəb binasının təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan Türk Liseyində 

yeni tədris korpusunun, Şərur rayonunun Siyaqut, Çomaxtur, Babək rayonunun Didivar, Ordubad rayonunun 

Gənzə, Culfa rayonunun Nəhəcir, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kəndlərində məktəb binalarının inşası, 

Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Qızlar Liseyinin, 12 və 17 saylı məktəblərin, Şərur rayonunun Yuxarı Daşarx, 

Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndlərində məktəb binalarının yenidən qurulması, Şərur rayonunun Düdəngə, 

Babək rayonunun Hacıvar, Ordubad rayonunun Kotam, Culfa rayonunun Milax, Şahbuz rayonunun Yuxarı 

Qışlaq və Külüs kəndlərində isə məktəb binalarının təmiri davam etdirilmişdir. 

Bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində 3 saylı uşaq bağçası, Şərur şəhərində incəsənət məktəbi və Culfa 

şəhərində musiqi məktəbi binalarının inşası, Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbi binasının yenidən 

qurulması davam etdirilmişdir. Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərindəki hərbi şəhərcikdə uşaq bağçası binasının 

əsaslı təmiri işləri davam etdirilmişdir. 

Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının və Yoluxucu Xəstəliklər Şöbəsinin, Şərur rayonunun Yuxarı 

Daşarx, Siyaqut, Çomaxtur, Babək rayonunun Didivar, Şahbuz rayonunun Keçili kəndlərində həkim 

ambulatoriyası binalarının inşası, Naxçıvan şəhərində Akademik Zərifə xanım Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər 

Poliklinikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardioloji Dispanserinin binalarının yenidən qurulması 

davam etdirilmişdir. Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərində hərbi xəstəxananın və Kəngərli rayonundakı hərbi 

hissədə tibb məntəqəsi binalarının inşası davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 8 min 970 nəfər artaraq 414 min 278 nəfər təşkil 

etmişdir.  

2011-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada 5 min 194 körpə doğulmuşdur ki, bu da 

2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 1001 nəfər üstələyir. 
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İlin əvvəlindən Ordubad şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yerləşdiyi "Qeysəriyyə" tarixi 

abidəsinin, qədim məbəd və digər iki abidənin bərpası başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində qədim Qala tarixi 

abidəsinin bərpası davam etdirilmişdir. Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Heydər Əliyev Mərkəzinin, 

Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanının inşası, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin binasının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. Şahbuz rayonunun Ağbulaq 

kəndində Uşaq İstirahət Mərkəzinin, Ordubad rayonunda Sabirkənddə məscidin inşası, Naxçıvan şəhərində 

"Ana və Uşaq" abidəsinin yaradılması, "Dədə Qorqud" abidəsinin isə bərpası davam etdirilmişdir. Naxçıvan 

Şəhər Nikah Evinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı binasının 

yenidən qurulması isə davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin inzibati binası yenidən 

qurulmuş, daha müasir iş və efir şəraiti yaradılmışdır. Yeni televiziya avadanlıqları HD formatlı, yüksək 

keyfiyyətli son texnologiyaya əsaslanır. HD formatlı texnologiya televiziyada ən yüksək kadr tezliyinə və 

müasir tələblərə cavab verən səs sisteminə malikdir. Bundan başqa, Naxçıvan Dövlət Universitetində 

Universitet televiziyası, "Nuhçıxan" radiosu üçün yeni studiyalar yaradılmış, avadanlıqlar quraşdırılmışdır. 

2011-ci ilin ilk altı ayı ərzində muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən 

ümumilikdə 153 min 419 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 21,5 faiz 

və ya 27 min 105 nəfər üstələyir.  

 

Hüquq-mühafizə sahəsi 

İlin əvvəlindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan Şəhər Şöbəsinin inzibati binalarının yenidən qurulması və Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin, Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin, Culfa Rayon 

Polis Şöbəsinin inzibati binalarının inşası başa çatdırılmışdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Şöbəsinin, Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunun inzibati binalarının, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Alayında yeni avtomobil parkının, 

Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsinin inzibati binasının və köməkçi infrastrukturlarının inşası, Azərbaycan 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Naxçıvan filialının inzibati binasının 

yenidən qurulması və Naxçıvan Muxtar Respublikası İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin inzibati binasının təmiri 

davam etdirilmişdir.  

İlin əvvəlindən muxtar respublikanın iqtisadiyyatında və ictimai həyatında əldə olunmuş nailiyyətlər bir 

daha sübut edir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının icrası 

istiqamətində atılan addımlar firavan sabahımızın sarsılmaz əsaslarıdır. 

 

Material Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  

məlumatı əsasında hazırlanmışdır 

 

Xalq qəzeti. - 2011. – 6 avqust. - N 171. - S. 3-4. 
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Naxçıvanda daha bir nəhəng layihə reallaşır 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının elə bir şəhəri, rayonu, kəndi olmaz ki, quruculuq işlərindən 

bəhrələnməsin. Təkcə 1995-2010-cu illərdə 393 inzibati binanın, mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsində 

593 obyektin, 119 körpünün, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində 260 obyektin, 45 məişət evi 

və ticarət mərkəzinin, 231 elm və təhsil, 272 mədəniyyət, 173 səhiyyə müəssisəsinin, 33 idman obyektinin, 

əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri və təbii fəlakətdən zərər çəkmiş ailələr üçün 457 fərdi evin, 

3394 istehsal, xidmət və digər bu kimi infrastruktur obyektlərinin istifadəyə verilməsi muxtar 

respublikada iqtisadi inkişafın təmin olunması ilə bərabər, inşaat sektorunun böyük bir sürətlə 

genişlənməsindən xəbər verir.  

 

Sevindirici hal bundan ibarətdir ki, müstəqilliyimizin ilk illərində bu sektorda bütün məhsullara olan tələbat 

sadəcə idxal hesabına ödənilirdisə, bu gün yerli istehsal, daxili imkanlar hesabına ödənilir. Şübhəsiz, yerli inşaat 

materialları xaricdən gətirilən məhsullardan həm keyfiyyəti, həm də qiymətlərinin sərfəli olması ilə fərqlənir. 

İnşaat sektorunda yerli tikinti materiallarından istifadə edilməsi həm də xaricə valyuta axınının qarşısını alır, 

eyni zamanda məşğulluq məsələlərinin həllinə, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşmasına səbəb olur. Yuxarıda 

da qeyd etdiyimiz kimi, tikinti-quruculuq tədbirlərinin geniş miqyas alması ilə inşaat materiallarına olan tələbat 

da ilbəil artmaqdadır. Dövlətimizin iqtisadi qüdrətinin artması və əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşması 

nəticəsində nəinki dövlət və özəl sektorda, hətta fərdi yaşayış evlərinin tikintisində də böyük canlanma 

müşahidə olunmaqdadır. Təkcə bir fakta diqqət yetirək. Əgər 1989-cu ildə muxtar respublikada tikinti 

sektorunda bir ay ərzində orta hesabla 2176 ton betondan istifadə edilirdisə, indi bu qədər beton yalnız bir gün 

ərzində inşaat işlərinə sərf olunur. Öz-özlüyündə bu rəqəm inşaat sektorunun hansı miqyasda böyüdüyünün 

göstəricisidir. 

Bu gün muxtar respublikanın tikinti sektorunda ən çox ehtiyac duyulan inşaat materiallarından biri də 

sementdir. İndiyədək bu məhsula olan tələbat idxal hesabına ödənilirdi. Bu da təbii ki, dövlət büdcəsindən külli 

miqdarda vəsaitin xaricə axmasına, nəqliyyat xərclərinin çoxalmasına, görülən işlərin qiymətinin artmasına və 

vaxt itkisinə səbəb olurdu. Ancaq "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanından 

sonra bu sahədə də böyük irəliləyişlər əldə edilmişdir. 

Uğurla həyata keçməkdə olan bu proqramda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

da icrasına inamla başlanması doğma diyarımızın sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin 

başlanğıcını qoymuş, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılmasına, bölgələrdə kommunal, xidmət və sosial 

infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan vermiş, sahibkarlıq mühitinin daha da 

yaxşılaşmasında, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının artmasında, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəlməsində və yoxsulluğun azalmasında mühüm rol oynamışdır. 

Bundan əlavə, növbəti dövlət proqramının qəbul edilməsindən sonra muxtar respublikada regionların 

mövcud potensialından daha səmərəli istifadə etməklə yerlərdə sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatının 

inkişafını sürətləndirmək, bu işdə sahibkarlara dəstək olmaq, əhalinin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaqla 

yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına nail olmaq və regionu iqtisadi cəhətdən hərtərəfli inkişaf etdirmək 

məqsədi ilə inamlı addımlar atılmışdır. 

Proqramda digər sahələrlə yanaşı, yeni sənaye müəssisələrinin tikintisi, dağ-mədən sənaye müəssisələrinin 

bərpası və yeni müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Bununla bağlı 2009-cu 

ildən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsinə start 

verilmişdir.  

Belə tədbirlərdən biri də Naxçıvan üçün böyük əhəmiyyətə malik olan sement zavodunun inşa edilməsinə 

başlanılması olmuşdur. Əvvəlcə zəngin yeraltı sərvətlərə malik olan muxtar respublika ərazisində "Gəmiqaya 

Holdinq" şirkətlər ittifaqının mütəxəssisləri tərəfindən sement istehsalı üçün xammal mənbələrinin müəyyən 

olunması məqsədi ilə qazıntı yolu ilə geoloji axtarış işləri aparılmış, yataqlarda gərəkli xammalın olduğu aşkar 

edildikdən sonra xammal tədarükü üçün əlaqədar orqanlardan müvafiq icazələr alınmış, kimyəvi və fiziki 

analizlər xarici dövlətlərdə - Türkiyənin Sement İstehsalçıları Birliyinin laboratoriyasında və Çin Xalq 

Respublikasının bu sahə üzrə ixtisaslaşmış laboratoriyalarında əsaslı təhlil edilmişdir. 
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Laboratoriyalardan müsbət cavablar alındıqdan sonra isə Kəngərli rayonunda 150,6 hektarlıq ərazidə yeni 

sement zavodunun tikintisinə başlanılmışdır. Öz əhəmiyyətinə və çəkilən xərclərin miqyasına görə son 20 ilin 

ən böyük layihələrindən olan zavodun inşası "Gəmiqaya Holdinq" şirkətlər ittifaqı tərəfindən həyata keçirilir. 

Bu gün artıq zavodun tikintisində işlər son mərhələdə davam etdirilir. Müəssisədə artıq sınaq məqsədi ilə 

sement istehsalına başlanılmışdır. Baş mühəndis Nihal Allahverdiyev söhbət zamanı bildirdi ki, Çin və Türkiyə 

istehsalı olan avadanlıqların quraşdırıldığı ağır sənaye müəssisəsində 18 əsas istehsal bölməsi mövcuddur. Bu 

günədək zavodda 5000 ton sement istehsal olunaraq sınaqdan keçirilmişdir. Onu da qeyd edək ki, zavodda 

bütün xammal növləri muxtar respublikanın yataqlarından əldə olunur. Məsələn, əsas xammal olan əhəngdaşı 

Çalxanqala kəndi yaxınlığındakı yataqlardan çıxarılır. 

Zavodda müasir quru üsulla sement istehsal olunur. Xatırladaq ki, region ölkələrində bu üsulla sement 

istehsal edən çox az müəssisə mövcuddur. Quru üsulla sement istehsalı zavodun yanacaq sərfini minimuma 

endirmişdir. İstehsal edilən sementin keyfiyyəti muxtar respublikaya idxal olunan eyniadlı məhsullardan daha 

yüksək, qiymətləri isə daha ucuz olacaqdır. Bu da yerli inşaat sektorunun tələbatını tam şəkildə ödəməklə 

yanaşı, ixrac üçün də geniş imkanlar yaradacaq, yeni məhsul regionun sement bazarında əhəmiyyətli yer 

tutacaqdır.  

Hazırda daxili bazara "Naxçıvan Sement" markası ilə çıxarılan sementin gələcəkdə CEM I/42,5N keyfiyyətlə 

istehsalı nəzərdə tutulur. Bu zavodun sınaq müddətində də olsa işə düşməsi və istehsala başlaması əhalinin 

məşğulluq probleminin həllinə də öz müsbət təsirini göstərmişdir. Tikintisinə 350 inşaatçının cəlb edildiyi və 

hazırda 170 işçinin çalışdığı zavod tam gücü ilə işə düşdükdən sonra burada 240 nəfər işlə təmin olunacaqdır. 

Xammal mənbələrində isə 100-150 nəfər daimi işlə təmin olunacaq, yüzlərlə insan çalışmaq, gün-güzəranını 

daha da yaxşılaşdırmaq imkanı əldə edəcəkdir.  

Burada olarkən onu da öyrəndik ki, zavodda gündəlik 800-1000 ton klinker və 1000-1200 ton sement 

istehsal ediləcəkdir. Ümumilikdə, istehsaldan satışa qədər, o cümlədən kimya, nəqliyyat, yanacaq, qida və digər 

xidmət sahələri bu layihədən bəhrələnəcəkdir.  

Bu müəssisənin əsas hədəfi gələcəkdə sementin müxtəlif növlərinin də yüksək keyfiyyətlə istehsal olunması, 

yerli və beynəlxalq keyfiyyət sertifikatlarının alınmasıdır. Zavodda istehsal xəttinə daxil olan xammal, köməkçi 

xammallar, qatqı maddələrinin, istehsal olunan klinker və sementin fiziki və kimyəvi keyfiyyətinə nəzarət 

müasir tələblərə uyğun olaraq tikilmiş və hər cür avadanlıqlarla təchiz edilmiş laboratoriyada həyata keçirilir. 

Burada quraşdırılan avadanlıqla istehsalat xəttindən saatda bir dəfə nümunələr alınaraq kimyəvi, fiziki və 

mexaniki analizlər aparılacaqdır. 

Bu analizlərin nəticəsi həm istehlakçıya çatdırılacaq, həm də zavodun arxivində saxlanılacaqdır. Əlavə 

olaraq istehsalat xəttində mexaniki hissələrdəki nasazlıqların aradan qaldırılması, sıradan çıxan hissələrin 

yenidən emal olunması üçün metal dəzgahlar emalatxanası yaradılmışdır. Bu emalatxanada üçnövbəli iş 

rejimində işləyəcək zavodun istehsal xətlərində ortaya çıxan nasazlıqların tez bir zamanda aradan qaldırılması, 

sıradan çıxmış hissələrin təmiri üçün dəzgahlar və ehtiyat hissələri anbarı tikilmişdir. 

Zavodun ətraf mühitə mənfi təsirini minimum səviyyəyə endirilməsi üçün də bütün vacib tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. Bunun üçün külli miqdarda vəsait sərf olunmuş və Avropa standartlarına uyğun avadanlıqlar 

quraşdırılmışdır.  

İndiyədək görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, bu layihə qabaqcıl, ətraf mühiti daha az çirkləndirici və az 

enerji sərf edən istehsal prosesinin tətbiqinin uğurlu nəticəsini nümayiş etdirməklə, regiona mühüm ekoloji 

üstünlüklər gətirəcəkdir. Belə ki, istehsalat xəttində qırma, üyütmə və nəql kimi fiziki proseslərin, bişirməyə 

hazırlıq üçün ilkin isitmə, ilkin kalsinasiya və yekun bişirmə kimi kimyəvi proseslərin nəticəsində ortaya çıxan 

toz istehsal xəttində quraşdırılan 22 fərqli texniki xüsusiyyətdə olan toz tullantısı xüsusi tutucularla geri 

qaytarılır. Ümumiyyətlə, avadanlıqlar 2 ədəd elektrostatik çökdürmə vasitəsilə işləyən toztutucudan və 20 ədəd 

hava təzyiqi ilə işləyən toztutucudan ibarətdir. Bundan başqa, zavodun ətrafındakı ərazilərdə böyük miqyaslı 

yaşıllaşdırma tədbirləri də həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə 12 hektarlıq əraziyə 10 min ağac əkilmiş, 

abadlaşdırma işləri aparılmışdır.  

Müəssisədə ərazinin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, əmək və yanğından mühafizə qaydalarına da ciddi 

əməl olunur, insan amilinə xüsusi diqqət yetirilir. Zavodda işçilərin əksəriyyəti gənclərdir. Buna görə də zavod 

onlar üçün praktiki peşə təhsili məktəbi rolunu oynayır. Onlara təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən istehsal 

prosesi haqqında ətraflı məlumat verilir, gələcəkdə müstəqil olaraq işləmələri üçün hərtərəfli köməkliklər 
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göstərilir. Əlavə olaraq onlarla texniki təhlükəsizlik, yanğından mühafizə barədə də maarifləndirmə tədbirləri 

aparılır. Bir sözlə, bu gün regionumuzda son on beş ilin möhtəşəm inkişaf strategiyasının nəticəsi olan daha bir 

nəhəng layihə reallaşmaqdadır. İnanırıq ki, belə layihələrin sayı ilbəil artacaq, onlar muxtar respublikanın daha 

da çiçəklənməsinə xidmət edəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2011.-15 iyul.-N 152.-S.6. 
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Naxçıvan dinamik inkişaf yolunda 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 15 ildə həyata keçirilən çoxşaxəli quruculuq tədbirləri bütün 

istiqamətlərdə əsaslı nailiyyətlərin əldə olunmasını təmin etmişdir. Məhz bu baxımdan son 15 il muxtar 

respublikanın müasir tarixinin intibah mərhələsi kimi yaddaşlara həkk olunmaqdadır. Təbii ehtiyatların 

və istehsal imkanlarının səfərbər edilməsi ilə iqtisadi və sosial inkişafda yeni uğurlu nəticələr əldə 

edilməkdədir.  

 

Həyata keçirilən quruculuq tədbirlərini ölkə Prezidenti İlham Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdir: 

"Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq işləri aparılır, şəhər gözəlləşir, yeni-yeni binalar tikilir, köhnə binalar 

təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu uğurlarla fəxr edə bilər". 

Bu gün muxtar respublikada müşahidə edilən irimiqyaslı quruculuq işlərinin, iqtisadiyyata sürətli investisiya 

qoyuluşlarının təməlində uzun dövr üçün əsası qoyulmuş makroiqtisadi sabitlik və davamlı inkişaf 

dayanmaqdadır ki, bu da ilk növbədə səmərəli idarəetmənin nəticəsidir. 

Son 15 il ərzində əsas kapitala 2 milyard manata yaxın həcmdə investisiya yönəldilmişdir. 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində, qəsəbə və 

kəndlərdə aparılan geniş tikinti-quraşdırma, abadlaşdırma işləri, yolların və körpülərin tikintisi, təmiri muxtar 

respublikanın simasını gözəlləşdirməklə yanaşı, onun inkişafının təcəssümünə çevrilmişdir. 2010-cu il ərzində 

əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci ildəki müvafiq göstəricini 164 dəfə üstələyərək, 501 

milyon 105 min manatdan çox olmuşdur. 

1995-ci ildən 2011-ci ilədək bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın həcmi 2 

milyard manata yaxın olmuşdur. Bu investisiyanın sərfi nəticəsində ötən dövr ərzində 393 inzibati bina, mənzil-

kommunal təsərrüfatı sahəsində 593 obyekt, 153 nasos stansiyası, 356 subartezian quyusu, 119 körpü, rabitə və 

informasiya texnologiyaları sahəsində 260 obyekt və qurğu, 2110 müxtəlif güclü transformator yarımstansiyası 

tikilib işə salınmışdır. 45 məişət evi və ticarət mərkəzi, 231 elm və təhsil müəssisəsi, 272 mədəniyyət 

müəssisəsi, 173 səhiyyə müəssisəsi, 33 idman obyekti, 312 halda su, kanalizasiya və drenaj xətləri, əlil, məcburi 

köçkün, qaçqın, şəhid ailələri və təbii fəlakətdən zərər çəkmiş ailələr üçün 457 fərdi ev, 3394 istehsal, xidmət və 

digər bu kimi infranstruktur obyektləri istifadəyə verilmişdir. 

Dövlət idarəetməsinin səmərəli təşkili prosesinin mühüm elementi qismində inzibati binaların inşası və 

yenidən qurulması ötən dövr ərzində də diqqət mərkəzində saxlanılmış və ümumilikdə 393 inzibati bina inşa 

olunmuşdur. Kəndlərin, qəsəbələrin ictimai tərəqqisi, bu yaşayış məntəqələrində mərkəzlə paralel infrastruktur 

quruculuğu tədbirlərinə son 15 il ərzində xüsusi diqqət yetirilmişdir. Əhaliyə göstərilən xidmətin səviyyəsini 

yaxşılaşdırmaq, bu sahədə idarəetməni səmərəliləşdirmək məqsədilə 52 kənd mərkəzi, 3 qəsəbə mərkəzi, o 

cümlədən 2010-cu ildə 9 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir. 

Hərbi quruculuq məsələləri prioritet istiqamət kimi saxlanılmaqla, muxtar respublikanın etibarlı müdafiə 

təminatı ilə bağlı ardıcıl olaraq sistemli tədbirlər müəyyənləşdirilib həyata keçirilmiş və son 15 il ərzində bu 

sahədə 146 obyekt istifadəyə verilmişdir. 

Muxtar respublikada mənzil-kommunnal təsərrüfatı sektorunda xidmətlərin səviyyəsinin müasir standartlara 

uyğunlaşdırılması, kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi, mövcud 

istilik sistemlərinin bərpası, modernləşdirilməsi və yenidən qurulması, etibarlı su təchizatının təşkili, su və 

kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi üzrə mobil mexanizmlər formalaşdırılmışdır. Son dörd ildə muxtar 

respublikada 284 yaşayış binasında tikinti, yenidənqurma və bərpa işləri aparılmış, 301 yaşayış binasında istilik 

xətnləri yeniləri ilə əvəzlənmiş, 35 lift qunraşdırılmışdır. Yaşayış mənzillərində dövnlət vəsaiti hesabına daxili 

istilik xətlərinin çəkilişi və vətəndaşlardan hər hansı bir ödəniş tələb olunmadan panel randiatorların 

quraşdırılması prosesi davam etdirilməkdədir.  

Əhalinin istifadə etdiyi suyun ekoloji cəhətdən təmizliyini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Araz çayının suyundan 

istifadə edən yaşayış məntəqələrində 6 ədəd modul tipli sutəmizləyici qurğu istifadəyə verilmişdir. Hazırda 

Azərbaycan hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun olaraq "Şəhər su 

təchizatı və kanalizasiya layihəsi" çərçivəsində Naxçıvan şəhərinə su çəkilişi davam etdirilməkdədir.  
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Muxtar respublikada aqrar sektorun innkişafında mühüm element kimi soyuducu anbarların yaradılması işi 

üstün istiqamət almışdır. Bu anbarlar bir tərəfdən istehsal olunan məhsulların satışı ilə əlaqədar meydana çıxan 

problemləri aradan qaldırmaqla meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsinə marağı artırırsa, digər tərəfdən əhalinin ilboyu 

keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına imkan verir. Qeyd olunan amillər nəzərə alınaraq son dövrlər ərzində 

ümumi tutumu 7 min 920 ton olan 12 soyuducu anbar istifadəyə verilmişdir.  

Ötən dövr ərzində məhsul istehsalçılarının taxıl tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemləri aradan qaldırmaq 

məqsədilə tutumu 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı isə qısa müddətə saxlamaq gücünə malik 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarı yaradılmışdır. Bu dövr ərzində ümumilikdə 25 un 

dəyirmanı istifadəyə verilmişdir. 

Muxtar respublikada suvarma əkinçiliyinin geniş yayılması meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin davamlı 

olaraq təkmilləşdirilməsini və yeniləşdirilməsini tələb edir. Son 15 ildə bu sahədə tədbirlər intensivləşdirilmiş, 

Heydər Əliyev Su Anbarı tikilmiş, Arpaçay Su Anbarı isə yenidən qurulmuşdur. Bu dövr ərzində 153 nasos 

stansiyası, 356 subartezian quyusu istifadəyə verilmişdir.  

Muxtar respublikada nəqliyyat kompleksinin inkişafı templərinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni nəqliyyat 

texnikası və texnologiyalarının istifadəyə cəlb edilməsi, nəqliyyat sisteminin əlverişliliyinin və təhlükəsizliyinin 

təmin olunması, şəhər nəqliyyatı işinin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində mühüm 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Bu dövr ərzində muxtar respublikada 2934 kilometr uzunluğunda avtomobil 

yolları və 119 körpü salınmışdır. 

Muxtar respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid və elektron hökumətin formalaşdırılması sosial-iqtisadi 

tərəqqinnin sürətləndirilməsi üçün zəruri məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bu baxımdan inkişaf etmiş 

informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması istiqamətində mühüm tədbir sayılan optik kabel 

magistrallarının tikintisi işi böyük tutumlu və keyfiyyətli rabitə əlaqəsinin həyata keçirilməsinə geniş imkanlar 

yaratmışdır. Ötən 15 il ərzində rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində 260 obyekt və qurğu istifadəyə 

verilmişdir. 

Muxtar respublikanın elektroenergetika sahəsində də genişmiqyaslı yenidənqurma tədbirləri həyata keçirilir. 

Belə ki, bu dövr ərzində ümumi gücü 87 mVt olan Modul Elektrik Stansiyasınnın, 22 mVt olan Biləv Su 

Elektrik Stansiyasının və ümumi gücü 4,5 mVt olan Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində Elektrik Stansiyasının 

tikintisi, ümumi gücü 60 mVt olan Naxçıvan Qaz Turbin Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması başa 

çatdırılmışdır. 1995-ci ildən 2011-ci ilədək olan dövrdə ümumilikdə muxtar respublikada 2110 transformator 

yarımstansiyası quraşdırılmışdır. 

Enerji təhlükəsizliyini təmin edən mühüm faktorlardan biri də muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin 

olunmasıdır. Ötən dövr ərzində təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsində muxtar respublika üzrə əhali 

təsərrüfatlarına qaz çəkilişi prosesi başa çatdırılmış, 1 yanvar 2011-ci il tarixə 78 min 157 əhali abonenti təbii 

qazla təmin olunmuşdur. 

Əhalinin yaşayış standartlarının daha da yüksəldilməsi məqsədilə məişət və ticarət xidmətinin səviyyəsi 

hazırda ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməkdədir. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərə uyğun olaraq, son üç ildə 

45 məişət evi və ticarət mərkəzi inşa olunmuşdur. 

Elmin sürətli yüksəlişi, bu məqsədlə müvafiq bazanın yaradılması, elmi potensialın formalaşdırılması və bu 

əsasda yüksək səmərəliliyə nail olunması muxtar respublikada dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindəndir. 

Ali təhsil ocaqlarının və elmi-tədqiqat mərkəzlərinin tikintisi də diqqət mərkəzində saxlanılmış və son 15 il 

ərzində muxtar respublikada 17 elmi-tədqiqat mərkəzinin və ali təhsil ocağının inşası başa çatdırılmışdır. 

Muxtar respublikada yeni məktəblərin inşası, onların texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması, təhsil 

müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, 

kompyuter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətlərində 

mühüm işlər görülmüşdür. Təkcə son 15 il ərzində muxtar respublikada 168 ümumtəhsil məktəbi istifadəyə 

verilmişdir. 

Gənc nəslin hərtərəfli inkişafı və dünyagörüşünün formalaşmasında musiqi məktəblərinin, məktəbəqədər və 

məktəbdənkənar tədris müəssisələrin də rolu böyükdür. Bu baxımdan ümumtəhsil məktəbləri ilə yanaşı, musiqi 

məktəbləri, uşaq bağçaları və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin normal fəaliyyəti üçün yeni binaların inşası 

diqqət mərkəzində saxlanılmış və ötən dövr ərzində 43 musiqi məktəbi, məktəbəqədər və məktəbdənkənar tədris 

müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. 
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Muxtar respublikada tarixi-mədəni irsin qorunması və mədəni potensialın daha da inkişaf etdirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilmiş və ötən 15 il ərzində 272 mədəniyyət obyekti həyata vəsiqə almışdır. 

Muxtar respublikada əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılması, yeni səhiyyə müəssisələrinin istifadəyə verilməsi həyata keçirilən sosial siyasətin mühüm 

istiqamətlərindən biridir. Ötən 15 il ərzində 173 səhiyyə obyekti inşa olunaraq əhalinin istifadəsinə verilmişdir. 

Muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idman insanlarda sağlam həyat tərzinin təmin edilməsində, gənclərin 

fiziki və mənəvi cəhətdən sağlamlığının qorumasında və onların asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsində 

mühüm bir vasitə kimi həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmış və ötən 15 il ərzində 33 idman obyekti tikilərək 

istifadəyə verilmişdir.  

Muxtar respublikada məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və güc strukturlarının iş şəraitinin, müvafiq 

infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi müntəzəm xarakter almış və bu sahədə son 15 ildə 87 inzibati bina inşa 

olunmuşdur. 

Əhalinin maddi-rifah halının yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisi üzrə müsbət meyilli dinamikanın 

güclənməsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. Ötən 15 il ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti 

hesabına ümumilikdə 822 min kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir. 

Aparılan məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikada yeni iş yerlərinin yaradılmasına və rifahın davamlı 

yüksəlişinə əsaslı zəmin yaratmışdır. 2010-cu ildə muxtar respublikada tikinti sektorunda çalışan işçilərin sayı 

1995-ci illə müqayisədə 3 dəfə artaraq 11,2 min nəfər təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində bir işçiyə hesablanmış 

orta aylıq əməkhaqqının məbləği 379 manata çatmışdır ki, bu da 1995-ci illə müqayisədə 33 dəfə çoxdur. 

Ötən 15 il üzrə inşaat işlərinin və investisiya qoyuluşlarının yüksək dinamikası bir daha sübut edir ki, muxtar 

respublika sürətli inkişaf tempini qoruyub saxlamaq üçün bütün potensial imkanlarını səfərbər edir, daha uğurlu 

nəticələrə və yeni-yeni nailiyyətlərə doğru inamla irəliləyir. 

2010-cu ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə bu ilin I rübündə muxtar respublikada ümumi daxili 

məhsulun həcmi 59,3 faiz artaraq 323 milyon 921 min 400 manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 60,5 

faizlik artımla 787,9 manata çatmışdır. 

Sənaye sahəsində həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar, yeni müəssisələrin yaradılması, rəqabətədavamlı və 

ixracyönümlü sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi işi cari ilin əvvəlindən də intensiv xarakterli 

olmuşdur. Bu sektorda aparılan uğurlu islahatların nəticəsidir ki, 2011-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində sənaye 

məhsulu istehsalının dinamik artımı davam etmiş və 152 milyon 890 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. 

Bu da bir il öncəki səviyyəni 2,1 dəfə üstələyir. Sənaye istehsalının 94,8 faizi malların, 5,2 faizi isə xidmətlərin 

payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 13 milyon 448 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 139 

milyon 442 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 91 faizi özəl sektorun 

payına düşmüşdür.  

2011-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 

187 milyon 239 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 2,4 dəfə çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 157 milyon 819 min manatı və ya 84,3 faizi tikinti-

quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir. 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi cari ilin yanvar-mart aylarında da bitkiçiliyin inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlanılmış, bank və kredit təşkilatları tərəfindən istehsalçılara 1 milyon 240 min manatdan çox kredit 

verilmişdir. Verilmiş kreditlərin 80 min manatı taxılçılığın, 1 milyon 133 min manatı kartofçuluğun, 27 min 800 

manatı isə şəkər çuğunduru sahəsinin inkişafına yönəldilmişdir.  

Ötən rüb ərzində 2011-ci ilin məhsulu üçün 2 min 513 hektar sahədə yazlıq əkin aparılmışdır ki, bu da 2010-

cu ilin müvafiq dövründə əkilmiş 1 min 951 hektar sahədən 562 hektar və ya 29 faiz çoxdur. 2011-ci ilin 

yanvar-mart aylarında 762 hektar sahədə taxıl, 177 hektar sahədə dənli paxlalılar, 205,3 hektar sahədə şəkər 

çuğunduru, 3 hektar sahədə dən üçün günəbaxan, 727,2 hektar sahədə kartof, 289 hektar sahədə tərəvəz, 115,5 

hektar sahədə ərzaq üçün bostan bitkiləri, 207,5 hektar sahədə cari ilin çoxillik otları, 27 hektar sahədə birillik 

otlar əkilmişdir. 2010-cu ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə taxıl əkini sahəsi 46 faiz, dənli paxlalıların əkini 

sahəsi 11,3 faiz, şəkər çuğunduru əkini sahəsi 2,3 dəfə, kartof əkini sahəsi 2 faiz, tərəvəz əkini sahəsi 15,2 faiz, 

ərzaq üçün bostan bitkilərinin əkini sahəsi isə 5 dəfə artmışdır.  

Əkinçiliyin dinamik inkişaf etdirilməsi üçün məhsul istehsalçılarının müasir texnika və mineral gübrələrlə 

vaxtında təchiz edilməsi zəruridir. 2011-ci ilin ilk rübü ərzində "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar 
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Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 1 milyon 376 min manatdan çox olan 3 min 720 

tona yaxın mineral gübrə paylanmışdır. Bundan başqa, 50 ədədi 2011-ci ilin yanvar-mart aylarında olmaqla 

cəmi 627 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. Təkcə 2011-ci 

ilin yanvar-mart aylarında əvvəlki dövrlərdə gətirilənlər də nəzərə alınmaqla cəmi maşın və mexanizmlərdən 

97-si lizinq yolu ilə istehsalçılara verilmişdir. 1 aprel 2011-ci il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat 

kateqoriyalarında qaramalın sayı 107 min 498 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 653 min 136 baş olmuşdur ki, bu 

da müvafiq olaraq 1 aprel 2010-cu il tarixə olan göstəriciləri 1,6 və 1,7 faiz üstələmişdir. Müqayisə üçün qeyd 

etmək olar ki, 1 yanvar 1989-cu ildə muxtar respublikamızda saxlanılan qaramalın baş sayı 77 min 301 baş, 

xırdabuynuzlu heyvanların baş sayı isə 304 min 405 baş səviyyəsində idi.  

Heyvandarlıqda məhsuldarlığın yüksəldilməsi, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması və damazlıq 

işinin inkişafı cari ilin ilk rübü ərzində də davam etdirilmiş və 540 baş cins mal-qara gətirilərək lizinq yolu ilə 

fermerlərə verilmişdir. 

2011-ci ilin yanvar-mart aylarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 4 faiz artaraq 4914 

tona, süd istehsalı isə 2 faiz artaraq 11411 tona çatmışdır.  

Muxtar respublikada sahibkarlıq subyektlərinə səmərəli maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizmi 

formalaşdırılmışdır. 2011-ci ilin yanvar-mart aylarında bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara keçən 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 30 faiz çox, yəni 12 milyon 153 min manatdan artıq güzəştli kreditlərin 

verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu da sosial-iqtisadi inkişafa yeni müsbət meyilli impulslar qazandırmaqdadır.  

İlin əvvəlindən icra olunan kredit qoyuluşları zamanı iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri diqqət mərkəzində 

saxlanılmışdır. 2011-ci ilin yanvar-mart aylarında verilən kreditlərin 2 milyon 555 min manatı sənayenin, 44 

min manatı tikinti sektorunun, 3 milyon 236 min manatı kənd təsərrüfatının, 6 milyon 318 min manatı isə 

ticarət, nəqliyyat, maliyyə fəaliyyəti, kommunal və digər xidmət sahələrinin inkişafına yönəldilmişdir. 

Yerli istehsalın gücləndirilməsinə yönəldilmiş kompleks islahatların səmərəli nəticəsidir ki, bu gün muxtar 

respublikada 109 növdə, 320 çeşiddə ərzaq, 185 növdə, 462 çeşiddə qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 294 növdə, 782 

çeşiddə məhsul istehsal olunur. İstehsal olunan 89 növdə ərzaq, 159 növdə qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 248 növdə 

məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Səmərəli məşğulluğun təşkili istiqamətində reallaşdırılan məqsədyönlü tədbirlər öz müsbət nəticəsini vermiş 

və yüksək əməkhaqqı göstəricilərinə malik yeni iş yerlərinin yaradılması üzrə müsbət dinamika təmin 

olunmuşdur. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2011-ci ilin aprel ayının 1-dək muxtar respublikada 46220 yeni iş 

yeri yaradılmışdır ki, onun da 30645-i və ya 66,3 faizi daimi iş yerləridir. 2011-ci ilin yanvar-mart aylarında 

açılmış 849 yeni iş yerinin isə 675-i və ya 79,5 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

 

Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  

materialları əsasında hazırlanmışdır 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusunu rəsmiləsdirən beynəlxalq müqavilə 
 

İsmayıl Hacıyev 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

RSFSR ilə Türkiyə arasında "Dostluq və qardaşlıq haqqında" bağlanan beynəlxalq Moskva 

müqaviləsindən 90 il keçir. Bu müqavilənin imzalanmasının çox böyük tarixi və siyasi əhəmiyyəti olmuşdur. 

Hər şeydən əvvəl bu müqavilə Türkiyə ilə Rusiya arasında anlaşılmazlıqları aradan götürdü və bu cəhətdən о 

hər iki tərəfə sərfəli idi. Moskva beynəlxalq müqaviləsi iki dövlət arasında mövcud olan problemlərin belli üçün 

hüquqi-siyasi zəmin yaratdı. 

Rusiya ilə Türkiyə arasında bağlanmış müqavilə bu ölkələrin düşmənləri olan Antantada birləşən 

dövlətlərə qarşı sıx ittifaqda birləşdi. Türkiyə işğal rejimini ləğv etməklə, Rusiya isə yeni - bolşevik rejimini 

tanımamaq siyasətinə son qoymaqda təbii müttəfiqə çevrildilər. Bu müqavilənin Azərbaycan üçün ən mühüm 

əhəmiyyəti qismən də olsa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorudu və Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti 

məsələsini birdəfəlik həll etdi. 

Keçən əsrin 20-ci illərində Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan diyarında baş verən hadisələr çox 

mürəkkəb, ziddiyyətli və çətin olmuşdur. Azərbaycanın düşdüyü daxili, qarşılaşdığı beynəlxalq vəziyyət elə ağır 

idi ki, bir sıra hallarda Naxçıvan bölgəsinə lazımi səviyyədə kömək göstərə bilmirdi. Bundan istifadə edən 

məkrli düşmənlərimiz olan erməni daşnakları Naxçıvan diyarına sahib olmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə 

edirdilər. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən erməni qaniçənləri siyasi və hərbi yolla Naxçıvanı ələ keçirmək 

uğrunda mübarizəyə başlamışdılar. İri kapitalist dövlətlərinin himayəsindən, yardım və dəstəyindən istifadə 

edən erməni cəlladları Naxçıvan diyarına hərbi basqınlar edir, qırğınlar törədir, şəhər və kəndləri dağıdır, 

ağlasığmaz vəhşiliklər törədir, lakin yerli əhalinin inadlı mübarizəsi, qəhrəmanlığı sayəsində onlar öz məkrli 

niyyətlərinə nail ola bilmirdilər. Lakin bununla belə, 1918-1920-ci illərdə erməni daşnaklarının hərbi basqınları 

nəticəsində Naxçıvan diyarında faciəli hadisələr baş vermişdi. Bu hadisələr iri kapitalist dövlətlərinin 

müdaxiləsi, ikili siyasət yeritmələri, qonşu dövlətlərin müəyyən münasibəti Naxçıvan məsələsini beynəlxalq 

müstəviyə çıxartmışdı. Nəticədə bu problem təkcə ölkə daxilində deyil, həm də qonşu ölkələrdə və beynəlxalq 

təşkilatlarda müzakirə edilmişdi. Naxçıvan diyarının gələcək tarixi taleyində, onun Azərbaycanın tərkibində 

muxtariyyət statusunda qalmasında keçən əsrin 20-ci illərində bağlanan müqavilələrin böyük rolu olmuşdur. 

20-ci illərdə beynəlxalq münasibətlərdə və dünyada yaranmış şəraitlə əlaqədar Türkiyə ilə Rusiyanın 

yaxınlaşmasına, onlar arasında isti münasibətlərin və son nəticədə bu dövlətlər arasında müəyyən müqavilələrin 

baş tutmasına gətirib çıxardı. Əslində bir sıra dövlətlər Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasını istəmirdilər. Çünki 

birinci dünya müharibəsində qalib gəlmiş böyük dövlətlər bir tərəfdən Türkiyəni məğlub edib, özlərindən asılı 

vəziyyətə salmaq, digər tərəfdən isə Rusiyada bolşevik hökumətini devirmək, inqilabi Türkiyənin köməyi ilə 

çevrilişlə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmiş bolşevik hökuməti ilə yaxınlaşmasına yol verməməyə çalışırdılar. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsindən sonra da, daşnak silahlı qüvvələrinin təcavüzkar 

hərəkətləri nəticəsində Naxçıvan diyarında gərginlik hələ də davam edirdi. RSFSR hökumətinin daşnak 

hökuməti ilə danışıqlar vasitəsilə münaqişəni həll etmək cəhdi baş tutmadı. 1920-ci ilin iyulunda Naxçıvan, 

Culfa və Ordubad əhalisi N. Nərimanova, Q. Orconikidzeyə məktubla müraciət etdi. Məktubda deyilirdi: "Yerli 

əhali öz qüvvəsi ilə daşnaklardan müdafiə olunur. Qızıl ordunun köməyi ilə bizim diyarı azad etməyi və 

Azərbaycanla birləşdirməyi təmin etməyi təvəqqe edirik". 

XI Ordunun köməyi ilə 1920-ci il iyulun 28-də Naxçıvan diyarında Sovet hakimiyyəti quruldu və 

Naxçıvan MSSR elan edildi, respublikanın ali hakimiyyət orqanı - Naxçıvan İnqilab Komitəsi yaradıldı. 

Avqustun 10-da Naxçıvan Inqilab Komitəsi Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri N. Nərimanova 

məktub göndərdi. Məktubda deyilirdi: "Naxçıvan camaatının çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan 

diyarı özünü Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmişdir". 

Rusiya rəhbərlərinə gəldikdə isə onlar Türkiyə ilə diplomatik münasibətlər yaratmaq istəsələr də, 

Ermənistandan Türkiyəyə qarşı bir vasitə kimi də istifadə etməyə çalışırdılar. Ermənistan, Azərbaycan və 

kamalçı Türkiyənin qarşılıqlı münasibətləri məsələlərinin həllində İ. Stalin Rusiyanın mənafelərindən çıxış 

edərək, həmişə Ermənistanın mövqeyini müdafiə edirdi. О deyirdi: "Əgər bilmək istəyirlərsə ki, Zəngəzur və 

Naxçıvan kimə məxsus olmalıdır, onları Ermənistanın indiki hökumətinə vermək olmaz, sovet hökuməti olanda 
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vermək olar". İ. Stalinin bu çıxışından 25 gün sonra Ermənistanda sovet hakimiyyəti quruldu. Bu о demək idi ki, 

İ. Stalin və Rusiya rəhbərliyi də Zəngəzur və Naxçıvanı Ermənistana vermək istəyirdi. Ermənistan bolşeviklərin 

nəzarətinə keçən kimi Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsi 1 dekabr 1920-ci ildə bəyanatla çıxış etdi. Bu bəyanat 

Rusiyanın diktəsi ilə yazılmışdı və "iki sovet respublikası arasında ərazi mübahisələrinin" Azərbaycanın milli 

mənafelərinə zidd şəkildə həll edilməsinə yönəlmişdi. 

Məlum Bəyanatdan sonra Naxçıvan bölgəsində daxili vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmiş, onun üstündə 

mübahisə və münaqişələr səngiməkdənsə xeyli kəskinləşmişdi. Naxçıvan məsələsi Rusiya-Ermənistan və 

Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında mühüm yer tuturdu. Ermənistan Rusiya və Türkiyə arasında siyasi manevrlər 

edərək onların münasibətlərindən və yaranmış şəraitdən istifadə etməyə çalışırdı. Rusiyaya gəldikdə isə o, 

Türkiyə ilə yaxınlaşmaq xəttini yeritsə də erməniləri də müdafiə etməsini gizlətmirdi. Ermənistan isə Naxçıvan 

və başqa ərazilərlə bağlı niyyətlərini həyata keçirmək üçün ən çox Rusiyaya ümid bəsləyirdi. Ermənistan 1920-

ci il dekabrın 2-də həm Rusiya, həm də Türkiyə ilə müqavilə bağladı. RSFSR ilə Sovet Ermənistanı arasında 

bağlanan hərbi-siyasi sazişə görə keçmiş İrəvan quberniyasının Ermənistanın tərkibinə daxil olmasının Sovet 

hökuməti tərəfindən mübahisəsiz tanınması qəbul edilirdi. Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlanan Gümrü 

(Aleksandropol) müqaviləsi Rusiya və onun təhriki ilə Ermənistan tərəfindən qəbul edilmədi. Lakin bununla 

belə, bu müqaviləyə görə, Naxçıvan bölgəsinin düşmən əlinə keçməməsi üçün "həmin ərazidə hələlik 

Türkiyənin himayəsində yerli hökumət yaradılması" qərara almışdır. Gümrü müqaviləsinin 2-ci maddəsində 

tərəflər Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı razılığa gəlmişdilər ki, Ermənistan Kükü dağı, Həməsur dağı, Qurdqulaq 

kəndi, Saat dağı, Arpaçay evləri, Qəmərli dağı, Saray- Bulaq dağları, Ararat stansiyası, Araz çayı yaxınlığındakı 

Aşağı Qarasunun töküldüyü yerdən zolağın cənubundakı (Naxçıvan, Şahtaxtı, Şərur) əraziyə, daha sonra 

referendumla təyin olunacaq idarə formasına və bu idarənin əhatə edəcəyi torpaqlara qarışmayacaq, indiki 

ərazidə hələlik Türkiyənin himayəsində yerli idarə yaradılacaqdır. Müqavilənin 12-ci maddəsinə əsasən Türkiyə 

hökuməti Şərur, Naxçıvan, Şahtaxtı və Culfa yolu ilə tranzit işlərinin sərbəstliyinin təminatını öz üzərinə 

götürdü. 

1920-ci il dekabrın 28-də Ermənistan SSR Hərbi inqilab Komitəsi bəyanat ilə çıxış edərək, Naxçıvan 

əhalisinə öz müqəddəratını azad surətdə təyin etmək hüququ verildiyini bildirdi. Lakin 1921-ci ilin 

əvvəllərindən başlayaraq heç bir bəyanat verməmiş kimi, yenə də Naxçıvana qarşı haqsız ərazi iddiaları irəli 

sürdü. 

1920-ci ildə Türkiyə xalqı öz vətəninin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparırdı. Türkiyənin inqilabi 

hökuməti Sovet Rusiyası ilə dostluq əlaqələri yaratmışdı. 1920-ci il aprelin 26-da Türkiyə Böyük Millət Məclisi 

yardım üçün V.İ. Leninə müraciət etdi. Həmin ilin yayından başlayaraq Türkiyə hökuməti Rusiya ilə diplomatik 

münasibətlər qurmaq və iki ölkə arasında dostluq müqaviləsi imzalamaq üçün fəallığını artırdı və bunun üçün 

Bəkir Sami bəyin başçılığı ilə nümayəndə heyəti Moskvaya gəldi. Danışıqlar nəticəsində sovet-türk 

müqaviləsinin layihəsi hazırlandı. Gələcəkdə Rusiya-Türkiyə danışıqlarının Bakıda keçirilməsi razılaşdırıldı. 

Lakin bir qədər sonra RSFSR XXİK G.Çiçerin konfransın Moskvada keçiriləcəyini və burada Azərbaycan və 

Ermənistan nümayəndələrinin də iştirak edəcəyini bildirdi. Əslində bununla G. Çiçerin konfransa Azərbaycanı 

və Ermənistanı qatmaqla həm bu dövlətlərin xarici siyasətini öz əlində cəmləşdirmək və Türkiyəyə qarşı 

qoymaq, həm də gələcəkdə Güney Qafqazdakı niyyətlərini həyata keçirmək üçün zəmin hazırlamaq istəyirdi. 

Türkiyə bu təkliflə razılaşmadı. Onlar Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla müqavilə bağlamaq 

istəyirdi. Üstəlik Türkiyə bildirirdi ki, onların Azərbaycanla heç bir mübahisəli məsələsi yoxdur. Ermənistana 

gəldikdə isə, Türkiyə Gümrü (Aleksandropol) müqaviləsini qüvvədə hesab edir və ondan imtina etmək 

istəmirdi. 

Azərbaycan da Rusiya tərəfindən olan təklifləri qəbul etmək istəmirdi. Bununla əlaqədar Azərbaycanın 

Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndəsi B. Şahtaxtinski M. Hüseynova yazırdı: "...Mən şəxsən 

konfransda Azərbaycanın iştirakının əleyhinəyəm. Çünki mən orada heç nə haqqında qətiyyətli danışa 

bilmərəm... Məni Anadoluda çoxlu kombinasiyalar gözləyir və Azərbaycana heç bir aidiyyəti olmayan 

məsələlər barədə türklərə qarşı konfransda çıxış etsəm, bütün bunların hamısını itirə bilərəm. Rusiya türklərlə 

danışıqları dostluq və qardaşlıq haqqında aparır, ittifaq haqqında aparmır". 

1921-ci ilin fevral ayında Ankara hökumətinin yeni xarici işlər naziri Yusif Kamal bəyin başçılığı ilə 

Əli Fuad və doktor Rza Nurdan ibarət diplomatik nümayəndə heyəti Moskvaya gələrək yeni danışıqlara başladı. 

Danışıqlarda Rusiya tərəfindən XXİK G. Çiçerin və RSFSR MİK üzvü C. Qorxmazov iştirak edirdi. 
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Müzakirələr çox gərgin keçmiş və hətta danışıqlar bəzən pozulmaq həddinə çatmışdı. Bir sıra məsələlərlə 

yanaşı, danışıqlarda Naxçıvan məsələsinə də xüsusi əhəmiyyət verilmişdi. Türkiyənin bu məsələyə böyük önəm 

verməsi bölgənin strateji və geosiyasi mövqeyi ilə yanaşı, həm də Naxçıvanın Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində 

ən yaxın məsafədə yerləşməsi idi. Buna görə də Mustafa Kamal Paşa Yusif Kamal bəyə Naxçıvanın türk qapısı 

olduğunu xatırlatmış və buna görə hərəkət edilməsini bildirmişdi. Y. Kamalın xatirələrindən belli olur ki, 

danışıqlarda Naxçıvana dair müzakirələr xeyli uzanmış, İ. Stalin "Naxçıvan üzərində nə üçün bu qədər israr 

edirsiniz?" sualını da "orası türk qapısıdır, ondan" cavabını almışdı. 

Moskva danışıqlarında Azərbaycanın təmsilçisi B. Şahtaxtinski də iştirak etmiş və uğurlu nəticənin əldə 

edilməsində onun mühüm xidməti olmuşdur. Belə ki, o, 1992-ci il martın 1-də V.İ. Leninə göndərdiyi məktubda 

Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ ərazilərinin gələcəyindən duyulan rahatsızlığı çatdırmış, bu mahalların 

milli tərkibi və coğrafiyasına dair arayışları da əlavə etmiş, Güney Qafqazda sərhəd məsələləri və xüsusilə də 

Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər vermişdi. Lenin bunlarla tanış olduqdan sonra onu Siyasi Büroya 

göndərmişdi. B. Şahtaxtinskinin məktubu martın 16-da Stalinin, Çiçerinin və başqalarının iştirakı ilə baxılmış 

və onun təklifləri nəzərə alın- maqla Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan Sovet Respublikasının təşkili barədə 

qərar qəbul olunmuşdu. 

Bütün bunlar Moskva müqaviləsində ifadə olundu. Bir aya yaxın davam etmiş danışıqların yekunu 

1921-ci il martın 16-da imzalanmış "Dostluq və qardaşlıq haqqında" RSFSR- Türkiyə müqaviləsində öz əksini 

tapdı. Moskva müqaviləsi 16 maddədən və 2 əlavədən ibarət idi. 

Müqavilə ilə tərəflər onlara zorla qəbul etdirilən ikitərəfli və beynəlxalq müqaviləni rədd edirdilər. 

Türkiyə hökuməti tərəfindən qəbul edilməyən müqaviləni Rusiya hökuməti də rədd edirdi. Türkiyə Batum 

şəhərinə və limanına suverenlik verilməsinə razı olurdu. Bu şərtlə, ona qanuni idarəçilik, geniş muxtariyyət, 

vətəndaş hüququnun qorunması haqqı verilməli idi. Tərəflər Qara dənizin beynəlxalq statusu ilə bağlı razılığa 

gəlirdilər. Bu, Türkiyənin suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, о cümlədən İstanbulun təhlükəsizliyinə xələl 

gətirməməli idi. Rusiya işğal rejiminin hər hansı ölkənin azad milli inkişafı ilə bir araya sığmadığını göstərirdi. 

Tərəflər bir- birlərinin ərazilərində hakimiyyətə gəlmək istəyən qrupların fəaliyyətinə yol verməməlidirlər. Bir 

ölkədən çıxıb digərində yaşayanlar yaşadıqları ölkənin qanunlarına tabe olmalı idilər. 1918-ci ilədək Rusiyaya 

məxsus olan ərazilərdə yaşayan vətəndaş öz əmlakı ilə köçüb Rusiyaya gedə bilərdi. Tərəflər 3-6 ay müddətində 

hərbi əsirləri və həbs olunmuş rus və türk vətəndaşlarım geri qaytarmalı idi. Tərəflər konsulluq münasibətləri 

qur- malı, iqtisadi və maliyyə məsələlərinə dair saziş imzalamalı idilər. Onlar Qafqaz respublikaları qarşısında 

öhdəlik götürürdülər və s. 

Moskva müqaviləsinin üçüncü maddəsi və I (B) əlavəsi bilavasitə Naxçıvanla bağlı idi. Müqavilənin 3-

cü maddəsinə əsasən belə bir qarşılıqlı qərar qəbul edildi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin I (B) əlavəsində 

göstərilən sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında həmin protektoratı Azərbaycanın heç bir üçüncü dövlətə 

güzəştə getməməsi şərti ilə muxtar ərazi təşkil edir. "Naxçıvan ərazisi" adlı I (B) əlavəsində isə bölgənin 

sərhədləri müəyyənləşdirildi: Ararat stansiyası - Saray - Bulaq dağları - Kömürlüdağ - Sayatdağ - Qurdqulaq 

kəndi - Nəməsur dağı – yüksəklik (8022) - Küküdağ və keçmiş Naxçıvan qəzasının şərq inzibati sərhədi. 

Beləliklə, Rusiya hökumətinin ermənipərəst mövqeyinə və erməni kommunist riyakar siyasətinə 

baxmayaraq, Naxçıvan əhalisinin qətiyyətli, dönməz iradəsi, Türkiyənin prinsipial mövqeyi və Behbud ağa 

Şahtaxtinski kimi milli mənafelərdən çıxış edən siyasi xadimlərin səyləri ilə Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində 

saxlanıldı. V.İ. Lenin Türkiyə ilə sülh sazişindən danışarkən demişdi ki, bu "bizi Qafqazdakı daimi 

müharibələrdən xilas edir". Lakin bu sözlər özünü doğrultmadı. N. Nərimanov qeyd etmişdir ki, "Sovet Rusiyası 

və Türkiyə ilə müqaviləyə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın protektoratlığı altında müstəqil respublika elan 

olunur. Orda bizim nümayəndəmiz olacaqdır və biz bütün münasibətlərdə Naxçıvana xidmət edəcəyik". Yusif 

Kamal bəy isə yazmışdır ki, "Naxçıvan müsəlmanları bir daha soyqırıma məruz qalacağı halda türk ordusunun 

buna biganə qalmayacağı rəsmi olaraq sənədləşdirilmişdir". 

Moskva müqaviləsinin imzalanmasının böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. İlk növbədə, bu müqavilə 

Rusiya ilə Türkiyə arasında mövcud olan problemləri həll etdi. Rusiya və Türkiyə sıx ittifaqda birləşdi, təbii 

müttəfiqə çevrildilər. Moskva müqaviləsi Azərbaycanın bütövlüyünü qorudu və Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti 

məsələsinə aydınlıq gətirdi. Bu müqaviləyə görə qədim türk-oğuz yurdu olan Naxçıvan Azərbaycan sərhədləri 

içərisində qaldı. 
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Bütün bunlarla bərabər, erməni daşnakları XX əsr boyu Naxçıvan iddialarından əl çəkməmiş, 90-cı 

illərin əvvəllərində buraya silahlı basqınlar etmiş, Moskva və Qars müqavilələrinin ləğv edilməsi üçün xeyli 

fəallaşmışlar. Son illərdə isə onlar bu barədə bir sıra dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişlər. 

Erməni işğalına məruz qaldığımız, Naxçıvan Muxtar Respublikasına erməni iddialarının artdığı indiki 

zamanda Moskva beynəlxalq müqaviləsinin əhəmiyyəti daha aydın şəkildə nəzərə çarpır və Naxçıvanın 

muxtariyyətinin qorunmasında əvəzsiz rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1992-

ci ilin mart ayında Türkiyə Cümhuriyyətində olarkən Moskva və Qars müqavilələrini söhbət mövzusuna 

çevirmiş, bir sıra məsələləri dərindən açıqlamış (xüsusilə, Muxtar Respublikanın statusu məsələsi) və bu 

müqavilələrin xalqımızın həyatındakı tarixi rolunu yüksək qiymətləndirmişdir. 

Göründüyü kimi, Naxçıvanın muxtariyyəti statusu bu gün qüvvədə olan, imzalanmasından 90 il keçən 

Moskva beynəlxalq müqaviləsi ilə təsdiqlənir. Bu muxtariyyət milli-etnik yox, sırf siyasi amillərlə, Naxçıvanın 

özünəməxsus geopolitik və tarixi-coğrafi mövqeyi ilə şərtlənib. Müqaviləni imzalayan heç bir dövlət onu 

birtərəfli qaydada ləğv edə bilməz. Çünki bu beynəlxalq müqavilələr haqqında 1969-cu il Vyana 

konvensiyasına, 1975-ci il Helsinki müşavirəsinin Yekun aktına münasibətdə saymazlıq kimi qiymətləndirilir. 

Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsinin 90 ili tamam olur. Bu, bey-

nəlxalq Moskva müqaviləsi ilə rəsmiləşdirilib. Özü də müddətsiz dövr üçün. Bu müqavilənin müddətsiz 

bağlanması onun tarixi əhəmiyyətini daha da artırmış olur. Dövlətlərarası münasibətlər baxımından bu növ 

müqavilələr daimilik xarakterinə malikdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, ifrat erməni millətçilərinin Moskva 

müqaviləsini qüvvədən salmaq üçün dəfələrlə müxtəlif hiylələrə əl atmalarına baxmayaraq, bu tarixi sənəd 90 

ildir ki, özünün həyat vəsiqəsini daşıyır və Naxçıvanın təhlükəsizliyini şərəflə qoruyur. 

 

İki sahil.-2011.-19 mart.-N.51.-S.17. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2010-cu ildə sosial-iqtisadi uğurları 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi "2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı" barədə geniş məlumat açıqlamışdır. 

 

Hesabatda bildirilir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası daha bir quruculuq dövrünə, "Yeniləşmə ili" olan 

2010-cu ilə yekun vurmuşdur. Ötən il ilk növbədə sosial-iqtisadi sahədə yeniləşmə və quruculuq tədbirlərinin 

daha da dərinləşməsi dövrü kimi yadda qalacaqdır. Səmərəli islahatların xeyli sürətləndirildiyi "Yeniləşmə 

ili"ndə iqtisadi və sosial inkişaf üzrə yeni nəticələr təmin olunmuş, insanların həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə diqqət daha da artırılmışdır. 

Məlumatda deyilir ki, 2010-cu il bir çox hadisələrlə əlamətdar olmuşdur. 7 noyabr 2010-cu il tarixdə 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər 

vətəndaşların yüksək siyasi fəallığı ilə keçmişdir. Ötən ilin mühüm hadisələrindən biri də Prezident İlham 

Əliyevin muxtar respublikaya səfərə gəlməsi olmuşdur. Bu səfər zamanı ölkə başçısı ümummilli lider Heydər 

Əliyevin Kəngərli rayonunun mərkəzində ucaldılmış möhtəşəm abidəsinin və abadlaşdırılmış rayon mərkəzinin, 

Şərur rayonunun Yengicə və Maxta kəndlərində orta məktəb binalarının, Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun 

ikinci hissəsinin, Sədərək rayonunda mərkəzi xəstəxana və orta məktəb binalarının, yenidən qurulmuş 

Heydərabad qəsəbəsinin, Ordubad rayonunda Biləv Su Elektrik Stansiyasının, Naxçıvan şəhərində məhdud 

fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin, Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye 

Kompleksinin, Naxçıvan şəhərini içməli su ilə təmin edəcək supaylayıcı qurğunun açılışı mərasimlərində iştirak 

etmişdir.  

Həyata keçirilən quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev demişdir: "Mən çox 

şadam ki, Naxçıvanda nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla 

inkişaf edir, burada quruculuq-abadlıq işləri çox sürətlə gedir. Bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni 

müəssisələr, fabriklər açılır, yollar çəkilir". 

Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 2010-cu ildə ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard manat səviyyəsini 

üstələmişdir. Ümumilikdə ötən il bu göstərici bir il öncəyə nisbətdə 16,6 faiz artaraq 1 milyard 171 milyon 306 

min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 18,6 faiz çoxalaraq 3 min 592 Amerika Birləşmiş Ştatları 

dollarına çatmışdır. 

 

Sənaye 

 

Ötən dövr ərzində muxtar respublikada sənaye sahəsində həyata keçirilən islahatların əsas hədəflərindən biri 

yeni müəssisələrin yaradılmasından, rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsindən və 

ixrac yönümlü istehsal sahələrinin səmərəli təşkilindən ibarət olmuşdur. Bu sektorda aparılan uğurlu islahatların 

nəticəsidir ki, 2010-cu il ərzində sənaye məhsulu istehsalının dinamik artımı davam etmiş və 318 milyon 565 

min manatlıq olmuşdur. Bu göstərici bir il öncəki səviyyəni 44 faiz üstələyir. Sənaye istehsalının 91 faizi 

malların, 9 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 39 milyon 105 min manatlıq, 

qeyri-dövlət sektorunda isə 279 milyon 460 min manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. Sənaye məhsulunun 88 

faizi özəl sektorda buraxılmışdır. 

Yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər 2010-cu ildə də davam etdirilmişdir. Bunun 

nəticəsidir ki, 2010-cu il ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət texniki, maliyyə 

və innovasiya dəstəyi ilə 78 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri, o cümlədən sənaye sahəsində elektrik 

enerjisi, metal boru, metal profil, poliestr materialından daşabənzər üzlük örtüklər, döşəmə üçün parket, asfalt, 

beton, qum-çınqıl, dekorasiyalı şüşə qab, nəşriyyat və poliqrafiya, musiqi alətlərinin istehsalı, taxıl emalı, ət və 

süd məhsulları, müxtəlif meyvələrin qurudulması və paketlənməsi, şirniyyat məmulatları və müxtəlif geyim 

sahələri istifadəyə verilmişdir.  

Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 24 layihə üzrə, o cümlədən sement, güzgü, soyuducu anbar, 

istixana kompleksi, nəşriyyat və poliqrafiya məhsulları istehsalı, müxtəlif paltarların istehsalı, parçadan 

hazırlanmış uşaq oyuncaqları istehsalı, şirniyyat məhsulları, quşçuluq təsərrüfatı, məişət evi, yumurta tarası və 

digər bu kimi istehsal və xidmət sahələri qurulmaqdadır. 
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Muxtar respublikada sənaye sektorunda mövcud olan cari iqtisadi aktivlik, layihələrin icrası üzrə müşahidə 

olunan yüksək intensivlik öz növbəsində əsas göstəricilərin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasını 

şərtləndirməkdədir. 1 yanvar 1989-cu il tarixə muxtar respublikada 40 sənaye müəssisəsi mövcud idisə, ötən 

dövrdə bu müəssisələrin sayı 11 dəfə artaraq 423-ə çatmış, 239 adda məhsulun istehsalı təmin olunmuşdur. 

1988-ci ildə muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində 1620 nəfər işçi çalışırdısa, 2010-cu ildə bu göstərici 8 

dəfə artaraq 12855-ə çatmışdır. Başqa sözlə, tarixən aqrar region kimi formalaşan muxtar respublikanın aqrar-

sənaye regionuna çevrilməsi üçün ciddi əsaslar yaradılmışdır.  

 

Hərbi quruculuq 

 

2010-cu ildə hərbi təmayüllü obyektlərin və ya bu sahənin alt infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işi davam 

etdirilmişdir. Culfa rayonundakı hərbi şəhərcikdə Təlim-Tədris Mərkəzi, uşaq bağçası, Naxçıvan şəhərindəki 

hərbi hissədə mühafizəçi məntəqəsi, anbar binası, Kəngərli rayonundakı hərbi hissədə xəstəxana, Şahbuz və 

Culfa rayonlarındakı hərbi hissələrin postları üçün əsgər yataqxanaları tikilərək və ya yenidən qurularaq 

istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan şəhərində yeni Qərargah binasının, Şahbuz və Kəngərli 

rayonlarındakı hərbi hissələrdə əsgər yataqxanalarının tikintisi, Culfa rayonundakı hərbi hissədə avtotəmir 

sexinin və qazanxana binasının yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində hərbi şəhərcikdə uşaq bağçasının və 

Mənzil İstismar Hissəsinin əsaslı təmiri davam etdirilir. 2010-cu il ərzində daxili imkanlar hesabına Heydər 

Əliyev adına Hərbi Liseydə və hərbi hissələrdə aparılan iş və tədbirlər üçün 1 milyon 511 manatadək vəsait 

ayrılmış, 437 min manatlıq ərzaq və digər tələbat malları verilmişdir. 

 

Tikinti-quruculuq 

 

2010-cu il ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 501 milyon 106 min 

manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da 2009-cu ildəki müvafiq göstəricidən 22 faiz çoxdur. 

İnvestisiya qoyuluşlarının 443 milyon 426 min manatı və ya 88 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilmişdir. İl ərzində muxtar respublikada tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra ümumilikdə 669 müxtəlif təyinatlı 

obyekt istifadəyə verilmiş, 128 müxtəlif təyinatlı obyektin inşası davam etdirilmişdir. 

Dövlət idarəetməsinin səmərəli təşkili prosesinin ilkin mərhələsi üzrə mühüm element qismində inzibati 

binaların inşası və yenidən qurulması, iş yerlərinin erqonomik tələblər səviyyəsində təşkili ötən dövr ərzində də 

diqqət mərkəzində saxlanılmış və ümumilikdə, 30 inzibati bina inşa olunaraq istifadəyə verilmiş, 14 inzibati 

binanın isə inşası hazırda davam etdirilməkdədir. Ümumilikdə son dövrlər ərzində 3 qəsəbə və 52 kənd mərkəzi, 

o cümlədən 2010-cu ildə 9 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir 

Son dörd ildə muxtar respublikada 284 yaşayış binasında tikinti, yenidənqurma və bərpa işləri aparılmışdır. 

301 yaşayış binasında istilik xətləri yeniləri ilə əvəzlənmiş, 35 lift quraşdırılmışdır. Yaşayış mənzillərində 

dövlət vəsaiti hesabına daxili istilik xətlərinin çəkilişi və vətəndaşlardan hər hansı bir ödəniş tələb olunmadan 

panel radiatorların quraşdırılması prosesi davam etdirilməkdədir. 

2010-cu ildə muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 259 min 414 kvadratmetr yaşayış sahəsi 

tikilmişdir. Bu isə 1988-ci ildəki 75 min 400 kvadratmetrlik göstərici ilə müqayisədə 184 min 14 kvadratmetr və 

ya 3 dəfə çoxdur. 

Azərbaycan Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun olaraq "Şəhər su 

təchizatı və kanalizasiya layihəsi" çərçivəsində Naxçıvan şəhərinin içməli su və kanalizasiya sistemləri yenidən 

qurulur. Layihə çərçivəsində 2880 metr uzunluğunda suqəbuledici qurğunun, həcmi 5 min və 10 min kubmetr 

olan suqəbuledici anbarların, uzunluğu 6,35 kilometr olan magistral ana xəttin, 7,5 kilometr uzunluğunda qoşa 

boru xəttinin və şəhərin girəcəyində supaylayıcı kameranın tikintisi başa çatdırılmışdır. Layihə çərçivəsində 

müvafiq işlər hazırda davam etdirilməkdədir. 

Dünya Bankının krediti ilə maliyyələşdirilən "Birinci və ikinci milli su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri 

layihəsi" üzrə muxtar respublikanın bütün rayonlarında geoloji-geotexniki işlər aparılmış və topoqrafik xəritələr 

hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 iyun tarixli "Əhalinin ekoloji cəhətdən 

təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında" sərəncamına uyğun olaraq Araz 
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çayının suyundan istifadə edən yaşayış məntəqələrində modul tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması 

istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 

 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma  

 

2010-cu ilin məhsulu üçün 59 min 204 hektar sahədə əkin aparılmışdır. Bu, 1988-ci ilin məhsulu üçün 

əkilmiş 15 min 328 hektar sahədən 43 min 876 hektar və ya 4 dəfə çoxdur. 

İl ərzində "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 

1 milyon 554 min manata yaxın olan 4 min 33 tondan çox mineral gübrə paylanmışdır. Bundan başqa, 123 ədədi 

2010-cu ildə olmaqla, cəmi 577 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya 

gətirilmişdir. Təkcə 2010-cu ildə gətirilən texnikalardan 76-sı lizinq yolu ilə istehsalçılara verilmişdir. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də strateji əhəmiyyəti nəzərə alınaraq taxılçılıq əsas əkinçilik sahəsi 

kimi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2010-cu ilin məhsulu üçün 33 min 954 hektar sahədə yazlıq və payızlıq 

taxıl əkilmişdir. Bunun da 25 min 276 hektarını buğda, 8 min 678 hektarını isə arpa təşkil edir. Taxıl 

zəmilərindən 96 min ton məhsul toplanmışdır ki, bu da 2009-cu illə müqayisədə 1,4 faiz çoxdur. 1988-ci illə 

müqayisədə taxıl istehsalının həcmi ötən il 67 min ton artmışdır. 

2009-cu ildə 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı isə qısa müddətə saxlamaq gücünə malik 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarı yaradılmışdır. Anbar kompleksi bir tərəfdən məhsul 

istehsalçılarının taxıl tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemləri aradan qaldırırsa, digər tərəfdən muxtar 

respublikada taxıl ehtiyatlarının yaradılmasında müstəsna rol oynayır. Son 3 il ərzində istehsal olunan buğdanın 

hər kiloqramının orta hesabla 33 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması məhsul istehsalçılarının 

marağını daha da artırmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2005-ci il 11 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş, 

2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı"nın icrası ötən il uğurla başa çatdırılmışdır. Proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının nəticəsidir 

ki, son illər muxtar respublikada kartof istehsalı üzrə müsbət dinamikaya nail olunmuş və 2010-cu ildə 37 min 

901 ton məhsul tədarük edilmişdir. Bu, 2004-cü illə müqayisədə 2,2 dəfə və ya 20 min 843 ton, 1988-ci illə 

müqayisədə isə 38 dəfə və ya 36 min 896 ton artım deməkdir. 

Əkinçiliyin inkişafına yönəldilmiş stimullaşdırıcı tədbirlərin nəticəsidir ki, ötən il digər növ əkinçilik 

məhsullarının yığımı üzrə də müsbət dinamika xarakterik olmuşdur. 2010-cu ildə muxtar respublikada bir il 

öncəyə nisbətdə şəkər çuğunduru istehsalının həcmi 10 min 992 ton artaraq 26 min 775 tona, tərəvəz 1156 ton 

artaraq 64 min 782 tona, bostan məhsulları 441 ton artaraq 40 min 24 tona, meyvə 447 ton artaraq 38 min 228 

tona, üzüm isə 122 ton artaraq 3 min 912 tona çatmışdır. 

Son dövrlər ərzində ümumi tutumu 7 min 920 ton olan 12 soyuducu anbar istifadəyə verilmişdir. Ümumi 

tutumu 500 ton olan 1 soyuducu anbarın qurulması hazırda davam etdirilir. 

Heyvandarlıqda məhsuldarlığın yüksəldilməsini, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasını və damazlıq 

işinin inkişafını təmin etmək üçün son 2 ildə muxtar respublikaya 280 baş cins mal-qara gətirilərək lizinq yolu 

ilə fermerlərə verilmişdir. 

Qaramalın sayı 101 min 160 başa, qoyun və keçilərin sayı isə 603 min 18 başa çatmışdır. Bu bir il əvvəlki 

göstəriciləri 2,4 və 2,3 faiz üstələmişdir. Bu dövr ərzində ət istehsalı 4 faiz, süd istehsalı isə 3 faiz artmışdır. 

1989-cu ildə qaramalın sayı 77 min 301 baş, xırda heyvanların baş sayı isə 304 min 405 baş səviyyəsində idi. 

2010-cu ildə quşçuluq sahəsində 7 təsərrüfat subyekti fəaliyyətə başlamışdır. Ətlik və yumurtalıq 

istiqamətində daha 5 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması istiqamətində isə işlər davam etdirilir. Son bir ildə 

quşların sayı 9 faiz artaraq 901 min başdan çox olmuşdur. Hazırda muxtar respublikada 52 min 685 arı ailəsi 

mövcuddur ki, bu, bir il əvvəlki göstəricini 52 faiz üstələmişdir. 1988-ci ilin sonuna muxtar respublikada 3 min 

512 arı ailəsi var idi. 2010-cu ildə muxtar respublikada 2009-cu ildəkindən 21 faiz çox, 1988-ci ildəkindən isə 

17 dəfə çox, yəni 710 ton bal istehsal edilmişdir. 

Muxtar respublikada 2010-cu ildə 2 balıqyetişdirmə təsərrüfatı istifadəyə verilmişdir. Ümumilikdə isə 

hazırda 10 balıqçılıq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində muxtar 

respublikanın kənd təsərrüfatı sahəsində dinamik artım davam etdirilmişdir. 2010-cu ildə 247 milyon manatlıq 

kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da 2009-cu il üzrə müvafiq göstəricini 13 faiz üstələyir. 
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2010-cu il ərzində 2 nasos stansiyası, 24 subartezian quyusu istifadəyə verilmiş, 2 nasos stansiyasının 

tikintisi isə davam etdirilmişdir. Ötən il muxtar respublikada 522,5 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri 

aparılmış, 585 mindən çox ağac və bəzək kolu əkilmişdir. 

Ötən dövr ərzində iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri baxımından blokada vəziyyəti ilə bağlı çətinliklərin aradan 

qaldırılması və ya alternativ variantlar üzrə bu problemin kompensasiya edilməsi üçün əsaslı tədbirlər görülmüş, 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, Sədərək, Culfa və Şahtaxtı Gömrük idarələrinin sərhəd-keçid 

komplekslərinin, Şahtaxtı Sərhəd Keçid Məntəqəsində yeni körpünün istifadəyə verilməsi, "Bakı-Naxçıvan-

Bakı" müntəzəm avtobus marşrutunun açılması nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində mühüm 

mərhələ olmuşdur. Bu işlərin davamı kimi hazırda Culfa sərhəd keçid məntəqəsində yeni avtomobil yolu 

körpüsünün inşası aparılmaqdadır. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı əhəmiyyətli tədbirlər 

həyata keçirilmiş, 277 kilometr uzunluğunda yeni yollar salınmışdır. İstifadəyə verilmiş yolların 167 kilometri 

magistral, 110 kilometri isə yerli əhəmiyyətli yollardır. Bundan əlavə, 8 yeni körpü tikilmiş, 5 körpü bərpa 

edilmiş, 1 körpünün isə tikintisi hazırda davam etdirilir. Sərnişin daşınmasında rahatlığı və təhlükəsizliyi təmin 

etmək, xidmətin səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə 2010-cu ildə muxtar respublikaya 14 yeni avtobus gətirilmiş 

və istismara buraxılmışdır. 

1988-ci ilin sonuna muxtar respublikada 14216 ədəd avtomobil mövcud idisə, 1 yanvar 2011-ci il tarixə bu 

göstərici 3 dəfə artaraq 38692 ədədə çatmışdır. Ümumiyyətlə, muxtar respublikada avtomobil yollarının 

inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir yolu nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud 

infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə 2010-cu ildə 50 milyon 839 

min manatdan artıq investisiya yönəldilmişdir. 

1989-cu il tarixə muxtar respublikada əsas telefon aparatının sayı 17832 nömrə olduğu halda, indi bu 

göstərici 3 dəfə artaraq 60394 nömrəyə çatmışdır. Muxtar respublikada mobil telefon abunəçilərinə xidmət edən 

4 mobil operator fəaliyyət göstərir. Aktiv istifadədə olan mobil telefonların sayı 358 min ədəddən çoxdur. 

Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən aktiv mobil telefonların sayı 88 ədəd olmuşdur. Bu işlərin davamı qismində 

2010-cu ilin may ayında Naxçıvan şəhərini, Babək qəsəbəsini və Nehrəm kəndini əhatə edən yeni nəsil 

telekommunikasiya şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni nəsil telekommunikasiya şəbəkəsinin ənənəvi telefon 

rabitəsi sistemlərindən əsas üstünlükləri eyni zamanda səs və şəkil siqnallarının ötürülməsi, şəbəkə üzərindən 

televiziya və genişzolaqlı internet, video- telefon və çoxlu sayda əlavə servis xidmətləri göstərməkdən ibarətdir. 

Ötən il muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 36 milyon 579 min manatdan çox 

olmuşdur ki, bu da 2009-cu ildəki göstəricini 18 faiz üstələyir. Ümumi rabitə xidmətlərinin 86 faizi və ya 31 

milyon 442 min manatı mobil rabitənin payına düşmüşdür. 

1988-ci ildə muxtar respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə mövcud idisə, hazırda bu 

müəssisələrin sayı 5-ə çatdırılmışdır. 1988-ci ildə muxtar respublikada 86 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi 

istehsal olunmuşdursa, ötən dövrdə bu göstərici 6 dəfə artaraq 534 milyon kilovatsaata çatmışdır. Əvvəllər 

elektrik enerjisinin böyük bir hissəsi qonşu ölkələrdən idxal edildiyi halda, muxtar respublika artıq elektrik 

enerjisi ixrac edən bir diyara çevrilmişdir. 2010-cu ildə istehlak olunan 18 milyon 88 min manat dəyərində 301 

milyon 469 min kilovatsaat elektrik enerjisinin müqabilində 18 milyon 307 min manat vəsait toplanmış, 

ödənilmə faizi 101,2 faiz olmuşdur. 

Hazırda muxtar respublikada istehlakçıların, ən əsası isə əhali təsərrüfatlarının təbii qazla fasiləsiz təminatı 

həyata keçirilir. 2005-ci ilin sonundan başlayaraq muxtar respublikaya təbii qazın nəqlinin bərpası enerji 

təhlükəsizliyində mühüm rol oynamış, əhali qrupu yüz faiz olmaqla 78 min 157 abonent təbii qazla təmin 

olunmuşdur. İstehlak olunan 104 milyon 30 min kubmetr həcmində mavi yanacağın dəyəri 100 faiz 

ödənilmişdir. 

 

Sahibkarlıq, əhalinin gəlirləri və məşğulluq 

 

2010-cu ildə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən 24 hüquqi və 1185 fiziki şəxs qeydiyyata 

alınmışdır ki, bu da iqtisadi aktivliyi səciyyələndirən mühüm göstəricilərdəndir. Kredit resurslarının 

iqtisadiyyata səmərəli yönəldilməsi, bu proses üzrə proporsional bölgünün tətbiqi iqtisadi aktivliyə güclü pozitiv 

təsir göstərməkdədir. Ötən il bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 35 milyon 909 min manatdan çox 
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güzəştli kreditlərin verilməsi təmin olunmuşdur. Kreditlərin 7 milyon 143 min manatı sənayenin, 5 milyon 746 

min manatı tikinti sektorunun, 11 milyon 61 min manatı kənd təsərrüfatı və balıqçılığın, 11 milyon 959 min 

manatı isə ticarət, nəqliyyat, kommunal və digər xidmət sahələrinin inkişafına yönəldilmişdir. Sahibkarlığın 

inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsidir ki, 2010-cu ildə ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 

86,4 faiz olmuşdur. 

Mövcud istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi, yaxud onların yenidən qurulması, yeni emal 

sahələrinin yaradılması hesabına bu gün muxtar respublikada 108 növdə, 319 çeşiddə ərzaq, 184 növdə, 461 

çeşiddə qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 292 növdə, 780 çeşiddə məhsul istehsal olunur. 89 növdə ərzaq, 158 növdə 

qeyri-ərzaq olmaqla, cəmi 247 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Ötən il muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə nisbətdə 10 faiz artaraq 1 milyard 7 milyon 484 

min manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 9 faizlik artımla 2 min 480 manata çatmışdır. Bir işçiyə 

hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği 303 manata çatmışdır ki, bu da 2009-cu ildəki müvafiq göstəricini 

11 faiz üstələmişdir. 2010-cu ildə muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 723 milyon manatdan artıq 

istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 2009-cu ildəki göstəricidən 19 faiz çoxdur. 

Əldə olunmuş yüksək inkişaf templəri səmərəli məşğulluğun təşkili və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün də 

əlverişli mühit formalaşdırmışdır. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2010-cu ilin sonunadək muxtar respublikada 

45371 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 29970-i və ya 66,1 faizi daimi iş yerləridir. 2010-cu ildə 3556 yeni 

iş yerinin 2837-si və ya 79,8 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

 

Xarici ticarət və maliyyə 

 

İlk dəfə olaraq 2009-cu ildə xarici ticarətdə müsbət saldo yaranmışdır. Bu proses 2010-cu ildə də davam 

etdirilmiş, xarici ticarət dövriyyəsinin 211 milyon 714 min ABŞ dollarını ixrac, 46 milyon 219 min ABŞ 

dollarını isə idxal təşkil etməklə xarici ticarət dövriyyəsi 257 milyon 933 min ABŞ dollarına çatmışdır. İdxalın 

strukturunda isə ciddi dəyişiklik baş vermiş, ərzaq məhsullarının idxalının sonu, texnoloji avadanlıqların 

idxalının artması müşahidə olunmuşdur. Son bir ildə ixracın həcmi 99 milyon 427 min ABŞ dolları həcmində və 

ya 88,5 faiz artmış, idxal isə 61 milyon 540 min ABŞ dolları həcmində və ya 57,1 faiz azalmışdır. 

Aparılan iqtisadi islahatlar büdcə daxilolmalarının da həcminə müsbət təsir göstərmişdir. 2010-cu il ərzində 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulandan 31,9 faiz çox vəsait daxil olmuşdur. 

2010-cu ildə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bank strukturları tərəfindən dövriyyəyə 445414,8 min 

manat pul kütləsi buraxılmış, dövriyyədən bankların kassalarına 167267,5 min manat daxil olmuş və fərq 

278147,3 min manat olmaqla dövriyyəyə buraxılmış pul kütləsinin 62,4 faizini təşkil etmişdir. 2009-cu ildə isə 

bu göstərici 63,6 faiz səviyyəsində olmuşdur. Muxtar respublikanın banklarında açılmış hesabların sayı 8087-yə 

çatmışdır ki, bunun da 6218-i və ya 76,9 faizi aktiv hesablardır. Təkcə 2010-cu il ərzində açılmış 3132 bank 

hesabının 3044-ü və ya 97,2 faizi aktiv hesab olmuşdur.  

 

Humanitar sahə 

 

Ötən il elmi kadrların sayı artmış, 2 nəfər doktorluq, 22 nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Ali 

təhsil və elm mərkəzlərində 5 beynəlxalq, 58 respublika əhəmiyyətli konfrans və simpozium keçirilmişdir. Alim 

və tədqiqatçılar tərəfindən 117 kitab, monoqrafiya və dərs vəsaiti, 1750-dən çox elmi məqalə və tezis 

hazırlanaraq çap olunmuşdur. 

2010-cu ildə Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Biokimyəvi Tədqiqatlar Laboratoriyası binasının tikintisi, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, İncəsənət, Dil və 

Ədəbiyyat institutlarının, Bölmənin Batabat Astrofizika Rəsədxanasının, Əlyazmalar Fondunun və Təbii 

Ehtiyatlar İnstitutunun binalarının təmiri başa çatdırılmışdır. 

Culfa şəhərində 980, Şərur rayonunun Yengicə kəndində 568, Maxta kəndində 540, Kəngərli rayonunda 

Təzəkənddə 110, Yeni Kərki kəndində 88, Sədərək rayonunun Sədərək kəndində 594 şagird yerlik orta məktəb 

binalarının tikintisi, Culfa şəhərində 540, Naxçıvan şəhərində 954, Şərur şəhərində 738, Şərur rayonunun Zeyvə 

kəndində 612 şagird yerlik orta məktəb binalarının yenidən qurulması, Babək rayonunun Yuxarı Uzunoba 
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kəndində 324 şagird yerlik orta məktəb binasının əsaslı təmiri, Şərur rayonunun Yuxarı Yaycı, Şəhriyar, 

Ordubad rayonunun Tivi, Aza, Culfa rayonunun Xanəgah, Saltaq, Kəngərli rayonunun Xıncab, Şahbuz 

rayonunun Ayrınc kəndlərində və Badamlı qəsəbəsində orta məktəb binalarının təmiri başa çatdırılmışdır. 

Bundan əlavə, Naxçıvan Türk Liseyində yeni tədris kompleksinin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində 240, Şərur şəhərində 200, Culfa şəhərində 240 yerlik uşaq bağçalarının, 

Babək qəsəbəsində 367, Şahbuz şəhərində isə 362 yerlik uşaq musiqi məktəbi binalarının tikintisi başa 

çatdırılmışdır. Eyni zamanda Culfa Rayon Ekoloji Tərbiyə, Texniki Yaradıcılıq, Uşaq Yaradıcılıq, Gənc Turist 

və Diyarşünaslıq mərkəzləri üçün ayrılmış binanın yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.  

Bu gün muxtar respublikada bütün təhsil müəssisələrində ən müasir kompyuter avadanlıqlarından istifadə 

olunur. Ümumtəhsil məktəblərində 2781 dəst kompyuter quraşdırılmış, hər 18 şagird bir dəst kompyuterlə təmin 

olunmuşdur. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 2781 dəst kompyuterin 2193-ü və ya 78,9 faizi 

internetə qoşulmuşdur. 255 elektron lövhə quraşdırılmışdır. 

2009-cu ildə orta məktəbi bitirən məzunlardan 73 faizi ali məktəblərə sənəd vermişdirsə, ötən il bu göstərici 

75 faiz təşkil etmişdir. 2009-cu ildə abituriyentlərin 1348 nəfəri və ya 41 faizi ali məktəblərə qəbul olmuşdursa, 

2010-cu ildə ali məktəblərə sənəd verən məzunlardan 1435-i və ya 46 faizi tələbə adını qazanmışdır. Bundan 

başqa, ötən il 431 nəfər orta ixtisas məktəblərinə qəbul olmuşdur. Yüksək bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul 

olanların sayı 2009-cu ildə 232 nəfər təşkil edirdisə, keçən il 500-dən yuxarı bal toplayanların sayı 280-ə 

çatmışdır. Ötən il yüksək bal toplayaraq ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan məzunlarımızdan 9-u Prezident 

təqaüdünə layiq görülmüşdür. 

2010-cu ildə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş 190 kursantdan 187-si ali hərbi məktəblərə qəbul 

olunmuşdur. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən də ali hərbi və xüsusi təyinatlı məktəblərə 

qəbulda artım nəzərə çarpmaqdadır. Əgər 2009-cu ildə orta məktəb məzunlarından 29-u ali hərbi və xüsusi 

təyinatlı ali məktəblərə qəbul olmuşdursa, ötənilki məzunlardan 41-i bu məktəblərin tələbəsi adını qazanmışdır. 

2010-cu ildə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərini bitirən məzunlardan 64-ü xarici ölkələrdəki ali 

məktəblərdə təhsil almaq hüququ qazanmışdır.  

2010-cu il ərzində Naxçıvan şəhərində məhdud fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya 

Mərkəzinin, 85 çarpayılıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Psixi Xəstəliklər Dispanserinin yeni korpusu, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri Dispanserinin bakterioloji laboratoriyası, 26 çarpayılıq 

Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Şərur rayonunun Yengicə, Maxta, Kəngərli rayonunun Qarabağlar və 

Şahtaxtı kəndlərində həkim ambulatoriyası, Təzəkənddə və Yeni Kərki kəndində feldşer-mama, Babək 

rayonunun Aşağı Uzunoba kəndində isə tibb məntəqələri istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Duzdağ Fizioterapiya Xəstəxanasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzinin, Əziz Əliyev adına 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının, Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzinin, Naxçıvan 

Uşaq Bərpa Mərkəzinin və Ordubad rayonunda Sabirkənddə həkim ambulatoriyası binalarının təmiri başa 

çatdırılmışdır. Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada əhalinin sayı 1989-cu ilə nisbətən 116,2 min nəfər artaraq 410,1 min nəfərdən çox 

olmuşdur. 1988-ci ildə gün ərzində muxtar respublikada orta hesabla 18 körpə doğulurdusa, hazırda bu göstərici 

28-ə çatmışdır. 28 dekabr 2010-cu il tarixdə - muxtar respublikanın tarixində ilk dəfə olaraq il ərzində doğulan 

körpələrin sayı 10000 nəfəri ötüb keçmiş və ilin sonuna bu göstərici 10116 nəfər olmuşdur. 1988-ci ildə muxtar 

respublikada 2120 nikah bağlanmışdırsa, 2010-cu ildə bu göstərici 1,6 dəfə artaraq 3397 olmuşdur. 

2010-cu ildə İlham Əliyev adına Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksinin və Naxçıvan Şəhər Üzgüçülük 

Mərkəzinin təmiri başa çatdırılmışdır. 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ötən il pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 69 milyon 327 min 

manatdan çox vəsait yönəldilmişdir. Pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan vəsaitin 54,4 faizi 

məcburi dövlət sosial sığorta haqqı kimi muxtar respublikada toplanmışdır. 1941-1945-ci illər və Azərbaycan 

Vətən müharibəsi əlillərinə ümumilikdə 55 ədəd "Slavuta" markalı avtomobil verilmiş, 117 nəfər əlil müxtəlif 

sanatoriya və pansionatlara putyovkalarla təmin edilmişdir. 2010-cu ildə muxtar respublikada adambaşına aylıq 

gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə 3 milyon 491 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı 

ödənilmişdir. 

Bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin, "Xan sarayı" Dövlət Tarix-

Memarlıq Muzeyinin, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin, Ordubad 
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şəhərində M.S.Ordubadinin ev muzeyinin, Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində Şahtaxtinskilər muzeyinin, 

Naxçıvan şəhərində Şəhidlər Xiyabanının tikintisi və yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Dövlət 

Musiqili Dram Teatrının yenidən qurulması davam etdirilir. Ordubad şəhərində Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin 

yerləşdiyi "Qeysəriyyə" tarixi abidəsi, "Şərq hamamı" tarixi abidə kompleksi, qədim məbəd və 2 abidə təmir-

bərpa işlərindən sonra istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində qədim Qala tarixi abidəsinin bərpa və təmiri 

davam etdirilir. 

"Şərq Qapısı" qəzeti redaksiyası və "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi üçün yeni redaksiya-nəşriyyat 

kompleksinin tikintisi keçən il başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio 

Verilişləri Komitəsi və "Kanal-35" televiziyasının maddi-texniki bazalarının daha da gücləndirilməsi məqsədilə 

yeni avadanlıqlar alınıb quraşdırılmışdır. 

Ötən il muxtar respublikaya ümumilikdə 288 minə yaxın turist gəlmişdir ki, bu da iqtisadi aktivliyə pozitiv 

təsir imkanlarına malikdir.  

 

Hüquq-mühafizə sahəsi 

 

2010-cu ildə hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarının qorunması sahəsində tədbirlər davam etdirilmiş, muxtar respublikada miqrasiya proseslərinin 

tənzimlənməsi məqsədilə Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradılaraq müstəqil qurum kimi fəaliyyətə başlamışdır. 

Səmərəli məşğulluğun təmin edilməsi, yüksək əməkhaqqı ödənişli yeni iş yerlərinin açılması, ümumilikdə 

iqtisadi inkişafın cari səviyyəsi muxtar respublikada cinayətkarlıq üzrə hadisələrin minimum həddini 

şərtləndirməkdədir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin illik hesabatının sonunda bildirilir ki, 2010-cu 

il muxtar respublikanın ictimai-iqtisadi, sosial-mədəni həyatında dinamik inkişafın yeni bir mərhələsi kimi 

tarixə qovuşmaqdadır. Bu inkişafa öz töhfəsini verənlərin əməyi dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə keçən il 59 nəfər Azərbaycan Respublikasının orden, 

medal və fəxri adları ilə təltif edilmişdir. 1 nəfərə ali xüsusi rütbə verilmiş, 6 nəfər isə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşdür. Eyni zamanda, 26 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri 

adları ilə təltif olunmuşdur.  

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafı, sürətli tərəqqisi, durmadan yeniləşməsi və 

burada həyata keçirilən irimiqyaslı islahatların uğurlu nəticələri, iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni sahələrdə əldə 

olunmuş əsaslı nailiyyətlər bu qədim türk diyarını dünyaya yeni formada və məzmunda təqdim etməyə imkan 

verir.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatını çapa hazırladılar: 

Tahir AYDINOĞLU,  

Namiq QƏDİMOĞLU 

 

Xalq qəzeti.-2011.-15 fevral.-N 35.-S.2-3. 
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Naxçıvan: böyük quruculuğun sadə fəlsəfəsi 
 

BU, BÖYÜK ÖNDƏRİN SİYASİ KURSUNA MÜNASİBƏTDƏ SÖZLƏ ƏMƏLİN,  

DƏRİN SƏDAQƏTLƏ KONKRET İŞİN VƏHDƏTİNDƏN YARANIB 

 

Birinci yazı 

 

Bəli, son on beş il ərzində muxtar respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatında böyük irəliləyişlər 

yaranıb. Dünənə qədər adi və ucqar bir əyalət mərkəzini xatırladan, işıqsız, qazsız qalan və digər məişət 

problemləri ilə çırpınan Naxçıvan son illər Şərqin, Avropanın inkişaf etmiş şəhərləritək yenidən qurulub, 

gözəlləşib. Təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri işlədiyi dövrdə qoyulan yeni həyat quruculuğu xətti uğurla davam etdirilib. 1995-cı il dekabrın 16-da 

birinci çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisin sessiyasında Ali Məclisin Sədri seçilən Vasif Talıbov Ulu öndərin 

quruculuq və inkişaf xəttinin konkret bir regionda-ağır blokada şəraitində yaşayan, davamlı olaraq enerji qıtlığı 

keçirən, kommunikasiya əlaqələrinin olmaması ucbatından mal-material, xammal gətirilməsində ciddi 

problemlərlə üzləşən regionda fəal yaradıcı gücə malik olmasını öz əməyi və gərgin yaradıcı əməyi ilə sübut 

edib. “Mənim ayrıca bir fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə həsr edəcəyəm”-deyərək siyasət 

meydanına qədəm qoyan Ali Məclisin Sədri Böyük öndərin siyasi kursuna münasibətdə sözlə əməlin, dərin 

sədaqətlə konkret işin vəhdəti nəticəsində istəyinə nail olub. Tələbkarlıq və prinsipiallıq, yaradıcılıq, intizam və 

məsuliyyət, qəti siyasi mövqe, xeyirxahlıq, humanizm, torpağa bağlılıq və vətənpərvərlik onun siyasi portretinin 

əsas cizgilərini təşkil edir. Qurucu-rəhbər obrazının bütün əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri də onun simasında 

cəmləşib. Muxtar Respublikanın yeni inkişaf mərhələsinə-intibah dövrünə qədəm qoymasında da bu amil 

önəmli rol oynayıb. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev dörd il sonra də bu keyfiyyətləri yüksək 

qiymətləndirərək deyib: “Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif 

Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun bir çox xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o çox gənc idi. Daxilən bir az 

fikirləşdim ki, gəncliyinə görə, bəlkə də ağır, çətin olar. Ancaq o sübut etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına 

sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər”. 

 Prezident İlham Əliyev də çıxışlarının birində bu amili yüksək qiymətləndirərək deyib: “Bəzən sualı 

verirlər ki, uğurlu siyasətin əsas səbəbi nədir. Mən hesab edirəm ki, xalqa olan məhəbbətdir. Doğma torpağa 

olan məhəbbətdir. Əgər bu varsa, deməli, rəhbərlikdə olan şəxslər də öz doğma xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə 

xidmət edirlər. Bu Naxçıvanda var və məni çox sevindirir”. Dövlət başçımız başqa bir çıxışında isə bununla 

bağlı belə deyib: “Mən Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbovun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Onun 

fəaliyyəti nəticəsində burada bu işlər görülür və o da sizə arxalanır. Öz fəaliyyəti ilə ulu öndər Heydər Əliyevin 

tutduğu yolu Naxçıvanda davam etdirir. Bu çox böyük nailiyyətdir”. 

  

Uğurlu siyasətin əsas amili 

  

Naxçıvan diyarının iyirmi il bundan əvvəlki dövrü də bir növ qaynar qazana bənzəyirdi. Onda bu torpaq 

həqiqətən də özünün ağır, məşəqqətli günlərini yaşayırdı. “Ölüm və ya olum” dilemması qarşısında qalmışdı. 

Elə bu yerdəcə kimsə soruşa bilər ki, bəs nə əcəb bu torpaq məkirli və xəyanətkar planların qurbanına 

çevrilmədi? Cavabı da qısa və aydındır: əgər həmin ağır, ictimai-siyasi proseslərin qarışdığı illərdə tale Heydər 

Əliyevtək müdrik, uzaqgörən bir siyasətçini bu torpağa xilaskar göndərməsəydi, onda bu diyarın indiki 

varlığından və inkişafından danışmaq da əbəs olardı. Ulu öndər Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində 

işlədiyi qısa vaxt ərzində böyük uzaqgörənliklə qəbul etdiyi siyasi qərarlarla nəinki regionu ağır bəlalardan, 

oddan-alovdan xilas etdi, eləcə də onun uzun müddətə hesablanmış inkişaf strategiyasını işləyib hazırladı. Bu 

gün də muxtar respublika həmin strategiya üzrə inkişaf edir.  

 Düz on beş il bundan əvvəl bölgədə start götürən yeni həyat quruculuğu xətti də bu amilə söykənir. Elə 

o vaxtdan həyata keçirilən tədbirlər vüsət və sürət etibarı ilə də digər rayonlarda aparılan analoji işlərdən 

fərqlənir. Bəlkə bu ilk növbədə Avropanın, eləcə də Şərqin qabaqcıl ölkələrinin təcrübələrindən, arxitektura 

üslublarından geniş istifadə olunması ilə bağlıdır. Amma bir vaxtlar, daha doğrusu miladi tariximizin XI-XII 
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əsrlərində təməli qoyulan, orta əsrlərdə məşhur olan Naxçıvan memarlıq məktəbinin ənənələri də unudulmayıb. 

Şərq memarlığı ilə Avropa memarlığının qarşılıqlı sintezindən bacarıqla istifadə olunur. Nuh peyğəmbərin 

məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi, böyük romantik şair Hüseyn Cavidin məqbərəsinin ucaldılması, 

Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, folklorunun-bir sözlə milli irs və düşüncə tərzinin unikal ifadə vasitəsinə 

çevrilmiş onlarla tarixi-memarlıq abidəsinə yeni nəfəs verilməsi də dediklərimi sübutlayır. Ordubad şəhərindəki 

tarixi abidələrə göstərilən qayğı iki yeraltı abidəni də əhatə etmiş, onlar əsaslı təmir olunaraq yenidən istifadəyə 

verilmişdir. Hazırda həmin obyektlərdə xalçaçılıq sexi, əl işlərinin satış-sərgi mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Regionun şəhər və rayon mərkəzlərində, kəndlərində görülən işlər, tikilən binalar, salınan körpülər, 

çəkilən yollar da göz oxşayır, könül açır. Bu sırada yeni tikilən ali, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərini, 

səhiyyə ocaqlarını, mədəniyyət müəssisələrini xüsusi qeyd etməyə dəyər. Onların hər biri görünüşləri ilə diqqəti 

cəlb edir. Hər bir obyektdə müasir tikinti mədəniyyətinin, texnologiyalarının son nailiyyətlərindən istifadə 

olunub. 

Son on beş ildə həyata keçirilən məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər sayəsində region tərəqqidən intibaha 

doğru böyük inkişaf yolu keçib. Sosial-iqtisadi inkişafın özünəməxsus modeli yaradılan Naxçıvanda tikinti-

quruculuq işləri böyük zövq və istəklə aparılır, muxtar respublikanın inkişafına, gələcəyinin möhkəm təməllər 

üzərində qurulmasına xidmət edən layihələr reallaşdırılır. Bunu bir neçə statistik rəqəmlərlə açıqlamaq 

istəyirəm. Bu müddətdə ərzində muxtar respublikada 364 yeni sənaye müəssisəsi işə düşüb. Əsas kapitala 2 

milyard manata yaxın investisiya yönəldilib. Bu investisiyadan səmərəli istifadə nəticəsində 393 inzibati bina, 

mənzil-kommunal təsərrüfatı sahəsində 593 obyekt, 406 su nasos stansiyası və subartezian quyusu, 119 körpü, 

45 məişət evi və ticarət mərkəzi, 231 elm və təhsil müəssisəsi, 173 səhiyyə müəssisəsi, 33 idman obyekti və 

sairə tikilib. Cəmi 7 min nəfərə yaxın sakini olan Şərur şəhərində müasir tipli olimpiya-idman kompleksinin 

tikilib istifadəyə verilməsi kiçik şəhərə böyük idman mədəniyyəti gətirib. Sərhəd bölgəsi olan Heydərabadda 

tikilən müasir obyektlər, ikimərtəbəli yaşayış evləri qəsəbəyə şəhər görkəmi verib. 

Ötən il daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 62 milyon 220 min ABŞ dolları dəyərində sənaye 

məhsullarının qonşu xarici ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunması da regionun getdikcə 

artan iqtisadi potensialından xəbər verib. Sahibkarlıq fəaliyyəti və ticarət üçün yaradılmış münbit şəraitin 

nəticəsi olaraq xarici ticarət əlaqələrinin coğrafiyası xeyli genişlənmiş, iki il bundan əvvəl isə ilk dəfə olaraq 

idxal ixracı üstələyərək xarici ticarətdə müsbət saldo yaranıb. 

Həyata keçirilən mühüm quruculuq tədbirlərindən biri də 10394 hektar sahədə yeni yaşıllıq 

zolaqlarının–meşə massivlərinin, meyvə bağlarının salınması olub. Yaşıllıq zolaqları muxtar respublika 

ərazisinin artıq 8 faizini əhatə edib. Halbuki on il bundan əvvəldə bu rəqəm cəmi bir faizi təşkil edirdi. 

  

Məmləkətimiz üçün strateji əhəmiyyətli bölgə 

  

Təbii ki, bölgəyə dövlətin qayğı və dəstəyinin çox olması ilk növbədə regionun yerləşdiyi geosiyasi 

mövqedən irəli gəlib. Çünki Naxçıvan ölkəmiz üçün həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir bölgə olub. Tarixə 

bir qədər nəzər salsaq, aydın görərik ki, muxtar respublika bir yandan geostrateji mövqeyi və zəngin təbii 

sərvətləri ilə diqqəti özünə cəlb edibsə, digər tərəfdən əlverişli tranzit imkanlarına malik olması, Böyük İpək 

Yolunun üzərində yerləşməsi onu iri ölkələrin maraqlarının kəsişdiyi əraziyə çevirib. Bütün bunlar isə qədim 

Naxçıvanı dəfələrlə hərbi və siyasi savaş meydanı edib.  

Naxçıvan şəhəri bizim eranın onuncu əsrində Naxçıvan şahlığının, on ikinci əsrdə qüdrətli Atabəylər 

dövlətinin, on səkkizinci əsrdə siyasi səhnədə əhəmiyyətli rol oynayan Naxçıvan xanlığının, 1918-ci ildə 1 

milyondan artıq əhaliyə malik Araz-Türk Respublikasının paytaxtı olması Azərbaycan dövlətçiliyinin, siyasi və 

diplomatik münasibətlər sisteminin formalaşmasında mühüm mərhələ təşkil edib. Naxçıvanın muxtariyyət əldə 

etməsindən sonra formalaşmış xarici dövlətlərlə əlaqələr sahəsində təcrübəsi Azərbaycan dövlətçiliyinin daha da 

zənginləşməsinə xidmət edib. Amma bu müddətdə məkrli erməni iddiaları daim onun başı üzərində olub. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində bu təhlükə yenidən baş qaldırıb. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rəhbəri kimi ulu öndər Heydər Əliyev xarici dövlətlərlə münasibətdə qonşuluq prinsipinin 

əsaslarını yaradaraq tətbiq etdi, İran və Türkiyə ilə mehriban münasibətlər quruldu, Araz çayı üzərində Şahtaxtı-

Poldəşt, Sədərək-Dilucu körpüləri salındı. Sadələşdirilmiş rejimdə işləyən yeni sərhəd-keçid məntəqələri 

yaradıldı. İranın və Türkiyənin Naxçıvan Muxtar Respublikasında konsulluqları fəaliyyətə başladı. O dövrdə 
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böyük uzaqgörənliklə tətbiq olunan düzgün siyasi xətt Naxçıvanın işğalının qarşısını almaqla bərabər son dərəcə 

ağır blokada şəraitində olan bölgədə yaşayışı və inkişafı təmin etdi.  

Dahi öndər siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində bu torpağın möhkəmlənməsinə və onun inkişafına 

xüsusi qayğı göstərib. Bu amil də torpaqlarımıza zaman-zaman  göz tikən bədxah və yaramaz erməni 

millətçilərinin məkrli planlarının və niyyətlərinin puç olmalarında önəmli rol oynayıb. “Mən son vaxtlar 

Naxçıvanın inkişafı ilə əlaqədar bəzi tədbirlər həyata keçirmək barədə qərarlar vermişəm. Bunlar lazımdır. Nə 

üçün? Çünki Naxçıvanın vəziyyəti, onun coğrafi vəziyyəti və Naxçıvana qarşı ermənilərin daimi ərazi iddiası 

Naxçıvanı xüsusi inkişaf etdirmək məsələsini qarşımıza qoyur. Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim torpaqlarından 

biridir. Naxçıvanda Azərbaycanın milli mədəniyyətini, memarlığını, rəssamlığını nümayiş etdirən abidələr 

vardır. 

Biz Azərbaycanın xüsusi ağır şəraitdə olan bir hissəsini gərək o qədər inkişaf etdirək ki, oradakı 

problemlər insanları narahat etməsin. Həmin insanlar orada daim yaşasınlar. Azərbaycan torpağını qorusunlar, 

saxlasınlar. Bax, bunlara görə bu qərarlar qəbul olunmuşdur”. 

Prezident İlham Əliyev də bu siyasi xətti uğurla davam etdirir, ulu öndərin tövsiyə və tapşırıqlarını 

layiqincə yerinə yetirir. Çıxışlarının birində isə bununla bağlı deyib: “Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyev Naxçıvana çox diqqətlə yanaşırdı. Ona görə yox ki, burada anadan olmuşdu, bura onun vətəni idi. Ona 

görə ki, siyasi xadim kimi Naxçıvanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü”. 

  

Rəhbər ağıllı, tədbirli və qətiyyətli olanda... 

  

Ötən ilin oktyabr ayında muxtar respublikaya növbəti səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərdə dövlət 

başçımız qazanılan uğurların hansı mənbədən, gücdən qaynaqlandığını da açıqlayaraq müstəqil dövlətçilik 

tariximizin ağır və çətin dövrlərinin bəzi məqamlarını xatırladıb: “Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın bütün 

bölgələrində özünü büruzə verir. Hər bir yerdə, hər bir şəhərdə, hər bir rayonda quruculuq, abadlıq işləri aparılır. 

Böyük investisiyalar qoyulur. İqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapır”.  

Heç şübhəsiz ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarına uyğun olaraq həyata 

keçirilən tədbirlərin çox olması da regionun yerləşdiyi geosiyasi mövqe ilə bağlıdır. Blokada şəraitində 

yaşamasına baxmayaraq burada aparılan tikinti-abadlıq işləri düşmənlərimiz üçün göz dağına çevrilir. Xüsusən 

də ucqar və sərhəd yaşayış məskənlərində-Havuşda, Şadada, Qaraağac və Heydərabadda tikilənlər. Məgər 

düşmənlərimiz Naxçıvanı iqtisadi blokadanın ağrıları şəraitində yaşamağa məcbur edəndə onların başlıca 

məqsədləri bu torpağı iqtisadi cəhətdən zəiflətməklə onu ələ keçirmək istəyindən ibarət olmayıbmı? Top-

tüfənglə niyyətlərinə çata bilməyəndə onlar istəyiblər ki, bu əzəli oğuz-türk yurdunda yaşayan insanların əhval-

ruhiyyəsini aşağı salmaqla onları öz ev-eşiklərindən, ocaqlarından “perik” salsınlar...  

 Amma müdriklərimizin belə bir sözü, kəlamı da vardır ki, sərkərdə igid olanda ordunu heç zaman bada 

vermir. Son illərdə belə bir deyim də formalaşıb ki, elin-obanın başçısı, ağsaqqalı öz yerində oturanda-

əyləşəndə, əhalinin yaşayışında, gün-güzəranında çətinliklər, problemlər yaranmır, el ilə gələn dərd-bəla da toy–

bayramla həll olunur. Təki rəhbər ağıllı və tədbirli, qətiyyətli bir lider olsun. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

bu günkü sosial-iqtisadi inkişafında da qazanılan uğurlarda bu amil də önəmli rol oynayır. Bu səbəbdən muxtar 

respublika nəinki iqtisadi və sosial böhrandan qısa vaxt ərzində yaxa qurtarıb, həmçinin onun dinamik inkişafı 

təmin edilib.  

 2003-cü ildən bu günədək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 44 min 647 yeni iş yeri açılmışdır ki, 

onun da 29 min 393-ü və yaxud 66 faizi daimi iş yerləridir. Bu isə o deməkdir ki, ərazisi əsasən xarici 

dövlətlərlə sərhəddə yerləşən, sadələşdirilmiş birgə gömrük-keçid qaydaları fəaliyyət göstərən bir regionda bu 

qədər iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin iş dalınca yaxın-uzaq ünvanlara, qonşu ölkələrə getməsinə ehtiyac 

qalmayıb. 

 

İkinci yazı 

 

Hazırda muxtar respublikada əhalinin 89 növdə ərzaq, 153 növdə qeyri-ərzaq olmaqla 242 növdə 

məhsula olan tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, enerji 

təhlükəsizliyi də bu gün xüsusi diqqət yetirilən sahələrdəndir.. Bu istiqamətdə muxtar respublikada böyük 
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layihələr həyata keçirilib. Vaxt var idi ki, bölgədə elektrik enerjisi sutka ərzində uzun fasilələrlə verilirdi. O da 

qonşu ölkələrdən baha qiymətə almaq hesabına. Dövlət başçısının “Azərbaycan Respublikasında elektrik 

enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2 may 2005-ci il tarixli sərəncamından 

sonra isə vəziyyət tamam dəyişdi. Enerji təsərrüfatının gücləndirilməsi sahəsində təsirli tədbirlər görüldü, modul 

və qaz-turbin elektrik stansiyaları, Heydər Əliyev su anbarı üzərində elektrik stansiyası tikildi. Az vaxt ərzində 

muxtar respublika elektrik enerjisi alan bölgədən elektrik enerjisi ixrac edən regiona çevrildi. Hazırda muxtar 

respublika Türkiyəyə gündə 16 meqavat elektrik enerjisi verir.  

20 meqavat gücündə olan Biləv Su Elektrik Stansiyası Naxçıvan MR-də həyata keçirilən ən böyük 

infrastruktur layihələrindən biridir. Stansiyanın tikintisinə 2008-ci ilin mart ayından başlanılmış və qısa vaxt 

ərzində başa çatdırılmışdır. Gilançay üzərində tikilən stansiyada Avstriya istehsalı olan 2 turbin və generatorlar 

quraşdırılmışdır. Stansiyanın açılış mərasimində iştirak edən dövlət başçısı demişdir: “Mən çox şadam ki, 

Naxçıvanda nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla inkişaf edir, 

burada quruculuq-abadlıq işləri çox sürətlə gedir, bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni müəssisələr, fabriklər 

açılır, yollar çəkilir... Biləv Su Elektrik Stansiyasının açılışı, sadəcə olaraq görülən işlərin yeni mərhələsidir. O, 

təbiətdən qaynaqlanan bir enerjidir, gücdür. Su mənbələrimizdən səmərəli istifadə etmək üçün Azərbaycanda 

çoxlu tədbirlər görülüb və bu tədbirlər ardıcıl şəkildə həllini tapır”. 

Prezident İlham Əliyev 87 kilometr uzunluğunda olan Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolunun 

açılışında da iştirak etmişdir. Böyük İpək Yolunun bir hissəsi sayılan bu yol Kəngərli, Şərur və Sədərək 

rayonlarını birləşdirir. Avropa standartları əsasında salınan yolun ümumi en sahəsi 23, asfalt qatının eni 17,2 

metrdir. Magistral 4 zolaqlıdır. Zolaqları 1 metr enində xətt ayırır. Bununla bərabər, yolun hər iki istiqamətində 

təhlükəsiz zona salınıb. 

Heç kimə sirr deyil ki, hər bir cəmiyyətin tərəqqisi xeyli dərəcədə təhsilin inkişafından və onun 

əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılıdır. Təsadüfi deyil ki, ölkənin ağır və çətin dövründə – 1995-

ci ildə keçirilən tədbirlərin birində “Mən müəllim sənətini, müəllim işini və zəhmətini yüksək qiymətləndirirəm. 

Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, müəllimə 

xərcləməlidir” – deyən ümummilli lider təhsilin maddi bazasının gücləndirilməsini vacib və təxirəsalınmaz 

vəzifələrdən biri hesab edirdi. 

Prezident İlham Əliyev də öz fəaliyyətində dəfələrlə bu xəttə sadiq olduğunu sübut etmişdir. Ötən il 

muxtar respublikaya səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin birində dövlət başçısı demişdir: “Mən müəllimlərin 

əməyini çox yüksək qiymətləndirirəm. Hər bir ölkənin inkişafı üçün müəllimlərin fəaliyyəti başlıca rol oynayır. 

Çünki ölkə təbii sərvətlərlə zəngin ola bilər, ölkənin digər imkanları, yəni, maliyyə imkanları geniş ola bilər. 

Amma əgər peşəkar kadrlar yoxdursa, intellektual potensial yüksək səviyyədə deyilsə, o ölkələr həmin 

imkanlardan heç vaxt səmərəli şəkildə istifadə edə bilməyəcəklər”. 

Məhz təhsilə dövlət səviyyəsində bu cür yüksək qiymətin verilməsinin nəticəsidir ki, son 10 ildə muxtar 

respublikada 68 min 374 şagirdlik 168 məktəb binası, 1398 yerlik 14 uşaq bağçası, 18 musiqi məktəbi, 9 

məktəbdənkənar tədris müəssisəsi tikilib və ya yenidən qurulub. Yeni təhsil müəssisələrində müəllim və 

şagirdlər üçün nümunəvi şərait yaradılmış, fənn kabinələri, laboratoriyalar, açıq və örtülü idman qurğuları 

müasir avadanlıqla təchiz edilmiş, ən yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyaları tətbiq olunmuşdur. 

130-dan çox yaşı olan Yengicə kənd orta məktəbi nəinki Şərur rayonunun, eləcə də muxtar 

respublikanın ən qocaman təhsil ocağıdır. Muxtar respublikada tikilən yeni məktəb binalarından biri də həmin 

kəndin payına düşüb. 568 yerlik təhsil ocağında müəllim və şagirdlərin ixtiyarına 32 sinif otağı ilə bərabər, 

zəngin əyani vəsaitlərlə təmin olunan fənn kabinetləri, laboratoriyalar, kitabxana, idman zalı, yeməkxana 

verilib. Şagirdlərin müasir informasiya texnologiyalarına yiyələnə bilmələri üçün burada 2 kompüter otağı 

yaradılıb. Hər bir otaqda 19 kompüter internetə qoşulub. İki elektron lövhəli sinif də tədrisin yüksək səviyyədə 

aparılmasına imkan verir. 

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əli Camalovun adını daşıyan Maxta kənd orta məktəbi də yeni 

istifadəyə verilən təhsil ocaqlarındandır. Üçmərtəbəli, 540 şagirdlik binada sinif otaqları, fənn kabineti və 

laboratoriyalar zəruri vəsaitlərlə təchiz olunub. 594 şagirdlik 2 nömrəli Sədərək orta məktəbinin binası da 

təzədir. Bu müasir bina sərhəd bölgəsində təhsilin yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün lazımi avadanlıqlara 

malikdir. 
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612 şagirdlik Zeyvə kənd orta məktəbinin binasını isə “Gəmiqaya” MMC 5 aya tikib qurtarıb. 

Məktəbdə 33 sinif otağı, zəngin əyani vəsaitlərlə təmin olunan fənn kabinetləri, laboratoriyalar, kitabxana, 

idman zalı, yeməkxana, 2 kompüter, elektron lövhəli sinif otaqları var. 

“Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Keçən il ümumi daxili məhsul artmışdır, bu il də artır, 

templər yüksəkdir. Bütün bu gözəl nəticələri biz Naxçıvanın dəyişən, gözəlləşən simasında görürük”. Cənab 

İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti dövründə ölkəmizdə sosial problemlərin həlli, eləcə də səhiyyənin 

inkişafı ümdə vəzifələr sırasına çıxarılıb. Regionların sosial iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı da bu 

sahədə mövcud olan problem və çatışmazlıqları həll etməyə real imkan yaradıb. Ölkədə səhiyyə şəbəkələrinin 

genişləndirilməsi, onların maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində konkret vəzifələr də 

müəyyənləşib. Bu səbəbdəndir ki, hər il böyük həcmlə artan dövlət büdcəsinin xeyli hissəsi sosial siyasətin 

həllinə yönəldilir. Bu siyasətin davam etdirilməsinin vacibliyindən danışan dövlət başçımız bu amilin ölkənin 

iqtisadi gücü ilə də sıx bağlı olduğunu bildirib. ”Mən istəyirəm ki, hər bir xəstəxana onun yerləşməsindən asılı 

olmayaraq müasir səviyyədə olsun. Azərbaycanda hər bir sahədə müasirlik, yenilik və keyfiyyət özünü daim 

göstərsin və Azərbaycan xalqı bu gözəl imkanlardan bəhrələnsin. Bu, bir tərəfdən insanlara olan diqqətin və 

qayğının əlamətidir, digər tərəfdən Azərbaycanın bugünkü imkanlarını göstərir”.  

Onu da qeyd edək ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq Naxçıvanda 

aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri sırasında yeni səhiyyə ocaqlarının tikilməsi, onların maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi də mühüm yer tutur. Bu gün muxtar respublikanın hər bir rayonunda ən müasir 

tələblərə cavab verən mərkəzi xəstəxana binalarının tikintisi proqramı uğurla icra olunmaqdadır. Belə ki, 5 

mərkəzi xəstəxana binası tikilmiş, 1 mərkəzi xəstəxananın inşası isə davam etdirilir. Naxçıvan şəhərində ətraf 

bölgələrdə analoqu olmayan diaqnostika-müalicə və doğum mərkəzləri istifadəyə verilmiş, bundan başqa 42 

xəstəxana, 51 həkim ambulatoriyası, 56 feldşer-mama, 17 tibb məntəqəsi tikilmiş və ya əsaslı şəkildə yenidən 

qurulmuşdur. Naxçıvan Müalicə Diaqnostika Mərkəzi, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi, Naxçıvan şəhər Doğum 

Mərkəzi, Şərur, Şahbuz, Culfa rayon mərkəzi xəstəxanaları üçün inşa olunan obyektlər Avropa standartları 

əsasında qurulub. Ötən il Sədərək rayon mərkəzi xəstəxanası üçün inşa olunan yeni binanın açılış mərasimində 

Prezident İlham Əliyev iştirak edib.  

Muxtar respublikada reallaşdırılan səmərəli demoqrafik və sosial iqtisadi siyasətin uğurlu nəticəsidir ki, 

son illər ərzində əhalinin orta ömür müddəti 4,2 il yüksələrək 74,4 ilə çatıb. Muxtar respublikanın tarixində ilk 

dəfə olaraq ötən il ərzində doğulan körpələrin sayının on min nəfəri ötməsi də iqtisadi inkişafın sosial vəziyyətin 

ürəkaçan olmasından irəli gəlib. Halbuki sovet dönəmində, daha doğrusu 1988-ci ildə bu rəqəm indikindən 34,3 

faiz az olub. Müqayisə olunan dövrdə əhalinin sayı isə 115,6 min nəfər artaraq 410 min nəfərə çatıb. 

Demoqrafik inkişafa dair daha bir müsbət nümunə: Əgər ötən əsrin səksəninci illərinin sonlarında 

muxtar respublikada bir kvadrat kilometrə düşən əhalinin sayı cəmi 55 nəfəri təşkil edirdisə, ötən ilin sonunda 

bu göstərici 76-a çatıb. Hər min nəfər hesabı ilə bir yaşa qədər ölən uşaqların sayı isə 28,3 nəfərdən 1,2 nəfərə 

enib. Təbii ki, dinamik əhali artımı demoqrafik siyasətin səmərəliliyini təsdiqləyir.  

Düzdür, regionların sosial-iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramına uyğun olaraq həyata keçirilən 

tədbirlərdə başlıca məqsəd əhalinin üzləşdiyi sosial-iqtisadi problemləri həll etməklə adamlar üçün daha yaxşı 

yaşayış şəraiti yaratmaqdan ibarətdir. Naxçıvanda quruculuq və abadlıq tədbirlərinin yüksək sürətlə, böyük 

zövqlə, canıyananlıqla aparılması da təbii ki, ilk növbədə bu amala xidmət edir. Görülən işlər sosial-iqtisadi 

inkişafımızda böyük irəliləyişlərin bəhrəsi olmaqla bərabər, adamların təfəkkür, düşüncə və psixologiyalarında 

da müəyyən dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. İnsanların həyata və cəmiyyətə olan baxışları xeyli dəyişib, 

torpağa bağlılıq hissləri artıb. Bunun da nəticəsidir ki, min bir əziyyətlə yaradılanlar, tikilənlər, qurulanlar 

əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, dağıdılmır, əksinə, onlara sahiblik hissi yarandığından göz bəbəyi kimi qorunub 

saxlanılır. 

Az vaxt ərzində regionun iqtisadi göstəriciləri də xeyli yüksəlib. Dünənə qədər sahibsiz qalan, yaxud 

xammal şəklində yaxın-uzaq ünvanlara satılan yeraltı təbii sərvətlərdən müasir texnoloji avadanlıqların tətbiqi 

hesabına səmərəli istifadə muxtar respublika sənayesində iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilməsinə səbəb 

olub. Ötən illər sənaye müəssisələrinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsi üçün səmərəli kredit 

mexanizmi qurulub, satış problemlərinin həlli üçün yerli və xarici bazarlara çıxış imkanları maksimum 

sadələşdirilib. Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində muxtar respublikanın sənaye sektorunda 12 min nəfərdən çox 

işlə təmin olunub, onların gücü ilə müəssisələrdə 237 adda məhsul istehsal edilir.  
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Zəngin yeraltı təbii sərvətlərə malik bölgədə qiymətli daşlar, xammal ehtiyatları çoxdur. Düzdür, sovet 

dönəmində onların bir çoxundan – travertin, mərmər, qum-çinqıl yataqlarından istifadə olunurdu. Amma aşkara 

çıxarılmayan yataqlar, mənbələr də az deyildi. Muxtar respublikada geniş imkanlara malik olan transmilli özəl 

şirkətin – “Gəmiqaya Holdinq”in yaradılması isə bu sahədə imkanları xeyli artırdı. Ankaradakı Texniki 

Universitetin əməkdaşları ilə birgə aparılan axtarışlar nəticəsində Kəngərli rayonunun Çalxanqala, Qarabağlar, 

Babək rayonunun Buzqov kəndləri ərazisində, uca dağların ətəyində qara, boz və qəhvəyi rəngdə mərmər 

yataqları üzə çıxarıldı.  

Bu gün adıçəkilən holdinqə məxsus Gəmiqaya Daş Emalı Sənaye Kompleksinin istehsal sexlərində 30-

dan artıq çeşiddə məhsul hazırlanır. Onların əksəriyyəti travertindəndir. Qara və qəhvəyi rəngli mərmərdən 

hazırlanan məhsullar antibakterial keyfiyyətə malikdir. Bu səbəbdən xarici bazarlarda onlara üstünlük verilir.  

Bir qədər də Şərur rayonunun Aralıq kəndində aparılan quruculuq tədbirləri haqqında danışmaq 

istərdim. Bu il ərzində o əsl mənada şəhər libasına bürünüb, burada müasir Azərbaycan kəndinin ən bariz 

nümunəsi yaradılıb. İlk əvvəl kəndarası yollar qaydaya salınıb. Sakinlərin təşəbbüsü ilə kəndin darısqal, ensiz 

yolları onların şəxsi həyətləri hesabına xeyli genişlənib, yola qara örtük döşənib. Yol boyunca uzanan həyətlər 

eyni formada hasara alınıb, onlara dəmir qapılar qoyulub. Bu dəfə yol kənarlarındakı palçıq arxlara da möhkəm 

əl gəzdirilib, onları çaylaq daşları ilə hörülərək çəkilən arxlar əvəz edib. Kənddəki bir çox sosial obyektlərdə də 

yenidənqurma və əsaslı təmir işləri aparılıb. Üstəlik də yeni obyektlər inşa olunub. Birmərtəbəli xəstəxana 

ikimərtəbəli müasir obyektlə əvəzlənib. İndi burada yeni tipli orta məktəblə yanaşı yeddiillik uşaq musiqi 

məktəbi, böyük mədəniyyət evi, xəstəxana, poçt məntəqəsi və digər obyektlər də fəaliyyət göstərir.  

Muxtar respublikada isə belə abad, yaraşıqlı və gözəl kəndlər sayca çoxdur. Təkcə Şərur rayonunda 

Yengicə, Zeyvə, Tumaslı, Maxta, Aşağı Yaycı, Mahmudkənd kəndlərini buna misal göstərmək olar.  

Bəli, XXI əsrin Naxçıvanı sürətlə, dinamik inkişaf edən, günü-gündən gözəlləşən bir bölgəyə çevrilib. 

Ulu öndərin “Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın 

gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə 

yetirilsin” sözləri bu gün artıq həqiqətdir. 

Artıq Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbinin Naxçıvan modeli də formalaşıb. Bu məktəbdə tədris olunan 

dərslərin başlıca qayəsini milli dövlətçilik, vətənpərvərlik, yurda, torpağa bağlılıq hissləri təşkil edir. Müasir 

dünya standartları səviyyəsində qurulan hər obyekt, yaradılan şərait isə adamlara yeni bir mədəniyyət aşılayır. 

Bu yeniliyin təsiridir ki, bu gün Naxçıvanda küçə və meydanlar, park və xiyabanlar öz təmizlikləri ilə daha çox 

seçilirlər.  

Naxçıvan indi yalnız regional deyil, dövlətlərarası əməkdaşlıqda da yaxından iştirak edir. Azərbaycan-

Türkiyə, Azərbaycan-İran əlaqələri kontekstində o, aparıcı rol oynayır. Son illər Naxçıvan ölkəmizlə yaxından 

əməkdaşlıq edən xarici dövlətlər, beynəlxalq qurumlar üçün həm də cəlbedici regiona və etibarlı tərəfdaşa 

çevrilib. Bu gün muxtar respublikanın Türkiyə, İran İslam Respublikası ilə bərabər Avstriya arasında da yaxın 

və sıx əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur. 2009-cu ilin oktyabr ayının 2-də və 3-də Türkdilli Ölkələrin Dövlət 

Başçılarının IX Zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi də muxtar respublikanın tanıdılmasında önəmli rol 

oynayıb. Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov da XXI əsr Avropa siyasətinin qəbul etdiyi yeni 

simalardandır.  

 

Məmməd MƏMMƏDOV,  

Naxçıvan MR Ali Məclisinin  deputatı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar jurnalist 

 

525-ci qəzet.-2011.-18 yanvar.-N.9.-S.4, 19 yanvar.-N.10.-S.4. 
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Həmişəcavan Naxçıvan 

 
Son 15 il ərzində muxtar respublikanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatında böyük irəliləyişlər baş verib. 

Dünənə qədər ucqar bir əyalət mərkəzini xatırladan, işıqsız, qazsız qalan və digər məişət problemləri ilə çırpınan 

Naxçıvan şəhəri son illər büsbütün yenidən qurulub. Təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işlədiyi dövrdə qoyulmuş yeni həyat quruculuğu xətti bu 

gün də uğurla davam edir. 1995-ci ilin dekabrında Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçilən Vasif Talıbov 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ulu öndərin quruculuq və inkişaf xəttinin blokada şəraitində yaşayan 

regionda həyata keçirilməsi üçün əməyini əsirgəmir. 

Həyata keçirilən məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər sayəsində region az vaxt ərzində böyük inkişaf yolu keçib. 

Bunu statistik rəqəmlər də sübut edir: son bir neçə il ərzində muxtar respublikada 364 yeni sənaye müəssisəsi 

işə düşüb, əsas kapitala 2 milyard manata yaxın investisiya yönəldilib, bu investisiyadan səmərəli istifadə 

nəticəsində 393 inzibati bina, 593 mənzil-kommunal obyekti, 406 su nasos stansiyası və subartezian quyusu, 

119 körpü, 45 məişət evi və ticarət mərkəzi, 231 elm və təhsil, 173 səhiyyə müəssisəsi, 33 idman obyekti və s. 

tikilib. Cəmi 7 min nəfərə yaxın sakini olan Şərur şəhərində müasir olimpiya-idman kompleksinin istifadəyə 

verilməsi kiçik şəhərə böyük idman gətirib. Sərhəd bölgəsi olan Heydərabadda tikilən müasir obyektlər, yaşayış 

evləri isə qəsəbəyə şəhər görkəmi verib.  

Ötən il daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 62 milyon 220 min dollarlıq sənaye məhsullarının xarici 

ölkələrə və respublikamızın bölgələrinə ixrac olunması da regionun getdikcə artan iqtisadi potensialından xəbər 

verir. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılan münbit şəraitin nəticəsi olaraq muxtar respublikanın xarici ticarət 

əlaqələrinin coğrafiyası xeyli genişlənib. 2 il əvvəl isə ilk dəfə olaraq ixrac idxalı üstələyib və beləliklə, xarici 

ticarətdə müsbət saldo yaranıb.  

Həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri də 10394 hektar sahədə yeni yaşıllıq zolaqlarının - meşə 

massivlərinin, meyvə bağlarının salınmasıdır. Bu gün muxtar respublika ərazisinin 8 faizini yaşıllıqlar təşkil 

edir. Halbuki 10 il əvvəl bu rəqəm cəmi 1 faiz idi.  

Təbii ki, bölgəyə dövlətin qayğı və dəstəyinin bu səviyyədə olması ilk növbədə regionun geosiyasi 

mövqeyindən irəli gəlir. Ümumiyyətlə, Naxçıvan MR Azərbaycan üçün həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir 

bölgə olub. Tarixə bir qədər nəzər salsaq, aydın görərik ki, muxtar respublika bir yandan geostrateji mövqeyi və 

zəngin təbii sərvətləri ilə diqqəti özünə cəlb edibsə, digər tərəfdən əlverişli tranzit imkanlarına malik olması, 

Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşməsi onu iri ölkələrin maraqlarının kəsişdiyi əraziyə çevirib. Bütün bunlar 

isə qədim Naxçıvanı dəfələrlə hərbi və siyasi savaş meydanı edib. 

Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərində muxtar respublikanın inkişafına xüsusi qayğı göstərib. 

Bu amil torpaqlarımıza zaman-zaman göz dikən erməni millətçilərinin məkrli planlarının və niyyətlərinin puç 

olmasında önəmli rol oynayıb. Həmin illər ulu öndər demişdir: "Mən son vaxtlar Naxçıvanın inkişafı ilə 

əlaqədar bəzi tədbirlər həyata keçirmək barədə qərarlar vermişəm. Bunlar lazımdır. Nə üçün? Çünki Naxçıvanın 

vəziyyəti, onun coğrafi vəziyyəti və Naxçıvana qarşı ermənilərin daimi ərazi iddiası Naxçıvanı xüsusi inkişaf 

etdirmək məsələsini qarşımıza qoyur. Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim torpaqlarından biridir. Naxçıvanda 

Azərbaycanın milli mədəniyyətini, memarlığını, rəssamlığını nümayiş etdirən abidələr vardır. Biz Azərbaycanın 

xüsusi ağır şəraitdə olan bir hissəsini gərək o qədər inkişaf etdirək ki, oradakı problemlər insanları narahat 

etməsin. Həmin insanlar orada daim yaşasınlar. Azərbaycan torpağını qorusunlar, saxlasınlar. Bax, bunlara görə 

bu qərarlar qəbul olunmuşdur".  

Bu gün Prezident İlham Əliyev ümummilli liderin siyasi xəttini uğurla davam etdirir. Naxçıvana səfərləri 

çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin birində dövlət başçısı demişdir: "Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev 

Naxçıvana çox diqqətlə yanaşırdı. Ona görə yox ki, burada anadan olmuşdu, bura onun vətəni idi. Ona görə ki, 

siyasi xadim kimi Naxçıvanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü".  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının icrası çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, 

aparılan tikinti-abadlıq işləri muxtar respublikanın simasını xeyli dəyişib. Bu dəyişiklik düşmən üçün əsl göz 

dağıdır. Məgər düşmənlərimiz Naxçıvanı iqtisadi blokada şəraitində yaşamağa məcbur edəndə onların başlıca 

məqsədləri bu torpağı iqtisadi cəhətdən zəiflətməklə onu ələ keçirmək istəyi olmayıbmı? Top-tüfənglə 

niyyətlərinə çata bilməyəndə çalışıblar ki, bu əzəli oğuz-türk yurdunda yaşayan insanlar ev-eşiklərindən, 

ocaqlarından didərgin düşsünlər. 
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Amma müdriklərimizin belə bir sözü var: "Sərkərdə igid olanda ordunu heç zaman bada vermir". Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının bugünkü sosial-iqtisadi inkişafı bu müdrik kəlamın doğruluğunu bir daha təsdiq edir. 

Muxtar respublika bu cür sərkərdələr - ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin düzgün siyasəti 

sayəsində nəinki iqtisadi və sosial böhrandan qısa vaxt ərzində yaxa qurtardı, həmçinin onun dinamik inkişafı 

təmin olundu. Prezident İlham Əliyevin sözüdür: "Mən çox şadam ki, Naxçıvanda nəzərdə tutduğumuz bütün 

məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla inkişaf edir, burada quruculuq-abadlıq işləri çox 

sürətlə gedir, bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni müəssisələr, fabriklər açılır, yollar çəkilir". 

Yenə də statistikaya nəzər salaq: 2003-cü ildən bəri Naxçıvan Muxtar Respublikasında 44,6 mindən çox yeni 

iş yeri açılmışdır ki, bunun da 29,4 mini və ya 66 faizi daimidir. Bu o deməkdir ki, iki xarici dövlətlə 

sadələşdirilmiş gömrük-keçid qaydaları fəaliyyət göstərən bir regionda bu qədər iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 

iş dalınca yaxın-uzaq ünvanlara, qonşu ölkələrə getməsinə ehtiyac qalmayıb. Onu da qeyd edək ki, yeni iş 

yerlərinin açılması, iqtisadiyyatın ümumi strukturuna uyğun olaraq və daxili bazarın qorunması tələbləri nəzərə 

alınaraq yeni istehsal və emal sahələrinin yaradılması sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması 

hesabına mümkün olmuşdur. Bu gün bölgədə ümumi daxili məhsul istehsalında özəl sektorun xüsusi çəkisi 86 

faiz təşkil edir. Hazırda muxtar respublikada əhalinin 89 növdə ərzaq, 153 adda qeyri-ərzaq məhsuluna olan 

tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 

Naxçıvan MR-də ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, enerji təhlükəsizliyi də hazırda xüsusi diqqət yetirilən 

sahələrdəndir. Bu istiqamətdə muxtar respublikada böyük layihələr həyata keçirilib. Vaxt var idi ki, bölgədə 

elektrik enerjisi sutka ərzində uzun fasilələrlə verilirdi. O da qonşu ölkələrdən baha qiymətə almaq hesabına. 

Dövlət başçısının "Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında" 2 may 2005-ci il tarixli sərəncamından sonra isə vəziyyət tamam dəyişdi. Enerji 

təsərrüfatının gücləndirilməsi sahəsində təsirli tədbirlər görüldü, modul və qaz-turbin elektrik stansiyaları, 

Heydər Əliyev su anbarı üzərində elektrik stansiyası tikildi. Az vaxt ərzində muxtar respublika elektrik enerjisi 

alan bölgədən elektrik enerjisi ixrac edən regiona çevrildi. Hazırda muxtar respublika Türkiyəyə gündə 16 

meqavat elektrik enerjisi verir.  

20 meqavat gücündə olan Biləv Su Elektrik Stansiyası Naxçıvan MR-də həyata keçirilən ən böyük 

infrastruktur layihələrindən biridir. Stansiyanın tikintisinə 2008-ci ilin mart ayından başlanılmış və qısa vaxt 

ərzində başa çatdırılmışdır. Gilançay üzərində tikilən stansiyada Avstriya istehsalı olan 2 turbin və generatorlar 

quraşdırılmışdır.  

Stansiyanın açılış mərasimində iştirak edən dövlət başçısı demişdir: "Mən çox şadam ki, Naxçıvanda nəzərdə 

tutduğumuz bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla inkişaf edir, burada quruculuq-

abadlıq işləri çox sürətlə gedir, bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni müəssisələr, fabriklər açılır, yollar 

çəkilir... Biləv Su Elektrik Stansiyasının açılışı, sadəcə olaraq görülən işlərin yeni mərhələsidir. O, təbiətdən 

qaynaqlanan bir enerjidir, gücdür. Su mənbələrimizdən səmərəli istifadə etmək üçün Azərbaycanda çoxlu 

tədbirlər görülüb və bu tədbirlər ardıcıl şəkildə həllini tapır".  

Prezident İlham Əliyev 87 kilometr uzunluğunda olan Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolunun 

açılışında da iştirak etmişdir. Böyük İpək Yolunun bir hissəsi sayılan bu yol Kəngərli, Şərur və Sədərək 

rayonlarını birləşdirir. Avropa standartları əsasında salınan yolun ümumi en sahəsi 23, asfalt qatının eni 17,2 

metrdir. Magistral 4 zolaqlıdır. Zolaqları 1 metr enində xətt ayırır. Bununla bərabər, yolun hər iki istiqamətində 

təhlükəsiz zona salınıb.  

Heç kimə sirr deyil ki, hər bir cəmiyyətin tərəqqisi xeyli dərəcədə təhsilin inkişafından və onun 

əhəmiyyətinin düzgün qiymətləndirilməsindən asılıdır. Təsadüfi deyil ki, ölkənin ağır və çətin dövründə - 1995-

ci ildə keçirilən tədbirlərin birində "Mən müəllim sənətini, müəllim işini və zəhmətini yüksək qiymətləndirirəm. 

Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli, müəllimə 

xərcləməlidir" - deyən ümummilli lider təhsilin maddi bazasının gücləndirilməsini vacib və təxirəsalınmaz 

vəzifələrdən biri hesab edirdi. 

Prezident İlham Əliyev də öz fəaliyyətində dəfələrlə bu xəttə sadiq olduğunu sübut etmişdir. Ötən il muxtar 

respublikaya səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin birində dövlət başçısı demişdir: "Mən müəllimlərin 

əməyini çox yüksək qiymətləndirirəm. Hər bir ölkənin inkişafı üçün müəllimlərin fəaliyyəti başlıca rol oynayır. 

Çünki ölkə təbii sərvətlərlə zəngin ola bilər, ölkənin digər imkanları, yəni, maliyyə imkanları geniş ola bilər. 
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Amma əgər peşəkar kadrlar yoxdursa, intellektual potensial yüksək səviyyədə deyilsə, o ölkələr həmin 

imkanlardan heç vaxt səmərəli şəkildə istifadə edə bilməyəcəklər". 

Məhz təhsilə dövlət səviyyəsində bu cür yüksək qiymətin verilməsinin nəticəsidir ki, son 10 ildə muxtar 

respublikada 68 min 374 şagirdlik 168 məktəb binası, 1398 yerlik 14 uşaq bağçası, 18 musiqi məktəbi, 9 

məktəbdənkənar tədris müəssisəsi tikilib və ya yenidən qurulub. Yeni təhsil müəssisələrində müəllim və 

şagirdlər üçün nümunəvi şərait yaradılmış, fənn kabinələri, laboratoriyalar, açıq və örtülü idman qurğuları 

müasir avadanlıqla təchiz edilmiş, ən yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyaları tətbiq olunmuşdur.  

130-dan çox yaşı olan Yengicə kənd orta məktəbi nəinki Şərur rayonunun, eləcə də muxtar respublikanın ən 

qocaman təhsil ocağıdır. Muxtar respublikada tikilən yeni məktəb binalarından biri də həmin kəndin payına 

düşmüşdür. 568 yerlik təhsil ocağında müəllim və şagirdlərin ixtiyarına 32 sinif otağı ilə bərabər, zəngin əyani 

vəsaitlərlə təmin olunan fənn kabinetləri, laboratoriyalar, kitabxana, idman zalı, yeməkxana verilib. Şagirdlərin 

müasir informasiya texnologiyalarına yiyələnə bilmələri üçün burada 2 kompüter otağı yaradılıb. Hər bir otaqda 

19 kompüter internetə qoşulub. İki elektron lövhəli sinif də tədrisin yüksək səviyyədə aparılmasına imkan verir.  

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əli Camalovun adını daşıyan Maxta kənd orta məktəbi də yeni istifadəyə 

verilən təhsil ocaqlarındandır. Üçmərtəbəli, 540 şagirdlik binada sinif otaqları, fənn kabineti və laboratoriyalar 

zəruri vəsaitlərlə təchiz olunub. 594 şagirdlik 2 nömrəli Sədərək orta məktəbinin binası da təzədir. Bu müasir 

bina sərhəd bölgəsində təhsilin yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün lazımi avadanlıqlara malikdir. 612 şagirdlik 

Zeyvə kənd orta məktəbinin binasını isə "Gəmiqaya" MMC 5 aya tikib qurtarıb. Məktəbdə 33 sinif otağı, zəngin 

əyani vəsaitlərlə təmin olunan fənn kabinetləri, laboratoriyalar, kitabxana, idman zalı, yeməkxana, 2 kompüter, 

elektron lövhəli sinif otaqları var. 

Naxçıvan MR-də aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri sırasında yeni səhiyyə ocaqlarının tikilməsi, 

onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi də mühüm yer tutur. Təkcə bir faktı qeyd edək ki, bu gün 

muxtar respublikanın hər bir rayonunda mərkəzi xəstəxanalar üçün yeni binalar tikilir. Artıq onların 5-i hazırdır, 

1-nin inşası isə davam edir. Bunlardan əlavə, Naxçıvan şəhərində diaqnostika-müalicə və doğum mərkəzləri 

istifadəyə verilmiş, eləcə də ayrı-ayrı ərazilərdə 42 xəstəxana, 51 həkim ambulatoriyası, 56 feldşer-mama, 17 

tibb məntəqəsi tikilmiş və ya əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur. Naxçıvan Müalicə Diaqnostika, Duzdağ 

Fizioterapiya, Naxçıvan şəhər doğum mərkəzləri, Şərur, Şahbuz, Culfa rayon mərkəzi xəstəxanaları üçün inşa 

olunan binalar böyük şəhərlərdəki analoji səhiyyə ocaqlarından geri qalmır. Yeri gəlmişkən, muxtar 

respublikada reallaşdırılan sosial-iqtisadi siyasətin və səhiyyə xidmətinin uğurlu nəticəsidir ki, son illər əhalinin 

orta ömür müddəti 4,2 il yüksələrək 74,4 ilə çatıb.  

Az vaxt ərzində regionun iqtisadi göstəriciləri də xeyli yüksəlib. Dünənə qədər sahibsiz qalan, yaxud 

xammal şəklində yaxın-uzaq ünvanlara satılan yeraltı təbii sərvətlərdən müasir texnoloji avadanlıqların tətbiqi 

hesabına səmərəli istifadə muxtar respublika sənayesində iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilməsinə səbəb 

olub. Ötən illər sənaye müəssisələrinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsi üçün səmərəli kredit 

mexanizmi qurulub, satış problemlərinin həlli üçün yerli və xarici bazarlara çıxış imkanları maksimum 

sadələşdirilib. Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində muxtar respublikanın sənaye sektorunda 12 min nəfərdən çox 

işlə təmin olunub, onların gücü ilə müəssisələrdə 237 adda məhsul istehsal edilir.  

Zəngin yeraltı təbii sərvətlərə malik bölgədə qiymətli daşlar, xammal ehtiyatları çoxdur. Düzdür, sovet 

dönəmində onların bir çoxundan - travertin, mərmər, qum-çinqıl yataqlarından istifadə olunurdu. Amma aşkara 

çıxarılmayan yataqlar, mənbələr də az deyildi. Muxtar respublikada geniş imkanlara malik olan transmilli özəl 

şirkətin - "Gəmiqaya Holdinq"in yaradılması isə bu sahədə imkanları xeyli artırdı. Ankaradakı Texniki 

Universitetin əməkdaşları ilə birgə aparılan axtarışlar nəticəsində Kəngərli rayonunun Çalxanqala, Qarabağlar, 

Babək rayonunun Buzqov kəndləri ərazisində, uca dağların ətəyində qara, boz və qəhvəyi rəngdə mərmər 

yataqları üzə çıxarıldı.  

Bu gün adıçəkilən holdinqə məxsus Gəmiqaya Daş Emalı Sənaye Kompleksinin istehsal sexlərində 30-dan 

artıq çeşiddə məhsul hazırlanır. Onların əksəriyyəti travertindəndir. Qara və qəhvəyi rəngli mərmərdən 

hazırlanan məhsullar antibakterial keyfiyyətə malikdir. Bu səbəbdən xarici bazarlarda onlara üstünlük verilir.  

Bəli, XXI əsrin Naxçıvanı sürətlə, dinamik inkişaf edən bir bölgəyə çevrilib. Ulu öndərin "Mən istəyirəm ki, 

mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin" sözləri bu 

gün artıq həqiqətdir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkədəki yüksəliş və yeniləşmənin önündə gedir 

İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi 

haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə 

yetirilsin. 

 

Heydər ƏLİYEV  

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

 

Naxçıvanın uğurlu inkişafı Azərbaycanın uğurlu inkişafı deməkdir. Bizim müstəqilliyimizin 

möhkəmləndirilməsi deməkdir. Burada gedən işlər məni çox sevindirir. Mən əminəm ki, bu gözəl 

ənənələr gələcək illərdə də davam etdiriləcək və Naxçıvan Muxtar Respublikası həm iqtisadi inkişaf 

sürətinə görə, həm də infrastruktur layihələrinin səviyyəsinə görə nəinki bu regionda, hətta dünya 

miqyasında qabaqcıl yerlərdə olacaqdır. 

 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

İntibahın 15 ili 

 

Naxçıvanla hər görüş, elə bil, onu yenidən tanıdır, yenidən sevdirir. Sanki, əvvəllər görüb-bildiklərin onu 

daha dərindən öyrənmək üçün bir giriş, növbəti hazırlıq imiş. Naxçıvanın dünəninə baxdıqca bu günü 

gözlərində böyüyür. Bu gününə nəzər saldıqca xəyalında sabahı yeni yüksəkliyə ucalır. Bu torpaqda hər şey 

insan ağlına qida verir, hissiyyatı duyğulandırır: təbiətin sərt gözəllikləri və zənginlikləri də, yer altındakı və 

üstündəki silinməz, pozulmaz izləri də, ən yeni tariximizdə bu torpaqda baş verən hadisələr də, son 15 ilin 

sürətli, genişmiqyaslı yüksəlişinin mənzərələri də, zəkalı, çevik insanların xoş məramı və tükənməz enerjisi də. 

Naxçıvana 1 ildən sonrakı gəlişimizdə saysız-hesabsız yeniliklərlə üzləşdik. Bir sıra yarımçıq işlərin başa 

çatdığının, çox sayda təzə obyektlərin tikildiyinin, müasirləşmənin ən ucqar nöqtələri belə əhatə etdiyinin şahidi 

olduq. Blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikanın dünyanın hər yerindən gələn insanları heyran qoyan 

ehtişamı dövlət müstəqilliyimizin qazanılması və möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi 

uğrunda dönməz, yorulmaz ümumxalq mübarizəsinin saf çeşməsindən qaynaqlanır. Bu mübarizənin ən parlaq 

səhifələri yaxın keçmişdə Naxçıvan torpağında yazılmış və onun davamı əməli işlər müstəvisində yeni bir 

intibah tarixinə çevrilməkdədir. 

Tarixin son 5 min ilində Naxçıvan torpağında neçə-neçə intibahların izlərini qoyub getmiş insanların çağdaş 

varisləri düşmən əhatəsində, müharibə şəraitində vətən sevgisinin, yurd sahibliyinin misilsiz nümunəsini 

yaratmışlar. Coğrafi baxımdan dağlarla əhatə olunmuş nadir və nəhəng təbiət qalasını xatırladan Naxçıvan 

tarixin bütün dövrlərində olduğu kimi, bu dəfə də təpədən-dırnağadək səfərbər olundu, özünü qorudu. Tarixdə 

dəfələrlə Əlincə qalasının alınmazlığına sığınıb yadellilərə yenilməyən naxçıvanlılar bu dəfə bütövlükdə 

əlincələşdi. Sərhədlərin möhkəmləndirilməsi, sosial-iqtisadi ehtiyatların sürətlə hərəkətə gətirilməsi, siyasi-

mənəvi bütövləşmə, mədəni-məfkurəvi təkamül Naxçıvan torpağındakı sonuncu və möhtəşəm intibah üçün 

geniş meydan açmışdır. 

1988-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanın və onun yaxın-uzaq havadarlarının 

təcavüzü qarşısında tək-tənha davam gətirməsi bu yurdun qəhrəman övladlarının genində, qanında yaşayan 

əyilməzlikdən güc almışdı. Bu torpağın Azərbaycana və dünya siyasətinə bəxş etdiyi XX əsr dühası Heydər 

Əliyevin o çətin günlərdə özünü doğma insanların imdadına yetirməsi Naxçıvanı bugünkü intibah üçün qoruyub 

saxladı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dərin zəkası, sarsılmaz iradəsi naxçıvanlıların yurd sevgisi, misilsiz 

cəfakeşliyi ilə qovuşub düşmənlərin hiylə və həmlələrinin qarşısını kəsdi. 

Naxçıvanın çoxminillik tarixinin bu ən çətin, ən ağır sınağına tab gətirmək onu Azərbaycan torpaqlarının 

bölünməzliyinin timsalı kimi düşmənə gözdağına çevirdi və dünyanın nəzərində ucaltdı. Bu proseslərdə türk 

dünyası da Naxçıvanın coğrafi-strateji, mənəvi-siyasi mövqeyini yenidən dəyərləndirməli oldu. Naxçıvan XX 

əsrin sonu - XXI əsrin əvvəllərində dünyanın təzələnən siyasi xəritəsində Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
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olduğunu təsdiqlədiyi kimi, Türkiyə, İran və Azərbaycanı qovuşduraraq böyük türk dünyasına qapı və körpü 

açdığını da həqiqətə çevirdi. 2009-cu il noyabrın 3-də türkdilli dövlətlərin IX zirvə görüşünün Naxçıvanda 

keçirilməsi, əslində, bu reallığın təsdiqi oldu. 

Naxçıvanın bugünkü intibahı Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın ədalətsiz iddiaların məntiqi cəzası olaraq 

çöküşü, çıxılmaz böhranı fonunda düşmənlərə Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mənəvi qələbəsini diqtə etməkdədir. 

Naxçıvanın blokada şəraitində yüksəlişi Ermənistana gücsüzlüyünü anladan, yeritdiyi siyasətin puçluğunu 

göstərən ən yaxşı dərsdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-1993-cü illərdə Naxçıvanda həyata keçirdiyi xilaskarlıq missiyası az sonra 

dövlət müstəqilliyini itirmək, parçalanmaq, vətəndaş müharibəsi cəngində məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən 

Azərbaycanın da nicat yoluna çevrildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onun taleyinə sahib çıxmayan Sovet 

imperiyasının tərkibindən çıxmaq, SSRİ-nin saxlanması barədə referendumda iştirak etməmək, muxtar 

respublikanın adındakı "sovet" sözündən imtina etmək, 1918-1920-ci illərin dövlət müstəqilliyinin rəmzi olan 

üçrəngli bayrağı rəsmən bərpa edib ucaltmaq sovet dövlətinin dağılması və parçalanması əlamətləri kimi çox 

keçmədən dünyanın altıda birində yeni tarixin başlanması ilə nəticələndi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanda başladığı köklü islahatların doğruluğu Azərbaycanı da 

iqtisadi-sosial və mədəni yeniləşmə yoluna yönəltdi. Nəhayət, muxtar respublikanın son 15 illik təşəbbüskar 

öncüllüyü, burada ərsəyə gəlmiş hərtərəfli inkişaf modeli Azərbaycanın digər bölgələri üçün də örnəyə və 

məktəbə çevrildi.  

Naxçıvana büdəfəki səfərimiz muxtar respublikanın dövlət müstəqilliyimiz tarixində aydın seçilən və 

ümummilli nailiyyət sayılan hərtərəfli inkişafının 15 ilinin tamam olduğu günlərə təsadüf etmişdi. "İntibahın 15 

ili" adı almış bu tarixi fenomenin mahiyyəti və hüdudları barədə geniş söhbət açmaq zərurəti də bu təsadüfdən 

yarandı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ilin yayında xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə respublikaya 

rəhbərliyə başlayandan sonra Naxçıvanı bir an da yaddan çıxarmadı. Çətin günlərdə naxçıvanlılarla bir yerdə 

olub onu qoruyan, zəruri tədbirlər həyata keçirən ulu öndər Bakıya gələndən sonra da muxtar respublikanın 

qayğı və problemlərini bir an unutmadı. Respublikadakı hərbi-siyasi böhranı sovuşduran, onu dirçəliş və 

islahatlar yoluna çıxaran Prezident Heydər Əliyev Naxçıvanda başladığı işlərin geniş miqyasda davam 

etdirilməsi, muxtar respublikanın hərtərəfli inkişafı ilə bağlı arzularının həyata keçirilməsi üçün yaxından 

təmasda olduğu, ağlına, qabiliyyətinə, sədaqətinə inandığı gənc, işgüzar və məsuliyyətli kadr kimi tanıdığı Vasif 

Talıbova böyük etimad göstərdi, Naxçıvanın gələcək taleyini ona etibar etdi. 

Naxçıvanda doğulub-böyümüş, ali təhsil almış, müxtəlif vəzifələrdə çalışmış Vasif Talıbov 1991-1993-cü 

illərdə Naxçıvanda ulu öndərin yaxın çevrəsində olmuş, onun idarəetmə məktəbində çox şeyi görüb-

götürmüşdü. Bu məktəbin istedadlı, ümidverən yetirməsi kimi sonrakı illərdə muxtar respublika baş nazirinin 

müavini işləmiş Vasif Talıbov 1995-ci il dekabrın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sessiyasında Ali Məclisin sədri seçildi. Bu yüksək etimadı qəbul edən yeni sədr öz bəyanatında qısaca və aydın 

şəkildə bildirdi: "Mənim ayrıca bir fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə həsr edəcəyəm". 

Ötən 15 il bu proqramın reallaşması yolunda gecəli-gündüzlü mübarizənin, məqsədyönlü fəaliyyətin uğurlu, 

barlı-bəhrəli göstəriciləri ilə zəngin olmuşdur. İndi "intibahın 15 ili" adı almış bu möcüzəli yüksəlişin hadisə, 

fakt, rəqəm və görüntüləri şərəfli, üzağardan bir hesabat kimi diqqəti cəlb edir. Muxtar respublikanın mötəbər 

qurumları və nüfuzlu ziyalılarının hazırladıqları həmin hesabatda bu intibahın memarının və baş icraçısının 

muxtar dövlətə 15 illik uğurlu rəhbərliyi belə səciyyələndirilir: "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbov, hər şeydən əvvəl, regionda böyük quruculuq proqramını gerçəkləşdirmişdir. Qurucu-rəhbər 

obrazının bütün əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri onun simasında cəmləşmişdir. O, Azərbaycan tarixinə Naxçıvanın 

böyük quruculuq hərəkatının rəhbəri kimi daxil olmuşdur. Nəticədə, muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan 

şəhəri, demək olar ki, qısa müddətdə əsaslı surətdə yenidən qurulmuşdur". 

Hesabatda son 15 ildə muxtar respublikada aparılan möhtəşəm quruculuq işləri, ümummilli lider Heydər 

Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin fəal dəstəyi, qayğısı ilə ərsəyə gəlmiş yüksəlişin mənzərəsi əks olunur və 

belə dəyərləndirilir: "Bütün bunlar, hər şeydən əvvəl, ümummilli liderimiz, görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin siyasi kursunun təntənəsidir. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişafdan intibaha 

qədər keçilən məsuliyyətli və şərəfli yol Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
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müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi regionların inkişafı üzrə dövlət proqramları sahəsində qazanılan nailiyyətlərin 

üzvi tərkib hissəsidir. Naxçıvan diyarındakı hərtərəfli sürətli inkişaf muxtar respublika Ali Məclisinin sədri 

Vasif Talıbovun ardıcıl və yorulmaz fəaliyyətinin, məqsədyönlü və qətiyyətli mövqeyinin, fədakar işinin 

konkret və uğurlu nəticəsidir". 

Naxçıvanda aparılan sosial-iqtisadi və mədəni quruculuq, əhalinin rifahının yüksəlməsi ümummilli lider 

Heydər Əliyevi, onun ideya və əməllərinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevi həmişə razı salmış, 

məmnun etmişdir. Ulu öndər 14 oktyabr 1999-cu ildə Naxçıvana səfəri zamanı Ali Məclisdəki görüşdə demişdi: 

"Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə 

seçəndə mən onun çox xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşirdim ki, 

gəncliyinə görə, bəlkə də, ağır, çətin olar. Ancaq o, sübut etdi ki, vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan 

adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər". 

Naxçıvanın yüksəlişini ardıcıl himayə edən, hər il muxtar respublikaya gəlib onun şəhər və kəndlərindəki 

yenilikləri öz gözü ilə görən, hər dəfə neçə-neçə müasir obyektin işə salınmasına xeyir-dua verən Prezident 

İlham Əliyev hər dəfə bu tərəqqi barədə xoş sözlər söyləmiş, Naxçıvan rəhbərinin işinə yüksək qiymət 

vermişdir. Ölkə rəhbəri ötən il avqustun 4-də muxtar respublikanın 85 illik yubiley şənlikləri zamanı demişdir: 

"Mən hər il Naxçıvanda oluram və hər dəfə Naxçıvanda gördüyüm dəyişikliklər məni ürəkdən sevindirir, çox 

sevindirir. Naxçıvan ən müasir şəhərə çevrilibdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən müasir infrastruktur 

yaradılır, sosial obyektlərin tikintisi geniş vüsət alıbdır... Bütün bunlar muxtar respublikanın iqtisadi və sənaye 

potensialını gücləndirir... Bir sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu uğurlarla fəxr edə bilər. Mən bütün 

naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan rəhbərliyinə və Naxçıvan rəhbəri 

Vasif Talıbova öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm". 

Bu yüksək qiymətdən də göründüyü kimi, Naxçıvanın 15 illik yeni intibahının mühüm bir cəhəti muxtar 

respublika paytaxtının müasir dünya ölçüləri səviyyəsində qurulması, təzələnməsi, böyüməsi, gözəlləşməsi 

olmuşdursa, başqa bir tərəfi kommunikasiyaların yeniləşdirilməsi, rayon mərkəzlərinin, qəsəbə və kəndlərin də 

abadlaşdırılması, hər yerdə sosial problemlərin davamlı həll edilməsidir. Bütün bunlar blokada şəraitində 

Naxçıvan iqtisadiyyatının dirçəldilməsi, çox sayda yeni, müasir istehsal sahələrinin yaradılması, yerli təbii 

sərvətlərdən, ehtiyatlardan bacarıqla istifadə edilməsi, adamların quruculuq işlərinə geniş səfərbər edilməsi 

nəticəsində mümkün olmuşdur. 

"Naxçıvan möcüzəsi" adlandırılan bu yüksəlişin sirrini muxtar respublika rəhbəri özü belə açıqlayır: "Yol 

düzgün seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğısı və ehtiyacları hədəfə 

alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar". 1995-ci ildən başlayaraq muxtar respublika iqtisadiyyatının əsas 

sahələrinin, o cümlədən sənayenin, tikintinin, kənd təsərrüfatının, nəqliyyat və rabitənin inkişafı istiqamətində 

aparılan məqsədyönlü siyasət sürətli yüksəlişə doğru aparmışdır. 

2010-cu ilin yanvar-avqust aylarında ümumi daxili məhsulun həcmi 1995-ci ilə nisbətən 17 dəfə, adambaşına 

düşən məhsul 14 dəfə, sənaye məhsulu 23 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 114 dəfə, kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 4 dəfə, nəqliyyatda yükdaşıma 11 dəfə artmışdır. Bu dövrdə informasiya və rabitə 

xidməti 54 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 10 dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 16 dəfə, dövlət 

büdcəsinin gəlirləri 16 dəfə, əhalinin gəlirləri 19 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 18 dəfə yüksəlmişdir. 

1995-2010-cu illərdə muxtar respublikada 364 yeni sənaye müəssisəsi işə salınmışdır. Hazırda diyarda 237 

adda sənaye məhsulu buraxılır. Sənaye obyektləri daxili bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, xaricə də bir sıra 

mallar ixrac edir. Xüsusilə, son illərdə qurulan sənaye müəssisələri - "Gəmiqaya" şirkətlər qrupunun istehsal 

sahələri, Naxçıvan avtomobil zavodu, Badamlı və Sirab mineral su zavodları, "Cahan holdinq" kommersiya 

şirkətlər ittifaqının obyektləri, mebel fabrikləri, mərmər zavodu dünya standartları səviyyəsində məhsullar 

buraxır. 

Son 15 ildə yaradılmış iqtisadi potensial və qazanılmış uğurlar muxtar respublikanın əvvəlki 71 illik 

tarixində əldə etdiyi göstəricilərdən yüksəkdir. 1995-ci ilədək muxtar respublikada cəmi 56 sənaye müəssisəsi 

olmuşdursa, indi onların sayı 420-dir. Müqayisə olunan dövrdə sənaye məhsullarının sayı isə 28-dən 237-yə 

çatmışdır. Ötən 15 ildə 2870 kilometr avtomobil yolları çəkilmişdir ki, bu da əvvəlki onilliklərdəkindən 2 dəfə 

çoxdur. 1989-cu ildə muxtar respublikada 1 ayda işlədilən 2176 ton beton indi 1 gündə istifadə olunur. Axır 15 

ildə yenidən tikilən və qurulan məktəblərin sayı 168-ə çatmışdır. Sovet dövründə bu qədər məktəb 41 ilə 

tikilmişdi. 1995-ci ildən bəri tikilən 173 səhiyyə ocağı qədər tibb müəssisəsi isə 50 ilə yaradılmışdır. 
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Sənayedə çalışanların aylıq əmək haqqı 15 ildə 25 dəfə artmışdır. 15 ildə 64153 yeni iş yeri açılmışdır, 

bunun 38819-u daimidir. 

2006-cı ildə muxtar respublikanın elektrik enerjisinin 80 faizini verən 87 meqavatlıq Naxçıvan Modul 

Elektrik Stansiyası işə salınmışdır. 60 meqavatlıq Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası isə qazla 

işlədilməyə başlamışdır. Həmin il daha bir enerji mənbəyi - 4,5 meqavatlıq Vayxır SES də istifadəyə 

verilmişdir. 2010-cu ildə 22 meqavatlıq, illik gücü 80 milyon kilovatsaat olan Ordubad rayonundakı Biləv SES-

in işə salınması ilə muxtar respublikanın elektrik enerjisinə tələbatı tam ödənilir, üstəlik, xaricə də enerji satmaq 

imkanı yaranmışdır. Bu il Naxçıvan şəhərindəki "Xalçaçılıq" və "Xətai" elektrik yarımstansiyaları yenidən 

qurulmuş, "Sənaye qovşağı" yarımstansiyası yeniləşdirilir. Bu dövrdə 36 müxtəlif yarımstansiya quraşdırılmış, 

55,1 kilometr yeni elektrik xətləri çəkilmişdir. Hazırda Ordubad və Şərur rayonlarında yeni SES-lərin 

yaradılması layihələşdirilir. Bu gün muxtar respublikanın bütün yaşayış məntəqələrinə təbii qaz verilir, əksər 

sosial obyektlər qazla işləyən istilik sistemi ilə qızdırılır. 

1995-2010-cu illərdə muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 1 milyard 835 

milyon 467 min manat investisiya qoyulmuşdur. Bu vəsaitlə 393 inzibati bina, 593 mənzil-kommunal obyekti, 

153 nasos stansiyası, 353 subartezian quyusu, 119 körpü, 260 rabitə və informasiya obyekt və qurğusu, 2095 

transformator yarımstansiyası, 45 məişət evi və ticarət mərkəzi, 231 elm və təhsil, 272 mədəniyyət, 33 idman 

ocağı, 312 su, kanalizasiya, drenaj xətləri, əlil, köçkün, şəhid ailələri, imtiyazlı şəxslər üçün 457 fərdi ev, 3374 

istehsal, xidmət və digər infrastruktur obyektləri tikilib istifadəyə verilmişdir. 15 ildə 140 hərbi təyinatlı obyekt 

tikilmişdir. 

1995-ci ildən bəri muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları 4 dəfə artmaqla əhalinin təzə ərzaqla, 

sənayenin kifayət qədər xammalla təminatı normallaşmışdır. 2010-cu ilin məhsulu üçün 59 min 204 hektarda 

əkin aparılmışdır ki, bu da 15 il əvvəlkindən 2 dəfə artıqdır. Bu dövrdə muxtar respublikada əhalinin içməli, 

əkinlərin suvarma suyu ilə təminatı qaydaya salınmışdır. 15 ildə taxıl əkinləri 65 faiz, məhsul istehsalı 2 dəfə 

artmışdır. Kənd təsərrüfatı malları intensiv üsulların, məhsuldarlığın hesabına artırılır. 1995-ci ildən qara malın 

sayı 92 faiz, davarın sayı 2 dəfə çoxalmışdır. Son 5 ildə 57 yeni baytarlıq obyekti yaradılmışdır. 

1995-ci ildə yaşıllıqların ümumi ərazinin 0,6 faizini təşkil edirdisə, indi bu rəqəm 7-8 faizə yüksəlmişdir. 

Son 15 ildə Naxçıvanda əsl "yaşıl inqilab" baş vermişdir. Bu dövrdə 10124 hektarda meşə massivləri, meyvə 

bağları, yaşıllıq zolaqları salınmışdır. 156 hektar sahə damcı üsulu ilə suvarılır. Ümumiyyətlə, bu gün 

suvarmada 97 nasos stansiyasından, 766 subartezian quyusundan və 339 kəhrizdən istifadə olunur. 2009-cu ildə 

Ordubad Milli Parkı və Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazi meşə fondu və yay otlaqları hesabına 

genişləndirilərək 42 min 787 hektarlıq akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı yaradılmışdır. Şərur, 

Kəngərli, Şahbuz və Babək rayonları ərazisində isə 68 min 911 hektarlıq "Arpaçay" Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

təşkil olunmuşdur. 

Son 15 ildə muxtar respublikaya 20320 yeni avtomobil gətirilmişdir. Bu dövrdə 142 yeni avtobus alınmışdır. 

Hazırda avtomobillərin ümumi sayı 35932-yə çatmışdır. Müntəzəm Bakı-Naxçıvan-Bakı avtobus reysi fəaliyyət 

göstərir. Naxçıvan şəhərindən rayon mərkəzlərinə, oradan isə kəndlərə sərnişin nəqliyyatı işləyir. Son illərdə 5 

yeni avtovağzal kompleksi işə salınmışdır. Azərbaycan Dəmir Yolunun Naxçıvan hissəsinin Ordubad-Şərur 

arası yolu saz vəziyyətdə saxlanılır və daxili daşımalar uğurla həyata keçirilir. 

1995-ci ildən bəri İrandan keçən fiber-optik kabel xəttinin çəkilişi, 4 mobil rabitə operatorunun fəaliyyəti, 

"Naxtel" simsiz telefon xidmətinin işə salınması, Dövlət Teleradiosunun gücləndirilməsi, "Kanal-35" və 

"Naxçıvanın səsi" özəl radiolarının yaradılması, internet və kompyuter təlim-tədris mərkəzlərinin istifadəyə 

verilməsi son 15 ilin uğurları olaraq muxtar respublikada etibarlı rabitə və informasiya şəbəkəsinin 

formalaşmasına xidmət etmişdir. Hazırda diyarda 97 elektron ATS fəaliyyət göstərir. 15 ildə kompyuterlərin 

sayı 135,6 dəfə artaraq 51519-a çatmışdır. Kompyuterlərdən istifadə edən 206428 nəfərin 80 faizinin internetə 

qoşulmaq imkanı var. Məktəblərdəki 2781 dəst kompyuterin 2193-ü internetə qoşulmuşdur. 

Özəlləşmə dövründə 55 dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətə çevrilmişdir. Onların 36-da yenidənqurma 

aparılaraq 42 istehsal və 12 xidmət sahəsi yaradılmışdır. Bu ilin 8 ayında sahibkarlara verilən kreditlər 1995-ci 

ilə nisbətən 89 dəfə artaraq 22,4 milyon manat olmuşdur. Son 10 ildə belə kreditlər 62 milyon manata çatmışdır. 

Bu dövrdə 923 müxtəlif layihə maliyyələşdirilmişdir. Ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı hazırda 85,7 

faizdir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində istehsal olunan 287 növ məhsuldan 242-nə tələbat yerli mallarla 

ödənilir. 
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15 ildə muxtar respublikada əhalinin sayı 70 mindən çox artmışdır. Bu müddətdə 105,6 min uşaq 

doğulmuşdur ki, bu da hər gün dünyaya 19-20 körpə gəlməsi deməkdir. 1995-ci ildə 2611 ailə qurulmuşdusa, 

keçən il bu rəqəm 3445 olmuşdur. Gənclərin nisbəti 15 ildə 22 faizdən 30,8 faizə qalxmışdır. 

İntibahın 15 ilini səciyyələndirən yuxarıdakı reallıqları nəzərdən keçirmək, yeniliklərlə geniş tanış olmaq 

üçün aylarla vaxt lazımdır. Bu yüksəlişin ümumi mənzərəsi ilə tanış olmaq üçün muxtar respublikada zəngin 

informasiya şəbəkəsi yaradılmışdır. Muxtar respublikaya 1 il əvvəlki və budəfəki səfərimizdə bu məlumat, fakt 

və yeniliklərin geniş dairəsi ilə birbaşa və dolayısı ilə tanış olduq. Lakin 15 illik intibahın nəticələri və 

görüntüləri, sadəcə, fakt və rəqəmlərlə, şəkillərlə, ötəri təsvirlə tam ifadə olunmur. Gərək bu yeniliklərlə canlı 

təmasda olasan ki, naxçıvanlıların son 15 ildə yaratdıqlarının miqyas və çəkisi, keyfiyyət və estetik ölçüləri 

qədərincə aydın olsun. Bu gün Naxçıvanda tikilən irili-xırdalı hər bir obyekt respublikanın başqa 

bölgələrindəkindən xeyli ifadəli, baxımlıdır. Dünya standartları səviyyəsində cilalanan yerli travertin və qranit 

daşlar muxtar respublikada istifadəyə verilən obyektlərə xüsusi yaraşıq gətirir. Yeni inzibati binalarda, məktəb 

və uşaq bağçalarında, mədəniyyət, səhiyyə və idman obyektlərində müasir inşaat və tərtibat materiallarından 

böyük ustalıqla istifadə olunur. Yerli müəssisələrin mebelləri xarici analoqlarından seçilmir və binaların 

interyerini inanılmaz dərəcədə gözəlləşdirir. 

Muxtar respublikada sənaye estetikası da əsaslı surətdə yüksəlmişdir. Yeni istifadəyə verilən, yenidən 

qurulan istehsal müəssisələri bir vaxtlar həsədlə baxdığımız xarici fabrik-zavodlardan seçilmir. "Gəmiqaya" və 

"Cahan holdinq"in müəssisələri bu baxımdan daha nümunəvidir. Buraxılan məhsulların keyfiyyəti, görünüşü və 

qablaşdırılması da dünya standartlarına uyğundur. Sosial-mədəni obyektlərin, xidmət ocaqlarının xarici və daxili 

tərtibatı, rahatlığı adama xoş əhval, zövq bəxş edir. Hər bir yeni obyektin ətrafı da abadlaşdırılır, yaşıllaşdırılır 

və ümumi ansambla uyğunlaşdırılır. 

Yüksək peşəkarlıqla, dünənə sevgi və ehtiramla təmir və bərpa edilən tarixi abidələr, köhnə tikililər həm 

görünüşcə, həm də yeni istifadə təyinatı ilə ümumi ansambla və tələbata maksimum uyğunlaşdırılır. Bütün 

bunlara nail olmaqla naxçıvanlılar dünya inkişafının ön mövqelərinə çıxdıqlarını bir daha nümayiş etdirirlər. 

Başqa bölgələrdən gələnlər və xarici qonaqlar da bunu tərəddüdsüz təsdiqləyirlər. 

Budəfəki səfərimizin 3 günü son 1 ildə istifadəyə verilmiş yeni obyektlərlə, bərpa edilmiş tarixi abidələrlə 

ümumi tanışlıqda keçdi. Ordubad şəhərində bərpa edilmiş tarixi abidələrə heyranlıqla baxdıq. Biləv SES kimi 

nadir hidroenergetika qurğusu ilə öyünclə tanış olduq. Culfa, Şərur, Sədərək, Kəngərli, Şahbuz rayonlarında 

istifadəyə verilmiş məktəblər, uşaq bağçaları, kənd mərkəzləri, ticarət və xidmət obyektləri, mədəniyyət və 

idman ocaqları Bakıdakı analoqlarını belə gözəlliyi, əlverişliyi ilə üstələyir. Prezident İlham Əliyevin 

Naxçıvana bu yaxınlardakı səfəri zamanı açılışında iştirak etdiyi, fəaliyyəti ilə tanış olduğu ünvan və obyektlərə 

də getdik. Hər yerdə adamlar bu görüşlərin unudulmaz təəssüratından söz açdılar. 

Hərbi hissələrlə tanışlıq milli ordu bölmələrinin ehtiyaclarının yüksək səviyyədə ödənildiyinə, nümunəvi 

xidmət üçün normal şərait yaradıldığına əminliyimizi bir daha artırdı. Bütün bunların sorağı ölkənin digər 

bölgələrindəki gənclərin Naxçıvanda xidmət etmək arzusunu getdikcə artırır. 

Naxçıvan şəhəri isə bu gün sakit, mədəni, yaraşıqlı Avropa şəhərləri kimi diqqəti cəlb edir. Adamlar öz 

şəhərlərini sevir, onu qoruyur, təmiz, səliqəli olmasına çalışırlar. Şəhər təsərrüfatı, nəqliyyat normal işləyir. 

Yeni mebel müəssisəsi, daş məhsulları sexi, Naxçıvana əlavə şöhrət gətirən "NAZ" avtomobil zavodu, Duzdağ 

fizioterapiya xəstəxanası ilə tanışlıq Naxçıvanda aparılan modernləşmənin ayrı-ayrı yönləri barədə 

təsəvvürlərimizi zənginləşdirdi. Ordubadda M.S.Ordubadi, Şahtaxtıda Şahtaxtinskilər, Sədərəkdə tarix-

diyarşünaslıq muzeyləri, muxtar respublikada olduğumuz sonuncu gün Naxçıvan şəhərində açılan "Xan sarayı" 

tarixi kompleksi ilə tanışlıq bir daha göstərdi ki, naxçıvanlılar bu günü məharətlə qurduqları kimi, dünənə də 

dərin ehtiram bəsləyirlər. 

 

Həmkarlarımızın çalışdığı "Şərq qapısı" qəzetinin yeni redaksiya binası və nəşriyyat-poliqrafiya 

kompleksinin ideal rahatlığı və komfort şəraiti də bizi sevindirdi, yüksək təəssürat yaratdı. 

Muxtar respublikanın eninə-uzununa keçdiyimiz yolları, ətrafdakı yeni yaşıllıqlar rahatlığı, xoş duyğular 

yaratmağı ilə yadda qaldı. Naxçıvanın bazar-dükanlarında bolluq, ucuzluqla rastlaşdıq. Adamlarla söhbətlərdə 

ümumi razılıq, qədirbilənlik, sabaha inam duyğularının şahidi olduq. Ünsiyyətdə olduğumuz müxtəlif yaşlı, 

müxtəlif vəzifəli adamlar muxtar respublika rəhbərliyinin, şəxsən Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun quruculuq 
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işlərindən, insanlar üçün yaratdığı yüksək şəraitdən ağızdolusu danışdılar. Hər kəs və hamı bildirdi ki, hər şey 

onları yaxşı işləməyə həvəsləndirir, heç kəs qurub-yaratmaqda, əkib-becərməkdə onlara maneçilik törədə bilmir. 

Son bir ildə Naxçıvanda baş vermiş yeniliklərin, inkişafın statistik göstəriciləri bütün bu gördüklərimizin, 

eşitdiklərimizin ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirir. 

Ötən bir ildə Naxçıvanın həyatında ən mühüm hadisə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin muxtar 

respublikaya səfərə gəlməsi olmuşdur. Bu səfər zamanı ölkə başçısı Kəngərli rayonunun mərkəzində ucaldılmış 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsinin və abadlaşdırılmış rayon mərkəzinin, Şərur 

rayonunun Yengicə və Maxta kəndlərində orta məktəb binalarının, Naxçıvan - Sədərək avtomobil yolunun 

ikinci hissəsinin, Sədərək rayonunda mərkəzi xəstəxana və orta məktəb binalarının açılışınıda, istifadəyə 

verilməsində iştirak etmişdir. Azərbaycan rəhbəri yenidən qurulmuş Heydərabad qəsəbəsində də olmuş, 

Ordubad rayonunda Biləv Su Elektrik Stansiyasının, Naxçıvan şəhərində məhdud fiziki imkanlılar üçün 

Regional İnformasiya Mərkəzinin, Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye Kompleksinin, Naxçıvan şəhərini içməli 

su ilə təmin edəcək supaylayıcı qurğunun fəaliyyətə başlamasına xeyir-dua vermişdir. Həyata keçirilən 

quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev naxçıvanlılarla görüş zamanı demişdir: 

"Mən çox şadam ki, Naxçıvanda nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika 

uğurla inkişaf edir, burada quruculuq-abadlıq işləri çox sürətlə gedir. Bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni 

müəssisələr, fabriklər açılır, yollar çəkilir ". 

Ölkə başçısının bu yüksək qiymətinə layiq olmaq, muxtar respublikanı yüksəliş yollarında daha da irəli 

aparmaq üçün yola saldığımız 2010-cu ildə də adamlar əzmlə, hünərlə çalışmışlar. Muxtar respublika Statistika 

Komitəsinin 11 aylıq geniş məlumatında bu yüksəliş və irəliləyiş fakt və rəqəmlərin dili ilə parlaq əksini 

tapmışdır.  

Məlumatda bildirilir ki, əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsulun həcmi muxtar respublikada 

bu ilin 11 ayı ərzində 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 21,4 faiz artaraq 1 milyard 62 milyon 

manatdan çox olmuşdur. Bu dövrdə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 23 faiz artaraq 2616 

manata çatmışdır. ÜDM-nin 86,4 faizi qeyri-dövlət bölməsində yaradılmışdır. 

Sənaye sahəsində reallaşdırılan genişmiqyaslı islahatların nəticəsi kimi 2010-cu ilin yanvar-noyabr ayları 

ərzində 288 milyon 381 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. Bu, 2009-cu ilin müvafiq dövründəki 

göstəricini 51 faiz üstələmişdir. Sənaye məhsulunun həcminin 91 faizini istehsal, 9 faizini isə xidmətlər təşkil 

etmişdir. Sənayenin dövlət sektorunda 35 milyon 803 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 252 milyon 578 

min manatlıq məhsul istehsal olunması sahibkarlığın inkişafına, qeyri-dövlət sektorunun davamlı yüksəlişinə 

yönəldilmiş kompleks islahatların uğurlu nəticəsidir.  

2010-cu ilin yanvar - noyabr ayları ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət 

texniki, maliyyə və innovasiya dəstəyi ilə 64 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri işə salınmışdır. Sənaye 

sahəsində elektrik enerjisi, metal boru və profil, poliestr materialından daşabənzər üzlük örtüklər, asfalt, beton, 

qum-çınqıl istehsalı, travertin və mərmər emalı, döşəmə üçün parket, dekorasiyalı şüşə qab, nəşriyyat və 

poliqrafiya, mineral su istehsalı, ət və süd məhsulları istehsalı, müxtəlif meyvələrin qurudulması və 

paketlənməsi, müxtəlif geyim, çörək və şirniyyat məmulatları istehsalı sahələri istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 33 layihə üzrə, o cümlədən sement, güzgü, yarımfabrikat 

dəri, müxtəlif geyim paltarlarının istehsalı sahələri, nəşriyyat və poliqrafiya məhsulları istehsalı sahəsi, ət və 

şirniyyat məhsulları istehsalı, ətin konservləşdirilməsi, quşçuluq təsərrüfatı sahələri, məişət evləri, soyuducu 

anbar, istixana kompleksi, taxıl emalı və digər bu kimi istehsal və xidmət sahələri qurulmaqdadır. 

Yerli məhsulların ixrac imkanlarının artırılması istiqamətində reallaşdırılan kompleks tədbirlərin uğurlu 

nəticəsidir ki, 2010-cu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində 99 milyon 787 min ABŞ dolları dəyərində sənaye 

məhsulları qonşu xarici ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur. Bu isə 2009-cu ilin 

müvafiq dövründəki göstərici ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur.  

Muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı prioritet fəaliyyət istiqaməti olduğundan ilin əvvəlindən hərbi 

təmayüllü obyektlərin və ya bu sahənin alt infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmişdir. 2010-cu 

ilin yanvar-noyabr aylarında Culfa rayonunda hərbi şəhərcikdə təlim-tədris mərkəzinin tikintisi, uşaq bağçası 

binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Hazırda Naxçıvan şəhərində hərbi hissədə qərargah binasının, 

mühafizəçi məntəqəsinin, anbarın, Şahbuz rayonunda hərbi hissədə əsgər yataqxanası kompleksinin, Kəngərli 

rayonunda hərbi hissədə yeməkxana kompleksinin və tibb məntəqəsinin tikintisi aparılır. Culfa rayonunda hərbi 
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hissədə avtotəmir sexinin və qazanxana binasının yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində mənzil istismar 

hissəsi, hərbi şəhərcikdə uşaq bağçası binalarının əsaslı təmiri, sanitar qovşağın, Sədərək rayonunda sərhəd 

məntəqəsinin təmiri davam etdirilir.  

Bu ilin əvvəlindən muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 462 milyon 407 min 

manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə istifadə edilmiş 

investisiyanın həcmi 26 faiz və ya 95 milyon 268 min manat artmışdır. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilmiş investisiyanın həcmi 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26 faiz artaraq 412 milyon 436 min 

manat olmuşdur. Bu isə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 89 faizini təşkil edir. Tikinti və ya əsaslı 

təmirdən sonra ümumilikdə 572 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmişdir. 176 obyektin isə tikintisi və ya 

əsaslı təmiri davam etdirilməkdədir. Bu il ümumilikdə, 25 inzibati binanın inşası başa çatdırılmış, 15-nin isə 

tikintisi davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikada aparılan tikinti-quruculuq işləri çərçivəsində investisiyaların şəhər, qəsəbə və kəndlər 

üzrə proporsional bölgüsü tarazlı inkişafı təmin edən mühüm amillərdəndir. Kənd əhalisinə göstərilən xidmətin 

səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, bu sahədə səmərəli idarəetməni təmin etmək məqsədilə ilin əvvəlindən Şərur 

rayonunun Maxta, Babək rayonunun Aşağı Uzunoba və Yuxarı Uzunoba, Kəngərli rayonunun Təzəkənd, 

Xıncab və Yeni Kərki kəndlərində, Ordubad rayonunda Sabirkənddə kənd mərkəzlərinin tikintisi, Şərur 

rayonunun Yengicə kəndində kənd mərkəzinin yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Kəngərli rayonunun 

Şahtaxtı kəndində kənd mərkəzinin tikintisi, Şərur rayonunda Mahmudkənddə isə yenidən qurulması davam 

etdirilmişdir. 

Əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, yaşayış fondunun abadlaşdırılması, elektrik enerjisi, qaz, su, 

kanalizasiya, istilik və lift təsərrüfatlarının infrastruktur təminatının təkmilləşdirilməsi, istehlakçılara keyfiyyətli 

və kommunal xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə muxtar respublikada davamlı inşaat və təmir işləri aparılır. 

İlin əvvəlindən şəhərlərdə 17 yaşayış binasının tikintisi, 91-nin yenidən qurulması və əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. 3 yaşayış binasının tikintisi, 7-nin əsaslı təmiri davam etdirilir. 27 yaşayış binasında istilik xətləri 

yeniləri ilə əvəzlənmiş, 35 yeni lift quraşdırılmışdır. Mənzillərdə dövlət vəsaiti hesabına daxili istilik xətlərinin 

çəkilişi və panel radiatorların quraşdırılması davam etdirilir. Bu il muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti 

hesabına 241 min 367 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 120 min 15 kvadratmetr və ya 99 faiz çoxdur. 

Muxtar respublikada su və kanalizasiya sistemlərinin müasir standartlar səviyyəsində qurulması da davamlı 

xarakter almışdır. Bu il Naxçıvan şəhərinə 7,5 kilometr uzunluğunda yeni su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmış, 

21,5 kilometr uzunluğunda içməli su və 18,3 kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətləri yenidən qurulmuşdur. 

Bu istiqamətdə digər müvafiq işlər də davam etdirilir. Araz çayının suyundan istifadə edən yaşayış 

məntəqələrində modul tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. 

Aqrar sektorda yüksək iqtisadi aktivliyi təmin edən amillərdən biri kimi kənd təsərrüfatında maşın və 

mexanizmlərin sayının tələbata uyğun olaraq artırılması tədbirlərinə uyğun olaraq "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 110 ədədi bu ilin yanvar-noyabr aylarında olmaqla, cəmi 564 ədəd müxtəlif 

təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınmışdır.  

Cəmiyyətin inzibati binası, anbarları, təmir sexi və texniki parkı, eləcə də Şərur-Sədərək və Culfa-Ordubad 

bazalarının inzibati binaları, anbarları, təmir sexləri və texniki parkları tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

"2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı" kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması sahəsində yeni istiqamətləri 

müəyyənləşdirmişdir. Taxılçılığa mühüm əhəmiyyətli sahə kimi yanaşmanın nəticəsidir ki, bu sahədə yüksək 

artım meyilləri müşahidə olunur. Torpaqların məhdud olması nəzərə alınır və bitkiçilik müasir aqrokimyəvi və 

aqrotexniki tədbirlərə əsaslanan intensiv metodlarla, yəni məhsuldarlığın yüksəldilməsi yolu ilə inkişaf etdirilir.  

2010-cu ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 33 min 954 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl əkilmişdi. 

Sahələrdən 96 min 10 tondan artıq məhsul toplanmışdır ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq göstəricisini 1,4 faiz 

üstələyir.  

*** 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 11 aylıq məlumatından göründüyü kimi, bu 

gün muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişaf üzrə əldə olunan nailiyyətlər ümummilli lider Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə başlanan islahatlar və quruculuq missiyasının yüksələn xətt üzrə davam etdirilir . Bu ilin oktyabr 
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ayında muxtar respublikaya səfərə gəlmiş Prezident İlham Əliyev bu irimiqyaslı quruculuq və yüksəliş barədə 

təəssüratını belə ifadə etmişdir: "Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir... Bütün bu gözəl nəticələri biz 

Naxçıvanın dəyişən, gözəlləşən simasında görürük. Naxçıvan qədim Azərbaycan diyarıdır, qədim tarixə, 

mədəniyyətə malik olan diyardır, eyni zamanda, müasir şəhərdir, müasir respublikadır. Mən əminəm ki, 

gələcəkdə Naxçıvan daha da gözəlləşəcək, inkişaf edəcək və bütün işlər burada həmişə olduğu kimi, yüksək 

səviyyədə təşkil olunacaqdır". 

Naxçıvanda olduğumuz günlərdə redaksiyamızla uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edən, muxtar 

respublikamızın bitki və heyvan aləmindən maraqlı materiallar hazırlayan Şahbuz rayonu Ayrınc kəndində 

yaşayan əməkədar təbiət işçisi, aqronom Qaşdar Əliyevlə də görüşdük. Köhnə dostumuz bildirdi ki, onun 

Naxçıvanın təbiəti, kənd təsərrüfatı ilə bağlı illərdən bəri arzuladığı, gözlədiyi məsələlərin əksəriyyəti son 15 

ildə həyata keçmişdir. İndi Naxçıvanın daşında da gül bitir, hər qarışında su çıxarılır. Hər kəsin bacarığının 

nəzərə alınması, xidmətinin lazımınca qiymətləndirilməsi adamlarda yüksək məsuliyyət və işgüzarlıq 

yaratmışdır. Biz illər boyu nə arzulamışdıqsa indi Ali Məclis sədri Vasif Talıbov onların həyata keçməsinə 

"yaşıl işıq" yandırır, kömək göstərir. 

Səfər zamanı "Əshabi-kəhf" və "Xanəgah" ziyarətgahlarında da olduq, İlanlı dağa, Əlincə qalasına yaxından 

tamaşa etdik. Bu mənəvi və coğrafi yüksəkliklərdən Naxçıvanın çağdaş intibahı daha aydın göründü. 

Nəzərimizdə bu qədim türk torpağı tarixi intibahların qarşısıalınmaz davamı, bu ulu yurdun əbədiyaşarlığı 

yolunda növbəti zirvə kimi ucaldı. 

 

Tahir AYDINOĞLU,  

Namiq ƏHMƏDOV 

Xalq qəzeti.-2010.-31 dekabr.-N 289.-S.4-5. 
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Naxçıvan intibah yolundadır 

Tarixi təcrübə sübut edir ki, xalqların təşəkkül tapmasında, istiqlal mücadiləsində və dövlət 

quruculuğu prosesində hər hansı bölgə dinamik mərkəz rolunu oynayır və həmin regionun taleyi böyük 

ölçüdə millətin taleyi ilə xarakterizə olunur. Bu baxımdan Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın həm qədim, 

həm də ən yeni tarixində oynadığı müstəsna rol danılmazdır. Naxçıvanın keçdiyi tarixi yola və bugünkü 

geniş inkişaf perspektivlərinə nəzər salsaq, qeyd etdiyimiz fikirlərin hərtərəfli və möhkəm əsaslara malik 

olduğunu görərik. 

 

Naxçıvan çoxəsrlik tarixə və zəngin maddi-mədəniyyət abidələrinə malik ən qədim Azərbaycan torpağıdır. 

Burada hələ neolit dövründə yerli tayfalar oturaq həyat sürmüş, müxtəlif təsərrüfat və sənət sahələri ilə məşğul 

olmuşlar. Azərbaycan xalqının formalaşmağa başladığı XII yüzilliyin ortalarında Naxçıvan Atabəy Eldəgəzlər 

dövlətinin əsas ticarət və sənətkarlıq mərkəzinə çevrilmiş, həmin əsrin 30-cu illərinin sonundan 1175-ci ilədək 

bu dövlətin paytaxtı olmuşdur. Bu dövrdə əsl renessans epoxasını yaşayan Naxçıvan həm də iqtisadi və hərbi 

əhəmiyyətə malik şəhər idi. Eldəgəzlərin əsas iqamətgahlarından olan Naxçıvan şəhəri xeyli inkişaf etmiş, 

burada sonralar  

YUNESKO-nun bəşəriyyətin mənəvi irsi siyahısına daxil edilən qiymətli memarlıq abidələri - qala, saray, 

məscid, türbə və s. tikilmişdir.  

İkinci Rusiya - İran müharibəsi (1826-1828) gedişində - 1827-ci ildə rus ordusu XVIII əsrdə yaranmış 

müstəqil xanlığın mərkəzi olan Naxçıvanı da işğal etmişdi. Naxçıvan xanlığının zorla Rusiyaya birləşdirilməsi 

1828-ci ildə Rusiya və İran arasında bağlanan Türkmənçay müqaviləsi ilə başa çatdırılmışdı. Azərbaycanın 

digər torpaqları kimi, Naxçıvan da Rusiyanın tərkibinə keçdikdən sonra ermənilərin həmin torpaqlarda 

yerləşdirilməsinə başlanmışdır. Bilindiyi kimi, bu bölgələrdə erməni əhalisi azlıqda qaldığından 1828-ci ildə 

Güney Azərbaycandan, Təbriz və çevrəsindən, 1829-1830-cu illərdə Ərzurum və ətraf kəndlərdən ermənilər 

köçürülərək Naxçıvan və İrəvan dairəsində yerləşdirilmişdi. 1905-ci ildən başlayaraq öz xain xislətlərinə sadiq 

qalan ermənilər Naxçıvan torpaqlarına ərazi iddiaları ilə çıxış edərək zaman-zaman azərbaycanlılara qarşı 

kütləvi qırğınlar törətmişlər.  

Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası yaradıldı. 

Qurumun ali orqanı olan Naxçıvan İnqilab Komitəsi bu bölgəni Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi elan etdi. Bu 

qərara istinad edərək Moskva və Qars müqavilələrinə əsasən Naxçıvanın üçüncü bir dövlətə güzəştə 

gedilməməsi şərti ilə Azərbaycanın himayəsinə verilməsi qərara alındı. Naxçıvanın ərazisinin qorunmasında 

xüsusilə 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsinin mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Lakin müqavilə şərtlərinə 

baxmayaraq, Sovetlər birliyi dövründə Naxçıvanın bir sıra ərazisi Ermənistana verilmiş, həm bölgənin, həm də 

bütövlükdə Azərbaycanın qonşu Türkiyə Respublikası ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrinin qarşısı 

alınmışdır.  

Naxçıvan 1921-ci il martın 16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il 

iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 

1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır.  

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR daim ölkəmizin istiqlaliyyət mübarizəsinin ön 

sıralarında olmuşdur. SSRİ-nin dağılma prosesi 1980-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ hadisələrinin təkrar 

alovlandırılmasına və ermənilərin yenidən ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddialarına gətirib çıxartdı. Müstəqillik 

hərəkatını boğmaq üçün 20 yanvar 1990-cı ildə Sovet ordusu hissələrinin Bakıya girərək qanlı qırğın 

törətməsindən 8 saat əvvəl rus-erməni birləşmələri Naxçıvan MR-in Kərki kəndini işğal edərək yüzlərlə 

azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Beləliklə, sərhədlərinin qorunmasına təminat ala bilməyən Naxçıvan Muxtar 

Sovet Sosialist Respublikasının Ali Soveti Moskva və Qars müqavilələrini əsas götürərək SSRİ-nin tərkibindən 

çıxmaq barədə qərar qəbul etdi. Bu, faktiki olaraq SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı idi.  

Bu dövrdə Naxçıvanın vəziyyəti olduqca ağır idi. Bölgəni ermənilər tərəfindən işğal təhlükəsi gözləyirdi. 

Belə mürəkkəb və taleyüklü günlərdə, 1990-cı il iyulun 22-də Heydər Əliyev Moskvadan doğma vətəni 

Naxçıvana gəldi. Fəal siyasətə qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə deputat, 1991-

ci ilin sentyabrında isə Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədr seçildi.  
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Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 7 mart 1991-ci il tarixli sessiyasında SSRİ-nin qorunub saxlanılması 

barədə referendumda Azərbaycanın iştirakı məsələsinin müzakirəsi zamanı çıxış edən ulu öndər Heydər Əliyev 

bu cür aksiyanın xalqımızın dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəldiyini bildirməklə onun əleyhinə səs vermiş, 

beləliklə, məhz onun səyləri ilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin 14 mart 1991-ci il tarixli sessiyasında SSRİ-nin 

qorunub saxlanılmasına dair ümumittifaq referendumunda Naxçıvan MR-in iştirak etməməsi barədə qərar qəbul 

edilmişdi. Bu cür tarixi addımların atılması Heydər Əliyevin uzaqgörən müdrik siyasətçi kimi hadisələrin 

məntiqi gedişini heyrətamiz dəqiqliklə proqnozlaşdıra bilməsi ilə bağlı idi.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin səmərəli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində blokada şəraitinin yaratdığı çoxsaylı 

problemlərlə üzləşmiş Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyətin normalaşdırılması sahəsində mühüm nailiyyətlər 

əldə edildi. Bu məqsədlə muxtar respublika ilə qonşu dövlətlər olan İran və Türkiyə arasında sıx iqtisadi və 

mədəni əlaqələr yaradıldı. Xüsusilə Naxçıvan və Türkiyə arasında Sədərək körpüsünün tikintisi və onun 28 may 

1992-ci il tarixdə istifadəyə verilməsi blokada şəraitində yaşayan muxtar respublika üçün həyati əhəmiyyət kəsb 

edən məsələ idi.  

1992-ci il noyabr ayının 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması və Heydər Əliyevin bu 

siyasi təşkilata sədr seçilməsi ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında mühüm tarixi hadisəyə çevrildi. Bu partiya 

AXC-Müsavat iqtidarının ona qarşı yönəlmiş təqib və təzyiqlərinə baxmayaraq, qısa vaxt ərzində təşkilati və 

ideoloji baxımdan güclənərək öz ətrafında böyük intellektual potensialı və geniş sosial bazanı birləşdirdi. Bu 

gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan siyasi həyatının ən fenomenal reallığına çevrilmişdir.  

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətində hadisələrin dağıdıcı istiqamətdə sürətlə 

cərəyan etməsi və hakimiyyətdaxili ziddiyyətlərin kəskinləşməsi, vətəndaş qarşıdurmasının yeni və həlledici 

mərhələyə qədəm qoyması ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi. Məhz AXC-Müsavat 

iqtidarı özünün ən gərgin anlarını yaşadığı bir vaxtda Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı arasındakı nüfuzunu 

nəzərə alaraq bu görkəmli şəxsiyyətə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı. Nəhayət, qədirbilən xalqımızın 

təkidli tələbləri nəticəsində 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışı 

ilə ölkəmizin və onun tarixi bölgəsi olan Naxçıvanın ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatında yeni mərhələnin 

əsası qoyuldu.  

Minilliklərin sınağından çıxmış təcrübə göstərir ki, fenomenal keyfiyyətlərə, yüksək dövlətçilik və idarəçilik 

təfəkkürünə malik lideri olmayan xalqlar nəinki müstəqil dövlət yarada bilməmiş, hətta dünya səhnəsindən 

tamamilə silinmək təhlükəsi ilə üzləşmişlər. Ümummilli lider ilk növbədə xalqının əsrlər boyu cilalanmış 

dövlətçilik təfəkkürü, siyasi dünyagörüşü, milli dəyərləri əsasında optimal dövlət modeli və siyasi varislik 

ənənələri yaratmış şəxsiyyətdir. Heydər Əliyevi ümummilli lider kimi xarakterizə edən ən başlıca amil də məhz 

onun ən çətin, mürəkkəb siyasi şəraitdə heç bir zaman tarixi məsuliyyətdən və şərəfli missiyadan boyun 

qaçırmaması, xalqının, dövlətinin problemlərinə biganə qalmaması olmuşdur.  

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunması, milli dövlətçilik ənənələrinin 

qorunub saxlanılması istiqamətində atdığı addımlar yenicə müstəqillik qazanmış xalqımızın həyatında mühüm 

tarixi əhəmiyyət daşıyır. Cəmiyyətin mənafeyini qarşıya qoyduğu ali məqsədlərdə təcəssüm etdirən belə nüfuzlu 

şəxsiyyətlər dövlət hakimiyyətini ölkənin yalnız bugünkü deyil, həm də gələcək mənafeyi baxımından təşkil 

etməyə, dövlətçiliyin ideoloji-siyasi və iqtisadi əsaslarını formalaşdıraraq yeni dünya nizamı ilə uzlaşan optimal 

dövlət modeli yaratmağa çalışırlar. Azərbaycan və Naxçıvan bölgəsinin bugünkü yüksək inkişaf səviyyəsi 

həmin tarixi missiyanın və təcrübənin praktikada təsdiq olunmuş reallığıdır.  

Bu bir həqiqətdir ki, son on beş ildə Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafında böyük irəliləyişlər yaranıb. 

Təbii ki, bu irəliləyişlər ilk növbədə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi sosial-

iqtisadi inkişaf strategiyasının bəhrəsidir. Naxçıvanda ulu öndərin əsasını qoyduğu quruculuq xəttinin Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikada böyük dəyişikliyə səbəb olub. Bu 

siyasətin bölgədə uğurla və dönmədən həyata keçirilməsi nəticəsində region nəinki iqtisadi və sosial böhrandan 

qısa vaxt ərzində yaxa qurtara bilmiş, həmçinin dayanıqlı inkişafı təmin etmişdir. Regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair Dövlət Proqramı isə ölkəni yeni inkişaf müstəvisinə çıxarmaqla bərabər, bu inkişafın regionlara 

doğru istiqamətlənməsində mühüm rol oynadı.  

Muxtar respublikanın müasir tərəqqi yoluna nəzər salsaq görərik ki, təməli ümummilli lider Heydər Əliyevin 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri işlədiyi dövrdə qoyulan yeni həyat quruculuğu xətti 1995-ci il 12 noyabr 

tarixindən - ilk milli Konstitusiyamızın qəbulundan sonra dönmədən və ardıcıllıqla həyata keçirilməyə başladı. 
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Bu dövrdə müstəqil dövlətçilik tariximizdə olduğu kimi, cənab Vasif Talıbovun 16 dekabr 1995-ci ildə 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilməsi Naxçıvanın müasir tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edən hadisə oldu. 

Məhz onun rəhbərliyi altında Naxçıvanda ulu öndər tərəfindən əsası qoyulan ictimai-siyasi sabitliyin və sosial-

iqtisadi inkişafın ardıcıllığı təmin edildi. Cənab Vasif Talıbovun məqsədyönlü səyləri, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rəhbəri kimi və Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyətlərinin tərkibində xarici ölkələrə 

etdiyi çoxsaylı səfərlər nəticəsində bölgəyə iri həcmdə investisiya axını sürətlənmişdir.  

Bütün yerli və xarici ekspertlərin ümumi qənaəti belədir ki, Azərbaycanın bu regionunun sosial-iqtisadi 

uğurları ildən-ilə və sürətlə artır. Naxçıvanda bütün sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər hər şeydən əvvəl bu 

diyarın sakinlərinin rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Sənaye dinamik inkişafdadır, sahibkarlıq üçün 

əlverişli şərait mövcuddur, müəssisələrin fəaliyyəti bərpa edilir, yeni-yeni istehsal sahələri yaradılır. Əhalinin 

təxminən 70 faizi kəndlərdə yaşayan Naxçıvanda aqrar sahənin inkişafına daim diqqət yetirilir, kənd əhalisinə 

güzəştli kreditlər verilir, əhalinin qaz və elektrik enerjisinə tələbatı tam ödənilir.  

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması prosesi uğurla davam etdirilir. Təhsilin inkişafı 

prioritet sahələrdən biri elan olunub və hazırda məktəblər sürətlə müasir informasiya-kommunikasiya vasitələri 

ilə təmin olunmaqdadır. Məmnunluq və qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi bu 

regionun təhsilinə də misilsiz töhfələr verir.  

Naxçıvan qədim mədəniyyət mərkəzi, tarixi abidələr diyarıdır. Bu mənada mədəniyyət obyektlərinin bərpası 

və müasir obyektlərin tikintisi də daim diqqət mərkəzindədir. Kitabxanalar, muzeylər, mədəniyyət evləri 

yenidən qurularaq istifadəyə verilir. Tarixi abidələr də bərpa olunaraq gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılır.  

Naxçıvan şəhərinin və muxtar respublikanın rayonlarında aparılan abadlıq-quruculuq işləri də xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvanda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi altında həyata keçirilən işləri 

yüksək qiymətləndirən dövlət başçısı İlham Əliyev demişdir: "Mən çox şadam ki, Naxçıvanda nəzərdə 

tutduğumuz bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla inkişaf edir, burada quruculuq-

abadlıq işləri çox sürətlə gedir, bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni müəssisələr, fabriklər açılır, yollar 

çəkilir... Bu gün Naxçıvanda elektrik enerjisi və qazla təminat ən yüksək səviyyədədir. Naxçıvanda qazlaşdırma 

siyasəti uğurla başa çatıbdır və hətta sovet dövründə qazlaşdırılmayan kəndlər, məntəqələr bu gün hamısı 

qazlaşdırılıbdır. Yəni, bu, böyük bir proqramın icrası nəticəsində mümkün ola bilmişdir". 

2009-cu ilin oktyabrında isə günü-gündən inkişaf edən Naxçıvan möhtəşəm beynəlxalq tədbirə - Türkdilli 

ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə toplantısına ev sahibliyi etdi. Türk dünyasının tanınmış liderləri Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına toplaşdılar. Bu hadisə Naxçıvanın qısa müddət ərzində əyalət şəhərindən regionun ən 

mühüm beynəlxalq siyasi mərkəzlərindən birinə çevrilməsinin ən bariz nümunəsidir.  

Onu da qeyd edək ki, 2009-cu ilin oktyabrında Bakıda keçirilən İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin 

mədəniyyət nazirlərinin 6-cı toplantısı çərçivəsində Naxçıvan 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 

olundu. Sevindirici haldır ki, bununla da Azərbaycanın mirvarisi olan Naxçıvanda keçiriləcək silsilə beynəlxalq 

tədbirlər bir daha ölkəmizin zəngin mədəniyyət və tarixini bütün dünyaya nümayiş etdirəcək.  

İndi Naxçıvan Azərbaycanın ən sürətlə inkişaf edən bölgəsi olmaqla uzun illər blokada şəraitində inkişaf 

etməyin, tərəqqi yolunda olmağın nümunəsini də nümayiş etdirir. Prezident İlham Əliyev bu amili xüsusi 

vurğulamışdır: "Naxçıvanın xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, coğrafi baxımdan Azərbaycanın əsas hissəsi ilə 

bağlantısı yoxdur. Vaxtilə Azərbaycanın qədim torpağı olan Zəngəzur diyarının Ermənistana verilməsi, demək 

olar ki, Naxçıvanı coğrafi baxımdan Azərbaycandan ayırıbdır. Naxçıvan uzun illərdir ki, blokada şəraitində 

yaşayır və bu blokadanı Ermənistan tətbiq edir. Ancaq buna baxmayaraq, Naxçıvanın bütün imkanları səfərbər 

olunub və əlavə tədbirlər görülür, proqramlar icra olunur. Bu gün Naxçıvan uğurla və sürətlə inkişaf edən 

diyardır, respublikadır. Bütün şəhərlər abadlaşır, gözəlləşir, yeni mehmanxanalar, sənaye müəssisələri yaradılır. 

Enerji təhlükəsizliyi əsas məsələdir və bu gün bu, Naxçıvanda öz həllini tapır. Əminəm ki, gələcəkdə bu sahədə 

əlavə tədbirlərin görülməsi nəticəsində Naxçıvandan qonşu ölkələrə daha da böyük həcmdə elektrik enerjisinin 

ixracı mümkün olacaqdır. Hər halda biz buna nail olmaq üçün bütün tədbirləri görürük". 

Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının göstəricisi olan konkret rəqəmlərə müraciət etsək, hərtərəfli tərəqqinin 

əyani mənzərəsinin şahidi olarıq. Yalnız cari ilin ilk on ayının statistik məlumatına görə, 21 noyabr 2010-cu il 

tarixdə muxtar respublikada ilin əvvəlindən istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard manat 

səviyyəsinə çatmışdır. Bu isə muxtar respublika iqtisadiyyatında indiyədək müşahidə olunmuş ən yüksək 

göstəricidir. Ötən il analoji göstərici 1 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları səviyyəsini üstələmişdi. 
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Hazırda muxtar respublikada adambaşına düşən ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 2464 manat (3067 

Amerika Birləşmiş Ştatları dolları) səviyyəsindədir.  

2010-cu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət 

texniki, maliyyə və innovasiya dəstəyi ilə 52 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verilmiş, 42 

layihə üzrə isə eyni təyinatlı obyektlərin icrası davam etdirilməkdədir. 2010-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 262 milyon 395 min 200 manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmiş və bu 

göstərici 2009-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 49,8 faiz üstələmişdir. Sənaye sahəsində mövcud inkişaf 

templərinin dayanıqlığı müntəzəm əsasda dəstəklənmiş və 2010-cu ilin yanvar-oktyabr aylarında sənaye profilli 

təsərrüfat subyektlərinə 6 milyon 737 min 800 manat həcmində kreditlər verilmişdir. Hazırda digər layihələrin 

maliyyələşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.  

2010-cu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 429 milyon 879 min 500 manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 27,4 faiz və ya 92 milyon 412 min 300 manat artmışdır. 2010-

cu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra 

ümumilikdə 527 obyekt istifadəyə verilmiş, 184 obyektin isə tikintisi və ya əsaslı təmiri davam etdirilməkdədir.  

2010-cu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 29 milyon 418 min 600 

manat olmuşdur ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17,3 faiz çoxdur. Bu müddət ərzində 

mobil rabitənin həcmi 25 milyon 219 min 900 manat olmaqla bir il öncəki göstəricini 18,5 faiz üstələmişdir. 

Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 21,3 faiz artaraq 841 milyon 387 min 500 manat, onun adambaşına düşən həcmi isə 18,6 faiz 

yüksələrək 2059,3 manat təşkil etmişdir. Bu dövr ərzində əhali əmanətlərinin həcmi üzrə 34,7 faizlik artım 

müşahidə olunmuşdur.  

Yuxarıda sadalanan faktlar, son on beş ilin hərtərəfli nailiyyətləri bizə belə deməyə əsas verir ki, qədim 

Naxçıvan diyarı hal-hazırda intibah dövrünü yaşayır. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin 

məqsədyönlü siyasəti nəticəsində bərqərar olan sağlam ictimai-siyasi mühit, vətəndaşların yüksələn rifah halı 

bölgənin parlaq gələcəyindən və geniş inkişaf perspektivlərindən xəbər verir. Prezident İlham Əliyevin 2010-cu 

ilin 5 oktyabr tarixində Naxçıvana səfəri zamanı qeyd etdiyi kimi: "Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. 

Keçən il ümumi daxili məhsul artmışdır, bu il də artır, templər yüksəkdir. Bütün bu gözəl nəticələri biz 

Naxçıvanın dəyişən, gözəlləşən simasında görürük. Naxçıvan qədim Azərbaycan diyarıdır, qədim tarixə, 

mədəniyyətə malik olan diyardır, eyni zamanda, müasir şəhərdir, müasir respublikadır. Mən əminəm ki, 

gələcəkdə Naxçıvan daha da gözəlləşəcək, inkişaf edəcək və bütün işlər burada, həmişə olduğu kimi, yüksək 

səviyyədə təşkil olunacaqdır". 

 

Siyavuş NOVRUZOV,  

Milli Məclisin İntizam komissiyasının sədri,  

YAP İdarə Heyətinin üzvü  

  

Azərbaycan.-2010.-15 dekabr.-N 275.-S.2. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1293 

 

 

2010-cu ilin ilk doqquz ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ölkəmizin Şərqlə Qərbi qovuşduran əlverişli coğrafi 

mövqeyini, geniş tranzit-kommunikasiya imkanlarını, habelə tarixən formalaşmış dərin təsərrüfatçılıq 

ənənələrini və sosial-iqtisadi proseslər üzrə spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alaraq onun tam təkmil və 

uzunmüddətli dövr üçün nəzərdə tutulmuş iqtisadi inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirmişdir. Ulu öndər 

qısa müddət ərzində xüsusi mülkiyyətçiliyə, sahibkarlığın inkişafına, sərbəst rəqabətə geniş imkanlar 

açan, özəlləşdirməni və dövlətsizləşdirməni özündə ehtiva edən, sosialyönümlü mahiyyət daşıyan, habelə 

xarici iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi və münbit biznes mühitinin formalaşdırılması yolu ilə ölkəyə 

investisiya axınlarını stimullaşdıran liberal inkişaf modelinin praktik surətdə həyata keçirilməsinə nail 

olmuşdur. 

 

Alternativsizliyi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illər ərzində də dəfələrlə öz 

təsdiqini tapmış bu siyasi kursun davamlılığının təmin olunması ölkəmizin dövlətçilik əsaslarının daha da 

möhkəmləndirilməsinə, müstəqilliyimizin əbədiliyinə və hərtərəfli tərəqqiyə ən etibarlı təminatdır. Bu gün ölkə 

başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızın davamlı iqtisadi yüksəlişi dünyanın ən müxtəlif 

iqtisadi mərkəzləri tərəfindən XXI əsrin yeni iqtisadi fenomeni kimi qəbul edilir və inkişafın Azərbaycan 

modelinin məzmununun öyrənilməsinə ciddi cəhd göstərilir.  

Son illər ərzində muxtar respublikanın sosial və iqtisadi inkişaf sahəsində qazandığı böyük nailiyyətlər də 

məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış möhkəm təmələ əsaslanır. Bu gün muxtar 

respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, 

istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixrac yönümlü məhsul istehsalının 

stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq səviyyəsinin, xüsusilə gənclərin faydalı əmək məşğulluğunun artırılmasına və 

ümumilikdə muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafına nail olunmaqdadır.  

Ötən müddət ərzində əldə olunmuş iqtisadi inkişafın davamlılığı qorunub saxlanılmış, cari ilin ilk doqquz 

ayında bu uğurların əhatə dairəsi daha da genişlənmişdir. Heç şübhəsiz ki, ötən dövrün ən mühüm hadisəsi ölkə 

başçısı cənab İlham Əliyevin muxtar respublikaya səfərə gəlməsi oldu. Səfər zamanı ölkə başçısı Kəngərli 

rayonunun mərkəzində ucaldılmış ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsinin və 

abadlaşdırılmış rayon mərkəzinin, Şərur rayonunun Yengicə və Maxta kəndlərində orta məktəb binalarının, 

Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun ikinci hissəsinin, Sədərək rayonunda mərkəzi xəstəxana və orta məktəb 

binalarının, sözün əsl mənasında yenidən qurulmuş Heydərabad qəsəbəsinin, Ordubad rayonunda Biləv Su 

Elektrik Stansiyasının, Naxçıvan şəhərində məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün Regional İnformasiya 

Mərkəzinin, Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye Kompleksinin, Naxçıvan şəhərini içməli su ilə təmin edəcək 

supaylayıcı qurğunun açılışı mərasimlərində iştirak etmişdir. Həyata keçirilən quruculuq tədbirlərini yüksək 

qiymətləndirən ölkə başçısı cənab İlham Əliyev demişdir: "Mən çox şadam ki, Naxçıvanda nəzərdə tutduğumuz 

bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla inkişaf edir, burada quruculuq-abadlıq işləri 

çox sürətlə gedir. Bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni müəssisələr, fabriklər açılır, yollar çəkilir". 

İqtisadi inkişafı xarakterizə edən əsas makroiqtisadi göstərici olan ümumi daxili məhsulun həcmi muxtar 

respublikada cari ilin ilk doqquz ayı ərzində 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 24,9 faiz artaraq 832 

milyon 735 min manatdan çox olmuşdur. Bu dövr ərzində adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 

26,2 faiz artaraq 2055,6 manata çatmışdır. Ümumi daxili məhsulun 85,7 faizi qeyri-dövlət bölməsində 

yaradılmışdır ki, bu da muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş islahatların effektivliyini daha 

aydın xarakterizə etməyə imkan verir. 

 

Sənaye 

Səmərəli nəticələrin əldə olunması məqsədilə bu gün muxtar respublikada sənayenin əsas inkişaf 

istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixrac 

yönümlü istehsal sahələrinin yaradılması ciddi şəkildə təşviq olunmuş, sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən 
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yenidən qurulması prosesi gücləndirilmişdir. Sənaye müəssisələrinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının 

ödənilməsi üçün səmərəli kredit mexanizmi qurulmuş, satış problemlərinin həlli üçün sistemli tədbirlər 

görülmüş, yerli və xarici bazarlara çıxış imkanları maksimum sadələşdirilmişdir. 

Sənaye sahəsində reallaşdırılan genişmiqyaslı islahatların nəticəsi kimi 2010-cu ilin yanvar-sentyabr 

ayları ərzində 237 milyon 275 min 900 manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq 

dövründəki göstəricini 49,6 faiz üstələmişdir. Sənaye məhsulunun həcminin 91,4 faizini məhsul istehsalı, 8,6 

faizini isə xidmətlərin göstərilməsi təşkil etmişdir. Sənayenin dövlət sektorunda 29 milyon 446 min 800 

manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 207 milyon 829 min 100 manatlıq məhsul istehsal olunması sahibkarlığın 

inkişafına, qeyri-dövlət sektorunun davamlı yüksəlişinə yönəldilmiş kompleks islahatların uğurlu nəticəsidir.  

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət 

texniki, maliyyə və innovasiya dəstəyi ilə 51 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri, o cümlədən sənaye 

sahəsində elektrik enerjisi, metal boru, metal profil, poliester materialından daşabənzər üzlük örtüklər, asfalt, 

beton, qum-çınqıl istehsalı, travertin və mərmər emalı, nəşriyyat və poliqrafiya, ət və süd məhsulları istehsalı, 

müxtəlif meyvələrin qurudulması və paketlənməsi, müxtəlif geyim və şirniyyat məmulatları istehsalı sahələri 

istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 43 layihə üzrə, o cümlədən sement, beton, döşəmə üçün 

parket, güzgü, yarımfabrikat dəri, müxtəlif geyim paltarlarının istehsalı sahələri, nəşriyyat və poliqrafiya 

məhsulları istehsalı sahəsi, çörək və şirniyyat məhsulları istehsalı, ətin konservləşdirilməsi, quşçuluq təsərrüfatı 

sahələri, məişət evi, ticarət mərkəzləri, soyuducu anbarlar, istixana kompleksi, taxıl emalı və digər bu kimi 

istehsal və xidmət sahələri qurulmaqdadır. 

Yerli məhsulların ixrac imkanlarının artırılması istiqamətində reallaşdırılan kompleks tədbirlərin uğurlu 

nəticəsidir ki, 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 70 milyon 474 min ABŞ dolları dəyərində sənaye 

məhsulları qonşu xarici ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur. Bu isə 2009-cu ilin 

müvafiq dövründəki göstərici ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur. 

 

Hərbi quruculuq 

Muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı prioritet fəaliyyət istiqaməti kimi daim diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Hərbi təmayüllü obyektlərin və ya bu sahənin alt infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi işi davam 

etdirilmiş və 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında Culfa rayonunda hərbi şəhərcikdə təlim-tədris mərkəzinin 

tikintisi, uşaq bağçası binasının yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində hərbi hissədə Qərargah 

binasının, mühafizə məntəqəsinin, anbarın, Şahbuz rayonunda hərbi hissədə əsgər yataqxanası kompleksinin, 

Kəngərli rayonunda hərbi hissədə yeməkxana kompleksinin və tibb məntəqəsinin tikintisi, Naxçıvan şəhərində 

Mənzil İstismar Hissəsinin binasının əsaslı təmiri, Qərargah və sanitar qovşağı binalarının təmiri hazırda davam 

etdirilməkdədir. 

 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı tədbirləri 

İqtisadi fəallığın yüksəldilməsi, idarəetmənin, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan işçilərin əmək 

şəraitinin müasir standartlar səviyyəsində yaxşılaşdırılması üçün mütəmadi olaraq əsas fondların yaradılması, 

yeniləşdirilməsi, infrastrukturun, kommunal xidmət təminatının təkmilləşdirilməsi, istehsal, xidmət və sosial 

təyinatlı obyektlərin inşası hazırkı iqtisadi fəaliyyətin mühüm istiqamətlərindəndir.  

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 400 milyon 293 min 900 manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 31,7 faiz və ya 96 milyon 450 min 100 manat artmışdır. 

Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

33,2 faiz artaraq 357 milyon 838 min 200 manat olmuşdur. Bu isə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 89,4 

faizini təşkil edir. 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı 

təmirdən sonra ümumilikdə 504 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 193 obyektin isə tikintisi və ya 

əsaslı təmiri davam etdirilməkdədir. 

İnzibati binaların inşası və yenidən qurulması, iş yerlərinin erqonomik tələblər səviyyəsində təşkili ötən 

dövr ərzində də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada 
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ümumilikdə 20 inzibati binanın inşası başa çatdırılmış, 12 inzibati binanın isə tikintisi hazırda davam 

etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikada aparılan tikinti-quruculuq işləri çərçivəsində investisiyaların şəhər, qəsəbə və 

kəndlər üzrə proporsional bölgüsü tarazlı inkişafı təmin edən mühüm amillərdəndir. Kənd əhalisinə göstərilən 

xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, bu sahədə idarəetməni səmərəliləşdirmək məqsədilə 2010-cu ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində Şərur rayonunun Maxta, Babək rayonunun Aşağı Uzunoba və Yuxarı Uzunoba, Kəngərli 

rayonunun Təzəkənd, Xıncab və Yeni Kərki kəndlərində, Ordubad rayonunda Sabirkənddə kənd mərkəzlərinin 

tikintisi, Şərur rayonunun Yengicə kəndində kənd mərkəzinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Kəngərli 

rayonunun Şahtaxtı kəndində isə kənd mərkəzinin tikintisi davam etdirilməkdədir.  

Əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, yaşayış fondunun abadlaşdırılması, elektrik enerjisi, qaz, su, 

kanalizasiya, istilik və lift təsərrüfatlarının infrastruktur təminatının təkmilləşdirilməsi, istehlakçılara keyfiyyətli 

və davamlı kommunal xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə inşaat və təmir işlərinin aparılması müntəzəm 

xarakter almışdır. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada 17 yaşayış binasının tikintisi, 

86 yaşayış binasının yenidən qurulması və əsaslı təmiri başa çatdırılmış, 3 yaşayış binasının tikintisi, 12 yaşayış 

binasının əsaslı təmiri hazırda davam etdirilir. Bu dövr ərzində 24 yaşayış binasında istilik xətləri yeniləri ilə 

əvəzlənmiş, 35 ədəd yeni lift quraşdırılmışdır. Yaşayış mənzillərində dövlət vəsaiti hesabına daxili istilik 

xətlərinin çəkilişi və vətəndaşlardan hər hansı bir ödəniş tələb olunmadan panel radiatorların quraşdırılması 

prosesi davam etdirilməkdədir.  

Tikinti sektorundakı yüksək aktivliyə paralel olaraq, yaşayış standartlarının təkmilləşdirilməsi fonunda 

əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına aparılan inşaat işlərinin həcmi də davamlı şəkildə artmaqdadır. 2010-cu ilin 

yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 196 min 734 

kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 103 min 551 

kvadratmetr və ya 2,1 dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikada su və kanalizasiya sistemlərinin müasir standartlar səviyyəsində qurulması 

istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər davamlı xarakter almışdır. Azərbaycan hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı 

arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun olaraq "Şəhər su təchizatı və kanalizasiya layihəsi" çərçivəsində 2010-

cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Naxçıvan şəhərinə 7,5 kilometr uzunluğunda yeni su xəttinin çəkilişi başa 

çatdırılmışdır. Hazırda Naxçıvan şəhərinin daxili su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi 

həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində 21,5 kilometr uzunluğunda içməli su və 18,3 kilometr uzunluğunda 

kanalizasiya xətləri yenidən qurulmuşdur. Bu istiqamətdə digər müvafiq işlər hazırda davam etdirilir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 iyun tarixli "Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə 

təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında" sərəncamına uyğun olaraq Araz çayının 

suyundan istifadə edən yaşayış məntəqələrində modul tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Dünya Bankının krediti ilə maliyyələşdirilən "Birinci və ikinci milli su təchizatı və kanalizasiya 

xidmətləri layihəsi" üzrə muxtar respublikanın bütün rayonlarında geoloji geotexniki işlər aparılmış və 

topoqrafik xəritələr hazırlanmışdır. Bu istiqamətdə işlər hazırda davam etdirilir. 

 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma tədbirləri 

Son illər ərzində muxtar respublikada aqrar bölmənin xammal istehsalı və emal sahələrinin əlaqəli inkişafı 

təmin olunmuş, rəqabətədavamlı məhsul istehsalının artırılması davamlı olaraq stimullaşdırılmış, aqrar sektora 

maliyyə dəstəyi və onun maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilmiş, meliorasiya və irriqasiya, 

baytarlıq, sanitar və fitosanitar sahələrində dövlət siyasətinin həyata keçirilmə mexanizmləri daha da 

təkmilləşdirilmişdir. 

Bu dövr ərzində müxtəlif maddi-texniki təchizat və aqroservis müəssisələri qurulmuş, marketinq 

xidmətləri, yarmarkalar təşkil olunmuş, saxlama, qablaşdırma, emal müəssisələri və digər strukturlar yaradılmış, 

aqrar bölmənin normativ hüquqi bazasının, elmi-metodik təminatının və kadr hazırlığı sisteminin 

təkmilləşdirilməsi işləri daha da sürətləndirilmişdir. 

Aqrar sektorda yüksək iqtisadi aktivliyi təmin edən amillərdən biri kənd təsərrüfatı üzrə maşın və 

mexanizmlərin sayının tələbata uyğun olaraq artırılmasından ibarətdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən 

tədbirlərə uyğun olaraq "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 86 ədədi 2010-cu ilin 
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yanvar-sentyabr aylarında olmaqla cəmi 540 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar 

respublikaya gətirilmiş və iş prosesinə cəlb olunmuşdur.  

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində aqrolizinq xidmətləri şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası, anbarları, təmir sexi və texniki parkı, 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şərur-Sədərək və Culfa-Ordubad bazalarının inzibati 

binaları, anbarları, təmir sexləri və texniki parkları tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

Ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini keyfiyyətli və təhlükəsiz ərzaqla təmin etmək, sahibkarlıq 

mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2008-ci il sentyabrın 17-də qəbul olunmuş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı" muxtar 

respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması sahəsində yeni istiqamətləri 

müəyyənləşdirmişdir.  

Muxtar respublikada taxılçılığa mühüm əhəmiyyətli sahə kimi yanaşmanın nəticəsidir ki, bu sahədə 

yüksək artım meylləri müşahidə olunur. Ən əsası isə odur ki, əsas təbii ehtiyat sayılan torpaqların məhdud 

olması nəzərə alınır və bitkiçilik müasir aqrokimyəvi və aqrotexniki tədbirlərə əsaslanan intensiv metodlarla, 

yəni məhsuldarlığın yüksəldilməsi yolu ilə inkişaf etdirilir.  

2010-cu ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 33 min 954 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl 

əkilmişdir ki, bunun da 25 min 276 hektarını buğda, 8 min 678 hektarını isə arpa təşkil edir. Taxıl sahələrindən 

96 min 10 ton məhsul toplanmışdır ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq göstəricisini 1,4 faiz üstələyir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi 

haqqında" 2007-ci il 23 yanvar tarixli sərəncamına əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sərf 

etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə dövlət tərəfindən hər hektar sahə üçün 40 manat, bundan başqa, buğda 

istehsalçılarının maddi marağının artırılması və onların stimullaşdırılması ilə əlaqədar olaraq səpilən hər hektar 

buğda sahəsi üçün əlavə olaraq 40 manat vəsaitin verilməsi təmin olunmuşdur. Həmçinin, hər hektar sahə üçün 

tələb olunan mineral gübrələrin güzəştli şərtlərlə sahələrə çatdırılması təmin olunmaqdadır. 

Ötən il 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı isə qısa müddətə saxlamaq gücünə malik olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarının yaradılması muxtar respublikada taxıl ehtiyatlarının 

təşkili prosesində mühüm mərhələ oldu. 2009-cu ildə olduğu kimi, 2010-cu ildə də muxtar respublika ərazisində 

istehsal olunan buğdanın hər kiloqramının 30 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması taxıl istehsalına 

marağı xeyli artırmış və istehsalçılara yönəldilmiş səmərəli maliyyə dəstəyi rolunu oynamaqdadır. 

Muxtar respublikada taxılçılıqla yanaşı kartof istehsalına xüsusi diqqət yetirilir. Daxili bazarın kartofla 

təminatında idxaldan asılılığı azaltmaq, əhali tələbatının keyfiyyətli yerli məhsul hesabına ödənilməsini təmin 

etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2005-ci il 11 aprel tarixli sərəncamı ilə 

təsdiq olunmuş, 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı"nın icrası ilə əlaqədar olaraq kartof əkini üçün əlverişli torpaq sahələri müəyyənləşdirilmiş, 

genişmiqyaslı kreditləşmə aparılmış, yeni texnika və avadanlıqlar əkin və məhsul yığımına cəlb olunmuş, bu 

sahədə toxumçuluq işi xeyli təkmilləşdirilmiş və səmərəli satış mexanizmləri formalaşdırılmışdır. Həyata 

keçirilən tədbirlər nəticəsində 2010-cu ildə 2740,5 hektar sahədə kartof əkilmişdir ki, bu da adıçəkilən 

proqramın qəbulundan əvvəlki - yəni 2004-cü illə müqayisədə 1138,5 hektar çoxdur. 

Cari ildə muxtar respublikada əkinçilik üzrə ən çox inkişaf etdirilən məhsul növlərindən biri də şəkər 

çuğundurudur. Görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq ötən illə müqayisədə 2010-cu ildə şəkər çuğunduru əkini 

sahələri 41,2 faiz artaraq 1716,4 hektar olmuşdur. 

1 oktyabr 2010-cu il tarixə 36011,2 hektar sahədən 102161 ton dənli və dənli-paxlalı (qarğıdalısız), 727 

hektar sahədən 2894 ton dən üçün qarğıdalı, 241 hektar sahədən 630,9 ton dən üçün günəbaxan, 2709,5 hektar 

sahədən 37392 ton kartof, 6004 hektar sahədən 61881,3 ton tərəvəz, 2819 hektar sahədən 38724,9 ton ərzaq 

üçün bostan məhsulları, barverən meyvə bağlarından 36037 ton meyvə, barverən üzüm bağlarından 8860,7 ton 

üzüm toplanmışdır. Bir neçə növ məhsul üzrə yığım hazırda davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikanın aqrar sektorunun inkişafında mühüm element kimi soyuducu anbarların yaradılması 

işi üstün istiqamət almışdır. Bu anbarlar bir tərəfdən istehsal olunan məhsulların satışı ilə əlaqədar meydana 

çıxan problemləri aradan qaldırmaqla meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsinə marağı artırırsa, digər tərəfdən əhalinin 

ilboyu keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına imkan verir. Qeyd olunan amillər nəzərə alınmaqla bu dövr 

ərzində ümumi tutumu 2 min 300 ton olan 3 soyuducu anbarın qurulması davam etdirilmişdir.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1297 

 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri də heyvandarlıqdır. Əhalinin heyvandarlıq 

məhsulları ilə etibarlı təminatı üçün bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilmiş, heyvanların baş sayında və heyvandarlıq 

məhsullarının istehsalında artıma nail olunmuşdur.  

1 oktyabr 2010-cu il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 102 

min 749 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 621 min 133 baş olmuşdur ki, bu da müvafiq olaraq 1 oktyabr 2009-cu 

il tarixə olan göstəriciləri 1,4 və 1,3 faiz üstələyir.  

Heyvandarlıqda baş sayının artımı öz növbəsində heyvandarlıq məhsullarının qənaətbəxş artımını 

şərtləndirmişdir. Belə ki, 2010-cu ilin ilk doqquz ayı ərzində muxtar respublikada diri çəkidə 13453,6 ton ət, 

63228,3 ton süd istehsalı olmuşdur ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 4,2 və 2 

faiz çoxdur. 

Heyvandarlığın davamlı inkişafı üçün baytarlıq xidmətinin müasir standartlar səviyyəsində təşkili 

istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu xidmətin keyfiyyətini və səmərəliliyini daha da 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə ötən dövr ərzində Sədərək Rayon Baytarlıq İdarəsinin binası yenidən qurulmuş, 

istifadəyə verilmiş kənd mərkəzlərində baytarlıq məntəqələri yaradılmışdır. 

Baytarlıq tədbirləri üzrə biopreparatların, dərman vasitələrinin, müasirtipli cihaz və avadanlıqların, 

məhsuldar cinsdən olan mal-qara toxumlarının və süni mayalandırma avadanlıqlarının alınaraq muxtar 

respublikaya gətirilməsi və intensiv istifadəsi artıq davamlı xarakter almışdır. Heyvandarlıqda məhsuldarlığın 

yüksəldilməsi, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması, maldarlıqda qısırlığın ləğv olunması və damazlıq 

işinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə muxtar respublikada mal-qara arasında süni mayalandırma işinin davamlı 

təşkili daha səmərəli nəticələri təmin etməkdədir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 3320 baş inək və 

düyə süni yolla mayalandırılmışdır. Əvvəlki ildə mayalandırılmış inək və düyələrdən 1874 baş sağlam buzov 

alınmışdır.  

Muxtar respublikada maldarlıqla yanaşı yüksək tələbata uyğun olaraq quşçuluğun da inkişafı davamlı 

olaraq dəstəklənir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində quşçuluq sahəsində 7 yeni təsərrüfat fəaliyyətə 

başlamış, 3 quşçuluq təsərrüfatının isə yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilir. 

Muxtar respublikada əmtəə məqsədilə balıqyetişdirmə işi təbii su hövzələrində, xüsusi layihələr əsasında 

yaradılmış göllərdə və nohurlarda müasir texnologiyalardan istifadə etməklə daha da genişləndirilir. 2010-cu 

ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 2 yeni balıqyetişdirmə təsərrüfatı istifadəyə verilmişdir. 

Reallaşdırılan kompleks tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında əldə olunmuş 

dinamik inkişaf templəri cari ilin ilk doqquz ayında da qorunub saxlanılmışdır. Ümumilikdə, 2010-cu ilin 

yanvar-sentyabr aylarında 190 milyon 643 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilmiş, 2009-cu ilin 

yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 11 faiz artıma nail olunmuşdur. 

Aqrar sektorda əldə olunan uğurlar meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi 

və yeniləşdirilməsi işi ilə dəstəklənməkdədir. Ötən dövr ərzində suvarma əkinçiliyinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə muxtar respublikada 1 nasos stansiyası, 21 subartezian quyusu və 19 kəhriz tikinti və ya əsaslı 

təmirdən sonra istifadəyə verilmiş, 2 nasos stansiyasının, 2 subartezian quyusunun tikintisi, 25 kəhrizin isə 

əsaslı təmiri hazırda davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikada həyata keçirilən ekoloji siyasətin əsas məqsədi indiki və gələcək nəsillərin 

ehtiyaclarının təmin edilməsi naminə mövcud ekoloji sistemlərin, iqtisadi potensialın qorunması və təbii 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə davamlı inkişafın təmin olunmasından ibarətdir. Bu istiqamətdə 

reallaşdırılan tədbirlərə uyğun olaraq cari ilin ötən dövründə yeni yaşıllıq zolaqlarının yaradılması, yaşıllaşdırma 

tədbirlərinin görülməsi təsdiq olunmuş plan əsasında aparılmış, muxtar respublika üzrə 448 hektar sahədə 

meşəsalma və meşəbərpa işləri həyata keçirilmişdir. 

 

Nəqliyyat, informasiya və rabitə, energetika 

Nəqliyyat muxtar respublika iqtisadiyyatının ahəngdar fəaliyyətinin təşkilində, əhalinin artan hərəkət 

dinamikliyinin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Muxtar respublikada beynəlxalq standartlara cavab verən tranzit, şəhər və rayonlararası, şəhərdaxili və 

rayondaxili avtomobil yollarının yenidən qurulması işi prioritet vəzifələrdən biri kimi diqqət mərkəzində 

saxlanılır. 
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2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Şərur rayonunun Ələkli kəndində asfalt-beton zavodu və qum-

çınqıl karxanası, ümumilikdə muxtar respublika üzrə 8 yeni körpünün tikintisi, 4 körpünün bərpası başa 

çatdırılmış, 1 körpünün tikintisi isə hazırda davam etdirilir. Nəqliyyat kompleksinin aktiv magistrallarından olan 

87 kilometr uzunluğunda Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun tikintisi başa çatdırılmışdır. Ümumilikdə, bu 

dövr ərzində muxtar respublikada 235,3 kilometr uzunluğunda yeni yollar salınmış və ya əsaslı təmir 

olunmuşdur. İstifadəyə verilmiş yolların 152,8 kilometri magistral, 82,5 kilometri isə yerli əhəmiyyətli yollar 

olmuşdur. 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada yük daşınması 2009-cu ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 14 faiz, sərnişin daşınması isə 16,8 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından 

bütövlükdə 25 milyon 291 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

9,7 faiz çoxdur.  

Nəqliyyat infrastrukturu quruculuğu üzrə 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Ordubad şəhərində 

Avtovağzal Kompleksinin tikintisi davam etdirilmiş, "Naxçıvan Dəmir Yolları" Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin Təhlükəsizlik İdarəsinin 12 saylı Culfa Təhlükəsizlik Komandası, Yük və Sərnişin Daşımaları 

İdarəsinin Culfa Vaqon Deposunun Texniki Xidmət Məntəqəsi üçün binanın tikintisi başa çatdırılmış, 

"Naxçıvan Dəmir Yolları" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin İnfrastruktur İdarəsinin Ordubad yol sahəsinin 

və Ordubad dəmir yolu sərnişin vağzalı binalarının tikintisi isə hazırda davam etdirilməkdədir. 

İqtisadi inkişafa paralel olaraq yük və sərnişin daşınmasında intensivliyə nail olunması, nəqliyyat 

əlaqələrinin gücləndirilməsi, turizmin dərinləşdirilməsi və ümumilikdə nəqliyyat kompleksinin inkişafı üçün 

müasir tipli hava nəqliyyatı infrastrukturunun və çoxşaxəli uçuş marşrutlarının təşkili təmin olunmaqdadır. Bu 

tədbirlərin davamı kimi Türk Hava Yollarının "Anadolu Jet" şirkəti ilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı 

arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən cari ilin iyun ayının 24-dən başlayaraq həftədə 3 dəfə olmaqla İstanbul-

Naxçıvan-İstanbul reysi üzrə uçuşların həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.  

Nəqliyyat kompleksi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri daha da gücləndirilmiş, 2010-cu ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmiryolu 

nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və 

hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə ümumilikdə 42 milyon 972 min manatdan artıq investisiya 

yönəldilmişdir. 

Muxtar respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid və elektron hökumətin formalaşdırılması sosial-

iqtisadi tərəqqinin sürətləndirilməsi üçün zəruri məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bu baxımdan inkişaf etmiş 

informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması istiqamətində mühüm tədbir sayılan optik kabel 

magistrallarının tikintisi işi böyük tutumlu və keyfiyyətli rabitə əlaqəsinin həyata keçirilməsinə geniş imkanlar 

yaratmış və hazırda bu iş muxtar respublika daxilində davam etdirilməkdədir. 

Bu işlərin davamı olaraq 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Naxçıvan şəhərini, Babək qəsəbəsini 

və Nehrəm kəndini əhatə edən Yeni Nəsil Telekommunikasiya şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni Nəsil 

Telekommunikasiya şəbəkəsinin ənənəvi telefon rabitəsi sistemlərindən əsas üstünlükləri eyni vaxtda səs və 

şəkil siqnallarının ötürülməsi, şəbəkə üzərindən televiziya və geniş zolaqlı internetin, video-telefon və çoxlu 

sayda əlavə xidmətin göstərilməsindən ibarətdir.  

Muxtar respublikada hazırda aktiv istifadədə olan mobil telefonların sayı 357 min ədəddən çoxdur. 

Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən aktiv mobil telefonların sayı 1 oktyabr 2010-cu il tarixə 88 ədəd olmuşdur.  

Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 26 

milyon 453 min manat olmuşdur ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 17,2 faiz çoxdur. Bu 

müddət ərzində mobil rabitə xidmətinin həcmi 22 milyon 692 min manat olmaqla 2009-cu ilin müvafiq 

dövründəki göstəricini 18,3 faiz üstələmişdir.  

Muxtar respublikanın elektroenergetika sahəsində yenidənqurma tədbirləri davam etdirilir. Belə ki, 2010-

cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Ordubad rayonunda Biləv Su Elektrik Stansiyasının inşası, Naxçıvan 

şəhərində 110/35/10 kilovoltluq "Xalçaçılıq" və 35/10 kilovoltluq "Xətai" elektrik yarımstansiyalarının yenidən 

qurulması işləri başa çatdırılmış, 35/10 kilovoltluq yeni "Sənaye qovşağı" elektrik yarımstansiyasının qurulması 

hazırda davam etdirilməkdədir. Bu dövr ərzində muxtar respublikada 36 ədəd müxtəlif güclü transformator 

yarımstansiyasının quraşdırılması və 59,6 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi 

xətlərinin çəkilişi başa çatdırılmışdır. 
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Naxçıvan şəhəri, Culfa və Şərur rayonlarının transformator təmiri sexlərində 3 ədəd 2500 kva güclü 35/10 

kilovoltluq, 89 ədəd müxtəlif güclü 10/0,4 kilovoltluq transformatorlar əsaslı təmir olunmuşdur. 

İstehsalçıların fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təmin olunması, infrastrukturun davamlı olaraq 

təkmilləşdirilməsi enerjidən istifadə haqlarının tam həcmdə ödənilməsi prosesini də normallaşdırmışdır. Belə ki, 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində istehlak olunan 13 milyon 485 min 720 manat dəyərində 224 milyon 

762 min kilovat-saat elektrik enerjisinin müqabilində 13 milyon 584 min 400 manat vəsait toplanmış, ödənilmə 

faizi 100,7 faiz olmuşdur. 

Enerji təhlükəsizliyini təmin edən mühüm vasitələrdən biri də muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin 

olunmasıdır. Təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsində muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına 

qaz çəkilişi prosesi başa çatdırılmışdır. 1 oktyabr 2010-cu il tarixə əhali qrupu üzrə 77 min 711 abonent təbii 

qazla təmin olunmuşdur. 

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti, əhalinin gəlirləri və məşğulluq səviyyəsi 

Muxtar respublikada ardıcıl və sistemli olaraq iqtisadi islahatların aparılması, dövlət mülkiyyətində olan 

müəssisələrin özəlləşdirilməsi və azad sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması iqtisadiyyatın 

davamlı inkişafına və əhalinin güzəranının daha da yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar sahibkarlığın inkişafına güclü təkan vermiş, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında və 

iqtisadiyyatın inkişafında onun rolunu artırmışdır. Hazırda muxtar respublikada keyfiyyətli məhsul bolluğunun 

yaradılmasında, rəqabətədavamlı istehsal sahələrinin inkişafında və əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında 

sahibkarlıq həlledici amilə çevrilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin "bir pəncərə" 

prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında" 2007-ci il 25 oktyabr tarixli sərəncamına uyğun 

olaraq sahibkarlıq subyektlərinin yeni mexanizm üzrə qeydiyyatı muxtar respublikada biznes mühitinin 

əlverişliliyinin daha da artırılmasına və biznesə başlama qaydalarının sadələşdirilməsinə münbit şərait 

yaratmışdır. Belə ki, əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən şəxslər 15 prosedur üzrə sənəd 

toplamalı, həmin sənədləri əldə etmək üçün çoxsaylı dövlət qurumlarını keçməli idilər. "Bir pəncərə" sisteminin 

tətbiqindən sonra biznesini qeydiyyatdan keçirmək istəyən sahibkar əvvəllər olduğu kimi 72 deyil, 3 gün 

gözləyir və 15 prosedur deyil, 5 prosedurdan keçərək sahibkar kimi qeydiyyata alınır. Təkcə 2010-cu ilin 

yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublika üzrə 50 hüquqi və 950 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb ki, bu da 

iqtisadi aktivliyi səciyyələndirən mühüm göstəricilərdəndir. 

Kredit qoyuluşu maliyyə fəaliyyətinin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın dinamik inkişafında, yeni 

infrastrukturun yaradılmasında, insanların sahibkarlıq sferasına daxil olmasında və sair bu kimi zəruri 

məqsədlərə çatmaqda mühüm vasitədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının inzibati ərazisində fəaliyyət göstərən 

bank strukturları və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 

verilmiş kreditlərin həcmi 25 milyon 825 min manatdan çox olmuşdur. Bu dövr ərzində sənaye sahəsinə 6 

milyon 618 min manat, tikinti sahəsinə 2 milyon 746 min manat, kənd təsərrüfatı sahəsinə 7 milyon 743 min 

manat (o cümlədən balıqyetişdirmə sahəsinə 40 min manat, taxılçılığa 1 milyon 789 min manat, kartofçuluğa 1 

milyon 354 min manat, şəkər çuğunduru istehsalına 44 min manat, limonçuluq sahəsinə 10 min manat, 

üzümçülük sahəsinə 65 min manat, istixana komplekslərinə 135 min manat, heyvandarlıq sahəsinə 3 milyon 336 

min manat, arıçılığa 532 min manat, quşçuluğa 438 min manat), topdan və pərakəndə ticarət sahəsinə 1 milyon 

789 min manat, nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə sahəsinə 740 min manat, maliyyə fəaliyyətinə 1 milyon 

700 min manat, daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahəsinə 150 min manat, sosial və şəxsi xidmətlərin 

göstərilməsi sahəsinə isə 4 milyon 339 min manat həcmində kreditlər verilmişdir. Kreditlərin 10 milyon 634 

min manatını və ya 41,2 faizini Sahibkarlığa Kömək Fondunun vəsaitləri, 9 milyon 156 min manatını və ya 35,4 

faizini bankların öz vəsaitləri, 6 milyon 35 min manatını və ya 23,4 faizini isə bank olmayan kredit təşkilatları 

və kredit ittifaqlarının vəsaitləri təşkil etmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı inkişafı dinamikasını xarakterizə edən mühüm bir fakt ondan ibarətdir 

ki, bu gün muxtar respublikada 108 növdə, 319 çeşiddə ərzaq, 179 növdə, 432 çeşiddə qeyri-ərzaq olmaqla, 

cəmi 287 növdə, 751 çeşiddə məhsul istehsal olunur. İstehsal olunan 89 növdə ərzaq, 153 növdə qeyri-ərzaq 

olmaqla, cəmi 242 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilir. 
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Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı məşğulluq səviyyəsinin yüksəlişinə və əhalinin gəlirlərinin artmasına 

müsbət təsir göstərmişdir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 2009-cu 

ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25,2 faiz artaraq 760 milyon 776 min manat, onun adambaşına düşən həcmi 

isə 22,5 faiz yüksələrək 1865,4 manat təşkil etmişdir. 

Əhali gəlirlərinin əsas tərkib elementlərindən biri isə əməkhaqqıdır. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr 

aylarında muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği 290,2 

manat olmuş və 2009-cu ilin müvafiq göstəricisini 9 faiz üstələmişdir. 

Gəlirlərin, əməkhaqlarının davamlı artımı öz növbəsində istehlak xərclərindən sonra vəsaitlərin bir 

hissəsinin yığıma yönəldilməsinə imkan yaratmışdır. Əgər 1 oktyabr 2009-cu il tarixə muxtar respublika 

ərazisində fəaliyyət göstərən bank strukturlarında 2 milyon 802 min manatdan çox əhali əmanəti mövcud idisə, 

bir il sonra - yəni 1 oktyabr 2010-cu il tarixə bu göstərici 995 min manat artaraq 3 milyon 797 min manata 

çatmışdır.  

Əldə olunmuş yüksək inkişaf templəri səmərəli məşğulluğun təşkili və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün 

də əlverişli mühit formalaşdırmışdır. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2010-cu il oktyabr ayının 1-dək Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında 44647 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 29393-ü və ya 65,8 faizi daimi iş 

yerləridir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində açılan 2832 iş yerinin isə 2260-ı və ya 79,8 faizi daimi iş 

yerlərinin payına düşür. 

 

İstehlak bazarı 

Muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə olunan uğurlar əhalinin həyat səviyyəsinin və 

maddi-rifah halının yaxşılaşmasına, ən əsası isə əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə zəmin yaratmışdır 

ki, bu da istehlak bazarında əmtəə dövriyyəsinin və pullu xidmətlərin həcminin artımına öz müsbət təsirini 

göstərmişdir. Belə ki, 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikanın istehlak bazarında 

əhaliyə 494 milyon 424 min manatlıq istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. Əmtəə satışının 

və pullu xidmətlərin real həcmi 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20,2 faiz artmış, pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsinin həcmi 20,6 faiz yüksəlmişdir.  

Əhalinin yaşayış standartlarının daha da yüksəldilməsi məqsədilə məişət və ticarət xidmətinin səviyyəsi 

hazırda ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməkdədir. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərə uyğun olaraq 2010-cu ilin 

yanvar-sentyabr ayları ərzində Şərur şəhərində Ticarət Mərkəzi və bazar kompleksinin, Ordubad rayonunun 

Gənzə kəndində və Ordubad şəhərində, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində ticarət mərkəzlərinin, 

Şərur rayonunun Maxta, Babək rayonunun Aşağı Uzunoba və Yuxarı Uzunoba, Kəngərli rayonunun Yeni Kərki 

kəndlərində məişət evlərinin tikintisi, Şərur rayonunun Yengicə, Kəngərli rayonunun Təzəkənd və Xıncab 

kəndlərində isə məişət evlərinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Ordubad rayonunun Aşağı Əylis, Sabirkənd 

və Nüsnüs kəndlərində ticarət mərkəzlərinin tikintisi, Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində isə məişət evinin 

yenidən qurulması hazırda davam etdirilir. 

 

Xarici ticarət 

Ümumi iqtisadi aktivliyi gücləndirən amillərdən biri yüksək keyfiyyətli, beynəlxalq standartlara cavab 

verən yerli istehsal məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılmasının davamlı olaraq dəstəklənməsindən, satış 

problemlərinin səmərəli həllindən, ixrac potensialının daha da gücləndirilməsindən ibarətdir. İxrac potensialının 

inkişaf etdirilməsi, qonşu xarici ölkələrin iqtisadiyyatlarına səmərəli inteqrasiyanın təşviqi ötən dövr ərzində də 

prioritet istiqamətlərdən olmuşdur. 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, 

fiziki şəxslər tərəfindən xarici dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 142 milyon 757 min 600 

Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq 

dövründəki səviyyəni 15,2 faiz üstələyir. İxracın davamlı olaraq stimullaşdırılması və buna uyğun olaraq ixrac 

mallarının həcminin, çeşidinin artırılması, sahibkarlarımızın xarici bazarlarda mövqelərinin 

möhkəmləndirilməsi, onların maraqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətlərində həyata keçirilən 

sistemli tədbirlər xarici ticarət üzrə pozitiv meylləri təmin etməkdədir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında 

muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində ixracın həcmi idxalı üstələmiş və 82 milyon 706 min 600 

Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. Belə ki, xarici ticarət dövriyyəsinin 30 
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milyon 25 min 500 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını və ya 21 faizini idxal, 112 milyon 732 min 100 Amerika 

Birləşmiş Ştatları dollarını və ya 79 faizini isə ixrac təşkil etmişdir. İxracın həcmi son bir il ərzində 69,3 faiz 

artmış, idxal isə 47,6 faiz azalmışdır. 

 

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət və turizm 

Bu gün böyük inkişaf yoluna qədəm qoyan Naxçıvan torpağı özünün zəngin elmi, mədəni potensialını 

daha da genişləndirir. Muxtar respublikada müasir tələblər səviyyəsində inşa olunan elm-təhsil müəssisələri 

elmin inkişafına yeni üfüqlər açır. Bu tədbirlərə uyğun olaraq 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində 

Ordubad rayonunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun 

Biokimyəvi Tədqiqatlar Laboratoriyası binasının tikintisi, bölmənin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, 

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat institutlarının binasının təmiri başa çatdırılmış, bölmənin Batabat Astrofizika 

Rəsədxanasının, Əlyazmalar Fondunun və Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun binalarının təmiri hazırda davam 

etdirilməkdədir. 

Təhsil sahəsində infrastruktur quruculuğu tədbirləri ilin əvvəlindən davam etdirilmiş, 2010-cu ilin yanvar-

sentyabr ayları ərzində Culfa şəhərində 980 şagird yerlik (3 saylı), Şərur rayonunun Yengicə kəndində 568 

şagird yerlik, Maxta kəndində 540 şagird yerlik, Kəngərli rayonunda Təzəkənddə 110 şagird yerlik, Yeni Kərki 

kəndində 88 şagird yerlik, Sədərək rayonunun Sədərək kəndində 594 şagird yerlik (2 saylı) orta məktəb 

binalarının tikintisi, Culfa şəhərində 540 şagird yerlik (2 saylı), Şərur şəhərində 738 şagird yerlik (1 saylı) orta 

məktəb binalarının yenidən qurulması, Babək rayonunun Yuxarı Uzunoba kəndində isə 324 şagird yerlik orta 

məktəb binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində (15 saylı) və Şərur rayonunun Zeyvə 

kəndində orta məktəb binalarının yenidən qurulması davam etdirilməkdədir. Bundan əlavə, Naxçıvan Türk 

Liseyində yeni tədris kompleksinin tikintisi hazırda davam etdirilir. 

Bu dövr ərzində Şərur şəhərində 200 yerlik, Culfa şəhərində 240 yerlik uşaq bağçaları binalarının tikintisi, 

Culfa rayonunda hərbi şəhərcikdə 72 yerlik uşaq bağçası binasının yenidən qurulması başa çatdırılmış, 

Naxçıvan şəhərində isə uşaq bağçası binasının tikintisi hazırda davam etdirilməkdədir. Şahbuz şəhərində və 

Babək qəsəbəsində uşaq musiqi məktəbi binalarının tikintisi hazırda davam etdirilir. Eyni zamanda, bu dövr 

ərzində Culfa Rayon Ekoloji Tərbiyə, Texniki Yaradıcılıq, Uşaq Yaradıcılıq, Gənc Turist və Diyarşünaslıq 

mərkəzləri üçün ayrılmış binanın yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.  

Yeni informasiya texnologiyalarından istifadə olunmaqla dünya təhsil sisteminə inteqrasiyaya imkan 

yaradan, bütövlükdə əhalini informasiya cəmiyyətinə hazırlamaq məqsədi daşıyan "2008-2012-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı" üzrə hazırda 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu gün muxtar respublikada 

bütün təhsil müəssisələrində ən müasir kompyuter avadanlıqlarından istifadə olunur. Muxtar respublikanın 

ümumtəhsil məktəblərində 1 oktyabr 2010-cu il tarixə 2781 dəst kompyuter quraşdırılmış, beləliklə hər 18 

şagird bir dəst kompyuterlə təmin olunmuşdur. Hazırda ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 2781 dəst 

kompyuterin 2193-ü və ya 78,9 faizi internetə qoşulmuşdur. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 

təhsilin daha da keyfiyyətlə aparılması məqsədilə 208 elektron lövhə quraşdırılmışdır. 

Təhsildəki uğurlar özünü ilk növbədə ali məktəblərə qəbulun səviyyəsində göstərməkdədir. Əgər 2009-cu 

ildə abituriyentlərin 1489 nəfəri ali məktəblərə qəbul olunmuşdursa, 2010-cu ildə bu göstərici 1622 nəfərə 

çatmışdır. 2009-cu ildə 232 nəfər yüksək bal toplamışdırsa, 2010-cu ildə 500-700 intervalında yüksək nəticə 

göstərən abituriyentlərin sayı artaraq 280-ə çatmışdır. 

Səhiyyə sahəsində dövlət siyasətinin başlıca məqsədi əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasından, orta 

ömür müddətinin uzadılmasından, əhalinin bütün təbəqələrinin keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin edilməsindən 

ibarətdir. Bu məqsədlə səhiyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi və onun keyfiyyətinin artırılması, səhiyyə 

müəssisələrinin dərman və avadanlıq təminatının daha da yaxşılaşdırılması, tibbi profilaktika tədbirlərinin 

əhatəliliyinin və keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsi, yeni səhiyyə müəssisələrinin inşası işləri 

müntəzəm olaraq həyata keçirilir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Naxçıvan şəhərində məhdud fiziki 

imkanlı insanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin, 85 çarpayılıq Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Psixi Xəstəliklər Dispanserinin yeni korpusunun, 26 çarpayılıq Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, Şərur 

rayonunun Yengicə və Maxta kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının tikintisi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Doğum Mərkəzinin, Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzinin, Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzinin və 
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Ordubad rayonunda Sabirkənddə həkim ambulatoriyası binalarının təmiri başa çatdırılmış, Ordubad Rayon 

Mərkəzi Xəstəxanasının, Yoluxucu Xəstəliklər Şöbəsinin, Kəngərli rayonunun Qarabağlar və Şahtaxtı 

kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Duzdağ Fizioterapiya 

Xəstəxanasının təmiri davam etdirilmişdir.  

Səhiyyə sahəsində prioritetlərdən biri kimi aztəminatlı ailələrdən olan xəstələrə sosial dəstək qismində, 

onların muxtar respublikadan kənara getmədən, tamamilə dövlət vəsaiti hesabına müayinəsinin və cərrahiyyə 

əməliyyatlarının təşkili işi 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında da aktiv şəkildə davam etdirilmişdir. Bu dövr 

ərzində aztəminatlı ailələrdən olan 318 xəstənin yüksək ixtisaslı həkimlərin iştirakı ilə cərrahiyyə əməliyyatı 

təşkil olunmuşdur. Bunlardan 177 xəstənin gözündə büllurun implantasiyası, 52 xəstənin gözündə katarakta 

xəstəliyinin aradan qaldırılması üçün əməliyyatlar, 28 xəstədə açıq ürək və damar əməliyyatı, 10 xəstədə 

laporoskopik ginekoloji əməliyyat, 34 nəfərdə plastik cərrahi, 17 xəstədə isə digər əməliyyatlar aparılmışdır. 

Bundan əlavə, 51 xəstədə koronarangioqrafiya manipulyasiyası aparılmış və ehtiyacı olan 8 xəstənin ürək 

damarlarına stend qoyulmuşdur. 

Həyata keçirilən iqtisadi islahatların səmərəliliyi, əhalinin yaşayış standartlarının davamlı yüksəlişi, 

güzəranının daha da yaxşılaşması, ümumilikdə insanların iqtisadi müstəqillik indekslərinin normal səviyyəsi 

demoqrafik vəziyyətə də öz müsbət təsirini göstərmiş, muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 6 

min 919 nəfər artaraq 407 min 841 nəfər təşkil etmişdir.  

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada 7 min 265 körpə doğulmuşdur ki, bu da 

2009-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 1460 nəfər üstələyir. 

Əhalinin sosial müdafiəsi sistemində pensiya və müavinətlər əsas sosial kriteriya kimi qəbul olunur. 2010-

cu ilin yanvar - sentyabr ayları ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və müavinətlərin 

ödənilməsinə 50 milyon 913 min manatdan çox vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 3,2 faiz çoxdur. Pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan vəsaitin 53 faizi məcburi dövlət 

sosial sığorta haqqı kimi muxtar respublikada toplanmışdır.  

Aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar da dövlət qayğısından kənarda qalmamış, 

Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan Vətən müharibəsi əlillərinə ümumilikdə 30 ədəd "Tavriya" markalı 

avtomobil verilmiş, 69 nəfər əlil müxtəlif sanatoriya və pansionatlara putyovkalarla təmin edilmişdir. Bundan 

əlavə, Azərbaycan Vətən müharibəsi əlilləri, Azərbaycan Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri, Çernobıl 

qəzasının aradan qaldırılması zamanı sağlamlığını itirmiş şəxslər və digər bu kimi kateqoriyadan olanlar üçün 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada 7 fərdi yaşayış evinin tikintisi başa çatdırılmış, 

31 fərdi yaşayış evinin isə tikintisi hazırda davam etdirilməkdədir. 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada adambaşına aylıq gəlirləri ehtiyac 

meyarından aşağı olan ailələrə 2 milyon 616 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 

Muxtar respublikada əhalinin sağlam həyat tərzinin, xüsusən böyüməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli 

inkişafının təmin edilməsi məqsədilə bədən tərbiyəsi və idman sahəsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmış və 

hazırda müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Naxçıvan 

şəhərində İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksinin və Üzgüçülük Mərkəzinin təmiri başa 

çatdırılmışdır. 

Tarixi-mədəni irsin qorunması və təbliği, mədəni potensialın daha da inkişaf etdirilməsi ilin əvvəlindən 

üstün istiqamət kimi saxlanılmış, mədəniyyət obyektlərinin inşası və təmiri davamlı xarakter almışdır. Bu dövr 

ərzində Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində 

Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin, Ordubad şəhərində M.S.Ordubadinin ev-muzeyinin, Kəngərli rayonunun 

Şahtaxtı kəndində Şahtaxtinskilər Muzeyinin tikintisi, Naxçıvan şəhərində Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin və 

Bəhruz Kəngərli Muzeyinin təmiri başa çatdırılmış, Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin təmiri 

davam etdirilmişdir. 

Ordubad şəhərində "Şərq hamamı" tarixi abidə kompleksinin yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 

Hazırda Naxçıvan şəhərində "Qala", "Xan Sarayı", Ordubad şəhərində "Qədim Məbəd" və "Qeysəriyyə" tarixi 

memarlıq abidələrinin restavrasiyası aparılmaqdadır. 

Bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində "Bazar gölü" istirahət kompleksinin, Şahbuz şəhərində "Bulaq Abidə 

Kompleksi"nin tikintisi, Naxçıvan şəhərində "Pirqəmiş" məscidinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Fəxri 

Xiyabanın tikintisi, Şəhidlər Xiyabanının isə yenidən qurulması hazırda davam etdirilməkdədir. 
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Kəngərli rayonunda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin möhtəşəm abidəsi ucaldılmış, Naxçıvan Dövlət 

Musiqili Dram Teatrı və Səadət Sarayı binalarının yenidən qurulması, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı adına Kitab 

Evinin isə təmiri davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafının dəstəklənməsi, informasiya sektorunda 

yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və bu prosesin stimullaşdırılması, cəmiyyət və 

kütləvi informasiya vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlığın genişləndirilməsinin təşviqi, jurnalistlərin 

peşəkarlığının artırılmasına və sosial müdafiələrinin gücləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata 

keçirilməsi kütləvi informasiya vasitələrinin işinin təkmilləşməsində başlıca amillərdəndir. Bu dövr ərzində 

"Şərq qapısı" qəzeti redaksiyası və "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi üçün yeni redaksiya-nəşriyyat 

kompleksinin tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 

Komitəsi və "Kanal-35" televiziyasının maddi-texniki bazalarının daha da gücləndirilməsi məqsədilə yeni 

avadanlıqlar alınıb quraşdırılmışdır. 

Muxtar respublikada turizmin əhəmiyyətini artırmaq, turizm potensialını təbliğ etmək, yerli adət-

ənənələri, milli mətbəxi, mədəni və tarixi irsi tanıtmaq, müasir turizm kompleksləri yaratmaq və turizmi 

iqtisadiyyatın gəlirli sahələrindən birinə çevirmək istiqamətində aparılan məqsədyönlü tədbirlər öz müsbət 

nəticələrini göstərməkdədir. 

2010-cu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikaya ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici 

ölkələrdən ümumilikdə, 223 min 945 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövründəki 

göstəricini 35,6 faiz və ya 58 min 809 nəfər üstələyir.  

Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş 

Muxtar respublikada məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və güc strukturlarının iş şəraitinin, müvafiq 

infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi işi cari ilin əvvəlindən də davam etdirilmiş, bu müddət ərzində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət İdarəsinin inzibati 

binasının yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin, Culfa Rayon Polis Şöbəsinin 

Əlincə Polis Bölməsinin inzibati binalarının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Naxçıvan Şəhər Şöbəsinin inzibati binalarının 

yenidən qurulması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Naxçıvan Şəhər 3-cü Dövlət Notariat 

Kontorunun və Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin inzibati binalarının isə təmiri davam etdirilmişdir. 

Gənclərin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi, yüksək əməkhaqqı ödənişli yeni iş yerlərinin açılması, 

yeniyetmələrin təhsildən və tədrisdən yayınma hallarının aradan qaldırılması, güc strukturları və təhsil 

müəssisələrinin ailələrlə sıx əlaqəsi, asudə vaxtın səmərəli istifadəsinə yaradılan stimul, gənclər də daxil 

olmaqla müxtəlif əhali qrupları ilə individual xarakterli işin təşkili, ən başlıcası isə cari iqtisadi inkişaf səviyyəsi 

muxtar respublikada cinayətkarlıq üzrə hadisələrin minimum həddini şərtləndirməkdədir.  

2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında əldə olunan nailiyyətlər muxtar respublikanın ictimai-iqtisadi, 

sosial-mədəni həyatında yeni bir quruculuq səhifəsi açmışdır. Bu inkişafa öz töhfəsini verən insanların əməyi 

dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə 

51 nəfər Azərbaycan Respublikasının orden, medal və fəxri adları ilə təltif edilmiş, 6 nəfər isə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşdür. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi sədrinin fərmanları ilə 20 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adları ilə təltif olunmuşdur. 

Bu gün muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişaf üzrə əldə olunan nailiyyətlər ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə başlanan quruculuq missiyasının məntiqi nəticələri və daha da parlaq 

gələcəyimizin işarələridir.  

Cari ilin oktyabr ayında muxtar respublikaya səfərə gəlmiş ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Naxçıvan 

haqqında öz təəssüratlarını belə ifadə etmişdir: "Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir... Bütün bu gözəl 

nəticələri biz Naxçıvanın dəyişən, gözəlləşən simasında görürük. Naxçıvan qədim Azərbaycan diyarıdır, qədim 

tarixə, mədəniyyətə malik olan diyardır, eyni zamanda, müasir şəhərdir, müasir respublikadır. Mən əminəm ki, 

gələcəkdə Naxçıvan daha da gözəlləşəcək, inkişaf edəcək və bütün işlər burada həmişə olduğu kimi, yüksək 

səviyyədə təşkil olunacaqdır". 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  
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Naxçıvan daha da gözəlləşəcək və inkişaf edəcək 
 

"Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Keçən il ümumi daxili məhsul artmışdır, bu il də artır, 

templər yüksəkdir. Bütün bu gözəl nəticələri biz Naxçıvanın dəyişən, gözəlləşən simasında görürük".  

 

İlham ƏLİYEV 

 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı çərçivəsində respublikamızın hər bir guşəsində 

böyük tikinti-quruculuq və abadlıq işləri aparılır. Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, "Bizim siyasətimiz 

məhz bundan ibarətdir ki, bütün yerlərdə, bütün bölgələrdə, ən ucqar kəndlərdə də ən müasir səviyyə, insanların 

yaşaması, işləməsi üçün bütün şərait yaradılmalıdır". 

Bu istiqamətdə görülən işlər, həyata keçirilən möhtəşəm tədbirlər göz qabağındadır. Bunun canlı və 

konkret nümunəsini iyirmi ilə yaxın bir müddətdə blokada şəraitinin ağırlığına mətanətlə sinə gərən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının timsalında aydın görmək olar. Son 5 ildə regionun iqtisadi inkişafı 4 dəfə artıb. 

Sənayenin, kənd təsərrüfatının və sosial sahələrin inkişafında əsaslı dönüşə nail olunub. Yeni yaradılan sənaye 

və emal sahələri sovetlər birliyinin mövcud olduğu illər ərzində istifadəyə verilən müəssisələrin sayını 8 dəfə 

üstələyib.  

Bu ilin səkkiz ayında isə ümumi daxili məhsul ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25,5 faiz artaraq 

772 milyon manatı ötüb. Sənaye sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində 213 milyon manatdan çox məhsul 

istehsal olunub. İxracyönümlü müəssisələr hesabına 125,5 milyon ABŞ dolları həcmində xarici ticarət 

əməliyyatları aparılıb. Sosial inkişaf - təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidən 

qurulması sahəsində mühüm irəliləyişlərə nail olunub.  

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev oktyabr ayının 5-də regiona növbəti səfəri çərçivəsində keçirilən 

tədbirlərin birində görülən işləri yüksək qiymətləndirərək deyib: "Naxçıvanda gözəl quruculuq, abadlıq işləri 

sürətlə gedir və bu məni çox sevindirir. Hər dəfə Naxçıvanda olanda mən bu yenilikləri, müasir yanaşmanı 

görürəm ".  

Onu da qeyd edək ki, bu, cənab İlham Əliyevin Prezidentlik fəaliyyəti dövründə Naxçıvana səkkizinci 

səfəri idi. Digər səfərlərində olduğu kimi, Prezidentin budəfəki gəlişi də muxtar respublika sakinləri üçün 

əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. Dövlət başçısı səfər çərçivəsində muxtar respublikada bir neçə infrastruktur 

sahəsinin - üç müasir tipli orta məktəb binasının, Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun, Sədərək rayonundakı 

mərkəzi xəstəxananın, Ordubad rayonundakı Biləv Su Elektrik Stansiyasının, Naxçıvan şəhərində "Gəmiqaya 

daş emalı sənaye kompleksinin, Naxçıvan şəhərinin içməli su təchizatının, məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılan Regional İnformasiya Mərkəzinin açılış mərasimlərində iştirak 

edib öz xeyir-duasını verdi. Sədərək rayonunda "N" saylı hərbi hissə, Kəngərli rayon mərkəzində ictimaiyyət 

nümayəndələri ilə görüş, sərhəd bölgəsində yerləşən Heydərabadda tikilən yeni mənzillərlə tanışlıq da xoş 

təəssürat yaratdı.  

Dövlətimizin başçısı səfər çərçivəsində regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair ikinci Dövlət 

Proqramının icra vəziyyəti ilə tanış olub, əhalinin yaşayışı, gün-güzəranı ilə maraqlanıb. Bu istiqamətdə həyata 

keçirilən siyasətin real bəhrələrindən danışan ölkə Prezidenti bunu konkret olaraq muxtar respublikanın 

timsalında aydın açıqlayıb: "Naxçıvan uzun illərdir ki, blokada şəraitində yaşayır və bu blokadanı Ermənistan 

tətbiq edir. Ancaq buna baxmayaraq, Naxçıvanın bütün imkanları səfərbər olunub və əlavə tədbirlər görülür, 

proqramlar icra olunur. Bu gün Naxçıvan uğurla və sürətlə inkişaf edən diyardır, respublikadır. Bütün şəhərlər 

abadlaşır, gözəlləşir, yeni mehmanxanalar, sənaye müəssisələri yaradılır".  

 

Uğurlu siyasət və konkret nəticə 

 

Bu da bir faktdır ki, son on beş ildə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında böyük irəliləyişlər 

yaranıb. Təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri işlədiyi dövrdə qoyulan yeni həyat quruculuğu xətti ötən illər ərzində uğurla davam etdirilib. Bu müddət 

ərzində muxtar respublikada 364 yeni sənaye müəssisəsi işə düşüb. Ötən il daxili tələbatdan artıq istehsal 

olunmuş 62 milyon 220 min ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsullarının qonşu xarici ölkələrə və 
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respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunması da regionun getdikcə artan iqtisadi potensialından xəbər verir. 

Bu rəqəm əvvəlki illə müqayisədə 2,9 dəfə çox olub.  

Təbii ki, bölgəyə dövlətin qayğı və dəstəyinin çox olması ilk növbədə regionun yerləşdiyi geosiyasi 

mövqedən irəli gəlir. Naxçıvan ölkəmiz üçün həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir bölgə olub.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları ölkəni yeni inkişaf müstəvisinə çıxarmaqla 

bu inkişafın mərkəzlə bərabər regionlara doğru istiqamətlənməsində mühüm rol oynayıb. Bu səbəbdən də 

muxtar respublika nəinki iqtisadi və sosial böhrandan qısa vaxt ərzində yaxa qurtarıb, həmçinin onun dinamik 

inkişafı təmin edilib. Prezident İlham Əliyev bu amili yüksək qiymətləndirərək: "Mən çox şadam ki, 

Naxçıvanda nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər bu gün öz həllini tapır. Muxtar respublika uğurla inkişaf edir, 

burada quruculuq-abadlıq işləri çox sürətlə gedir, bütün sosial məsələlər həllini tapır, yeni müəssisələr, fabriklər 

açılır, yollar çəkilir", - deyib. 

2003-cü ildən bu günədək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 44 min 647 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun 

da 29 min 393-ü və yaxud 66 faizi daimi iş yerləridir. Yeni iş yerlərinin açılması, iqtisadiyyatın ümumi 

strukturuna uyğun olaraq və daxili bazarın qorunması tələbləri nəzərə alınaraq yeni istehsal və emal sahələrinin 

yaradılması sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin formalaşdırılması hesabına mümkün olmuş, ümumi 

daxili məhsul istehsalında özəl sektorun xüsusi çəkisi 86 faiz təşkil etmişdir. Hazırda muxtar respublikada 

əhalinin 89 növdə ərzaq, 153 növdə qeyri-ərzaq olmaqla 242 növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli istehsal 

hesabına ödənilir. 

 

İqtisadi potensialın başlıca mənbəyi 

 

Ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, enerji təhlükəsizliyi də bu gün xüsusi diqqət yetirilən sahələrdəndir. Vaxt 

var idi ki, muxtar respublikada elektrik enerjisi sutka ərzində 10-12 saat verilir, böyük fasilələr yaranırdı, qonşu 

ölkələrdən baha qiymətə enerji alınırdı. Dövlət başçısının "Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi 

təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2 may 2005-ci il tarixli sərəncamından sonra 

vəziyyət tamamilə dəyişib. O vaxtlar Prezident İlham Əliyev bu sahədə qarşıda duran hədəfləri də aydın 

göstərmişdir: "Naxçıvanda tikilən elektrik stansiyalarının və növbəti illərdə tikiləcək su elektrik stansiyalarının 

gücü elə olmalıdır ki, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi tam şəkildə daxili resurslar hesabına təmin 

olunsun". 

Regiona təbii qaz kəmərinin çəkilməsindən sonra enerji təsərrüfatının gücləndirilməsi sahəsində təsirli 

tədbirlər görülmüş, modul və qaz-turbin elektrik stansiyaları, Heydər Əliyev su anbarı üzərində elektrik 

stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Az vaxt ərzində muxtar respublika elektrik enerjisi alan regiondan elektrik 

enerjisi ixrac edən regiona çevrilib. Hazırda Türkiyə Respublikasına gündə 16 meqavat elektrik enerjisi verilir.  

20 meqavat gücündə olan Biləv Su Elektrik Stansiyası da muxtar respublikada həyata keçirilən ən böyük 

infrastruktur tədbirlərdən biri olub. Həmin stansiyanın tikintisinə ötən ilin mart ayından başlanılsa da, qısa vaxt 

ərzində inşaat işləri yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Burada böyük həcmdə inşaat və tikinti işləri aparılıb. 

Gilançay üzərində tikilən stansiyada ilk əvvəl suyun toplanması üçün tutumu 250 min kubmetr olan 

tənzimləyici bənd yaradılıb. Buradan su açıq və qapalı kanallarla üçsıralı sutəmizləyici anbara ötürülür. Su bərk 

cisimlərdən təmizlənəndən sonra tutumu 34 min kubmetr olan anbara yönəldilir. Növbəti mərhələdə isə o, 

poladdan hazırlanan təzyiq borusu ilə stansiyaya verilir. Stansiya binası bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz edilib. 

Burada Avstriya istehsalı olan iki turbin və generatorlar quraşdırılıb. İstehsal edilən enerji xüsusi xətlərlə 

yarımstansiyaya ötürülür. 

Həmin obyektin açılış mərasimində iştirak edən dövlət başçısı görülən işlərdən, həyata keçirilən 

tədbirlərdən razılığını bildirib.  

Biləv Su Elektrik Stansiyasının açılışı, sadəcə olaraq, görülən işlərin yeni mərhələsidir,- söyləyən 

dövlətimizin başçısı bu cür stansiyaların digərlərindən üstün cəhətlərini də açıqlayıb: "O, təbiətdən qaynaqlanan 

bir enerjidir, gücdür. Su mənbələrimizdən səmərəli istifadə etmək üçün Azərbaycanda çoxlu tədbirlər görülüb 

və bu tədbirlər ardıcıl şəkildə həllini tapır". 

Bu gün Naxçıvanda elektrik enerjisi və qazla təminat ən yüksək səviyyədədir. Muxtar respublikada 

qazlaşdırma uğurla başa çatdırılıb və hətta sovet dövründə qazlaşdırılmayan kəndlərə də təbii qaz xətləri çəkilib. 

Əslində bunlar dövlət səviyyəsində həyata keçirilən böyük bir proqramın icrası nəticəsində mümkün olub. 
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Avropa standartları əsasında qurulan yol 

 

87 kilometr uzunluğunda olan Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolunun yenidən qurulması muxtar 

respublikada həyata keçirilən böyük infrastruktur tədbirlərdən biridir. O yol iqtisadiyyatın qan damarı olmaqla 

bərabər, adamların rahat və firavan yaşamalarına xidmət edəcək. 

Böyük İpək yolunun bir hissəsi sayılan bu yol muxtar respublikanın Kəngərli, Şərur və Sədərək 

rayonlarını birləşdirir. Avropa standartları əsasında qurulan yolun ümumi en sahəsi 23 metr, asfalt qatının eni 

17,2 metrdir. Burada hər iki istiqamətdə 2 hərəkət zolağı olmaqla 4 xətt yaradılıb. Yolun hər iki istiqamətində 

"təhlükəsiz zona"sı var.  

Magistral xəttdə yenidənqurma tədbirləri iki mərhələdə həyata keçirilib. İlkin mərhələdə görülən işlərə 

ötən ilin avqust ayında yekun vurulub. Naxçıvan-Şərur şəhəri istiqamətində istifadəyə verilən yolun birinci 

mərhələsinin açılışında ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva iştirak edib.  

Cari ilin oktyabr ayında yolun ikinci mərhələsində inşaat işləri başa çatdırılıb. Yolun açılışında iştirak 

edən Prezident İlham Əliyev görülən işlərdən razılığını bildirib: "Biz yolun bir hissəsini keçən dəfə bərabər 

açdıq. Bu gün isə yolun ikinci mərhələsi açılır və Naxçıvandan Türkiyə ilə sərhədə qədər müasir, gözəl, 

keyfiyyətli yol salınıb. Keçən dəfə də biz bu yoldan istifadə edəndə gördük ki, keyfiyyət yüksəkdir. Bu dəfə də 

gələndə görürəm ki, çox yüksək keyfiyyətlə tikilib, geniş, rahat, hamar yoldur, dünya standartlarına cavab 

verir". 

Dövlətimizin başçısı yerli şirkətin bu cür böyük tikintilərin öhdəsindən layiqincə gələ bilməsini də müsbət 

qiymətləndirib.  

"Gəmiqaya yol, su, enerji" MMC bu işin öhdəsindən uğurla gəlib. Şirkətin maddi-texniki imkanları da 

yüksəkdir. Burada işlədilən maşın və mexanizmlər əsasən ABŞ-ın "Kat" və Almaniyanın "Mersedes" 

firmalarına məxsusdur. Məhsuldarlığı ilə seçilən asfaltyayan maşınlar isə İtaliya texnikasıdır. 

 

Təhsildə böyük quruculuq tədbirləri 

 

Hər bir tarixi mərhələdə cəmiyyətin tərəqqisi xeyli dərəcədə təhsilin inkişafından və onun əhəmiyyətinin 

düzgün qiymətləndirilməsindən asılı olub.  

Məktəb tikintisi sahəsində də muxtar respublika qabaqcıldır. Son 10 ildə regionda 68 min 374 şagird yeri 

olan 168 ümumtəhsil məktəb binası, 1398 yerlik 14 uşaq bağçası, 18 musiqi məktəbi, 9 məktəbdənkənar tədris 

müəssisəsi tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Yeni təhsil müəssisələrində müəllim və şagirdlər 

üçün nümunəvi şərait yaradılmış, fənn kabinələri, laboratoriyalar, açıq və örtülü idman qurğuları, zallar müasir 

dünya standartları nəzərə alınaraq hazırlanmış, ən yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyaları tətbiq 

olunmuşdur.  

Prezident İlham Əliyev bölgəyə budəfəki səfəri çərçivəsində üç məktəbin açılış mərasimində iştirak edib. 

130 ildən çox yaşı olan Yengicə kənd orta məktəbi nəinki Şərur rayonunun, eləcə də muxtar respublikanın ən 

qocaman təhsil ocağıdır. Sovet dönəmində də bu məktəb rayonun qabaqcıl təhsil müəssisələrindən olub. Amma 

bunlarla belə uzun illər boyu burada təmir işləri aparılmayıb. İndiki quruculuq tədbirləri sayəsində kənddə 

böyük şəhərlərdəki tək gözəl təhsil ocağı tikilib. Prezident İlham Əliyev də görülən işlərdən, yaradılan şəraitdən 

razı qaldığını bildirib: "Bu məktəb əslində kənd məktəbinə oxşamır. Çox əzəmətli, gözəl, geniş, işıqlı bir 

məktəbdir", - deyib.  

568 yerlik təhsil ocağında müəllim və şagirdlərin ixtiyarına 32 sinif otağı ilə bərabər, zəngin əyani 

vəsaitlərlə təmin olunan fənn kabinələri, laboratoriyalar, kitabxana, idman zalı, yeməkxana da verilib. 

Şagirdlərin müasir informasiya texnologiyalarına yiyələnə bilmələri üçün burada iki kompüter otağı yaradılıb. 

Hər bir otaqda 19 kompüter internetə qoşulub. İki elektron lövhəli sinif də tədrisin yüksək səviyyədə 

aparılmasına imkan yaradacaqdır.  

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əli Camalovun adını daşıyan Maxta kənd orta məktəbi də yeni istifadəyə 

verilən təhsil ocaqlarındandır. Üçmərtəbəli, 540 şagird yerlik binada sinif otaqları, fənn kabinə və 

laboratoriyalar zəruri vəsaitlərlə təchiz olunub.  
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"Maxta kəndində gözəl, yaraşıqlı məktəb tikilib. Əminəm ki, bu, uşaqlara böyük bir töhfədir", - deyən 

dövlət başçısı ölkəmizin gələcək və xoş inkişafı naminə öz tövsiyə və tapşırıqlarını da bildirib: "Burada uşaqlar 

ancaq yaxşı oxumalıdırlar. Müəllimlər də uşaqlara yaxşı tərbiyə verməlidirlər, yaxşı nəzarət etməlidirlər. Bizə 

savadlı, bilikli gənclər lazımdır ki, bundan sonra bütün sahələrdə işləyə bilsinlər".  

594 şagird yerlik 2 nömrəli Sədərək orta məktəbi də indiki quruculuq siyasətinin bəhrələrindən biri olub. 

Sərhəd kəndində dördmərtəbəli binanın tikintisinə cari ilin may ayından başlanılıb. Ötən müddət ərzində də 

tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Müasir təhsil ocağı sərhəd bölgəsinin ümumi görünüşünə də yeni 

çalarlar gətirib. 

 

Sərhəd bölgəsində müasir tipli xəstəxana 

 

"Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Keçən il ümumi daxili məhsul artmışdır, bu il də artır, templər 

yüksəkdir. Bütün bu gözəl nəticələri biz Naxçıvanın dəyişən, gözəlləşən simasında görürük". Cənab İlham 

Əliyevin Prezidentlik fəaliyyəti dövründə ölkəmizdə sosial problemlərin həlli, eləcə də səhiyyənin inkişafı ümdə 

vəzifələr sırasına çıxarılıb. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı da bu sahədə mövcud 

olan problem və çatışmazlıqları həll etməyə real imkan yaradıb. Ölkədə səhiyyə şəbəkələrinin genişləndirilməsi, 

onların maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi istiqamətində konkret vəzifələr də müəyyənləşib. Bu 

səbəbdəndir ki, hər il böyük həcmlə artan dövlət büdcəsinin xeyli hissəsi sosial siyasətin həllinə yönəldilir. 

Sosialyönlü siyasətin davam etdirilməsinin vacibliyindən danışan dövlət başçısı bu amilin ölkənin iqtisadi gücü 

ilə də sıx bağlı olduğunu bildirib: "Mən istəyirəm ki, hər bir xəstəxana onun yerləşməsindən asılı olmayaraq, 

müasir səviyyədə olsun. Azərbaycanda hər bir sahədə müasirlik, yenilik və keyfiyyət özünü daim göstərsin və 

Azərbaycan xalqı bu gözəl imkanlardan bəhrələnsin. Bu, bir tərəfdən insanlara olan diqqətin və qayğının 

əlamətidir, digər tərəfdən Azərbaycanın bugünkü imkanlarını göstərir".  

Respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq Naxçıvanda 

aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri sırasında yeni səhiyyə ocaqlarının tikilməsi, onların maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi də mühüm yer tutur. Bu gün muxtar respublikanın hər bir rayonunda ən müasir 

tələblərə cavab verən mərkəzi xəstəxana binalarının tikintisi proqramı uğurla icra olunmaqdadır. Belə ki, 5 

mərkəzi xəstəxana binası tikilmiş, 1 mərkəzi xəstəxananın inşası isə davam etdirilir. Naxçıvan şəhərində ətraf 

bölgələrdə analoqu olmayan diaqnostika-müalicə və doğum mərkəzləri istifadəyə verilmiş, əlavə 42 xəstəxana, 

51 həkim ambulatoriyası, 56 feldşer-mama, 17 tibb məntəqəsi tikilmiş və ya əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur.  

Sədərək rayon mərkəzi xəstəxanasının açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə görülən 

işləri yüksək qiymətləndirib: "Mən xəstəxana ilə tanış oldum, gördüm ki, burada müasir avadanlıq 

quraşdırılıbdır, yüksək səviyyədə tikinti işləri aparılıbdır, gözəl layihədir. Həm müalicə almaq, həm də 

müayinədən, diaqnostik prosedurlardan keçmək üçün bütün şərait, imkan vardır", - deyən ölkə başçısı əmin 

olduğunu bildirib ki, gələcəkdə belə xəstəxanaların sayı daha da çox olacaqdır.  

Sədərək rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binası zirzəmi qatı ilə birlikdə üç mərtəbədən ibarət olmaqla 

26 çarpayılıqdır. Xəstəxana binası ən müasir tələblər əsasında inşa olunub. Burada stasionar, poliklinika və təcili 

yardım şöbələri ilə bərabər, yoluxucu xəstəliklər, pediatriya, doğum və ginekologiya, cərrahiyyə, terapiya 

bölmələri də fəaliyyət göstərəcək. Cərrahiyyə əməliyyatı otaqları ən müasir avadanlıqlarla təmin olunub.  

 

Bölgə iqtisadiyyatında ixracyönümlü müəssisə 

 

Hər bir bölgənin, regionun iqtisadi inkişafı xeyli dərəcədə onun sənaye potensialı və bu sahənin inkişaf 

səviyyəsi ilə ölçülür. Təməli xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan inkişaf strategiyası 

bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici 

investorları, müasir texnologiyaları cəlb etməklə və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətə 

davamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına və nəticə etibarilə 

ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına yönəldilib. İxracyönümlü iqtisadiyyatın qurulması sənayenin inkişafı 

üçün vacib şərtdir. "Gəmiqaya daş emalı sənaye kompleksi" də belə müəssisələrdən biridir. Prezidenti İlham 

Əliyev həmin müəssisənin açılışında da iştirak edib, burada istehsal olunan məhsullarla tanış olub.  
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Tikintisinə 2009-cu ilin ortalarından başlanan müəssisə travertin və mərmər emalı üzrə ixtisaslaşıb. 

Kompleksdə Türkiyənin məşhur "Sesemak" şirkətinin avadanlıqları quraşdırılıb və 170 nəfər işlə təmin olunub. 

Müəssisənin gündəlik maksimum istehsal gücü 2 min kvadratmetrdir. 

Muxtar respublikanın təbii sərvətləri yeni sənaye müəssisələri üçün əvəzsiz xammaldır. Qarabağlar, 

Çalxanqala və Yuxarı Buzqov ərazilərindəki zəngin yataqlardan çıxarılan travertin və mərmər daşları emal üçün 

bu kompleksə gətirilir. Ümumi sahəsi 53 min kvadratmetr olan kompleksdə müxtəlif çeşiddə inşaat və məişət 

məmulatı istehsal ediləcəkdir. Məhsul buraxılışında istifadə edilən daşlar antibakterial keyfiyyətə malikdir. 

Müəssisədə travertin və mərmər daşlarından təkcə üzlük və döşəmə materiallar hazırlanmır. Bilgisayar 

sistemi ilə idarə olunan texnoloji avadanlıqlarla daş lövhələr üzərində cilalanma və dekorasiya işləri də həyata 

keçirilir. Mozaik travertinlərdən isə müxtəlif naxışlı bəzək üzlüklərin hazırlanmasında istifadə olunacaqdır. Bu 

məhsullar daha çox ixrac üçün nəzərdə tutulur.  

 

Ordu quruculuğuna böyük diqqət 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev də Naxçıvana 

səfərləri çərçivəsində əsgər və zabitlərlə görüşməyi, ordudakı əhval-ruhiyyə ilə yerindəcə tanış olmağı vacib 

bilir. Təbii ki, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkənin Ali Baş Komandanının əsgər və zabitlərlə görüşməsi, 

onların qayğı və problemləri ilə yaxından maraqlanması da müsbət haldır. Bu dəfə də dövlət başçısı öz 

ənənəsinə sadiq qaldı. 

Sədərək rayonunda ön xətdə yerləşən hərbi hissənin tabor mərkəzi ilə tanış olan dövlət başçısı ordumuzun 

indiki döyüş hazırlığından məmnun qalıb. 2008-ci ildə inşa olunmuş binada zabit, gizir və əsgər heyətinin 

normal xidməti üçün hər cür şərait yaradılıb. Əsgər yataqxanasındakı səliqə-sahman da göz oxşayır. Zabitlər 

üçün isə hər biri iki mənzildən ibarət olan yaşayış evləri tikilib. Ona çalışılıb ki, orduda xidmət edən əsgər və 

zabitlərin şəraiti daha yaxşı olsun. Çünki güclü ordusu olmayan dövlətin müstəqilliyindən danışmaq da əbəsdir.  

Əsgərlərin məşğələ prosesi ilə ətraflı tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı müşahidə məntəqəsindən 

təmas xəttini seyr edib, hərbi hissəyə təcili tibbi yardım maşını bağışlayıb.  

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev sərhəd bölgəsində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşündə 

də ordu quruculuğu məsələlərinə toxunub və görülən işlərdən razılığını bildirib: "Bu gün burada, sərhəddə 

vəziyyətlə tanış olarkən bir daha gördüm ki, Azərbaycan Ordusu sərhədlərimizi lazımi səviyyədə qoruyur. 

Ordumuz hər il daha da güclənir və ordu quruculuğu üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Həm peşəkarlıq artır, 

həm silah-sursat, texnika alınır və bundan sonra da alınacaqdır".  

O ki qaldı itirilmiş torpaqlarımızın geri qaytarılmasına, ölkə başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı bir daha bəyan etdi ki, "Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, işğal edilmiş torpaqları azad 

edəcəkdir. Bu gün işğal altındakı bütün torpaqlarda Azərbaycanın suveren hüquqları bərpa olunacaqdır". 

Dövlət başçısının qədim Naxçıvan torpağına birgünlük səfəri bir çox hadisələrlə yadda qaldı. Həm yeni 

sosial obyektlərin açılışı oldu, həm digər vacib məsələlər həllini tapdı. Səfər xoş təəssüratla başa çatdı. "Mən 

çox şadam ki, muxtar respublikanın rəhbərliyi bütün bu işləri çox böyük zövqlə və məhəbbətlə edir. Hər şey 

etmək olar, çünki indi Azərbaycanın iqtisadi imkanları genişlənir, maliyyə resurslarımız da, ciddi düşünülmüş 

proqramlarımız da vardır. Amma bununla bərabər, hər bir vətəndaş öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə 

yetirməlidir", - deyən dövlət başçısı bu sahədə cəmiyyət ilə dövlət arasında orta vəsilə sayılan məmurların da 

üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü bildirdi. Onu da deyib ki, bütün bu gözəl nəticələri biz Naxçıvanın 

dəyişən, gözəlləşən simasında görürük. 

Dövlət başçısının fikrincə, qazanılan uğurlarla, görülən işlərlə kifayətlənmək, razılaşmaq olmaz: "Mən 

əminəm ki, gələcəkdə Naxçıvan daha da gözəlləşəcək, inkişaf edəcək və bütün işlər burada həmişə olduğu kimi, 

yüksək səviyyədə təşkil olunacaqdır". 

Təbii ki, bütün bunlar ölkəmizin xoş və işıqlı gələcəyindən soraq verir. 

 

M. YARƏLİOĞLU  
Azərbaycan.-2010.-29 oktyabr.-N 238.-S.10. 
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Naxçıvan folklor mühiti 
 

Qədim və zəngin ənənələri olan folklorumuz Anadolu coğrafi regionundan başlayaraq Quzey və 

Güney Azərbaycanın oğuz ellərində məzmunca rəngarəng, üslub baxımından çeşidli yaradıcılıq ocaqları, 

mühitləri və məktəbləri yaratmışdır. Bu qaynaqlarda xalqımızın erkən dövr bədii yaradıcılıq nümunələri 

formalaşmış, yaxın və uzaq ellərə yayılıb nəsillərin yaddaşına həkk edilmişdir. Həmin erkən mədəni 

dəyərlər torpaqlarımızın əzəli və əbədi sakinləri olan aborigenlərin təkamülün psixoloji dərketmə 

dövründə yaratdığı gözəgörünmələr, ürəyədamma, qarabasma, eymənmə, göstərmə, nəzər, ruh, yuxu-

röya, müdrik deyimlər, inanclar, ovsunlar, fallar, eləcə də psixoloji məqamlarda formalaşdırdığı kiçik 

janr paradiqmaları ilə zəngindir. 

 

Ulu əcdadlarımız uzun tarixi zaman kəsimində yaratdığı bu mədəni dəyərləri özünün yaddaşına ötürmüş, 

sonralar onu zənginləşdirib, hər iki mərhələdə yaratdığı dəyər toplumunu fasiləsiz transfer yolu ilə bədii 

düşüncənin yaddaş saxlancına ötürmüşdülər. Beləliklə, xalqlar fasiləsiz olaraq bu yaradıcılıq nailiyyətlərindən 

özlərinin bədii dəyər yaradıcılığı prosesində sıx-sıx bəhrələnmişdilər. Bu bəhrələnmə iki formada - qlobal və 

regional qəliblərdə baş vermişdir. Daha qədim tarixi olan xalqlar qlobal, qismən sonrakı mərhələdə 

formalaşanlar isə regional qəliblərdə öz folklor yaradıcılığını formalaşdıra bilmişlər. Elə xalqlar da olmuşdur ki, 

onlar hər iki qəlibdə folklor yaradıcılığını inkişaf etdirmişlər. Bunlar dünyanın erkən antropogenez zonalarında 

yaşayan aborigenlərdir. Onlar fasiləsiz transfer yolu ilə həm qlobal, həm də regional gen yaddaşından 

bəhrələnməklə öz folklor mühitlərini yaratmış, bu mühitlərdə psixoloji dərketmə məqamlarından başlayaraq 

ərsəyə gətirdiyi ən qədim bədii paradiqmaları qoruyub saxlayaraq günümüzə gətirib çatdıra bilmişdir. 

Belə zəngin yaradıcılıq qaynaqlarından biri də Naxçıvan folklor mühitidir. Onu çoxsaylı milli folklor 

mühitlərindən ayıran, fərqləndirən bir çox özünəməxsusluqları, fərdi cəhətləri və xüsusiyyətləri var. Bunlar 

içərisində ən başlıcası şüurlu fəaliyyətə doğru təkamül prosesində olan aborigenlərin erkən psixoloji dərketmə 

məqamları ilə bağlı yaratdığı ilkin bədii paradiqmalar silsiləsini mühafizəkarlıqla qoruyub saxlaması, bu dövrün 

yaradıcılıq üslubunun bədii dəyər formatını hifz etməsi və sonrakı inkişaf mərhələsində yaratdığı dəyərlərlə yanaşı 

şəkildə yaşadaraq hər cür assimilyasiya və deformasiyalardan qoruyaraq günümüzə yetirə bilməsidir. Naxçıvan 

folklor mühiti milli yaradıcılıq ənənələri ilə zəngin və şöhrətli bir mühitdir. Ona görə şöhrətli deyirəm ki, söz 

yaradıcılığının və maddi dəyərlərin yaranma və formalaşmasının başlanğıc mərhələsində yaradıb üzə çıxardığı 

maddi və mədəni dəyərlər toplumu dünyaşöhrətlidir, sivilizasiyanın başlanğıc mərhələsinin yadigarlarıdır... 

Gəmiqaya mədəniyyəti abidələrini, Oğlanqala-Gilan tarixi mədəni silsiləsini, sivilizasiyanın bu torpaqda 

yenidən boy atıb dünyaya səpələnmə həqiqətlərini qoruyub saxlayan "Nuh türbə yadigarı", "Əshabi-Kəhf" dini-

mədəni komplekslərini, "İlandağ", "Cinçili", "Gəlin Qaya" abidələrini və onlarla bağlı çoxsaylı əski ağız 

ədəbiyyatı nümunələri Naxçıvan tarixi-mədəni mühitində hifz edilmişdir.  

Azərbaycanda yaranan və zaman-zaman yazıya alınıb nəşr edilən söz sərvətinin qədim dövr Xaldey 

mədəniyyəti nümunələri ilə forma və məzmunca analoji oxşarlıq zəminində ortaya çıxmış erkən psixoloji 

dərketmə məqamlarını əks etdirən magik bədii nümunələrin - ovsunların (əfsunların) müqayisəli-tipoloji tədqiqi 

Naxçıvan folklor mühiti ilə bağlı bir sıra yeni tarixi həqiqətlərin açıqlanmasına imkan verir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında AMEA-nın bölməsinin yaradılması barədə 

tarixi göstərişindən elə bir uzun zaman keçməmişdir. Ancaq Naxçıvan bölməsinin bazasında təşkil edilmiş elmi-

tədqiqat institutlarının son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərdən iftixarla söz açılır. Milli Elmlər Akademiyasının 

prezidenti akademik Mahmud Kərimov AMEA-nın 2009-cu ildəki fəaliyyəti və respublikanın digər elm və 

təhsil müəssisələrində yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin əsas nəticələri haqqında hesabatında göstərmişdir 

ki, 2009-cu ildə Naxçıvan bölməsinin tərkibindəki 6 elmi-tədqiqat institutunun 20 şöbə və laboratoriyasında 6 

elmi istiqamətdə 6 problemə aid 7 mövzuya daxil olan 34 işin 98 mərhələdə yerinə yetirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Bölmədə 275 nəfər əməkdaş çalışır ki, onlardan iki nəfəri akademik, 5 nəfəri müxbir üzv, 7 nəfəri 

elmlər doktoru, 28 nəfəri elmlər namizədi, 5 nəfəri aspirant, 23 nəfəri dissertantdır. Bölmə əməkdaşlarının 613 

əsəri, o cümlədən 14 kitabı, 8 monoqrafiyası, 2 metodik vəsaiti, 6 bukleti, 2 xəritəsi, 554 məqaləsi, 24 tezisi nəşr 

edilmişdir ki, bunlardan 1 kitab, 126 məqalə, 11 tezis xaricdə çapdan çıxmışdır. 

Ötən illərdə bölmənin başqa elmi-tədqiqat institutları kimi, İncəsənət, Dil, Ədəbiyyat İnstitutunun da 

uğurları ürəkaçandır. Muxtar respublikada milli-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsi və təbliği sahəsində aparılan 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1311 

 

geniş və çoxcəhətli fəaliyyət sahəsində institutda yeni tədqiqat istiqamətləri müəyyən edilmiş və fundamental 

tədqiqatların aparılmasına başlanmışdır. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini dünyaya tanıtmağa yönəlmiş belə 

istiqamətlərdən biri də folklorşünaslıq şöbəsi tərəfindən öyrənilməkdə olan "Naxçıvan folklor mühiti" 

problemidir.  

Son vaxtlar ölkəmizdə xalqımızın dünəninə, keçmişinə, uzun tarixi zaman ərzində yaratdığı zəngin milli-

mənəvi dəyərlərinin öyrənilməsinə diqqətin yüksəldilməsi, onun saxtalaşdırılıb mənimsənilməsinin qarşısının 

alınmasına yönəlmiş təşəbbüslərin genişlənməsi, milli-mədəni sərvətlərə sahiblik və varislik ruhunun 

yüksəlməsi bu dəyərləri öyrənməyə marağı artırmışdır. Beynəlxalq aləmdə də maddi və mənəvi dəyərlərimizə 

diqqətin yüksəlməsi, Qobustan və İçərişəhər abidə komplekslərinin dünya xalqlarının qorunan mədəni irsi 

siyahısına daxil edilməsi, Gəmiqaya rəsmlərinin dünyanın qədim mədəni dəyərləri içərisində özünə yer tutması, 

muğam sənətindən sonra aşıq sənətinin və Novruz bayramının beynəlxalq səviyyədə dəyərləndirilməsi, BMT 

Baş Məclisinin martın 21-ni Beynəlxalq Novruz Günü elan etməsi bütün ölkədə olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da milli-mənəvi və mədəni-maddi dəyərlərimizi öyrənmək, qoruyub saxlamaq sahəsində 

qarşıya yeni vəzifələr qoymuşdur. Elə bu məqsədlə ötən il Ali Məclisin Sədri tərəfindən folklor dəyərlərinə 

qayğı və diqqəti artırmaq üçün xüsusi sərəncam imzalanmışdır. Sənəddə göstərilir ki, "...tarixi mədəni və bədii 

irsimizin daşıyıcısı olan Azərbaycan xalq yaradıcılığı əsrlər boyu formalaşaraq və inkişaf edərək günümüzə 

gəlib çatmışdır. Xalqımızın həyatında elə bir əlamətdar hadisə yoxdur ki, o, şifahi yaradıcılıqda, aşıq 

poeziyasında, xalq musiqisində bu və ya digər dərəcədə öz əksini tapmasın. Dünyanın qədim və mədəni 

xalqlarından olan Azərbaycan xalqı ən qədim dövrlərdən başlayaraq öz tarixini bu və ya digər şəkildə əks 

etdirmişdir. Xalqımızın mifoloji bədii düşüncəsinin izləri indi də folklorda özünü büruzə verməkdədir". 

Sərəncamda ədəbiyyatın müxtəlif çeşidli sahələrinin Naxçıvan folklor mühitində özünü göstərməsindən bəhs 

edilərək qeyd olunur ki, "xalqımızın müstəqillik dövrünə qədəm qoyduğu indiki şəraitdə xalq yaradıcılığının 

əsrlər boyu yaratdığı maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsi, ənənəvi sənət sahələrinin 

dirçəldilməsi, onların yeni şəraitdə tətbiq və təbliğ edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir". Sənəddə muxtar 

respublikada Novruz bayramı zamanı xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi, region folklor materialının 

yenidən toplanılıb çoxcildliklər şəklində nəşri və Naxçıvan folklor atlasının hazırlanması vəzifələri də qarşıya 

qoyulur. Burada mühitin çoxsaylı problemlərinin - aşıq sənəti poetik dəyərlərinin yenidən öyrənilməsi, saz 

havalarının toplanılıb nota salınması ilə yanaşı, mühitdə qeydə alınan nəfəsli və simli musiqi alətləri, eləcə də 

digər çalğı alətləri və vasitələrinin mənşəyi ilə bağlı tədqiqatların aparılması da vacib hesab edilir. Eyni 

zamanda, folklor mühiti materiallarının ən son tələblər əsasında yazıya alınıb dünya elmi standartları 

səviyyəsində tədqiqinin vacibliyi də xüsusi vurğulanır.  

Muxtar respublikada artıq folklor mühiti materiallarının toplanması, nəşri və tədqiqi sahəsində yeni 

mərhələ başlamışdır. Bu sahədə iki istiqamətdə iş aparılır. Birincisi, regionda yayılmış folklor materialları 

əsasında yeni elmi standartlara cavab verən tədqiqatlar aparmaq, ikincisi isə, regionun bütün folklor ocaqlarının 

materiallarını yenidən, ən müasir tələblər əsasında yazıya alıb nəşr etmək vacibdir. Qısa müddət ərzində əldə 

edilən uğurlar ürəkaçandır. Folklor mühitinin materialları üzərində aparılan müxtəlif istiqamətli tədqiqatların 

nəzəri səviyyəsində yeni bir yüksəliş özünü göstərməkdədir. Öncə mühitin bir çox ənənəvi folklor mətnlərinin 

saxtalaşdırılıb özününküləşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində ardıcıl iş aparılır. Naxçıvan regionunda 

yaranıb bütün Azərbaycanda dillər əzbəri olan "Sarı gəlin" xalq mahnısının xalqımızın yüksək əxlaqi dəyərləri 

əsasında yarandığını əks etdirən, mühüm tarixi faktlara söykənən tədqiqat işi erməni saxtalaşdırıcılarına qarşı 

kəskin ittiham kimi səslənir. Rəzalətə baxın ki, Xocalı qətliamının təşkilatçılarından biri olan Ermənistan 

prezidenti S. Sərkisyan "Sarı gəlin"in sədaları altında qonşu türk torpağına ayaq basır, ölkəsinin dövlət himninə 

etimadsızlıq göstərməklə tarixi saxtakarlığın daha da dərinləşməsinə rəvac verir. Bu isə separatçılığın dövlət 

səviyyəsində həyata keçirilməsindən başqa bir iş deyildir. Ona görə də belə riyakarlıqların qarşısının 

alınmasının ən doğru yolu, təbii ki, milli-mədəni dəyərlərimiz barədəki elmi həqiqətləri ortaya qoymaqdır. 

Nağıllarımızın, əfsanələrin, xalq mahnıları və başqa folklor nümunələrimizin saxtalaşdırılmasına qarşı 

mübarizəni məhz bu istiqamətdə davam etdirmək, saxtalaşdırıcıların mənfur əməllərini elmi əsaslarla dünyaya 

çatdırmaq çox vacibdir. 

Bu gün AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklor şöbəsində 

qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsi sahəsində geniş iş gedir. Şöbənin müdiri, filologiya elmləri doktoru, 

professor Məhərrəm Cəfərli, folklorşünas alim Rafiq Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü Ə. A. Quliyev 
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Naxçıvan folklorunu yeni toplama materialları əsasında nəşrə hazırlamaqdadırlar. Artıq yeni tərtib prinsipləri 

əsasında "Naxçıvan folklor antologiyası"nın ilk cildi işıq üzü görüb ("Naxçıvan folkloru", I cild, Naxçıvan, 

2010, 510 s.). Sonrakı cildlərin nəşrə hazırlanması üzərində də iş gedir. Toplanılıb nəşr olunan materialların ən 

yeni metodlarla tədqiqi sahəsində araşdırma işləri də professor M. Cəfərlinin rəhbərliyi altında davam 

etdirilməkdədir. Təkcə onu qeyd etmək gərəkdir ki, tədqiqatçı alım son illərdə mühitin materialları əsasında 

özünün iki dəyərli tədqiqat əsərini başa çatdırıb nəşr etdirmişdir. Onlardan biri türk dilində qardaş ölkədə nəşr 

olunmuşdur: "Məhəbbət dastanlarının poetikası" (Ankara, 2007), ikincisi isə dastan yaradıcılığının aktual 

problemlərini əhatə edən "Məhəbbət dastanları" əsəridir.  

Naxçıvan folklor mühitində diqqəti cəlb edən yaradıcılıq sahələrindən biri də aşıq sənətidir. Regionda çox 

qədimdən yaranıb yayılan aşıq sənətini son dövrlərdə ağız ədəbiyyatının bir sıra başqa yaradıcılıq nümunələrini 

üstələməsi hiss edilməkdə idi. Xeyli əvvəl muxtar respublikanın Aşıqlar Birliyinin təşkili bu sahədə də böyük 

dönüş yaratmışdır. 24 yaradıcılıq ocağının ustad sənətkarlarını birləşdirən birlik qısa müddətdə mühitin zəngin 

aşıq repertuarını bərpa etmiş və aşıq sənətini dünyada təbliğ edən mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir.  

Muxtar respublikada maddi və milli-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsi sahəsində görülən işlər günü-gündən 

genişlənir. Regionun ən qədim aborigenləri tərəfindən yaranmış və günümüzə qədər gəlib çatmış nadir folklor 

incilərinin forma, məzmun, sənətkarlıq baxımından olduğu kimi, qədim dünya xalqlarının yaradıcılıq ənənələri 

ilə müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə xüsusi ehtiyac duyulur. Naxçıvan folklor mühitində dünyanın beş 

antropogenez zonasından biri olan regionda yaranan ibtidai insana məxsus düşüncəni əks etdirən erkən folklor 

paradiqmaları, vahidləri özünü qoruyub saxlamış və onlar günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Onların bir çoxu 

regionda tarixi təkamül mərhələsi keçmiş erkən sivilizasiya dəyərlərini yaradan soydaşlarımızın - tarixi 

aborigenlərin dünyanın dərki mərhələsində həyat, məişət, əxlaq və ictimai fikir tarixinin silsilə sirlərindən soraq 

verir. Bu mədəni dəyərlərin əsaslı şəkildə toplanıb araşdırılaraq yaxın gələcəkdə dünyaya təqdim ediləcəyinə 

dərin ümid bəslədiyimdən mühitin perspektivləri və öyrənilmə istiqamətləri barədə bəzi mülahizələrimi 

bildirməyi də vacib hesab edirəm. 

Naxçıvan folklor mühiti materialları üzərində apardığım çoxillik müşahidələr, müxtəlif dövrlərdə 

bölgənin Ordubad, Şahbuz, Culfa rayonlarında və digər qəsəbə və kəndlərində keçirdiyim elmi və fərdi 

ekskursiyalar belə bir qənaəti təsdiqləməyə əsas vermişdir ki, Naxçıvan regionu bütövlükdə dünya xalqlarının 

folklor yaradıcılığının erkən ocaqlarından biridir. O, eyni zamanda milli ictimai məntiqin və fəlsəfi fikrin ana 

qucağı, tükənməz məcrasıdır. Onun tarixi barədəki həqiqətləri akademik İsa Həbibbəylinin "...ədəbi düşüncə 

tarixinin az qala insanlığın yaranma tarixi ilə üst-üstə düşməsi" barədəki mülahizələri, eləcə də bir çox ədəbi-

mədəni və tarixi mənbələr təsdiqləyir.  

Naxçıvan folklor mühitinin indiyədək yazıya alınan və hələlik şifahi yaddaşda yaşamaqda olan 

materiallarının böyük bir qismi ibtidai insanın psixoloji dərketmə mərhələsində, fərd-kollektiv yaradıcılıq 

prosesindən çox-çox əvvəlki dövrdə meydana gəldiyini təsdiqləməyə əsas verir. Həmin mərhələdə bədii 

düşüncənin bütün paradiqmaları və bədii vahidləri isə daha erkən dövrlərə məxsus fərdi yaradıcılıq formatıdır və 

onların həmin qəlibdə folklor yaradıcılığının başlanğıc mərhələsi kimi öyrənilməsi hələ öz tədqiqini gözləyir. 

Dünya xalqlarının yaratdığı ən qədim mif modellərinin qaynaqlarından biri də Naxçıvan folklor mühitidir. 

Həmin modelin ən erkəni və mükəmməli, sadəsi və mürəkkəbi bu mühitdə yaranıb yayılmış və günümüzə qədər 

özünü yetirə bilmişdir. Bu mifoloji düşüncə modeli Yunan-Egey, Misir və İkiçayarası ərazilərdə yaranmış mif 

düsturlarından xeyli əvvəlki dövrlərdə yaranıb meydana çıxmışdır. 

Və nəhayət, regionun folklor atlasını nəşrə hazırlamaq istəyən həmkarlarımın diqqətini başqa mühüm bir 

məsələyə də cəlb etmək istərdim. 

Unutmaq olmaz ki, regionda yayılan folklor nümunələrinin hər biri yaranma dövrü və janrlaşma 

səviyyəsindən asılı olmayaraq milli təfəkkürümüzün məhsuludur, Azərbaycan dilində yaranmışdır. Onlar 

Təbrizdə, Sərabda, Şirvanda, Dərbənddə, Borçalıda, Qarabağda, Şəkidə və başqa bölgələrdə də yayıla, müxtəlif 

variantlarda yaşayaraq toplayıcılar tərəfindən qeydə alınıb nəşr edilə bilər. Məsələn, miflər, ovsunlar (əfsunlar), 

erkən magik mətnlər, alqışlar, qarğışlar, inanclar, yuxular və başqa kiçik janr paradiqmaları kimi. Odur ki, 

həmin bədii dəyərlərin toplandığı yeni nəşrlərdə - toplu, antologiya və folklor atlaslarında bu bədii nümunələrin 

yayılma arealı, toplanma və nəşr rəngarəngliyi barədə məlumatların, pasport göstəricilərinin əksini tapması 

əhəmiyyətli olardı. Bu isə bütövlükdə Azərbaycan folklorunu qonşularımızın qəsdlərindən, saxtalaşdırılıb 

özününküləşdirməsindən xeyli qoruyar, zəngin milli-mədəni sərvətimizi qloballaşmaqda olan dünyaya daha 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1313 

 

mükəmməl və dürüst ünvanlarda təqdim etməyə, azərbaycançılığı geniş ölçü və qəliblərdə tanıtmağa imkan 

verərdi. 

Azad NƏBİYEV, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 

Azərbaycan.-2010.-10 oktyabr.- N 222.-S.7. 
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Sənaye Naxçıvan iqtisadiyyatının lokomotividir 
 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, bu 

gün respublikamızda iqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb 

etməklə və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən 

müəssisələrin, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarilə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına 

yönəldilmişdir. Bu istiqamətdə reallaşdırılan islahatların mühüm bir istiqaməti isə diversifikasiya 

olunmuş sənaye istehsalının daha da gücləndirilməsindən ibarətdir. 

 

Qloballaşan dünya iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verən, ixracyönümlü iqtisadiyyatın qurulması üçün 

sənayenin inkişaf etdirilməsi əsas şərtdir. Məhz, bu baxımdan ötən 15 il ərzində Naxçıvan Muxtar 

respublikasında sənaye sahəsində reallaşdırılan islahatların başlıca məqsədi mövcud sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyətinin bərpası və yenidən qurulmasından, yeni müəssisələrin yaradılmasından, elmtutumlu və yüksək 

texnologiyalı, rəqabətədavamlı və ixracyönümlü, dünya standartlarına cavab verən sənaye məhsullarının 

istehsalının təşkilindən, dövlət dəstəyi tədbirlərinin genişləndirilməsi, sənaye kompleksi üzrə dövlət 

tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, investisiya mənbələrinin və resurslarının müəyyənləşdirilməsi və 

artırılması, təbii sərvətlərin və əmək resurslarının səfərbər edilməsi tədbirlərini həyata keçirməklə sənayenin 

dayanıqlı və davamlı inkişafını təmin etməkdən ibarət olmuşdur. Bu dövr ərzində kənd təsərrüfatı məhsulları 

emalı müəssisələrinin yaradılmasına və bu əsasda ixrac potensialının artırılmasına xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Sənaye sektorunda əsas məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə reallaşdırılan tədbirlər son 15 ildə 

xüsusilə effektli olmuşdur. 

*ilk növbədə muxtar respublikada sənayenin əsas inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir; 

*dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyəti bərpa edilmişdir; 

*rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin 

yaradılması ciddi şəkildə təşviq olunmuşdur; 

* sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən yenidən qurulması prosesi gücləndirilmişdir; 

* özəlləşdirmədən sonrakı mərhələdə müəssisələrin fəaliyyəti müntəzəm əsasda dəstəklənmişdir; 

* sənaye müəssisələrinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsi üçün səmərəli kredit mexanizmi 

qurulmuşdur;  

* satış problemlərinin həlli üçün sistemli tədbirlər görülmüş, yerli və xarici bazarlara çıxış imkanları 

maksimum sadələşdirilmişdir; 

* dövlət strukturlarının sənaye, xüsusilə də yüngül və yeyinti sənayesi məhsullarına olan tələbatının 

ödənilməsi prosesi üzrə dövlət sifarişləri ilk növbədə yerli sənaye mallarına yönəldilmişdir. 

Sənaye sahəsində həyata keçirilən irimiqyaslı islahatların uğurlu nəticəsidir ki, təkcə son 15 il ərzində 

muxtar respublikada 364 yeni sənaye müəssisəsi işə başlamışdır. Əgər 1996-cı ilin əvvəlində muxtar 

respublikada 56 sənaye müəssisəsi mövcud idisə, 1 avqust 2010-cu ilədək olan dövr ərzində bu müəssisələrin 

sayı 7,5 dəfə artaraq 420-yə çatmışdır.  

Bu dövr ərzində potensial imkanlardan geniş istifadə edən sənaye müəssisələri istehsal prosesinin daha da 

dərinləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə müasir standartlara cavab verən maşın və avadanlıqlar, 

qurğular almış, bununla da əsas vəsaitlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmışlar.  

Muxtar respublika iqtisadiyyatında daxili bazarın qorunması və istehlakçıların yerli məhsullarla təmin 

edilməsi istiqamətində aparılan islahatların uğurlu nəticəsidir ki, hazırda muxtar respublikada 235 adda, o 

cümlədən mədənçıxarma sənayesi bölməsində 4 adda, emal sənayesinin mühüm növ qida məhsullarının istehsalı 

bölməsində 72 adda, toxuculuq, geyim, dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı bölməsində 29 adda, 

mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və tıxacın istehsalı bölməsində 16 adda, kağız və karton 

istehsalı, poliqrafiya fəaliyyəti ilə yazılmış məlumatların daşıyıcılara çoxaldılması bölməsində 12 adda, kimya 

sənayesi, rezin və plastmas məmulatların istehsalı bölməsində 21 adda, digər qeyri-metal mineral maddələrin 

istehsalı bölməsində 20 adda, metallurgiya sənayesi, maşın və avadanlıqlardan başqa hazır metal məmulatların 

istehsalı bölməsində 30 adda, avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı və emal sənayesinin digər 
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bölmələrində 27 adda, elektrik enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat, su təchizatı, çirkli 

suların və tullantıların təmizlənməsi bölmələrində isə 4 adda məhsul istehsal olunmaqdadır. 

Rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının müntəzəm olaraq dəstəklənməsi və ixracyönümlü 

istehsal sahələrinin yaradılmasının təşviqi, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə 

məxsus olan sənaye müəssisələrinin sağlamlaşdırılması, özəlləşdirmədən sonrakı mərhələdə müəssisələrin 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin təşkili və bu 

tip müəssisələrin ixrac potensialının artırılması muxtar respublikada sənaye sahəsində əsas strateji istiqamət 

kimi saxlanılmaqdadır. Uzun illər blokada şəraitində olması ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırmış sənaye 

müəssisələrinin 1995-ci ildən başlayaraq fəaliyyətinin bərpa edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması, 

nəticə etibarı ilə əvvəllər istehsal olunmayan yeni sənaye məhsullarının istehsalının təşkilinə və ümumilikdə 

sənaye məhsulu istehsalının dinamik artımına səbəb olmuşdur. 

Muxtar respublikanın sənaye sahəsində əldə olunmuş dinamik inkişaf meyllərinin dayanıqlılığının təmin 

olunması üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlərin mühüm bir istiqaməti bu sahədə səmərəli kreditləşdirmə 

mexanizminin formalaşdırılmasından ibarətdir. Təkcə son 3 ildə sənaye sahəsində iqtisadi aktivliyi 

gücləndirmək üçün sahibkarlara 32 milyon 190 min manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir. 2009-cu ildə 

bu sahədə fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə 15 milyon 762 min manat kredit verilmişdir ki, bu da 

1995-ci ilin müvafiq göstəricisini 510 dəfə üstələyir. 

Muxtar respublikada sənaye potensialının davamlı yüksəlişini və yerli məhsulların ixracına göstərilən 

xüsusi dövlət dəstəyini səciyyələndirən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, təkcə 2009-cu il ərzində daxili 

tələbatdan artıq istehsal olunmuş 62 milyon 220 min ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulları qonşu xarici 

ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur ki, bu da 2008-ci illə müqayisədə 2,9 dəfə 

çoxdur. 

Muxtar respublikamızda həyata keçirilən məşğulluq strategiyasının mühüm istiqamətlərindən biri 

məşğulluq səviyyəsinin artırılmasını stimullaşdıran institusional şəraitin daha da təkmilləşdirilməsindən 

ibarətdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən sistemli tədbirlər sənaye sahəsində yeni iş yerlərinin açılmasını xeyli 

sürətləndirmiş və son 15 il ərzində muxtar respublikada ümumilikdə bu sahədə 10421 yeni iş yeri yaradılmışdır.  

Hazırda muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində 11761 nəfər işçi çalışır ki, bu da 1 yanvar 1996-cı 

ildəki müvafiq göstəricini 5,8 dəfə üstələyir. 

Muxtar respublikada orta aylıq əməkhaqqının yüksək olduğu iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri məhz 

sənaye sahəsidir. Hazırda sənaye sahəsində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 250,1 manata çatmaqla 1995-ci 

ildəki müvafiq səviyyəni 25 dəfə üstələmişdir.  

Sənayenin əsas sahələrindən biri elektroenergetikadır. Ölkəmizdə elektroenergetikanın inkişafı 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx surətdə bağlıdır. 

Azərbaycana rəhbərliyinin ilk dövründə ümummilli liderimiz Azərbaycanın enerji sisteminin Zaqafqaziyanın ən 

böyük enerji sisteminə çevrilməsi üçün gərgin fəaliyyət göstərmişdir.  

Əvvəllər Naxçıvan Muxtar Respublikası elektrik enerjisi ilə Zaqafqaziyanın vahid energetika sistemindən 

220 kilovoltluq Ararat-Babək, 110 kilovoltluq Ararat-Şərur, Aqarak-Ordubad elektrik verilişi xətləri ilə və 

sistemə qoşulan Araz Su Elektrik Stansiyası vasitəsilə təchiz edilirdi. Mənfur qonşularımızın düşmənçilik 

siyasəti nəticəsində 1990-cı ildən etibarən muxtar respublikaya elektrik enerjisi verilişi dayandırıldı, yalnız Araz 

Su Elektrik Stansiyasında istehsal edilən 15-20 mvt gücündə elektrik enerjisi şəbəkələrə ötürüldü.  

Muxtar respublika əhalisinin təkidli tələbi ilə 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri vəzifəsinə seçilən ümummilli lider Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti və şəxsi nüfuzu sayəsində qonşu 

dövlətlərdən elektrik enerjisi alınmasını təmin etmək üçün təcili tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Bu 

məqsədlə 1991-ci ilin dekabr ayında Türkiyə Respublikasındakı "Aralıq" elektrik yarımstansiyasından 

Naxçıvandakı "Sədərək" elektrik yarımstansiyasına 31,5 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkildi və Sədərək 

rayonuna 3-4 mvt gücündə elektrik enerjisinin ötürülməsinə başlanıldı. 

İran İslam Respublikasından elektrik enerjisi alınması üçün Araz Su Elektrik Stansiyasının ərazisində 

132/110/10 kilovoltluq 40 meqavoltamper gücündə "Araz" elektrik yarımstansiyasının tikilib quraşdırılması, 

132 kilovoltluq Araz-Araz elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi və 1992-ci il dekabr ayının 3-də istismara 

verilməsi muxtar respublikaya qonşu dövlətdən 35 mvt gücündə elektrik enerjisi almağa imkan verdi. 1992-ci 

ilin dekabr ayının 20-də İran İslam Respublikasındakı "Culfa" elektrik yarımstansiyası ilə Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasındakı "Culfa" elektrik yarımstansiyasını əlaqələndirən 10 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin 

istismara verilməsi Culfa rayonunun işlədicilərinə 6-7 mvt gücündə elektrik enerjisi ötürülməsinə şərait yaratdı. 

1992-ci ilin dekabr ayının 4-də Türkiyə Respublikasından alınmış dizel yanacağı ilə işləyən 4 turbin qurğuları 

220 kilovoltluq "Babək" elektrik yarımstansiyasında quraşdırıldı. 1993-cü ilin may ayında Türkiyə 

Respublikasındakı "İğdır" elektrik yarımstansiyasından Naxçıvan Muxtar Respublikasına 87,5 km uzunluğunda 

154 kilovoltluq ikidövrəli elektrik verilişi xəttinin çəkilişi başa çatdırıldı və Naxçıvana qardaş Türkiyə 

Respublikasından 50-60 mvt gücündə elektrik enerjisinin ötürülməsinə başlanıldı. Beləliklə, 1993-cü ilin 

ortalarında muxtar respublikaya İran İslam Respublikasından 42 mvt, Türkiyə Respublikasından isə 63 mvt 

gücündə elektrik enerjisi daxil olurdu ki, bu da yaşayış standartlarının normallaşmasında mühüm mərhələ idi. 

Sonrakı illər ərzində də muxtar respublikaya daxil olan elektrik enerjisinin paylanılmasını yaxşılaşdırmaq, 

elektrik enerjisi ötürülməsində texniki itkiləri azaltmaq, avadanlıqların artıq yüklənməsinin qarşısını almaq, 

enerji təchizatının etibarlılığını yüksəltmək üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1999-cu ildə 

Naxçıvan şəhərində 35/10 kilovoltluq yarımstansiyanın yerində 25 mvt gücündə 110/10 kilovoltluq "Koroğlu" 

elektrik yarımstansiyası tikilib quraşdırılmış, ikinci mərhələdə isə həmin yarımstansiyada 10 mva güclü ikinci 

transformator qoyulmuşdur. 35/10 kilovoltluq yarımstansiyalarda artıq yüklənən transformatorlar daha güclüləri 

ilə əvəz edilmiş, yeni 35/10 kilovoltluq, 35/6 kilovoltluq, 10/0,4 kilovoltluq yarımstansiyalar tikilib 

quraşdırılmış, müxtəlif gərginlikli elektrik verilişi xətləri çəkilmişdir.  

2002-ci ildən etibarən muxtar respublikaya daxil olan enerjinin artırılması, paylanmasının 

yaxşılaşdırılması sahəsində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, İran İslam Respublikasından alınan elektrik 

enerjisinin miqdarını artırmaq üçün 132/110 kilovoltluq "Araz" elektrik yarımstansiyasında 150 mva güclü yeni 

transformatorun quraşdırılması və 9,5 km uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi işləri 

həyata keçirildi ki, bu da daxil olan enerjinin gücünün 50 mvt artırılmasına şərait yaratdı.  

2003-cü ildə Culfa şəhərində yeni 132/110 kilovoltluq 50 mva güclü "Culfa" elektrik yarımstansiyasının 

tikilib istismara verilməsi və 132 kilovoltluq, 3 km uzunluğunda Culfa-Culfa elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi 

İran İslam Respublikasından alınan elektrik enerjisinin gücünün 120 mvt-a çatdırılması üçün texniki imkan 

yaratdı. 2004-cü ildə İran İslam Respublikasından alınan elektrik enerjisinin səmərəli paylanmasını təmin etmək 

məqsədi ilə Babək rayonunun ərazisində 16 mva güclü "Çeşməbasar" elektrik yarımstansiyası tikilib 

quraşdırılmış və şəbəkəyə qoşulmuşdur.  

2005-ci ildə Türkiyə Respublikasından alınan elektrik enerjisinin səmərəli paylanmasını təmin etmək, 

enerji ötürülməsində texniki itkiləri azaltmaq, Şərur, Kəngərli, Sədərək, Babək rayonlarının enerji təchizatını 

əsaslı sürətdə yaxşılaşdırmaq məqsədilə 150/110/35 kilovoltluq 80 mva güclü "Arpaçay" elektrik 

yarımstansiyası və 10 mva güclü "Sədərək" elektrik yarımstansiyası tikilib quraşdırılmış, 3 kilometr 

uzunluğunda ikidövrəli 154 kilovoltluq, 3 kilometr uzunluğunda ikidövrəli 110 kilovoltluq elektrik verilişi 

xətləri çəkilmiş və 10 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik verilişi xətləri bərpa edilmişdir. Bu dövr 

ərzində Naxçıvan şəhərindəki "Koroğlu" elektrik yarımstansiyasında 10 mva güclü transformator 25 mva 

güclüsü ilə əvəz edilmişdir. 

2006-cı ildə Kəngərli rayonunun mərkəzindən keçən 154 və 35 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin 

başqa sahəyə köçürülməsi üçün 5 km uzunluğunda ikidövrəli 154 kilovoltluq və 5 km uzunluğunda 35 

kilovoltluq elektrik verilişi xətti tikilib istismara verilmişdir. Şahbuz rayonunun bütün işlədicilərinin, həmçinin 

Babək rayonunun Cəhri, Nəzərabad, Kərimbəyli kəndlərində işlədicilərinin elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq 

məqsədi ilə 110/35 kilovoltluq 50 mva güclü ikitransformatorlu "Xalxal" elektrik yarımstansiyası tikilib 

quraşdırılmış və istismara verilmişdir. Yarımstansiyanı qidalandıran 15 km uzunluğunda elektrik verilişi xətti 

110 kilovoltluq gərginlik pilləsinə keçirilmişdir.  

"Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 may 2005-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq 2006-cı 

ildə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasında dizel yanacağı ilə işləyən enerji turbinləri təbii qaz ilə işləmə 

rejiminə keçirilmişdir. Həmin sərəncama uyğun olaraq 2006-cı ildə ümumi gücü 87 meqavat olan Naxçıvan 

Modul Elektrik Stansiyası tikilib istismara verilmişdir. Hazırda muxtar respublikada istehsal edilən elektrik 

enerjisinin 80 faizindən çoxu ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş, bir kilovat-saat elektrik enerjisi istehsalına 

sərf olunan yanacağın miqdarına görə Azərbaycan Respublikasının ən qabaqcıl elektrik stansiyalarından olan 

Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyasının payına düşür. 2008-2009-cu illər ərzində muxtar respublikada elektrik 
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enerjisindən səmərəli istifadə edilməsi, israfçılığın qarşısının alınması sahəsində kompleks tədbirlər həyata 

keçirilmiş, bu məqsədlə bütün kateqoriyalardan olan istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik enerjisinin 

dəyərinin sayğac göstəriciləri əsasında ödənilməsi təmin edilmişdir. Muxtar respublikada vətəndaşların 

mənzillərində pulsuz olaraq müasir tipli elektron sayğaclar quraşdırılmış, mənzillərə daxil olan elektrik xətləri 

yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. Enerji israfçılığının qarşısının alınması sahəsində aparılan səmərəli fəaliyyət, 

muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi, sayğaclaşmanın başa çatdırılması hesabına 

elektrik enerjisinin sərfi azalmış, onun dəyərinin ödənilməsi vəziyyəti normallaşmışdır. Müqayisə üçün qeyd 

etmək olar ki, 2006-cı ildə itki nəzərə alınmaqla istehlakçılara ötürülən 1003818 min kvt.saat elektrik enerjisinin 

dəyərinin 48,3 faizi, 2007-ci ildə 467684 min kvt.saat elektrik enerjisinin dəyərinin 68,6 faizi, 2008-ci ildə 

309136 min kvt.saat elektrik enerjisinin dəyərinin 97,7 faizi ödənilmişdirsə, 2009-cu ildə istehlak olunmuş 

304747 min kvt.saat elektrik enerjisi üzrə 101,4 faiz, 2010-cu ilin ötən altı ayı ərzində isə istehlak olunmuş 

165525 min kvt.saat elektrik enerjisi üzrə 100,5 faiz səviyyəsində ödəniş aparılmışdır. 

2010-cu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan şəhərində 110/35/10 kilovoltluq "Xalçaçılıq" elektrik 

yarımstansiyasında yenidənqurma işləri aparılmış, yarımstansiyada 110 və 35 kilovoltluq yağ açarları eleqaz 

açarları ilə əvəz olunmuşdur. Bundan əlavə, 12600 kva güclü 35/10 kilovoltluq yeni "Sənaye qovşağı" elektrik 

yarımstansiyası tikilib quraşdırılmışdır. 

Muxtar respublikada yeni su elektrik stansiyasının tikilməsi sahəsində işlər davam etdirilir. Belə ki, gücü 

20 meqavat, illik elektrik enerjisi istehsalı 80 milyon kvt.saat olacaq Ordubad rayonu ərazisindəki Gilan çayı 

üzərində "Biləv" Su Elektrik Stansiyasının tikintisi davam etdirilir. Adıçəkilən rayon ərazisində gücü 36 

meqavat, illik elektrik enerjisi istehsalı 190 milyon kvt.saat təşkil edən derivasiya tipli Ordubad Su Elektrik 

Stansiyasının layihəsinin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması işləri aparılmaqdadır.  

Uzunmüddətli fasilədən sonra muxtar respublikada istehlakçıların, ən əsası isə əhali təsərrüfatlarının təbii 

qazla təminatı həyata keçirilir. Hazırda muxtar respublikamızın iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, yeni istehsal 

müəssisələri yaradılır. Təbii ki, bu inkişafın fonunda təbii qaza olan tələbat da artır. "Azərbaycan 

Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2015-ci illər)"na uyğun 

olaraq ölkəmizin ayrı-ayrı regionlarında olduğu kimi, muxtar respublikamızda da ardıcıl və məqsədyönlü 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir.  

2005-ci ilin sonundan başlayaraq muxtar respublikamıza təbii qazın nəqlinin bərpası enerji 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynamış, 2006-cı ilin dekabrında ümumi gücü 87 meqavat olan 

yeni Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmiş və ümumi gücü 50 meqavat olan Qaz-Turbin 

Elektrik Stansiyası təbii qazla iş rejiminə keçirilərək istismara başlanılmışdır. Bu istiqamətdə reallaşdırılan 

irimiqyaslı tədbirlər nəinki muxtar respublikamızın elektrik enerjisi ilə təchizatında idxaldan asılılığı aradan 

qaldırdı, hətta elektrik enerjisinin ixracına başlanılmasına imkan yaratdı.  

Muxtar respublikada təbii qazın nəqlinin bərpa edilməsi ilə əlaqədar olaraq qaz kəmərlərinin tikintisi 

istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş, təbii qaz infrastrukturu bərpa olunmuşdur. 

Belə ki, ötən dövr ərzində Culfa-Naxçıvan yüksəktəzyiqli magistral, Naxçıvan-Cəhri ortatəzyiqli magistral, 

Naxçıvan şəhər ortatəzyiqli dairəvi qaz kəmərlərinin çəkilişi işləri başa çatdırılmış, Araz çayından keçid və 

keçiddən ölçü qovşağına qədər olan magistral xəttin, Şahbuz-Sədərək və Culfa-Ordubad ötürücü qaz 

kəmərlərinin təmiri və bərpası işləri tamamlanmışdır. 

"Naxçıvan", "Culfa", "Güznüt" Avtomat Qaz Paylayıcı stansiyalarının, laboratoriya və ölçü qovşağının 

tikintisi işləri başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində qaz təsərrüfatı infrastrukturu üzrə dairəvi qaz kəməri polad 

borulardan, qaz-paylayıcı şəbəkə isə polietilen borulardan istifadə edilməklə quraşdırılmışdır. Muxtar 

respublikada əhalinin və təsərrüfat subyektlərinin qazla təchizatı prosesi başa çatdırılmış, 1 avqust 2010-cu il 

tarixə 77 min 579 mənzil qazlaşdırılmış, pulsuz olaraq mətbəx sobaları verilmiş, qaz sayğacları quraşdırılmışdır.  

Bu gün beynəlxalq siyasi və iqtisadi münasibətlərin əhəmiyyətli dərəcədə demokratikləşməsi iqtisadi 

fəaliyyətin bütün sahələri üzrə ölkələrin inteqrasiyası proseslərini xeyli sürətləndirmiş, ictimai və iqtisadi 

həyatımızın qloballaşmaya uyğunlaşmasını daha da dərinləşdirmişdir. Əmtəə və xidmətlər bazarında yüksək 

rəqabət şəraitində mövcud olan beynəlxalq vəziyyət istənilən ölkənin ciddi çağırışlarla üzləşməsini qaçılmaz 

etməkdədir. 

Beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirmələrinə görə, inkişaf etmiş ölkələrdə 2008-ci ilin ikinci yarısında 

başlayan və sonradan bütün, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələri bürüyən iqtisadi böhranın aktiv fazası 
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başa çatsa da hələ ki tam dayanmamışdır. Dünya Bankının qiymətləndirməsinə əsasən, qlobal maliyyə 

böhranının nəticələri çox ağır olmuşdur. Belə ki, 2009-cu ildə dünya üzrə ümumi daxili məhsul istehsalı 2,2 faiz 

aşağı düşmüşdür. Bu göstərici inkişaf etmiş ölkələrdə daha böyük - 3,3 faiz həddində olmuşdur. 

Dünya iqtisadiyyatında davam edən böhrana baxmayaraq, ölkəmizin iqtisadiyyatı, o cümlədən onun tərkib 

hissəsi olan muxtar respublika iqtisadiyyatı qlobal maliyyə-iqtisadi resessiyasına qarşı yüksək dayanıqlılıq 

nümayiş etdirməklə yüksək iqtisadi və sosial nəticələri təmin etməkdədir. Belə bir dayanıqlılığın əsasında isə 

ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunmuş inkişaf strategiyası üzrə həyata keçirilən 

tarazlaşdırılmış sosial-iqtisadi siyasət dayanmaqdadır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  

məlumatı əsasında hazırlanmışdır 

 

Xalq qəzeti.-2010.-23 sentyabr.-N 207.-S.2-3. 
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Naxçıvanda elmin inkişafı: tarixi ənənələr və müasirlik 
 
İSMAYIL HACIYEV, 

AMEA-nın həqiqi üzvü 

 

Dünya sivilizasiyasının ilk beşiklərindən olan Naxçıvan diyarı Şərqin ticarət, sənətkarlıq və mədəniyyət 

mərkəzi kimi tanınmaqla yanaşı, həm də uzun müddət elm mərkəzi statusunu qoruyub saxlamışdır. Orta əsrlər 

dövründə Naxçıvan diyarının görkəmli yetirmələri bütün sahələrdə olduğu kimi, elmi istiqamətlərdə də öz 

sözlərini demiş, sanballı araşdırmaları ilə Azərbaycan elmini dünyaya tanıtmışlar. Tarixi mənbələrdən məlum 

olur ki, XI əsrin 60-cı illərində Yaxın Şərqin bir sıra ölkələrindən Naxçıvana çoxlu alim və mütəfəkkir 

toplaşmışdı. Naxçıvan hakimi Əbu Dülaf elm və mədəniyyət xadimlərinə xüsusi rəğbət bəsləmiş və onları saray 

ətrafında toplamışdı. Belə bir vəziyyət Eldənizlər dövründə daha da genişlənmişdi. Eldənizlər ölkədə və o 

cümlədən, müəyyən vaxt dövlətin mərkəzi olmuş Naxçıvanda elm və mədəniyyətin inkişafına dəstək 

göstərmişlər. 

Ərəb alimlərindən Yaqut Həməvi özünün «Mucəm əl-buldan» əsərində Naxçıvan şəhərindən çoxlu alim 

yetişdiyini və onların ən-Nəşəvi nisbəsilə məşhur olduqlarını göstərir. X-XI əsrlərdə Naxçıvanda Həddad ən-

Nəşəvi, Əbu Əbdullah ən-Nəşəvi, Əbu Abbas ən-Nəşəvi, Əhməd ən-Nəşəvi və s. bu kimi alim və mütəfəkkirlər 

yaşayıb-yaratmışlar. XI əsrin I yarısında yaşamış Azərbaycan filosofları içərisində naxçıvanlı Əbu Ömərin adı 

xüsusi yer tutur. Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Naxçıvaninin yaradıcılığında elmi prinsiplər 

üstünlük təşkil etmiş, onun ornament kompozisiyaları bədiiliklə riyazi fikrin vəhdətinə əsaslanmışdır. Bu 

diyarın başqa bir görkəmli yetirməsi, dahi alim, mütəfəkkir, ensiklopedist zəka sahibi olan Nəsirəddin Tusi elmi 

fəaliyyəti ilə dünyanı heyrətləndirmiş, Marağa rəsədxanasını təşkil etməklə dünya elmi və mədəniyyəti tarixində 

mühüm xidmət göstərmişdir. Nəsirəddin Tusinin övladları elm yolunu tutmuş, onun nəslindən olanlar isə 

Naxçıvanda elm, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində tanınmış mədəniyyət xadimlərindən olmuşlar. XIII-XIV əsr 

Naxçıvanı Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olaraq qalırdı. Naxçıvanın görkəmli elm və 

mədəniyyət xadimləri Azərbaycanda, Hülakülər və Cəlairilər dövlətinin müxtəlif vilayətlərində və dünyanın bir 

çox ölkələrində tanınır, öz elmi, fəlsəfi, tarixi və s. əsərləri ilə məşhurlaşmışdılar. Onların arasında münəccimlər, 

filosoflar, ilahiyyatçılar, tarixçilər, dilçilər, qanunşünaslar (fəqihlər), riyaziyyatçılar, həkimlər və s. 

mütəfəkkirlər var idi (2, s.55). Müsəlman Şərqində tanınmış alim, filosof və mütəfəkkirlərdən Nəcməddin 

Naxçıvani, Həsən Naxçıvani, Kamaləddin Naxçıvani, Qəvaməddin Naxçıvani, Fəxrəddin Naxçıvani və 

başqalarının elmi fəaliyyəti Naxçıvanda elmin və mədəniyyətin yüksək inkişafından, naxçıvanlı alimlərin 

qazandıqları dünya şöhrətindən xəbər verir. Bəhs etdiyimiz dövrdə Səncər Naxçıvaninin nəsli elmin inkişafında 

çox böyük tarixi xidmətlər göstərmişlər. Onun nəslindən olan Nəsirəddin Naxçıvani, Fəxrəddin Naxçıvani, 

Hinduşah Naxçıvani, İzzəddin Naxçıvani, Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvaninin əsərləri və elmi fəaliyyətləri 

dövrün görkəmli elm adamları və mütəfəkkirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. XV əsrdə yaşayıb 

yaratmış Baba Nemətullah Naxçıvani Azərbaycan fəlsəfi və ictimai fikir tarixində özünəməxsus yer tutmuşdur. 

O, kamil alim kimi tanınmış, orta əsr sxolastik nəqşibəndiyyə təriqətinin rəhbərlərindən biri olmuşdur (1, s.148). 

XVII əsrdə bacarıqlı təbib kimi tanınmış, «təbiblərin rəisi» adı ilə şöhrət qazanmış İbrahim Zeynəddin, 

eyni zamanda, fiqh elmi sahəsində ciddi tədqiqatları ilə seçilmişdir. Övliya Çələbi XVII əsrdə Naxçıvanda 

«gözəl alim və şairlər» yaşadığını qeyd etmişdir. 

Səfəvi-Osmanlı müharibələri həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, Naxçıvanda elmin inkişafına da öz 

mənfi təsirini göstərmişdir. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən ilhaq edilməsi də elmin inkişafını ləngitdi. Lakin 

XIX əsrin II yarısından başlayaraq Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin inkişafı ictimai-siyasi və mədəni 

həyatın inkişafına da müsbət təsir göstərdi. 

XX əsrin 20-ci illərindən Azərbaycan, o cümlədən də Naxçıvan Muxtar Respublikası müasir elmin əksər 

sahələrində böyük inkişaf yoluna qədəm qoydu. «Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti»nin Naxçıvan 

şöbəsinin yaradılması diyarın zəngin təbii sərvətlərinin aşkara çıxarılmasında, tarix, elm və mədəni irsin 

öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaradılması Muxtar Respublikada 

da elmin inkişafına güclü təkan verdi. Muxtar Respublikada elmi idarələr, o cümlədən Araz kompleks zona 

Təcrübə Stansiyası, Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Stansiyası, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Regional Elmi Mərkəzi, Elm və Texnika Mərkəzi, Batabat Rəsədxanası yaradıldı. 1972-ci ildə təşkil olunmuş 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1320 

 

Naxçıvan Elm Mərkəzində fundamental elmin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Burada Muxtar 

Respublikanın təbii sərvətlərinin, tarix və mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi sahələrində səmərəli iş 

görülmüşdür (3, s.138). 

Azərbaycanın elmi potensialına Naxçıvan diyarının töhfəsi böyükdür. Ölkənin elmi idarə və ali təhsil 

müəssisələrində, habelə onun hüdudlarından kənarda Naxçıvan torpağının yetirməsi olan yüzlərlə alim çalışmış 

və indi də çalışır. Onların apardıqları elmi-tədqiqat işləri, yazdıqları kitab və monoqrafiyalar, hazırladıqları elmi 

kadrlar, yaratdıqları elmi əlaqələr Naxçıvanda, bütövlükdə Azərbaycanda elmin inkişafına çox böyük təsir 

göstərmişdir. 

Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Naxçıvanın düşdüyü vəziyyət, kommunikasiya əlaqələrinin 

kəsilməsi, diyarın erməni daşnakları tərəfindən blokadaya alınması elm və təhsilin inkişafına mənfi təsir 

göstərmişdir. Lakin 1990-cı ilin iyul ayının 22-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi, burada 

yaşayıb fəaliyyət göstərməsi ilk növbədə bölgənin ərazi taleyini həll etdi. Naxçıvanın çətin vəziyyətdə olmasına 

baxmayaraq, Ümummilli Lider blokada şəraitində yaşayan Muxtar Respublika sakinlərinin problemləri ilə 

məşğul olur, elm adamları, ziyalılar, təhsil işçiləri ilə mütəmadi görüşür, elmi konfranslarda iştirak edir, tövsiyə 

və tapşırıqlarını verirdi. 

Heydər Əliyev 1993-cü ilin yayında yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan kimi ölkənin alimləri, ziyalıları, 

intellektual elitası ilə görüşmüşdür. Bu görüş Heydər Əliyevin ziyalıya, elmə diqqətinin ifadəsi idisə, həm də 

respublikada elmi mühitin canlandırılmasına xidmət edirdi. 

Respublikada yaranmış əlverişli şəraitdən istifadə edən Muxtar Respublika rəhbərliyi Naxçıvanda həyatın 

bütün sahələrində olduğu kimi, elmi mühitin canlandırılması, elmin qarşısında duran vəzifələrin dəqiq 

müəyyənləşdirilməsi, diyarın hərtərəfli öyrənilməsi üçün kadrların hazırlanması, elmi istiqamətlərin düzgün 

müəyyənləşdirilməsi, araşdırmalarda milli mənafeyə xüsusi əhəmiyyət verilməsi və s. bu kimi vacib məsələləri 

önə çəkdi. İlk növbədə Naxçıvanın hərtərəfli öyrənilməsi üçün ilkin mənbələrin üzə çıxarılmasını vacib bir 

vəzifə kimi qarşıya qoydu. 1996-cı ildə «Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan» Beynəlxalq simpoziumu keçirildi. 

Simpoziuma bir sıra ölkələrdən alimlər dəvət edildi. Beynəlxalq simpozium, burada müzakirə olunan məsələlər 

regionda elmin yeni inkişafına təkan verdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin simpozium 

iştirakçılarına göndərdiyi təbrik məktubunda deyilirdi: «Öz əlverişli coğrafi mövqeyi, təkrarolunmaz 

mədəniyyət və incəsənət abidələri, istedadlı alim və ədibləri ilə seçilən bu diyar dünyanın bir çox tarixçi, səyyah 

və alimlərinin diqqətini cəlb etmiş, onların əsərlərində dərin iz qoymuş və özünəməxsus yer tutmuşdur. Həmin 

qaynaqların araşdırılması, onlarda Naxçıvan haqqında qeyd olunmuş məlumatların toplanıb tədqiq və nəşr 

olunması Azərbaycan tarixinin obyektiv, elmi şəkildə işlənib hazırlanması üçün misilsiz əhəmiyyət daşıyır» (4, 

s.3). 

«Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan» Beynəlxalq simpoziumunun mühüm elmi yekunu ondan ibarət oldu 

ki, Naxçıvanın yeni istiqamətdə, yeni milli ruhda və gerçək mənbələr əsasında, milli mənafe əsas götürülməklə 

əsl tarixinin yaradılması vacibliyi ortaya qoyuldu (5, s.12). Beynəlxalq simpoziumların keçirilməsi sonrakı 

illərdə də davam etdirildi. Burada müzakirə olunan məsələlər Naxçıvan tarixinin ayrı-ayrı problemlərinin həllinə 

yönəldilirdi ki, bu da Naxçıvan tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsinə, ictimaiyyətə çatdırılmasına, 

materiallarının çap edilməsi ilə elmin zənginləşdirilməsinə yönəldilirdi. 1996-2009-cu illərdə Naxçıvan 

tarixinin, mədəniyyətinin, toponimlərinin, təbii ehtiyatlarının, biomüxtəlifliyinin öyrənilməsinə, 

azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiya tarixinə həsr olunmuş 40-dan artıq beynəlxalq simpozium və 

konfranslar keçirilmişdir: «Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri», «Nuh peyğəmbər 

(ə), dünya tufanı və Naxçıvan», «Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər», «Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları» (2000,14-16.09), «Nizamidən Yunus 

Əmrəyə, Atatürkdən Heydər Əliyevə: sevgi və dostluq yolu», «Regionlarda elmi kadrların hazırlanmasının 

aktual problemləri» və s. 

Tarixi elmi cəhətdən dərk etmək və bunun elmi şərhini ictimaiyyətə təqdim etmək üçün Naxçıvanın ən 

qədim dövründən başlayaraq günümüzədək keçdiyi inkişaf tarixi hərtərəfli araşdırılmalıdır. Məlumdur ki, elm 

öz-özünə yaranmır. O, tədqiqatçılar tərəfindən yaradılır, müəyyən prinsipləri, qanunauyğunluqları özündə ehtiva 

edir. Naxçıvanda yaradılan elmi mühit araşdırmaların obyektiv, milli yöndə aparılmasını tələb edir. Bu 

istiqamətdə də bir sıra sərəncamlar verilmişdir: «Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq olunması 

barədə» (2001, 26 aprel), «Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1321 

 

qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında» (2005, 6 dekabr), «Nuh peyğəmbərin (ə) Naxçıvan 

şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında» (2006, 28 iyun) və b. 

Bu və digər sərəncamlara uyğun olaraq və onlardan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirmək üçün Naxçıvanın 

arxeologiyası, tarixi abidələri, mədəniyyəti, təhsili, fauna və flora biomüxtəlifliyi, təbii sərvətləri, folkloru, ədəbi 

mühiti, toponimləri 15 ilə yaxın bir müddətdir ki, tədqiq edilir. Həmin tədqiqatlar, əldə olunan nəticələr 

elmimizi zənginləşdirir, tariximiz üçün qaranlıq olan məsələlərin üzərinə işıq salır. Keçən əsrin 70-ci illərindən 

başlanılsa da, 2001-ci ildən daha sistemli, yüksək səviyyəli mütəxəssislərin iştirakı ilə Gəmiqaya abidələri 

tədqiqata cəlb edilmiş, onun tarixi dəqiqləşdirilmiş, mövcud təsvirlər qeydə alınmış, ərazi kompleks şəkildə 

öyrənilmişdir. Nuh peyğəmbər (ə), dünya tufanı və bunun Naxçıvanla bağlılığı əsaslandırılmış, ayrıca 

beynəlxalq simpozium keçirilmişdir. Simpoziumdan sonra bütün elmi biliklər dəqiqləşmiş, bir sıra problemlər 

milli yöndə, obyektiv olaraq izah edilmişdir. Naxçıvanda gündəlik diqqət və qayğı sayəsində elm inkişaf etmiş, 

yeni elmi nəticələr əldə edilmiş, tarixin elmi dərki və izahı obyektiv müddəalarla zənginləşdirilmişdir: 

Naxçıvanın dünya sivilizasiyasının ilk məskənlərindən biri olması; «Naxçıvan» sözünün izahı; Naxçıvan 

şəhərinin beş minillik tarixi və şəhər mədəniyyətinin formalaşması; Naxçıvanın yer kürəsində həyatın başlandığı 

ilk mərkəzlərindən biri olması; Gəmiqayanın kompleks öyrənilməsi və faktların dəqiqləşdirilməsi; ərazidəki yer 

adlarının və təsvirlərin izahı; Nuh peyğəmbərin (ə) və dünya tufanının Naxçıvanla bağlılığı; Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisində Nuh peyğəmbərlə (ə) bağlı çoxlu coğrafi adların üstünlük təşkil etməsi; Nuh 

peyğəmbərin (ə) məzarüstü türbəsinin Naxçıvan şəhərində olması; Mifologiyada və folklor materiallarında Nuh 

peyğəmbər (ə) və dünya tufanı ilə bağlı süjetlərin yer alması; Naxçıvan tarixində Qala şəhərlərin mövcud olması 

və əhəmiyyəti; Mixi yazıların toplanması və onların tarixi faktların dəqiqləşdirilməsində rolu; «Naxçıvan 

oğuztürk yurdudur» fikrinin elmi arqumentlərlə təsdiqi; Naxçıvanın Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində 

yeri və s. 

Son illərdə Naxçıvanda elmi mühitin canlandırılması, bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində müəyyən 

tədbirlərin həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Məlumdur ki, Naxçıvan ərazisi tarix və 

mədəniyyət abidələri ilə zəngin diyardır. Daş dövründən başlamış günümüzədək bu ərazidə yaşamış insanlar 

diyarı abidələrlə zənginləşdirmişlər. Təsadüfi deyildir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev bununla əlaqədar demişdir: 

«Naxçıvan ərazisini götürsək, bu kiçik ərazidə həddindən çox dünya miqyaslı tarixi memarlıq abidələri yaşayıb 

və bu gün də yaşayır. Onların hər biri Azərbaycan xalqının həm tarixini, həm mədəniyyətini, həm də adət-

ənənələrini göstərən abidələrdir...» 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud tarixi və memarlıq abidələri həm qorunur, həm də 

tədqiq edilir. Naxçıvan ərazisində 1173 abidə qeydə alınmış, pasportlaşdırılmışdır. Həmin abidələr elmi 

cəhətdən öyrənilir və maraqlı kitablar, monoqrafiyalar yazılır. Arxeoloji, tarixi abidələr öyrənildikcə, həm də 

diyarın tarixi, şəhər mədəniyyəti haqqında yeni elmi məlumatlar əldə olunur. Artıq son illərin elmi məlumatları 

Naxçıvan şəhərinin yaşı, şəhər mədəniyyətinin formalaşması barədə yeni elmi fikirlər irəli sürməyə, onu 

əsaslandırmağa imkan verir. Tarixi elmi cəhətdən izah etmək üçün tutarlı faktlar olmalıdır. Artıq yeni elmi 

araşdırmalarda belə faktlar ortaya çıxmaqdadır. 

Naxçıvanda elmin inkişafında bir sıra tarixi bayramların, hadisələrin qeyd olunması, bunlarla bağlı 

araşdırmaların aparılması çox vacib və əhəmiyyətli rol oynayır. Bu cəhətdən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

təşkili, onun 75, 80, 85 illik yubileylərinin keçirilməsi də Muxtar Respublikanın ictimai-siyasi həyatında çox 

böyük əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Bu tədbirlərin bəziləri ölkə miqyasında qeyd edilmiş, elmi konfranslar, 

rəsmi dövlət tədbirləri keçirilmiş, ictimai və mədəni həyata müsbət təsir göstərmiş və bunlarla bağlı kitab və 

monoqrafiyalar yazılmış, məqalələrdən ibarət toplular çap olunmuşdur. Bütün bunlar müəyyən elmi 

araşdırmalar tələb etmiş, nəticədə elmin inkişafı artmış, tarixi hadisələrin elmi dərki asanlaşmış, geniş 

ictimaiyyət isə dürüst və dolğun məlumatlar əldə etmişlər. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubiley şənliklərində iştirak 

etmək üçün buraya gəlmələri, yubiley tədbirlərində iştirak və çıxış etmələri hər cəhətdən əhəmiyyətli amilə 

çevrilmiş, elm adamları qarşısında konkret vəzifələr qoymuşdur. Bu sözləri başqa yubiley tədbirləri ilə əlaqədar 

söyləmək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar Təşkilatının 40 illik, Babək rayonunun yaradılmasının 

30 illik, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 30 və 40 illik yubileylərinin keçirilməsi də həmin təşkilatlar, ali təhsil 

müəssisəsi haqqında elmi məlumatların dəqiqləşdirilməsini tələb etməklə yanaşı, onlarla bağlı kitab və 
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illüstrativ materialların çapına da şərait yaradır. Bu tədbirlər, yubileylər Muxtar Respublikada yüksək səviyyədə 

hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. 

Naxçıvanda elmin inkişafında və formalaşmasında elmi kadrların böyük rolu vardır. Muxtar Respublikada 

elmi kadrlar, əsasən, elm və tədris müəssisələrində fəaliyyət göstərirlər. Onlar tədris prosesi ilə yanaşı, müəyyən 

elmi araşdırmalar aparır, öz elmi potensiallarının artırılması qayğısına qalır, namizədlik və doktorluq 

dissertasiyaları müdafiə edərək elmi dərəcələr və adlar alırlar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin, AMEA-nın 

Naxçıvan bölməsinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Özəl Universitetinin, lisey və kolleclərin 

olması da tədqiqatçı alimlərin bu müəssisələrdə işləmələrinə şərait yaradır. Elmi işçilər, təhsil müəssisələrinin 

əməkdaşları son 15 ildə hər cür diqqət və qayğı ilə əhatə olunmuş və bunu öz həyat və fəaliyyətlərində hiss 

etmişlər. 1995-ci illə 2009-cu illər arasındakı inkişaf bu istiqamətdə müqayisə edilərsə, fərq çox kəskin şəkildə 

ortaya çıxar. 1995-ci ildə ancaq bir dövlət və bir özəl təhsil müəssisəsi olduğu halda, sonrakı illərdə həmin təhsil 

müəssisələri sırasına yenisi əlavə olunmuş və həm də Akademiyanın Naxçıvan bölməsi, 6 ixtisas üzrə 

Dissertasiya Şurası, elmi jurnallar, nəşriyyatlar yaradılmışdır. Bunlar elmi potensialın artmasına kömək etdiyi 

kimi, elmin də inkişaf səviyyəsinə əsaslı təsir göstərmişdir. Təbii ki, dövlət qayğısı və dəstəyi olmasaydı, bunlar 

mümkün ola bilməzdi. 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 116 elmlər namizədi, 5 elmlər doktoru 

olduğu halda, indi bunların sayı müvafiq olaraq 164 və 28 nəfərə çatmış, üstəlik 2 akademik, 5 nəfər isə müxbir 

üzv seçilmişdir. Son illərdə hər il Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən aspirant, dissertant və doktorantlardan 

2025-i dissertasiya müdafiə edirlər. 

Elmi kadrların sayı və səviyyəsi, elmi potensialı artdıqca, onların faydalı iş əmsalı artır, yazdıqları kitab 

və monoqrafiyaların həm kəmiyyəti, həm də keyfiyyəti yüksəlir. Elmi potensialın səviyyəsinin artması bir sıra 

ümumiləşdirici əsərlərin yazılmasına imkan verir. Son 15 ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında alınan 

patentlər, nəşr edilən kitab və monoqrafiyalar, ümumiləşdirici əsərlər, ensiklopediyalar, konfrans materialları, 

məqalələr topluları bütövlükdə XX əsrdə çap olunan nəşrlərdən on dəfələrlə çoxdur. Həm də bu əsərlərdə 

Naxçıvanda aparılan elmi araşdırmaların ən son nailiyyətləri, məlumatları və ümumiləşdirici fikirləri öz əksini 

tapmışdır. Bir və iki cildlik Naxçıvan ensiklopediyası, Naxçıvan: tarixi və abidələri, Naxçıvan abidələri 

ensiklopediyası, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı kitabı (1-ci və 2-ci cild), Naxçıvanın tarixi atlası, 

Naxçıvanın folklor antologiyası kimi ümumiləşdirici əsərlər Naxçıvanda elmin inkişafının mühüm göstəricisi 

kimi qiymətləndirilə bilər. Naxçıvanlı alimlərdən İsa Həbibbəylinin, İsmayıl Hacıyevin, Əbülfəz Quliyevin, 

Vəli Baxşəliyevin, QadirQədirzadənin, Hacıfəxrəddin Səfərlinin, Vəli Hüseynovun, Məmməd Rzayevin, Yavuz 

Axundlunun, Tariyel Talıbovun, Hüseyn Həşimlinin, Əliyar İbrahimovun, Bayram Rzayevin, Asif Şirəliyevin, 

Əsgər Qədimovun və onlarla başqalarının elmi fəaliyyətləri, apardığı araşdırmalar və nəşr etdikləri kitab və 

monoqrafiyalar, bunlardakı elmi yeniliklər Naxçıvanda elm sahəsində əldə olunan mühüm uğurlar kimi 

dəyərləndirilə bilər. Bütün bunlar isə Azərbaycan elmini zənginləşdirir və onun nüfuzunu artırır. 

Ümumiyyətlə, son 1 ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafı həyatın bütün sahələrini 

əhatə etdiyi kimi, elm sahəsindən də yan keçməmişdir. Dövlətin yüksək diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan elm 

adamları elmi fəaliyyətləri, apardıqları elmi tədqiqat işləri və əldə etdikləri elmi yeniliklər ilə Naxçıvanda elmin 

inkişafına, tarixin bütün mərhələlərinin elmi dərkinə və son nəticədə cəmiyyətin inkişafına səbəb olmuşdur. 

Naxçıvanda elmin inkişafı aşağıdakı göstəricilər ilə diqqəti cəlb edir: 

1. Aparılan araşdırmalar, əldə olunan uğurlar ölkə Prezidentinin, Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin bu 

sahəyə göstərdikləri diqqət və qayğının sayəsində mümkün olur; 

2. Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin elmin, təhsilin, tarix və mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı verdiyi 

sərəncamlar bu sahələrin inkişafı üçün zəmin yaratmış, elm adamlarını bu sahələrə istiqamətləndirmişdir; 

3. Naxçıvanda elmin inkişafı tarixi ənənələrə əsaslanır, əldə olunmuş uğurlar bu əsasda inkişaf edir; 

4. Beynəlxalq səviyyəli simpozium və konfranslar, burada müzakirə olunan məsələlər elmi əlaqələrin 

genişlənməsinə, elmi məlumatların dəqiqləşməsinə və inkişafına şərait yaradır; 

5. Elm sahəsində əldə olunan uğurlar, qazanılan nailiyyətlər tarixin 

elmi səviyyədə dərk olunmasına və cəmiyyətə çatdırılmasına imkan verir; 

6. Aparılan araşdırmalar bir sıra tarixi faktların və hadisələrin dəqiqləşdirilməsinə, yeni elmi izahına 

imkan verməklə yanaşı, ciddi elmi əsərlərin yazılmasını mümkün edir. 
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Beləliklə, aydın olur ki, Naxçıvanda elmin inkişafı tarixi ənənələrə əsaslansa da, 1995-2010-cu illərdə bu 

sahədə əsaslı işlər görülmüş, elmi mühit canlandırılmış, yüksək ixtisaslı elmi kadrlar hazırlanmış, onların 

əsərləri isə Azərbaycan elmini zənginləşdirmişdir. 
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РЕЗЮМЕ 

Развитие науки в Нахчыване: исторические традиции и современность 

 

В статье прослежены исторические периоды развития науки в Нахчыване, рассматривается 

творческая деятельность ученых, живших в этой стране в средние века. 

Из проведенных исследований становится ясно, что стратегический курс, определенный 

общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, целенаправленно продолжен Президентом страны 

Ильхамом Алиевым и это привело к прогрессивным изменениям в социально-экономическом развитии, 

науке и культуре как Нахчыванской АР, так и всего Азербайджана. 

 

SUMMARY 

Development of science in Nakhchivan: historical traditions and the present 

 

In the paper the historical periods of development of science in Nakhchivan are followed, creative 

activities of the scientists living in this country in the Middle Ages are considered. 

From the carried out researches it becomes clear, that the strategic direction determined by the national 

leader Heydar Aliyev is continued purposefully by the President of the country llham Aliyev and it has caused 

progressive changes in social and economic development, science and culture of Nakhchivan AR and 

Azerbaijan. 
 

Dövlət və Din.-2010.-№2(16).S.18-26. 
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Şərur rayonu Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafında  

həmişə ön sıralarda olub 
 

Şərur rayonunun bərəkətli, münbit torpağı, axarlı çayları var. Coğrafi mövqeyinə görə həm aran, həm də 

yaylağı xatırladan bu bölgənin insanları tarixən qoçaq, zəhmətkeş, əməksevər olublar. Bu qədim oğuz-türk 

yurdu öz inkişaf yoluna ötən əsrin 70-ci illərində-ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 

etdiyi dövrlərdə qədəm qoyub. Ulu öndərin xeyir-duası ilə tikilən “Arpaçay” dəryaçası isə Şərur torpağının 

həyat çeşməsinə çevrilib. Kənd təsərrüfatında mühüm irəliləyişlər əldə olunub. O zaman respublikamızda 

bərqərar olan sosial-iqtisadi inkişaf rayona da sirayət edib. Geniş aqrar sənaye komplekslərinin yaradıldığı Şərur 

rayonu həmin illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında həmişə ön sıralarda olub. 

Ancaq ötən əsrin 90-cı illərində muxtar respublikanın ağır blokada şəraitində yaşaması, hakimiyyətdə olan bəzi 

qüvvələrin regiona ögey münasibət göstərməsi bütün rayonlar kimi Şərur bölgəsinə də öz mənfi təsirini göstərib. 

Uzun illər boyu, min bir əziyyətlə yaradılan müəssisələr iflic vəziyyətinə düşərək fəaliyyətini dayandırıb. Kənd 

təsərrüfatı sahəsində ciddi problemlər özünü göstərib. Bunun nəticəsində də regionda əhalinin rifah halı olduqca 

aşağı düşüb, işsizlik baş alıb gedibdir. Lakin ümummilli lider Heydər Əliyev NMR Ali Məclisinin sədri 

vəzifəsində işləyərkən, eləcə də xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərliyə gəldikdən sonra 

muxtar respublikanın hər bir rayonu kimi, Şərura da böyük diqqət və qayğı göstərilib. Bu ənənə hazırda da 

davam etdirilir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin 11 fevral 2004-cü ildə imzaladığı “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”, eləcə də bu proqramın başa 

çatmasından sonrakı illərdə həyata keçirilən digər tədbirlər Şərur rayonunda bütün sahələrin, o cümlədən 

iqtisadiyyatın yüksəlməsinə, sahibkarlığın inkişafına, iş yerlərinin açılmasına təkan verərək, yeni bir mərhələnin 

başlanğıcını qoyub. 

Şərur ilk növbədə aqrar rayon olduğundan iqtisadiyyatının da əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edir. Bu 

sahənin səmərəliliyini artırmaq üçün son altı ildə bir sıra işlər görülüb. Torpaqlardan səmərəli istifadəni təmin 

etmək məqsədilə Aralıq kəndində yerləşən dairəvi su kəmərində, Aşağı və Yuxarı Sovxoz kanallarında, 

Danyeri, Şərur su nasos stansiyalarında təmir işləri həyata keçirilib. Muğanlı kəndində 150 hektar sahəni 

suvarma gücünə malik “Muğanlı”, həmçinin “Şahtaxtı” su nasos stansiyaları tikilib, onlarla subartezian quyusu 

qazılaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Bundan başqa yeni “Dizə” su nasos stansiyasının tikintisi, “Şərur” su 

nasos stansiyasının təmiri də uğurla başa çatdırılıb. “Həmzəli-1” və “Həmzəli-2” su-nasos stansiyalarının 

fəaliyyətinin bərpa olunması nəticəsində 260, Qorçulu kəndi yaxınlığında, Araz çayı üzərində yeni su-nasos 

stansiyasının inşası nəticəsində isə 200 hektara yaxın torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Xələc kəndi 

yaxınlığında bu cür su-nasos stansiyasının inşa olunması da torpaq mülkiyyətçilərinin sevincinə səbəb olub. 

Bütün bunların nəticəsində torpaq sahələri suvarma suyu ilə lazımınca təmin olunub. Bu da Şərur rayonunda 

əkinçilikdə qazanılan uğurları əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox artırıb. Təkcə taxıl və şəkər çuğundurunun 

istehsal həcmi on min tona yaxın olub. Bununla yanaşı, ötən ilin payızında 7388 hektar sahədə taxıl əkini 

aparılıb ki, onun da 43 hektarını arpa təşkil edib. Builki məhsuldarlığın da daha yüksək olacağı 

proqnozlaşdırılır. 

Qeyd edək ki, dövlət proqramından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində Şərur rayonunda 

ötən il əkinçilikdən 34 milyon 254 min manat gəlir əldə olunub. Ən əsası öz sahəsindən bol məhsul götürən 

torpaq mülkiyyətçiləri tələbatlarını ödəməklə yanaşı, hər həftənin şənbə və bazar günləri muxtar 

respublikamızda təşkil olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkasına da məhsul çıxarıblar. Bununla 

da torpaq mülkiyyətçiləri həm maddi qazanc əldə edib güzəranlarını yaxşılaşdırıblar, həm də regionda kənd 

təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatın daxili imkanlar hesabına ödənilməsinə yardımçı olublar. 

Dövlət proqramının qəbul olunduğu gündən etibarən muxtar respublikanın bütün regionları kimi, Şərur 

rayonu da böyük tikinti-quruculuq meydanına çevrilib. Ötən illər ərzində Kapital Bankın Şərur rayon filialı və 

Qaz İstismar İdarəsi üçün, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, maliyyə, milli təhlükəsizlik, vergilər 

nazirliklərinin rayon şöbələri, 1 saylı Şərur-Sədərək, 2 saylı Şərur seçki dairələri, məhkəmə üçün yeni inzibati 

binalar, həmçinin gənclərin zehni inkişafını artırmaq üçün müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş Şahmat məktəbi, 

gənclərin fiziki sağlamlığına xidmət edəcək Şərur Olimpiya İdman Kompleksi, Üzgüçülük Mərkəzi tikilərək 

istifadəyə verilib. Şərur rayon mədəniyyət sarayı, dəmir yol vağzalının, arxivin, “Şərurun səsi” qəzeti 
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redaksiyasının, Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur rayon təşkilatının binaları, eyni zamanda gənclərin asudə 

vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş “Bahar” kinoteatrının əsaslı təmiri başa çatdırılıb. 

Rayonda aparılan quruculuq və abadlıq tədbirlərindən Şərur şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki, N. 

Gəncəvi, M.Ə. Sabir, N. Nərimanov, M. Seyidov küçələrindəki ictimai yaşayış binalarına da xeyli pay düşüb. 

Həmin ünvanlardakı binalarda əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılıb. Bu hal Şərur şəhərinin simasını xeyli 

dəyişərək, vətəndaşların yaşayış tərzini daha da yaxşılaşdırıb. 100 min nəfərdən artıq yaxın əhalinin yaşadığı, 

rayon mərkəzi ilə yanaşı 63 kənd yaşayış məskənini öz ətrafında birləşdirən bölgədə aparılan infrastruktur 

tədbirləri bununla bitməyib. 2,5 hektara yaxın ərazini əhatə edən Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət 

parkında aparılan abadlıq tədbirləri, milli memarlıq üslubu əsas tutulmaqla inşa edilən iki minarəli şəhər məscidi 

bu yaşayış məntəqəsinin gözəlliyinə yeni çalarlar gətirib. 

Uzun sürən fasilədən sonra muxtar respublikaya təbii qazın verilməsi isə rayon sakinlərini bir çox 

qayğılardan azad edib. Qaz çəkilişlərinin ilkin mərhələsində rayon mərkəzindəki mənzillər bu qiymətli yanacaq 

növü ilə təmin edilib. Pulsuz olaraq hər bir mənzildə qaz sobası və sayğacı quraşdırılıb. Sonrakı mərhələdə 

analoji proses bütünlükdə rayonun hər bir yaşayış məntəqəsində həyata keçirilib. 

Rayon əhalisinə göstərilən səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması üçün Aşağı Aralıq, Tumaslı, Yengicə, 

Püsyan, Mahmudkənd, Maxta, Dəmirçi, Şəhriyar, Yuxarı Daşarx və sair kəndlərdə tibb məntəqələri təmir 

olunaraq zəruri dərman preparatları ilə təmin olunub. Tumaslı kəndində yeni həkim ambulatoriyası inşa edilib. 

Şərur Rayon Mərkəzi xəstəxanası üçün müasir tələblərə cavab verən yeni binanın tikilməsi isə rayon camaatının 

hədsiz sevincinə səbəb olub. 4 mərtəbəli bu xəstəxana binası 65 çarpayılıq əsas korpusdan və ayrılıqda yerləşən 

16 çarpayılıq yoluxucu xəstəliklər şöbəsindən ibarətdir. Böyük bir ərazini əhatə edən xəstəxanada 10 şöbə, 7 

kabinə və 1 bölmə fəaliyyət göstərir. Səhiyyə müəssisəsinin fəaliyyətə başlamasından sonra artıq yerli əhalinin 

ağır cərrahiyyə əməliyyatı üçün Naxçıvan şəhərinə, eləcə də qonşu İran İslam və Türkiyə Respublikalarına 

getmələrinə ehtiyac qalmayıb. Müasir tibb avadanlıqlarının quraşdırıldığı və tanınmış həkimlərin cəlb olunduğu 

xəstəxanada rayon sakinlərinə hər cür səhiyyə xidməti göstərilir. 

Şərurda aparılan çoxsaylı quruculuq işləri sırasında təhsilə göstərilən dövlət qayğısı xüsusilə diqqət çəkir. 

Dövlət Proqramının təsdiq olunmasından sonra Təzəkənddə 110, Alışarda 414, Vərməziyarda 296, Həmzəlidə 

192, Yuxarı Yaycıda 144, Qarahəsənlidə 216, Gümüşlüdə 156, Cəlilkənddə 342, Tənənəmdə 192, Tumaslıda 

360, Aşağı Daşarxda 252 şagird yerlik yeni məktəb binaları, həmçinin akademik Əhməd Mahmudov adına 

Şərur türk liseyi və kompyuter-təlim tədris mərkəzi üçün yeni binalar tikilərək istifadəyə verilib. Yengicə və 

Maxta kimi kəndlərdə isə yeni məktəb binalarının tikintisi davam etdirilməkdədir. Bunlarla yanaşı, 

Mahmudkənddə 522, Düdəngədə 624, Şərur şəhərində 1350, Havuşda 60 şagird yerlik məktəb binaları əsaslı 

surətdə təmir olunaraq, müasir avadanlıqlarla, kompyuterlərlə, pulsuz dərsliklərlə, bədii ədəbiyyat və lüğətlərlə 

təmin edilibdir. 

Rayon ərazisində yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin, həmçinin əlillərin mənzil-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması da diqqətdən kənarda qalmayıb. Nankor qonşumuz Ermənistanın yürütdüyü işğalçılıq siyasəti 

zamanı öz ev-eşiyindən didərgin düşmüş, yaxud da torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı sağlamlığını itirmiş 

vətəndaşlara Şərur rayonu ərazisində fərdi evlər tikilib. Son illər ərzində Mahmudkənddə, Danyeri, Dizə, Xətai, 

Ərəbyengicə, Maxta, Kərimbəyli, Yengicə, İbadullah, Arpaçay kəndlərində onlarla mənzil bu məqsədlə tikilərək 

istifadəyə verilib. Ötən illər ərzində təbii fəlakət nəticəsində ev-eşiyini itirmiş sakinlər də dövlətin himayəsi ilə 

tam əhatə olunub. Əhaliyə vurulan ziyanı aradan qaldırmaq məqsədilə Təzəkənddə 17 yeni fərdi yaşayış binası 

tikilib, 20 fərdi ev əsaslı surətdə təmir olunub. 

Muxtar respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi, Şərur rayonunda da əlamətdar hadisələrdən biri 

bütün kənd yaşayış məntəqələrində kənd mərkəzlərinin tikilməsidir. Bələdiyyə, icra nümayəndəliyi, polis və 

poçt xidməti üçün ayrıca otaqları olan belə mərkəzlərin istifadəyə verilməsində başlıca məqsəd kənd əhalisinin 

yaşayış tərzini daha da yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. Bununla həm də kənd əhalisinin adi bir sənədləşmə 

məsələsindən ötrü şəhərə axınının qarşısı alınır. 

Ötən illər ərzində rayonun yol təsərrüfatı sahəsində də mühüm işlər görülüb. Yol çəkməyin, körpü 

salmağın xeyirxahlıq nümunəsi olduğunu yaxşı dərk edən şərurlular Vərməziyar, Düdəngə kəndlərindəki asfalt 

örtüyü yeniləyiblər. Yengicə-Alışar, Şərur-Danyeri, Sərxanlı-Aralıq, Şərur-Qarxun, Dizə, Cəlilkənd, Tənənəm, 

Şərur-Kürkəndi, Yengicə-Kərimbəyli avtomobil yollarında təmir işləri aparıblar. Arpaçay üzərindəki Oğlanqala 

və Dizə kəndlərini birləşdirən körpü əsaslı təmir olunub. Qarxun kəndində istehsal gücü saatda 60 ton olan 
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asfalt zavodun tikilib istifadəyə verilməsi isə yol təmiri istismarı və tikintisi sahəsinin idarə kimi 

formalaşmasına təkan verib. Yol tikinti işlərinin həcminin artması səbəbindən təkcə ötən il ərzində 22,5 km 

uzunluğunda yol tikintisi aparılıb. 

Kəndlərlə rayon mərkəzinin, eləcə də muxtar respublikamızın digər regionları ilə Şərurdakı yaşayış 

məntəqələrinin əlaqələrini daha da gücləndirmək üçün bölgədə rabitənin inkişafına da daim diqqət yetirilir. Hər 

il rayon rabitəçiləri tərəfindən yaşayış məntəqələrində elektron ATS-lər quraşdırılır, yeni kabel xətləri çəkilir. 

Ölkə başçısı tərəfindən qəbul edilmiş Dövlət Proqramının əsas məqsədlərindən biri də regionların sosial-

iqtisadi inkişafına nail olmaqla yerli əhalinin məşğulluğunu təmin etməkdən ibarətdir. Fəxrlə deyə bilərik ki, bu 

baxımdan da Şərur rayonunda mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Bəli, bu gün Azərbaycanımızın hər bir regionu kimi, muxtar respublikanın da bütün rayonlarında, o 

cümlədən də qədim oğuz-türk yurdu olan Şərur bölgəsində aparılan genişhəcmli tikinti-quruculuq, abadlıq 

tədbirləri bu qədim diyarın da simasını tanınmaz dərəcədə dəyişib. Bu isə yerli əhalinin gün-güzəranını, yaşayış 

səviyyəsini daha da yaxşılaşdıraraq, onlarda Vətənə, torpağa olan sevgini, eləcə də el-obaya olan bağlılığını 

daha da artırıb.  

 

Rufik İSMAYILOV  

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına  

Dövlət Dəstəyi Fondunun Azərbaycan mətbuatının yaranmasının 135 illiyi münasibəti ilə 

jurnalistlər arasında elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur 

 

525-ci qəzet.-2010.-22 iyun.-N.109.-S.4. 
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2010-cu ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının  

sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inkişaf 

strategiyasının ötən dövrdə ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin 

etmiş, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılmasına, kommunal xidmət və sosial infrastruktur 

təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan vermiş, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının 

artmasında mühüm rol oynamışdır. Bu səmərəli idarəetmənin nəticəsidir ki, hazırda dünya ölkələrində 

davam edən maliyyə böhranına baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti və beynəlxalq nüfuzu 

getdikcə artır. Bu inkişafda özünəməxsus yeri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən 

çoxşaxəli quruculuq tədbirləri ictimai həyatımızın bütün fəaliyyət istiqamətlərində əsaslı nailiyyətlərin 

əldə olunmasını təmin etmişdir. Həyata keçirilən irimiqyaslı islahatların nəticəsidir ki, artıq bu gün 

Naxçıvan Muxtar Respublikası aqrar bölgədən sənaye regionuna çevrilmişdir. 

 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 2010-cu ilin birinci rübündə də sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə 

olunmuş nailiyyətlər muxtar respublikanın ictimai və iqtisadi həyatının daha da inkişaf etdirilməsinə, hərtərəfli 

tərəqqiyə nail olunmasına ciddi əsaslar yaradır. Bütün bunlar isə, ilk növbədə, iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi 

olan ümumi daxili məhsulun artımında öz ifadəsini tapmışdır. Belə ki, 2009-cu ilin yanvar-mart aylarında 

Naxçıvan MR-də ümumi daxili məhsul istehsalı 162 milyon manat təşkil edirdisə, cari ilin müvafiq dövründə bu 

göstərici müqayisəli qiymətlərlə 21 faiz artaraq 197 milyon manatdan çox olmuşdur. Hesabat dövründə 

adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi də 75 manat artaraq 491 manat təşkil etmişdir. 

 

Sənaye 

Muxtar respublikada investisiya axınları və sərbəst sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış əlverişli mühit 

yerli xammal və material resurslarının sənaye istehsalına cəlb edilməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

yaradılmasında, ümumilikdə şəhər və rayonlarımızın sürətli inkişafında mühüm rol oynamaqdadır. 

Sənaye müəssisələrinin işinin bərpası, istehsal olunan məhsulun həcminin və çeşidinin artırılması 

istiqamətində aparılan tədbirlərin uğurlu nəticəsi kimi 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında 69 milyon 849 min 

500 manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəkindən 16,9 faiz çoxdur. Sənaye 

məhsulunun 91,2 faizi məhsul istehsalının, 8,8 faizi isə xidmətlərin payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət 

sektorunda 9 milyon 956 min 800 manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 59 milyon 892 min 700 manatlıq 

məhsul istehsal olunması sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına, qeyri-dövlət sektorunun inkişafına göstərilən 

qayğının nəticəsidir. Son dövrlər ərzində istifadəyə verilən sənaye təmayüllü istehsal-infrastruktur layihələri 

muxtar respublikada sənaye məhsulunun strukturunda müsbət meyilli ciddi dəyişikliklərə əsaslı zəmin 

yaratmışdır. 2010-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində ümumilikdə muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində dövlət texniki, maliyyə və innovasiya dəstəyi ilə 11 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri 

istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 58 layihə üzrə, o cümlədən su elektrik stansiyasının 

inşası, sement, beton, metal profil, metal boru, döşəmə üçün parket, güzgü, müxtəlif geyim paltarlarının istehsalı 

və kimyəvi təmizləmə sahəsi, nəşriyyat və poliqrafiya məhsulları istehsalı sahəsi, çörək və şirniyyat məhsulları, 

ət və süd məhsulları, balıqçılıq təsərrüfatları, quşçuluq təsərrüfatları, məişət evləri, ticarət mərkəzləri, soyuducu 

anbarlar, istixana kompleksləri, taxıl emalı və digər bu kimi istehsal və xidmət sahələri qurulmaqdadır. 

 

Tikinti-quruculuq işləri 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni sosial infrastruktur obyektlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi, 

müasir yolların, su, qaz, elektrik, rabitə xətlərinin çəkilişi və bərpası, əlillərin, şəhid ailələrinin və digər bu kimi 

əhali qruplarının yeni evlərlə təminatı son nəticədə sakinlərin yaşayış səviyyəsinin davamlı yüksəlişinə xidmət 

edir. Hazırda muxtar respublikada insanların normal yaşayışı üçün kommunal xidmətlərin səviyyəsi davamlı 

olaraq yüksəldilir, zəruri infrastruktur layihələri həyata keçirilir, əhali fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi, təbii qaz, 

içməli su ilə təmin olunur. Məhz bu baxımdan son illər iqtisadi inkişafda diqqəti cəlb edən əsas amillərdən biri 

də ümumi daxili məhsul istehsalında tikinti-quraşdırma işlərinin xüsusi çəkisinin davamlı yüksəlişidir.  
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2010-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 78 milyon 178 min 500 manat həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 34,3 faiz və ya 19 milyon 973 min 300 manat artıqdır. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə 

edilmiş investisiyanın həcmi 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 44,1 faiz artaraq 71 milyon 803 min 

600 manat olmuşdur. Bu isə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 91,8 faizini təşkil edir. 

2010-cu ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra ümumilikdə 

98 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 213 obyektin isə tikintisi və ya əsaslı təmiri davam 

etdirilməkdədir. 

Dövlət idarəetməsinin səmərəli təşkili prosesini sürətləndirən mühüm amil kimi inzibati binaların inşası 

və yenidən qurulması ötən dövr ərzində də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2010-cu ilin yanvar-mart ayları 

ərzində muxtar respublikada ümumilikdə 6 inzibati binanın inşası başa çatdırılmış, 9 inzibati binanın isə tikintisi 

hazırda davam etdirilir. 

Muxtar respublikada sosial-iqtisadi sahədə davamlı inkişafı təmin etmək, tarazlı regional inkişafa və 

əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına nail olmaq məqsədilə kompleks islahatlar həyata 

keçirilməkdədir. Bu islahatların mühüm bir istiqaməti isə muxtar respublikanın mərkəzi ilə yanaşı, digər yaşayış 

məntəqələrində, kənd və qəsəbələrdə infrastruktur quruculuğu tədbirlərinin sürətləndirilməsindən, əhaliyə dövlət 

qayğısının bütün hallarda tam əhatəliliyinin təmin olunmasından ibarətdir. Bu məqsədlə cari ilin ilk rübü ərzində 

də kənd və qəsəbələrdə ictimai həyatın daha da yaxşılaşdırılması üçün quruculuq tədbirləri həyata keçirilmişdir.  

Muxtar respublikada mənzil-kommunal təsərrüfatı sektorunda xidmətlərin səviyyəsinin müasir 

standartlara uyğunlaşdırılması, kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi, 

mövcud istilik sistemlərinin bərpası, modernləşdirilməsi və yenidən qurulması, etibarlı su təchizatının təşkili, su 

və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi üzrə mobil mexanizmlər formalaşdırılmışdır. 2010-cu ilin ilk rübü 

ərzində 14 yaşayış binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, 8 yaşayış binasında istilik xətləri yeniləri ilə 

əvəzlənmiş, 4 qazanxanada isə təmir işləri aparılmışdır. Bundan əlavə, 14 yaşayış binasında əsaslı təmir, 8 

yaşayış binasında isə liftlərin quraşdırılması işləri hazırda davam etdirilir.  

 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma tədbirləri 

Aqrar-sənaye kompleksi muxtar respublika iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biridir.  

Son illər aqrar sektorda çalışanlara müxtəlif təyinatlı güzəştli kreditlərin verilməsi, yeni texnika və 

avadanlıqların alınıb gətirilməsi, meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, satış yarmarkalarının təşkili bu 

sahəyə olan marağı xeyli artırmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il 23 yanvar tarixli sərəncamına əsasən kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarına sərf etdikləri yanacaq və motor yağlarına görə dövlət tərəfindən hər hektar sahə üçün 

40 manat, buğda istehsalçılarının maddi marağının artırılması və onların stimullaşdırılması ilə əlaqədar olaraq 

əkilən hər hektar buğda sahəsi üçün əlavə olaraq 40 manat vəsaitin verilməsi işləri davam etdirilməkdədir. 

Həmçinin, hər hektar sahə üçün tələb olunan mineral gübrələrin 50 faiz güzəştlə satışı həyata keçirilir.  

Aqrar sektorda yüksək iqtisadi fəallığı təmin edən amillərdən biri isə kənd təsərrüfatı üzrə maşın və 

mexanizmlərin sayının tələbata uyğun olaraq artırılmasından ibarətdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən 

tədbirlərə uyğun olaraq “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 25 ədədi 2010-cu ilin 

yanvar-mart aylarında olmaqla cəmi 479 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar 

respublikaya gətirilmişdir. 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında gətirilən texnikalardan 13 ədədi lizinq yolu ilə 

məhsul istehsalçılarına verilmişdir. Ötən dövr ərzində məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 1 milyon 401 min 

manatdan çox olan 3 min 600 tona yaxın azot gübrəsi paylanmışdır.  

Kənd təsərrüfatı texnikalarının alınıb gətirilməsi, məhsul istehsalçılarına dövlət yardımı və müxtəlif 

layihələr üzrə kreditlərin verilməsi muxtar respublikada əkinçiliyin inkişafına öz müsbət təsirini 

göstərməkdədir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20 aprel 2010-cu il tarixə 11608 hektar sahədə 

yazlıq bitkilərin əkini aparılmışdır ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1702 hektar çoxdur.  

Muxtar respublikada heyvandarlıq kənd təsərrüfatının prioritet sahələrindən biridir. Cari ilin ilk rübü 

ərzində də mal-qaranın baş sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı ənənəvi olaraq sabit templə artmaqda 

davam etmişdir. 
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2010-cu il aprelin 1-i tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 105 

min 775 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 641 min 937 baş olmuşdur ki, bu da ötən ilin eyni dövrünün səviyyəsini 

müvafiq olaraq 1,4 və 1,6 faiz üstələyir. Heyvandarlıqda baş sayının artımı öz növbəsində heyvandarlıq 

məhsullarının qənaətbəxş artımını şərtləndirmişdir. Belə ki, 2010-cu ilin ilk rübü ərzində muxtar respublikada 

diri çəkidə 4735,2 ton ət, 11216,8 ton süd istehsalı olmuşdur ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 1,5 və 1,1 faiz çoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında maldarlıqla yanaşı, quşçuluğun da inkişafı diqqət mərkəzində 

saxlanılmışdır. 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında quşçuluq sahəsində 2 təsərrüfat subyekti fəaliyyətə başlamış, 

ətlik və yumurtalıq istiqamətində 6 müxtəlif quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılması işləri hazırda davam etdirilir. 

Zəngin su ehtiyatları muxtar respublikada balıqçılığın inkişafı və qiymətli balıq növlərinin yetişdirilməsi 

üçün də əlverişli şərait yaradır. 2010-cu ilin birinci rübündə 1 balıqyetişdirmə təsərrüfatı istifadəyə verilmiş, 1 

balıqyetişdirmə təsərrüfatının yaradılması isə hazırda davam etdirilir. Bütövlükdə isə həyata keçirilən kompleks 

tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında əldə olunmuş dinamik inkişaf templəri qorunub 

saxlanılmışdır. Belə ki, 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında 14 milyon 877 min 500 manatlıq kənd təsərrüfatı 

məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 4,2 faiz çoxdur. 

Muxtar respublikada ətraf mühitə mənfi təsir edən amillərin qarşısının alınması və ekoloji vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması üçün mühüm tədbirlər reallaşdırılır. Su hövzələrinin, havanın, torpağın təbii keyfiyyətinin 

qorunması, tullantı sularının təmizlənməsi, çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası, meşə və yaşıllıqların 

salınması fasiləsiz olaraq həyata keçirilir. Bu işlərin davamı kimi cari ilin yaz əkini mövsümündə muxtar 

respublika üzrə 206 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri həyata keçirilmiş, 250 mindən çox ağac və 

bəzək kolları əkilmişdir. 

 

Nəqliyyat, rabitə və energetika 

Son iki il ərzində dünya iqtisadiyyatının inkişaf tempini əngəlləyən iqtisadi böhrana baxmayaraq, muxtar 

respublika iqtisadiyyatının davamlı inkişafının mənfi təsirlərdən səmərəli mühafizəsi nəqliyyat kompleksinin 

işinə də müsbət təsir göstərmiş və cari ilin yanvar-mart ayları ərzində bütün növ nəqliyyat vasitələri ilə 2 milyon 

314 min 400 ton, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12 faiz çox yük daşınmışdır. Bu dövr ərzində 

sərnişin daşınması 15,1 faiz artaraq 14 milyon 194 min 500 nəfər təşkil etmişdir.  

2010-cu ilin ilk üç ayı ərzində muxtar respublikada avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir 

yolu nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və 

hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə ümumilikdə 10 milyon manatdan artıq investisiya yönəldilmişdir. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində cari ilin əvvəlindən muxtar respublika 

iqtisadiyyatının digər sahələri ilə yanaşı, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə də artım müşahidə 

olunmuşdur. 

Cari ilin yanvar-mart ayları ərzində rabitə müəssisələri tərəfindən müəssisə və təşkilatlara, əhaliyə faktiki 

qiymətlərlə 8 milyon 42 min 300 manat və ya 2009-cu ilin müvafiq dövründəki göstərici ilə müqayisədə 21,4 

faiz çox xidmət göstərilmişdir. Bu müddət ərzində mobil rabitə xidmətinin həcmi 6 milyon 839 min 300 manat 

olmaqla 2009-cu ilin müvafiq dövründəki göstəricini 22,9 faiz üstələmişdir.  

İstehsalçıların fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi enerjidən 

istifadə haqlarının tam həcmdə yığılmasına da müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki, 2010-cu ilin ilk rübündə 

istehlak olunan 3 milyon 651 min manat dəyərində 60 milyon 859 min kilovat saat elektrik enerjisinin 

müqabilində 3 milyon 664 min 600 manat vəsait toplanmış, ödənilmə faizi 100,4 faiz olmuşdur. 

Enerji təhlükəsizliyini təmin edən mühüm amillərdən biri də muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin 

olunmasıdır. Təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsində muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına 

qaz çəkilişi başa çatdırılmış, 77 min 334 abonent təbii qazla təmin olunmuşdur. Hazırda yeni inşa olunan mənzil 

və fərdi evlərə qaz çəkilişi davam edir. Qarşıdakı dövr üçün muxtar respublikada tikilməsi nəzərdə tutulan 

böyük həcmli qaz anbarları qış aylarında muxtar respublikanın təbii qazla fasiləsiz təmin edilməsi üçün geniş 

imkanlar yaradacaqdır.  

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti, əhalinin gəlirləri və məşğulluq səviyyəsi 
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Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da 

artırılması və biznesə başlama qaydalarının sadələşdirilməsi məqsədi ilə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi həyata 

keçirilir. Sərəncamın icrası nəticəsində təkcə 2010-cu ilin ilk üç ayı ərzində muxtar respublika üzrə 25 hüquqi 

və 398 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb ki, bu da iqtisadi aktivliyi səciyyələndirən mühüm göstəricilərdəndir. 

Muxtar respublikada sahibkarlığa dövlət maliyyə köməkliyi üzrə səmərəli mexanizm formalaşdırılmışdır 

ki, bu mexanizm sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsinin əsas mənbəyi 

kimi çıxış edir. 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında muxtar respublikada sahibkarlara 9 milyon 383 min 862 

manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli istehsalın genişləndirilməsinə, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın, 

müasir infrastrukturun, əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasına və iqtisadiyyata cəlb olunan sərmayələrdə 

muxtar respublikanın daxili resurslarının payının artırılmasına yönəldilmiş kompleks iqtisadi islahatlar yeni 

iqtisadi uğurları təmin etməkdədir. Bu gün muxtar respublikada 286 növdə məhsul istehsal olunur ki, onun da 

107 növü ərzaq, 179 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 88 növdə ərzaq, 153 növdə qeyri-ərzaq məhsulları 

olmaqla, ümumilikdə 241 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Muxtar respublikanın iqtisadi və sosial həyatında müşahidə olunan müsbət meyllərin daha da 

möhkəmləndirilməsi, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması 

istiqamətində reallaşdırılan islahatlar son nəticədə əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsinə və 

yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradır. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2010-cu il aprel ayının 1-dək 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 42629 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 27734-ü və ya 65,1 faizi daimi iş 

yerləridir. 2010-cu ilin birinci rübündə açılan 814 iş yerinin isə 601-i və ya 73,8 faizi daimi iş yerlərinin payına 

düşür.  

 

İstehlak bazarı  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud ticarət və xidmət sistemi həm təşkilati-funksional cəhətdən, 

həm də sivil qaydalara uyğunlaşma yönündə uğurla inkişaf edir. Hazırda pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin və 

əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin artımı həm istehlak bazarının müxtəlif çeşidli əmtəə və xidmət resursları ilə 

təminatının artması, həm də əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlişi fonunda müşahidə olunmaqdadır. 2010-cu 

ilin birinci rübündə muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 118 milyon 154 min 200 manatlıq istehlak 

malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. Əmtəə satışının və pullu xidmətlərin real həcmi 2009-cu ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,6 faiz artmış, pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi isə 16,1 faiz 

yüksəlmişdir.  

Xarici ticarət, maliyyə sektoru 

Muxtar respublikanın ixrac potensialının səmərəli reallaşdırılması, özəl sektorda ixracın stimullaşdırılması 

və ixrac mallarının çeşidinin artırılması, istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi və 

maraqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətlərində zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 2010-cu ilin ilk 

rübündə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, fiziki şəxslər tərəfindən xarici 

dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 29 milyon 285 min 600 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 

həcmində xarici ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bu da 2009-cu ilin müvafiq dövründəki səviyyəni 7,5 faiz 

üstələyir. Muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında ixracın həcmi 

idxalı üstələmiş və 18 milyon 137 min 200 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində müsbət saldo 

yaranmışdır.  

Dünyada başa çatmamış iqtisadi böhran qlobal ticarətə, sərnişin və yük daşımalarına, maliyyə və 

investisiya axınlarına ciddi zərbə vurmuş, maliyyələşdirmə imkanlarını azaltmışdır ki, bunun da nəticəsində bir 

çox ölkələrdə, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi tənəzzül yaranmışdır. Belə əlverişsiz xarici mühit 

amillərinə baxmayaraq, ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikamızda həyata keçirilən düşünülmüş və çevik 

iqtisadi siyasət büdcə daxilolmalarının davamlı artımını təmin etmiş, bütün sosial proqramlar və tədbirlər 

fasiləsiz icra olunmuşdur. 2010-cu ilin birinci rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə 

ümumilikdə nəzərdə tutulandan 17,5 faiz çox vəsait daxil olmuşdur.  

Cari ilin ötən rübü üzrə sosial-iqtisadi inkişafın yüksək dinamikası bir daha sübut edir ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası sürətli inkişaf tempini qoruyub saxlamaq üçün bütün potensial imkanlarını səfərbər edir, 
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daha uğurlu nəticələrə və yeni-yeni nailiyyətlərə doğru inamla irəliləyir. Möhkəm qətiyyət, gərgin əmək və 

müdrik ideologiyaya sadiqliyin vəhdətindən doğan bu uğurlar və nailiyyətlər xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf yolunun alternativsizliyini sübuta yetirməklə muxtar respublikanın 

nurlu sabahının, sakinlərimizin daha da firavan gələcəyinin qarantıdır. 

Səhifə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı əsasında 

hazırlanmışdır.  

Xalq qəzeti.-2010.-13 may.-N 102.-S.4. 
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Müstəqillik dövrümüzdə Naxçıvan 
 

Məmməd MƏMMƏDOV,  

Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı, 

tarix elmləri namizədi 

 

Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik Naxçıvan diyarı əsrlərdən 

bəri Şərq aləminin qabaqcıl elmi-mədəni mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanıb. Milli dövlətçiliyimizin 

müstəqil inkişaf tarixində də Naxçıvan ağır sınaqlarla üzləşərək mürəkkəb, eyni zamanda Şərəfli yol keçib, 

xalqımızın istiqlal uğrunda mübarizəsində, dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində və qorunmasında, 

demokratik cəmiyyətin qurulmasında fəal və əhəmiyyətli rol oynayıb. Prezident İlham Əliyevin "Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının 85 illiyinin keçirilməsi haqqında" imzaladığı sərəncamda deyildiyi kimi, milli 

istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə müsbət və həlledici təsir göstərmişdir. 

Ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarından başlayaraq keçmiş SSRİ-də və bütün dünyada gedən ictimai-siyasi 

proseslərin labüd nəticəsində Azərbaycan xalqı öz müstəqillik arzusunu reallaşdırdı. Lakin bu, xalqımıza heç də 

asan başa gəlmədi. Yaranmış şəraiti özlərinin bədnam planlarının gerçəkləşməsi üçün əlverişli hesab edən 

bədxah qonşularımız olan ermənilər Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən Naxçıvanı da silah gücünə ilhaq 

etmək üçün təcavüzlərə başladılar. Bir çox hallarda isə bu təcavüzlər elan olunmamış müharibə səviyyəsinə 

yüksəldi. 

Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı azğın hərəkətlərinin cavabsız 

qalması, öz yurd-yuvalarından didərgin düşərək Naxçıvana pənah gətirmiş qaçqınların acı taleyi, muxtar 

respublika əhalisinin də dərin hiddətinə səbəb olmuş, 1988-ci il may ayının 20-də Naxçıvan şəhərində 

ermənilərin özbaşınalıqlarına və cinayətlərinə son qoyulması tələbi ilə muxtar respublika ictimaiyyatının ilk 

böyük mitinqi keçirilmişdi. Mitinq iştirakçıları SSRİ, Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR rəhbərliyindən qəti 

tədbirlər görülməsini, Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarının qorunmasını təkidlə tələb etdilər. Belə bır 

şəraitdə xalq öz sözünü deməkdən, haqqını tələb etməkdən ötrü meydanlara doğru axışırdı. 

Əslində Naxçıvandakı xalq hərəkatı erməni təcavüzünə qarşı müqavimət hərəkatı olmaqla yanaşı, 

imperiya buxovlarından xilas olmaq və milli müstəqilliyə nail olmaq üçün geniş vüsət alan Azərbaycan xalqının 

milli-azadlıq hərəkatının tərkib hissəsi idi. Bu hərəkatın ilkin dövründə əsas etiraz vasitə və formaları mitinqlər, 

nümayişlər, tətillər və sair idi. Naxçıvandakı hərəkat həm də Mərkəz və Respublika hökuməti qarşısında mütilik 

göstərən, əhalinin haqlı tələblərini qulaqardına vuran, ermənilərin hücum təhlükəsinə qarşı təsirli tədbirlər 

görməkdən imtina edən, hətta əhalinin əlindəki ov silahlarmı almağa çalışan və son nəticədə muxtar 

respublikada ictimai-siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirən yerli partiya və sovet rəhbərlərinə qarşı yönəlmişdi. 

Sərhədyanı kəndləri erməni yaraqlıları tərəfindən işğal və qarət olunan, dincliyi əlindən alınan Naxçıvan 

torpağı o dövrdə Heydər Əliyevin təbirincə desək, "taleyin ümidinə buraxılmış tənha bir ada"nı xatırladırdı. 

Milli müstəqillik uğrunda Naxçıvanda vüsət alan bu hərəkat həm də Azərbaycan xalqının milli-azadlıq uğrunda 

hərəkatının tərkib hissəsi idi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, "o dövrdə müstəqillik 

uğrunda mübarizə aparan adamlar Naxçıvan əhalisinin demək olar ki, əksəriyyətini təşkil edirdi. Naxçıvanın 

müstəqillik. milli-azadlıq əhval-ruhiyyəsi bütün Azərbaycana təsir edirdi." 

1990-cı illərin əvvəllərində muxtar respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya, elektrik enerjisi, rabitə, 

təbii qaz xətləri və dəmir yolunda qatarların hərəkəti mənfur qonşularımız tərəfindən kəsiləndən, bölgə tam 

iqtisadi blokadaya alınandan sonra burada iqtisadi və siyasi böhran daha da dərinləşdi. 

Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının mühüm mərhələsini təşkil edən sərhəd hərəkatı da məhz o 

dövrdə Naxçıvanda başlanmışdır. Azadlıq hərəkatının ilk günlərindən başlayaraq Azərbaycan SSR-in 

suverenliyi, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, demokratik islahatların həyata keçirilməsi ilə yanaşı, Cənubi 

Azərbaycanla gediş-gəlişin təmin edilməsi tələbləri irəli sürülməyə başlanmışdı. 

1989-cu il dekabrın əvvəllərində Naxçıvan MSSR-də Ordubaddan Sədərəyədək bütün sərhəd boyu on 

minlərlə adam toplaşaraq kütləvi mitinqlər keçirməyə başladılar. Dekabr ayının 5-də Naxçıvan MSSR Ali 

Soveti Rəyasət Heyətinin sədri S.Əliyeva Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinə müraciət edərək 

Naxçıvan MSSR-in sərhədyanı torpaqlarından istifadə edilməsi məsələsinin həll olunması zəruriliyini 
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bildirmişdi. Məktubda, həmçinin sərhədyanı ərazilərdə yaşayan əhalinin qarşılıqlı əlaqələrinin bərpa edilməsi 

məsələsinə toxunulmuşdu. Lakin vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilməyən rəsmi dairələrin tədbir görmək 

istəməmələri ehtirasları daha da coşdurur, əhalini radikal addımlara atmağa sövq edirdi. Sərhəd zolağının bir 

sıra hissəsində Ordubad, Culfa və Şahtaxtıda insanlar sərhəd məftillərini sökərək, Arazın o tayında toplaşmış 

həmvətənləri ilə görüşürdülər. Sərhəd hərəkatının qarşısını almaq üçün ciddi cəhdlər göstərilsə də, bu, heç bir 

nəticə vermədi. 1989-cu il dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi bayramına çevrildi. 1990-cı 

ildən isə həmin günün ildönümü respublikanın demokratik qüvvələri tərəfindən geniş qeyd edildi. 

Naxçıvanın mütərəqqi qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən "Sərhəd hərəkatı" rəsmi səviyyədə siyasi və 

tarixi qiymətini də birinci dəfə məhz Naxçıvanda, Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Muxtar Respublika Ali 

Məclisinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli sessiyasında almışdır. Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Milli 

Həmrəylik və Birlik günü haqqında məsələnin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında 

müzakirə olunmasına, böyük siyasi əhəmiyyətli qərar qəbul edilməsinə böyük qiymət vermişdir. 

Azərbaycan xalqının azadlıq və istiqlaliyyət hərəkatını yerindəcə boğmaq üçün imperiya dairələri 1990-

cı ilin yanvarında xalqımıza qanlı divan tutdular. Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə erməni-rus birləşmələri 

Bakıda qanlı qırğın törətdilər. Xalqımız azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizədə ilk şəhid oğullarını qurban 

verdi. Həmin faciə təkcə xalqımıza qarşı yox, həm də bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı yönəldilmiş 

soyqırımı siyasəti oldu. Çünki müasir silahlarla silahlanmış ordu silahsız, əliyalın, günahı olmayan insanların 

üzərinə hücuma keçmiş, dinc əhaliyə ağır divan tutmuş və yalnız cinayət başa çatandan sonra - ertəsi gün 

paytaxtda fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev törədilən bu böyük faciə ilə 

bağlı sonralar belə deyəcəkdi: "O, ayrı-ayrı insanlara qarşı törədilən qəsd, təcavüz deyildir. Bütün Azərbaycan 

xalqına, Azərbaycan millətinə, Azərbaycan ölkəsinə edilən hərbi təcavüz idi..." 

Qanlı Bakı faciəsindən 8 saat əvvəl erməni - rus birləşmələri Sədərəyə təcavüz etmiş, Kərki kəndini ələ 

keçirmişdilər. Mərkəz Bakıda olduğu kimi, Naxçıvanda da milli azadlıq hərəkatının qarşısını almaq üçün 

fövqəladə vəziyyət elan olunmasına, muxtar respublikada cəza dəstələri yerləşdirməsinə çalışırdı. Kərki kəndini 

ələ keçirdikdən sonra ermənilər sovet qoşunlarına arxalanaraq Sədərək kəndində sərhəddə yerləşən mebel sexi 

və şərab zavoduna hücuma keçdilər. Lakin Naxçıvanın igid müdafiəçiləri qeyri-bərabər döyüşdə düşmənin 

qabağını almağa və onları çoxlu itki verərək geri çəkilməyə məcbur etdilər. Düşmən Sədərəyi raket, top, 

pulemyot, avtomat atəşinə tutmaqla yenidən ələ keçirməyə çalışırdı. Qırğınların qarşısını almaq məqsədilə əhali 

kənddən təhlükəsiz yerə çıxarılmış, kənddə yalnız əli silah tutanlar qalmışdı. Sədərəyə hücum zamanı 9 nəfər 

şəhid olmuş, onlarca adam yaralanmışdı. 

Azərbaycanın və Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün pozulması, Kərki kəndinin işğalı, bütün sərhədboyu 

ermənilərin hücuma keçmələri, muxtar respublika əhalisinin dinc yaşayışı üçün real təhlükənin artması, 

nəqliyyat və kommunikasiya blokadası və bütün bunların müqabilində ittifaq və respublika hakimiyyət 

dairələrinin cinayətkar fəaliyyətsizliyi muxtar respublika əhalisini və rəhbərliyini ən kəskin addımlar atmağa 

sövq edirdi. Naxçıvan şəhərində Ali Sovetin binası qarşısında toplaşmış 20 mindən çox əhali Muxtar Respublika 

Ali Sovetinin fövqəladə sessiyasının çağırılmasını tələb etdi. Xalqın tələbi və təzyiqi altında yanvarın 19-da 

çağırılmış sessiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında məsələni müzakirə 

etdi. Qərarda Azərbaycan SSR və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan MSSR-in suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünün müdafiə edilmədiyi, Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanlarının İttifaq 

orqanlarına dəfələrlə etdikləri müraciətlərin nəticəsiz qaldığı Türkiyə, Azərbaycan SSR, Gürcüstan SSR və 

Ermənistan SSR arasında RSFSR-in iştirakı ilə bağlanan Qars müqaviləsinin şərtləri kobud surətdə pozulduğu 

qeyd edilmiş və 6 bənddən ıbarət tarixi qərar qəbul edilmişdi. 

Təbii ki, Naxçıvan parlamentinin qəbul etdiyi bu qərarın hüquqi əsası yox idi. Bu səbəbdən onun çox 

yaşaması mümkün deyildi. Yanvarın 27-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Naxçıvan MSSR Ali 

Sovetinin həmin qərarım ləğv etdi. Amma buna baxmayaraq sonralar həmin qərarın Naxçıvanın taleyi üçün 

böyük əhəmiyyəti oldu. SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq muxtar qurumun özünü müstəqil elan etməsi faktı dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini Sovet imperiyasının və onun əlaltısı olan Ermənistanın Azərbaycana, onun tərkib 

hissəsi olan Naxçıvana qarşı təcavüzkarlıq hərəkətlərinə yönəltməyə məcbur etdi. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev də sonralar Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin həmin tarixi 

qərarını yüksək qiymətləndirərək deyəcək idi: "Mən Moskvada olarkən Azərbaycana qarşı edilən bu cinayətə 

qarşı etiraz səsimi qaldırdım, xalqımla, millətimlə həmrəy olduğumu bildirdim... Orada eşitdim ki, naxçıvanlılar 
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bu dəhşətli faciə ilə əlaqədar ayağa qalxıblar, hətta o vaxt cəsarətli bir qərar qəbul ediblər: Azərbaycana qarşı 

edilən cinayətə, təcavüzə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sovet İttifaqının tərkibindən çıxmaq haqqında 

qərar qəbul ediblər... Naxçıvanlıların bu cəsarətli addımı o vaxt Sovet İttifaqında yeganə bir addım idi... Bu, 

naxçıvanlıların nə qədər cəsarətli, qeyrətli, nə qədər azadlıqsevər və müstəqilliyə nə qədər bağlı olduqlarını 

dünyaya sübut etdi, nümayiş etdirdi" 

1990-1993-cü illər Naxçıvanın müasir tarixinin ən gərgin və maraqlı səhifələrini təşkil edir. Naxçıvanın 

muxtariyyət statusu Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə tarixində də mühüm mərhələ təşkil edir. Bu 

status imkan verirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin bu dövrü əhatə edən siyasi fəaliyyət dövründə Naxçıvan 

xalqımızın suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda mübarizənin mərkəzinə çevrilsin. Bu dövrdə ölkəmizin 

müstəqilliyi ilə bağlı qanunvericilik təşəbbüsü istisnasız olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 

məxsus olmuşdur. 

Böyük öndər yorulmaz və titanit fəaliyyəti nəticəsində muxtar respublikanın başı üzərində dolanan 

siyasi oyunlardan, ərazisini erməni işğalından, muxtariyyətini isə ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etdi. Böyük 

öndərin böyük siyasətə qayıdışı imperiya qüvvələri ilə mübarizənin daha da kəskinləşməsinə səbəb oldu. 

Naxçıvandan başlanan milli dirçəliş prosesi bütün Azərbaycan siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrildi, milli 

dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına başlandı. 

17 noyabr 1990-cı ildə keçirilən Muxtar Respublika Ali Sovetinin birinci sessiyası milli dövlətçilik 

ənənələrimizin bərpasında mühüm rol oynadı. Sessiyada ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikası adından 

"sovet", "sosialist" sözləri çıxarıldı, onun "Naxçıvan Muxtar Respublikası" adlandırılması haqqında qərar qəbul 

edildi. Həmin sessiyada Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin də adı dəyişdirildi, bundan sonra onun Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisi adlandırılması haqqında qərar qəbul edildi. Sovetlər Birlıyinın yaşadığı. onun iti 

qılıncının kəsdiyi bir dövrdə muxtar respublikanın adından "sovet", "sosialist" sözlərinin çıxarılması həqiqətən 

də böyük uzaqgörənlik tələb edirdi. Bu addımı atmaq ilk növbədə kommunist rejiminin qatı və kəskin qəzəbinə 

düçar olmaq demək idi. 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan parlamentinin həmin sessiyasında muxtar respublikanın 

dövlət rəmzləri haqqında məsələ də geniş müzakirə olundu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəmzi olan 

üçrəngli dövlət bayrağının bərpa edilməsi, onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul 

edilməsi adi məsələ olmadı. 

Bununla bərabər, Naxçıvan parlamenti qanunvericilik təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı 

qarşısında məsələ qaldıraraq Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə yenidən baxılmasını təklif etdi. 

O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin SSRİ-nin qorunub saxlanılmasına dair göstərdiyi təşəbbüslərin 

əksinə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1991-ci il 14 mart tarixli qərarı ilə ittifaqın 

saxlanılmasına dair Ümumittifaq referendumunda iştirakın yolverilməz olduğunu bəyan etdi. 1991-ci ilin 

oktyabrında "Keçid dövründə SSR İttifaqının dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları haqqında" SSRİ 

Qanunun müzakirəsi zamanı da Naxçıvan parlamenti Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanlarından fərqli mövqe 

tutaraq SSRİ-nin yenidən bərpasına və unitar ittifaq dövlətinin möhkəmləndirilməsinə bu qanunu rədd etmiş, 

Azərbaycan Ali Sovetindən də müvafiq qərarın qəbul edilməsini xahiş etmişdir. 

1991-ci il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan MR-in ictimai-siyasi həyatında onun müqəddəratını həll 

edəcək mühüm hadisələr baş verdi. Naxçıvan əhalisinin müdrikliyi və uzaqgörənliyi həm də onda oldu ki, 

ümumi Azərbaycan evimizin divarından hər gün onlarca kərpicin düşdüyü bır dövrdə böyük uzaqgörənlik 

nümunəsi göstərərək düzgün rəhbər seçimi edə bildilər. Sentyabrın 3-də xalqın təkidli tələbindən sonra Heydər 

Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildi. Heydər Əliyev həmin sessiyadakı çıxışında 

da bir daha hakimiyyət arzusunda olmadığını, bu niyyətlə Azərbaycana qayıtmadığını bəyan etdi. Amma 

bununla birlikdə böyük siyasətçi bölgənin ağır sosial-iqtisadi vəziyyətində, xüsusən də torpaqlarına düşmən 

təcavüzünün genişləndiyi bir dövrdə onun taleyinə də biganə qala bilməzdi: "Mən bu zamanın, bu dəqiqələrin, 

bu saatın hökmünü nəzərə almaya bilməzdim... Mən öz prinsiplərimə sadiq qalaraq Azərbaycanın, Naxçıvanın 

belə vəziyyətində, çətin dövründə üzərimə düşən vəzifənin icrasından geri çəkilə bilməzdim. Mən öz taleyimi 

xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini indi bu müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm". 

Əlbəttə, Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə Sədr seçilməsi milli 

miqyasda böyük hadisə oldu. Məsələ heç də keçmiş Sovet İttifaqının Siyasi Bürosuna mənsub nüfuzlu 

simalardan birinin - SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavininin Azərbaycanın ərazisinin bır hissəsində - 
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muxtar respublikada Ali Məclisə Sədr vəzifəsinə seçilməsində deyildi. Heydər Əliyev ilk növbədə Naxçıvanda 

fəal və peşəkar fəaliyyəti ilə milli dövlətçiliyə inam hissini formalaşdıra bildi. Heydər Əliyevin Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın müstəqil, demokratik və dünyəvi dövlət 

kimi fəaliyyət göstərməsi üçün əməli addımlar atıldı. Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq sonrakı inkişafının 

bir sıra konseptual istiqamətləri məhz o zaman Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 

rəhbərlik etdiyi dövrdə işlənib hazırlandı. 

Sonralar dahi öndər bunlarla bağlı belə deyəcəkdi: "Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə gəlməyim, təhsil 

almağım mənim üçün əzizdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvanda quruculuq işlərinin 

görülməsindəki fəaliyyətim də mənim üçün əzizdir. Ancaq mənim üçün bunların hamısından əziz 1990-cı ildən 

1993-cü ilə qədər burada Sizinlə bir yerdə yaşamağım, işləməyim olubdur." 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən əsrin 90-cı illərində erməni işğalının aradan qaldırılması, ağır 

blokada şəraitində adamların yaşayışının təmin olunması sahəsində də taleyüklü qərarların qəbul olunmasına 

şərait yaratmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi ümummilli lider Heydər Əliyev qonşu İran və 

Türkiyə respublikaları ilə əlaqələr yaradaraq bu ölkələrdə səfərlərdə olmuş, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair 

protokollar imzalanmışdır. 

Bu illərdə ümummilli liderimizin muxtar respublika parlamentində xüsusi bəyanatla çıxış etməsi, 1992-

ci ilin mart ayında Türkiyə Respublikasına səfəri zamanı Moskva və Qars müqavilələrini yenidən gündəmə 

gətirərək dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətinə yönəltməsi Naxçıvanın 

muxtariyyət statusuna ikinci ömür verdi. Məhz o ağır və məşəqqətli illərdə müdrik siyasəti böyük 

uzaqgörənliklə deyirdi: "Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini gələcəkdə də 

təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir". 

Naxçıvan üçün ağır bir zamanda qardaş Türkiyənin birmənalı mövqeyi də Ermənistana öz təcavüzkar 

hərəkətlərini həyata keçirməyə mane oldu.  

1992-ci ilin may ayında - Şuşa və Laçın şəhərlərinin işğalı dövründə Naxçıvana qarşı məkrli planların 

alt-üst olunmasında məhz bu amil önəmli rol oynadı. Məhz həmin ilin may günlərində dünyanın 57 dövləti 

Ermənistanın Naxçıvana qarşı təcavüzkarlığını pisləmiş, NATO isə bu barədə xüsusi bəyanatla çıxış etmişdir. 

Böyük öndərin muxtar respublikada milli birliyin, həmrəyliyin təmin olunması istiqamətində həyata 

keçirdiyi tədbirlər xalqın mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir və müdafiə edilirdi. Lakin bununla bərabər 

muxtar respublikada həyata keçirilən bu siyasət Azərbaycanın bəzi siyasi qüvvələri tərəfindən qısqanclıqla 

qarşılanır və separatçılıq kimi qiymətləndirilirdi. AXC hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri Naxçıvanın 

muxtariyyət statusunu ləğv etmək, muxtar respublikanın qanuni hakimiyyətini devirmək məqsədilə 1992-ci il 

oktyabrın 24-də çevriliş cəhdi etsələr də, Heydər Əliyevin naxçıvanlıların mütləq əksəriyyəti tərəfindən müdafiə 

olunan prinsipial mövqeyi bu çevriliş cəhdinin qarşısını aldı. 

Baş vermiş dövlət çevrilişi cəhdi haqqında Ali Məclisin qəbul etdiyi qərarda qeyd edilirdi ki, bu 

hərəkətlərdə Xalq Cəbhəsinin əsas məqsədi muxtar respublikada dövlət çevrilişi etmək və silah gücü ilə Heydər 

Əliyevi Ali Məclisin Sədri vəzifəsindən kənarlaşdırmaq idi və bu qanunazidd hərəkətlər Azərbaycanın rəhbər 

dövlət orqanlarının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiya hüquqlarının tapdalanmasına yönəldilmiş 

böyük tədbirlərinin bir hissəsi idi. Ondan bir il əvvəl isə Naxçıvanı Azərbaycan üçün "kor bağırsaq" hesab edən 

Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün antikonstitusion tədbirlərə əl atmışdı. Bunun üçün də ilk 

növbədə Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ləğv olunmasına çalışırdılar. Amma dərk etmək istəmirdilər ki, 

indiki şəraitdə Naxçıvanın statusunun saxlanması onun erməni təcavüzündən, işğalından qorunmasının mümkün 

variantlarından biridir. 

Xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli dəvətindən sonra 1993-cü ilin iyununda respublikanın 

siyasi rəhbərliyinə qayıtması ilə Heydər Əliyev Azərbaycanı real məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi, milli 

qurtuluşumuzun, gələcək uğurlarımızın əsasmı qoydu. Vətəndaş müharibəsi, etnik separatçılıq, dövlət 

çevrilişləri cəhdlərinin qarşısı alındı. Ordu quruculuğuna başlanıldı. düşmənin yeni hücumlarının qarşısı alındı. 

Tarazlaşdırılmış xarici siyasət yeridilməyə, informasiya blokadası yaradılmağa başlandı. Ölkədə müasir 

demokratik dəyərlərə, bazar iqtisadiyyatına əsaslanan vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılmağa başlandı. 

1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi (referendum) ilə qəbul edilən Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət 

statusu verilir. Buradan isə belə bır məntiqi həqiqət doğur ki, əgər 1921-ci ildə bağlanmış Moskva və Qars 
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müqavilələri Naxçıvanın tarixi-hüququ statusunu müəyyənləşdirmişsə, ölkəmizin müstəqilliyi dövründə qəbul 

olunan Əsas Qanunumuz ilə Naxçıvanın statusu ali hüquqi qüvvəyə qaldırılır. Yeni Konstitusiyanın 8-ci fəsli 

bütövlükdə "Naxçıvan Muxtar Respublikası" adlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi olması barədə müddəanın muxtar respublikanın statusunu müəyyən edən maddəyə daxil edilməsi 

mühüm əhəmiyyət daşımaqla bərabər dünya təcrübəsinə də uyğunlaşdırılır. 

1998-ci ilin dekabr ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul olunur. 

Həmin il yanvarın 14-də ölkə başçısı Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Komissiyasının iclasında muxtar respublikanın Konstitusiya layihəsi geniş müzakirə olunur. 

Həmin iclasda dahi rəhbər qəbul olunacaq konstitusiyanın ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı və muxtar 

respublikanın taleyi üçün oynayacağı rola toxunaraq demişdi: "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, onu 

qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün 

ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq". 

Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun təbirincə desək, muxtar respublikanın qanunvericilik təcrübəsi də 

Avropa qanunvericiliyinin tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. Hələ 1997-ci ildə Avropa Şurasının Qanun vasitəsilə 

Demokratiya Komissiyasının (Venesiya Komissiyası) hüquqi ekspertizasından keçirilən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Konstitusiyası barədə bu mötəbər qurum belə yüksək fikir ifadə etmişdir ki, "Naxçıvan Muxtar 

Respublikası digər Avropa muxtariyyətləri arasında geniş muxtariyyətə malikdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Konstitusiyası bütövlükdə muxtariyyətin idarə edilməsi qaydalarını şərtləndirən normal əsaslar 

yaradır və qitənin digər muxtariyyətlərinin səlahiyyətlərinin və əsaslarının möhkəmləndirilməsində model kimi 

çıxış edə bilər". 

Lakin Azərbaycanın bəzi siyasi dairələri, xüsusən də müxalifət liderləri 1992-1993-cü illərdə olduğu 

kimi, bu dövrdə də muxtar respublikanın statusu ilə bağlı əsassız iddialar, bu statusu ləğv etməyə çağıran 

təkliflər irəli sürməyə başladılar. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun beynəlxalq müqavilələrə əsaslandığını 

unudan müxalifət liderləri bəyanatlar verərək bölgənin yeni konstitusiya layihəsinin Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına uyğun gəlmədiyini iddia edirdilər. Onların əsas bəhanəsi də bu idi ki, guya 

unitar dövlətdə muxtariyyət ola bilməz. Halbuki bu etnik muxtariyyət təşkil etmədiyi üçün heç vədə 

Azərbaycanın bütövlüyünə təhlükə törədə də bilməz. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi ilə bağlı 

yaradılan dövlət komissiyasının iclasında böyük yanğı və narahatçılıqla həmin hadisələri xatırladaraq demişdir: 

"Təəssüflər olsun ki, bizim daxilimizdə də müxalifətə mənsub olan, "Naxçıvana muxtariyyət verilməməlidir", 

"muxtariyyət ləğv olunmalıdır" fikirləri söyləyən bəzi şəxslər, yaxud Naxçıvanın Konstitusiyasının qəbul 

olunmasına mənfi münasibət göstərənlər istər-istəməz Azərbaycana düşmən mövqeyində duran ermənilərin 

həmin iddialarına kömək edirlər". 

Dahi siyasətçi onu da dönə-dönə deyirdi ki, "Naxçıvanın muxtariyyət statusu alması da çox ağır, gərgin 

bir dövrdə, yəni gərgin mübarizələr nəticəsində mümkün olub". 

Təməli Heydər Əliyev tərəfındən qoyulan, Naxçıvanın xilasına və inkişafına istiqamətlənən yeni həyat 

quruculuğu xətti 1995-ci il 12 noyabr tarixindən - "Heydər Əliyev Konstitusiyası" adlandırılan ilk müstəqil 

Konstitusiyamızın qəbulundan sonra dönmədən və ardıcıllıqla həyata keçirilməyə başlanıb. Bu dövr müstəqil 

dövlətçilik tariximizdə olduğu kimi, Naxçıvanın müasir tarixində də yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. Həmin 

ilin 16 dekabr günü qədim diyarın sakinləri üçün həm də onunla əlamətdar və yaddaqalan olub ki, onlar özlərinə 

yenidən düzgün rəhbər seçimi imkanı əldə ediblər, bu şansdan da doğru istifadə edə biliblər. Məhz bu tarixdən 

bölgədə yeni həyat quruculuğu xətti böyük istək və məhəbbətlə, coşqun enerji ilə davam etdirilməyə başlanılıb. 

Son on beş ildə istər sosial, istərsə də iqtisadı inkişaf sahəsində qazanılan uğurlar da ilk növbədə bu amillə bağlı 

olub. 

Üçüncü çağırış Muxtar Respublika Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasında muxtar respublikanın sosial-

iqtisadi inkişafının yekunları barədə geniş təhlilli məruzə ilə çıxış edən Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov qısa 

zaman kəsiyi ərzində ötülən yola ötəri nəzər salmaqla belə bir tarixi gerçəkliyi də xüsusi vurğulamışdır ki, 

ölkəmiz qısa müddətdə durğunluq və dağıdıcılıq mərhələsindən dirçəliş və quruculuq mərhələsinədək şərəfli bir 

yol keçib: "Əgər 1990-1993-cü illərdə Azərbaycanda xaos hökm sürürdüsə, bu gün sabitlikdir. O vaxt hərc-

mərclik vardı, bu gün insanlar əmin-amanlıq içərisində yaşayırlar. O vaxt siyasi mühitdə və iqtisadiyyatda dərin 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1337 

 

böhran yaranmışdır, xalq təsərrüfatı tənəzzülə uğrayırdı. Bu gün Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə lider 

dövlətə çevrilmişdir". 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik 

yubileyi təntənəsində həmin dövrün mürəkkəb hadisələrini qiymətləndirərək demişdir: "O illərdə ancaq ulu 

öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı. qətiyyəti və siyasi bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan qorudu... 

Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular. Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu". 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində aparılan məqsədyönlü siyasət hər il məhsul 

istehsalının və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarıb. Son on beş ilin makroiqtisadi 

göstəriciləri də deyilənləri sübut edir. Bunun üçün bir neçə statistik rəqəmə nəzər yetirmək kifayət edər. Ümumi 

daxili məhsul 1994-cü ildəki 37287,7 min manatlıqdan 2009-cu ilin yanvar - noyabr aylarında 850526,6 min 

manatlığa yüksələrək 22,8 dəfə artıb. Həmin dövrdə adambaşına ümumi daxili məhsul isə 18,8 dəfə çoxalaraq 

113,4 manatdan 2128,4 manata çatıb. Bu müddətdə muxtar respublikanın şəhər və kəndlərində 188 təhsil ocağı, 

158 səhiyyə müəssisəsi, 143 mədəniyyət obyekti, 355 inzibati bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Ötən dövrdə 

105 yeni körpü salınmış, 52 tarixi abidə və dini bina əsaslı təmir və bərpa olunmuşdur. 

Bu inkişaf bölgədə əhalinin artımına və məskunlaşmasına da öz təsirini göstərib. Son on ildə muxtar 

respublikanın əhalisi 40 min nəfərə yaxın artaraq 400 min nəfəri ötüb. 

Ötən ilin iqtisadi göstəriciləri daha yüksək artım sürəti ilə müşayiət olunub. Əvvəlki ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə iqtisadi inkişafın əsas ümumiləşdirilmiş göstəricisi olan ÜDM istehsalının həcmi 20,5 faiz artıb. 

Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 2009-cu ilin 11 ayı ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard ABŞ 

dolları səviyyəsini üstələyib. Əgər ötən ilin yanvar - noyabr aylarında ümumi daxili məhsul istehsalı 696 milyon 

manat təşkil edirdisə, 2009-cu ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 851 milyon manata çatmışdır. Ümumi daxili 

məhsulun adambaşına düşən həcmi isə 18 faiz artaraq 1801 manatdan 2128 manata çatıb. Təbii ki, dünyanın 

əksər ölkələrində iqtisadi böhranın sürətlə tüğyan etdiyi bir dövrdə məmləkətimizin ayrılmaz bir parçası olan 

Naxçıvanda qazanılan uğurlar həqiqətən də ürəkaçan olub. 

Son illər iqtisadi inkişafda diqqəti cəlb edən əsas amillərdən biri də ümumi daxili məhsulda tikinti-

quraşdırma işlərinin xüsusi çəkisinin davamlı olaraq yüksəlməsidir. Tikinti-quraşdırma tədbirlərinin həcminin 

artması bir tərəfdən yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və maddi 

rifah halının yaxşılaşmasına şərait yaradırsa, digər tərəfdən bu yolla muxtar respublikada mövcud şəhər və 

kəndlərin sosial simaları ildən-ilə yeniləşir, infrastruktur potensialı hərəkətə gətirilir. 

2009-cu ilin 11 ayı ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 367 

milyon 139 min manat həcmində investisiya yönəldilib. Bu isə 2008-ci ilin müvafiq dövründə istifadə olunan 

271 milyon manatlıq investisiyadan 96 milyon manat çox olub. İnvestisiya qoyuluş-larının 326 milyon manatı 

və ya 89 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilib. 

Mövcud istehsal müəssisələrinin fəaliyyətini bərpa etməsi, yaxud onların yenidən qurulması, yeni emal 

sahələrinin yaradılması hesabına bu gün muxtar respublikada 280 növdə məhsul, o cümlədən 106 növdə ərzaq 

və 174 növdə qeyri-ərzaq məhsulları istehsal olunur. 

Yeni istehsal sahələrinin fəaliyyətə başlaması əhalinin işlə təmin olunmasına, gəlirlərin səviyyəsinin 

yüksəlməsinə də səbəb olmuşdur. 2009-cu ilin ötən 11 ayı ərzində muxtar respublika-da əhalinin gəlirləri 2008-

ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 31 faiz artaraq 800 milyon manatdan çox olmuşdur. 2009-cu ilin 11 ayı 

ərzində muxtar respublikada 4 min 481 yeni iş yeri açılmışdır ki, onun da 3 min 211-i və ya 72 faizi daimi iş 

yerləridir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu bu gün də ərazicə Azərbaycandan ayrı düşmüş, blokada şəraitində 

yaşayan regionda dövlət hakimiyyət orqanlarının ahəngdar fəaliyyətini təmin edən mühüm amildir. Əsası 

ümummilli liderimiz tərəfindən qoyulan qonşu xarici dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq siyasəti də uğurla 

davam etdirilir. Muxtar respublika həm də Avropa Şurası ilə geniş əməkdaşlıq edir, onun səlahiyyətli 

nümayəndələri bu qurumun Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Regionlar Palatasında layiqincə 

təmsil olunurlar. 

Naxçıvan məmləkətimiz üçün həmişə strateji əhəmiyyətli bir bölgə olub. Dünyanın görkəmli dövlət 

xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasətində də bu amil həmişə üstün yer 

tutub. Bəlkə də elə bu mənada müdrik insan, dahi rəhbər siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində bu diyarın 
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möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi qayğı və diqqət göstərib. Söz düşəndə də dönə-dönə deyib ki, 

"Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur." 

Prezident İlham Əliyev də bu ənənəni, siyasi xətti uğurla davam etdirməyə çalışır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında həyata keçirilən siyasət də bölgənin Azərbaycan tərkibində ərazi bütövlüyünün qorunub 

saxlanılmasına, onun statusunun möhkəmlənməsinə xidmət edir. Naxçıvana səfəri çərçivəsində çıxışlarının 

birində dövlət başçımız bir daha bölgənin möhkəmləndirilməsinin vacibliyindən danışaraq deyib: "Naxçıvana 

daim xüsusi diqqət göstərilməlidir. Naxçıvan Azərbaycanın qədim diyarıdır, qədim torpağıdır, strateji 

əhəmiyyətə malikdir..." Qarşıda duran həlli vacib vəzifələrdən danışan dövlət başçımız onu da deyib ki, 

"...Naxçıvanın tarixinin hələ də tədqiq edilməyə ehtiyacı olan səhifələri açılmalı, bu diyarın tam dolğun, 

obyektiv tarixi xalqımıza, habelə dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmalı, erməni siyasətçilərinin tarixi 

saxtalaşdırmaq cəhdlərinə tutarlı cavab verilməlidir". Bu ilin aprel ayında bir sıra xarici ölkələrin tədqiqatçı 

alimlərinin birgə iştirakı ilə keçirilən "Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan" mövzusunda beynəlxalq 

simpozium da bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən biri olub. Həmin günlərdə Naxçıvan şəhərində Nuh 

peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin açılış mərasimi də olub. 

Dünənə qədər əyalət mərkəzini xatırladan, bu gün isə ölkəmizin mühüm ictimai-siyasi mərkəzlərindən 

birinə çevrilən bu şəhər həm də dünyanın kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini cəlb edən böyük və nüfuzlu 

toplantılara, tədbirlərə, mərasimlərə - ev sahibliyi" edir. Aparılan quruculuq tədbirləri nəinki ölkə miqyaslı, hətta 

beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin də burada keçirilməsinə zəmin yaradıb. Ötən il oktyabr ayının 2-də və 3-də 

Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının Doqquzuncu Zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi muxtar 

respublikanın dünya miqyasında tanıdılmasında mühüm rol oynayıb. Türk dünyasının böyük siyasi xadimləri 

olan Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan Prezidenti 

Kurmanbek Bakiyev də muxtar respublikanın bugünkü sosial-iqtisadi inkişafı ilə yaxından tanış olublar. 

"Naxçıvanın Türkiyə üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır... Bu sərhədimiz Türkiyənin türk respublikaları 

ilə coğrafi birliyini də əlaqələndirən çox rəmzi bir keçiddir. İkinci tərəfdən, Azərbaycanın digər torpaqlarından 

ayrı olması nəticəsində Naxçıvan ilə qonşuluq və qardaşlıq münasibətlərindən əlavə, sıx əlaqələrimiz vardır", - 

deyən Abdullah Gül regionun geostrateji məkanda oynadığı rolu yüksək qiymətləndirib. 

Bir sözlə, son on beş il ərzində Naxçıvanda dəyişən təkcə regionun statusu olmayıb. Muxtar Respublika 

həqiqətən inkişaf və tərəqqi dövrünə daxil olub. Təbii ki, bu inkişafda Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun böyük xidmətləri var. 

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev də muxtar respublikanın 85 illik yubiley mərasimindəki 

nitqində son illərdə görülən işləri, həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirib: "Naxçıvanda çox geniş 

quruculuq, abadlıq işləri aparılır, şəhər gözəlləşir, yeni binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Bir sözlə, hər 

bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu uğurlarla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük 

uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan rəhbərliyinə və Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbova öz 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm". 

Naxçıvan  Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi-

mədəni həyatı ilə həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf yolunu uğurla davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin 

sözləri ilə desək, "Muxtar respublika bu gün də milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısıdır, ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin artırılmasına və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir". 
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NAKHCHIVAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE. 

 

Mamed Mamedov. 

 

The work makes analysis of main historical stages and results of social-political and social-economic 

development of Nakhchivan as the region that played a special role in the 80-90s of the last century in starting 

national movement for freedom in Azerbaijan with the aim to get state independence, to ensure sovereignty and 

territorial integrity of the Republic. Underlying vital character of election of the nationwide leader of Azerbaijan 

Heydar Aliyev as Chairman of the Supreme Council of Nakhchivan, the author analyzes the key aspects of 

conducting democratic reforms, strategic trends in boosting economy, implementation of social programs in 

Autonomy. 

 

НАХЧЫВАН В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ. 

 

Мамед Мамедов. 

 

В работе проводится анализ основных исторических этапов и итогов общественно-

политического и социально-экономического развития Нахчывана как региона, сыгравшего особую роль 

в 80-90-х гг. прошлого века в развертывании национально-освободительного движения в Азербайджане 

с целью обретения государственной независимости, обеспечения суверенитета и территориальной 

целостности республики. Особо отмечая судьбоносный характер избрания общенационального лидера 

Азербайджана Гейдара Алиева председателем Верховного Совета Нахчывана, автор исследует 

важнейшие аспекты проведения демократических реформ, стратегических направлений подъема 

экономики, реализации социальных программ в автономии. 
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Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası  və Naxçıvan Muxtar Respublikası 
(XX əsrin 70-80-ci illəri) 

 

Ədalət QASIMOV,  

tarix elmləri namizədi 

 

Azərbaycanımızın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası öz tarixi ərzində 

mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçmişdir. Tarixən Şərqin iri elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət 

tapmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələri ilə yanaşı, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına da 

uğurlu fəaliyyətini təqdim etmişdir. 

Lakin Azərbaycanın, onun bütün regionlarının, habelə Naxçıvanın da həqiqi inkişafı və tərəqqisi ulu 

öndər Heydər Əliyevin 1969-cu ildə siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə başlanmışdır. Mübaliğəsiz demək olar ki, 

xalqımızın son yarıməsrlik tərəqqi dövrü məhz böyük öndərimizin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. 

1970-ci ilə qədər iqtisadi, sosial və mədəni inkişafın əksər göstəricilərinə görə Azərbaycan keçmiş 

SSRİ-nin müttəfiq respublikaları arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. 1960-1970-ci illərdə SSRİ-də milli 

gəlir istehsalı 99 faiz artdığı halda, respublikada 66 faiz artmışdı [10, s. 41]. Milli gəlirin adambaşına düşən 

həcmi də başqa respublikalarla müqayisədə ilbəil azalırdı. Mərkəzin Azərbaycanın problemlərinə diqqət və 

qayğı göstərməməsi, respublikada idarəetmə sahəsində ciddi nöqsanların olması nəticəsində ictimai, iqtisadi, 

mənəvi həyatda böhran yaşanırdı. 

Mərkəzin və respublika hakimiyyət orqanlarının Naxçıvan MR-ə laqeyd, ögey münasibəti nəticəsində 

1970-ci illərə qədər muxtar respublika Azərbaycanın digər bölgələrinə, xüsusən Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinə nisbətən aşağı inkişaf səviyyəsinə malik olmuş, sənaye məhsulunun artım sürətinə görə keçmiş 

SSRİ-nin muxtar respublikaları arasında axırıncı yerlərdə qərar tutmuşdu. 

Naxçıvan MR-də sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafında, məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsində 

çox ciddi nöqsanlar var idi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər seçilməsi ilə Azərbaycanın və Naxçıvanın 

həyatında təzahür edən mənfi proseslərin qarşısı qətiyyətlə alındı, ölkəmiz əsl tərəqqi yoluna qədəm qoydu. 

Qısa müddət ərzində hazırlanmış və həyata keçirilmiş strateji kurs uzun müddətli geriliyə son qoymuş, 

respublika həyatının bütün sahələrində sabit və dinamik artım əldə edilmişdi. 

1969-cu ildən sonra Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi kompleks tədbirlər nəticəsində Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının sənaye, kənd təsərrüfatı, istehsal infrastrukturunun yüksək inkişafı baş verdi. Sənayenin 

emal və istehsal sahələrinin şəbəkəsi genişləndi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvanın iqtisadi inkişafına, regionun sənaye potensialının artırılmasına 

mühüm geosiyasi məsələ kimi baxaraq strateji obyektlərin yerləşdirilməsi üçün xüsusi proqramlar və planların 

hazırlanıb həyata keçirilməsinə nail olmuşdu. Nəticədə təkcə 70-ci illərin ilk dörd ili ərzində muxtar 

respublikada sənayenin inkişaf sürəti 25,5 faiz artmış, 1973-cü ildə sənaye məhsulunun 80 faizdən çoxu əmək 

məhsuldarlığının artması hesabına əldə edilmişdi [1, v. 111]. 

Naxçıvan MR-in iqtisadi inkişafında Heydər Əliyevin birbaşa göstərişi və rəhbərliyi əsasında 

hazırlanmış Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin "Naxçıvan MSSR-in xalq təsərrüfatının 

daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında" 8 yanvar 1974-cü il tarixli birgə qərarının mühüm rolu oldu [2, 

v. 187-201]. 

Qərarda Naxçıvan MR-də iqtisadiyyatın və mədəniyyətin Azərbaycanın və respublikanın digər 

regionlarının orta inkişaf göstəricilərindən aşağı olduğu prinsipial şəkildə açıq qeyd edilmiş və bu geriliyin əsas 

səbəbləri göstərilmişdi. Etiraf edilmişdi ki, Naxçıvan MR-in geridə qalmasının əsas səbəbi Azərbaycanın əksər 

nazirlik və idarələrinin muxtar respublikanın problemlərinə ögey münasibət bəsləmələri olmuşdur. 

Qərarda muxtar respublikanın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafının təmin edilməsi üçün müvafiq orqanlar 

qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuş, onların icra müddəti müəyyənləşdirilmişdi. Heydər Əliyev bu qərarın 

yerinə yetirilməsinə şəxsən nəzarət edirdi. Məhz onun şəxsi tələbkarlığı və diqqəti sayəsində qərarda nəzərdə 

tutulmuş bütün vəzifələr vaxtında yerinə yetirilmişdi. Bu qərar Heydər Əliyevin muxtar respublikanın 

inkişafına, naxçıvanlıların həyat səviyyəsinin artırılmasına göstərdiyi əsl atalıq qayğısı idi. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının mövcud sosial-iqtisadi problemlərinin, onların həlli yollarının 

müəyyənləşdirilməsində, bölgənin gələcək inkişaf perspektivlərinin üzə çıxarılmasında Heydər Əliyevin 

Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin XXX konfransındakı nitqi mühüm rol oynadı. Azərbaycanda 

iqtisadiyyata rəhbərliyin, ideoloji işin gücləndirilməsi, kadrların məsuliyyətinin artırılması sahəsində aparılan 

tədbirlərin, mənfi hallara qarşı mübarizə ruhunun Naxçıvanda hiss olunmadığını açıq bəyan edən Heydər Əliyev 

muxtar respublikanın rəhbərliyinin fəaliyyətini ciddi tənqid etmiş, ondan iş üslubunu və metodlarını 

dəyişdirməyi qətiyyətlə tələb etmişdi. Həmin çıxışında Heydər Əliyev muxtar respublikanın ehtiyaclarına diqqət 

yetirməyi və problemləri qısa müddətdə həll etməyi bir dövlət vəzifəsi kimi Azərbaycanın nazirlik və 

idarələrinin qarşısında qoydu (7, v. 105 ]. 

Heydər Əliyev Naxçıvan MR-in təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək, regionda tikinti 

materialları sənayesini inkişaf etdirmək məqsədilə bir sıra mühüm qərarların qəbul olunmasına nail olmuşdu. 

Onun şəxsi təşəbbüsü ilə 1970-1980-ci illərdə Naxçıvan MR-də dəmir-beton məmulatları zavodu, şüşə tara 

zavodu, evtikmə kombinatı, travertin bloklar karxanası tikilib istifadəyə verildi. Nəticədə, ümumi məhsul 

istehsalında tikinti materiallarının xüsusi çəkisi bir neçə dəfə artdı, muxtar respublikada istehsal olunan mərmər, 

üzlük plitə, travertin və s. tikinti materiallarının ixracı xeyli genişləndi. Heydər Əliyev Naxçıvan MR-də üzlük 

materialların istehsalmı genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan KP MK və respublika Nazirlər Sovetinin 

"Naxçıvan MSSR-də üzlük materialların istehsalının daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında" 19 fevral 

1982-ci il tarixli qərarının qəbul etdirilməsinə nail oldu [4, v. 90-95]. Lakin sonrakı ictimai-siyasi hadisələr bu 

kimi iqtisadi tədbirləri həyata keçirməyə imkan vermədi. 

Heydər Əliyev Naxçıvanda elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən sahələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi 

üçün bütün imkanlardan istifadə edirdi. Artıq 1980-ci ildə bu sahənin payına muxtar respublika sənayesində 

məşğul olanların 14,2 faizi, ümumi məhsulun isə 7,3 faizi düşürdü [6, v. 53 ]. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan MR-in elektrik enerjisinə tələbatının tam təmin edilməsi üçün atdığı 

addımlar muxtar respublikanın gələcək taleyində mühüm rol oynayan amilə çevrildi. 1990-cı illərin əvvəllərində 

Naxçıvan Ermənistan tərəfindən enerji blokadasına alınarkən muxtar respublika əhalisi məhz ulu öndərin 70-ci 

illərdə yaratdığı enerji mənbələri hesabına həyat ritmini itirmək təhlükəsindən xilas oldu. 

Ulu öndərimiz Naxçıvan MSSR-də sənaye müəssisələrinin proporsional yerləşdirilməsi, yüngül və 

yeyinti sənayelərinin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi. Onun təşəbbüsü ilə 70-ci illərdə Naxçıvan şəhərində yeni 

yüngül sənaye müəssisələri yaradıldı, mövcud müəssisələr genişləndirilərək texniki bazası müasirləşdirildi. O, 

yüngül sənaye müəssisələrinin tikintisi ilə şəxsən maraqlanır, tikintilərin gedişmi daim nəzarətdə saxlayırdı. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeyinti sənayesinin inkişafına dövlət qayğısı regionda 

onlarca yeyinti sənaye müəssisəsinin işə salınmasında özünü göstərirdi. O çalışırdı ki, muxtar respublika 

əhalisinin ərzaqla təmin edilməsi, əsasən yerli ehtiyatlar və mənbələr sayəsində həyata keçirilsin. Əgər 1970-ci 

ildə muxtar respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun yalnız 36,6 faizi bu sahənin payına düşürdüsə, 

1980-ci ildə bu rəqəm artıq 77,5 faiz təşkil etmişdi. Yeyinti sənayesində məşğul olanların sayı 4,3 faiz artmışdı 

ki, bu da sənayenin sürətli inkişafından irəli gəlirdi [6, s. 52]. 

Naxçıvan MR-də şərabçılıq sənayesinin sürətli inkişafı da Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. 

Əgər 1970-ci ildə yeyinti sənayesi məhsulunun 47,5 faizi bu sahənin payına düşürdüsə, 1982-ci ildə bu rəqəm 

63 faizə çatdırılmışdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində Naxçıvan MR-də yerli sənaye sahəsi də təşəkkül tapmağa 

başlamış, iri yerli sənaye müəssisələri tikilərək istifadəyə verilmişdi. Bu isə öz növbəsində mövcud əmək 

ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə etməyə imkan yaratmışdı. 

Aparılan kompleks tədbirlər sayəsində 1970-1982-ci illərdə muxtar respublikanın sənaye potensialı 

təxminən üç dəfə artmışdı. Onuncu beşillikdə (1976—1981-ci illərdə) muxtar respublika sənayesi xüsusilə 

sürətlə inkişaf etməyə başlamışdı. Təkcə onu qeyd etmək lazımdır ki, onuncu beşillikdə istehsal olunmuş 

məhsulun həcmi üst-üstə yeddinci, səkkizinci və doqquzuncu beşilliklərdə istehsal olunan məhsula bərabər 

olmuşdur. Təkcə 1980-ci ildə istehsal olunan məhsulun həcmi 1975-ci ilə nisbətən 1,2 dəfə, 1969-cu ilə nisbətən 

isə 3,5 dəfə çox idi. 1971—1981-ci illərdə muxtar respublikada iqtisadiyyatın inkişafına 357,4 milyon manat 

əsaslı vəsait yönəldilmişdi ki, bu da üst-üstə altıncı, yeddinci və səkkizinci beşilliklərdəki əsaslı vəsaitin ümumi 

həcmindən 1,4 dəfə çox idi [9]. Bütövlükdə Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə 

Naxçıvanda sənayenin kompleks inkişafı və əmək məhsuldarlığının artırılması istiqamətində çox ciddi işlər 
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görülmüş, yüngül və yeyinti sənaye sahələri ilə yanaşı, yeni sənaye istehsalı (energetika, dağ-mədən, 

maşınqayırma, metal, yerli sənaye və s.) yaradılmışdı. İqtisadiyyatın xüsusi çəkisində sənayenin payı dəfələrlə 

artmış, onun strukturunda mühüm dəyişikliklər baş vermişdi. 

Həmin illərdə 970129 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal edilmiş [9], 1970-ci illə 

müqayisədə 1980-ci ildə ümumi məhsulun istehsalı 261 faiz artmışdı. 1971-1980-ci illərdə sənaye istehsalının 

orta illik həcmi 7,9 faiz olmuşdu [12, s. 11]. 

Azərbaycan rəhbərliyinin diqqəti sayəsində 70-80-ci illərdə Naxçıvan MR-də nəqliyyatın və rabitənin 

inkişafında da mühüm nəticələr əldə edilmişdi. 

Hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Heydər Əliyev Azərbaycanda əsaslı tikintinin inkişafı məsələsinə 

xüsusi diqqət yetirməyə başlamış, Azərbaycan KP MK-nın 1971-ci ilin iyulunda keçirilmiş plenumunda əsaslı 

tikintinin vəziyyəti xüsusi müzakirə edilmişdi. Bu plenumda, eləcə də Naxçıvana səfərlərində Heydər Əliyev 

muxtar respublikada əsaslı tikinti sahəsində çox ciddi nöqsanlar olduğunu bildirmişdi. Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK bürosu 1972-ci ilin oktyabrında Naxçıvan MR-də əsaslı tikintinin vəziyyəti 

ilə bağlı xüsusi qərar qəbul etməli olmuşdu. Heydər Əliyevin göstərişi əsasında Naxçıvan MR-də əsaslı 

tikintinin inkişafı ilə bağlı bir sıra proqramlar həyata keçirilmiş, yeni tikinti təşkilatları yaradılmış, onların 

texnika və materiallarla təminatı yaxşılaşdırılmış, əməyin mexanikləşdirilməsi, məhsuldarlığının artırılması 

üçün müvafiq addımlar atılmışdı. Ümumilikdə, 1971—1980-ci illərdə muxtar respublika tikinti sahəsində əmək 

məhsuldarlığını 77,1 faiz artırmışdı. Həmin illərdə iqtisadiyyata 370 mln. manat əsaslı kapital vəsaiti 

qoyulmuşdu ki, bu da 1961-1970-ci illərdəkindən 138 mln. manat çox idi [11, s. 137]. 

Heydər Əliyev naxçıvanlıların ehtiyacını təmin etmək üçün Naxçıvan şəhərində iri evtikmə 

kombinatının tikintisinə nail olmuş, bu kombinatın, eləcə də digər sənaye müəssisələrinin tikintisini 

sürətləndirmək üçün tikinti obyektlərinə dəfələrlə baş çəkərək inşaat işlərinin gedişi ilə şəxsən tanış olmuşdu. 

1970-ci ilədək Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatı çox ləng inkişaf edirdi. Bu sahənin inkişaf 

göstəricilərinə görə muxtar respublika Azərbaycanın digər rayonlarından, xüsusilə DQMV-dən dəfələrlə geri 

qalırdı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə muxtar respublikanın bu ənənəvi istehsal sahəsində də böyük 

dirçəliş və tərəqqi baş verdi. 

Yeni təsərrüfatçılıq üsullarının, texnika və texnologiyaların tətbiqi, nəhəng su təsərrüfatı 

komplekslərinin istifadəyə verilməsi sayəsində əkin sahələrinin artırılması, əkinçilik və heyvan-darlıq 

məhsulları istehsalına yönəlmiş digər kompleks tədbirlər nəticəsində bu sahənin inkişafında əsaslı dönüş baş 

verdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR-də qeyri-rentabelli pambıqçılıq daha yüksək məhsuldarlığa 

malik üzümçülük və tütünçülüklə əvəz olundu. Burada kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, mexanikləşdirilməsi, kimyalaşdırılması, torpaqların meliorasiyası sahəsində mühüm 

işlərin görülməsi məhz Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində baş verdi. Kənd təsərrüfatının sənaye üsulu ilə 

inkişafı da məhz onun adı ilə bağlıdır. 

Heydər Əliyev muxtar respublikada kənd təsərrüfatı istehsalını yüksəltməyin mühüm amili olan su 

təsərrüfatının genişləndirilməsi məsələsi ilə şəxsən məşğul olur, muxtar respublikaya səfərlərində su təsərrüfatı 

qurğularının tikintisinə baş çəkməyi unutmurdu. 

Ulu öndəri muxtar respublikada kənd təsərrüfatının geridə qalması, əhalinin ərzaq məhsulları, xüsusən 

meyvə, tərəvəz, ət və süd məhsulları ilə təmin edilməsində mövcud olan böyük problemlər daim narahat 

etdiyindən onların həlli üçün çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirirdi. 1982-ci ilin oktyabrında Azərbaycan KP MK-

nın I katibi kimi Naxçıvan MR-ə səfəri ərəfəsində də Heydər Əliyev bu problemlərin həllini birinci dərəcəli 

dövlət vəzifəsi kimi qarşıya qoymuşdu. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan MR-də taxılçılığın, üzümçülüyün, tərəvəzçiliyin, heyvandarlığın inkişafına 

diqqət və qayğısının nəticəsi idi ki. burada ümumi kənd təsərrüfatı istehsalı hər il ardıcıl şəkildə artırdı. Muxtar 

respublikanın kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1970-ci ildəki 16.932 min manatdan 1980-ci ildə 54.389 min 

manata qədər, yaxud 3,2 dəfə artmışdı. Məhz onun təşkilatçılıq fəaliyyəti nəticəsində muxtar respublikanın kənd 

təsərrüfatı yeni inkişaf yoluna çıxmışdı. 

Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyilə əhalinin rifah halı xeyli yüksəlmişdi. Həyata keçirilən 

məqsədəuyğun sosial siyasət nəticəsində əhalinin real gəlirləri, o cümlədən orta əmək haqqı ilbəil yüksək sürətlə 

artırdı, ictimai-istehlak fondlarından pul ödənişlərinin, müavinətlərin həcmi də xeyli artmışdı. 
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1970-80-ci illərdə Naxçıvan MR-də əhalinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində ciddi uğurlar 

qazanılmışdı. Həmin illərdə muxtar respublikada ümumi sahəsi 569,1 min kvadrat metr olan yeni mənzil sahəsi 

tikilib istifadəyə verilmişdi. Bununla da 96 min nəfər öz mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına nail olmuşdu [5]. 

Ümummilli lider Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərinin abadlaşdırılmasını, yaşıllaşdırılmasını, 

müasir görkəmə malik olmasını mühüm milli vəzifə hesab edir, bütün vəzifəli şəxsilərdən bu məsələləri 

diqqətdə saxlamağı tələb edirdi. Onun diqqət və qayğısı sayəsində Naxçıvan şəhərinin siması xeyli dəyişmiş və 

gözəlləşmişdi. Onun şəxsi təşəbbüsü və səyi ilə şəhərin baş planı işlənib hazırlanmışdı. Heydər Əliyev Naxçıvan 

şəhərində. muxtar respublikanın digər şəhər və kəndlərində sosial obyektlərin tikintisinin genişləndirilməsini 

tövsiyə edir, özü bu obyektlərə baş çəkir, açılışında iştirak edirdi. 

Onun rəhbərliyi dövründə Naxçıvan MR-də yeni yaşayış massivləri - mikrorayonlar salınmış, kəndlərin 

siması dəyişərək müasir qəsəbələrə çevrilmişdi. 

Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində Naxçıvan MR əhalisinin içməli su, elektrik enerjisi, mavi qazla 

təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində çox mühüm addımlar atılmış, onun gərgin əməyi nəticəsində muxtar 

respublikaya Yevlax-Stepanakert-Naxçıvan qaz kəməri tikilmiş, bir çox yaşayış məntəqələri qazlaşdırılmışdı. 

Heydər Əliyev Naxçıvanın coğrafi-siyasi şəraitini nəzərə alaraq muxtar respublikanın nəqliyyat 

sisteminin yaxşılaşdırılması üçün bütün imkanlardan istifadə edirdi. 70-80-ci illərdə burada yeni avtomobil 

yolları çəkilmiş, marşrutlar açılmış, dəmir yolu elektrikləşdirilmiş, stansiya və vağzallar təmir edilmişdi. 

Moskvanın təzyiqlərinə, ermənilərin maneələrinə baxmayaraq, Heydər Əliyev Naxçıvan MR-i Azərbaycanın 

əsas ərazisi ilə birləşdirən və Ermənistan SSR-in Mehri rayonundan keçən Zəngilan-Mehri-Ordubad yolunun 

insan üçün Mərkəzin razılığını ala bilmiş, hətta yolun bir hissəsi tikilmişdi [3, v. 92]. Çox təəssüf ki, ermənilərin 

Qarabağ oyunu Heydər Əliyevin bir sıra strateji layihələri kimi. bu layihənin də başa çatdırılmasına imkan 

vermədi. 

Heydər Əliyevin Naxçıvan MR-ın inkişafı sahəsində ən böyük xidmətlərindən biri muxtar respublikada 

hava nəqliyyatının inkişaf etdirilməsi, Naxçıvan hava limanının genişləndirilməsi oldu. Bu isə öz növbəsində 

sonralar muxtar respublikanın gələcək taleyində mühüm rol oynayacaq amilə çevrildi. 90-cı illərin əvvəllərində 

ermənilər Naxçıvanı nəqliyyat blokadasına aldıqdan sonra hava nəqliyyatı muxtar respublikanı Azərbaycanla 

birləşdirən yeganə vasitəyə çevrildi. 

Heydər Əliyev Naxçıvan MR-də əhaliyə səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılmasına, idmanın inkişaf 

etdirilməsinə çalışmış, bu sahənin inkişafına yönəldilmiş vəsaitlərin həcminin artırılmasına səy göstərmişdir.  

Onun respublikaya rəhbərlik etdiyi 1970-80-ci illərin birinci yarısında muxtar respublikada çoxlu sayda 

xəstəxanalar tikilmiş, səhiyyə müəssisələrinin ixtisaslı kadrlarla təminatı yaxşılaşdırılmışdı. Bu dövrdə 

Naxçıvan MR-də bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı 2,3, orta ixtisaslı tibb işçilərinin sayı isə 1,7 dəfə 

çoxalmışdı [12, s. 64]. Muxtar respublikada idman qurğularının, idmanla məşğul olan insanların sayı da xeyli 

dərəcədə artmışdı. 

Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafında baş verən mütərəqqi dəyişikliklər, əhalinin maddi rifah 

halının yaxşılaşması onun demoqrafik vəziyyətinə də müsbət təsir göstərmiş, MR-də əhalinin təbii artımı 

Azərbaycanın orta göstəricilərindən yüksək olmuşdu. 1980-ci ildə muxtar respublikada əhalinin sayı 2430 min 

nəfərə çatmışdı [12, s. 5]. 

70-ci illər - 80-ci illərin birinci yarısında Naxçıvan MR-in əhalisinin milli tərkibində də mütərəqqi 

dəyişikliklər baş vermiş, regionun qədim sakinləri azərbaycanlılar burada mütləq üstünlüyü saxlayaraq bölgənin 

əsl sahibinə çevrilmişdilər. Bölgəyə sonralar köçürülmüş ermənilər isə özləri üçün mədəni cəhətdən yad diyarda 

perspektivlər görməyərək buradan köçməyi üstün tutmuşdular. 

Bütün bu dəyişikliklər isə Heydər Əliyevin regionların inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsinin 

bariz nümunəsi idi. Çox təəssüf ki, 1980-ci illərin ikinci yarısında SSRİ-də başlanan "yenidənqurma", bunun 

ardınca Azərbaycan torpaqlarına qarşı ermənilərin təcavüzkar hərəkətləri, respublikada ictimai-siyasi vəziyyətin 

dəyişməsi  Azərbaycanın,   o  cümlədən Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir göstərdi, muxtar 

respublikanın iqtisadiyyatı böhran vəziyyətinə düşdü. O zaman Azərbaycan iqtidarı blokadaya salınmış 

Naxçıvanı ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün heç bir təsirli addım atmadı. Yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin belə 

bır şəraitdə Naxçıvana gəlməsi və burada fəaliyyət göstərməsi bölgəni gözlənilən fəlakətlərdən qurtardı. 
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Adalet Gasimov 

 

The work considers main stages and results of social-economic development of Nakhchivan 

Autonomous Republic in the context of successful implementation of state regional policy on creation of 

modern branches of industry in Azerbaijan regions, rebirth of intensive agriculture, modernization of transport 

infrastructure. The author pays special attention to the role of nationwide leader of Azerbaijan Heydar Aliyev in 

lifting agriculture, level of life of the people, development of culture and strengthening scientific-technical basis 

in Nakhchivan in difficult conditions of transport blockade and Armenian aggression. 
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НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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Адачет Гасымов  

 

В работе рассматриваются основные этапы и итоги социально-экономического развития 

Нахчыванской Автономной Республики в контексте успешной реализации государственной 

региональной политики по созданию в районах Азербайджана современных отраслей промышленности, 

возрождению интенсивного сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры. Автор 

особо останавливается на роли общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в деле 

подъема хозяйства, уровня жизни народа, развитии культуры и укреплении научно-технической базы в 

Нахчыване в сложных условиях транспортной блокады и армянской агрессии. 
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Naxçıvanın memarlıq inciləri 
 

ÇOXƏSRLİK DÖVLƏTÇİLİK ƏNƏNƏLƏRİNİ YADİGARLARI İLƏ ÖYÜNƏ BİLİRİKMİ? 

 

“Elə XX əsri götürün. Dünyada böyük dövlətlər var, amma böyük abidələr yarada bilmirlər, çünki 

imkanları yoxdur”- bu sözlər xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur. O, Naxçıvan şəhərində 

Mömünə xatun məqbərəsini ziyarət edərkən bu sözləri söyləyib. Dahi öndər “bizlər çox vaxt bu abidəni gözəl 

memarlıq abidəsi kimi təbliğ edirik” deyərək bu sənət əsərinin çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizin yaşadılması 

istiqamətində oynadığı rola da toxunub: “Bu abidənin memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün bəlkə daha da 

böyük qiyməti Azərbaycanın qədim dövlət olmasını göstərməsidir. Bu, təkcə memarlığın zənginliyini yox, 

dövlətçiliyin nə qədər zəngin olduğunu, nə qədər möhkəm olduğunu da göstərir. Əgər dövlətçilik o qədər 

yüksək səviyyədə olmasaydı, onlar bu cür abidənin yaradılması barədə qərar qəbul edə bilərdilərmi?”. 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” Muxtar Respublika Ali Məclisi sədrinin imzaladığı sərəncam 

əsasında isə burada 1157 abidə qeydə alınıb, onlardan 56-sı isə dünya əhəmiyyətli abidə olub. Hər biri də 

xalqımızın zəngin və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini özündə yaşadan memarlıq inciləridir. O incilər ki, onlar 

tariximizin on ikinci yüzilliyindən başlayaraq bu günümüzə qədər ayrı-ayrı dövrlərdə, məqamlarda inşa 

olunublar, iqtisadi qüdrətimizi, gücümüzü, baçlıcası isə varlığımızı dünyanın yaxın-uzaq ölkələrinə tanıdıblar. 

Əslinə qalsa həyata keçirilən bu tədbirlər də   xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında muxtar respublikanın uzun müddət üçün işlənib hazırlanmış inkişaf strategiyasından qaynaqlanıb. 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin yaradılmasına həsr olunan geniş müşavirədə “Naxçıvan ərazisində həddindən 

çox dünya miqyaslı tarixi-memarlıq abidələri var... Onların hər biri Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini, 

adət-ənənələrini göstərən abidələrdir”-deyən ulu öndər böyük təəssüflə onu da qeyd edib ki, hələ də bunlar 

haqqında tarixi mənbələr və toplular yoxdur. 

Dahi öndər həmin çıxışında qarşıda duran mühüm vəzifələrdən də danışıb. Böyük narahatçılıqla deyib ki, 

“əgər bizim millətimizin keçmişini, tarixini, mədəniyyətini, onun mənbəyini bizim alimlərimiz, ziyalılarımız 

tədqiq etməsələr, sübut etməsələr bəs bunu kim edəcəkdir. Bax, bütün bu səbəbdən mən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Elmlər Akademiyasının bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmişəm”. 

Alimlərin fikrincə, Naxçıvanda hər daşın, hər qayanın altında bir tarix yatır. Bu yaxınlarda bölgədə 

keçirilən mötəbər elmi toplantıda - beynəlxalq simpoziumda iştirak edən mütəxəssislərin yekun rəyləri də 

bundan ibarət olub ki, məmləkətimizin ayrılmaz bir parçası olan bu diyar bəşər sivilizasiyasının, mədəniyyətinin 

ən başlanğıc nöqtələrindən biri olub. Bu qədim və kəşməkeşli tarixi isə sübut edən mənbələr, amillər də çoxdur: 

ilk insanların yaşadıqları mağaralar, qədim yaşayış yerləri, erkən şəhər mədəniyyəti, möhtəşəm qala divarları, 

qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəlləri, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan memarlıq inciləri... 

Qazma, Əshabi-kəhf, Kilid mağaralarında daş dövrü mədəniyyətinin izləri aşkar olunub. Bu yerlərdə 

insanlar ibtidai icma dövründə yaşayıblar. Eramızdan əvvəl dördüncü minilliyin sonu və ikinci minilliyin 

əvvəllərində isə Naxçıvan ərazisində Oğlanqala, Qarabağlar, Çalxanqala, Govurqala kimi qala–şəhər 

məntəqələri fəaliyyət göstərib. Gəmiqaya rəsmləri kimi təsviri sənət abidələri, bədii tərtibatlı boyalı qablar, tunc 

məmulatları və sair Naxçıvanın qədim tayfalarının həyat tərzini, dini-ideoloji və fəlsəfi-estetik dünyagörüşünü 

əks etdirib. 

IX-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətlərinin tərkibinə daxil olan Naxçıvan təkcə ayrılmaz parçası 

olduğu Azərbaycanın deyil, həm də Yaxın və Orta Şərqin gözəl və əzəmətli şəhərlərindən birinə çevrilir. O, 

böyük ticarət və sənaye, mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanır. XII əsrdə isə Naxçıvan 

Azərbaycanın Atabəylər-Eldəgizlər dövlətinin paytaxtına cevrildikdən sonra onun qüdrəti daha da artır. 

Regionda çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin təməli də məhz o dövrdə qoyulur. Xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyev tariximizin tədqiqi, öyrənilməsi və təbliği sahəsində bu amillə bağlı qarşıda duran vəzifələri 

aydın və konkret şəkildə belə göstərib: “Bugünki Azərbaycanın böyük bir hissəsi, həm Naxçıvan tərəfdə olan 

hissəsi, həm də Araz çayının o tərəfindəki hissəsi Azərbaycan dövləti, Atabəylər dövləti olubdur. Ona görə də 

biz buna tarixi qiymət verməliyik”. 

X11 əsrdə Azərbaycan intibahı özünü iki zirvədə xüsusilə göstərə bilib: ədəbiyyat sahəsində və 

memarlıqda. Böyük rus şərqşünası Yevgeni Bertelsin belə bir fikri var: ”Əgər dünyanın bütün dövrlərində 
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yaşamış şairlərini bir cərgəyə düzmək lazım gəlsə, mən birinci yeri tərəddüd etmədən Nizami Gəncəviyə 

verərdim”. Sənətşünaslar isə belə deyirlər: Dahi Nizami poeziyada hansı zirvəni kəşf edə bilmişdirsə, Naxçıvan 

memarlıq məktəbi öz sahəsində ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Naxçıvan memarlıq məktəbi öz dövrünün ən 

yüksək nailiyyəti olmaq etibarı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olub . O, türk, ərəb, səlcuq 

memarlıq xüsusiyyətlərinin əsas ştrixlərini özündə birləşdirərək heç bir mədəniyyəti təkrar etməyib. 

Əcəmi Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi və ən görkəmli nümayəndəsi olmaqla Qərb ölkələrində bu 

sənətin imzasıs olduğu bir dövrdə Şərq aləmində bir sıra şah əsərlərin müəllifi kimi tanınıb. Böyük rus alimi, 

akademik M.V. Alpatov onun yaradıcılığından söz açaraq deyib ki, “belə yüksək memarlıq forması duyğusuna, 

kompozisiyasının bu cür klassik bitkinliyinə və ifa mükəmməlliyinə bu dövrdə Orta Avropa memarlığında 

təsadüf olunmur”. 

Memar Əcəmi həm də öz zəmanəsinin elmi biliklərinə yiyələnmiş, hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyət 

olub. Bu məktəb Şərq dünyasına Əmirəddin Məsud Naxçıvani, Əhməd ibn Əyyub əl-Hafiz Naxçıvani kimi dahi 

memarlar, sənətkarlar bəxş edib. Bu dövrdə həndəsə və riyaziyyat elmləri də yüksək dərəcədə inkişaf etdiyindən 

bu elmi bilik və vərdişlərin tətbiq olunduğu sahələrdən biri də memarlıq olub. 

Memar Əcəminin yaradıcılığında formalaşan memarlıq tiplərindən ən bitkini qülləvari türbələr olub. Ayrı-

ayrı nüfuzlu şəxslərin xatirəsinə ucaldılan bu monumental abidələr el arasında uzun illər “Günbəz” adı ilə də 

tanınıblar. Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən və yerli camaat arasında “Atababa künbəzi” adı ilə tanınan   

Yusif Küseyr oğlu türbəsi 1162-ci ildə inşa olunub. O, ustad memarın bu günümüzə gəlib catan ilk böyük əsəri 

olub. Sərdabə və yerüstü qülləvari hissədən ibarət olan bu abidənin kitabəsindədə onun kimin şərəfinə və hansı 

tarixdə  inşa olunduğu da əksini tapıb: “Bu türbə xacə, canlı rəis, dinin zəkası, islamın camalı, şeyxlər başçısı 

Yusif Kuseyir oğlunundur”. Digər kitabədə isə onun “Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməli” sözləri 

yazılıb. 

Mömünə Xatun məqbərəsini Naxçıvanın Tac-Mahalı adlandıranlar heç də yanılmırlar. Düzdür, Tac-

Mahal Hindistanda yerləşir. Deyilənə görə, orta əsrlərdə inşa olunan bu abidə oradakı memarlıq incilərini ən 

gözəlidir. Mömünə Xatun türbəsi isə memar Əcəminin şah əsəri olmaqla Naxçıvanın gözəllik simvoluna 

çevrilib. 

Təkcə Azərbaycanda deyil, islam ölkələrində də   ən uca və incə kompozisiyalı türbələrindən olan bu 

abidənin belə uzunömürlüyü, ilk olaraq onun mühəndis həllinin bitkinliyi ilə bağlıdır. Memar Əcəmi bu 

əsərində təkcə bədii təfəkkürün dərinliyi, zövq incəliyi deyil, eləcə də geniş riyazi biliyə və zəngin yaradıcılıq 

təcrübəsinə əsaslanan   mühəndislik dühası nümayiş etdirə bilib. AMEA-nın müxbir üzvi, memarlıq doktoru 

Cəfər Qiyasinin sözləri ilə desək, abidənin dayaq sistemi, xüsusi ilə sərdabəsinin quruluşu ilə tanışlıq əyani 

göstərir ki, naxçıvanlı memar öz sağlığında “mühəndislər başçısı” titulunu heç də nahaq yerə qazanmayıb. 

Təbii ki, Azərbaycan Atabəylər dövləti tariximizin və varlığımızın ən parlaq səhifələrindən birini təşkil 

edib. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan MR-in 75 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində 

Mömünə Xatun türbəsi muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olarkən bununla bağlı deyib ki, “bu abidə Atabəylər 

dövlətinin Azərbaycan dövlətçiliyini yüz illərlə dünyaya nümayiş etdirməsini, Atabəylər sülaləsinin, nəslinin 

Azərbaycan tarixində nə qədər böyük yer tutduğunu göstərir.” 

Əsrlər boyu yerli əhali arasında “Atabəy künbəzi” kimi tanınan bu məqbərə 1186-cı ildə inşa olunub. O. 

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin banisi olan Şəmsəddin Eldənizin arvadı Mömünə xatunun şərəfinə ucaldılıb. 

Bəzi tədqiqatçılara görə, Atabəylər dövlətinin başçısı Şəmsəddin Eldəniz, onun həyat yoldaşı Mömünə xatun və 

oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan da bu sərdabədə dəfn olunublar. Ümummilli liderimiz abidəni inşa etdirən 

adamlar haqqında da yüksək fikirlər söyləyərək onları müdrik insanlar adlandırıb. Deyib ki, “əgər o müdriklik, 

böyük zəka, ağıl olmasaydı, məsələn Şəmsəddin Eldəniz öz həyat yoldaşına bu cür türbənin yaradılmasına qərar 

qəbul etməzdi... O nəsil nə qədər ağıllı olubdur ki, onun oğlu bunu davam etdirib və bizim tariximizi göstərən 

bu qədər əzəmətli memarlıq abidəsi, tariximizi təsdiq edən abidə yaranıbdır”.  

Ümümi hündürlüyü 30 metrə yaxın olan türbə sərdabə və yerüstü hissədən ibarətdir. Abidə əzəmətli 

memarlıq zənginliyi ilə yanaşı, Azərbaycanın qədim tarixini, möhtəşəm dövlətçilik ənənələrini , onun yüksək 

mədəniyyətə malik olmasını da açıb göstərir. Abidənin baş tağında kufi xətlə yazılan bu sözlər də insanları 

xeyirxah əməllərə səsləyir: “Biz gedirik ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar”. 

Naxçıvan şəhərində Köhnə Qala deyilən ərazidə Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi bərpa edilib. İki 

hissədən – sərdabə və türbə hissədən ibarət olan səkkiz guşəli bu abidədə tikinti işləri yüksək zövqlə aparılıb. 
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Kaşı daşlarla işlənən həndəsi ornamentlər abidəyə xüsusi yaraşıq verir. Türbənin çardaq hissəsi isə piramida 

şəkildə işlənib. Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti yanında elmi-bərpa istehsalat idarəsinin bərpaçı mütəxəssisləri 

orta əsrlərdə məşhur olan Naxçıvan memarlıq məktəbinin müsbət ənənələrini yaşada biliblər. Onu da qüyd edək 

ki, bu abidə Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin ”Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü 

türbəsinin bərpa edilməsi haqqında” sərəncamına əsasən inşa olunub. Bu abidə isə XXI əsrdə xalqımıza məxsus 

dövlətçilik ənənələrinin yadigarıdır. 

Təbii ki, əcdadlarımızın özlərindən sonra qoyub getdikləri bütün tarix və mədəniyyət abidələri bu yurdun 

Azərbaycançılıq möhürü olub. Bu abidələr təkcə varlığımızı və dövlətçiliyimizi yaşatmırlar, onlar həm də 

zaman-zaman ölkəmizin iqtisadi qüdrətini özlərində təcəssüm etdirirlər. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyev də dönə-dönə deyirdi: ”Dünyada böyük dövlətlər var, amma böyük abidələr yarada bilmirlər, çünki 

imkanları yoxdur”.       

Görünür, Azərbaycan bu cəhətdən xoşbəxt ölkədir. 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Naxçıvan MR Ali Məclisini deputatı,  

tarix elmləri namizədi, əməkdar jurnalist  

 

525-ci qəzet.-2010.-12 may.-N.83.-S.2. 
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Daş çağından günümüzə Naxçıvanın tarixi atlası 
 

Saxtakar erməni alimləri nəşr etdirdikləri xəritə və kitablarda Naxçıvan bölgəsini Ermənistana məxsus 

ərazi kimi verir və bunu sübut etmək üçün hər cür vasitələrə əl atır, dəridən-qabıqdan çıxırlar. Ancaq tarixi 

faktlar bu iddianın əsas sıxlığını, ermənilərin özlərindən uydurduğu "Böyük Ermənistan" dövlətinin, 

ümumiyyətlə, erməni dövlətçiliyinin olmadığını təsdiq edir. Ona görə də Naxçıvan ərazisi mövcud olmayan bir 

dövlətin tərkibində ola bilməzdi və olmamışdır. 

Azərbaycanın, o cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarının müxtəlif vaxtlarda əhatə 

etdiyi ərazilər haqqında qaynaqlarda məlumatlar vardır. Bu faktlar haqqında dövrün tədqiqatçılarının məlumatı 

olsa da geniş oxucu kütləsi bundan xəbərsizdir. Ona görə də bu məlumatlar əsasında xəritələrin hazırlanması və 

xalqımıza, beynəlxalq aləmə çatdırılması çox vacibdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisində AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

yaradılmasına həsr olunmuş müşavirədə bölmənin yaradılması ilə əlaqədar 2002-ci il avqustun 7-də imzaladığı 

sərəncamı şərh edərkən demişdir: "Mən bununla Naxçıvan Muxtar Respublikasının indiyə qədər çox az 

öyrənilmiş qədim tarixinin, mədəniyyətinin, elminin, ədəbiyyatının yenidən dərindən araşdırılması və onlar 

haqqında elmi əsərlərin, populyar kitabların, yaxud başqa nəşrlərin hazırlanması məqsədi daşıyıram". 

Bu müşavirədən sonra AMEA Naxçıvan Bölməsində, o cümlədən onun əsas strukturlarından biri olan 

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunda bir sıra işlər görülmüş, çoxlu sayda kitab, monoqrafiya və 

məqalələr nəşr etdirilmişdir. Bu yaxınlarda ulu öndərin "başqa nəşrlər" kimi qiymətləndirdiyi çap 

məhsullarından biri də işıq üzü görmüşdür. Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və 

Xəritəçəkmə Komitəsinin Bakı Kartoqrafiya Fabrikində "Naxçıvan Tarixi Atlası" yüksək poliqrafik səviyyədə 

çap olunmuşdur. Atlas ümummilli lider Heydər Əliyevin "Tarixi olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır" 

kəlamını, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin "Naxçıvan qədim Azərbaycan torpağıdır, qədim tarixə və 

mədəniyyətə malikdir" sözlərini əsas götürərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun məsləhəti, dəyərli tövsiyələri əsasında hazırlanmaqla özündə Naxçıvan diyarı, onun qədim tarixi, 

maddi mədəniyyəti, burada baş vermiş dəyişikliklər, etnik-mədəni proseslər, ərazilərimizə düşmən basqınları, 

xalqımıza qarşı törədilən soyqırımlar, deportasiya, məcburi köçürülmə məsələlərini və s. əks etdirir. 

Atlas Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun "Nuh Yurdu Naxçıvan" 

məqaləsi ilə açılır. Məqalədə tarixi məsələlər, onların öyrənilməsinə münasibət yığcam halda təhlil edilərək 

Sovet tarixşünaslığında Azərbaycan tarixi, o cümlədən Naxçıvan tarixi ilə bağlı ciddi təhriflərə yol verildiyi, 

tarixi proseslərin lazımi səviyyədə öyrənilmədiyi, xüsusən milliliyin arxa plana keçirildiyi şərh edilir və yazılır: 

"Tarix mahiyyət etibarı ilə beynəlmiləl olduğu qədər də millidir. Milli olmayan tarix beynəlmiləl ola bilməz". 

Məqalədə daş çağından başlanmış günümüzə qədər Naxçıvan tarixinə nəzər yetirilməklə Nuh peyğəmbər, 

Dünya tufanı və Naxçıvan məsələsinə xüsusi diqqət verilir. Elmi dəlillər əsasında Naxçıvanın Tufandan sonrakı 

sivilizasiyanın mərkəzi olduğu, burada şəhər mədəniyyətinin ilk elementlərinin Nuh peyğəmbər və onun 

övladları tərəfindən qoyulduğu xüsusi vurğulanmaqla Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin yaranmasının həmin 

vaxtlardan başlanması və bölgənin əsas şəhəri, eyni zamanda Yaxın və Orta Şərqin ən qədim sivilizasiya 

mərkəzlərindən olan Naxçıvan şəhərinin əsasının 5 min il bun-dan əvvəl qoyulması təkzib olunmaz faktlarla 

sübuta yetirilir. 

Atlas hazırlanarkən xronoloji ardıcıllığa, tarixi həqiqətlərə, Naxçıvanın tarixən Azərbaycanla bağlılığı 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Atlas tərtib edilərkən elmin son nailiyyətlərindən, Naxçıvan ərazisində 

aparılmış arxeoloji qazıntıların materiallarından, qaynaqlarda əks olunan tarixi məlumatlardan, arxiv 

sənədlərindən, son illər Naxçıvan tarixi ilə bağlı hazırlanmış nəşrlərdən geniş istifadə edilmişdir. 

Atlasda müxtəlif dövrləri, hadisələri əhatə edən 40 xəritə, Naxçıvanın maddi mədə-niyyəti, memarlıq 

abidələri, tarixi şəxsiyyətləri, şəhərsalma, qaçqınlar və s. ilə əlaqəli 67 şəkil, qaçqın və məcburi köçkünlərlə 

bağlı 2 cədvəl verilmişdir. Xəritələrin altındakı izahlar, tarixi məlumatlar və şəkilaltı yazılar dövrün 

hadisələrinin dərindən öyrənilməsinə, qaranlıq məqamlara işıq tutulmasına səbəb olmaqla tarixi həqiqətləri 

olduğu kimi ortaya qoyur. Buradakı məlumatlar çox yığcam halda verilməklə hər bir dövr haqqında müfəssəl 

məlumat yaradır. Beləliklə, atlasla tanış olan hər kəs Naxçıvanın müfəssəl tarixini, onun keçdiyi tarixi, etnik-

mədəni prosesləri, şəhərsalma və quruculuq işlərini ardıcıl izləmiş olur. 
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Xronoloji ardıcıllığa uyğun olaraq atlasdakı ilk xəritə Daş və Eneolit dövrlərini əhatə edir. Bu xəritəyə, 

aparılmış arxeoloji araşdırmalara əsaslanaraq demək olar: Naxçıvan ərazisində Paleolit dövründən (Qazma 

mağarası) ərazidə başlanan məskunlaşma, mədəniyyətin formalaşması ardıcıl olaraq günümüzə qədər davam 

etmişdir. Təbii ki, xəritələr mövcud olan materiallara əsasən tərtib edildiyindən arxeoloji araşdırmalar 

genişləndirildikcə Naxçıvanda Paleolit dövrünün sonrakı mərhələlərinə aid materiallar da əldə ediləcəkdir. Elmi 

ədəbiyyatda yaşı 80-90 min il bundan əvvələ aid edilən Qazma mağarası Naxçıvanda məskunlaşmanın, 

sivilizasiyanın bu regionun digər bölgələrindən daha erkən çağlarda başladığını, buradan ətrafa yayıldığını 

söyləməyə imkan verir. Bunu son illərdə Naxçıvan ərazi-sində aparılmış arxeoloji qazıntılar da sübut edir. 

Atlasın 14-cü səhifəsində verilmiş "Naxçıvanın Orta Tunc dövrü mədəniyyəti və onun yayılma arealı" 

xəritəsindən bunu aydın şəkildə görmək olar. inkişafın sonrakı mərhələlərində Naxçıvan mədəniyyəti digər 

bölgələrə yayılmaqla dominant rolu oynamışdır. Beləliklə, yerli xüsusiyyətlərə malik olan bu mədəniyyət 

özündə etnik kimlik məsələsini qabarıq şəkildə ortaya qoymuşdur ki, buradan qədim türk kimliyi 

formalaşmışdır. Bütün bunlar Naxçıvanın qədim mədəniyyətinin indi burada yaşayan Azərbaycan türklərinə 

məxsus olduğunu isbat etməklə əsassız iddialara yer qoymur. 

Atlasdakı xəritələrə söykənərək demək olar ki, çar Rusiyasının işğalına (1828) qədər Naxçıvan 

Azərbaycan ərazisindəki tayfa ittifaqlarının, müxtəlif quldar və feodal dövlətlərin tərkibində tümən, əyalət və s. 

statuslarda olmuş-dur. 

Naxçıvan konkret olaraq bir şəhərin adı olmaqla yanaşı həm də böyük bir bölgənin adını bildirir. Bu bölgə 

qədim zamanlardan başlayaraq Azərbaycan ərazisində yaranmış bir sıra dövlətlərin tərkibində olmuş, hətta XI 

yüzillikdə burada Şəddadilər dövlətindən yarımasılı vəziyyətdə olan "Naxçıvanşahlıq" adlı kiçik feodal dövlət 

qurumu da yaranmışdı. Naxçıvan şəhəri təxminən 30 il Azərbaycan tarixində mühüm yeri olan, Gürcüstan 

sərhədindən Fars körfəzinə qədər böyük bir ərazini əhatə edən Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin paytaxtı 

olmuşdur. Bu böyük dövlət 1136-1175-ci illərdə Naxçıvan şəhərindən idarə olunmuşdur. 

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan inzibati ərazi bölgüsü indikindən daha böyük əraziləri əhatə etmişdir. 

Məsələn, XIII-XIV əsrlərdə mövcud olan "Naxçıvan tüməni" Araz çayının şimal və cənub sahillərində bir sıra 

əraziləri əhatə edir, Maku şəhərindən Qafan dağlarınadək (Maku və Qafan daxil olmaqla) uzanırdı və indiki 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən çox böyük bir ərazini əhatə edirdi. XVIII əsrin 20-ci illərində 

Osmanlılar tərəfindən yaradılan Naxçıvan sancağında 14 nahiyə, 315 kənd var idi. Sancağa Arazın cənubunda 

olan bəzi torpaqlarla yanaşı Dərələyəz və Sisiyan nahiyələri və başqa ərazilər də daxil idi. Digər vaxtlarda da 

Naxçıvan inzibati ərazi bölgüsü müxtəlif torpaqları əhatə etmişdir. 1747-1828-ci illərdə mövcud olan Naxçıvan 

xanlığının ərazisi daha geniş əraziyə (9428,7 km2) malik idi. Bu isə 1920-ci ildə Sovet Rusiyasının Azərbaycan 

torpaqları hesabına yaratdığı Ermənistan adlanan ərazi ilə bir böyüklükdə olmuşdur. Zaman keçdikcə digər 

Azərbaycan torpaqları ilə yanaşı Naxçıvana məxsus ərazilərin alınıb verilməsi nəticəsində ermənilərin ərazisi bir 

neçə dəfə artırıldı. 

1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin martınadək mövcud olmuş, əhalisi bir milyon nəfərdən artıq olan 

Araz-Türk Respublikasının ərazisi (8696 km2) Naxçıvan qəzasını, Şərur-Dərələyəz və Ordubad mahallarını, 

Sərdarabadı, Uluxanlını, Vedibasarı, Qəmərlini, Mehrini və s. torpaqları əhatə edirdi. Bu dövlət qurumunun 

paytaxtı Naxçıvan şəhəri idi. 

Atlasda özünə yer almış Naxçıvanşahlıq, Azərbaycan Atabəylər dövləti, Naxçıvan xanlığı, Araz-Türk 

Respublikası kimi dövlət qurumları təsdiq edir ki, Azərbaycan, o cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan bölgəsi zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik olmuşdur. Bu cəhətdən atlas ermənilərə verilən tutarlı 

cavabdır. 

Naxçıvan tarixinin ən ziddiyyətli, etnik yerdəyişmələrə, tarixi ərazilərin itirilməsinə məruz qaldığı dövr 

rus işğalından sonrakı mərhələyə aiddir ki, bu da atlasda öz əksini açıq şəkildə tapmışdır. Səhifə 37-də verilmiş 

"Naxçıvanda ermənilərin törətdikləri soyqırımlar (1918-1921-ci illər)" xəritəsində Naxçıvanın ayrı-ayrı yaşayış 

məntəqələrində erməni quldurlarının törətdikləri kütləvi qırğınlar, eyni zamanda o dövrə aid şəkillər, hadisələr 

haqqında yığcam məlumat verilir. Elə həmin səhifədə qeyd olunan dövrdə ermənilərin Naxçıvanda 100 minə 

yaxın azərbaycanlını qətlə yetirdiyi göstərilir. Bura yurdunu, yuvasını tərk edib qaçqın düşmüş əhalini, tarixi 

mənbələrə əsaslanaraq 80-dən artıq kəndin dağıdılıb viranə qoyulmasını da əlavə etsək, hansı böyük fəlakətin 

baş verdiyini açıq şəkildə görmək olar. Atlasda qondarma Ermənistan Respublikasının yaradılmasından sonra 
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Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvanın tarixi ərazilərinin müxtəlif yollarla ermənilərə verilməsi məsələsi aydın 

şəkildə görünməkdədir. Bu proses Sovet hakimiyyəti illərində də davam etdirilmişdir. 

18 fevral 1929-cu ildə 1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars müqavilələrinin şərtləri Sovet 

hakimiyyəti tərəfindən kobud şəkildə pozularaq Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə Naxçıvan 

MSSR-nin 9 kəndi (Şərur qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, Naxçıvan qəzasının Şahbuz nahiyyəsinin 

Oğbin, Ağxaç, Almalı, Sultan-bəy, İtqıran kəndləri, Ordubad qəzasının Karçevan kəndi, Ki-lit kənd 

torpaqlarının bir hissəsi), bütövlükdə 657 kvadrat kilometr ərazi Ermənistan SSR-yə verilmişdir. 

Qeyd olunan məsələlər Atlasa daxil olan xəritələrdə öz əksini tapmışdır. Bu, indiki şəraitdə Naxçıvana 

qarşı əsassız iddialar irəli sürən Ermənistanın qarşısına qoyula biləcək və ondan beynəlxalq səviyyədə tələb 

edilə biləcək tarixi faktdır. 

Atlasda diqqəti çəkən vacib məsələlərdən biri də s. 43-44-dəki xəritələr, burada azərbaycanlıların 1918-

1920, 1948-1953, 1988-1993-cü illərdə əzəli torpaqları olan və sonralar Ermənistan adlanan ərazilərdən 

deportasiyası, son dövr qaçqınlarının Naxçıvanda yerləşdirilməsi məsələləri öz əksini tapıb. Blokada şəraitində 

olmasına baxmayaraq Naxçıvanda 4067 nəfərdən ibarət olan 1106 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi 

yerləşdirilmiş, onların çoxuna yeni mənzillər verilmişdir. S. 45-dəki cədvəldə onların Naxçıvanda 

yerləşdirildikləri bölgələrlə yanaşı tərk etdikləri, qovulduqları ata-baba yurdları da göstərilmişdir ki, bu da 

tarixilik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələ ilə əlaqəli verilmiş şəkillərin, rəsm əsərlərinin 

böyük elmi və təcrübi əhəmiyyəti vardır. 

Atlasa Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələri üzrə arxeoloji, tarixi-memarlıq, epiqrafik abidələri xəritələrinin 

daxil edilməsi ərazimizdəki abidələrə heç bir elmi əsası olmayan iddialarının puçluğunu göstərən tutarlı dəlildir. 

Hər bir xəritədə onun əks etdirdiyi dövrə aid arxeoloji, epiqrafik və memarlıq abidələrinin, heykəllərin, 

bölgənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında mühüm rolu olan görkəmli şəxsiyyətlərin, Ermənistandan 

deportasiya edilən adamların və s. şəkillərinin verilməsi Atlasın dəyərini artıran cəhətlərdəndir. 

Atlas Naxçıvan bölgəsinin müxtəlif dövrlərə aid tarixi coğrafiyasını əyani şəkildə əks etdirən nəşr 

məhsulu kimi çox böyük siyasi tarixi əhəmiyyətə malikdir. Atlasa daxil olan xəritələr sübut edir ki, bölgə qədim 

zamanlardan başlayaraq heç bir qeyri-dövlətin deyil, Azərbaycanın quldar və feodal dövlətlərinin tərkibində 

olmuş, hətta burada müəyyən vaxtlarda kiçik dövlət qurumları da yaranmışdır. 

Atlas təkcə tədqiqatçılar deyil, Naxçıvan tarixi ilə tanış olmaq istəyənlər üçün dəyərli qaynaqdır. 

 

HACI QADİR QƏDİRZADƏ 

AMEA-nın müxbir üzvü 

 

HACI FƏXRƏDDİN SƏFƏRLİ 

Tarix elmləri doktoru, professor 

 

İki sahil.-2010.-3 aprel.-N.56.-S.14. 
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Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri 
 

SƏBUHİ İBRAHİMOV, 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Əlyazmalar Fondunun şöbə müdiri,  

fəlsəfə elmləri namizədi 

 

Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri araşdıran tədqiqatçı alimlərimiz tərəfindən 

sübut olunmuşdur ki, bu diyarın elm adamları dünya mədəniyyətinə yalnız doğma dillərində deyil, başqa 

dillərdə də (Orta əsrlər ənənəsinə uyğun ərəb və fars dillərində) sanballı əsərlər bəxş etmişlər. Naxçıvan şairləri, 

ədib və alimlərinin əsərləri hazırda bir çox məşhur muzey və kitabxanalarda nadir sənət nümunələri kimi 

mühafizə olunmaqdadır. Zəngin bədii və elmi irsə yiyələnən Naxçıvan tarixi və mədəniyyətinin uzun yüzilliklər 

ərzində yaradılmış abidələrinin mətnşünaslıq baxımından araşdırılması və onların elmi-tənqidi mətnlərinin 

tərtibi sahəsində alimlərimizin xidmətləri olduqca böyükdür. Xüsusən, tanınmış mətnşünas alim Ziya 

Bünyadov, Kamandar Şərifli, Möhsün Nağısoylu, Sənan İbrahimov kimi elm adamları bu istiqamətdə ciddi 

tədqiqat işləri aparmış və nəticədə, xalqımızın nə qədər zəngin tarixi keçmişə malik əlyazma mətnlərinin olması 

aşkarlanmışdır. «Son dərəcə böyük təcrübəyə və hərtərəfli dərin biliyə yiyələnən Xətib Təbrizi hələ XI əsrdə el-

mi mətn tərtibi sahəsində son dərəcə gərgin və məhsuldar fəaliyyət göstərmiş, orta əsr mətnşünaslıq fikrini 

inkişaf etdirmiş, yeni bir mərhələyə yüksəldilməsində ölçüyəgəlməz dərəcədə böyük əməyi olmuşdur» (1, s. 

18). 

Azərbaycan şərqşünas alimlərinin gərgin və yüksək əməyi sayəsində Əcəmi Naxçıvani, Əkmələddin 

Naxçıvani, Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvani, Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvani və neçə-neçə başqa Naxçıvan 

və Azərbaycan klassikləri əsərlərinin dəyərli elmi-tənqidi mətnləri tərtib edilmiş, onların əsasında mükəmməl 

kütləvi nəşrlər həyata keçirilmişdir. Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvaninin «əs-Sihah əl-əcəmiyyə» və oğlu 

Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvaninin «Sihah əl-furs» adlı izahlı lüğətləri buna bariz nümunədir. 

«Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvani Azərbaycan mədəniyyəti tarixində çoxcəhətli yaradıcılığa malik bir 

alim, həm də dövlət xadimi kimi tanınır. O, dövrünün görkəmli tarixçisi, mütərcimi, munşisi (yazıçı, təsis edən, 

tərtib edən), şairi və dilçisi olmuş, özündən sonra «əs-Sihah əl-əcəmiyyə» adlı fars-türk lüğətini, ərəb dilində 

yazılmış «Məvarid əl-ərəb» adlı antologiyasını, fars dilində yazılmış «Təcarib əs-sələf» adlı məşhur tarixi 

əsərini və bir sıra farsca şeirlərini miras qoyub getmişdir» (2, s. 6). 

Bununla belə, klassiklərin əsərlərinin mətnləri üzərində tekstoloji araşdırmalar aparan Azərbaycan 

şərqşünas alimləri Naxçıvan tarixi və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnlərinin bu və ya digər məsələləri ilə bağlı 

müxtəlif elmi-kütləvi nəşrlərdə çıxış etmişlər. Lakin təəssüfləndirici haldır ki, orta əsr Naxçıvan tarixinə və 

mədəniyyətinə dair əlyazma mətnlərinin yazılı abidələrinə söykənərək Naxçıvanın klassik mədəniyyətinin ilkin 

qaynaqları və inkişaf yolları, onun metod və üsulları yalnız son dövrlərdə şərqşünas alimlərimiz tərəfindən 

həyata keçirilmiş tekstoloji araşdırmalar sayəsində öyrənilməyə başlanmışdır. 

C.Ə.Sadıqova və T.Ə.Ələsgərova tərəfindən araşdırılan Hinduşah Naxçıvaninin «Sihah əl-əcəmiyyə» 

tədqiqat əsərində qeyd edilir: «Soyu Naxçıvandan olan bu görkəmli Azərbaycan aliminin həyatı haqqında 

əlimizdə çox az məlumat var» (2, s. 6). 

«Ya Rəbbi! 

Ey məkan və zamanı yaradan, 

Peyğəmbəri göndərən,  

Quranı göydən endirən Allah!  

Mən dərvişə güc bəxş et,  

Mən ürəyi yaralıya şəfa göndər. 

Birdə ki, arzum var ki,  

Məni Naxçıvan torpağına çatdırasan» (3, s. 308). 

 

Tarix boyu müxtəlif ictimai-siyasi mühitə düşmüş, qanlı döyüşlərin şahidi olmuş, ayrı-ayrı ideoloji, dini 

və fəlsəfi cərəyanların toqquşması sayəsində mətinləşmiş Naxçıvan xalqı dünya mədəniyyəti xəzinəsini 

zənginləşdirməyə qabil böyük şəxsiyyətlər yetişdirmişdir. Hazırda Hinduşah Naxçıvani, Əkmələddin Naxçıvani, 

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani, Məhəmmədəli Naxçıvani, Məhəmməd Təqi Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, 
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Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, Məhəmmədağa Şahtaxtlı və Əbülqasim Ordubadi kimi onlarca alim və 

şairlərimiz ədəbi irsi müstəqil Azərbaycan dirçəlişi sayəsində dünya mədəniyyətinin cahanşümul inciləri 

sırasına düşmüşlər. 

Naxçıvan tarixi və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnləri üzrə Azərbaycan xalqının klassik irsinin 

tədqiqi və nəşri sahəsində son zamanlarda böyük canlanma nəzərə çarpır. Naxçıvan mətnşünaslıq abidələrinin 

öyrənilməsi yalnız mətnşünas filoloqları deyil, bütün ictimai elmlərin nümayəndələrini də maraqlandırır və 

nəticədə isə təbii olaraq Naxçıvanın tarixi keçmişini və mədəniyyətini işıqlandırmaq üçün əsas mənbələr 

meydana çıxarır. 

Azərbaycanın ictimai-iqtisadi, fəlsəfi fikir, ədəbiyyat və ədəbi dil tarixinə, Naxçıvan tarixinə və 

mədəniyyətinə həsr olunmuş elmi monoqrafiyalarda, tədqiqat və oçerklərdə, eləcə də çoxcildli əsərlərdə qədim 

dövrlərdə və orta əsrlərdə yazıb-yaratmış yüzlərlə naxçıvanlı alimlərin, filosof, ədib və şairlərin adları çəkilir, 

bir çoxlarının əsərlərindən nümunələr verilir. Naxçıvan əlyazma mətnləri sahəsində isə bu əsərlərin sadəcə 

xronoloji ardıcıllıqla tərtib olunmuş siyahısı belə hər bir tədqiqatçının qəlbini iftixar hissi ilə doldurur. 

Orta əsr Şərq təzkirələrində bir çox naxçıvanlı müəlliflərin, alim, şair, xəttat və rəssamların, filosof və 

mütəfəkkirlərin adları çəkilir ki, onların yaratdıqları əsərlər hələ də tədqiq olunmamış və aşkara çıxarılmamışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, orta əsr Şərq təzkirəçiləri bir qayda olaraq yalnız ən məşhur müəlliflər haqqında 

məlumat verirdilər. İkinci dərəcəli müəlliflər təzkirələrə daxil edilmirdi. Bu baxımdan, Naxçıvan tarixinə və 

mədəniyyətinə dair əlyazma mətnlərinin ciddi tədqiqata ehtiyacı var. 

Naxçıvan ədib və yazıçılarının, ərəb və fars dillərində yazan müəlliflərin əsərləri bəzi səbəblərə görə 

nisbətən çox və dözümlü şəkildə mühafizə olunmuşlarsa da, Azərbaycan dilində yazan müəlliflərimizin 

əsərlərinin tapılması sahəsində hələ xeyli iş görmək lazım gələcəkdir. 

Zəngin ədəbi və bədii irsə malik Naxçıvan əlyazma mətnləri xalq ədəbiyyatının ana dilində yaradılmış 

abidələrinin toplanması və öyrənilməsi xalqımızın bədii təfəkkürü və ədəbi dilini tədqiq etmək sahəsində əsas 

problem kimi qarşıda durmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, doğma ana dilimizdə yazılmış şeir, bədii nəsr və 

xalq yaradıcılığı abidələri, Naxçıvan tarixi və mədəniyyətinə dair qədim əlyazma mətnləri bu vaxtadək layiqincə 

toplanıb nəşr edilməmiş və müasir səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Uzun əsrlərdən bəri zəngin elmi ənənələr 

yaratmış orta əsr Naxçıvan tarixi və mədəniyyəti haqqında yalnız Azərbaycanda deyil, eyni zamanda, dünya 

şərqşünaslığında da indiyədək heç bir monoqrafik tədqiqat aparılmamış və bu elm sahəsi sistemli şəkildə 

işıqlandırılmamışdı. Nəinki klassik Naxçıvan mətnləri, hətta çağdaş mətnşünas alimlərin klassik mətnlərin 

tədqiqi və nəşrə hazırlanması sahəsində əldə etdikləri zəngin təcrübə ümumiləşdirilərək, geniş araşdırmalarla 

müasir Azərbaycan mətnşünaslığı və onun nəzəri problemləri də kompleks şəkildə öyrənilməmişdir. Bununla 

da, Naxçıvan tarixi və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnlərini öyrənməkdən çox, ayrı-ayrı abidələrin elmi-

tənqidi mətninin tərtibinə və nəşrinə daha çox yer vermişlər. Bu tədqiqat əsəri də müasir Naxçıvan tarixi və 

mədəniyyətinin elmi, onun metod və prinsiplərinin öyrənilməsi istiqamətində atılmış addımdır. 

İstər Naxçıvan tarixi və mədəniyyətinə dair əlyazma mətnlərinin öyrənilməsi, istərsə də onun gələcək 

inkişafı perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından, klassik mətnlərdə aşkar edilmiş təhriflərin və onları 

doğuran səbəblərin müəyyənləşdirilərək sistemli şəkildə şərh edilməsi, eləcə də çağdaş əlyazma mətnləri 

elminin özülünü təşkil edən Naxçıvan tarix və mədəniyyətinin araşdırılması bu elmi sahənin öyrənilməsi 

baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Digər tərəfdən isə, belə araşdırmalar orta çağdaş Azərbaycan ədəbi-

tənqidi fikir tarixinin öyrənilməsinə də əvəzsiz yardım göstərəcəkdir. 

Orta əsr Naxçıvan əlyazma mətnlərin öyrənilməsində naxçıvanlı ədiblərin əsərlərinin XIX əsrin birinci 

yarısından başlayaraq, Asiya və Avropanın bir sıra ölkələrinin mətbəələrində nəşr edilməsi faktı aşkarlanmışdır 

ki, bu da onların elm və ədəbiyyat aləmində böyük maraq doğurduqlarına dəlalət edir. London, Varşava, Sankt-

Peterburq, Kazan, İstanbul, Bombey, Laknau, Tiflis, Təbriz və başqa şəhərlərdə naxçıvanlı müəlliflərin 

əsərlərinin istər ana dilində, istərsə də ərəb, fars, rus və bəzi Avropa dillərində nəşr edilməsi, əlbəttə milli 

mədəniyyətimizin nüfuzunu artırır. 

Danılmaz həqiqətdir ki, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış 2002-ci il 7 avqust 

Fərmanı ilə AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin yaradılması nəticəsində elmi tədqiqat işlərinin daha da aktiv 

şəkildə təşkil edilməsi və bölgə maraqlarının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm nəticələr əldə olunmuşdur. 

Bölmənin Əlyazmalar Fondu Naxçıvan əlyazmaları mətnlərinin aşkara çıxarılması istiqamətində mühüm işlər 

görmüşdür. Zəngin tarixi keçmişə malik XII əsr Atabəylər yadigarı «Munisnamə» əsəri tərəfimizdən tədqiq 
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edilərək tərcümə olunmuş və nəticədə elmi monoqrafiya kimi çap olunaraq mətnşünaslıq elmin’ yeni töhfə 

vermişdir. 

Bununla belə, bəzi naxçıvanlı müəlliflərin, eləcə də Naxçıvan haqqında yazıb yaratmış şair və 

yazıçılarımızın elə maraqlı əsərləri vardır ki, kifayət qədər öyrənilmədiyindən həm bu əsərlər, həm də onların 

müəllifləri elm aləminə о qədər də məlum deyildir. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı tarixində bu tədqiqat işində Naxçıvan tarixinə və mədəniyyətinə dair 

əlyazma mətnləri, ümumiyyətlə mətnşünaslıq elminin tarixi və fəlsəfi köklərinin, inkişaf yollarının, eləcə də 

çağdaş əlyazma mətnləri, onun metod və prinsiplərinin kompleks şəkildə araşdırılması bir məqsəd kimi qarşıya 

qoyulmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ 

Рукописные тексты об истории и культуре Нахчывана 

 

Очень велики заслуги наших ученых в области текстологического исследования и оформления 

научно-критических текстов, созданных в течение долгих столетий памятников Нахчыванской истории 

и культуры, обладающих богатым художественным и научным наследием. В результате из трудов 

собраны научно-критические тексты таких классиков Азербайджана как Аджами Нахчывани, 

Акмаледдин Нахчывани, Хиндушах Нахчывани, Мухаммед ибн-Хиндушах Нахчывани, на основе их 

текстов опубликованы превосходные массовые издания. 

 

SUMMARY 

Manuscripts about history and culture of Nakhchivan 

 

Services of our scientists in the field of textual research and making up of scientifically-critical literary 

monuments of the Nakhchivan history and culture which have been created during long centuries and possess 

rich art and scientific heritage are very great. As a result of their works scientifically-critical texts of such 

classics of Azerbaijan asAjami Nakhchivan!, Akmaleddin Nakhchivan!, Hindushah Nakhchivan!, Mohammed 

ibn-Hindushah Nakhchivan! are collected, excellent popular editions are published on the basis of these texts. 

 

Dövlət və Din.-2010.-№1-2.-S.44-48. 
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Naxçıvan və İrəvanın işğal dönəminin tarixinə dair monoqrafik tədqiqat 
 

Naxçıvan Böyük türk dünyasının ən qədim və məşhur məkanlarından biridir.  Naxçıvan bütün halları, 

coğrafi tutumu, tarixi siması ilə türk nəfəsli, türk rəngli, türk hökmlü, türk ləyaqətlidir. Onun dağları əzəmətli və 

vüqarlıdır: özünün əzəməti, vüqarlı və dəyanətli olması da bu dağlardan gələn əlamətlərdir. Naxçıvan milli tarixi 

gerçəkliyimizin ən qədim məkan- mərkəzlərindən biri kimi, Borçalı, Ərdahan, Qars, Ərzurum və Ərzincan, 

Maku, Xoy, Təbriz bölgələrinin əhatə və nüfuz dairəsində qərar tapmış, Azərbaycan ərazilərini ələ keçirməyə 

çalışan çar Rusiyasının törətdiyi müharibələrin, siyasi hadisələrin tarixi burulğanları içərisində çox böyük 

təzyiqlər altında qalmışdır. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərindən Naxçıvan tarixinin siyasi vəziyyəti Ümumşərq, 

Ümumqafqaz, Ümumazərbaycan hadisələrinin ən dramatik və zəngin səhifələrinə çevrilib. Ümumilikdə, 200 

ildən çoxdur ki, Naxçıvana qarşı düşmən hücumları  davam edir. 

Bütün bu tarixi dramatizmin həm siyasi-ictimai, həm də milli mənəvi, xəlqi vəziyyətləri xüsusi tədqiqatlar 

tələb edir. Təəssüf ki, mövcud tarixşünaslıq ümumi sözçülükdən, bəsit qəzetçilik təsəvvürlərindən irəli gedə 

bilmir.  

Lakin bunlardan fərqli olaraq, tarixi hadisələrə sistematik xronoloji faktlar və münasibətlər 

dramatizmindən yanaşmaq tərzinə görə, tarix elmləri namizədi, dosent, Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri Zəhmət Şahverdiyevin ötən il nəşr etdirdiyi "Naxçıvan bölgəsi XIX-XX 

əsrin əvvəllərində" (Bakı, "Elm", 2008) və bu il rusca buraxdırdığı "Azerbaydjanskaya derevnya v posledney 

treti XIX v.( po materialam Naxiçevanskoqo "Şaruro-Daralaqezskoqo uezdov), (Baku, "Elm" 2009) 

monoqrafiyaları çağdaş tarixşünaslığımızın uğurlu nümunələri kimi elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir. 

Monoqrafiyanın hansı elmi- tarixi məziyyətləri vardır? Əvvəla, qeyd edək ki, Naxçıvanın XIX əsr boyu 

və XX əsrin əvvəllərinin tarixi simasını konkret prizmalarından araşdıran Zəhmət Şahverdiyev  faktlara və tarixi 

hadisələrin ictimai-siyasi, milli mənəvi köklərinə əsaslanaraq, məsələlərə tam ciddi və elmi -konseptual 

səciyyələrdən yanaşır. Tədqiqatçının birinci yanaşma səciyyəsi budur ki, o, Naxçıvanın qədim dövrlərdən bəri 

Azərbaycan tarixi daxilindəki yeri məsələsinə toxunur və arxeoloji qazıntıların verdiyi faktlara dayanan 

tarixçilərin digər ümumazərbaycan məkanları kimi, Naxçıvana da  həssas tarixçilik meyarından yanaşmışdır. 

Müəllif, İlkin olaraq, yada salır ki, miladdan əvvəlki minilliklərdən başlayaraq, Naxçıvan mahalı da Manna, 

Midiya, Əhəməni dövlətlərinin, miladın I əsrində isə Albaniya kimi qüdrətli dövlətin tərkibində olmuşdur.  

Zəhmət Şahverdiyev Naxçıvan bölgəsinin tarixi vəziyyətlərinə dair faktları sadalayır, ümumazərbaycan 

tarixi daxilində Naxçıvana dair məxəzlərə və tədqiqatlara əsaslanaraq, bir sıra mühüm faktları yada salır. O 

faktları ki, düşmən onları dilə gətirmək, yada salmaq istəmir; çünki o faktlar məkrə, yalana heç cürə uyuşmur.  

Tədqiqatçı məsələlərə sistematik olaraq, tarixi sürəclərin işığından yanaşır və Naxçıvanın XIX əsr və XX 

əsrin əvvəlləri zamanına dair  gerçəkliklərini tədqiq edərkən ilkin olaraq, tarixin arxiv sənədlərinə istinad etməyi 

üstün tutmuşdur.   

Uzun illər Tiflis, İrəvan, Moskva, Sankt-Peterburq arxivlərində araşdırdığı sənədlərin işığında müəllif elə 

faktları təqdim edir ki, indiyədək o faktları yad etmək sanki tarixin "yadından çıxmışdır".   

Bütün problem-faciələrin əsası Naxçıvan xanlığının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalından sonra 

başlayır. Z. Şahverdiyev bu məsələlər üzrə araşdırmalarında tarixi gerçəkliklərin faktiki nəticələrini  dilə 

gətirməklə hadisələrin ictimai-siyasi köklərini də açıqlamış olur. Bu köklərin daxili stimulu belə bir tarixi 

gerçəkliyə bağlıdır ki, Rusiyanın Qafqaza qarşı yürüş və basqınlarının acı nəticələri Naxçıvana da ağır  zərbələr 

vurmuşdur. XVIII əsrin sonlarından başlayaraq, çar hökuməti Qafqaza qarşı açıq- aşkar işğalçılıq iddialarını 

daha da genişləndirmişdir. Giorgiyevski müqaviləsindən sonra (1783) Rusiyanın Azərbaycan ərazilərinə və 

xanlıqlara qarşı işğalçılıq maraqları artdı. Tədqiqatçının bəzi tarixi gerçəklikləri  fakt kimi yada salarkən diqqəti  

problemin, hadisələrin əhatə dairəsinə, ağırlıq aktlarına yönəltmişdir. Ağırlığın ilkin stimulu bundan başladı ki, 

ruslara, Xoy və İrəvan xanlıqlarına münasibətdə Naxçıvanın mövqeyi zəiflədi. II İrakli Naxçıvana hücumlar 

etdi. Digər bir halda, Qarabağ xanının "Naxçıvanda möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün Xoy və Urmiya 

xanlıqları da Naxçıvan xanlığının müdafiəsinə qalxmağa təhrik edilirdi".  

Kəlbalı xanın (1787-1820) hakimiyyətə gəlməsi, ruslarla birtərəfli münasibət yaratması faktı da XIX əsrin 

ciddi hadisələrindən biri kimi, təkcə Naxçıvan və İrəvan üçün deyil, həm də Qarabağ xanlığı üçün də siyasi 

gərginliklər yaradırdı. Bu, Azərbaycana xəyanətin daha ciddi və aşkar şəkil almasının yeni təzahürü idi. 

Tədqiqatçı  bunları da xatırladır ki, Qacarın 1795-ci il yürüşündən sonra Rusiya çarı II Yekaterina V. Zuboru 
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1796-cı ildə Qafqaza göndərir. Kəlbalı xanla Zubov arasında yazışma olur və Kəlbalı xan Rusiyanın təbəəliyini 

qəbul edəcəyini bildirir. 

Tədqiqatçı, doğru olaraq, faktları sadalayır, ona dair şərh vermir. Burada faktlar özü-özünü şərh edir və bu 

faktların işığında  Azərbaycanın tarixi faciələrinin siyasi, milli təbəddülatları aydın görünür.  

Kəlbalı xan da başqaları kimi rus təbəəliyini Azərbaycanın nicatı üçün qəbul etmirdi; hər şey vəzifə 

tutmaq, öz titulunu saxlamaq üçün idi. Ağa Məhəmməd Şah Qacar türk dünyasını, Şimali və Cənubi Qafqazı rus 

işğalından qorumaq üçün yürüş etmişdi. Ruslar xanlıqlar arasındakı münasibətləri pozmaq üçün hər kəsi bir 

vədlə öz tərəfinə çəkirdi. Xəyanətinə görə Kəlbalı xan tutulub Tehrana aparıldı, bir gözü çıxarıldı, bir daha belə 

xəyanətlər etməməsi şərtilə altı ildən sonra buraxıldı, İrəvana göndərildi. Onun ruslarla yenidən birtərəfli 

əlaqələr yaratması İrəvan və Naxçıvan ərazilərini təcavüz altında qoydu. Bu birtərəfli münasibətlərin  

nəticələrindən biri bu oldu ki, tədqiqatçının da qeyd etdiyi kimi, Danil Eçmiədzinə rəhbər təyin edildi. Sisyanov 

1804-cü ildə rus-İran müharibəsinin başlanmasınadək Kəlbalı xanın vasitəçiliyi ilə Danil-Davit məsələsini həll 

etməyə cəhd göstərirdi. Bu, yerli əhalini - türkləri sıxışdırmaq, onları hüquqsuz hala salmaq siyasətinin 

başlanması demək idi. Lakin İrəvan və Naxçıvan əhalisinin, habelə onlara kömək edən Xoy, Maku 

döyüşçülərinin mübarizliyinə görə ruslar İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını işğal edə bilmədilər.  

Kəlbalı xan "Gülüstan" müqaviləsindən sonra da ruslarla əlaqələr yaradır, işğal altında olan Azərbaycan 

ərazilərinin azad edilməsi üçün vahid milli siyasətin yeridilməsinə maneələr törədirdi. Təəssüf ki, bunu 

"Naxçıvan xanlığı" kitabının müəllifləri Naxçıvanın  müstəqilliyi siyasəti hesab edirlər.  

 

1820-ci ildə Kəlbalı xan ölür. Bundan sonra oğlu Ehsan xanın fəaliyyəti önə çıxır. 1826-cı ildə Şah- 

Azərbaycan qoşunları ələ keçirilmiş əraziləri geri qaytarmaq üçün hücuma keçirlər. Lakin Ehsan xanın və 

Mehdiqulu xanın Paskeviçə gizlicə məktub göndərərək rus təbəəliyini qəbul etmək istəmələri həm İrəvan, həm 

də Naxçıvan xanlıqlarının ruslar tərəfindən işğalı ilə nəticələnir.    

Bütün bunlara nəzərən, müəllifin tədqiq metodolojisi üçün xarakterik olan bir məziyyəti də qeyd etmək 

gərəkdir: tədqiqatçı  faktları arxiv materialları və araşdırmalar sistemi kontekstindən    yada salmaqla Naxçıvan 

xanlığının XIX əsrin əvvəllərindəki  ictimai, siyasi vəziyyəti   haqqındakı birtərəfli baxışlara aydınlıq 

gətirmişdir. 

Zəhmət Şahverdiyevin tədqiqata cəlb etdiyi ikinci məsələ Naxçıvanın işğalından sonrakı mərhələyə 

aiddir. Konkret olaraq, bu məsələni "Rusiya imperiyası tərkibində Naxçıvanın inzibati-ərazi quruluşu və idarə 

sistemi" adı ilə bağlayır. 

Tədqiqatçı bunu xatırladır ki, Naxçıvan zəbt edilərkən onun əraziləri Dərələyəz və Azadciran mahallarını 

əhatə edən  bölgələrdən ibarət idi. Naxçıvan xanlığı işğaldan əvvəl Cənubi Azərbaycana tabe idi (səh. 40). 

İşğaldan sonra Naxçıvan və Azadciran (Ordubad) dairəsinin naibliyi Ehsan xana və Şıxəli xana tapşırıldı. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu vəzifə onların ruslara xidmətinin (əraziləri tabe etmələrinin) nəticəsi olaraq 

verilmişdir.  

İnzibati baxımdan işğaldan əvvəl İrəvan xanlığının 15 mahaldan ibarət olması faktını rus arxiv sənədlərinə 

əsasən söyləyən tədqiqatçı həm İrəvan, həm də Naxçıvan xanlıqlarının  Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli 

mövqeyə malik olduğunu diqqət mərkəzinə çəkir. Müəllif , rus arxiv sənədlərinə əsasən, işğaldan əvvəl İrəvan 

xanlığının 15 mahaldan ibarət olduğunu da göstərir. Bunlar aşağıdakılardan ibarət idi: 1)Qırxbulaq; 

2)Zəngibasar; 3)Qarnibasar: 4)Vedibasar; 5)Şərur mahalı; 6)Sürməli mahalı; 7)Dərəkənd-Parçenis mahalı; 

8)Saatlı mahalı; 9)Talin mahalı; 10)Seyid Axsaxlı mahalı; 11)Sərdarabad mahalı; 12)Karpibasan mahalı; 

13)Abaran mahalı; 14)Dərəçiçək mahalı; 15)Göyçə mahalı. 

İrəvan xanlığının başçısı Hüseyn xan idi.  

1827-ci ildə xanlıq rusların əlinə keçəndən sonra öz müstəqilliyini itirdi. Oktyabrın 26-da Naxçıvan və 

İrəvan xanlıqları üçün A.İ. Krasovskinin komandanlığı ilə Müvəqqəti idarə yaradıldı. İdarəetmədə daha iki 

məsul şəxs var idi: erməni Nerses Astaraketsi və Borodin. Ümumilikdə, Naxçıvan və Ordubad nahiyələrində rus 

pristavlarına xüsusi rol verilmişdi. Buradaca belə bir faktı yada salmaq lazımdır ki, çar hökuməti Qafqazı, 

türklərin ərazilərini- Dərbənddən başlayaraq bütün Şimali Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək üçün ayrı-ayrı 

ölkələrdə yaşayan erməniləri də şirnikləndirmiş, onlardan əsgər, döyüşçü dəstələri yaratmış, Azərbaycanda 

"Erməni vilayəti" yaratmağa söz vermişdir. 
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Tədqiqatçı Z. Şahverdiyev tarixi faktları müqayisə və analiz mərkəzinə çəkməklə Azərbaycanın işğalının 

tarixi faciələrinin 1828-ci il məğlubiyyətindən sonra gerçəkləşdiyini göstərir. 1830-cu il arxiv sənədlərinə 

istinadən müəllif tezis şəklində yazır ki, 1828-ci ilin 21 martında I Nikolayın fərmanı ilə İrəvan və Naxçıvan 

xanlıqlarının əraziləri əsasında "Erməni vilayəti" yaradıldı. 1828-ci ilin aprelində vilayətin rəisi A.Q. 

Çavçavadze (1786-1846) təyin edildi.  

 

1830-cu ildə vilayətin idarəsi erməni D.O. Behbudova (1793-1867) tapşırıldı. 1833-cü ildə iyun ayının 

23-də çar hökumətinin qəbul etdiyi əsasnaməyə görə, "Erməni vilayəti" adlandırdıqları İrəvan əraziləri 4 dairəyə 

bölünür: 

1)İrəvan dairəsi. Buraya Dərəçiçək, Qırxbulaq mahalları daxil idi.  

2)Şərur dairəsi. Buraya Şərur, Vedibasar, Qarnibasar, Zəngibasar mahalları daxil idi.  

3)Sürməli dairəsi. Buraya Sürməli, Dərəkənd-Parseniç mahalları daxil idi.  

4)Sərdarabad dairəsi. Buraya Saatlı, Talin, Seyidli-Axsaxlı, Abaran, Karpi, Sərdarabad mahalları daxil idi.  

Əsasnaməyə görə, Naxçıvan vilayəti və Ordubad dairəsinin inzibati- ərazi bölgüsü əvvəlki şəkildə 

saxlanılır. 

Ehsan xan və Şıxəli bəy polismeystr vəzifəsinə təyin edildi. Onlar da "Erməni vilayəti" idarəsinə tabe 

idilər. (səh.43). 

1840-cı ilin 10 aprelində I Nikolayın imzaladığı fərmana görə, Şimali Azərbaycan əraziləri qəzalara 

bölündü. İrəvan vilayəti İrəvan qəzasına, Naxçıvan və Ordubad əyalətləri Naxçıvan qəzasına aid edildi. 

1846-cı il 14 dekabr fərmanına görə, Zaqafqaziya 4 quberniyaya bölündü: 1)Tiflis quberniyası; 2)Kutaisi 

quberniyası; 3)Şamaxı quberniyası; 4)Dərbənd quberniyası.  

Naxçıvan Tiflis quberniyasının tərkibinə verildi. 

İki il yarımdan sonra 1849-cu ilin 9 iyununda İrəvan quberniyası yaradıldı və quberniya 5 qəzaya 

bölündü: 1)İrəvan qəzası; 2)Aleksandrapol qəzası; 3)Novobayzet qəzası;  4)Naxçıvan qəzası ; 5)Ordubad 

qəzası. 

Zəngibasar, Sürməli, Şərur, Sərdarabad mahalları İrəvan quberniyasına, Naxçıvan və Dərələyəz mahalları 

isə Naxçıvan qəzasına aid hesab edildi. 

1867-ci ilin 9 dekabrından Ordubad qəzası Naxçıvan qəzasına daxil edildi. Əvəzində İrəvan quberniyası 

üçün Eçmiədzin qəzası yaradıldı. 

1874-cü ildə Şərur-Dərələyəz və Sürməli qəzaları yaradıldı.  

Monoqrafiyadan göründüyü kimi, Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının  işğal edilməsi, ərazilərin tam nəzarət 

altına alınması üçün çar hökuməti qeyri-sabit, dəyişkən siyasət yeridirdi. Müəllifin bunları yada salmaqda 

məqsədi rus imperializminin Azərbaycanın başına gətirdiyi siyasi oyunların törətdiyi faciələrin mənzərəsini göz 

önündə canlandırmaqdır. Tədqiqatçı indiyədək gizli saxlanılan faktları çox dəqiq və yığcam şəkildə sadalayır, 

İrəvan və Naxçıvan ərazilərinin siyasi coğrafiyasının işğaldan əvvəl və işğaldan sonrakı vəziyyətini yada salır. 

Burada daha bir elmi xarakteristikanı qeyd etmək istərdik: Z. Şahverdiyev rusların siyasi tarix arxivlərinin 

məlumat və bildirişlərini faktlar və sübutlar semantikasından açıqlayır. Fakt- faktdır; faktlara yozum yoxdur, 

faktların törətdiyi tarixi, siyasi, milli hüquqsuzluqlar vardır. Siyasi zorakılıqlar artdıqca Azərbaycanın milli və 

tarixi haqları da əlindən alınmışdır. Müəllif, hər şeydən əvvəl, Azərbaycan əraziləri hesabına "Erməni vilayəti" 

yaratmaq zorakılığının törətdiyi faciələrin yaxın tarixi keçmişini yada salır, rus imperialist siyasətini, erməni 

palanının içərisində saxlanılmış yalanların tarixi gerçəkliklər işığında bir daha aşkara çıxdığını sübut edir. 

Monoqrafiyanın elmi məziyyətlərini xarakterizə edən cəhətlərdən biri də xəritələrin təqdim 

edilməsindədir. Xəritələrin siması aydın və qabarıqdır, onların üzərində həkk olunmuş faktların dili və sübutu 

daha canlıdır. Z. Şahverdiyevin təqdim etdiyi xəritələr müxtəlif tarixi gerçəkliklərin sübutları kimi ən mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. Xəritələrin tarixi yaddaşı daha iti və canlıdır. Burada aşağıdakı faktlar əks olunur:  

1727-ci ilə dair İrəvan əyaləti və Naxçıvan sancağını əks etdirən xəritə; 

1802-ci ilə aid Qafqaz xəritəsi;  

1821-1828-ci illəri əhatə edən Şimalı Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı dövrünü əks etdirən 1821-

1828-ci illərin coğrafi vəziyyətinə dair xəritə; 

XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünü əks etdirən xəritə; 

Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsünə aid 1840-cı ildə hazırlanmış xəritə;  
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1846-1860-cı illərin ərazi bölgüsünü göstərən xəritə; 

1870-ci illər Qafqaz diyarının xəritəsi; 

1903-cü ildə hazırlanmış xəritələr: birincisi, Naxçıvan qəzasına, ikinci, Şərur-Dərələyəz qəzasına aid 

əraziləri əks etdirir. 10-cu xəritə 1905-1906-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımının 

ərazi materiallarını əks etdirir. 

11-ci xəritə 1915-ci il üçün Cənubi Qafqazın inzibati-ərazi bölgüsünü əks etdirir. 12-ci xəritə isə 

Azərbaycan Respublikasının indiki inzibati- ərazi bölgüsünə aiddir.  

Ümumiyyətlə, monoqrafiya Naxçıvan və İrəvan bölgələri üzrə XIX əsrə və XX əsrin əvvəllərinə aid bütün 

məlumat-faktları canlandırır, Azərbaycanın iki yerə bölünməsi faciəsinin Naxçıvan və İrəvan yaddaşlarını 

vərəqləyir.  

Kitabda Naxçıvan bölgəsinin XIX əsrə, XX əsrin əvvəllərinə dair iqtisadi və sosial həyatına, ermənilərin 

Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Naxçıvan ərazilərinə köçürülməsi və yerləşdiklərindən sonra yerli əhaliyə 

qarşı soyqırımı törətmələrindən,  habelə Naxçıvan bölgəsində mədəniyyətin inkişafı kimi məsələlərdən bəhs 

edən fəsillər də elmi səviyyəsinə, əhatə dairəsinə görə dolğundur. "Naxçıvan bölgəsinin iqtisadi vəziyyəti" adlı 

fəsildə məlumatlar dramatik xarakter daşıyır. Əslində kitabın bütün bölmə və fəsilləri dramatik özəlliklərə 

malikdir. İqtisadi vəziyyətin faktoloji səciyyəsi monoqrafik tutumuna görə tədqiqatın əsas göstəricilərindəndir. 

Bu fəsildə kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlərin sosial-ictimai mənzərəsi əks olunur; bunlar bilavasitə siyasi 

münasibətlərin ifadə əmsallarını üzə çıxarır. Tədqiqatçı iqtisadi vəziyyət və münasibətləri bölgənin coğrafi 

şəraitinə, iqliminə, məşğuliyyət və maraqlarına, əhalinin həyat-yaşam səviyyələrinə aid olan problemlər 

kontekstindən  araşdırmışdır. Ümumiyyətlə, bu məsələlərin əsas ideya-siyasi konteksti bundan ibarətdir ki, çar 

hökuməti siyasi işğalını iqtisadi-mədəni sahələr üzrə möhkəmləndirir, əhalinin milli  mənəvi həyatına müxtəlif 

psixoloji təzyiqlərdən, məqsədli islahat- dəyişmələrdən təsir edir, milli xarakter və münasibətlərdə psixoloji 

təzyiqləri siyasi faktor kimi artırırdı.  

Kitabda kənd təsərrüfatı və aqrar münasibətlər sırasında taxılçılıq, maldarlıq, bağçılıq və üzümçülük, 

ipəkçilik, pambıq və tütün istehsalı üzrə göstəriciləri əhali məşğuliyyətinin gündəlik həyat normaları, 

yaşayışlarını təmin edən sahələr kimi xarakterizə edir. Bu məlumatlar daxilində diqqəti çəkən daha bir faktor 

Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz bölgələrində əkinə yararlı torpaq sahələrinin ərazilər, yaşayış məntəqələri üzrə 

həcminin göstəriciləridir. Bu zaman göstərilir ki, Naxçıvan qəzasında 35988 desyatin əkin üçün yararlı torpaq 

sahəsindən istifadə edilirdi.  Şərur-Dərələyəz qəzasında isə bu göstərici 59107 desyatin idi. 

Əhalinin məşğuliyyəti sahəsində sənətkarlıq peşələrində çalışanların sayı və maraqları da milli 

məşğuliyyətin simasını əks etdirən faktlar kimi diqqəti cəlb edir. Müəllif hələ 1964-cü ildə A.S.Sumbatzadənin 

sənət sahələrindən bəhs edən və sənətkarların siyahısını verən cədvəllərdəki faktları da oxuculara təqdim edir.  

Naxçıvan əhalisinin say tərkibləri üzrə araşdırmalar da kitabın maraqlı bölmələrindəndir. Burada müxtəlif 

illər üzrə Naxçıvan, Ordubad və Şərur-Dərələyəz bölgələrində əhalinin say dinamikasına dair vaxtilə rus mənbə 

və arxivlərinin, məsələn, İ. Şopenin, S.P.Zelinskinin, habelə 1893-cü ildə Tiflis Qubernya İdarəsinin hazırladığı 

cədvəllərin təqdim edilməsi də diqqəti cəlb edən materiallardır. Naxçıvan, İrəvan, Şərur-Dərələyəz bölgələrində 

demoqrafik vəziyyətə - əhalinin say tərkibinə dair faktlar, rəqəmlər rus siyasi maraqlarının çərçivəsindən 

hazırlanmışdır, lakin bununla belə, Azərbaycanda ermənilərin yerləşdirilməsi faktlarına dair məlumatlar  

inkaredilməz sübutlar kimi diqqət yetirilməli məsələlərdir. 

Kitabın 4-cü fəslində müəllif ermənilərin Azərbaycana köçürülmə, yerləşdirilmə siyasətini, habelə həmin 

yerləşdirilən, məskunlaşdırılan ermənilərin Azərbaycanda törətdiyi soyqırımının, faciələrin ərazi-məkanlarını və 

zamanlarını konkret faktlar, rəqəmlər üzrə şərh edir. Göstərir ki, ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi 

siyasəti I Pyotrla (1682-1721) başlanmışdır. I Pyotr köçürməyə dair 1724-cü ildə noyabrın 10-da fərman 

imzalamışdır. Tədqiqatçı Z. Şahverdiyev bunu qeyd edir ki, 1768-1774-cü illər rus-türk müharibəsindən sonra 

çar hökuməti Krımdan köçürülən ermənilər üçün Rostov vilayətində "Yeni Naxçıvan" adlı yaşayış məskəni 

yaratdı. Qeyd edək ki, XVIII əsrin sonu və XIX əsrin ilk illərində rusların Azərbaycan torpaqlarına hücumu həm 

də ermənilərin tədricən yerləşdirilməsi ilə paralel aparılırdı. 

Beləliklə, XIX əsr boyu, habelə XX əsrin əvvəllərində İrandan-Cənubi Azərbaycandan, Türkiyədən 

minlərlə erməni ailələri Naxçıvana, İrəvan xanlığına, Qarabağa köçürüldü. Kitabda köçürülmə faktlarılnı əks 

etdirən cədvəllər də verilmişdir. Burada hansı bölgələrə - şəhər və kəndlərə neçə nəfər ailə və fərdin 
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köçürülməsinə aid göstəricilər də öz əksini tapmışdır.  Köçürmədən əsas məqsəd rusların Zaqafqaziyada toplum 

yaratmaq, erməni adına məskən-mərkəzlər salmaq, Azərbaycanın Qafqaz hissəsini tam ələ keçirmək idi.   

Tədqiqatçının qruplaşdırdığı və sistemli şəkildə təqdim etdiyi  sənədlər-sübutlarla, faktlarla rusların və 

ermənilərin Azərbaycanda-Qafqazda törətdikləri faciələrə dair nə qədər hadisə və münasibətləri aydınlaşdırmaq, 

şərh etmək olar! Bizcə, kitabın başqa tədqiqat əsərlərindən üstünlüyü də burasındadır. 

Tədqiqatçı Naxçıvan bölgəsində rus çarizminə qarşı mübarizəyə- azadlıq hərəkatına da ayrıca səhifələr 

ayırmışdır. Xalq hərəkatı ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən yaradılmış, müxtəlif istiqamətlərdə yayılmış, sürəkli şəkil 

almışdır. Bu mübarizə bir əsrdən çox davam etmişdir. Kitabın bu bölməsində (səh.132-141) Qaçaq Nəbi və 

onun silahdaşlarının mübarizəsinə dair yeni faktlar-məlumatlar vardır. 

Zəhmət Şahverdiyev kitabın V-VI fəsillərində XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, XX əsrin əvvəlləri də 

daxil olmaqla, Naxçıvanda məktəb və maarifin inkişafı məsələlərinə dair faktlar sadalayır, ədəbi-mədəni 

həyatda baş vermiş hadisələrin milli mənəvi xarakterini, ictimai-siyasi və sosial dəyərlərini açıqlayır; böyük 

ziyalılar ordusunun simasında mədəni həyatdakı inqilabi, mənəvi-iradi əlamətləri diqqət mərkəzinə çəkir. Bütün 

bunlarla bərabər, müəllif milli mədəniyyətimizdə xüsusi xidmətləri olan yazıçı və alimlərin, pedaqoqların, 

ictimai-siyasi xadimlərin fəaliyyətləri ilə bağlı məsələlərə dair xülasə verir. Tədqiqatçı tarixi yaddaşımızın ən 

dramatik səhifələrini, milli fəlakət və faciələr doğuran səbəbləri bütün vacib olan faktlar və məlumatların 

kontekstində canlandırmaq prinsipini əsas götürmüşdür. Bu, kitabın elmi dəyərini əks etdirən bir keyfiyyət kimi, 

bugünkü ictimai bəlaların səbəblərinə, bu səbəblərin yaxın tarixi keçmişinə obyektiv yanaşmanın da müasirlik 

meyarını bəlirləyir.  

Kitabda həmçinin Türkmənçay müqaviləsinin, habelə I Nikolayın "Erməni vilayəti" yaradılması haqqında 

fərmanının rusca mətnləri verilir. Burada həm də Naxçıvan şəhər sakinlərinin kameral təsvirinin yoxlanmasına 

dair 1843-cü il arxiv sənədinin fotosurəti təqdim edilmişdir. 

Ümumiyyətlə, Zəhmət Şahverdiyevin "Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində" monoqrafiyası 

yaxın tarixi keçmişimizdə rusların Azərbaycanın - İrəvan və Naxçıvanın başına gətirdikləri faciələrə dair 

faktları, gerçəklikləri əks etdirən qiymətli tədqiqat əsəridir. 

Tədqiqatçı XIX əsrdə, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan və İrəvan bölgəsində baş vermiş regional faciə və 

ziddiyyətlərin tarixi simasını əks etdirən faktları, ictimai-siyasi, milli mənəvi təbəddülatları özündə təcəssüm 

etdirən hadisə və əhvalatların, milli münasibətlərin yaddaş sənədlərini sistematik ardıcıllıqla araşdırmış, onlara 

elmi xülasələr vermişdir.  

Kitab həm ümumi oxucu kütləsi, həm də tədqiqatçılar üçün dəyərli mənbədir. Buradakı bölmələrdə faktlar 

və göstəricilər o qədər zəngin və dəqiqdir ki, onların əsasında yaxın tarixi keçmişimizin faciələrinə dair yüz 

səhifələrlə şərhlər, təhlillər vermək olar. 

Tarix elmində faktlar və sənədlərin dilindən aydın mənbə yoxdur. Zəhmət Şahverdiyevin monoqrafiyası 

da bu faktların və tarixi gerçəkliklərin aydın salnaməsini verən sistematik və fundamental struktura malik bir 

tədqiqat əsəri kimi çağdaş tarixşünaslığın uğurlarından biridir.  

 

Əbülfəzl ƏZİMLİ, 

filologiya elmləri namizədi, dosent, 

Nadir HÜSEYNBƏYLİ, 

tarix elmləri namizədi, dosent 

 
Azərbaycan müəllimi.-2010.-12 mart.-N.10.-S.5. 
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Naxçıvan yüksək inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır 
 

Dövlət Proqramından irəli gələn tapşırıqların uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində Muxtar Respublikanın 

sosial-iqtisadi inkişafında yüksək nailiyyətlər əldə edilib 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz son illərdə iqtisadi artım üzrə dünyada 

lider dövlətə çevrilib. 2009-cu ildə də iqtisadiyyatın bütün sahələrində irimiqyaslı islahatların sistemli və 

düşünülmüş şəkildə davam etdirilməsi Azərbaycanı dünyanın ən islahatçı ölkəsi kimi tanıdıb. 2009-cu ildə 

Azərbaycanda Ümumi Daxili Məhsul 9,3 faiz, sənaye istehsalı 8,6 faiz, kənd təsərrüfatı 3,5 faiz artıb. İlin 

yekunlarına görə, ölkədə orta illik inflyasiya səviyyəsi 1,5 faiz olub ki, bu da 2004-2008-ci illərdəki orta 

inflyasiya səviyyəsindən təxminən 10 dəfə azdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, ölkəmizin uğurlarının təməlində 

düşünülmüş siyasət və düzgün qəbul edilmiş qərarlar dayanır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin 

“Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi haqqında” 23 noyabr 2003-cü il tarixli 

Fərmanı xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Bununla yanaşı, cənab Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” ötən dövr 

üçün regional inkişafın istiqamətverici sənədi olub. 

Proqramda həmin illər ərzində ayrı-ayrı rayonlarda iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirən amillər və dövlət 

dəstəyinin əsas istiqamətləri müəyyən edilib. Proqramda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

nəticəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, 

kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, əhalinin 

məşğulluq səviyyəsinin artırılması, yoxsulluğun azaldılması sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə olunub. 

Birinci proqramın əhatə etdiyi 5 il ərzində Azərbaycanda Ümumi Daxili Məhsulun real həcmi 2,6 dəfə 

artıb, onun tərkibində qeyri-dövlət sektorunun payı 84,5 faiz təşkil edib. Ölkə sənayesində 2,5 dəfə, kənd 

təsərrüfatında isə 25,2 faiz artım olub. Bu illərdə əhalinin gəlirləri 4 dəfə artıb, yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü 

ildəki 45 faizdən 2008-ci ilin sonuna 11 faizə düşüb. 766 mindən çox yeni iş yerləri açılıb ki, bunun da 547,5 

mini daimi iş yerləri olub. 

Həmin proqramın məntiqi davamı kimi ölkə başçısı 14 aprel 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nı təsdiq edib. 

Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında cənab 

Prezident İlham Əliyev deyib: “2009-cu ilin yekunlarına görə Azərbaycan dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf 

edən ölkələr sırasındadır. 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 9,3 faiz artmışdır. Hesab edirəm ki, 

bu, tarixi nailiyyətdir. Bu bir daha göstərir ki, bütün uğurlarımızın təməlində düşünülmüş siyasət və düzgün 

atılmış addımlar dayanır. Yoxsulluğun səviyyəsi 13,2 faizdən 11 faizə düşmüşdür. Bu onu göstərir ki, hətta 

böhranlı ildə Azərbaycanda yoxsulluğa qarşı çox ciddi mübarizə aparılıb”. 

Qəbul olunmuş Dövlət Proqramları Muxtar Respublikada 1996-cı ildən başlayan dinamik inkişafın daha 

da sürətlənməsinə təkan verib, inkişafın yeni istiqamətlərinin müəyyən edilməsi ilə səciyyələnib. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul olunmuş Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 iyun 2005-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilən “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Regional İnkişafı Proqramı (2005-2008-ci illər)” və 28 may 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”ndan 

irəli gələn tapşırıqların uğurla həyata keçirildiyi ötən 2004-2009-cu illər ərzində Muxtar Respublikanın sosial-

iqtisadi inkişafında bütünlükdə, o cümlədən, sənaye istehsalı, investisiya qoyuluşu, tikinti və kənd təsərrüfatı 

sahələrində, rabitə, nəqliyyat, pullu xidmət bölmələrində, istehlak bazarının inkişafında yüksək nailiyyətlər əldə 

edilib. 

Regional inkişaf proqramlarının icrası baxımından son 6 ildə Muxtar Respublikada yeni istehsal 

sahələrinin yaradılması, daxili bazarın tələbatının yerli məhsullar hesabına ödənilməsi sahəsində olduqca 

irimiqyaslı layihələr həyata keçirilib. Bu sırada irihəcmli çörək-bulka məmulatı istehsal müəssisəsi, taxılüyütmə, 

ət və ət məhsulları, quş əti, yumurta, süd və süd məhsulları, makaron, qənnadı məmulatları, halva, qənd, duz, 

dondurma, quru meyvə, meyvə şirəsi və konsentratı, şərab, tünd içkilər, tütün məmulatı, istixanalarda 

yetişdirilən tərəvəz məhsulları, paketlənmiş və qovrulmuş kənd təsərrüfatı məhsulları, müasir texnikaya 
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əsaslanan mineral sudoldurma müəssisələri, balın pasterizasiyası və qablaşdırılması, çoxlu sayda kiçikhəcmli 

çörək və lavaş istehsalı müəssisələri, balıqyetişdirmə kimi müxtəlif səpkili istehsal şəbəkələrinin adlarını 

çəkmək olar. 

Daxili bazarın tələbatı nəzərə alınmaqla əhalinin qış mövsümündə təzə meyvə-tərəvəzə olan tələbatının 

ödənilməsi məqsədilə ümumi tutumu 6120 ton olan soyuducu anbarlar tikilib istifadəyə verilib. Görülən bu 

uğurlu iş, eyni zamanda, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına həm satış, həm də mövsümlərarası saxlama 

üçün əlverişli şərait yaradıb. 

Bu illərdə qeyri-ərzaq mallarının istehsalının genişləndirilməsi daxili bazarın həmin məhsullar üzrə 

idxaldan asılılığını xeyli məhdudlaşdırıb. Hazırda Muxtar Respublikada yeni istehsal sahələri olmaqla ayaqqabı, 

müxtəlif çeşidli tikili mallar, plastik materiallar, müxtəlif borular, kərpic, dekorativ üzlük daşlar, beton, qum-

çınqıl, saydinq, yağlı və yağsız boyalar, polietilen torba və stolüstü örtüklər, mineral gübrə, mebel, çuğun və 

əlvan metallar, polipropilen kroşkadan toxunmuş parça, geniş çeşiddə məişət metal məmulatları, tikinti üçün 

müxtəlif aksessuarlar, minik avtomobilləri istehsalı müəssisələri fəaliyyət göstərməkdədir. 

Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasına, infrastrukturun və kommunal xidmətin yaxşılaşdırılmasına, 

müxtəlif təyinatlı sosial obyektlərin inşasına dövlət investisiyalarının yönəldilməsi bu illər ərzində daim 

diqqətdə saxlanılıb və son 6 ildə Muxtar Respublikada Ümumi Daxili Məhsulun həcminin 4,7 dəfə, onun 

adambaşına düşən payının 4,5 dəfə yüksəlməsinə nail olunub, bütün maliyyə mənbələri hesabına istifadə 

olunmuş investisiyaların həcmi 6,8 dəfə artıb. 

Daxili bazarın ərzaq məhsulları üzrə əsas təminatçısı, eləcə də, qida emal sənayesinin xammal təchizatçısı 

mövqeyində çıxış edən kənd təsərrüfatında çalışan fiziki və hüquqi şəxslərə güzəştli dövlət kreditlərinin 

verilməsi, taxıl əkinçilərinə istifadə etdikləri yanacaq və gübrəyə görə subsidiyaların, hər hektar taxıl əkini 

sahəsi üçün dövlətin əlavə yardım etməsi, “Aqrolizinq” xidmət sahələrinin yaradılması bütövlükdə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının dinamik artımına səbəb olub. 

Bu illər ərzində Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının ümumi həcmi 2,1 dəfə artıb, 

dənli və dənli-paxlalı bitkilərin istehsalı 27,5 faiz, kartof istehsalı 2,6 dəfə, tərəvəz istehsalı 1,1 dəfə, meyvə 

istehsalı 2,3 dəfə artıb. 

İstehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, infrastruktur sahələrinin inkişafına və yeniləşməsinə 

xüsusi önəm verilib, nəqliyyatın, rabitənin, energetika və kommunal təsərrüfatı sahələrində əsaslı işlər həyata 

keçirilib. 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, Şahtaxtı sərhəd-keçid məntəqəsində yeni inşa edilmiş körpünün, 

Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində yeni avtovağzalların istifadəyə verilməsi,  Bakı-Naxçıvan-Bakı 

müntəzəm avtomobil marşrutunun açılması, şəhərdaxili və beynəlxalq sərnişin daşınmasında xidmətin 

səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün yeni, iritutumlu yüksək komfortlu avtobusların istismara buraxılması nəqliyyat 

sektorunda xidmətin səviyyəsini əsaslı surətdə yaxşılaşdırıb, yük və sərnişin daşınmalarının həcminin artmasına 

imkan verib. Son 6 ildə nəqliyyatda yük daşınmasının həcmi 2,2 dəfə, sərnişin daşınması isə 3 dəfə artıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının informasiya cəmiyyətinə keçid sistemi daxilində inkişaf etmiş 

informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması yönündə davamlı tədbirlər görülüb, optik kabel 

magistrallarının tikintisi ilə böyüktutumlu və keyfiyyətli rabitə əlaqəsinin həyata keçirilməsinə geniş imkanlar 

yaranıb. Bu dövrdə göstərilən rabitə xidmətinin həcmi 20,3 dəfə artıb, ümumi xidmətlərin 85 faizi qeyri-dövlət 

müəssisələrinin payına düşüb. 

Əhalinin fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün regional proqramlar çərçivəsində 

mühüm tədbirlər həyata keçirilib, 87 meqavat gücündə Modul Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı 

üzərində 4,5 meqavat gücündə Su Elektrik Stansiyası tikilib istifadəyə verilib, yeni yarımstansiyalar inşa 

olunub, müxtəlif gücə malik transformatorlar quraşdırılıb, elektrik xətləri yeniləri ilə əvəzlənib. Görülən işlərin 

davamı olaraq Ordubad rayonunda gücü 20 meqavat olan Biləv Su Elektrik Stansiyasının inşası aparılır. Bütün 

bu görülən tədbirlər Muxtar Respublikanı elektrik enerjisi idxalçısından enerji ixracatçısına çevirib. 

Muxtar Respublikanın yaşayış məntəqələrinin bütövlükdə qazlaşdırılması başa çatdırılıb. 

Naxçıvan şəhərinin və rayon mərkəzlərinin su və kanalizasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi sahəsində 

əməli işlər davam etdirilir. 

Yerli istehsalın genişləndirilməsi ilə daxili bazarın təmin olunmasında yaranmış pozitiv şərait, ən əsası isə 

əhalinin həyat səviyyəsinin dinamik yüksəlişi hesabına alıcılıq qabiliyyətinin davamlı olaraq artması istehlak 
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bazarının fəaliyyətini daha da canlandırıb və bunun nəticəsində son 6 ildə Muxtar Respublikada pərakəndə 

əmtəə dövriyyəsinin həcmi 4,9 dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 6,2 dəfə çoxalıb. 

Bu illər ərzində xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi 6, o cümlədən, ixracın həcmi 26,9, idxalın 

həcmi isə 3,3 dəfə yüksəlib. 

İqtisadiyyatın davamlı inkişafı, əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılması, o cümlədən, əməkhaqlarının, 

təqaüdlərin artırılması, ünvanlı sosial yardımların verilməsi, ümumilikdə əhalinin həyat səviyyəsinin ilbəil 

yüksəlməsinə imkan verib. Son 6 il ərzində əhalinin nominal pul gəlirləri 5,3 dəfə, adambaşına düşən pul 

gəlirləri isə 4,9 dəfə çoxalıb, orta aylıq əməkhaqqının məbləği 2010-cu ilin əvvəlinə 272,3 manat təşkil edib ki, 

bu da 7,1 dəfə artım deməkdir. 

Sosial obyektlərin tikilməsi, yenidən qurulması və əsaslı təmir edilməsi sahəsində proqram çərçivəsində 

bu illər ərzində davamlı iş aparılıb. Onlarla yeni məktəb, səhiyyə obyekti-xəstəxana, həkim ambulatoriyası, 

feldşer-mama məntəqəsi tikilib və ya əsaslı şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Qədim İpək Yolunun 

bir hissəsi olan Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun ən yüksək dünya standartlarına uyğun şəkildə tikintisi 

aparılıb, respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının yenidən qurulması həyata keçirilib. 

Muxtar Respublika iqtisadiyyatında əldə olunmuş sabit artım tempi, əmək ehtiyatlarının keyfiyyətcə 

yaxşılaşdırılması, onun rəqabət gücünün artırılması və iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi yeni iş yerlərinin 

yaradılması üçün əlverişli zəmin yaradıb. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2010-cu il yanvar ayının 1-dək 

Muxtar Respublikada 41815 yeni iş yeri yaradılıb ki, onun da 27133-ü və ya 64,9 faizi daimi iş yerləridir. 2009-

cu ildə açılan 4742 yeni iş yerinin isə 3458-i və ya 72,9 faizi daimi iş yerlərinin payına düşür. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 6 il ərzində görülmüş irimiqyaslı işlərin yekunu və bu gün ölkədə 

aparılan uğurlu, məqsədyönlü iqtisadi siyasət, ölkənin mövcud maliyyə ehtiyatları və davamlı yüksələn iqtisadi 

durum yeni proqramda icrası nəzərdə tutulmuş tədbirlərin bütünlüklə və vaxtından əvvəl həyata keçiriləcəyinə 

əsaslı zəmin yaradır. Naxçıvanda səfərdə olarkən cənab Prezident İlham Əliyev ölkədə, o cümlədən, Muxtar 

Respublikada aparılan uğurlu işlər haqqında deyib: “Azərbaycanda və Naxçıvanda həm iqtisadi inkişaf, həm 

sosial məsələlərin həlli, həm də gözəl ictimai-siyasi vəziyyət mövcuddur. Bu, bizim uğurlarımızın təməl 

prinsipidir. Məhz bu möhkəm təməl əsasında biz irəliyə gedirik”. 

 

Sara ƏZİMOVA 

Yeni Azərbaycan.-2010.-12 mart.-N.45.-S.6. 
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Beş min yaşlı Naxçıvan 
(Naxçıvan səfərindən təəssüratlar) 

 

İranın Mərənd şəhərini keçəndən xeyli sonra uzaqdan görünən “İlanlı dağ” könlümüzə, gözümüzə 

böyük bir sevinc bəxş etdi. Dumanlı və qaynar Təbriz görüşlərindən sonra , sanki ruhumuza bir dinclik 

hakim kəsildi. Culfa sərhəd məntəqəsində Arazı keçəndən sonra isə sanki başqa bir dünyaya düşdük. Elə 

sərhəddəcə qarşılaşdığımız Azərbaycanın sərhəd xidməti və gömrük işçiləri ilə ilk təmasımız bizi xeyli 

sevindirdi. Adını belə soruşa bilmədiyim sərhəd xidməti baş leytenantının “icazə versəniz, maşınınıza 

baxış keçirərdik” müraciəti də, gömrük kapitanının nəzakətli rəftarı da Naxçıvanın Culfa qapısında ilk 

təəssüratlarımız idi. 

 

Naxçıvanın son illərdə çox böyük bir inkişaf yolu keçdiyini elə Culfa gömrük məntəqəsindən ayrılan kimi 

hiss edirsən. Yolboyu hektarlarla ərazidə əkilmiş ağaclar elə bil adamı salamlayır. Yolun rahatlığı və ətrafa 

heyranlığımız sürət həddini aşmağımızla nəticələnsə də, qonaq olmağımız bizi yol polislərinin ciddi 

xəbərdarlıqlardan qurtarır. Amma bir gün sonra gördük ki, getdiyimiz Ordubad — Naxçıvan yolu Naxçıvan — 

Sədərək yolunun yanında heç nə imiş. Bu yol ölkəmizdə ancaq yeni çəkilən “Aeroport yolu” ilə müqayisə oluna 

bilər. Bakıdakı yolun üstünlüyü isə, olsa-olsa, Naxçıvan — Sədərək yolundan iki dəfəyə qədər enli olması idi. 

Yolüstü 15-20 il əvvəl olduğum Culfaya dönməyə qərar verdik. Yəni əslində, uzaqdan görünən yeni 

binalar bizi buraya, az qala, güclə dartıb gətirdi. Culfa şəhərinin mərkəzi küçəsi boyunca yeni inzibati binalar, 

xəstəxana, yeni avtovağzal, ideal təmizliyi ilə seçilən küçə və həyətləri, restavrasiya edilmiş yaşayış binaları 

diqqəti cəlb edir. Baş küçənin dirəndiyi dəmiryol vağzalının yenidən qurulan 100 yaşlı binası əsaslı təmirdən 

sonra istifadəyə verilib. Modern avadanlıqlarla təchiz edilən gözləmə zalı və digər otaqlarda bu gün XXI əsrin 

10-cu ili ilə XX əsrin 10-cu ili başbaşa dayanıb. Elə oradaca öyrənirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

dəmir yolu əlaqəsi hər yerlə kəsilsə də, daxili xətlər işləyir, adamlara xidmət göstərir. 

Naxçıvan şəhərinə çatanda axşam düşmüşdü. Amma yorğunluq hiss etmirdik. Daha doğrusu, olduqca 

təmiz küçələr, Azərbaycanın heç bir yerində rast gəlmədiyimiz rəqəmli işıqforlar və ən nəhayət, çox qədim və 

yeni Naxçıvanın çilçıraqla bəzədilən əzəmətli görkəmi yorğunluğumuzu belə unutdurmuşdu. “Təbriz” otelinin 

10-cu mərtəbəsindən baxanda isə bu mənzərələr adamı heyrətləndirir. Qaranlıq gecənin fonunda, sanki, bir 

addımlıqda dayanmış “İlanlı dağ”ın silueti isə bu heyrəti qat-qat artırır.  

*** 

Naxçıvanda Heydər Əliyev Muzeyində musiqidən tutmuş hər bir eksponata, şəkillərə, ulu öndərin dəst-

xətti ilə işlənmiş qərar və sərəncamların əks olunduğu vərəqlərə qədər hər şey ulu və şanlı bir tarixdir. Amma 

burada diqqəti cəlb edən bir eksponat da var: tər-təmiz silinmiş, şüşəsi də, özü də par-par parıldayan neft 

lampası. Məhz bu “xoşbəxt lapmanın” işığında çox böyük tarixi qərarlar qəbul edilib, çox böyük tarixi görüşlər 

keçirilib. Amma bilavasitə ulu öndər ilə bağlılığı onu bu möhtəşəm saraya gətirib. Şübhəsiz ki, dili olsa idi 90-cı 

illərin o ağrılı və böhranlı dövründən çox danışardı. Amma danışa bilmir... Həm də ona görə danışa bilmir ki, 

indi az qala Naxçıvanda bütün neft lampaları ya muzeyə göndərilib, ya da evlərdə lazım olmayan bir avadanlıq 

olub. Çünki indi Naxçıvan Muxtar Respublikası elektrik enerjisi idxalçısından ixracatçısına çevrilmişdir. 

Muxtar respublikanın elektrik enerjisinə olan tələbatı 35-40 meqavatdır. Suvarma mövsümündə bu tələbat 55 

meqavata qədər artır. 14 illik fasilədən sonra regiona təbii qazın verilməsi də elektrikə olan tələbatı xeyli 

azaldıb. Eyni zamanda, əhalinin tələbatı qədər elektrik enerjisi işlətməsi və dəyərini vaxtlı-vaxtında ödəməsi 

günün reallığıdır. 2009-cu ildə istehlakçılara verilən enerji haqqı 101,4 faiz ödənilib. 

Muxtar respublikada energetika sahəsində əldə olunan uğurlar, ilk növbədə, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlıdır. Eyni zamanda, dövlət başçısının 

“Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2 

may 2005-ci il tarixli sərəncamı bu sahədə əhəmiyyətli rol oynayıb. Prezident İlham Əliyev muxtar respublikaya 

səfəri zamanı regionda həyata keçirilən tədbirlərin başlıca məqsədini belə açıqlayıb: “Maksimum dərəcədə 

Naxçıvanın öz resurslarına əsaslanıb elektrik enerjisi istehsalına imkan yaratmalıyıq”. Bu həm də o deməkdir ki, 

düşmənlə müharibə şəraitində yaşayan, ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyətli strateji regionun iqtisadi potensialını 

yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün ardıcıl tədbirlər görülməli, ilk növbədə, onun enerji problemləri həll 
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edilməlidir: “Bütün iqtisadi potensialın təməlində bu məsələlər dayanır. Əgər iqtisadi potensialı artırmaq 

istəyiriksə, enerji məsələləri mütləq həll olunmalıdır”. 

Hazırda muxtar respublikada diqqət ucuz və alternativ enerji mənbələrinin yaranmasına yönəldilib və bu 

sahədə məqsədyönlü işlər aparılmaqdadır. Ordubad rayonu ərazisində Gilançay üzərində 20 meqavat gücündə 

“Biləv” Su Elektrik Stansiyasının tikintisi davam etdirilir. Bundan əlavə, Azərbaycan hökuməti ilə İran 

hökuməti arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, Araz çayı üzərində Ordubad Su Elektrik Stansiyasının 

tikintisi aparılacaq. Culfa rayonunun Gülüstan və Ordubad rayonunun Dəstə kəndləri arasında, biri İran, digəri 

Azərbaycan tərəfdən olmaqla, iki yeni kanal tipli elektrik stansiyasının inşası da artıq gündəmdədir. 

Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, bu ərazidə hər birinin gücü 40 meqavat olmaqla iki elektrik stansiyası 

quraşdırmaq mümkündür. Layihə reallaşarsa, bu, muxtar respublika ərazisində ən iri su elektrik stansiyası 

olacaq. Yaxın illərdə külək və günəş enerjisi ilə işləyən qurğuların tikilməsi də nəzərdə tutulur. Bunun üçün 

indidən hazırlıq işləri həyata keçirilməkdədir. Əlavə olaraq, Gilançay üzərində, Naxçıvanın Batabat sahəsində 

yeni su elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün hazırlıq işləri aparılır. 

Şübhəsiz ki, bunların hər biri yaxın gələcəyin reallıqlarıdır. Ən önəmli bir reallıq da var ki, Naxçıvan ötən 

ildən Türkiyə Respublikasına 17 meqavat gücündə enerji verir.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) uğurlu icrası respublikamızın 

bütün bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dinamik inkişafın yüksəlməsinə və artım 

meyillərinin əldə edilməsinə səbəb olub. Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvan Azərbaycan iqtisadiyyatında artım 

sürətinə görə ilk yerdə dayanır. 

2009-2013-cü illəri əhatə edən regionların inkişafı ilə bağlı yeni proqramın həyata keçirilməsi muxtar 

respublikada iqtisadi fəallığın və tarazlı inkişafın daha da sürətlənməsinə əhəmiyyətli dərəcədə zəmin yaradıb. 

Naxçıvan iqtisadiyyatı çoxşaxəli olması ilə fərqlənir. Sənaye, maşınqayırma, metallurgiya, kənd təsərrüfatı, 

emal sənayesi, turizm, xidmət, ticarət bölməsi və digər sahələrin inkişafı son illərdə dinamikliyi ilə diqqəti cəlb 

edir. 

Ötən il Naxçıvanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşünün keçirilməsi qardaş ölkələrin 

dövlət başçılarının muxtar respublikanın bir sıra obyektlərində, o cümlədən, bütün regionda ən məşhur turizm 

və sanatoriya mərkəzi kimi tanınan “Duzdağ” mərkəzində olması bu bölgəyə marağın daha da artması üçün 

stimul verir. 

*** 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə qəbul edilən dövlət proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq 

Naxçıvanda quruculuq və tikinti işlərinə daha böyük yer ayrılır. Xüsusən, məktəb tikintisi önəmli yer tutur. Son 

15 ildə muxtar respublikada 150-dən çox, təkcə ötən ildə isə 11 müasir tipli ümumtəhsil məktəbi tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Eyni zamanda, məktəblərin texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması, təhsil 

müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və pulsuz dərsliklərlə təmin edilməsi, məktəb 

kitabxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Ümumtəhsil məktəblərində 

təhsilin keyfiyyətlə aparılması üçün ilk dəfə olaraq 120 elektron lövhə quraşdırılmışdır. Ali məktəblərə qəbulun 

təhlili yüksək bal üzrə dinamikanın hər il artdığını göstərir. Əgər 2008-ci ildə 219 nəfər yüksək bal 

toplamışdısa, 2009-cu ildə 500-700 arasında yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin sayı 232 nəfərə çatmışdır. 

İlk dəfə olaraq 9 nəfər Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.  

 

2009-cu ildə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərini bitirən məzunlardan 155-i Avropa və 

Asiyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsilini davam etdirmək hüququ qazanmışdır. Bütövlükdə, bu gün 

dünyanın qabaqcıl ali məktəblərində muxtar respublikadan 300-dən artıq gənc təhsil alır.  

Şübhəsiz ki, Naxçıvanda təhsildən söhbət düşəndə Naxçıvan Dövlət Universitetindən danışmamaq 

mümkün deyil. O universitetdən ki, Azərbaycanın ali təhsil ailəsinin öndə gedən üzvlərindən biridir. O 

universitetdən ki, çoxyönlü olması ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əsas elm, təhsil və fikir 

mərkəzlərindəndir. Universitetin rektoru, millət vəkili, akademik İsa Həbibbəyli deyir ki, strukturuna və 

fəaliyyətinə görə Naxçıvan Dövlət Universitetini klassik universitet adlandırırlar. Dünya universitetləri ilə geniş 

əlaqələr quran Naxçıvan Dövlət Universiteti Avrasiya məkanında çağdaş universitet kimi qəbul olunur. 

Universitetimizdə tədris prosesində və elmi tədqiqat işlərinin təşkilində ən yeni informasiya texnologiyalarından 
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geniş istifadə olunur. Zəngin maddi-texniki bazamız və kadr potensialımız XXI əsrin prinsiplərinə uyğun gələn 

yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlamağa tam təminat verir. 

Sözsüz ki, akademikin bu qısa təqdimatında bu universitet haqqında, onun böyük ənənələri haqqında çox 

az məlumat var. 15 il əvvəl 1000 nəfərə qədər tələbənin təhsil aldığı bu təhsil ocağında indi 4300 nəfər tələbə 

təhsil alır. Bizi universitetlə tanış edən akademikin təkcə tələbəyə, müəllimə yox, bütün universitetə necə qayğı 

və məhəbbətlə yanaşdığının şahidi oluruq. Doğurdan da, bu qayğı ədəbiyyatşünas və filosofların yazdığı ilahi və 

peyğəmbəranə bir vurğunluqdur. Rektor burada hər korpusu, hər auditoriyanı, hər mərtəbəni, hətta həyətdəki hər 

bir ağacı doğması kimi təqdim edir. Universitetin prorektoru, filoloq-alim Hüseyn müəllimin dediyi sözlər 

yadıma düşür: “İsa müəllim tez-tez Naxçıvanda və ölkədən xaricdə olur. Amma kənarda olduğu günlərdə də tez-

tez zəng edir, təkcə müəllimləri, tələbələri, iş-gücü yox, hətta həyətdəki ağacları da soruşur”. 

Heydər Əliyev ideyalarına sədaqətlə qulluq edən, Naxçıvan rəhbərliyinin əməli köməyini çox yüksək 

dəyərləndirən və ona arxalanan İsa müəllim əsl ziyalıdır. 

Cəlil Məmmədquluzadəni müasir Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına layiqincə təqdim edib, layiq olduğu 

zirvəyə çatdıran bu insandan nə tale, nə də cəmiyyət heç nəyi əsirgəməyib. 60 yaşı 1-2 ay əvvəl tamam olan 

akademikə, olsa-olsa, 45-50 yaş vermək olar. O, akademikdir, “Şöhrət” ordenli millət vəkilidir, xoşbəxt ailə 

başçısıdır. Bu siyahıya çoxlu əlavələr də etmək mümkündür. Adama elə gəlir ki, İsa müəllim təkcə müəllimləri 

yox, hətta hər bir tələbəni də adbaad tanıyır. 

Universitetdə çox bahalı müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyalar, auditoriyalar var. Burada 

müəllimlərin, dekan və kafedra müdirlərinin otaq və kabinetləri diqqəti cəlb edir. Amma stol, stul və kreslosuyla 

ən sadə kabinet rektora məxsusdur. Bu fərqi sual etmək istədim, amma cavabını da özüm verdim. Birincisi, bu, 

ali ziyalının təbiətində və xislətində yaşayan böyük sadəlikdir. İkincisi, İsa müəllimin qapısını təkcə böyük-

böyük adamlar yox, sadə tələbələr, aspirantlar, çox-çox uzaqlardan gələn tələbə valideynləri də tez-tez döyür. 

Yəqin, onların sıxılıb-çəkinməməsi üçün də o belə edib.  

*** 

Son illərdə Naxçıvanda aparılan uğurlu dövlət siyasəti iqtisadi tərəqqi, bütövlükdə, Azərbaycan dövlətinin 

inkişaf və quruculuq tarixidir. Beş min illik tarixi olan Naxçıvanın taleyində isə bu tarix inkişaf və yeniləşmə 

istiqamətində böyük bir təntənədir. Məhz buna görədir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanın 

işğalçılıq siyasətində Azərbaycanın digər bölgələri ilə, xüsusilə də paytaxtla, hava nəqliyyatı istisna olmaqla, 

nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrindən təcrid olunmuş vəziyyətdə olsa belə pozitiv inkişafını davam etdirməyə 

qadir olan bir bölgə kimi diqqət mərkəzində durur.  

 

Namiq ƏHMƏDOV,  

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur  

  
Xalq qəzeti.-2010.-21 fevral.-N 41.-S.3. 
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Naxçıvanda təhsilə göstərilən qayğı səmərə verir 
 

Ötən il 155 məzun xarici ölkələrin ali məktəblərinə daxil olub 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyev gəncliyin təlim-tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirərək demişdir: "Hər 

bir millətin, hər bir ölkənin gələcəyi gənclərdir. Biz gəncliyimizi nə qədər yüksək təhsilli etsək, onların 

müəyyən ixtisaslara mütəşəkkil yiyələnməsinə şərait yarada bilsək, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi və 

demək, müstəqil Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı, təhsilin inkişafı, insanların rifah halı da bir o 

qədər də yaxşı olacaqdır". Prezident İlham Əliyev də öz fəaliyyətində bu xəttə sadiq olduğunu dəfələrlə 

bəyan etmişdir: "Ölkəmizin hərtərəfli və sürətli inkişafını təmin etmək üçün biz sərmayəni ilk növbədə 

təhsilə, biliyə, gənclərimizin maarifləndirilməsinə yönəltməliyik". Bu siyasət Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da uğurla həyata keçirilir.  

 

Ötən il muxtar respublikada yeni məktəblərin inşası, onların texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması, 

təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və pulsuz dərsliklərlə təmin edilməsi, 

məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Ümumtəhsil 

məktəblərində təhsilin keyfiyyətlə aparılması üçün ilk dəfə olaraq 120 elektron lövhə quraşdırılmışdır.  

Naxçıvan MR Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasında Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov ötən ilin sosial-

iqtisadi inkişafının yekunları barədə məruzəsində dedi ki, əgər 2008-ci ildə orta məktəbi bitirən məzunlardan 68 

faizi ali məktəblərə sənəd vermişdirsə, bu göstərici 2009-cu ildə 73 faiz təşkil edib. Əvvəlki ildə abituriyentlərin 

1270 nəfəri və ya 39 faizi ali məktəblərə qəbul olunmuşdursa, keçən il bu rəqəm 1348 nəfər və ya 41 faiz olub.  

Ali məktəblərə qəbulun təhlili yüksək bal üzrə dinamikanın hər il artdığını da göstərib. Əgər 2008-ci ildə 

219 nəfər yüksək bal toplamışdırsa, 2009-cu ildə 500-700 arasında yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin sayı 

artaraq 232-yə çatıb. İlk dəfə olaraq 9 nəfər Prezident təqaüdünə layiq görülüb.  

Mühüm göstəricilərdən biri də gənclər arasında hərbi təhsilə marağın artmasıdır. Ötən il Naxçıvan 

şəhərindəki Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş 144 kursantdan 141-i ali hərbi məktəblərə qəbul olunub. 

Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən də ali hərbi və xüsusi təyinatlı məktəblərə qəbulda artım 

nəzərə çarpmaqdadır. Təkcə ötən il orta məktəb məzunlarının 29 nəfəri ali hərbi və xüsusi təyinatlı ali 

məktəblərə qəbul olunub.  

Təhsildə qazanılan uğurların digər bir nümunəsi: 2009-cu ildə muxtar respublikanın ümumtəhsil 

məktəblərini bitirən məzunlardan 155-i Avropa və Asiyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsillərini davam 

etdirmək hüququ qazanıb. Bütövlükdə bu gün dünyanın qabaqcıl ali məktəblərində muxtar respublikadan 300-

dən artıq gənc təhsil alır. 

Onu da qeyd edək ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə qəbul olunan dövlət proqramları bu regionda 

da quruculuq və tikinti işlərinin daha böyük vüsətlə aparılmasına imkan yaradıb. Məktəb tikintisi yenə də üstün 

yer tutub. Ötən il muxtar respublikada 11 müasir tipli ümumtəhsil məktəbi istifadəyə verilib. Həmin 

məktəblərdən 3-ü Naxçıvan şəhərinin payına düşüb. 1008 şagird yerlik, 5 mərtəbəli 8 saylı orta məktəbdə 41 

sinif otağı, 10 fənn kabineti və laboratoriya, 2 kompüter otağı müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilib. 

Əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 4 saylı orta məktəb şəhərin ən iri təhsil ocaqlarından birinə 

çevrilib. Bu məktəbdə 52 sinif otağı, 6 fənn kabineti və laboratoriya vardır. Şagirdlərin müasir informasiya 

texnologiyalarına yiyələnməsi üçün 39 kompüter internet şəbəkəsinə qoşulub. Burada fəaliyyət göstərən 2 

kitabxana 48 mindən çox kitabla təmin olunub. Təhsil ocağında şagirdlərin peşə vərdişlərinə yiyələnə bilmələri 

üçün emalatxana da yaradılıb. Əmək dərslərində müasir texnoloji avadanlıqlardan istifadə edilir.  

Məktəb tikintisi sahəsində Şərur rayonunda görülən işlər də təqdirəlayiqdir. İl ərzində rayonda iki yeni 

məktəb binası inşa olunub. Kiçik yaşayış məskənlərindən olan Aşağı Daşarx kəndində istifadəyə verilən 

ikimərtəbəli məktəb binası 252 şagird yerlikdir. Tumaslı kəndində üçmərtəbəli 360 şagird yerlik təhsil 

müəssisəsi müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilib. Onu da qeyd edək ki, bu kəndlərdə mövcud olan təhsil 

ocaqları uzun illər yöndəmsiz və yararsız binalarda fəaliyyət göstərib. Rayon mərkəzindəki 1 saylı 1176 şagird 

yerlik orta məktəb binası isə əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə verilib. Məktəbin müasir 

informasiya texnologiyaları ilə təminatı da diqqət mərkəzində saxlanılıb.  
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Babək rayonunun Zeynəddin kəndində istifadəyə verilən 612 şagird yerlik məktəb binası da öz görkəmi 

ilə diqqəti cəlb edir. Burada müəllim və şagirdlərin ixtiyarına 44 sinif otağı, fənn kabineti və laboratoriya 

verilib. İnformatika otağında 16 dəst kompüter quraşdırılıb.  

Müsbət cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bölgədə inşaat, tikinti işləri aparılarkən həmin yaşayış 

yerlərinin gələcək inkişafı da nəzərə alınır. Ona görə də bu gün 120-130 şagirdin oxuduğu kənddə 220-240 

yerlik məktəb binaları inşa olunur. Hətta cəmi 80 şagirdin təhsil aldığı Şahbuz rayonunun ucqar yaşayış 

məskənlərindən olan Badamlı kəndində 216 yerlik təhsil müəssisəsi tikilib. Yerli hakimiyyət orqanları bu 

kəndin də gələcək inkişaf perspektivini əsas tutublar.  

Təhsil quruculuğu Culfa və Kəngərli rayonlarında da aparılıb. Ərəzin kəndində 504, Qarabağlarda 522 

şagird yerlik məktəb binaları tikilib. Qarabağlar kəndindəki üçmərtəbəli 2 saylı orta məktəb binasında 38 sinif 

otağı, fənn kabineti, laboratoriya vardır. İdman zalı müasir standartlar əsasında qurulub. Hazırda Kəngərli 

rayonunun Təzəkənd və Sədərək rayonunun Sədərək kəndlərində yeni məktəb binaları tikilir.  

Məlumdur ki, gənc nəslin hərtərəfli inkişafı və dünyagörüşünün formalaşmasında məktəbəqədər və 

məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri də mühüm rol oynayır. Odur ki, ötən il ümumtəhsil məktəbləri ilə yanaşı, 

uşaq bağçası və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin normal fəaliyyəti üçün yeni binaların inşası da diqqət 

mərkəzində saxlanılıb. Naxçıvan şəhərində 100 yerlik 15 saylı və 200 yerlik 12 saylı uşaq bağçalarının tikintisi 

başa çatdırılaraq istifadəyə verilib, Şərur şəhərində 160 yerlik uşaq bağçası binasının tikintisi isə davam etdirilir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, hər bir obyektin həyətində geniş həcmdə yaşıllıq işləri görülüb. 

Naxçıvan şəhərində 320 yerlik 4 saylı, Ordubad şəhərində 315, Zeynəddin kəndində 40 yerlik uşaq musiqi 

məktəbi üçün yeni tipli bina tikilib istifadəyə verilib. Naxçıvan şəhərində müasir layihə əsasında fiziki qüsuru 

olan uşaqlar üçün Naxçıvan Regional Mərkəzinin inşası da xeyirxah işlərdən biridir. Şəhərin mərkəzi 

ünvanlarından birində tikilən obyektdə hörgü işləri artıq başa çatdırılıb. 

Təhsildə qazanılan indiki uğurlar, təbii ki, təkcə məktəb tikintisi ilə bağlı deyil. Dövlətin təhsilə göstərdiyi 

qayğı və diqqət çox olub. Ölkə başçısı tərəfindən təsdiq olunan proqramların, eləcə də imzalanan 

sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrin icrası bu sahədə önəmli rol oynayıb. Muxtar respublikanın təhsil naziri 

Piri Nağıyev deyir ki, təhsil ocaqlarının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onların müasir 

informasiya texnologiyaları ilə təminatı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin faydası çox olub. "Azərbaycan 

Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı 

Proqramı"nın icrası sahəsində görülən işlər uğurla yekunlaşıb. Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 

220 ümumtəhsil məktəbinin hamısı kompüterlə təchiz edilmiş, məktəblərə hər 21 şagirdin istifadəsi üçün 1 dəst 

olmaqla 2 min 429 kompüter verilmişdir. Onların xeyli hissəsi internet şəbəkəsinə qoşulub. Muxtar respublika 

Ali Məclisi Sədri tərəfindən orta məktəblərdə əla qiymətlərlə oxuyan şagirdlərə 200-ə yaxın kompüterin hədiyyə 

verilməsi gənc nəslin informasiya texnologiyalarına marağını xeyli artırıb.  

Şübhəsiz ki, gənc nəslə fundamental biliklərin əsaslarını yeni üsullarla aşılayan, doğma dilimizin, 

ədəbiyyatımızın və tariximizin, eləcə də xarici dillərin tədrisində nailiyyətlər qazanan, informasiya 

texnologiyalarının mənimsədilməsində, şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi işində yüksək nəticələr əldə 

edən müəllimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı 

müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında" dövlət başçısının imzaladığı sərəncam da təhsilin səviyyəsinin 

artırılmasında mühüm rol oynayır. Ötən tədris ilinin yekunlarına görə, muxtar respublikanın 3 məktəbi və 5 

müəllimi bu müsabiqənin qalibi olub.  

Son illər regionun təhsil şəbəkəsində təlim-tərbiyə işinin gücləndirilməsində muxtar respublika 

miqyasında keçirilən digər tədbirlər də mühüm rol oynayıb. Bunlardan biri "Təhsil yarmarkası"dır. Muxtar 

respublikanın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə keçirilən "Təhsil yarmarkası" regionun 

ümumtəhsil müəssisələrinin pedaqoji kadrlarla təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ötən il Naxçıvan 

şəhərində keçirilmiş "Təhsil yarmarkası"nda 126 nəfər öz ixtisasına uyğun işlə təmin olunub. Son beş il ərzində 

bu yolla 612 müəllim işə qəbul edilib. 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2010.-14 fevral.-N 35.-S.3. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 87 yaşına qədəm qoydu 
 

Naxçıvan tarixi taleyini - yəni onun tarixən həmişə bağlı olduğu Azərbaycanın tərkibində muxtar 

respublika kimi qalma imkanlarını 1921-ci ildə imzalanmış Moskva və Qars müqavilələri reallaşdırmışdır. 

Həmin dövrdə bölgədə söz sahibi olan Türkiyə ilə RSFSR arasında martın 16-da imzalanmış Moskva 

müqaviləsinin 3-cü maddəsində göstərilir ki, “Razılığa gələn hər iki tərəf bu müqavilənin I (C) əlavəsində 

göstərilən sərhədlərin içərisində Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil 

etməsinə razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu protektoratlığı heç zaman üçüncü bir dövlətə güzəştə 

getməyəcəkdir”.  

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunması və möhkəmləndirilməsi, onun muxtariyyət statusunun dönməz 

xarakterinin təsbit edilməsində oktyabrın 13-də imzalanmış Qars müqaviləsinin daha böyük əhəmiyyəti 

olmuşdur. Bir tərəfdən Türkiyə hökuməti, digər tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan sovet 

hökumətlərinin RSFSR-in iştirakı ilə bağladıqları müqavilənin 5-ci maddəsində deyilir: “Türkiyə hökuməti, 

Azərbaycanın və Ermənistanın sovet hökumətləri razılığa gəlirlər ki, Naxçıvan vilayəti, bu müqavilənin III 

əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Azərbaycanın qəyyumluğu altında muxtar ərazi təşkil edir”. 

Qars müqaviləsinin bir neçə dövlət - Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan tərəfindən 

imzalanması onun beynəlxalq müqavilə statusunu daha da möhkəmləndirmişdir. Digər tərəfdən, müqavilə üçün 

müddət məhdudiyyətinin qoyulmaması Naxçıvanın gələcək taleyi baxımından mühüm amil idi.  

Beləliklə, 1921-ci ilin martında Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-da Naxçıvan 

Diyarı, Azərbaycan SSR Mərkəzi İnqilab Komitəsinin 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Azərbaycanın 

tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası elan edildi. Bu, Azərbaycan xalqının olduqca 

mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. 

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına qarşı təcavüzünün 1988-ci ildə başlanan son mərhələsi coğrafi 

cəhətdən ana vətəndən ayrı düşmüş Naxçıvanın da vəziyyətinə mənfi təsir göstərdi. Onsuz da SSRİ-nin 

dağılması prosesinin doğurduğu gərgin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyəti bir tərəfdən də Qərbi 

Azərbaycandan çoxsaylı qaçqınların axını və 1992-ci ildə hava nəqliyyatı istisna olmaqla, ölkənin əsas hissəsi 

ilə kommunikasiya əlaqələrinin getdikcə kəsilməsi ağırlaşdırırdı. 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqının 

milli istiqlaliyyət ideallarını qan içində boğmaq istəyən, hər vəchlə erməniləri müdafiə edən imperiya 

qəssablarının son nəticədə öz məqsədlərinə nail ola bilməməsi SSRİ-nin tənəzzül dövrünü yaşadığını və bu 

dövrü uzatmaq üçün qanlı cinayətlərə və irticaya əl atdığını göstərirdi. 

Yaranmış ağır şəraitdə Naxçıvan MSSR Ali Soveti muxtar respublikanın SSRİ tərkibindən çıxması 

haqqında qərar qəbul etdi. 1990-cı il yanvarın 19-da qəbul edilən “Naxçıvan MSSR-də ictimai-siyasi vəziyyət 

haqqında” qərar mühüm bir tarixi addım oldu. Beləliklə, Naxçıvan parlamentinin bu tarixi qərarı ilə rus-erməni 

planı kimi hazırlanmış irticaya gələcəkdə hüquqi don geyindirmək üçün vacib olan fövqəladə vəziyyət tətbiq 

edilmədi və əhali qırğından xilas ola bildi. 

Bu dövrdə Naxçıvanın tarixi taleyində ən mühüm hadisə və tarixi dönüş nöqtəsi 1990-cı ilin iyulun 22-də 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana qayıtması idi. Sentyabrın 30-da keçirilən 

seçkilərdə ulu öndər Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə deputat seçildi. Naxçıvanın muxtariyyət statusu 

ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın müstəqillik uğrunda apardığı mübarizə dövründə mühüm mərhələ təşkil 

etmişdir. Bu status imkan verirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki siyasi fəaliyyəti 

dövründə Naxçıvan xalqımızın suveren hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda gedən mübarizənin mərkəzinə 

çevrilsin. Bu dövrdə ölkəmizin müstəqilliyi ilə bağlı qanunvericilik təşəbbüsü hüququ istisnasız olaraq 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə məxsus olmuşdur. Belə ki, 1990-cı il noyabrın 17-də 

ümummilli liderimizin rəhbərliyi ilə keçən Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyasında “Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali 

dövlət hakimiyyət orqanları haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında” tarixi 

qərarlar qəbul olunmuşdur. O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin SSRİ-nin qorunub saxlanmasına dair 

göstərdiyi təşəbbüslərin əksinə olaraq, Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il 14 mart tarixli qərarı ilə SSRİ-nin 

saxlanmasına dair ümumittifaq referendumunda Naxçıvan MR-in iştirakının yolverilməz olduğunu bəyan 

etmişdir. 
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Ümummilli liderimizin Naxçıvana rəhbərliyi dövrü, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

vəzifəsində işlədiyi illər Naxçıvanın muxtariyyət statusunun möhkəmləndirilməsində mühüm dövr oldu. Hələ 

1991-ci il yanvarın 11-də böyük öndərin təşəbbüsü ilə Naxçıvan MR Ali Məclisi Moskva və Qars 

müqavilələrinin iştirakçısı olan dövlətlərə bəyanat verərək həmin ölkələri muxtar respublikanın ərazi 

bütövlüyünün erməni təcavüzü nəticəsində kobud şəkildə pozulması faktlarına münasibət bildirməyə çağırdı. 

Bu, Naxçıvanın muxtariyyət statusunun beynəlxalq müqavilələrlə qorunması faktının aktuallaşdırılması olmaqla 

muxtar respublikanı məruz qaldığı hərbi müdaxilə təhlükəsindən diplomatik yolla qorumaq istiqamətində 

mühüm səylər idi. 

1993-cü ilin iyunu Azərbaycanın son illərdə düşdüyü ağır fəlakətlərdən xilası yolunda mühüm mərhələ 

oldu. İyunun 15-də ümummilli liderimizin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildiyi gün 

bütövlükdə milli dövlətçiliyimizin xilası missiyasının başlanğıcı kimi tariximizə yazıldı. 1993-cü il oktyabrın 3-

də dövlət başçısı seçilən böyük öndərin Prezident olduğu 1993-2003-cü illər Azərbaycanın ayrılmaz parçası 

olan Naxçıvanın muxtariyyət statusunun siyasi-hüquqi cəhətdən daha da möhkəmləndirilməsi mərhələsi kimi 

əlamətdar oldu. 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi ilə qəbul olunmuş, müəllifi ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev olan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının VIII fəsli (134-141-ci maddələr) 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası” adlanır. 134-cü maddənin ilk üç bəndində deyilir: “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının 

ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 

Son 15 ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün hərtərəfli yüksəliş və intibah dövrünü yaşamaqdadır. 

Bu sürətli inkişaf bir tərəfdən muxtar dövlətin sosial-mədəni, sənaye-iqtisadi cəhətdən tərəqqisində öz əksini 

tapırsa, digər tərəfdən muxtar respublikada qanunun aliliyinə əsaslanan müasir demokratik, hüquqi dövlət 

quruculuğu prosesində təzahür edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 6 fevral tarixli Sərəncamında deyilir: 

“Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin artırılmasına və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir”. 

Muxtar respublikada aparılan uğurlu dövlət siyasəti, sosial-mədəni intibah, iqtisadi tərəqqi artıq ən yüksək 

səviyyədə bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf göstəriciləri kimi qəbul olunur. Muxtariyyətin 85 illik 

yubiley tədbirində Prezident İlham Əliyev qeyd edirdi ki, uzun illərdir blokada şəraitində yaşamasına 

baxmayaraq, “...Naxçıvan inkişaf edir, Naxçıvanda böyük quruculuq işləri aparılır və Naxçıvanın uğurlu inkişafı 

ölkəmizin gücünü göstərir... Naxçıvanın güclü olması Azərbaycanın güclü olması deməkdir. Naxçıvan strateji 

ərazidə yerləşir. Naxçıvanın çox böyük siyasi və strateji əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə 

edilməsində Naxçıvanın və naxçıvanlıların çox böyük əməyi olmuşdur. Mən əminəm ki, həmişə olduğu kimi 

naxçıvanlılar bundan sonra da Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi işində, Azərbaycanın 

müasir dövlət kimi inkişaf etməsi işində öz sözlərini deyəcəklər və öz dəyərli töhfələrini verəcəklər”. 

 

Naxçıvan, (AzərTAc).  

İki sahil.-2010.-10 fevral.-N.24.-S.7. 
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Naxçıvan yeni inkişaf mərhələsini yaşayır 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasından 86 il ötür 

 

Konstitusiyamıza görə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar 

dövlətdir. Muxtar respublika paytaxt Naxçıvan şəhərindən və 7 inzibati rayondan- Şərur, Babək, Ordubad, 

Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Sədərək təşkil olunub. 5 şəhəri (Naxçıvan, Ordubad, Culfa, Şərur və Şahbuz), 8 

qəsəbəsi, 207 kəndi vardır. Ulu öndər Heydər Əliyevin Sədrliyi ilə keçirilən muxtar respublika parlamentinin 

1990-cı il 17 noyabr tarixli sessiyasında muxtar respublikanın rəsmi adından "Sovet Sosialist" sözləri çıxarılmış, 

qanunverici hakimiyyət orqanının adı dəyişilərək, Ali Məclis qoyulmuş, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin (1918-1920) üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul 

olunmuşdur.   

 

Naxçıvanın iqtisadi inkişafı 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sənayesi tarixən Azərbaycan iqtisadiyyatında aparıcı yerlərdən birini 

tutmuşdur. Əsasən yeyinti, yüngül və digər sənaye sahələrini özündə birləşdirən bu vacib sahə XX əsrin 

ortalarından başlayaraq, daha intensiv inkişaf  yoluna qədəm qoymuşdur. 1970-80-ci illərdə muxtar 

respublikada istehsal  edilən yüzlərlə məhsul növünün xeyli hissəsi xarici ölkələrə göndərilirdi.  

Azərbaycanda istehsal edilən daş duzun, molibdenin, sink və qurğuşunun hamısı, mineral suların əsas 

hissəsi, ipək xammalının, inşaat materiallarının, mərmərin, şərabın, meyvə, mürəbbə konservlərinin böyük bir 

hissəsi muxtar respublikanın payına düşür. Ərazidə mineral su mənbəyi çoxdur. Badamlı və Sirab mineral su 

zavodları özünün keyfiyyətli və müalicəvi suları ilə bütün dünyada məşhurdur.  

Muxtar respublika sənayesinin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycanda 

hakimiyyətə gəlməsindən sonra yeni vüsət almışdır. 1970-85-ci illərdə iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı 

üçün Naxçıvana 900 milyon manat sərmayə qoyulmuşdur. Həmin illərdə burada alt trikotaj fabriki, yeni mineral 

sudoldurma zavodu, şüşə qablar zavodu, taxıl məhsulları kombinatı, Naxçıvan iri evtikmə kombinatı və dəmir 

beton məmulatları zavodu, Şahtaxtı daş karxanası, bütövlükdə, 16 iri sənaye müəssisəsi, qonşu İran dövləti ilə 

birgə Araz çayı üzərində iri su anbarı və elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilmişdir.  

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinə Ermənistanın ərazi iddiası və bununla bağlı başlanan müharibə 

nəticəsində 1990-cı illərin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı, xüsusilə sənayesi 

Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən daha ağır duruma düşdü. 1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə, bütün sahələrdə olduğu kimi, muxtar respublikanın sənayesində də 

əsaslı islahatlar aparılmış və bunun nəticəsində sənaye məhsulu istehsal edən dövlət və qeyri-dövlət 

bölmələrində yaradılmış müəssisələr hesabına ümumi sənaye məhsulunun həcmində hər il dinamik artım 

olmuşdur.  

2007-ci ildə 1995-ci illə müqayisədə sənaye məhsulunun ümumi həcmi 17 dəfə artmışdır. Sənaye 

məhsulunun ümumi istehsalında qeyri-dövlət sektorunun xüsusi çəkisi 69 faiz təşkil etmişdir. Sənayenin ümumi 

daxili məhsulda xüsusi çəkisi isə 2000-ci ildəki 10,1 faizdən 2007-ci ildə 22,5 faizə çatmışdır.  

 

Naxçıvanda aqrar inkişaf 

 

Muxtar respublikanın əlverişli iqlim-torpaq şəraiti burada kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə imkan 

verir. Əhalinin əksər hissəsinin kənddə yaşayaraq aqrar sahə ilə məşğul olması iqtisadiyyatın bu sahəsinin 

inkişafına xüsusi diqqət yetirilməsinə səbəb olmuşdur. Əhali əsasən taxılçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik, 

kartofçuluq və heyvandarlıqla məşğul olur.  

Kənd təsərrüfatının inkişafı məqsədilə Naxçıvanda torpaq islahatı başa çatdırılmışdır. Aqrar islahatlar 

nəticəsində muxtar respublikanın ümumi torpaq sahəsinin 10,5 faizi xüsusi mülkiyyətə, 56,3 faizi bələdiyyə 

mülkiyyətinə verilmiş, 33,2 faizi dövlət mülkiyyətində saxlanılmışdır. 536,3 min hektarlıq ümumi torpaq 

sahəsinin 176,9 min hektarı, yaxud 33 faizi kənd təsərrüfatı üçün yararlıdır. Kənd təsərrüfatına yararlı 

torpaqların 14,5 min hektarı və ya 8,2 faizi həyətyanı sahələrin payına düşür.  
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Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin 56,4 min hektarı və ya 31,9 faizi suvarılan torpaqlardır. Bu 

baxımdan meliorasiya-irriqasiya işlərinin düzgün təşkilinin aqrar sahənin inkişafında xüsusi rolu vardır. Muxtar 

respublika ərazisindən Araz, Arpaçay, Naxçıvançay, Gilançay, Əlincəçay və Cəhriçay çayları axır və bu çaylar 

üzərində Araz, Arpaçay, Heydər Əliyev, Sirab, Uzunoba, Bənəniyar su anbarları tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Bundan başqa muxtar respublikada işlək vəziyyətdə olan 82 nasos stansiyasından, 589 subartezian quyusu və 

277 kəhrizdən suvarma əkinçiliyində geniş istifadə olunur.  

Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalçılarına köməklik göstərmək, onların müasir texnika və gübrə ilə 

təchizatının səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.  

Bitkiçiliklə yanaşı, heyvandarlığın da inkişafı diqqətdən kənarda qalmır. Muxtar respublikanın düzənlik 

yerlərində əsasən ətlik, ətlik-südlük və yunluq, dağlıq ərazilərdə ətlik-yunluq heyvandarlıqla məşğul olunur. 

Balbas cinsli qoyunlar yetişdirilir. Azərbaycanda balbas qoyun cinsinin vətəni Naxçıvan hesab edilir.  

Muxtar respublikadakı mal-qara və quşlar arasında müxtəlif xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq və 

profilaktiki peyvəndləmə tədbirləri aparmaq məqsədilə Dövlət Baytarlıq Xidməti yaradılmışdır. Bundan başqa, 

heyvanların cins tərkibini yaxşılaşdırmaq və yüksək məhsuldar qaramal yetişdirmək üçün süni mayalama üsulu 

tətbiq olunur.   

Heyvandarlığın inkişafında müşahidə olunan inkişaf heyvandarlıq məhsulları istehsalına da müsbət təsir 

göstərmişdir. 2007-ci ildə 16 min ton ət, 70 min ton süd, 52 min ədəd yumurta, 873 ton yun istehsal 

olunmuşdur.  

Naxçıvanda perspektivli sahələrdən biri də arıçılıqdır. 2007-ci ildə muxtar respublikada 23 min 927 arı 

ailəsi mövcud olmuş və 334 ton bal istehsal olunmuşdur. Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün bu 

məhsulları emal edən yeni istehsal müəssisələrinin qurulmasına əlverişli şərait yaradılmışdır. Son illərdə un 

dəyirmanları, ət-süd məhsulları, meyvə şirələri və digər bu kimi məhsul istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin 

istifadəyə verilməsi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının satış problemlərini aradan qaldırmışdır. 

 

Naxçıvanın sosial inkişafı 

 

Son illər dünyada baş verən qlobal bank-maliyyə böhranı nəticəsində bir çox ölkələrin iqtisadiyyatında 

geriləmələr baş vermişdir. Ölkəmizdə, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində sosial-iqtisadi göstəricilər yüksəlmiş, sahibkarlığın inkişafında ciddi uğurlar 

qazanılmış, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının həcmi çoxalmış, yeni iş yerləri açılmış, əhalinin gəlirləri 

artmışdır.  

Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin "Sahibkarlıq fəaliyyətinin "bir pəncərə" prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi 

tədbirləri haqqında" 2007-ci il 25 oktyabr tarixli Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada biznes 

mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması və biznesə başlamaq qaydalarının sadələşdirilməsi məqsədi ilə "bir 

pəncərə" prinsipi tətbiq edilir. Sərəncamın icrası nəticəsində təkcə 2009-cu il ərzində muxtar respublika üzrə 50 

hüquqi və 1454 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. Bu da iqtisadi fəallığı səciyyələndirən mühüm 

göstəricilərdəndir.  

Mövcud istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi, yaxud onların yenidən qurulması, yeni emal 

sahələrinin yaradılması hesabına bu gün muxtar respublikada 280 növdə məhsul, o cümlədən, 106 növdə ərzaq 

və 174 növdə qeyri-ərzaq məhsulları istehsal olunur. Həyata keçirilən tədbirlər artıq 87 növdə ərzaq, 148 növdə 

qeyri-ərzaq olmaqla, ümumilikdə, 235 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin 

edir.  

Muxtar respublika sahibkarlarının beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində əlaqələrinin qurulması, istehsal 

olunan məhsulların xarici ölkələrdə tanıdılması məqsədi ilə Azərbaycanda və xarici ölkələrdə keçirilmiş 17 

biznes-forumda yerli sahibkarların iştirakı təmin olunmuşdur.  

Yeni istehsal sahələrinin fəaliyyətə başlaması tələbatın ödənilməsinə, məhsulun çeşidinin artmasına 

müsbət təsir göstərdiyi kimi, eyni zamanda, əhalinin işlə təmin olunmasına, gəlirlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə 

də səbəb olmuşdur. 2009-cu il ərzində muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 3,6 faiz artaraq, 913 milyon manatdan çox olmuşdur.  
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Aparılan məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikada əhalinin rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı zəmin 

yaratmış, 2009-cu il ərzində bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği əvvəlki ilin müvafiq 

dövrünə nisbətən 15,8 faiz artaraq, 272,3 manata çatmışdır.  

Gəlirlərin həcmində müşahidə olunan irəliləyiş əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsində, istehlak 

bazarında əmtəə dövriyyəsinin və pullu xidmətlərin artımında özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Belə ki, 

2009-cu ildə muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 572 milyon manatlıq istehlak malları satılmış və 

pullu xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 20,4 faiz çoxdur.  

 

Naxçıvanda infrastruktur quruculuğu 

 

Blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, son illər Naxçıvanda inkişaf dinamikasına görə ən çox 

fərqlənən sahə tikinti sektorudur.  Tikinti-quruculuq işlərinin bütün bölgələrdə, hətta ən ucqar dağ kəndlərində 

həyata keçirilməsi ilə bərabər, diqqəti cəlb edən əsas xüsusiyyətlərindən biri də tikilən obyektlərin müxtəlif 

təyinatlı olmaqla təsərrüfat fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etməsidir.  

Bunun nəticəsidir ki, muxtar respublikada 1995-2007-ci illər ərzində 138 təhsil müəssisəsi, 132 səhiyyə 

müəssisəsi, 86 mədəniyyət müəssisəsi, 43 abidə və dini obyekt, 261 inzibati bina, 93 körpü, 32 nasos stansiyası, 

288 subartezian quyusu, Azərbaycan Vətən müharibəsi iştirakçıları, əlil, qaçqın, məcburi köçkün və şəhid 

ailələri üçün 380 fərdi ev, 3350 istehsal, xidmət və digər bu kimi infrastruktur obyektləri tikilərək istifadəyə 

verilmişdir. 

1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan tərəfindən Naxçıvana gələn təbii qaz və elektrik enerjisi xətlərinin 

kəsilməsi enerji təchizatında çox ciddi problemlər yaratmışdı. Lakin o vaxtlar muxtar respublikada Ali Məclisin 

Sədri olan ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyi, qonşu Türkiyə və İranla aparılan danışıqlar 

nəticəsində muxtar respublikaya elektrik enerjisinin idxal olunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiş və 

problem qismən aradan qaldırılmışdır 

2004-cü ildə Azərbaycanla İran arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən 2005-ci ilin sonlarından etibarən 

İran ərazisindən mübadilə olunmaqla muxtar respublikaya təbii qazın verilməsi təmin olunmuşdur. Naxçıvanın 

bütün ərazisi qazlaşdırılmışdır.  

Təbii qazın nəqli elektrik enerjisinə olan tələbatı azaltmaqla yanaşı, bu tələbatın daxili istehsal hesabına 

ödənilməsi istiqamətində də geniş imkanlar yaratmışdır. Elektrik enerjisinə olan tələbat 22 meqavat gücündə 

olan "Araz" su elektrik stansiyası, 87 meqavat güclü modul tipli elektrik stansiyası, 60 meqavat güclü Naxçıvan 

qaz-turbin elektrik stansiyası və Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində istifadəyə verilən 4,5 meqavat güclü su 

elektrik stansiyası vasitəsilə fasiləsiz olaraq, ödənilir. Görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq muxtar respublika 

elektrik enerjisi idxalçısından enerji ixracatçısına çevrilmişdir. Belə ki, hazırda Naxçıvandan Türkiyəyə elektrik 

enerjisi verilir. 

Muxtar respublikanın elektrik enerjisi ilə təchizatını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə alternativ enerji 

mənbələrindən istifadə olunması istiqamətində də işlər davam etdirilir.  

Naxçıvanın Türkiyə və İran istisna olunmaqla digər ölkələrlə nəqliyyat əlaqələri isə blokada ilə əlaqədar 

olaraq əsasən hava nəqliyyatı vasitəsilə mümkündür. 2004-cü ildə istifadəyə verilən Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanı ən müasir standartlara uyğun tikilmişdir. Hazırda bu hava limanından Azərbaycanın Bakı və Gəncə 

şəhərlərinə təyyarələr yola salınır. Eyni zamanda Naxçıvan-Moskva, Bakı-Naxçıvan-İstanbul və əks 

istiqamətlərdə uçan təyyarələr vasitəsilə beynəlxalq sərnişin daşıma xidmətləri göstərilir.  

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq Azərbaycanın 

ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin muxtar respublikaya rəhbərliyi 

dövründə əsası qoyulmuş inkişaf strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi 

Naxçıvanın inkişafında önəmli rol oynayıb. 

 

Elçin Bayramlı  

Səs.-2010.-10 fevral.-N.24.-S.8-9. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1372 

 

2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 
 

Yola saldığımız 2009-cu ilin yekunlarına nəzər salsaq aydın görərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

inkişaf artan dinamika üzrə getmişdir. 2009-cu ilin sosial-iqtisadi nəticələri bir daha sübut edir ki, ölkəmizin, o 

cümlədən muxtar respublikanın iqtisadiyyatı dünyada baş verən maliyyə və iqtisadi böhranın mənfi təsirləri 

qarşısında davamlılığını qoruya bilmişdir. Bu dövr ərzində yüksək iqtisadi artımın əldə olunması həm 

uzunmüddətli, həm də ortamüddətli dövr baxımından yaradılmış etibarlı makroiqtisadi təməlin və səmərəli 

iqtisadi siyasətin parlaq nümunəsi olmaqla, ulu öndər Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin davamı, onun irsinin 

bəhrələridir.  

Bu irs, quruculuq xətti hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün reallıqları nəzərə alınaraq 

uğurla davam və inkişaf etdirilir. 2009-cu il bu inkişafın daha bir ifadəsinə çevrilmişdir. Bu dövr muxtar 

respublikanın həyatında bir çox mühüm xüsusiyyətləri ilə yadda qalmışdır. Ən əlamətdar hadisə isə ölkə 

Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri oldu. Hər səfərində olduğu kimi, ötən il də 

ölkə rəhbəri bir sıra obyektlərin — Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Sarayının, Şahmat Mərkəzinin, 100 

çarpayılıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzinin, “Gəmiqaya Mineral Sular” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin, Şərur rayonunda Olimpiya İdman Kompleksinin, 40 çarpayılıq Şahbuz Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının, Naxçıvan — Sədərək magistral avtomobil yolunun açılışı mərasimlərində iştirak etmiş, muxtar 

respublikada tikilən yeraltı qaz anbarının texniki sxemi və hərbi hissə ilə tanış olmuşdur. Dövlət başçısı həyata 

keçirilən quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq 

işləri aparılır, şəhər gözəlləşir, yeni-yeni binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan 

sakini əldə edilmiş bu uğurlarla fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik 

etmək istəyirəm”. 

Aparılan quruculuq tədbirləri nəinki ölkə miqyaslı, hətta beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin də Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Belə ki, 2009-cu il oktyabr ayının 2-də və 3-də 

Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi muxtar respublikanın dünya 

miqyasında tanıdılmasında mühüm rol oynamışdır. 

Yola saldığımız 2009-cu ildə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər muxtar 

respublikanın ictimai və iqtisadi həyatının daha da inkişaf etdirilməsinə, hərtərəfli tərəqqiyə nail olunmasına 

ciddi əsaslar yaradır.  

Hər şeydən əvvəl, iqtisadiyyatın tarazlı inkişafı təmin olunmuş, regionların, ucqar dağ kəndlərinin 

inkişafı, əhali məşğulluğu məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılmış, geniş quruculuq tədbirləri aparılmışdır. 

Bütün bunlar isə ilk növbədə iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsulun artımında öz 

ifadəsini tapmışdır. Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 2009-cu ildə ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard 

ABŞ dolları səviyyəsini üstələmişdir. 2008-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 796 milyon manat təşkil 

edirdisə, 2009-cu ildə bu göstərici müqayisəli qiymətlərlə 21 faiz artaraq 973 milyon manatdan çox olmuşdur. 

Öz növbəsində adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi də 377 manat artaraq 2 min 435 manat 

olmuşdur. 

2009-cu ildə bütün sahələrin, ən əsası özəl sektorun, o cümlədən sənayenin, tikintinin, kənd təsərrüfatının 

və sosial-mədəni sahələrin inkişafı baxımından da yaddaqalan olmuşdur. 

Sənaye 

Həyata keçirilən məqsədyönlü islahatların nəticəsidir ki, sənaye Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

dinamik inkişaf edən sahələrdən birinə çevrilmişdir. Sənaye müəssisələrinin işinin bərpası, istehsal olunan 

məhsulun həcminin və çeşidinin artırılması istiqamətində aparılan tədbirlərin uğurlu nəticəsi kimi 2009-cu ildə 

212 milyon 469 min manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2008-ci ildəki göstəricini 24,5 faiz 

üstələmişdir. Sənaye məhsulunun həcminin 80 faizini məhsul istehsalı, 20 faizini isə xidmətlər təşkil etmişdir. 

Sənayenin dövlət sektorunda 33 milyon 418 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 179 milyon 51 min 

manatlıq məhsul istehsal olunması sahibkarlıq mühitinin formalaşmasına, özəl sektorun inkişafına göstərilən 

qayğının nəticəsidir. Son dövrlər ərzində istifadəyə verilən sənaye təmayüllü istehsal-infrastruktur layihələri 

muxtar respublikada sənaye məhsulunun strukturunda müsbət meyilli ciddi dəyişikliklərə əsaslı zəmin 

yaratmışdır. 2009-cu il ərzində muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlət texniki, maliyyə və 

innovasiya dəstəyi ilə 98 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verilmişdir. 
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Hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 44 layihə üzrə, o cümlədən sement, metal profil, metal 

boru və digər bu kimi istehsal sahələrinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Muxtar respublikada sənaye potensialının davamlı yüksəlişini və yerli məhsulların ixracına göstərilən 

xüsusi dövlət dəstəyini sübuta yetirən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, 2009-cu ildə daxili tələbatdan 

artıq istehsal olunmuş 62 milyon 220 min ABŞ dolları dəyərində, 55 növdə sənaye məhsulları qonşu xarici 

ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur.  

 

Hərbi quruculuq 

 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 2009-cu il ərzində də hərbi quruculuq məsələləri diqqət mərkəzində 

saxlanılmış, muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı ardıcıl, sistemli tədbirlər müəyyənləşdirilib 

həyata keçirilmişdir. Culfa rayonunda hərbi hissədə zabit yaşayış-məişət kompleksi, uşaq bağçası, klub-tədris 

binaları və idman-stadion kompleksi, Babək rayonunda hərbi hissədə əsgər yataqxanası, tədris hissəsi və məişət 

kompleksi tikilmişdir. Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində hərbiçi ailələri üçün 10 mənzilli 5 yaşayış 

binası, Şərur rayonunun Havuş kəndində hərbiçi ailəsi üçün yaşayış evi, Şahbuz rayonunda hərbi hissədə zabit 

ailələri üçün 8 mənzilli yaşayış binası, əsgəri-məişət-yaşayış kompleksi, Şərur və Şahbuz rayonlarında hərbi 

hissələrin bölük mərkəzi binaları, Naxçıvan şəhərində hərbi hissədə çörək zavodu və əşya anbarı istifadəyə 

verilmişdir. Naxçıvan şəhərində hərbi hissənin qərargah binasının, Kəngərli rayonunda hərbi hissədə xəstəxana, 

əsgər yataqxanası və məişət kompleksinin tikintisi davam etdirilir. 

 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı  

 

Muxtar respublikada yeni sosial infrastruktur obyektlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi, yeni yolların, su, 

qaz, elektrik, rabitə xətlərinin çəkilişi və bərpası, əlillərin, şəhid ailələrinin və digər bu kimi əhali qruplarının 

yeni evlərlə təminatı son nəticədə muxtar respublika sakinlərinin yaşayış standartlarının yüksəlişinə, mənəvi-

əxlaqi dəyərlərin cəmiyyətdə əsas meyara çevrilməsinə xidmət edir. Bu gün muxtar respublikada insanların 

normal yaşayışı üçün kommunal xidmətlərin səviyyəsi davamlı olaraq yüksəldilir, zəruri infrastruktur layihələri 

həyata keçirilir. Əhali fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi, təbii qaz, içməli su ilə təmin olunur. Məhz bu baxımdan 

son illər iqtisadi inkişafda diqqəti cəlb edən əsas amillərdən biri də ümumi daxili məhsul istehsalında tikinti-

quraşdırma işlərinin xüsusi çəkisinin davamlı yüksəlişidir.  

2009-cu il ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 411 milyon 522 

min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 2008-ci illə müqayisədə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 

33 faiz və ya 101 milyon 924 min manat artmışdır. Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmiş investisiyanın 

həcmi 2008-ci ildəki müvafiq göstərici ilə müqayisədə 29 faiz artaraq 363 milyon 38 min manat olmuşdur. Bu 

isə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 88 faizini təşkil edir. 

Hazırda ölkə üzrə adambaşına düşən əsas kapitala yönəldilən investisiyanın həcmi üzrə muxtar respublika 

Bakı şəhərindən sonra ikinci yerdə, iqtisadi rayonlar arasında isə ilk yerdədir. 

2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra ümumilikdə 726 

müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilmiş, 116 obyektin isə tikintisi və ya əsaslı təmiri davam etdirilməkdədir. 

Dövlət idarəetməsinin səmərəli təşkili prosesinin mühüm elementi qismində inzibati binaların inşası və yenidən 

qurulması ötən dövr ərzində də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2009-cu ildə muxtar respublikada ümumilikdə 

37 inzibati binanın inşası başa çatdırılmış, 7 inzibati binanın isə tikintisi hazırda davam etdirilməkdədir. 

Kəndlərin, qəsəbələrin ictimai tərəqqisi, bu yaşayış məntəqələrində mərkəzlə paralel infrastruktur 

quruculuğu tədbirləri 2009-cu ildə də xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Kənd əhalisinə göstərilən 

xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, bu sahədə idarəetməni səmərəliləşdirmək məqsədilə 2009-cu ildə 

Naxçıvan şəhərinin Əliabad, Kəngərli rayonunun Qıvraq, Şahbuz rayonunun Badamlı qəsəbələrində qəsəbə 

mərkəzlərinin, Şərur rayonunun Tumaslı, Aşağı Daşarx, Babək rayonunun Sirab, Culfa rayonunun Ərəzin, 

Kəngərli rayonunun Qarabağlar, Şahbuz rayonunun Badamlı və Şada, Sədərək rayonunun Qaraağac kəndlərində 

kənd mərkəzlərinin tikintisi, Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində kənd mərkəzinin yenidən qurulması başa 

çatdırılmışdır. Kəngərli rayonunun Xıncab kəndində kənd mərkəzinin tikintisi hazırda davam etdirilir. 
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2009-cu ildə muxtar respublikada 3 yeni yaşayış binasının tikintisi davam etdirilmiş, 79 yaşayış binasında 

təmir və bərpa işləri aparılmış, 49 yaşayış binasında istilik xətləri yeniləri ilə əvəzlənmişdir. Yaşayış 

mənzillərində dövlət vəsaiti hesabına daxili istilik xətlərinin çəkilişi və vətəndaşlardan hər hansı bir ödəniş tələb 

olunmadan panel radiatorların quraşdırılması prosesi davam etdirilməkdədir. Son 3 il ərzində muxtar 

respublikada bu layihədən yararlanmış ailələrin sayı 10640-a çatmışdır. 

2009-cu il ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 132 min 54 

kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2008-ci ildəki göstəricidən 14 min 736 kvadratmetr və ya 12,6 

faiz çoxdur. 

Azərbaycan hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun olaraq, “Şəhər su 

təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində 2009-cu ildə Naxçıvan şəhərinə su çəkilişi davam etdirilmişdir. 

Bu məqsədlə inzibati idarə binası və bazanın tikintisi başa çatdırılmış, 18 ədəd müxtəlif markalı maşın və 

mexanizmlər alınmışdır. Layihə çərçivəsində uzunluğu 2355 metr olan suqəbuledici qurğunun, həcmi 5 min və 

10 min kubmetr olan suqəbuledici anbarların və uzunluğu 6,4 kilometr olan magistral boru xəttinin tikintisi başa 

çatdırılmış, 7,5 kilometr uzunluğunda yeni su xəttinin çəkilişi davam etdirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 iyun tarixli “Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə 

təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında” sərəncamına uyğun olaraq, Araz çayının 

suyundan istifadə edən yaşayış məntəqələrində modul tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması istiqamətində 

tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq, Qaraxanbəyli və Bulqan, Şərur rayonunun 

Alışar, Muğanlı və Kərimbəyli kəndlərinin hər birində 1 ədəd olmaqla əhalinin istifadə etdiyi suyun ekoloji 

cəhətdən təmizliyini yaxşılaşdırmaq məqsədilə modul tipli sutəmizləyici qurğuların quraşdırılması işləri başa 

çatdırılmışdır.  

Dünya Bankının krediti ilə maliyyələşdirilən “Birinci və ikinci milli su təchizatı və kanalizasiya 

xidmətləri layihəsi” üzrə muxtar respublikanın bütün rayonlarında geoloji-geotexniki işlər aparılmış və 

topoqrafik xəritələr hazırlanmışdır. Bu istiqamətdə işlər hazırda davam etdirilir. 

 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma  

 

Son illər aqrar sektorda çalışanlara müxtəlif təyinatlı güzəştli kreditlərin verilməsi, yeni texnika və 

avadanlıqların alınıb gətirilməsi, meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, satış yarmarkalarının təşkili bu 

sahəyə olan marağı xeyli artırmışdır. Ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini keyfiyyətli və ekoloji 

təhlükəsiz ərzaqla təmin etmək, sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2008-ci il sentyabrın 17-də 

qəbul olunmuş “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı” muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması 

sahəsində yeni istiqamətlər müəyyənləşdirmişdir. 2009-cu ilin məhsulu üçün 59 min 200 hektar sahədə əkin 

aparılmışdır ki, bu da 2008-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 300 hektar çoxdur. “Naxçıvan Aqrolizinq” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 3 milyon 730 min manatadək olan 8 

min 508 tondan çox azot və fosfor gübrəsi paylanmışdır. Bundan başqa, 108 ədədi 2009-cu ildə olmaqla son 

dörd ildə 454 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. Təkcə 

2009-cu ildə gətirilən texnikalardan 64 ədədi lizinq yolu ilə istehsalçılara verilmişdir. Həyata keçirilən 

kompleks tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında əldə olunmuş dinamik inkişaf templəri 

ötən il də qorunub saxlanılmışdır. 2009-cu ildə 185 milyon 117 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal 

edilmiş, 2008-ci illə müqayisədə 13,4 faiz artıma nail olunmuşdur. 

Muxtar respublikanın aqrar sektorunun inkişafında mühüm element kimi soyuducu anbarların yaradılması 

işi üstün istiqamət almışdır. Bu anbarlar bir tərəfdən istehsal olunan məhsulların satışı ilə əlaqədar meydana 

çıxan problemləri aradan qaldırmaqla meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsinə marağı artırırsa, digər tərəfdən əhalinin 

ilboyu keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına imkan verir. Qeyd olunan amillər nəzərə alınmaqla 2009-cu ildə 

ümumi tutumu 3 min 520 ton olan 8 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, 500 tonluq soyuducu anbarın 

yaradılması hazırda davam etdirilir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2009-cu ildə də strateji əhəmiyyəti nəzərə 

alınaraq taxılçılıq əsas əkinçilik sahəsi kimi diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Taxılçılıq üzrə 2008-ci ilin 

payızında və 2009-cu ilin yazında cəmi əkin 33 min 592 hektar olmuşdur. 2009-cu ildə dənli və dənli-paxlalı 
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bitkilərin əkin sahəsindən 100 min 760 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2008-ci illə müqayisədə 13 min 455 ton, 

yaxud 15 faiz çoxdur.  

2009-cu ildə 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı isə qısa müddətə saxlamaq gücünə malik 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarı yaradılmışdır. Anbar kompleksi bir tərəfdən məhsul 

istehsalçılarının taxıl tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemləri aradan qaldırırsa, digər tərəfdən muxtar 

respublikada taxıl ehtiyatlarının yaradılmasında müstəsna rol oynayır. 2009-cu ildə istehsal olunan buğdanın hər 

kiloqramının 30 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması da taxıl istehsalına marağı artırmışdır. 

Yüksək əhali tələbatına uyğun olaraq kartofçuluğun inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılır. 2005-2010-

cu illəri əhatə edən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı ”nda 

nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası kartof istehsalını stimullaşdırmaqla yanaşı, tələbatın ödənilməsində, idxaldan 

asılılığın aradan qaldırılmasında mühüm irəliləyişin əldə olunması ilə nəticələnmiş və əkin sahələrindən 37 min 

423 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2008-ci illə müqayisədə 3 min 114 ton çoxdur. 

Muxtar respublikada heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər mal-qaranın 

sayının, ət və süd məhsulları istehsalının həcminin artması ilə nəticələnmişdir. Heyvandarlığın davamlı inkişafı 

üçün baytarlıq xidmətinin müasir standartlar səviyyəsində təşkili istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Mal-qara arasında müxtəlif xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri 2009-cu ildə də davam etdirilmişdir. Bu 

xidmətin keyfiyyətini və səmərəliliyini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə bir qayda olaraq istifadəyə verilən 

kənd mərkəzlərində baytarlıq mərkəzləri yaradılmışdır. 

1 yanvar 2010-cu il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 98 min 

807 baş, qoyun və keçilərin sayı isə 589 min 603 baş olmuşdur ki, bu da müvafiq olaraq 1 yanvar 2009-cu il 

tarixə olan göstəriciləri 2,9 və 2,2 faiz üstələyir. Döl dövründə isə muxtar respublikada 104 min 908 baş iri mal, 

636 min 828 baş xırda heyvan mövcud olmuşdur.  

Muxtar respublikada maldarlıqla yanaşı quşçuluğun da inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 2009-cu 

ildə quşçuluq sahəsində 16 təsərrüfat subyekti fəaliyyətə başlamış, bundan başqa ətlik və yumurtalıq 

istiqamətində daha 8 müxtəlif quşçuluq təsərrüfatlarının yaradılması istiqamətində işlər hazırda davam etdirilir. 

2009-cu ildə quşların sayı bir il öncəyə nisbətdə 20,6 faiz artaraq 828 mindən çox olmuşdur. 2008-ci ildə muxtar 

respublikada 28 min 860 arı ailəsi vardısa, 2009-cu ildə 34 min 632 arı ailəsi mövcud olmuşdur. Arı ailələrinin 

artımı bal istehsalının həcminə də öz təsirini göstərmiş, 2009-cu ildə muxtar respublikada 2008-ci ilə nisbətən 

35 faiz çox, yəni 585 ton bal istehsal edilmişdir.  

Muxtar respublikanın zəngin su ehtiyatları balıqçılığın inkişafı və qiymətli balıq cinslərinin yetişdirilməsi 

üçün də əlverişli şərait yaradır. 2009-cu ildə 5 balıqyetişdirmə təsərrüfatı istifadəyə verilmiş, 2-nin yaradılması 

isə davam etdirilmişdir. 

2009-cu ildə 14 nasos stansiyası, 22 subartezian quyusu və 22 kəhriz istifadəyə verilmiş, 1 nasos 

stansiyasının tikintisi, 23 kəhrizin əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. Suvarma əkinçiliyinin inkişafında xüsusi 

rola malik olan Heydər Əliyev Su Anbarında suburaxıcı qurğunun tikintisi başa çatdırılmış, Arpaçayda 

istiqamətləndirici bəndin tikintisi davam etdirilmişdir.  

Muxtar respublikada təbii meşə ehtiyatlarının az olması, xüsusilə son illər ərzində sənaye potensialının 

inkişafı, yeni istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması ən mühüm ekoloji faktor kimi geniş miqyasda 

yaşıllaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsini şərtləndirir. Ötən ildə yeni yaşıllıq zolaqlarının yaradılması, 

yaşıllaşdırma tədbirlərinin görülməsi təsdiq olunmuş plan əsasında aparılmış, yaz və payız əkini mövsümlərində 

muxtar respublika üzrə 497 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri həyata keçirilmiş, 549 mindən çox 

ağac və bəzək kolları əkilmişdir. 

Mühafizə olunan təbiət ərazilərinin genişləndirilməsi də ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına öz təsirini 

göstərməkdədir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 noyabr tarixli sərəncamı ilə akademik 

Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkının ərazisi Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, habelə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Culfa və Ordubad rayonlarının inzibati ərazisində olan dövlət meşə fondu Şahbuz, Culfa, Ordubad 

rayonlarının ərazisindəki yay otlaqlarının torpaqları hesabına genişləndirilmişdir. 42 min 787 hektardan çox 

ərazidə akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli Parkı yaradılmışdır.  

Bundan başqa, mövcud ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması, təbii sərvətlərin qorunması, onlardan 

səmərəli istifadə olunması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2009-cu il 22 iyun 
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tarixli fərmanı ilə Şərur, Kəngərli, Şahbuz və Babək rayonlarının ərazisində 68 min 911 hektar sahədə 

“Arpaçay” Dövlət Təbiət Yasaqlığı yaradılmışdır. 

 

Nəqliyyat, rabitə və energetika 

 

Muxtar respublikada nəqliyyat kompleksinin inkişafı templərinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni nəqliyyat 

texnikası və texnologiyalarının istifadəyə cəlb edilməsi, nəqliyyat sisteminin əlverişliliyinin və təhlükəsizliyinin 

təmin olunması, şəhər nəqliyyatı işinin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində mühüm 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 2009-cu il ərzində Şərur rayonunun Qarxun kəndində gücü saatda 60 ton olan 

asfalt-beton zavodu istifadəyə verilmişdir. Muxtar respublikada 198,6 kilometr uzunluğunda yeni yollar 

salınmış və ya əsaslı təmir olunmuşdur. İstifadəyə verilmiş yolların 88,4 kilometri magistral, 110,2 kilometri isə 

yerli əhəmiyyətli yollar olmuşdur. Bu müddət ərzində 3 yeni körpü tikilmiş, 5 körpü bərpa edilmişdir. Nəqliyyat 

kompleksinin aktiv magistrallarından olan Naxçıvan — Sədərək avtomobil yolunun tikintisi hazırda davam 

etdirilir.  

2009-cu ildə muxtar respublikada yük daşınması 2008-ci illə müqayisədə 11,7 faiz, sərnişin daşınması isə 

8,3 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 30 milyon 878 min manat gəlir əldə edilmişdir ki, 

bu da 2008-ci illə müqayisədə 6 faiz çoxdur. Sərnişin daşınmasında rahatlığın və təhlükəsizliyin təmin 

olunması, xidmətin səviyyəsinin artırılması məqsədilə 2009-cu ildə 13 ədəd yeni avtobus alınmışdır.  

Nəqliyyat infrastrukturu quruculuğu üzrə 2009-cu ildə Naxçıvan, Culfa, Şahbuz şəhərlərində avtovağzal 

kompleksləri və Şərur şəhərində dəmir yolu vağzalı kompleksi tərkibində avtovağzal istifadəyə verilmişdir. Bu 

dövr ərzində dəmir yolu infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüş, Ordubad 

şəhərində dəmir yolu sərnişin vağzalının tikintisi davam etdirilir. 

2009-cu il ərzində muxtar respublikada avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir yolu 

nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və 

hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə ümumilikdə 65 milyon 659 min manatdan artıq investisiya 

yönəldilmişdir. 

Optik kabel magistrallarının tikintisi işi böyük tutumlu və keyfiyyətli rabitə əlaqəsinin həyata 

keçirilməsinə geniş imkanlar yaratmış və hazırda bu iş muxtar respublika daxilində davam etdirilir. 2009-cu ildə 

Naxçıvan şəhərinin Əliabad qəsəbəsində 800 nömrəlik avtomat telefon stansiyası və poçt bölməsi, Sədərək 

rayonunun Heydərabad qəsəbəsində 144 nömrəlik, Ordubad rayonunun Unus kəndində 256 nömrəlik avtomat 

telefon stansiyaları istifadəyə verilmişdir. Şərur rayonunun Oğuz kəndində 192 nömrəlik avtomat telefon 

stansiyası və poçt bölməsi, Şərur rayonunun Tumaslı, Babək rayonunun Sirab, Culfa rayonunun Ərəzin, Şahbuz 

rayonunun Badamlı və Şada kəndlərində yeni poçt bölmələri yaradılmışdır. 2009-cu ildə muxtar respublikada 

3055 ədəd yeni stasionar telefon sabit şəbəkəyə qoşulmuşdur. 

Ötən il rabitə müəssisələri tərəfindən müəssisə və təşkilatlara, əhaliyə faktiki qiymətlərlə 31 milyon 120 

min manat və ya 2008-ci ildəki müvafiq göstərici ilə müqayisədə 34 faiz çox xidmət göstərilmişdir. Bu müddət 

ərzində mobil rabitə xidmətinin həcmi 26 milyon 447 min manat olmaqla 2008-ci ildəki göstəricini 40 faiz 

üstələmişdir. Muxtar respublika üzrə hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının sayı 63-ə çatmışdır. 

Hazırda aktiv istifadədə olan mobil telefonların sayı 245 min 840 ədəddir. Əhalinin hər 100 nəfərinə düşən 

mobil telefonların sayı 61-dən çoxdur.  

Muxtar respublikanın elektroenergetika sahəsində də genişmiqyaslı yenidənqurma tədbirləri həyata 

keçirilir. Belə ki, 2009-cu ildə Ordubad rayonunda Gilançay üzərində 20 meqavat gücündə su elektrik 

stansiyasının tikintisi davam etdirilmiş, ümumilikdə muxtar respublikada 74 ədəd müxtəlif güclü transformator 

yarımstansiyası quraşdırılmış, 121,1 kilometr uzunluğunda yeni elektrik verilişi xətləri çəkilmişdir. 

İstehsalçıların fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi enerjidən 

istifadə haqlarının tam həcmdə yığılmasına da müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki, 2009-cu ildə istehlak olunan 

18 milyon 285 min manat dəyərində 304 milyon 747 min kilovat-saat elektrik enerjisinin müqabilində 18 

milyon 532 min 700 manat vəsait toplanmışdır. Ödənilmə faizi 101,4 faiz olmuşdur. 2008-ci ildəki bu göstərici 

97,8 faiz təşkil etmişdi. 

Enerji təhlükəsizliyini təmin edən mühüm faktorlardan biri də muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin 

olunmasıdır. Təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsində muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına 
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qaz çəkilişi prosesi başa çatdırılmış, 77 min 97 abonent təbii qazla təmin olunmuşdur. Naxçıvanda tikilməsi 

nəzərdə tutulan böyük həcmli qaz anbarları qış aylarında muxtar respublikanın təbii qazla fasiləsiz təmin 

edilməsi üçün geniş imkanlar yaradacaqdır. 2009-cu ildə elektrik enerjisi istehsalında istifadə olunmuş təbii qaz 

sərfiyyatı nəzərə alınmadan istehlak olunan 128 milyon 719 min kubmetr həcmində mavi yanacağın dəyəri 

101,4 faiz ödənilmişdir.  

 

 Sahibkarlıq fəaliyyəti, əhalinin gəlirləri və məşğulluq 

 

Muxtar respublikada biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması və biznesə başlama qaydalarının 

sadələşdirilməsi məqsədi ilə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi həyata keçirilir. 2009-cu ildə muxtar respublika 

üzrə 50 hüquqi və 1454 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb ki, bu da iqtisadi aktivliyi səciyyələndirən mühüm 

göstəricilərdəndir. Muxtar respublikada sahibkarlığa dövlət maliyyə köməkliyi mexanizmi formalaşdırılmışdır 

ki, bu mexanizm əsasən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının 

ödənilməsinin real mənbəyi kimi çıxış edir. 2009-cu ildə muxtar respublikada sahibkarlara 42 milyon 945 min 

manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir ki, bu da 2008-ci illə müqayisədə 2,3 dəfə və ya 24 milyon 61 min 

manat çoxdur. Bu dövr ərzində sənaye sahəsinə 15 milyon 762 min manat, tikinti sahəsinə 9 milyon 644 min 

manat, kənd təsərrüfatı sahəsinə 9 milyon 313 min manat, topdan və pərakəndə ticarət; avtomobillərin, məişət 

məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının təmiri sahəsinə 2 milyon 851 min manat, nəqliyyat, anbar təsərrüfatı 

və rabitə sahəsinə 386 min manat, maliyyə fəaliyyətinə 800 min manat, səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi sahəsinə 200 min manat, digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsi sahəsinə isə 3 

milyon 989 min manat həcmində kreditlər verilmişdir. Kreditlərin 18 milyon 964 min manatını və ya 44,2 

faizini Sahibkarlığa Kömək Fondunun vəsaitləri, 16 milyon 981 min manatını və ya 39,5 faizini bankların öz 

vəsaitləri, 7 milyon manatını və ya 16,3 faizini isə bank olmayan kredit təşkilatları və kredit ittifaqlarının 

vəsaitləri təşkil etmişdir. Naxçıvan şəhərində “Azər-Türk Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialı 

fəaliyyətə başlamışdır.  

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2009-cu ildə özəl sektorun ümumi daxili məhsuldakı 

payı 86,4 faizə çatmışdır. Hazırda aqrar sektor, sənaye, ticarət, mehmanxana və iaşə xidməti, nəqliyyat, rabitə 

kimi istehsal və xidmət sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin payı 83-99 faiz arasında dəyişir.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış əlverişli şəraitin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 280 

növdə məhsul istehsal olunur, onun da 106 növü ərzaq, 174 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır. 87 növdə ərzaq, 148 

növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 235 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına 

ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı məşğulluq səviyyəsinin yüksəlişi ilə yanaşı, əhali gəlirlərinin də 

artmasına müsbət təsir göstərmişdir. 2009-cu ildə muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 2008-ci illə müqayisədə 

33,6 faiz artaraq 913 milyon 371 min 600 manat, onun adambaşına düşən həcmi isə 29,2 faiz yüksələrək 2284 

manat təşkil etmişdir. 

Aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət muxtar respublikada əhali rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı 

zəmin yaratmışdır. 2009-cu ildə muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq 

əməkhaqqının məbləği 272,3 manat olmuş və 2008-ci ildəki müvafiq göstəricini 15,8 faiz üstələmişdir. Əgər 1 

yanvar 2009-cu il tarixə muxtar respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bank strukturlarında 1 milyon 920 min 

500 manat əhali əmanəti mövcud idisə, bir il sonra-yəni 1 yanvar 2010-cu il tarixə bu göstərici 1 milyon 119 

min 600 manat artaraq 3 milyon 40 min 100 manata çatmışdır.  

Muxtar respublika iqtisadiyyatında əldə olunmuş sabit artım tempi səmərəli məşğulluğun təşkili və yeni iş 

yerlərinin yaradılması üçün də əlverişli mühit formalaşdırmışdır. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2010-cu il 

yanvar ayının 1-dək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 41815 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 27133-ü və 

ya 64,9 faizi daimi iş yerləridir. 2009-cu ildə açılan 4742 iş yerinin isə 3458-i və ya 72,9 faizi daimi iş yerlərinin 

payına düşür. 

 

İstehlak bazarı 
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Muxtar respublikada hazırkı inkişafın səviyyəsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin davamlı yüksəlişində, 

istehlak bazarında əmtəə dövriyyəsinin və pullu xidmətlərin həcminin artımında özünü daha qabarıq büruzə 

verir. Belə ki, 2009-cu ildə muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 572 milyon 33 min manatlıq 

istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. Əmtəə satışının və pullu xidmətlərin real həcmi 2008-

ci illə müqayisədə 20,4 faiz artmış, pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 19,4 faiz yüksəlmişdir.  

Əhalinin yaşayış standartlarının daha da yüksəldilməsi məqsədilə məişət və ticarət xidmətinin səviyyəsi 

hazırda ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməkdədir. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərə uyğun olaraq 2009-cu il 

ərzində Ordubad şəhərində bazar, ticarət və məişət kompleksi, Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq, Ordubad 

rayonunun Vənənd kəndlərində ticarət mərkəzləri, Şərur rayonunun Qarxun, Tumaslı, Aşağı Daşarx, Culfa 

rayonunun Ərəzin və Sədərək rayonunun Qaraağac kəndlərində məişət evləri tikilmişdir, Kəngərli rayonunun 

Qıvraq qəsəbəsində ticarət mərkəzinin, Şahbuz rayonunun Badamlı kəndində məişət evinin yenidən qurulması, 

Babək rayonunun Sirab kəndində məişət evinin təmiri başa çatdırılmışdır. Şərur şəhərində bazar kompleksinin 

tikintisi hazırda davam etdirilir.  

Xarici ticarət, maliyyə sektoru 

 

2009-cu ildə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, fiziki şəxslər tərəfindən xarici 

dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 220 milyon 46 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 

həcmində xarici ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bu da 2008-ci ildəki müvafiq səviyyəni 2,1 dəfə üstələyir.  

Muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində 2009-cu ildə ixracın həcmi idxalı üstələmiş və 4 milyon 

528 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. Belə ki, xarici ticarət 

dövriyyəsinin 107 milyon 759 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını və ya 49 faizini idxal, 112 milyon 287 

min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını və ya 51 faizini isə ixrac təşkil etmişdir. İxracın həcmi son bir il 

ərzində 2,8 dəfədən çox artmışdır. İdxalın struktur dəyişikliyini isə belə ifadə etmək olar ki, muxtar 

respublikaya ərzaq idxalının sonunu, texnologiya idxalının isə aktiv dövrünü müşahidə etməkdəyik. 

Aparılan iqtisadi islahatlar büdcə daxilolmalarının da həcminə müsbət təsir göstərmişdir. 2009-cu ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 28 milyon 500 min manatdan 2,3 dəfə çox, 

yəni 65 milyon 901 min manat vəsait daxil olmuşdur.  

 

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət və turizm 

 

Bu müddət ərzində muxtar respublikada elmi kadrların sayı artmış, 22 nəfər namizədlik dissertasiyası 

müdafiə etmişdir. Ali təhsil və elm mərkəzlərində 3 beynəlxalq, 50 respublika və ali məktəb əhəmiyyətli 

konfrans və simpozium keçirilmişdir. Alim və tədqiqatçılar tərəfindən 90 kitab, monoqrafiya, dərslik və dərs 

vəsaiti, 1300-dən çox elmi məqalə və tezis hazırlanaraq çap olunmuşdur. 24-25 aprel 2009-cu il tarixdə “Nuh 

Peyğəmbər. Dünya tufanı və Naxçıvan” beynəlxalq simpoziumu muxtar respublikanın tarixinin öyrənilməsi və 

təbliği sahəsində müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Ali təhsil ocaqlarının və elmi-tədqiqat mərkəzlərinin 

tikintisi də diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və 

xarici dillər” fakültəsi üçün yeni korpus istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsi bioresurslar İnstitutunun biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası üçün yeni bina tikilmişdir.  

“Uşaq ili”ndə qarşıya qoyulan vəzifələr icra olunmuş, geniş quruculuq tədbirləri aparılmışdır. Təhsil, 

mədəniyyət, idman, sağlamlıq və sosial sektor üzrə ümumilikdə 90 yeni obyekt müasir avadanlıqlarla təchiz 

olunaraq istifadəyə verilmişdir.  

Muxtar respublikada yeni məktəblərin inşası, onların texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması, təhsil 

müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, 

kompyuter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması, şagirdlərin pulsuz 

dərsliklərlə təmin edilməsi və məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərində mühüm 

işlər görülmüşdür. Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 220 ümumtəhsil məktəbinin hamısı 

kompyuterlə təchiz edilmiş, məktəblərə hər 21 şagirdin istifadəsi üçün bir dəst olmaqla, 2 min 429 kompyuter 

verilmişdir. 

2009-cu ildə Kəngərli rayonunda Təzəkənddə və Sədərək rayonunun Sədərək kəndində orta məktəb 

binalarının tikintisi davam etdirilmişdir. Naxçıvan şəhərində 450 şagird yerlik Türk Liseyi, Şərur rayonunun 
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Aşağı Daşarx kəndində 252 şagird yerlik, Culfa rayonunun Ərəzin kəndində 504 şagird yerlik, Kəngərli 

rayonunun Qarabağlar kəndində 522 şagird yerlik, Şahbuz rayonunun Badamlı kəndində 216 şagird yerlik orta 

məktəb binaları tikilmişdir. Naxçıvan şəhərində 414 şagird yerlik 2 saylı, 828 şagird yerlik 4 saylı, 1008 şagird 

yerlik 8 saylı, Şərur rayonunun Tumaslı kəndində 360 şagird yerlik, Şərur şəhərində 738 şagird yerlik 1 saylı, 

Babək rayonunun Zeynəddin kəndində 612 şagird yerlik orta məktəb binaları yenidən qurulmuşdur. Şərur 

rayonunun Havuş kəndində isə 60 şagird yerlik orta məktəb binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır. 

Ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətlə aparılması üçün ilk dəfə olaraq 120 elektron lövhə 

quraşdırılmışdır. 

Naxçıvan şəhərində 100 yerlik 15 saylı və 200 yerlik 12 saylı uşaq bağçaları binalarının tikintisi başa 

çatdırılmışdır. Şərur şəhərində 160 yerlik uşaq bağçası binasının tikintisi davam etdirilir. Naxçıvan şəhərində 

320 yerlik 4 saylı, Ordubad şəhərində 315 yerlik uşaq musiqi məktəbi binalarının tikintisi, Babək rayonunun 

Zeynəddin kəndində 40 yerlik uşaq musiqi məktəbi binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Eyni 

zamanda, bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin, Naxçıvan 

Regional Peşə Tədris Mərkəzinin, Naxçıvan Şəhər Tədris Peşə Liseyi binalarının yenidən qurulması, Şərur 

şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Kompyuter Təlim-Tədris və İnternet Mərkəzinin Şərur filialının əsaslı 

təmiri başa çatdırılmışdır. Naxçıvan şəhərində fiziki qüsurlu insanlar üçün Naxçıvan Regional Mərkəzinin 

tikintisi davam etdirilir. 

Təhsildəki uğurlar özünü ilk növbədə ali məktəblərə qəbulun səviyyəsində göstərməkdədir. Əgər 2008-ci 

ildə orta məktəbi bitirən məzunlardan 68 faizi ali məktəblərə sənəd vermişdirsə, bu göstərici 2009-cu ildə 73 

faiz olmuşdur. 2008-ci ildə abituriyentlərin 1270 nəfəri və ya 39 faizi ali məktəblərə qəbul olunmuşdursa, 2009-

cu ildə ali məktəblərə sənəd verən məzunların 1348 nəfəri və ya 41 faizi, orta ixtisas məktəblərinə sənəd 

verənlərin isə 422-si tələbə adını qazanmışdır. Ali məktəblərə qəbulun təhlili yüksək bal üzrə dinamikanın hər il 

artım tempinə malik olduğunu göstərir. 2008-ci ildə 219 nəfər yüksək bal toplamışdırsa, 2009-cu ildə 500-700 

intervalında yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin sayı artaraq 232-yə çatmışdır. Əgər 2008-ci ildə qəbulda 

yüksək bal toplamış tələbələrdən 5-i Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdürsə, 2009-cu ildə Prezident 

təqaüdünə layiq görülənlərin sayı 9-a çatmışdır. Mühüm göstəricilərdən biri də gənclər arasında hərbi təhsilə 

marağın güclənməsidir. 2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş 144 kursantdan 141-i ali hərbi 

məktəblərə qəbul olunmuşdur. Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən də ali hərbi və xüsusi təyinatlı 

məktəblərə qəbulda artım nəzərə çarpmaqdadır. Təkcə 2009-cu ildə orta məktəb məzunlarının 29 nəfəri ali hərbi 

və xüsusi təyinatlı ali məktəblərə qəbul olunmuşdur. Xarici ölkələrdə təhsil praktikası genişlənmiş, 2009-cu ildə 

muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərini bitirən məzunlardan 155-i Avropa və Asiyanın nüfuzlu ali 

məktəblərində təhsillərini davam etdirmək hüququ qazanmışlar. Bütövlükdə bu gün dünyanın qabaqcıl ali 

məktəblərində 300-dən çox Naxçıvan məzunu təhsil alaraq gənc mütəxəssis kimi yetişir. 

2009-cu ildə 100 çarpayılıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzinin, 30 çarpayılıq Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Onkoloji Mərkəzinin, 40 çarpayılıq Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binalarının 

tikintisi başa çatdırılmışdır. Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binasının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri Dispanserinin bakterioloji laboratoriya binasının, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Duzdağ Fizioterapiya Xəstəxanası üçün müasir tipli palataların tikintisi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi və Naxçıvan Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi 

binasının təmiri başa çatdırılmışdır. Kəngərli rayonunda Təzəkənddə tibb məntəqəsinin tikintisi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Psixi Xəstəliklər Dispanseri binasının yenidən qurulması davam etdirilir. 

Bu dövr ərzində Şərur rayonunun Tumaslı, Babək rayonunun Sirab, Culfa rayonunun Ərəzin, Şahbuz 

rayonunun Badamlı kəndlərində həkim ambulatoriyası, Şərur rayonunun Aşağı Daşarx və Sədərək rayonunun 

Qaraağac kəndlərində feldşer-mama məntəqəsi binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Bundan əlavə, 16 yerlik 

Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.  

Bu dövr ərzində digər cərrahi müdaxilələrlə yanaşı, təkcə aztəminatlı ailələrdən olan 471 xəstənin yüksək 

ixtisaslı həkimlərin iştirakı ilə cərrahiyyə əməliyyatı təşkil olunmuşdur. Bunlardan 336 xəstədə çəpgözlük və 

büllurun implantasiyası, 39 xəstədə açıq ürək və damar əməliyyatı aparılmışdır. Bundan əlavə, 86 xəstədə 

koronarangioqrafiya manipulyasiyası aparılmış, ehtiyacı olan 10 xəstənin ürək damarlarına stend qoyulmuşdur. 
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2009-cu ildə muxtar respublikada 7 min 852 uşaq doğulmuşdur ki, bu da 2008-ci ildəki göstəricini 150 

nəfər üstələyir. Muxtar respublika əhalisinin sayı 2008-ci illə müqayisədə 13 min 281 nəfər artaraq 402 min 429 

nəfər təşkil etmişdir.  

2009-cu ildə Şərur şəhərində Olimpiya İdman Kompleksi, Naxçıvan şəhərində Şahmat Mərkəzi, Sədərək 

rayonunda mini-futbol və voleybol meydançasının tikintisi, Naxçıvan Şəhər Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi 

binasının yenidən qurulması, Şərur Rayon Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi binasının əsaslı təmiri, Naxçıvan 

şəhərində isə Üzgüçülük Mərkəzinin təmiri başa çatdırılmışdır. 

2009-cu ildə əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 

pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 66 milyon 102 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2008-ci illə 

müqayisədə 19,2 faiz çoxdur. Pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan vəsaitin 55 faizi məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqı kimi muxtar respublikada toplanmışdır. Aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı 

olan vətəndaşlar da dövlət qayğısından kənarda qalmamış, 35 nəfər Azərbaycan Vətən müharibəsi əlilinə, 10 

nəfər Böyük Vətən müharibəsi veteranına, 2 nəfər Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın aradan 

qaldırılması zamanı əlil olmuş vətəndaşa, 3 nəfər hərbi əlilə ümumilikdə 50 ədəd “Tavriya” markalı avtomobil 

verilmiş, 152 nəfər əlil müxtəlif sanatoriya və pansionatlara “putyovka”larla təmin edilmişdir. 2009-cu ildə 

muxtar respublikada adambaşına aylıq gəlirləri yaşayış meyarından aşağı olan ailələrə 9 milyon 860 min 394 

manat ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 

Yola saldığımız ildə Şərur şəhərində Heydər Parkının tikintisi, Naxçıvan şəhərində isə Heydər Əliyev 

Mədəniyyət və İstirahət Parkının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Şərur şəhərində məscidin tikintisi, 

Naxçıvan şəhərində “Heydər” məscidinin və “Kazım Qara Bəkir” paşa məscidinin təmiri başa çatdırılmışdır. 

Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində Məhəmməd ağa Şahtaxtlının və Ordubad şəhərində M.S. Ordubadinin 

Ev Muzeyi tikilmiş, Naxçıvan şəhərində C. Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi yenidən qurulmuşdur. 

Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Sarayının yenidən qurulması, Ordubad şəhərində Şərq hamamı tarixi 

abidə kompleksinin bərpası, Naxçıvan şəhərində “Buzxana” abidəsinin təmiri, “Qala” tarixi abidəsinin bərpası 

da başa çatdırılmışdır. Fəxri Xiyabanın tikintisi, “Xan Evi”nin yenidən qurulması davam etdirilir. Bu dövr 

ərzində inşa olunmuş kənd mərkəzlərinin tərkibində 11 kitabxana, 11 mədəniyyət evi və klub əhalinin 

istifadəsinə verilmişdir. 2009-cu ildə ölkə Prezidentinin sərəncamlarına əsasən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 85, Cəlil Məmmədquluzadənin 140 illik yubileyləri geniş şəkildə qeyd olunmuşdur. Bu 

münasibətlə bir sıra tədbirlər görülmüş, muxtar respublikanın tarixinə dair kitablar çap olunmuş, zərflər və poçt 

markaları, xatirə və qızıl-gümüş pullar hazırlanmışdır. Mətbuat və kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı da 

diqqətdə saxlanılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinə ən 

son texnoloji nailiyyətləri özündə əks etdirən rəqəmsal efir və çəkiliş avadanlıqları alınmışdır. “Şərq qapısı” 

qəzeti redaksiyası və “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi üçün yeni redaksiya-nəşriyyat kompleksinin 

tikintisi və avadanlıqların alınması davam etdirilir. 2009-cu il ərzində muxtar respublikamıza ölkəmizin digər 

bölgələrindən və xarici ölkələrdən ümumilikdə 225 min 914 nəfər turist gəlmişdir. Tarixi, idraki, dini turizm, 

ekoturizm, sağlamlıq və kənd turizmi aparıcı mövqe qazanmaqla əhəmiyyətli dərəcədə canlanmışdır. 

 

Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, insan və 

vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. 

Bu müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəngərli Rayon 

Şöbəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inzibati 

binalarının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi 

İdarəsinin Kəngərli, Şahbuz və Ordubad Rayon şöbələrinin, Kəngərli rayonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 8 saylı Məntəqə Tipli Cəzaçəkmə və 21 saylı Xüsusi 

müəssisələrinin binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun inzibati 

binasının yenidən qurulması, Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunun inzibati binasının əsaslı təmiri, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binasının isə təmiri başa çatdırılmışdır. Bu dövr ərzində 

Şərur və Babək rayon məhkəmələrinin inzibati binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. 
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Bu gün muxtar respublikamız regional müstəvidəki liderliyini cinayətkarlığın aşağı səviyyədə olması ilə 

tamamlamaqdadır. İlk növbədə iqtisadi inkişafın və əhali məşğulluğunun yüksək səviyyəsi ilə bağlı olan bu 

proses digər tərəfdən hüquq-mühafizə orqanlarının cinayətin baş vermə səbəbini araşdırmaqdan daha çox onun 

baş verməməsi üçün profilaktiki tədbirlərə üstünlük verməsinin məntiqi nəticəsidir. 2009-cu ildə 9 cinayət 

hadisəsi qeydə alınmışdır ki, bu da 2008-ci ildə baş verən cinayət hadisələrindən 1,9 dəfə azdır. 

Beləliklə, 2009-cu ildə əldə olunan nailiyyətlər muxtar respublikamızın ictimai-iqtisadi, sosial-mədəni 

həyatında yeni bir quruculuq səhifəsi açmışdır. Bu inkişafa öz töhfəsini verən insanların əməyi dövlət tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə 72 nəfər Azərbaycan 

Respublikasının orden, medal və fəxri adları ilə təltif edilmiş, 1 nəfərə ali xüsusi rütbə, 2 nəfərə Azərbaycan 

Respublikasının Fəxri diplomu verilmişdir. Həmçinin, ölkə Prezidentinin sərəncamları ilə 2 nəfər Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə, 6 nəfər isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatına layiq 

görülmüşdür. Eyni zamanda, 36 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adları ilə təltif olunmuşdur. 

Aparılan təhlillər və sosial-iqtisadi proseslərin yekunu göstərir ki, muxtar respublikamız sürətli inkişaf 

tempini qoruyub saxlamaq üçün bütün potensial imkanlarını səfərbər edir, daha uğurlu nəticələrə və yeni-yeni 

nailiyyətlərə doğru inamla irəliləyir. Bütün bunlar isə günbəgün yeniləşən, ictimai tərəqqisini sürətləndirən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının daha da parlaq gələcəyindən xəbər verməkdədir. 

 

Material Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin  

məlumatı əsasında hazırlanmışdır   

  
Xalq qəzeti.-2010.-4 fevral.-N 27.-S.4-5. 
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Naxçıvanın zəngin tarixi qaynaqları və ədəbi mühiti 
 

SƏBUHİ İBRAHİMOV, 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin Əlyazmalar Fondunun şöbə müdiri, 

fəlsəfə elmləri namizədi 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan torpağı ikinci insan məskəni kimi bəşər 

tarixində özünəməxsus şəkildə təşəkkül taparaq inkişaf etmişdir. Bizans rahibi Georgi Kedrinin «Dünyanın 

yaranmasından 1057-ci ilə qədərki tarixi məlumat» adlı salnaməsində «Үuхаrı Midiya» və «Astraxan» (Həş-

tərxan) adı altında Vaspurakan vilayətini nəzərdə tutması da bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Yunan 

coğrafiyaşünası Klavdi Ptolomeyin verdiyi məlumata görə, Naxçıvanla birlikdə 37 mahaldan ibarət olan 

Vaspurakan vilayətinin mərkəz şəhəri Naksuan (Naxçıvan) adlanırdı (8, s. 14). Yaqut Həməvinin Nəşavə 

(Naxçıvan) şəhəri haqqında verdiyi məlumat isə onun tarixi və coğrafi mövqeyini bir daha tamamlamış olur: 

«Nəşavə Azərbaycan şəhəridir. Onun Arran şəhəri olduğunu da bildirirlər. Ona xalq arasında Naxçıvan da 

deyilir» (6, s. 28). 

Naxçıvan şəhərinin yaranma tarixini ətraflı və elmi surətdə tədqiq edənlərdən biri də Rauf 

Məmmədovdur. Onun yazdığına görə, bəzi müəlliflər Naxçıvanın eramızdan əvvəl 1539-cu ildə meydana 

gəldiyini iddia etmişlər. Tədqiqatçılar eramızın II əsrində yaşamış Klavdi Ptolomeyin «Coğrafiya» əsəri ilə 

yanaşı, eramızdan əvvəl I əsrdə yaşamış Roma yazıçısı Kvint Horatski Flakkın və yəhudi tarixçisi Flavi Yosifin 

əsərlərində də Naxçıvan şəhərinin adının çəkildiyini bildirirlər (7, s. 20). Orta əsr Şərq mənbələrində isə antik 

müəlliflərin fikirlərinin əksinə olaraq, şəhərin tikilməsi tarixi şəxsiyyətlərin adları ilə əlaqələndirilmişdir. 

Məsələn: türk alim və səyyahı Övliya Çələbi «Səyahətnamə» əsərində Naxçıvan şəhərinin təşəkkül tapmasını 

Turan ölkəsinin əfsanəvi hökmdarı Əfrasiyabın adı ilə bağlayırdı. Həmdullah Qəzvini və Məcdəddin 

Məhəmməd Hüseyn Naxçıvanın Sasani hökmdarı Bəhram Cubinin fəaliyyətilə əlaqədar yaranmış şəhər olduğu 

fikrini irəli sürmüşlər. İbn əl-Fəqih «Kitabül-büldan» əsərində bu barədə yazırdı: «Ənuşrəvan Nəşəva 

(Naxçıvan) şəhərini inşa etdirdi. Bu, Bosfurracan vilayətinin mühüm şəhəridir» (7, s. 21). 

X əsrdə Naxçıvan ona tabe olan Vaspurakan və Yuxarı Midiya ilə birlikdə xilafət xəzinəsinə 4 milyon 

dirhəm xərac ödəyirdi (8, s. 16). Hələ eramızın əvvəllərində Araz çayının hər iki tərəfini əhatə etmiş 

Vaspurakan vilayətinin coğrafi mövqeyi bizə Arrandan Vaspurakana gedib çıxmış oğuz tayfalarının eynilə 

Naxçıvanda olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Bunu mənbələrdə oğuz-bayındırların Qafqaza 

köçdükdən sonra Naxçıvanın Əlincək ərazisində yerləşmələrinə dair qeydə alınmış məlumatlar da təsdiq edir (9, 

s. 69). Rəşidəddin Fəzlullah (XIII) bu haqda «Came-üt-təvarix» əsərində ətraflı məlumat vermişdir (10, s. 331). 

Həqiqətən, bu göstərilən əsaslı elmi-tarixi dəlillər onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvan ulu tarixi keçmişə 

malikolan Azərbaycan torpağıdır. Memar Əcəmi Naxçıvaninin inşa etdiyi möhtəşəm abidələr Şərqin nadir sənət 

inciləri hesab olunur. Naxçıvanda mövcud olan toponimlər bir sıra Şərq əsatirləri ilə əlaqədardır. Hətta 

Naxçıvanın adını belə Nuh peyğəmbərin (ə) adı ilə bağlayırlar. Tədqiqatçılar iddia edirlər ki, bu ərazilərə vaxtilə 

«Nuhçular» deyiblər. Sonra həmin söz dəyişikliyə uğrayaraq «Naxçıvan» şəklini almışdır. Ərəb, fars 

mənbələrinə əsaslanan tədqiqatçılar isə Naxçıvan sözünün ərəb, fars dillərindəki «Nəqşi-cahan» («Dünyanın 

naxışı») sözü ilə əlaqələndirirlər (5, s. 3). 

Bütün bu müddəalar onu göstərir ki, Naxçıvan qədim türk diyarı olmaqla yanaşı, həm də Şərqin 

mədəniyyət, sənət, iqtisadiyyat, ticarət mərkəzi ol- 

muşdur. Ona yerli türk tayfaları «Nuhçu», ticarət yollarını buradan salan Şərq tacirləri isə «Nəqşi-

саһаn» deyiblər. Oğuz türklərinin məşhur «Oğuznamə» kitablarında Naxçıvan torpaqları Azərbaycan yurdu 

kimi təqdim olunur. Fəzlullah Rəşidəddin «Camüt-təvarix» kitabındakı «Oğuz-namə»də oğuz türklərinin atası 

Oğuzun yürüşləri təsvir olunur. Müəllif kitabında Naxçıvanı Arran və ya Şirvan vilayətinin tərkibində verir. 

Azərbaycan dövlətçilik tarixində minillik keçmişə malik Alban-Arran dövlətinin sərhədləri Araz çayı 

boyunca keçmiş və Naxçıvan həmin ölkənin əsas istehkamlarından olmuşdur. Naxçıvanda indiyədək Alban 

dövləti tərəfindən tikilmiş məbədlər tarixi abidə kimi qorunub saxlanılmaqdadır. Məlum olduğu kimi, Alban 

dövləti 333-cü ildə xristianlığı qəbul etmişdir. Xristianlığın yəqubilik məzhəbini yayan Naxçıvan apostolları bu 

sektanı inkişaf etdirməklə bütün Zaqafqaziyaya təsir göstərmiş və sonra gürcülərlə ermənilər bu dini qəbul 
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etmişlər. Daha sonralar Azərbaycanda islamın qəbul edilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan mahalında da bu yeni din 

sürətlə yayılmışdır. 

Övliya Çələbi «Səyahətnamə»sində Naxçıvan mahalının vaxtilə Alp Ər Tunqa tərəfindən yaradıldığını 

qeyd edir. Alp Ər Tunqa türklərin ulu babası sayılır. Firdovsinin «Şahnamə»sində onun adı Əfrasiyab kimi 

verilir və o, Turanın şahənşahı kimi tərənnüm edilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Naxçıvan ta qədimdən mədəniyyət mərkəzi olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 

Naxçıvanın adı qədim tarixi, ədəbi mənbələrdə çəkilir. «Tarixin atası» sayılan Herodot özünün «Tarix» 

kitabında «Astiaq» və «Tomris» əfsanələrini qeyd etmişdir. Onun təsvir etdiyi hadisələr həm də Naxçıvanda baş 

vermişdir. 

Eramızın VII əsrində meydana gəlmiş «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında Naxçıvan toponimləri qeyd 

olunur. Dastanın 10-cu boyu «Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu» adlanır və burada nəql olunur ki, Uşun Qocanın 

böyük oğlu Əgrək Əlincə qalasına gedərkən tutulub zindana salınır. Qardaşı Səgrəy böyüyüb onu zindandan 

xilas edir. 

Tarixi həqiqətləri bilməyən bəzi oxucularda belə təsəvvür yarana bilər ki, Əlincə qalası o vaxt yad ölkə 

olub. Əslində isə məsələ tamamilə başqadır. Dastanda bütün hadisələr oğuz ellərində baş verir. Onları bir-

birindən ayıran dini görüşləridir. Elə bu kimi boylar da tarixi həqiqətləri əks etdirir. VII-VIII əsrlərdə oğuz 

boylarının hamısı islamı qəbul etməmişdir. Əlincə qalası da islamı qəbul etməyən türklərin ərazisi sayılırdı. 

Həmin dövrlərdə xilafətə qarşı qanlı döyüşlərdə islamı qəbul etməyən oğuzlar daha çox fəallıq göstərmişdilər. 

XI əsrdə Naxçıvan Rəvvadilər dövlətinin mərkəzi şəhəri olmuşdur. Rəvvadilər dövlətinin sarayında 

Əsədi Tusi, Qətran Təbrizi kimi məşhur şairlər Əsli Tusdan olan Əsədi Tusi ilə bağlı rəvayətlər Naxçıvanın XI 

əsr tarixinə aydınlıq gətirir. Xorasanda baş verən aclıqdan, səfalətdən qaçan məşhur «Şahnamə» epopeyasının 

müəllifi Firdovsinin müəllimi Əsədi Tusi Naxçıvan-Rəvvadi hökmdarı Əbu Duləfə pənah gətirir. Əbu Duləf 

onu çox səmimi qarşılayır və şeirə-sənətə böyük hörməti olduğunu bildirir. Naxçıvan hökmdarı söhbətində deyir 

ki, siz tuslular, epopeya yazmaqla məşhursunuz. Yaxşı olardı ki, bizim xalqın tarixi keçmişini, qəhrəmanlığını 

əks etdirən «Gərşaspnamə» epopeyasını yazasınız. 

Əsədi Tusi 1054-1056-cı illərdə 9 min beytlik «Gərşaspnamə» epopeyasını yazıb, onu Əbu Duləfə 

hədiyyə verir. Onun bu epopeyası Əbu Duləfin çox xoşuna gəlir. 

XI əsrdə yaşayıb «Vis və Ramin» poemasını qələmə alan Fəxri Gürgani də əsərində təsvir etdiyi coğrafi 

ərazilərə Azərbaycanı və Naxçıvanı daxil etmişdir. Poemada təsvir olunan ağıllı, gözəl Gül obrazı azərbaycanlı 

qızdır. Onun yaşadığı məmləkət də Azərbaycan - Naxçıvan diyarıdır. 

XII əsrdən etibarən Naxçıvan Atabəylər dövlətinin tərkibinə keçmişdir. Həmin dövrdə Atabəylərin 

iqamətgahı Naxçıvanda olmuşdur. Atabəy Eldənizin arvadı və oğlanları Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslanın anası 

Möminə Xatun da burada vəfat edərək dəfn olunmuş, həmin əsrdə məşhur memar Əcəmi Naxçıvani onun qəbri 

üzərində şərq ornament üsulu ilə «Möminə Xatun» məqbərəsini tikmişdir. 

Atabəylərin sarayında Fərabi, Mücirəddin Beyləqani, Əsirəddin Əxsikəti, Əbu Bəkr ibn Xosrov, Əşhəri, 

mövlana Cəlaləddin ər-Ruminin yaxın dostu və həkimi Əkmələddin ən-Naxçıvani kimi şairlər yaşayıb 

yaratmışdır (2: s. 229). Nizami Gəncəvi özünün məşhur «Xosrov və Şirin» poemasını Atabəy hökmdarlarına 

həsr etmişdir. Şairin dostu və dövrün məşhur yazıçısı Əbu Bəkr ibn Xosrov gəncəli idi. Tez-tez Gəncəyə gedir, 

sarayda isə Atabəylərin uşaqlarını tərbiyə edirdi. Məşhur Cahan Pəhləvanı və Qızıl Arslanı uşaqlıq illərindən o 

tərbiyə etmiş, müxtəlif elmlər öyrətmişdir. Onun «Munisnamə» kitabı mədrəsələrdə dərslik kimi nəzərdə 

tutulmuşdur. 17 fəsildən çox olan bu kitabın sonuncu fəslində 31 tərbiyəvi nağıl verilmişdir. 

26-cı nağıl belə adlanır: «Маğara sahibləri və Dağ Yunus haqqında rəvayət» (1, s. 329). Bu nağılda 

Naxçıvanda məşhur olan «Əshabi-kəhf» («Мадага sahibləri») ziyarətgahının əhvalatı geniş nəql olunur. Məlum 

olduğu kimi, «Əshabi-kəhf» ziyarətgahı haqda əsas qissə Qurani-Kərimin «Əl-kəhf» surəsində öz əksini 

tapmışdır. Əbu Bəkr bu əhvalatı «Munisnamə» əsərində qeyd edərək bir daha Naxçıvan torpağının 

müqəddəsliyini ön plana çəkmişdir. 

«Munisnamə»dəki 29-cu nağıl «Əbu Lüla Kirmani və onun oğlunun Naxçıvana yürüşü haqqında 

dastan» adlanır (1, s. 480). Bu dastanda hadisələr Azərbaycanda - Naxçıvanda cərəyan edir. Əsərdə xristian 

qızının müsəlman oğlana aşiq olması və onu zindandan xilas etməsindən bəhs edilir. Şərq ədəbiyyatında 

Fəridəddin Əttar və Hüseyn Cavidin «Şeyx Sənan» əsərlərinin süjetini məhz bu ideya təşkil edir. 
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Atabəylər sarayının ədəbi mühiti çox zəngin olmuşdur. Burada memarlığa, incəsənətə və ədəbiyyata 

xüsusi əhəmiyyət vermişlər. Mənbələrdən aydın olur ki, Atabəylər şairlərə qarşı da çox tələbkar olmuşlar. Qızıl 

Arslan hakimiyyətə gələndə saraydan Mücirəddin Beyləqani kimi şairləri uzaqlaşdırıb, yerinə Şərqdə məşhur 

olan Əsirəddin Əxsikəti və Əşərini dəvət etmişdir. 

Atabəylər dövrün tanınmış şairləri olan Nizamini, Xaqanini də saraya dəvət etmişlər. Ancaq yaşadığı 

Gəncə şəhərində ali vəzifə - şeyxlik məqamı tutduğuna görə Nizami saraya getməmiş, Xaqanini isə dəfələrlə 

türkçülükdə günahlandırıb, Şabran qalasında zindana saldırmışdır. O vaxt Şirvanşahlar Azərbaycan Ata-

bəyliyindən asılı vəziyyətdə olmalarına baxmayaraq, aralarında münaqişə var idi. Şirvanşahlar sarayında 

Atabəylərə meyl göstərənləri təqib edirdilər. Xaqanini də ona görə cəzalandırmışdılar. Bununla belə, Xaqani 

ömrünün son günlərində Şirvanı tərk edib Təbrizə getmiş və Atabəylərin himayəsində yaşamışdır. 

Tarixi mənbələrdən məlum olur ki, Xaqani də, Fələki Şirvani də Atabəylər sarayında olanda Naxçıvana 

baş çəkiblər. Bunu həmin şairlərin şeirlərində də hiss etmək olur (4, s. 127). 

XIII əsrdən etibarən qaynaqlarda Naxçıvanın ədəbi mühiti barəsində geniş məlumat verilmişdir. Onlar 

sırasında təkcə şairləri yox, həm də Hinduşah Naxçıvani kimi türk dili lüğətini tərtib edənləri, «Naxçıvani» 

təxəllüsü ilə yazan filosofları, təzkirəçiləri görürük. Xüsusilə, XIII əsrin axırı - XIV əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanda geniş yayılmış hürufi ədəbiyyatının böyük nümayəndələrinin izlərini burada görürük. Fəzlullah 

Nəiminin Əlincə qalasında edamı, onun bu qala yaxınlığındakı sufi xanəgahları, Nəsiminin hürufi şeirləri bir 

daha göstərir ki, Naxçıvanda ədəbi mühitin müxtəlif sahələri sürətlə inkişaf edirdi. 

XIX əsrdən etibarən Naxçıvan şairlərinin sorağı yenidən Şərq ədəbiyyatının müxtəlif qütblərindən gəlir. 

Heyran xanımın əsrarəngiz şeirləri bütün Şərqə yayılır. Naxçıvanda maarifçiliyi inkişaf etdirmək üçün müxtəlif 

ədəbi məktəblər yaranır. Məmməd Tağı Sidqi kimi görkəmli ədəbiyyat nümayəndələri, ziyalılar ədəbi məclislər 

yaradır. 

Həmin maarifləndirmə işi sayəsində Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi 

kimi dahilər yetişmişdir. Mirzə Cəlil Azərbaycan satirik ədəbiyyatının nümayəndələrini başına yığıb, ölkənin 

ictimai fikrinə təkan vermişdir. Hüseyn Cavid öz romantizmi ilə Azərbaycan bədii-fəlsəfi təfəkkürünün 

inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Yuxarıda qeyd olunanlar bir daha sübut edir ki, hikmət dolu 

möcüzələri ilə dünyanı özünə cəlb edən Naxçıvanın zəngin tarixi qaynaqları və ədəbi mühiti nurlu bir 

mənzərəyə çevrilmişdir. 
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Naxçıvan MR yaxın zamanlarda elektrik enerjisi ixracatçısına çevriləcək 
 

Bu gün Naxçıvanda elektrik enerjisinə olan tələbat təxminən 35-40 meqavatdır. Suvarma 

mövsümündə bu tələbat bir qədər artır. Çünki muxtar respublikada min hektarlarla əkin sahəsi 

mexaniki üsulla suvarılır. Araz və digər çaylar üzərində qurulan iri həcmli su-nasos stansiyaları isə xeyli 

elektrik enerjisi tələb edir. Bu halda muxtar respublika üzrə 50-55 meqavat enerjiyə ehtiyac duyulur. 

Amma bölgədə mövcud elektrik stansiyalarının gücü bundan üç qat çoxdur. Halbuki 5 il əvvəl regionun 

elektrik enerjisinə olan tələbatını heç 160-170 meqavatla ödəmək mümkün deyildi. Onun da yalnız 20-22 

meqavatı sovet dönəmində Araz çayı üzərində qurulmuş su-elektrik stansiyasının üzərinə düşürdü. Sərf 

olunan enerjinin böyük hissəsi qonşu dövlətlərdən idxal olunurdu. 

 

Muxtar Respublika Energetika Agentliyinin baş direktoru Yasin Səfərovun sözlərinə görə, 14 illik 

fasilədən sonra regiona təbii qazın nəql olunması, mənzillərdə və digər obyektlərdə sayğaclaşmanın başa 

çatdırılması, "Alfatek" markalı rəqəmsal elektron avadanlıqların qoyulması, elektrik enerjisindən israfçılıqla və 

sayğacdankənar istifadə olunmasına qarşı səmərəli təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi 

istehlakçıların fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması ilə yanaşı, tələbatı da kəskin surətdə azaldıb. İndi 

tələbatdan artıq istehsal olunan elektrik enerjisi ixrac edilir. Ötən ildən Türkiyə Respublikasına 17 meqavat 

həcmində enerji verilir. Əhalinin düşüncə və təfəkküründə yaranan dəyişiklik isə ondan ibarətdir ki, onlar 

işlətdikləri enerjinin dəyərini vaxtında ödəyirlər. Ötən il texniki itkilər nəzərə alınmaqla istehlakçılara verilən 

304,9 milyon kilovat/saat elektrik enerjisinə görə 18 milyon 523 min manat vəsait toplanıb ki, bu da 101,4 faiz 

ödəmə deməkdir.  

 

Dövlətin başlıca məqsədi iqtisadi potensialı artırmaqdır 

 

Muxtar respublikada energetika sahəsində əldə olunan uğurlar ilk növbədə regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlıdır. Eyni zamanda, dövlət başçısının 

"Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında" 2 

may 2005-ci il tarixli Sərəncamı bu sahədə əhəmiyyətli rol oynayıb. Prezident İlham Əliyev muxtar 

respublikaya səfəri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin birində regionda həyata keçirilən tədbirlərin başlıca 

məqsədini belə açıqlayıb: "Maksimum dərəcədə Naxçıvanın öz resurslarına əsaslanıb elektrik enerjisi istehsalına 

imkan yaratmalıyıq". Bu sözlər həm də o deməkdir ki, düşmən mühasirəsi şəraitində yaşayan, ölkəmiz üçün 

mühüm əhəmiyyətli strateji regionun iqtisadi potensialını yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün ardıcıl tədbirlər 

görülməli, ilk növbədə, onun enerji problemləri həll edilməlidir: "Bütün iqtisadi potensialın təməlində bu 

məsələlər dayanır. Əgər iqtisadi potensialı artırmaq istəyiriksə, enerji məsələləri mütləq həll olunmalıdır". 

Onu da qeyd edək ki, sovet dönəmində muxtar respublikanın energetika təsərrüfatı Cənubi Qafqazın vahid 

energetika sistemindən qidalanırdı. Ararat-Babək, Ararat-Şərur və Aqaraq-Ordubad yüksək gərginlikli elektrik 

verilişi xətləri muxtar respublikaya Ermənistan ərazisindən ötürülürdü. Araz Su-Elektrik Stansiyası da mübadilə 

sistemi ilə işləyən bu xəttə qoşulmuşdu. Xatırladaq ki, ötən əsrin 70-80-ci illərində bölgənin elektrik enerjisinə 

olan tələbatı 110-120 meqavat arasında idi. Üstəlik, o dövrdə muxtar respublikadakı yaşayış məskənlərinin 70 

faizə qədəri qazlaşdırılmışdı.  

 

İqtisadi blokadanın ilk çətinlikləri 

 

Ötən əsrin 90-cı illərində milli zəmində münaqişələr başlanandan bədxah qonşularımızın məkrli niyyətləri 

ucbatından muxtar respublikaya uzanan kommunikasiya xətləri kəsildi. 1991-ci ilin noyabr ayından isə 

Naxçıvana qaz nəqli dayandırıldı. Beləliklə, regionun iqtisadi blokadasının "təməl"i qoyuldu. 6-7 ay sonra 

muxtar respublikanın energetika və rabitə təsərrüfatları iflic vəziyyətinə düşdü. O illər Naxçıvanda enerji 

daşıyıcılarına olan tələbat çox az səviyyədə ödənilirdi. Təbii qazın nəqli dayandırıldıqdan sonra vəziyyət daha 

da ağırlaşdı. Dəmiryol nəqliyyatında qatarların hərəkətinin kəsilməsi ucbatından odunun, daş kömürün və neft 

məhsullarının qəhətə çıxması əsas gücü energetika təsərrüfatının üzərinə saldı. Araz çayı üzərində İranla birgə 
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tikilən su-elektrik stansiyası tələbatın yalnız 5-6 faizini ödəyirdi. O da, ilk növbədə, yaşayış üçün zəruri olan 

mühüm obyektlərə - çörək zavodlarına, su nasosxanalarına, xəstəxanalara verilirdi. Özü də fasilələrlə.  

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev regionda yaşanan bu çətinliklər barədə sonralar belə demişdi: 

"Gecə saat ikiyə, üçə qədər iş otağımda az işıq verən neft lampası ilə oturub işləyirdim, bunu hamı bilirdi. 

Evlərə elektrik, istilik vermək üçün heç bir imkan yox idi. İnsanlar həqiqətən donurdular..."  

 

Naxçıvanın xilas yolu 

 

Həmin dövr xalqımızın böyük oğlunun Naxçıvanın xilası uğrunda fəaliyyətinin əsas istiqaməti muxtar 

respublikanın energetika və yanacaq problemlərinin həllinə yönəldi. Yeganə ümid İran və Türkiyə ilə xarici-

iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında idi. Bunsuz bölgədə həyatı öz axarına salmaq, sadəcə, mümkün deyildi. 1991-

ci ilin sentyabr ayının 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilən Heydər Əliyev həmin 

ilin dekabr ayında Türkiyənin "Aralıq" yarımstansiyasından Naxçıvanın "Sədərək" yarımstansiyasına 31,5 

kilovatlıq elektrik verilişi xətti çəkilməsinə nail oldu və düşmənlə üzbəüz dayanan, hər gün ölüm-dirim 

mübarizəsi gedən sərhəd bölgəsinə 3-4 meqavat həcmində enerji ötürülməyə başlandı.  

Həmin ərəfədə Heydər Əliyevin başçılığı ilə Naxçıvan nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri əhəmiyyətli 

hadisə oldu. 1992-ci ilin mart ayında gerçəkləşən səfər zamanı Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Turqut 

Özal, Baş naziri Süleyman Dəmirəllə faydalı görüşlər keçirildi. Qardaş ölkədə əsasən Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzü və Naxçıvanın düşdüyü ağır vəziyyət müzakirə edildi. Görüşün nəticəsi olaraq, muxtar 

respublikanın qonşu dövlətlə bütün sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə Türkiyənin Baş 

naziri və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri birgə protokol imzaladılar. 13 maddədən ibarət 

protokolda enerji xətlərinin çəkilməsi, nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ös əksini tapdı. 1993-cü ilin may 

ayında "İqdır" transformator yarımstansiyasından 87,5 km uzunluğunda 154 kilovatlıq ikidövrəli xəttin 

çəkilişinin başa çatdırılması məhz aparılan danışıqların nəticəsi idi. Həmin dövrdən etibarən muxtar 

respublikaya Türkiyədən 55-60 meqavat həcmində elektrik enerjisi ötürülməyə başlandı.  

1992-ci ilin avqustunda isə Heydər Əliyev İran İslam Respublikasına ilk səfər etdi. Səfər zamanı müxtəlif 

sahələrdə əməkdaşlığa dair imzalanmış protokola Naxçıvan MR-in elektrik enerjisinə və təbii qaza olan 

tələbatını ödəmək üçün yeni xətlərin çəkilməsi bəndləri də salındı. Qısa müddətdə İran tərəfdə - Araz SES-in 

ərazisində "Araz" yarımstansiyası tikildi, 132 kilovatlıq elektrik enerjisi verilişi xətti çəkildi. Həmin ilin dekabr 

ayının 3-də istismara verilən bu yüksək gərginlikli elektrik xətti ilə 35 meqavat gücündə enerji ötürüldü. Ondan 

bir neçə gün sonra isə Culfa-Culfa elektrik verilişi xətti istifadəyə verildi. Bu xətlə Culfa rayonuna 7 meqavat 

gücündə elektrik enerjisi verilməyə başlandı.  

Yasin Səfərovun sözlərinə görə, 1993-cü ilin ortalarında Naxçıvana İran İslam Respublikasından 42, 

Türkiyədən isə 63 meqavat gücündə elektrik enerjisi daxil olurdu. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Türkiyə və 

İranla bağlanan müqavilələr sonrakı illərdə də muxtar respublikanın sosial-iqtisadi cəhətdən dirçəlməsində 

mühüm rol oynamışdır. 

 

Enerji idxalçısından ixracatçısına doğru 

 

Ölkə başçısının 2006-cı ilin dekabr ayında muxtar respublikaya səfəri çərçivəsində istifadəyə verilən yeni 

elektrik stansiyaları regionun elektrik enerjisi ilə təchizatında idxaldan asılılığı aradan qaldırdı. Prezident İlham 

Əliyev açılış mərasimlərində belə bir amili xüsusi qeyd etmişdir: "Vaxtilə qaranlıqda, qazsız, işıqsız yaşayan 

Naxçıvan artıq görülən işlər nəticəsində və orada tikilən və bərpa olunan elektrik stansiyalarının hesabına 

elektrik enerjisi ixrac edə biləcəkdir". 

Muxtar respublikada enerji təsərrüfatında qazanılan mühüm uğurlardan biri də gücü 87 meqavat olan 

modul elektrik stansiyasının inşasıdır. Ən müasir texnoloji avadanlıqlar əsasında quraşdırılan stansiyanın baş 

podratçısı Finlandiyanın "Vartsila", subpodratçıları isə İsveçrənin ABB şirkəti və "Azərenerji" ASC-nin 

"Azərenerjitikinti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti idi. Hər birinin gücü 8,7 meqavat olan 10 porşen tipli 

aqreqat yüksək iş əmsalına malikdir. Burada 1 kilovat/saat elektrik enerjisinə sərf edilən təbii qazın miqdarı 260 

qram olduğundan, iqtisadi baxımdan sərfəlidir. Bu göstəriciyə görə, modul elektrik stansiyalar yalnız SES-

lərdən geri qalır. Təsadüfi deyil ki, son illər muxtar respublikanın elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı mövcud 
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su-elektrik stansiyaları ilə yanaşı, bu stansiya vasitəsilə ödənilir. Təkcə ötən il ərzində stansiyada 370,6 milyon 

kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunub. Bu, muxtar respublikada istehsal olunan enerjinin 78 faizi 

deməkdir.  

Naxçıvanda hazırda tam güçü ilə işləyən enerji müəssisələrindən biri də Heydər Əliyevin uzaqgörən 

siyasəti nəticəsində 1971-ci ildə Araz çayı üzərində tikilib istifadəyə verilmiş su-elektrik stansiyasıdır. 

Stansiyada hər gün rejimlə əlaqədar 20-22 meqavat enerji istehsal edilir. İl ərzində isə burada 93 milyon 

kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunur.  

Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası müstəqillik dövrünün quruculuq ərməğanlarından biridir. Hər 

birinin gücü 15 meqavat olan və dizel yanacağı ilə işləyən 4 turbogenerator uzun müddət istismar edildikdən 

sonra, 1992-ci ildə - muxtar respublikanın ağır və məşəqqətli günlərində Türkiyədən gətirilərək Naxçıvan 

şəhərinin yaxınlığında quraşdırılmışdır. Dizel yanacağı gətirilməsinin çətinliyi, sonrakı illərdə isə bu yanacaqla 

istehsal olunan elektrik enerjisinin baha başa gəlməsi stansiyanın təbii qazla işləmə rejiminə keçirilməsini zəruri 

etdi. Dövlət başçısının "Azərbaycan Respublikasında elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı 

əlavə tədbirlər haqqında" sərəncamı bu cür tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. Stansiya və 

yarımstansiyada yenidənqurma işləri aparılaraq əsas avadanlıqlar dəyişdirildi. Yeni avadanlıqlar İtaliya, 

Almaniya, Avstriya və Hollandiyadan gətirildi. Amma müəssisənin istehsal gücü 60 meqavat olsa da, ötən il 

burada tələbatla əlaqədar cəmi 9,7 milyon kilovat/saat enerji istehsal olunmuşdur. 

Vayxır Su-Elektrik Stansiyası isə yeni istifadəyə verilən obyektlərdəndir. Onun ümumi gücü bir qədər 

aşağı - 4,5 meqavat gücündədir. Əvəzində, burada istehsal olunan enerji ucuz başa gəlir. Stansiya Türkiyənin 

"Cengiz İnşaat Anonim" və "Aksoy" şirkətləri arasında imzalanmış ortaq müqavilə əsasında Heydər Əliyev Su 

Anbarı üzərində quraşdırılıb. Digər stansiyalardan fərqli olaraq, bu obyektin layihəsi, quraşdırılması, sazlanması 

və digər xərcləri yerli imkanlar hesabına ödənilib. Dəryaçada su rejimi düzgün müəyyənləşdirildiyindən, ötən il 

burada 5,6 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal olunub. İstehsal olunan enerji Şahbuz rayonunda 

istehlakçıların tələbatını tam ödəyir.  

Muxtar respublikanın energetika təsərrüfatında həyata keçirilən tədbirlər təkcə yeni və müasir tipli 

elektrik stansiyalarının tikintisindən ibarət deyil. Eyni zamanda, yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərində 

yenidənqurma və əsaslı təmir işləri aparılıb. Bu gün Naxçıvan MR Energetika Agentliyi həmçinin 527 km 

uzunluğunda yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərinin istismarı ilə məşğuldur.  

 

Ucuz və alternativ enerji mənbəyi 

 

Hazırda bölgədə başlıca diqqət ucuz və alternativ enerji mənbələrinin yaradılmasına yönəldilib. Bu məsələ 

regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair II Dövlət Proqramında da əksini tapıb. Bölgədə kiçik dağ çayları 

üzərində su-elektrik stansiyalarının tikilməsinin vacibliyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu sahədə 

qarşıda duran hədəfləri aydın göstərib: "Naxçıvanda tikilən elektrik stansiyalarının və növbəti illərdə tikiləcək 

su-elektrik stansiyalarının gücü elə olmalıdır ki, muxtar respublikada enerji təhlükəsizliyi tam şəkildə daxili 

resurslar hesabına təmin olunsun".  

Artıq bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda Ordubad rayonu ərazisindəki Gilançay 

üzərində 20 meqavat gücündə "Biləv" su-elektrik stansiyasının tikintisi davam etdirilir. Stansiyada il ərzində 

orta hesabla 80 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi istehsal edilməsi nəzərdə tutulub. "Gəmiqayayol, su, enerji" 

MMC tərəfindən inşası sürətlə aparılan stansiyada quraşdırılacaq turbin və generatorların, transformator, 

yarımstansiya, avtomatlaşdırma sistemi avadanlıqlarının alınması üçün artıq sifarişlər verilib. Sifarişçisi 

Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti olan stansiyanın subpodratçı təşkilatı yerli Energetika Agentliyidir. 53 milyon 

manat dəyərində olan bu stansiya daxili mənbələr hesabına inşa olunur. İstehsal olunacaq elektrik enerjisini 

şəbəkələrə ötürmək üçün 8,5 km uzunluqda ikidövrəli 110 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin tikintisini isə 

İranın "Pars Sakhtar " şirkəti aparır.  

Bundan əlavə, Azərbaycan hökuməti ilə İran tərəfi arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, Araz çayı 

üzərində "Ordubad" SES-in tikintisi aparılacaq. Stansiyanın tənzimləyici bəndi Dəstə kəndinin aşağı hissəsində 

yerləşəcək. Burada, hər birinin gücü 12 meqavat olmaqla, 3 hidroaqreqat quraşdırılacaq və il ərzində muxtar 

respublikanın elektrik şəbəkəsinə 190 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi ötürüləcək.  
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Culfa rayonunun Gülüstan və Ordubad rayonunun Dəstə kəndləri arasında, biri İran, digəri Azərbaycan 

tərəfdə olmaqla, 2 yeni kanaltipli elektrik stansiyasının inşası da artıq gündəmdədir. Mütəxəssislərin 

hesablamalarına görə, bu ərazidə, hər birinin gücü 40 meqavat olmaqla, iki elektrik stansiyası quraşdırmaq 

mümkündür. Layihə reallaşsa, bu muxtar respublika ərazisində ən iri su-elektrik stansiyası olacaq.  

Yaxın illərdə muxtar respublika ərazisində külək və günəş enerjisi ilə işləyən qurğuların tikilməsi də 

nəzərdə tutulur. Bunun üçün indidən hazırlıq işləri həyata keçirilir. Əlavə olaraq, Gilançay üzərində, Naxçıvan 

çayın Batabat sahəsində yeni su-elektrik stansiyalarının tikilməsi məsələsi araşdırılır. 

* * * 

Bir neçə il əvvələcən muxtar respublikanın qış mövsümündə elektrik enerjisinə olan tələbatı 170-180 

meqavat civarında olurdu. Bu gün cəmi 40 meqavat tələbatı artıqlaması ilə ödəyir. Naxçıvanda elektrik enerjisi 

istehsal edən yerli müəssisələrin gücü isə 163 meqavat həcmindədir. Deməli, muxtar respublikada enerji 

təhlükəsizliyi tam şəkildə daxili resurslar hesabına təmin olunub. Üstəlik, İranla 120, Türkiyə ilə 200 

meqavatadək elektrik enerjisinin mübadiləsinə və 200 meqavata qədər gücdə elektrik enerjisini paylaşdırmaq 

üçün texniki imkan yaranıb.  

Onda sual oluna bilər: bəs bu qədər artıq gücü nə etməli? Hələlik tələbata uyğun enerji istehsal edilir, yəni 

stansiyalar tam gücü ilə işlədilmir. Eyni zamanda, ucuz və alternativ enerji mənbələrinin yaradılması 

istiqamətində ciddi işlər gedir. 

Görünür, enerjinin xarici bazara çıxarılması ən real variantlardan biri olacaq. Prezident İlham Əliyev ötən 

ilin avqust ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubiley mərasimindəki nitqində demişdir: "Muxtar 

respublikada yaradılmış elektrik stansiyaları həm daxili tələbatı tam şəkildə ödəyir, eyni zamanda, bu gün qonşu 

Türkiyəyə elektrik enerjisi ixrac edir... Naxçıvanın ixrac potensialı günü-gündən artacaqdır".  

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2010.-31 yanvar.-N 24.-S.6. 
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Naxçıvan inkişafın sürətli mərhələsinə qədəm qoyur 
 

 Tarixçi alimlər, arxeoloq və etnoqraflar deyirlər ki, Naxçıvanda hər daşın, hər qayanın altında bir 

tarix yatır. Həmin qədim və kəşməkəşli tarixi sübut edən mənbələr, amillər çoxdur. Buna misal kimi, ilk 

növbədə, antik, orta əsrlər və müasir dövr tariximizə aid maddi-mədəniyyət nümunələrini və tarixi 

abidələri-ilk insanların yaşadıqları mağaraları, qədim yaşayış yerlərini, erkən şəhər mədəniyyətini, 

möhtəşəm qala divarlarını, qayaüstü rəsmləri, daş qoç heykəllərini, türbələri və digər memarlıq incilərini 

göstərmək olar.  

 

"Dünyada böyük dövlətlər var, amma böyük abidələr yarada bilmirlər, çünki imkanları yoxdur" - bu 

sözləri xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Mömünə xatun məqbərəsini ziyarət edərkən söyləmişdir. 

Dahi öndər bu sənət əsərinin çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizin yaşadılması istiqamətində oynadığı rolu da 

yüksək qiymətləndirmişdir: "Bu abidənin memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün bəlkə daha da böyük 

qiyməti Azərbaycanın qədim dövlət olmasını göstərməsidir. Bu, təkcə memarlığın zənginliyini yox, 

dövlətçiliyin nə qədər zəngin olduğunu, nə qədər möhkəm olduğunu da göstərir. Əgər dövlətçilik o qədər 

yüksək səviyyədə olmasaydı, onlar bu cür abidənin yaradılması barədə qərar qəbul edə bilərdilərmi? ". 

Mömünə xatun məqbərəsi kimi Qarabağlar türbəsi, Gülüstan Yusif Küseyir oğlu, Şərq hamamı, Xan 

Sarayı, Buzxana, İmamzadə və Zaviyyə-mədrəsə abidə-kompleksi də milli dövlətçilik ənənələrimizin 

nişanələridir.  

Müstəqillik dövrümüzdə inşa olunan memarlıq inciləri də az deyil. Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, 

Hüseyn Cavid, Dədə Qorqud və "Ana dili" abidələri. Bu abidələrin hər biri inşa tarixindən asılı olmayaraq orta 

əsrlərin məşhur memarı Əcəmi tərəfindən qoyulan Naxçıvan memarlıq məktəbinin ənənələri əsasında inşa 

olunub. Bunlar həm də əsrlərin və nəsillərin estafetinin yaşadılmasıdır. 

* * * 

Sovet dönəmində Naxçıvan şəhəri muxtar respublikanın paytaxtı olsa da, daha çox əyalət mərkəzi idi. 

Çox zaman onu Lənkəran, Şəki, Şirvan şəhərləri ilə müqayisə edirdilər. Müstəqillik dövründə isə Naxçıvanın 

statusu dəyişdi. Bu, ilk növbədə yerləşdiyi geostrateji mövqe nəzərə alınmaqla Konstitusiyada regiona muxtar 

dövlət statusunun verilməsi ilə bağlıdır. Çünki düşmən mühasirəsində yaşayan bölgənin sosial-iqtisadi inkişafı, 

hərbi cəhətdən möhkəmlənməsi vacib idi. Böyük uzaqgörənliklə həyata keçirilən bu dövlət siyasəti indi də 

davam edir.  

Naxçıvan MR-də yeni quruculuq xəttinin təməli ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində qoyulub. İqtisadi 

blokada şəraitində yaşayan region həmin dövrdə məkrli düşmən qarşısında duruş gətirməklə bərabər, iqtisadi 

problemlərini də həll etməli idi. Bu çətin işdə ulu öndər Heydər Əliyevin böyük xidmətləri danılmazdır. Məhz 

onun rəhbərliyi ilə Naxçıvanda yeni liberal bazar münasibətlərinə söykənən və onun tələblərinə cavab verən 

iqtisadi model formalaşdı. Məhz Heydər Əliyevin səyi nəticəsində muxtar respublikada möhkəm ictimai-siyasi 

sabitlik əldə olundu, sağlam və işgüzar ab-hava yaradıldı, ardıcıl və cürətli islahatlar həyata keçirildi. 

Bölgənin dönməz inkişafı isə ulu öndərin xalqın tələbi ilə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıtması ilə 

başlandı. İndi bu inkişaf Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 1995-ci ilin dekabrın 16-dan Naxçıvan MR 

Ali Məclisinə sədr seçilmiş Vasif Talıbovun təşkilatçılığı ilə dönməz xarakter alıb.  

* * * 

Bu illər ərzində Naxçıvan MR sürətlə inkişaf edib. 163 yeni təhsil, 135 səhiyyə, 143 mədəniyyət 

müəssisəsi tikilib, 105 körpü salınıb. Əgər 1995-ci ildə muxtar respublikada 56 sənaye müəssisəsi vardısa, indi 

onların sayı 390-dır. Muxtar respublikanın 207 kəndindən elə biri yoxdur ki, orada indiki quruculuq 

ərməğanlarının 3-4 nişanəsi olmasın. 70-dən artıq kənddə quruculuq tədbirləri kompleks şəkildə həyata 

keçirilib, həmin ünvanlara müasir infrastruktur gətirilib. Rayon mərkəzi olan Şahbuza şəhər statusu verilib, 

sərhəd xəttinin yaxınlığında Heydərabad qəsəbəsi salınıb. 7 min nəfərə yaxın əhalinin yaşadığı Şərurda geniş 

abadlıq işləri görülüb, müasir tipli olimpiya idman kompleksi, xəstəxana şəhərciyi, yeni orta məktəb binası, 

mədəniyyət və istirahət parkı bu kiçik qəsəbəyə şəhər görkəmi verib. Ordubad və Culfa şəhərlərinin də siması 

xeyli dəyişib.  

Muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan isə bu gün daha əyalət şəhəri deyil. Yeni və müasir layihə 

əsasında inşa olunan təhsil ocaqları, səhiyyə-sağlamlıq müəssisələri, mədəniyyət, istirahət və idman obyektləri, 
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inzibati binalar onu müasir şəhərlər sırasına qoşub. Çünki hər bir tikilidə müasir şəhərsalmanın qabaqcıl 

elementlərindən istifadə olunur, əvvəllər inşa olunmuş çoxmərtəbəli yaşayış binaları əsaslı təmir edilir və 

yenidən qurulur. Bunlardan əlavə, şəhərin abadlığına, yaşıllığına, təmizliyinə gündəlik qayğı, diqqət var. Yeni 

salınan yaşıllıq zolaqları, bağlar, parklar şəhərə xüsusi gözəllik bəxş edir. Təkcə son bir il ərzində 70 hektardan 

artıq sahədə meşəsalma və meşəbərpa tədbirləri həyata keçirilib. Küçə və yol kənarlarını, yaşıllıq zolaqlarını 

akasiya, Eldar şamı, Şərq tuyası və çinar ağacları bəzəyir.  

Muxtar respublikanın avtomobil yolları da yenidən qurulub. Əsas yollar indi 4 zolaqlıdır, şəhərlərdə 

rəqəmsal işıqforlardan istifadə olunur. Yol boyunca həmişəyaşıl və dekorativ ağaclar əkilib. Prezident İlham 

Əliyev Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun açılışında bu sahədə görülən işlərdən razılığını bildirərək 

demişdir: "Görün nə gözəl yol çəkilir. Ən yüksək dünya standartlarına cavab verir... Hər bir inkişaf etmiş ölkə 

belə yollarla fəxr edə bilər".  

Ötən ilin ən mühüm və əlamətdar hadisələrindən biri də Prezidentin sərəncamı ilə Naxçıvana muxtariyyət 

statusu verilməsinin 85 illik yubileyinin keçirilməsidir. Avqust ayının 4-də ölkə rəhbərinin iştirakı ilə keçirilən 

yubiley mərasimi regiona göstərilən böyük diqqət və qayğının daha bir təzahürünə çevrildi. Əvvəlki səfərlərdə 

olduğu kimi, muxtar respublikaya növbəti səfəri çərçivəsində də Prezident bir sıra yeni obyektlərin-Heydər 

Əliyev Sarayının, Şərur Olimpiya-İdman Kompleksinin, Naxçıvan Doğum Mərkəzinin, Şahmat Mərkəzinin, 

"Badamlı" Mineral Sular Zavodunun, Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılış mərasimlərində iştirak etdi. 

Dövlət başçısı böyük istək və zövqlə həyata keçirilən quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirdi: "Naxçıvan 

gündən-günə gözəlləşir, abadlaşır... Keçən bir il ərzində Naxçıvanda çox böyük, gözəl, müsbətə doğru 

dəyişikliklər baş vermişdir. Həm yeni müəssisələr yaradılır, həm də şəhər gözəlləşir, abadlaşır. Naxçıvanda 

yaşayan insanlar əminəm ki, bu gözəl dəyişikliklərdən böyük qürur hissi duyurlar". Prezident bu qədim və 

müasir diyarı "nurlu və işıqlı şəhər" adlandırdı.  

* * * 

Ötən ilin 11 ayı ərzində muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi ilk dəfə olaraq 1 

milyard dolları keçdi. Bu, 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 21 faiz çoxdur. Keçən müddət ərzində 184 

milyon 590 min manatlıq sənaye və 160 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində dövlətin texniki, maliyyə və innovasiya dəstəyi ilə 93 layihə əsasında istehsal 

və xidmət obyektləri istifadəyə verilib.  

Mövcud istehsal müəssisələrinin fəaliyyətini bərpa etməsi, yenidən qurulması, yeni emal sahələrinin 

yaradılması hesabına bu gün muxtar respublikada 280 növdə məhsul, o cümlədən 106 növdə ərzaq və 174 növdə 

qeyri-ərzaq məhsulları istehsal olunur. Bu gün Naxçıvan MR 87 adda ərzaq, 148 adda qeyri-ərzaq məhsulları ilə 

özü-özünü təmin edir. 

Son illər iqtisadi sahədə diqqəti cəlb edən əsas amillərdən biri də ÜDM-də tikinti-quraşdırma işlərinin 

xüsusi çəkisinin davamlı olaraq yüksəlməsidir. Bu bir tərəfdən yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradırsa, 

digər tərəfdən şəhər və kəndlərin simasını dəyişdirir, muxtar respublikanın infrastruktur potensialını hərəkətə 

gətirir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2009-cu ilin 11 ayı ərzində muxtar respublikada 4,4 min iş yeri açılmışdır 

ki, onun da 72 faizi daimidir. Bundan savayı, yanvar-noyabr aylarında bölgədə bütün maliyyə mənbələri 

hesabına əsas kapitala 367 milyon 139 min manat həcmində investisiya yönəldilib. Bu isə ötən ilin eyni dövrü 

ilə müqayisədə 36 faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 89 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə olunub ki, 

bu da 33 faiz artım deməkdir. Digər diqqətçəkən fakt: Naxçıvan MR-in xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi ötən 

illə müqayisədə 63 faiz artaraq 149 milyon dollara çatıb. İstehsal olunan ixrac mallarının çeşidinin artırılması, 

yerli istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmlənməsi, onların maraqlarının müdafiəsinin 

gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər xarici ticarət dövriyyəsində ixracın həcminin 

idxalı üstələməsinə səbəb olmuş və 9 milyon 240 min dollar həcmində müsbət saldo yaranmışdır.  

* * * 

...Naxçıvan həmişə Azərbaycanın strateji bölgəsi sayılıb. Elə bu səbəbdəndir ki, tarixin bütün 

dönəmlərində, xüsusən ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə bölgənin inkişafına 

xüsusi diqqət verilib.  

Prezident İlham Əliyev də bu ənənəni, siyasi xətti uğurla davam etdirir. Naxçıvana səfəri çərçivəsində 

ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşlərinin birində dövlət başçısı demişdir: "Naxçıvana daim xüsusi diqqət 

göstərilməlidir. Naxçıvan Azərbaycanın qədim diyarıdır, qədim torpağıdır, strateji əhəmiyyətə malikdir...". Bu 
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yanaşmanın nəticəsidir ki, Naxçıvan bu gün həm də ölkəmizin mühüm ictimai-siyasi mərkəzlərindən birinə 

çevrilib. Artıq xeyli vaxtdır ki, qədim diyarın qapıları yaxın-uzaq ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın, əcnəbi 

vətəndaşların üzünə açıqdır. Hər il minlərlə adam qonaq, turist kimi Naxçıvana gəlir, onun tarixi abidələri, təbii 

sərvətləri, səfalı və görməli təbiəti ilə tanış olur.  

Dünənə qədər əyalət mərkəzi olan Naxçıvan şəhəri indi beynəlxalq toplantılara, tədbirlərə ev sahibliyi 

edir. Ötən il oktyabr ayının 2-3-də türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 9-cu zirvə görüşünün Naxçıvanda 

keçirilməsi buna misaldır. 

* * * 

Yazımızı Prezident İlham Əliyevin muxtar respublikanın 85 illik yubiley mərasimindəki nitqində 

söylədiyi fikirlə yekunlaşdırmaq istərdik: "Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq işləri aparılır, şəhər 

gözəlləşir, yeni binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu 

uğurlarla haqlı olaraq fəxr edə bilər". 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2010.-16 yanvar.-N 11.-S.6. 
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Yeniləşən Naxçıvanın elmi təqdimatı 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının çoxəsrlik inkişafında 1995-2010-cu illər xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu, 

qədim tarixə malik olan Naxçıvanın inkişafının tərəqqidən intibaha qədər yüksələn xətlə ucalan gedişatının yeni 

epoxasıdır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin sayəsində düşmən işğalına məruz qalmaqdan xilas 

edilərək ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlayan Naxçıvan Muxtar Respublikası keçən əsrin doxsanıncı illərinin 

əvvəllərində xaosdan, böhrandan bərpaya, möhkəmlənməyə doğru çətin və məsuliyyətli bir yol keçib. Görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvanda gələcək böyük inkişafın möhkəm əsaslarını yaradıb. Azərbaycanın 

hər yerində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş verən sonrakı böyük inkişaf həmin etibarlı təməl 

üzərində ucaldılmışdır.  

Naxçıvanın tarixində xüsusi mərhələ təşkil edən 1995-2010-cu illər dövrü də ulu öndər Heydər Əliyevin 

adı ilə bağlı olan müstəqillik və dövlətçilik kursunun bu regiondakı parlaq təcəssümüdür. Ölkəmizin Prezidenti 

İlham Əliyevin böyük uğurla həyata keçirdiyi regionların inkişaf proqramının inkişaf göstəricilərindən biri olan 

yeni Naxçıvan Azərbaycanın son dövr yüksəlişinin fövqündə dayanan möhtəşəm bir quruculuq abidəsinə 

çevrilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun ulu öndər Heydər Əliyevin 

dövlətçilik ideyalarına sədaqəti, ardıcıl və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində regionda əldə edilmiş mühüm nəticələr 

əslində Azərbaycanın tərkibində yeni bir Naxçıvanı ərsəyə gətirib. Bu tarixi dövrün dövlət idarəçiliyi, iqtisadi 

gedişatı, mədəni həyatı, elmi-maarifçi mühiti ilə bağlı yeniləşmə və inkişaf xüsusiyyətləri xüsusi olaraq 

araşdırılıb öyrənilmək üçün zəngin material verir. Bu tarixi dövrün tədqiq edilib ümumiləşdirilməsi həm də 

gələcək inkişafın ana xətlərini, əsas meyllərini müəyyən etmək baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Naxçıvan Dövlət Universitetində «Yeniləşən Naxçıvan: inkişafdan intibaha» mövzusunda keçirilmiş elmi 

konfrans bu cəhətdən mövcud zərurəti əks etdirən birinci mühüm elmi addımdır. Elmi konfransı giriş sözü ilə 

açan Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik İsa Həbibbəylinin qeyd etdiyi kimi, 1995-2010-cu 

illəri  Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərtərəfli inkişafın yeni yüksəliş dövrü, yaxud da çətin blokada 

şəraitində intibah yaratmağın mümkünlüyünün isbatı mərhələsi, dövlət idarəçiliyinin Naxçıvan modelinin 

formalaşdırılması illəri kimi xarakterizə etmək mümkündür. Akademik İsa Həbibbəyli bu tarixi mərhələni eyni 

zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun yarım əsrlik həyatının möhtəşəm 

hesabatı, bu mənalı ömrün 15 illik dövrünün məntiqi yekunu kimi səciyyələndirib.  

Elmi konfransda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin sədri İsmayıl Hacıyev 

«Naxçıvanda elm: tarixin dərki və cəmiyyətin elmi şərhi» mövzusunda məruzə etmiş, 1995-2010-cu illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən və qazanılan nəticələrdən 

danışmışdır. Məruzəçi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə aparılan məqsədyönlü 

elm siyasətinin özünəməxsusluqlarını və nəticələrini əsaslı şəkildə təhlil edib. Məruzədə AMEA-nın Naxçıvan 

bölməsində və Naxçıvan Dövlət Universitetində, regiondakı digər elmi qurumlarda elm sahəsində əldə edilmiş 

uğurları respublika miqyaslı göstəricilərlə müqayisə etməklə qazanılan nailiyyətlərə real qiymət verilib. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti İqtisad fakültəsinin dekan müavini, iqtisad elmləri namizədi, dosent 

Müslüm Cabbarzadənin «Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı: nəticələr və perspektivlər» 

mövzusundakı məruzəsində Azərbaycan iqtisadiyyatında özünəməxsus yeri olan Naxçıvan iqtisadi modelinin 

mahiyyəti elmi cəhətdən əsaslandırılmış konkret nəticələri göstərilib. Məruzəçi yeniləşmə mərhələsini yaşayan 

Naxçıvandakı intibah proseslərində regiondakı quruculuq hərəkatının, iqtisadi yüksəlişin rolunu ön mövqeyə 

çəkib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Hüquq fənləri» kafedrasının baş müəllimi, tarix elmləri namizədi 

Elman Cəfərlinin məruzəsi «Naxçıvanda dövlət quruculuğu prosesləri və idarəetmə modeli»nə həsr olunub. 

Məruzədə muxtar respublikanın dövlət hakimiyyət orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi və çevik idarəetmə 

mexanizminin yaradılması məsələləri ciddi elmi təhlilə cəlb olunub. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədris 

işləri üzrə prorektoru, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri namizədi, dosent Hüseyn Həşimli «Təhsildə 

ənənələr və modernləşmə» adlı məruzəsi ilə  muxtar respublikada genişlənən maarifçilik hərəkatının faktlarını 

və hadisələrini elmi şəkildə təhlildən keçirib. Konfransda «Mədəni inkişaf və intibah» mövzusu ilə çıxış edən, 

universitetin tərbiyə işləri üzrə prorektoru, Əməkdar müəllim, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Məmməd 

Rzayev 1995-2010-cu illərdə Naxçıvanda mədəniyyət sahəsində intibaha aparan yüksəlişin təbii gedişatını 

qabarıq şəkildə nəzərə çarpdırıb. Elmi işlər üzrə prorektor, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Hüseynov isə 

«Beynəlxalq əməkdaşlıq və elmi əlaqələr» mövzusundakı məruzəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
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region dövlətləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlığı, elmi-mədəni və iqtisadi əlaqələr sahəsində əldə olunan 

müvəffəqiyyətlərin inkişaf dinamikasını konfrans iştirakçılarına təqdim edib.  

Konfransda qədim Naxçıvanın yeni dövr tarixinin xüsusi mərhələsi olan son on beş ilin ayrı-ayrı 

istiqamətlər üzrə inkişafının əsas yekunları və regionun gələcək perspektivləri elmi cəhətdən əsaslandırılmış 

şəkildə ümumiləşdirilib. 1995-2010-cu illəri əks etdirən slaydların nümayiş etdirilməsi konfransda səslənən 

mülahizələri və təqdim olunan faktları əyani şəkildə tamamlamışdır.  

 

Mehriban SULTAN, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mətbuat şöbəsinin müdiri 

 

Paritet.-2010.-14-15 yanvar.-N.3.-S.9. 
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Qoca Şərqin qapısı 
 

Naxçıvan: son 15 ildə inkişafın qürur doğuran səhifələri 

 

Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir. Həyatın mənası çox və ya az 

yaşamaqdan ibarət deyil, onun əsas mənası bu həyatda öz yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən etmək, 

ləyaqət göstərmək və başqaları üçün nümunə olmaqdır. 

Heydər ƏLİYEV  

Ümummilli lider 

 

Çoxəsrlik tarixə və zəngin maddi-mədəniyyət abidələrinə malik olan Naxçıvan Azərbaycanın əzəli 

torpağıdır. Tarixi mənbələrdə muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan Yaxın Şərqin ən məşhur və qədim 

şəhərlərindən biri kimi təqdim olunur.  

Tarixdən gələn səslər 

Böyük karvan yolunun üzərində yerləşən Naxçıvan şəhəri miladın III yüzilliyində Sasanilər tərəfindən 

dağıdılmışdır. Burda IV yüzilliyin birinci yarısından VII yüzilliyin birinci yarısına qədərki dövrdə sasanilərə 

məxsus zərbəxanalarda üzərində “Naxç” sözü yazılmış gümüş pullar kəsilmişdir...  

İstər Səlcuqlar, istər Atabəylər və Elxanilər hakimiyyəti dövrü bu qədim diyarın şərəfli, eləcə də çox 

qalmaqallı bir tarixidir... 

1747-ci ildə Nadir şah sui-qəsd nəticəsində öldürüldükdən sonra Azərbaycanda yaradılan iyirmiyə qədər 

müstəqil feodal dövlətinin sırasında Naxçıvan xanlığının da xüsusi yeri olmuşdur... 

1918-20-ci illər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, eləcə də sovet dövrü Naxçıvan tarixində yeni səhifələr 

açmışdır. Naxçıvan 1921-ci il martın 16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü 

il iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır. Azərbaycan və 

onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR respublikamızın istiqlaliyyət mübarizəsində həmişə öndə 

olmuşdur.  

SSRİ-nin dağılma prosesi 1980-ci illərin sonunda Qarabağ hadisələrinin təkrar alovlandırılmasına və 

azərbaycanlılarla ermənilərin qarşıdurmasına gətirib çıxartmışdı. Müstəqillik hərəkatını boğmaq üçün 19 

Yanvar 1990-cı ildə sovet ordusu hissələri Bakıya girərək qanlı qırğın törətmişdi. Bundan 8 saat əvvəl rus-

erməni birləşmələri Naxçıvan MR-in Kərki kəndini işğal etmişdi, sərhəd boyu intensiv hücuma keçmişdi. 

Sərhədlərinin qorunmasına təminat ala bilməyən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali Soveti 

Moskva və Qars müqavilələrini əsas götürərək SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul etmişdi. Bu, 

faktiki olaraq, SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı olmuşdu. 

Dağlıq Qarabağ ətrafında başlanan hadisələr Naxçıvanda da öz əks-sədasını tapmışdı. Bu dövrdə 

Naxçıvanın vəziyyəti daha ağır idi. Onu ermənilər tərəfindən işğal təhlükəsi gözləyirdi. 1990-cı il iyulun 22-də 

Heydər Əliyev siyasi təqib ucbatından Moskvadan Naxçıvana gəlmişdi. Fəal siyasətə qayıdan Heydər Əliyev 

Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə deputat, 1991-ci ilin sentyabrında isə Naxçıvan MR Ali Məclisinə 

sədr seçilmişdi. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə, Naxçıvan parlamenti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq milli dövlətçilik 

ənənəsinin bərpası istiqamətində addımlar atmışdı. Üçrəngli bayrağımız Naxçıvan MR Ali Məclisində dövlət 

bayrağı kimi qaldırılmışdı. Bayraq və digər müstəqillik atributları barədə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında 

Azərbaycan Ali Soveti qarşısında məsələ qaldırılmışdı. Ermənistan tərəfindən blokadaya alınan Naxçıvan MR-

in yaşaması üçün İran və Türkiyə ilə zəruri əlaqələr yaradılmışdı. Naxçıvan MR-in təhlükəsizliyi ilə əlaqədar 

konkret tədbirlər görülmüşdü. İlk dəfə olaraq Ermənistanla atəşkəsə nail olunmuşdu.  

Son 15 il: dinamik inkişaf mərhələsi 

1994-cü ildən bəri olan dövrü Naxçıvanın keçdiyi misilsiz inkişaf yolu adlandırmaq olar. Azərbaycanın 

hər hansı bir bölgəsində, eləcə də dünyanın harasındasa tarixən qısa bir müddətdə belə bir yeniləşmə və 

yüksəlişə nail olmaq çox çətindir. 

Muxtar respublikada son 15 ildə həyata keçirilən quruculuq, abadlıq və yenidənqurma işləri Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin, onun siyasi kursunu uğurla davam etdirən Azərbaycan 
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Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun adları ilə sıx 

bağlıdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının son 15 ildəki sürətli inkişafını, həyatın bütün sahələrində respublikamız 

üçün nümunə olacaq nailiyyətlər qazanmasını, diyarın kəmiyyət və keyfiyyət baxımından haradan haraya 

gəldiyini aydın, tam təsəvvür etmək üçün dövlət müstəqilliyinin ilk günlərindən 1994-cü ilə qədərki dövrə də 

qısaca nəzər salmaq lazım gəlir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, sovet imperiyasının son günlərində Naxçıvan blokadaya alınmış, odlu qövslə əhatə 

olunmuşdu. Suverenliyin astanasında, dövlət müstəqilliyinin ilk aylarında Moskvaya itaət göstərən Azərbaycan 

rəhbərliyinin bacarıqsızlığı, məsuliyyətsizliyi, xəyanətkarlığı ucbatından Naxçıvanın respublika ilə əlaqəsi 

tamamilə kəsilmiş, muxtar respublika taleyin ümidinə buraxılmışdı. 

O fəlakətli günlərdə muxtar respublika əhalisi ümummilli lider Heydər Əliyevin zəka və qüdrətinə 

sığınmışdı. Həmyerliləri Ulu Tanrının xalqımızın xilası və nicatı üçün qoruyub saxladığı böyük rəhbərin 

ətrafında sıx birləşmişdilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi ulu öndərin həyata 

keçirdiyi müdrik və qətiyyətli tədbirlər muxtar respublikanın etibarlı müdafiəsini təmin etmişdi.  

O günlərdə əhalinin ehtiyac və fəlakətdən xilas edilməsi ümummilli liderin təkcə Naxçıvan deyil, 

bütövlükdə xalqımız qarşısında misilsiz tarixi xidməti olmuşdu. 1992—1993-cü illərdə AXC — Müsavat 

hakimiyyətinin xalqa zidd siyasəti, bais olduğu başıpozuqluq və faciələr dövründə də ulu öndər Naxçıvanı 

qorumuş, onu məhv olmaqdan xilas etmişdi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik 

yubileyi təntənəsində həmin dövrün mürəkkəb hadisələrini qiymətləndirərək demişdir: “O illərdə ancaq ulu 

öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı, qətiyyəti və siyasi bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan qorudu... 

Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu”. 

1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda hakimiyyət böhranı, vətəndaş qarşıdurması yarananda xalqın tələbi 

ilə ümummilli lider Heydər Əliyev Bakıya dəvət olunmuşdu. Ulu öndər ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə 

qayıdandan sonra Naxçıvanı təcrid vəziyyətindən çıxartmaq, orada başladığı islahatları və quruculuq işlərini 

davam etdirmək üçün muxtar respublikaya diqqət və qayğısını davam etdirmişdi. Lakin ulu öndər Bakıya 

gələndən sonra iflas etmiş hakimiyyətin uğursuz siyasətçiləri, pozucu qüvvələr Naxçıvana üz tutmuşdular, 

burada itaətsizlik göstərməyə, sabitliyə və quruculuğa əngəl törətməyə çalışmışdılar. 

Nəhayət, bütün bunlara son qoymaq, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanı əmin-amanlığa, geniş 

quruculuğa yönəltmək üçün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası baş nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan MR təşkilatının sədri, Naxçıvan MR 

Ali Məclisinin və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Vasif Yusif oğlu Talıbov Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçilmişdi. Şərur rayonunun Aşağı Aralıq kəndində doğulmuş, ali 

humanitar təhsil almış, muxtar respublikada müxtəlif vəzifələrdə işləmiş Vasif Talıbov ümummilli lider Heydər 

Əliyev Naxçıvana gəldiyi ilk gündən onunla bir yerdə olmuş, ən çətin məqamlarda ulu öndərin mövqeyini və 

fəaliyyətini dəstəkləmişdi. O, 1991-ci ilin sentyabrından Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin 

baş köməkçisi olmuşdu, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasında və təşkilatlanmasında fəal iştirak etmişdi.  

Aydın məram, konkret hədəf 

Dünya şöhrətli siyasətçi, misilsiz dövlət xadimi Heydər Əliyevin idarəetmə məktəbini keçən, onun 

dövlətçilik xəttinin incəliklərini mənimsəyən, muxtar respublikanı dərindən tanıyan, potensialını və 

problemlərini yaxşı bilən, təşəbbüskar, coşğun enerjili, aydın proqramlı 35 yaşlı muxtar respublika rəhbəri öz 

məramnaməsini bircə cümlə ilə ifadə etmişdi: Prezident Heydər Əliyevin dövlətçilik platformasına sadiq 

qalacağam, onun bu böyük etimadını layiqincə doğrultmağa çalışacağam. 

Ötüb keçən ilk günlər, həftələr, aylar göstərdi ki, bu qısa bəyanat adi sözlər deyil, onun arxasında 

Naxçıvanı hüceyrələrinə qədər oyatmaq, ayağa qaldırmaq, irəli aparmaq, müasirləşdirmək, gözəlləşdirmək, 

yaşanmış ağrı-acıları hamıya unutdurmaq istəyi, əzmi, bacarığı və iradəsi dayanır. Muxtar respublika Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbov Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanda apardığı sabitlik və quruculuq 

strategiyasına uyğun olaraq, Naxçıvanda vətəndaş həmrəyliyinə nail oldu, əhalini islahatları uğurla həyata 

keçirməyə səfərbər etməyi bacardı. 

Qayda-qanunun möhkəmlənməsində, genişmiqyaslı quruculuğa başlanmasında dövlətçilik maraqlarının 

uca tutulması, milli-mənəvi dəyərlərə ehtiram, şəxsi nümunə, yaxşı işin dəyərləndirilməsi, ziyanlı fəaliyyətin 
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qarşısının kəsilməsi həlledici rol oynadı. Problemlər, nöqsanlar, ehtiyaclar dəqiq öyrənildi. Ehtiyatlar, imkan və 

qüvvələr aşkara çıxarılıb inkişafa yönəldildi. Ali Məclis sədrinin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvanda 

keçirilən “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan (1996) və ”Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və 

onlardan daha səmərəli istifadə yolları" (2000) beynəlxalq simpoziumları Naxçıvanın yeniləşməsi, layiqli 

mövqeyə çıxması üçün siyasi-mənəvi və sosial-iqtisadi yönlərdə aydın, məqsədyönlü, ardıcıl fəaliyyətə əlavə 

impuls verdi. 

Ulu öndərin daimi diqqəti, himayəsi, yerli potensialın hərəkətə gətirilməsi ilə ölkədə ilk dəfə Naxçıvanda 

Heydər Əliyevin başladığı aqrar islahat uğurla həyata keçirildi. Mövcud sənaye müəssisələri özəlləşdirildi və 

yenidən quruldu. Yerli ehtiyatlara əsaslanan müasir istehsalat sahələri yaradıldı. Naxçıvan şəhərində, rayon 

mərkəzlərində, bütün yaşayış məntəqələrində əsaslı quruculuq işlərinə başlandı. Sosial-mədəni binalar təmir və 

bərpa edildi, çoxsaylı yeni zəruri obyektlər tikildi. Təhsil, səhiyyə, xidmət ocaqlarında nümunəvi şərait 

yaradıldı. Əhalinin elektrik enerjisi, qaz, içməli və suvarma suyu problemi aradan qaldırıldı. Kommunikasiyalar 

təzələndi, genişləndirildi. Rabitə-nəqliyyat şəbəkəsi müasirləşdirildi, tələbata uyğun quruldu. İdarəçilikdə 

aşkarlıq, demokratik tələblər bərqərar oldu. Muxtar respublikanın daha etibarlı müdafiəsi təmin olundu, hərbi 

quruculuğa daim önəm verildi. 

Yeniləşmə və yüksəliş məktəbi 

Gecəli-gündüzlü zəhmətin, gərgin fəaliyyətin bəhrəsi çoxaldıqca Naxçıvan respublikada sosial-iqtisadi 

quruculuq, siyasi-mədəni fəallıq poliqonu kimi tanındı. Ulu öndər dəfələrlə muxtar respublikada oldu, uğurları 

yüksək dəyərləndirdi, hər səfərdə qayğı və köməyini artırdı. Ümummilli liderin layiqli davamçısı, regionların 

inkişafını prioritetə çevirmiş, bu yöndə quruculuğu şəxsi nəzarətə götürmüş Prezident İlham Əliyev Naxçıvanın 

daha yüksək inkişafı üçün mümkün olan hər şeyi edir. Ölkə rəhbəri hər il Naxçıvana gəlir, uğurları təqdir edir, 

yeni hədəflərə diqqət yetirir. 

Son 15 ildə muxtar respublikanın hərtərəfli tərəqqisi aşağıdakı makroiqtisadi göstəricilərdən daha aydın 

görünür. Ümumi daxili məhsul 1994-cü ildəki 37287,7 min manatlıqdan 2009-cu ilin yanvar – noyabr aylarında 

850526,6 min manatlığa yüksələrək 22,8 dəfə artmışdır. Həmin dövrdə adambaşına ümumi daxili məhsul isə 

18,8 dəfə çoxalaraq 113,4 manatlıqdan 2128,4 manatlığa çatmışdır. Təkcə son 1 ildə ümumi daxili məhsul 

istehsalı 20,5 faiz yüksəlmişdir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2009-cu ilin yanvar–noyabr aylarında 1994-cü illə analoji nisbətdə 

iqtisadi-sosial artım: 

— ümumi daxili məhsul 22,8 dəfə;  

— adambaşına ÜDM 18,8 dəfə;  

— sənaye məhsulunun ümumi həcmi 82,3 dəfə; 

— əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 826,1 dəfə; 

— kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 7 dəfə; 

— nəqliyyatda yük daşınması 16,4 dəfə; 

— poçt və rabitə xidməti 289,5 dəfə; 

— pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 61,8 dəfə; 

— əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 126,4 dəfə; 

— xarici ticarət dövriyyəsi 11,4 dəfə;  

— dövlət büdcəsinin həcmi 166,2 dəfə; 

— əhalinin gəlirləri 31,2 dəfə; 

— bir işçinin orta aylıq əmək haqqı 207,8 dəfə 

artmışdır. 

 

Muxtar respublikada 15 ildə sənaye məhsulu istehsalı 1994-cü ildəki 2243 min manatlıqdan 82,3 dəfə 

artaraq ötən ilin 11 ayında 184590,2 min manatlıq olmuşdur. Bu müddətdə əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 826,1 dəfə artaraq 444,4 min manatlıqdan 367139,2 manatlığa çatmışdır. Kənd təsərrüfatının 

ümumi məhsulu isə 15 ildə 22905 min manatlıqdan 160004,9 min manatlığa yüksəlmişdir. Bu, sahə üzrə 7 dəfə 

artım deməkdir. 
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1994-cü ildən bəri nəqliyyatda yük daşımaları 520,7 min manatlıqdan 8523,8 min manatlığa qalxaraq 16,4 

dəfə, poçt və rabitə xidmətləri 95,5 min manatlıqdan 27648,8 min manatlığa çataraq 289,5 dəfə çoxalmışdır. 

Müvafiq dövrdə əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər isə 126,4 dəfə artmış, yəni 616 min manatlıqdan 77879,2 min 

manata yüksəlmişdir. 15 il əvvəl xarici ticarət dövriyyəsi ötən ilin 11 ayındakı 149271,4 min manatlıqdan 11,4 

dəfə az — 13045 min manatlıq olmuşdur. Əhalinin gəlirləri 1994-cü ildən bəri 31,2 dəfə artaraq 25632 min 

manatdan ötən ilin 11 ayında 800466,5 min manata qalxmışdır. Müvafiq olaraq adambaşına gəlirlər 78 

manatdan 2003,3 manata çatmış, 25,7 dəfə çoxalmışdır. Bir işçinin orta aylıq əmək haqqı isə 207,8 dəfə artaraq 

270,2 manat olmuşdur.  

Bu müddətdə Naxçıvanın şəhər və kəndlərində 188 təhsil ocağı, 158 səhiyyə müəssisəsi, 143 mədəniyyət 

obyekti, 355 inzibati bina tikilib istifadəyə verilmişdir. Ötən dövrdə 105 yeni körpü salınmış, 52 tarixi abidə və 

dini obyekt əsaslı təmir və bərpa olunmuşdur.  

Əhalinin içməli suya və suvarma suyuna tələbatını ödəmək üçün son illərdə 331 subartezian quyusu 

qazılmış, 148 nasos stansiyası qurulmuşdur. 1995-ci ildə muxtar respublikada cəmi 16 kilometr asfalt yol 

çəkilmişdisə, ötən ilin 11 ayında bu rəqəm 172 kilometr olmuşdur. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın indiki inkişafı 

dövründə 3763 yeni istehsal, xidmət və əlavə infrastruktur obyekti yaradılmışdır. 1995-ci ildən bu günədək 

61391 yeni iş yerləri açılmışdır. Bunun 33,4 faizi dövlət, 66,6 faizi özəl bölmənin payına düşür. Bu iş yerlərinin 

60 faizə yaxını — 36585-i daimi məşğuliyyətlə bağlıdır. 

İndi muxtar respublikada 104 növ ərzaq, 173 növ qeyri-ərzaq məhsulu buraxılır. Naxçıvan 224 adda 

məhsulla özünü təmin edir, ölkənin ticarət şəbəkəsinə və xarici bazara dünya standartları səviyyəsində mallar 

çıxarır. “Blokada” məfhumu məzmunca heçə endirilib. Naxçıvan şəhərində yaradılmış yeni beynəlxalq aeroport 

Bakı və Gəncə ilə daimi, etibarlı əlaqə yaratmağa imkan verir. Buradan xarici ölkələrə də uçuşlar həyata 

keçirilir. Culfa–Biləsuvar arasındakı məsafə Güney Azərbaycandan keçilməklə ölkənin əsas ərazisi ilə gündəlik 

avtomobil əlaqəsi yaradılır. 

Bu zirvələr “Naxçıvan möcüzəsi”nin hüdudlarını göstərməklə heyrət doğurur, heyranlıq yaradır, hər 

birimizə sevinc və qürur gətirir. Qəddar düşmənimiz ermənilər və onların havadarları Naxçıvanı blokadaya 

salmaqla onu ehtiyac dəryasında boğmaq, batırmaq istəyirdilər. Naxçıvanlılar öz dözüm, qeyrət və hünərləri ilə 

bütün daxili ehtiyatları hərəkətə gətirdilər. Mövcud olan dəyərli hər şey qorundu, yeniləşdirildi. Hər qarış 

torpaqdan, hər damla sudan, yerli xammaldan və materiallardan səmərəli istifadə olundu. Muxtar respublikaya 

qabaqcıl dünya texnologiyaları gətirildi, “Gəmiqaya”, “Cahan” holdinq kimi müasir istehsalatlar quruldu. 140-

dan çox yeni, müasir istehsal obyekti işə salındı. Əsas ərzaq sayılan taxılın illik istehsalı 95 min tona çatdırıldı. 

Muxtar respublikanın rəhbəri, Heydər Əliyev idarəetmə məktəbinin istedadlı və təcrübəli yetirməsi Vasif 

Talıbov öz diyarını irəli aparmaq, modernləşdirmək üçün məqsədyönlü, irimiqyaslı, ardıcıl işləri uğurla davam 

etdirir. 

Son söz əvəzi 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanla bağlı arzularını yüksək səviyyədə gerçəkləşdirən, ulu 

öndərin ideya və əməllərinə sonadək sadiq olan muxtar respublika rəhbəri Vasif Talıbovun 15 illik səmərəli 

fəaliyyətini Prezident İlham Əliyev yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu 

uğurlarla fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. 

Naxçıvan rəhbəri Vasif Talıbova öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm”. 

15 il əvvəl 35 yaşında respublikanın ən ağır, çətin, mürəkkəb bölgəsinə — Azərbaycanla yalnız hava 

əlaqəsi olan, problemlər məngənəsində sıxılan Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbər seçilən Vasif Talıbov bu 

gün anadan olmasının 50 illiyini ölkə və xalq naminə göstərdiyi genişmiqyaslı xidmətin üzağardan, başucaldan 

uğurları ilə qarşılayır. Ötən 15 il onu respublikamızda, eləcə də ondan kənarda aydın proqramlı siyasətçi, ciddi 

dövlət xadimi, yurdsevər, əməlpərvər vətəndaş kimi tanıtmışdır. Yarım əsrlik bu ömrün son 15 ili on illər qədər 

məzmunlu, faydalı, məhsuldar olmuşdur. 

“Vasif Talıbovun bütün fəaliyyəti Azərbaycanda, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MR-də cərəyan 

edən mühüm siyasi, ictimai və mədəni proseslərlə sıx bağlıdır. Onun apardığı məqsədyönlü iş sayəsində qonşu 

dövlətlərlə — Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə normal münasibətlər yaradılmış, çoxsaylı 

müqavilələr imzalanmışdır. Bu münasibətlər Naxçıvanda sərbəst ticarətin, iqtisadi əlaqələrin, elm, təhsil və 

mədəniyyətin daha da inkişaf etməsinə kömək etmişdir.  
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Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin qurulması və möhkəmləndirilməsi, Vətənin ərazi bütövlüyünün 

qorunması, ölkədə demokratik dəyərlərin bərqərar olması kimi ali məqsədlərə çatmaq üçün Vasif Talıbov xalqın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə qayıdışı uğrunda mübarizənin öncüllərindən olmuş və 

müdrik rəhbərin yanında olmaqla, əsl mənada, onun məktəbini keçmiş, yaxın silahdaşı olmuşdur”.  

Naxçıvan Ensiklopediyasından götürülmüş bu sözlər muxtar respublika rəhbərinin tarixi xidmətlərinə 

onun həmyerlilərinin yüksək qiyməti kimi bu əlamətdar gündə xüsusi məna və ahənglə səslənir. 

Tahir AYDINOĞLU, 

Namiq QƏDİMOĞLU 

Xalq qəzeti.-2010.-14 yanvar.-N 9.-S.3. 
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Yeni Naxçıvan: inkişafdan intibaha 
 

XX əsrin doxsanıncı illərinin başlanğıcında görkəmli dövlət xadimi, böyük öndər Heydər Əliyevin 

taleyin hökmü ilə Naxçıvanda yaşayıb-fəaliyyət göstərməsi çətin və mürəkkəb şəraitdə Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması baxımından mühüm tarixi hadisə idi. Ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin Azərbaycan miqyasındakı böyük xilaskarlıq missiyası Naxçıvandan başlamışdı. Ağır 

düşmən təzyiqlərinə mərdliklə sinə gərmiş, qorunub möhkəmləndirilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası 

keçən əsrin doxsanıncı illərinin əvvəllərində ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana əvəzsiz 

ərməğanı idi. Naxçıvandan sovet qoşunları bölmələrinin çıxarılması, regionda milli ordu hissələrinin 

formalaşdırılması xilaskarlıq hərəkatının ana xəttini təşkil edirdi.  

 

Ermənistan sərhədinin cəmi üç-dörd kilometrliyində Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasını əlaqələndirən Sədərək-Aralıq Dilucu bölgəsində Ümid körpüsünün salınması siyasi, hərbi, 

diplomatik və iqtisadi baxımdan böyük hadisə idi. Hələ 1921-ci ildə imzalanmış məşhur Qars müqaviləsinin 

yenidən beynəlxalq siyasi mühitin gündəminə gətirilməsi bölgədə sülh şəraitinin möhkəmləndirilməsinə özünün 

sanballı töhfəsini vermişdir. Eyni zamanda, çətin blokada şəraitində görkəmli romantik şair Hüseyn Cavidin 110 

illik, Naxçıvan Dövlət Universitetinin 25 illik yubileylərinin keçirilməsi, Naxçıvandan yüz nəfər orta məktəb 

məzununun Türkiyədə ali təhsil almağa yola salınması elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində həyatın 

canlanmasına səbəb olmuşdu. Nəhayət, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi 

islahatların aparılması, keçmiş planlı təsərrüfat sisteminin yerində bazar iqtisadiyyatına əsaslanan özəl sektorun 

yaradılması ilə yeni həyat başlanmışdı. Beləliklə, böyük öndər Heydər Əliyev hələ XX əsrin doxsanıncı illərinin 

əvvəllərində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında cəmiyyət həyatının 

bütün sahələrini əhatə edən inkişafın möhkəm əsaslarını yaratmışdı. Sonralar ümumən Azərbaycanın hər 

yerində, o cümlədən Naxçıvanda baş verən böyük yeniləşmə və inkişaf prosesləri həmin zəmin üzərində 

ucalmışdır.  

Bütün bunlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 5 dekabr 1995-ci il tarixli sessiyasında 

muxtar respublikanın başçısı seçilən Vasif Talıbovun bəyan etdiyi aşağıdakı mülahizələr mövcud reallığı çox 

dolğun şəkildə əks etdirirdi: "Mənim ayrıca bir fəaliyyət proqramım olmayacaqdır. Fəaliyyətimi görkəmli dövlət 

xadimi Heydər Əliyevin dövlətçilik proqramının Naxçıvanda dönmədən həyata keçirilməsinə həsr edəcəyəm". 

Bu qısa bəyanatda həm tarixin bütün sınaqlarından çıxmış Heydər Əliyevin siyasətinə dərin sədaqət, həm 

də böyük əzmkarlıq ifadə olunmuşdu. Sonrakı illərdəki gərgin, ardıcıl və səmərəli fəaliyyətin uğurlu nəticələri 

seçilmiş yolun nə qədər düzgün olduğunu bir daha təsdiq etdi. Bu, Heydər Əliyev siyasi kursuna münasibətdə 

sözlə əməlin, dərin sədaqətlə konkret işin vəhdəti baxımından canlı örnəyə çevrildi. Beləliklə, Heydər Əliyev 

dövlətçilik məktəbinin Naxçıvan modeli yarandı. Bu böyük dövlətçilik konsepsiyasının qətiyyətlə həyata 

keçirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə inkişafdan yeniləşməyə və intibaha doğru 

hərəkatın başlıca hərəkətverici qüvvəsinə çevrildi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov hər şeydən əvvəl, regionda böyük 

quruculuq proqramını gerçəkləşdirmişdir. Nəticədə muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhəri, demək olar 

ki, qısa müddətdə əsaslı surətdə yenidən qurulmuşdur. Qədim tarixə malik olan Naxçıvan şəhərinin əsas 

memarlıq üslubu saxlanılmaqla yanaşı, şəhərdə düşünülmüş şəkildə yeniləşdirilmə proqramı həyata 

keçirilmişdir. Hazırkı Naxçıvan Şərq memarlığı zəminində ucaldılmış Avropa şəhəridir. Naxçıvan şəhəri indi 

Nuh əyyamından, Atabəylər dövlətindən XXI əsrə qədər keçdiyi yolda ən uca zirvəyə gəlib çatmışdır. 

Şəhərsalmada xüsusi diqqət yetirilən kərpic və şəbəkə elementləri burada Şərq memarlıq ənənələrini, şüşə və 

metal konstruksiyalardan istifadə isə Qərb inşaat texnologiyalarını üzvi vəhdətdə yaşatmağa xidmət edir. Müasir 

Naxçıvan Şərq mühitinin özünəməxsus aurasını və qərbyönlü inkişafın əsas meyillərini cəm halda təcəssüm 

etdirir. Naxçıvan şəhərində əsaslı şəkildə bərpa edilmiş XIX əsrə məxsus Came məscidi, görkəmli şair-

dramaturq Hüseyn Cavidin şəbəkə ilə işlənmiş türbəsi, yerli travertin materialı ilə üzlənmiş binalar, Zaviyə-

mədrəsə kompleksi qədimlik ənənəsinin örnəkləridir. Eyni zamanda, muxtar respublikanın baş kəndindəki 

Gənclik mərkəzi, konsulluq idarəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Dövlət Gömrük 

Komitəsinin çoxmərtəbəli binaları, Naxçıvan Dövlət Universitetinin elektron kitabxanası, konservatoriyası, 
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diaqnostika-müalicə mərkəzi, Məhəmmədağa Şahtaxtlı adına Naxçıvan Kitab evi Şərq şəhərindəki Qərb inşaat 

abidələridir.  

Yenidən qurulmuş Təbriz mehmanxanası, yeni tikilmiş Duzdağ oteli Avropadakı ən yaxşı beşulduzlu 

otellərlə yanaşı dayanmağa tamamilə layiqdir. Heydər Əliyev sarayı yeni dövr Azərbaycan memarlığının şah 

əsərlərindən biridir. Bu möhtəşəm sarayın inşaatında və interyerindəki Şərq və Qərb üslubunun üzvi sintezi milli 

memarlıq ənənələrinin yeni çalarlarla zənginləşdirilməsinə şərait yaratmışdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin beşmərtəbəli korpusunda da eyni harmoniya qorunub 

saxlanılmışdır. Bütün bunların sayəsində qədim Naxçıvanın zəminində yeni bir şəhər - müasir Naxçıvan 

ucaldılmışdır. Müasir Naxçıvan isə yeni tipli Avrasiya şəhərinə çevrilmişdir. Eyni prinsiplər Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının rayon mərkəzlərində - Şərur, Babək, Culfa, Ordubad, Şahbuz, Kəngərli və Sədərəkdə aparılan 

quruculuq proseslərində də mühafizə edilmişdir. Şəhərsalma və quruculuq prosesində qədim və zəngin 

ənənələrə malik Ordubadda Şərq ənənələri, yeni salınan Kəngərlidə Qərb elementləri, Araz kənarında yerləşən 

Culfada Şərq-Qərb ünsürləri ağırlıq təşkil edir. Məsafə etibarilə muxtar respublikanın mərkəzindən xeyli aralıda 

yerləşən rayon mərkəzləri sanki Naxçıvan şəhərinin hər birinin özünəməxsus görkəmi olan mikrorayonları təsiri 

bağışlayır. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhərsalma fərqliliklərin və bənzərliklərin vəhdətindən 

ibarət olan vahid bir tam, sistemli bir bütöv təəssüratı yaradır. Bu isə regionda şəhərsalmada və memarlıqda Ali 

Məclisin rəhbəri səviyyəsində aparılan dövlət siyasətinin uğurlu bəhrəsidir. 

Naxçıvandakı yeniləşmə və intibahda elm, təhsil və mədəniyyətin xüsusi yeri və payı var. Əslində, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin möhkəm qənaətlərinə görə elm, təhsil və mədəniyyət 

sahəsində ciddi islahatlar aparıb yeniləşməyə nail olmadan əsl intibah səviyyəsinə çatmaq mümkün deyildir. 

Müasir səviyyədə qurulmuş elm və təhsil regionda yeniləşmənin əsas hərəkətverici qüvvəsi, qızıl açarı kimi 

qəbul olunur. Ona görə də muxtar respublikada bu istiqamətdə dövlət səviyyəsində aparılan siyasət ardıcıl və 

məqsədyönlü proqram şəklində həyata keçirilir. Bir tərəfdən Naxçıvanın qədimliyi, minilliklərə dayanan yaşı, 

milli-tarixi ənənələri, buradakı minilliklərdən xəbər verən Azərbaycan toponimləri, arxeoloji abidələr, qayaüstü 

rəsmlər əsaslı şəkildə tədqiq edilir, öyrənilib bərpa olunur, digər tərəfdən isə ən müasir informasiya 

texnologiyalarına yiyələnmiş yeni nəslin hazırlanması, bu sahədə olan potensialın işə salınması prosesi gedir. 

Yanaşı, paralel aparılan bu siyasət biri digərini tamamlayır. Nəticə etibarilə regionda milli-tarixi ənənələrə 

yiyələnmiş yeni təfəkkürlü ziyalılar nəsli yetişib formalaşır. Proses həm eninə, həm də dərininə doğru inkişaf 

edir, getdikcə dərinləşir və möhkəmlənir. İlk növbədə, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində maddi-texniki 

bazanın yeniləşdirilməsi və əsaslı şəkildə yenidən qurulması siyasəti həyata keçirilmişdir.  

Ötən 15 ilə yaxın müddətdə ucqar dağ kəndlərindən tutmuş rayon mərkəzlərinə, Naxçıvan şəhərinədək 

178 orta və ali təhsil müəssisəsinin tikilib istifadəyə verilməsi, məktəblərin sürətlə kompüterləşməsi, Naxçıvan 

şəhərində və rayon mərkəzlərində kompüter təlim-tədris mərkəzlərinin, internet klublarının yaradılması elm və 

təhsil sahəsində böyük inkişafın və yeniləşmənin möhkəm təməlini təşkil edir. Muxtar respublika Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin xətti ilə "Kənd rabitəsinin inkişaf etdirilməsinin problemləri" (2007), 

Naxçıvan Dövlət Universitetində "Blokada şəraitində fəaliyyət göstərən regionların inkişafında informasiya 

texnologiyalarından istifadənin imkanları" (2008) mövzularında keçirilən beynəlxalq simpoziumlar regionda 

informasiya-kommunikasiya vasitələrinin tətbiq edilməsi sahələrində dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə və 

həyata keçirilməsinə münasib şərait yaratmışdır.  

Naxçıvan Dövlət Universitetində ardıcıl olaraq gerçəkləşdirilən Elektron-universitet proqramına muxtar 

respublikanın rəhbərliyi səviyyəsində dəstək verilməsi bu ali təhsil ocağında elektron kitabxananın 

yaradılmasına, elektron lövhə və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchiz olunmuş açıq dərs siniflərinin, 

kompüter otaqlarının təşkilinə geniş meydan açmışdır. Universitetdə NATO-nun texniki dəstəyi ilə MDB və 

Şərqi Avropa ölkələri içərisində birinci dəfə olaraq 108 hektarlıq ərazidə 2,4 meqabit gücündə olan Vay-fay 

kampus simsiz internet şəbəkəsinin qurulması beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan mühüm hadisədir. Ardıcıl olaraq 

dörd dəfə keçirilmiş və hər il keçirilməsi nəzərdə tutulan "Elektron Naxçıvan" beynəlxalq miqyaslı video 

konfranslarda və prezentasiyalarda Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun iştirakı və çıxışları geniş 

mənada muxtar respublikada elektron vasitələrinin, informasiya texnologiyalarının, yeni tipli kommunikasiya 

vasitələrinin imkanlarının ildən-ilə genişləndirilməsinə təkan verir. Bu zəmində məqsədyönlü şəkildə inkişaf 

etdirilən Naxçıvan Dövlət Universiteti bu gün möhkəm milli əsaslara malik olan, dövlətçilik yönlü və Avropaya 

inteqrasiya edilmiş ali məktəbə çevrilmişdir. Ali təhsilin yeniləşdirilməsi ilə bir sırada aparılan genişmiqyaslı 
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tədqiqat işləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin həm də ciddi bir elmi məktəb səviyyəsində inkişaf etməsinə, 

tanınmasına şərait yaradır. 

Bununla yanaşı, elmi-tədqiqat işlərinin miqyasını daha da genişləndirmək və funksiyasını artırmaq üçün 

regiondakı akademik qurumların fəaliyyətinin tamamilə yenidən qurulması zərurəti meydana çıxmışdır. Muxtar 

respublikada 1972-ci ildən mövcud olan Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin mövcud strukturunun və işinin 

yeni dövrün tələblərinə cavab verə bilmədiyi nəzərə alınmaqla burada Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Naxçıvan bölməsinin yaradılması haqqında təşəbbüsün qaldırılması regionda elmin inkişafında yeni mərhələnin 

başlanmasına səbəb olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 7 avqust 2002-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi ölkə elminin üfüqlərinin, əhatə dairəsinin genişləndirilməsində, Naxçıvandakı 

mövcud elmi potensialdan istifadənin səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rola malikdir. Qısa müddətdə 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi üçün elmi-tədqiqat institutlarından bir neçəsinin yerləşdiyi ayrı-ayrı çoxmərtəbəli 

binaların tikilib istifadəyə verilməsi, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi, normal iş şəraitinin yaradılması 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədrinin görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamın, qəbul 

etdiyi qərarların dönmədən həyata keçirilməsinə bəslədiyi ciddi, məsuliyyətli münasibətin konkret nəticəsidir.  

Bu gün AMEA-nın Naxçıvan bölməsi maddi-texniki imkanlarına görə postsovet məkanı ölkələrində 

mövcud olan ən yaxşı təchiz edilmiş akademiyalarla müqayisə oluna bilər. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi xəttə uyğun olaraq muxtar respublika Ali Məclisinin həyata 

keçirdiyi məqsədyönlü elm siyasəti sayəsində Naxçıvan bölməsi regionun qədim tarixinin, ədəbi-mədəni 

mühitinin, folkloru, etnoqrafiyası, arxeologiyası və toponimikasının, təbii sərvətlərinin və biomüxtəlifliyinin 

aktual məsələlərinin öyrənilməsi istiqamətində mühüm nəticələr əldə edə bilmişdir. Demək olar ki, hər il 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi-tədqiqat institutları və Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

professor-müəllim heyəti ilə birlikdə keçirilən ənənəvi Naxçıvan simpoziumları diyarın qədim tarixi və 

mədəniyyətinin, flora və faunasının araşdırılmasına sanballı töhfələr verir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 

Vasif Talıbovun "Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında"kı 26 fevral 2001-ci il 

tarixli sərəncamı əsasında başlayan Gəmiqaya hərəkatı Azərbaycan elminin qiymətli əlavələrlə, nadir 

materiallarla zənginləşdirilməsi ilə nəticələnmişdir. Son illərdə Naxçıvanda formalaşan gəmiqayaşünaslıq elmi 

fondu ümumən Azərbaycan elminin qiymətli sərvətidir. Eyni zamanda, görkəmli maarifçi şair və pedaqoq 

Məhəmməd Tağı Sidqinin anadan olmasının 150, məşhur publisist və ictimai xadim Məhəmmədağa Şahtaxtlının 

160 illik yubileylərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeyd olunması haqqındakı mühüm tarixi əhəmiyyətə 

malik sərəncamların işığında aparılan səmərəli axtarışlar, aşkar edilən yeni ədəbi-tarixi materiallar, nəşr edilən 

kitablar elmimizin yaddaqalan hadisələridir. Bundan başqa, birbaşa Naxçıvan MR Ali Məclisinin sifarişi 

əsasında hazırlanıb çap edilmiş ikicildlik "Naxçıvan" ensiklopediyası, "Naxçıvanın tarixi atlası", Azərbaycan və 

ingilis dillərində çıxan "Naxçıvan abidələri" ensiklopediyası, muxtar respublikanın qırmızı kitabı Azərbaycan 

elminin Naxçıvan məktəbinin azərbaycanşünaslığa qiymətli töhfələri sayıla bilər. Bütün bunlar isə həm də 

bədnam Ermənistanın Naxçıvana qarşı haqsız ərazi iddialarına dəlilli-sübutlu cavabların ifadəsidir.  

Əldə olunan nəticələrin, yekun qənaətlərin elmi əhəmiyyəti ilə bir sırada həm də regionda möhkəm real 

əsasa malik olan azərbaycançılığın təsdiqinə, milli-mənəvi dəyərlərin möhkəmləndirilməsinə yönləndirilməsi 

müstəqillik dövründə vətənpərvər milli ziyalılığın formalaşmasında başlıca rol oynayır. Muxtar respublikada Ali 

Məclisin müvafiq sərəncamları əsasında keçirilmiş "Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan" (1996), "Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri" (2002), "Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir dövr və inkişaf 

perspektivləri" (2006), "Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan" (2009) beynəlxalq simpoziumları dünyanın 

elmi ictimaiyyətinin Azərbaycan elminin Naxçıvanda qazanılan nailiyyətləri ilə yaxından, əyani surətdə tanış 

olmalarına şərait yaratmışdır. Eyni zamanda, Naxçıvanda yaşayan elm adamlarının Yer kürəsinin müxtəlif 

ölkələrində keçirilən beynəlxalq elmi tədbirlərdə təmsil olunmalarına dəstək verilməsi regionda formalaşan elmi 

potensialın inkişafına müsbət təsir göstərir.  

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin "Azərbaycan xalqının qədim tarixini əks etdirən müqəddəs bir 

torpaq" adlandırdığı Naxçıvan diyarının zəngin mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi sahəsində də böyük 

proqramlar həyata keçirilməkdədir. Son on beş ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 143 mədəniyyət 

müəssisəsinin tikilib istifadəyə verilməsi, 52 memarlıq abidəsi və dini obyektlərin bərpa edilməsi regionda 

mədəniyyətin inkişafına real təminat yaratmışdır. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan Naxçıvan teatrı Azərbaycan 

teatr mədəniyyətinin mühüm qollarından birini təşkil edir. Naxçıvan Kukla teatrının, yeni təşkil olunmuş 
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Naxçıvan Uşaq teatrının səmərəli fəaliyyəti bölgədə milli mədəniyyətin müxtəlif növlərinin tərəqqisinə imkan 

yaratmaqla bərabər, burada ölkəmizin yeni nəslinin milli və dünyəvi dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasına 

kömək edir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kamera və xalq çalğı alətləri orkestrlərinin təşkili, Şərur yallı 

rəqs ansamblının fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi, regionlardakı xalq teatrlarının, özfəaliyyət 

kollektivlərinin canlandırılması mədəni mühitin səviyyəsinin artırılmasına rəvac verir. Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Tələbə teatr studiyasında hazırlanan Cəlil Məmmədquluzadənin "Ölülər", "Anamın kitabı" 

tamaşaları, Tələbə opera studiyası üzvlərinin səhnəyə çıxardıqları Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın mal alan" 

operettasının uğurlu Türkiyə, Rusiya və Gürcüstan qastrolları, universitet televiziyasının efir məkanına çıxması 

regionda yeni mədəniyyətin daşıyıcılarının yetişib formalaşmasının real təcəssümüdür.  

Keçən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının incəsənət ustalarının Türkmənistanda keçirilən Azərbaycan 

mədəniyyəti günlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi ilə əlaqədar Moskva şəhərindəki 

konsertdə uğurlu çıxışları artıq regionda peşəkar, professional musiqi kollektivlərinin formalaşdığını nümayiş 

etdirir. Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin 9 fevral 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə muxtar respublikada xalq 

yaradıcılığının ayrı-ayrı sahələrinin dirçəldilməsi diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. Unudulmaqda olan tikmə, 

döymə, toxuma, oyma sənəti sahələrinə yeni həyat bəxş edilmiş, milli mətbəxin ön mövqeyə çıxarılması təmin 

olunmuşdur. 

Regionda milli və bəşəri dəyərlərin vəhdətdə yaşadılması baxımından Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin 

"Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi haqqında"kı 28 iyun 2006-cı il 

tarixli sərəncamı əsasında həyata keçirilən tədbirlər böyük əhəmiyyətə malikdir. Tarixi qaynaqlardan əldə 

edilmiş məlumatlara və Naxçıvanın çoxəsrlik memarlıq ənənələrinə istinad edilməklə bərpa edilib 2008-ci ildə 

ucaldılmış Nuh türbəsi həm də Naxçıvan diyarının böyük sivilizasiyanın beşiyi olduğunu bir daha təsdiqləyir. 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı, müxbir üzv Qadir Qadirzadənin həmin sərəncamın ruhuna uyğun 

olaraq "Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan" adlı monoqrafiyasının meydana çıxması (2008) və bu 

istiqamətdə aparılmış digər tədqiqatlar ulu əcdadlarımızın sivilizasiyanın başlanğıc dövründən bu regionda 

məskən salıb yaşadığını yəqinləşdirir. 

Aparılan məqsədyönlü dövlət siyasəti sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir 

sənayeləşmənin və özəl sektorun inkişaf etdirilməsinə nail olunmuşdur. Belə ki, 1995-ci ildən 2009-cu ilədək 

muxtar respublikada kiçik müəssisələrin, sənaye sahələrinin sayı 390-a çatdırılmışdır. Sənayeləşmə 

proseslərində daxili bazarın tələbatının nəzərə alınması ilə yanaşı, ixracyönlü məhsulların istehsalına da diqqət 

yetirilmişdir. Naxçıvan avtomobil zavodu, Badamlı mineral su zavodu, duz mədəni, kərpic zavodu, mebel 

fabriki, "Gəmiqaya" şirkətlər qrupu, mərmər zavodu və sair kimi müəssisələrdə istehsal olunan məhsullar dünya 

bazarının tələblərinə cavab verir. Aqrar sahədə baş verən dəyişikliklərin tənzimlənməsi və idarə olunması ilə 

regionda yeni təsərrüfat münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatı sahələrinin dirçəldilməsində mühüm 

nailiyyətlər qazanılmışdır. 

Bütün bunlar, hər şeydən əvvəl, ölkəmizdə ümummilli lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasi 

kursunun təntənəsidir. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişafdan intibaha qədər keçilən yol 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvəffəqiyyətlə həyata keçirdiyi regionların inkişafı 

üzrə dövlət proqramı sahəsində qazanılan nailiyyətlərin üzvi tərkib hissəsidir. Naxçıvan diyarındakı hərtərəfli 

sürətli inkişaf muxtar respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun ardıcıl və yorulmaz fəaliyyətinin, 

məqsədyönlü və qətiyyətli mövqeyinin, fədakar işinin konkret və uğurlu nəticəsidir. Vasif Talıbov kimi böyük 

təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olan dövlət xadiminin yetişib formalaşması Heydər Əliyev dövlətçilik 

məktəbinin, geniş mənada müstəqillik dövrü Azərbaycan dövlətçiliyinin nailiyyətidir. Ona görə də Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun böyük zəhməti, xidmətləri ölkə rəhbərliyi tərəfindən həmişə yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Hələ 14 oktyabr 1999-cu ildə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeniləşmə və inkişafın 

ilkin nəticələri nəzərə çarpdığı dövrdə Azərbaycan Respublikasının rəhbəri, görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin Ali Məclisdə keçirilən görüş zamanı dediyi aşağıdakı sözlər Vasif Talıbovun əsl dövlət adamı kimi 

böyük potensiala malik olduğunu nümayiş etdirirdi: "Mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Naxçıvanda işlər 

lazımi səviyyədə gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun çox xüsusiyyətlərini bilirdim. Amma o, 

çox gənc idi. Daxilən bir az fikirləşirdim ki, gəncliyinə görə bəlkə də ağır, çətin olar. Ancaq o, sübut etdi ki, 

vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər". 
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Hələ 40 yaşı tamam olmamış Vasif Talıbovun fəaliyyətinə verilən bu yüksək qiyməti zaman dəfələrlə 

təsdiq etdi. Bu təsdiqnamələrin sırasında Naxçıvanda geniş quruculuq hərəkatının böyük sürətlə davam 

etdirilməsi, möhkəm və etibarlı ordu quruculuğunun uğurla həyata keçirilməsi, sosial-iqtisadi gedişatın real 

nəticələr verməsi, muxtar respublikanın başdan-başa qazlaşdırılması, enerji böhranının aradan qaldırılması 

səviyyəsində ciddi problemlərin uğurlu həlli kimi hadisələr dayanırdı. Sözlə işin, əməllə əqidənin vəhdəti 

həmişə Vasif Talıbovun böyük uğurlarının əsasını təşkil etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin qiymətlərində də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun əqidə bütövlüyü 

ilə böyük əməllərinin vəhdəti xüsusi olaraq nəzərə çarpdırılır. Möhtərəm Prezidentimizin 21 dekabr 2006-cı ildə 

Naxçıvana səfəri zamanı verdiyi aşağıdakı qiymət bu amilin daim diqqət mərkəzində dayandığını göstərir: "Mən 

çox məmnunam ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi, Vasif Talıbov Heydər Əliyev siyasətini burada 

uğurla icra edir, onu davam etdirir və Naxçıvanın möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verir". 

Ölkə Prezidentinin çıxışlarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 

xarakterini tamamlayan Vətən və torpaq sevgisi amilləri də öz əksini tapmışdır: "Siz Naxçıvanda işlərin düzgün 

qurulması, Naxçıvanın rəhbərliyinin, Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun fəaliyyəti nəticəsində bütün bu 

uğurlara nail olmusunuz. Azərbaycanın digər bölgələri də inkişaf edir. Amma sizə deyə bilərəm ki, bu baxımdan 

Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu - abadlıq-

quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diqqətlə tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir 

vətəndaş, qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür. Bu da əsas şərtdir. Bəzən sual verirlər 

ki, uğurlu siyasətin əsas səbəbi nədir? Mən hesab edirəm ki, xalqa olan məhəbbətdir. Doğma torpağa olan 

məhəbbətdir. Əgər bu varsa, deməli, rəhbərlikdə olan şəxslər də öz doğma xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə xidmət 

edirlər. Bu, Naxçıvanda var və məni çox sevindirir".  

Göründüyü kimi, yüksək tələbkarlıq, prinsipiallıq, yorulmaz fəaliyyət, əqidə bütövlüyü, qəti siyasi mövqe, 

dərin sədaqət və vətənpərvərlik Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun siyasi 

portretinin ana xətlərini təşkil edir. 

 

İnkişaf etdirilmiş, əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş, tikilib ucaldılmış, düşmən sərhədində alınmaz 

qalaya çevrilmiş Naxçıvan diyarı Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun Azərbaycan dövləti və xalqı 

qarşısındakı layiqli hesabatıdır. Həm də yarım əsrlik mənalı ömrün qiymətli yekunu olan bu möhtəşəm 

hesabat Naxçıvanın beş min illik tarixində yeni tarixi mərhələnin qiymətli salnaməsidir. Eyni zamanda, 

müasir Naxçıvan çətin şəraitdə intibah yaratmağın mümkünlüyünün konkret və əyani göstəricisidir. Bu 

mərhələ qədim Naxçıvanın yeni dövr tarixinin çoxcildlik kitabıdır. 

İnkişaf və yeniləşmə istiqamətində keçilmiş şərəfli yolun dərsləri, dövlətçilik, quruculuq, idarəetmə 

sahəsində toplanmış zəngin təcrübə Azərbaycanın bu qədim və həmişəcavan diyarının sabahkı üfüqlərinə 

də gur işıq salır. 

 

İsa HƏBİBBƏYLİ, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru,  

Milli Məclisin deputatı, akademik 

 

Azərbaycan.-2010.-14 yanvar.-N 9.-S.2. 
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Ötən il Naxçıvanın aqrar sektoru üçün uğurlu olub 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı üçün geniş imkanlar var. Regionun 

iqlim-torpaq şəraiti və iqtisadi cəhətdən fəal əhalinin çox hissəsinin - təxminən 70 faizinin kənd 

təsərrüfatı ilə məşğul olması burada əkinçiliyin geniş yayılmasını şərtləndirən amillərdəndir.  

 

Mütəxəssislərin fikrincə, bu sahənin inkişafı ilk növbədə istifadəsiz qalmış yararlı torpaqların 

mənimsənilməsi, mövcud su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və suvarmanın təkmilləşdirilməsi yolu ilə 

mümkündür. Elə bu səbəbdəndir ki, indi muxtar respublikada əkinçiliyin elmi əsaslarla, mütərəqqi intensiv 

üsullarla inkişaf etdirilməsindən ciddi söhbət gedir. Növbəli əkin sisteminin tətbiqi, mineral gübrələrdən düzgün 

və səmərəli istifadə də artıq gündəmə gətirilib. 2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair qəbul olunan Dövlət Proqramında bu deyilənlər öz əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən, yaxın 

beş il ərzində muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılmasına, ixrac 

potensialının artırılmasına xüsusi diqqət yetiriləcək. Bölgədə üzümlüklərin və meyvə bağlarının bərpası və 

genişləndirilməsinə, baramaçılığın bərpası və inkişafına, quşçuluq müəssisələrində istehsalın 

genişləndirilməsinə, qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin yaradılmasına, balıqçılığın inkişaf etdirilməsinə 

lazımi dəstək göstəriləcək. Rayon mərkəzlərində meyvə, tərəvəz və kartof məhsullarının saxlanılması üçün 

soyuducu anbarların tikilməsi, aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və "Naxçıvan Aqrolizinq" 

ASC-nin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi də diqqət mərkəzindədir. Həyata keçirilən və keçiriləcək 

tədbirlərin başlıca məğzi kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalını artırmaqla kənddə yeni iş yerlərinin 

yaradılmasına, əhalinin sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan qruplarının gəlirlərinin çoxaldılmasına 

yönəldilib.  

Dövlət Proqramının icrası sahəsində görülən işlər ürəkaçandır. İl ərzində 160 milyon manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu sahədə əvvəlki illə müqayisədə 12 faiz artım əldə olunub. Bu, 

iqtisadiyyatı əsasən aqrar sahə üzrə ixtisaslaşan region üçün heç də pis nəticə deyil. Bunun üçün 59,2 min hektar 

sahədə əkin aparılıb. Əkin sahələrinin həcmi 300 hektar artıb. 

Bu günlərdə keçirilən üçüncü çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasında Muxtar 

Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov məruzəsində belə bir amili də xüsusi vurğulayıb ki, tarixən aqrar 

region kimi formalaşan Naxçıvanın aqrar-sənaye regionuna çevrilməsi üçün ciddi əsaslar yaradılmışdır. O, bunu 

sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi sahəsində görülən tədbirlərlə əlaqələndirib. Əgər 1995-ci ildə muxtar 

respublikada 56 sənaye müəssisəsi var idisə, ötən 15 il ərzində bu müəssisələrin sayı 7 dəfə artaraq 390-a 

çatmış, 334 yeni sənaye müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. Onların sırasında emal müəssisələri çoxluq təşkil edir.  

Son illər muxtar respublikada aqrar sektorda çalışanlara müxtəlif təyinatlı güzəştli kreditlərin verilməsi, 

yeni texnika və avadanlıqların alınıb gətirilməsi, meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının satış yarmarkalarının təşkili bu sahəyə olan marağı xeyli artırıb.  

Strateji ərzaq növü olan taxıl və kartof əkinləri yenə də muxtar respublikanın əkin sistemində üstün yer 

tutub. Ötən il bölgədə ümumi əkin sahəsinin 70 faizi taxılçılığın payına düşüb. İstehsalçılar ölkə başçısı İlham 

Əliyevin "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında" sərəncamından yetərincə 

yararlanmağa çalışıblar. İstehsal olunan buğdanın hər kiloqramının 30 qəpikdən mərkəzləşdirilmiş qaydada 

satın alınması, taxılın uzunmüddətli saxlanılması üçün 18 min ton tutuma, qısamüddətli saxlanılması üçün isə 

20 min ton gücə malik olan müasir tipli taxıl anbarının yaradılması həyata keçirilən tədbirlərdən olub. Taxıl 

Ehtiyatı Anbar kompleksi bir tərəfdən məhsul istehsalçılarının taxıl tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemləri 

aradan qaldırıbsa, digər tərəfdən bu amil regionda taxıl ehtiyatının yaradılmasında müstəsna rol oynayır. 

Əvvəlki illərdə muxtar respublikanın ayrı-ayrı rayon və kəndlərində tikilib istifadəyə verilən 15 un dəyirmanı 

istehsalçılarla əlaqəni gücləndirib. Nəticədə 33 min 592 hektar dənli və dənli paxlalı bitkilərin əkin sahəsindən 

100 min 760 ton məhsul yığılıb ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 13 min 455 ton, yaxud 15 faiz çox olub.  

Taxılçılıqla yanaşı, ikinci çörək hesab olunan kartofçuluğun inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılıb. Daxili 

bazarın kartofla təminatında idxaldan asılılığı azaltmaq, əhalinin tələbatının keyfiyyətli yerli məhsul hesabına 

ödənilməsini təmin etmək məqsədilə muxtar respublika Ali Məclisi sədrinin sərəncamı ilə qəbul olunan, 2005-

2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın 

icrası ilə əlaqədar ötən il də əlverişli torpaq sahələri müəyyənləşdirilmiş, istehsalçılara güzəştli şərtlərlə kredit 
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verilməsi təmin olunub. Əkin sahələrindən 37 min 423 ton məhsul yığılıb. Bu, əvvəlki illə müqayisədə 3 min 

114 ton çoxdur. Şərur rayonunun Ələhli kəndində Miryasin Seyidovun fərdi təsərrüfatında 7 hektar sahədən 280 

ton məhsul götürülüb.  

Muxtar respublikanın aqrar sektorunun inkişafında soyuducu anbarların yaradılmasının mühüm rolu olub. 

Bu anbarlar bir tərəfdən istehsal olunan məhsulların satışı ilə əlaqədar meydana çıxan problemləri aradan 

qaldırmaqla meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsinə marağı artırıbsa, digər tərəfdən əhalinin il boyu keyfiyyətli yerli 

məhsullarla təminatına imkan yaradıb. Qeyd olunan amillər nəzərə alınmaqla son 2 il ərzində muxtar 

respublikada ümumi tutumu 6 min 120 ton olan 10 soyuducu anbar istifadəyə verilib. Təkcə ötən il ərzində 

ümumi tutumu 3 min 520 ton olan 8 soyuducu anbar yaradılıb. Bu anbarların çoxu muxtar respublikanın ayrı-

ayrı rayon mərkəzlərində inşa olunub.  

Muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında heyvandarlıq xüsusi çəkiyə malikdir. Bu sahədə həyata keçirilən 

məqsədyönlü tədbirlər fermer və fərdi təsərrüfatlarda iri və xırdabuynuzlu mal-qaranın baş sayının, ət və süd 

məhsulları istehsalının həcminin artması ilə nəticələnib. Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi ilk növbədə baytarlıq 

xidmətinin düzgün təşkili ilə bağlı olub. Ötən il mal-qara arasında müxtəlif xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri 

vaxtlı-vaxtında aparılıb. Digər tərəfdən, xidmətin keyfiyyətini və səmərəliliyini daha da yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə kənd yaşayış məskənlərində tikilib istifadəyə verilən "Kənd mərkəz"lərində baytarlıq məntəqələri 

yaradılması da ümumi işin xeyrinə olub.  

2009-cu il oktyabrın 1-nə olan məlumata görə, bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 101 min 

baş, qoyun və keçilərin sayı isə 613 min baş olub. Bu, əvvəlki ilin göstəriciləri ilə müqayisədə xeyli çoxdur.  

Keçmiş ənənələrə söykənən arıçılıq son vaxtlar bölgədə özünü perspektivli sahələrdən biri kimi 

göstərməkdədir. Arıçılığın inkişafı ilə bağlı dövlət maliyyə dəstəyinin həcminin ildən-ilə artması, balın emalı və 

qablaşdırılması ilə məşğul olan istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi bu sahənin yenidən dirçəldilməsində və 

inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Əgər 2008-ci ildə muxtar respublikada 28 min 860 arı ailəsi var idisə, ötən il bu 

rəqəm 34 min 632-yə çatıb. Keçən il regionda əvvəlki ildən 35 faiz çox, yəni 585 ton bal istehsal olunub. 

Muxtar respublikanın zəngin su ehtiyatları burada balıqçılığın inkişafı və qiymətli balıq cinslərinin 

yetişdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradıb. Yeni balıqyetişdirmə təsərrüfatları istifadəyə verilib. Kəngərli 

rayonun Qarabağlar kəndində yaradılan "Asnı" balıqçılıq təsərrüfatında artıq konserv istehsalına da başlanılıb. 

Heç şübhəsiz ki, aqrar sektorda məhsuldarlığın artırılmasına təsir göstərən mühüm amillərdən biri də 

istehsalçının müasir texnika və mineral gübrələrlə təmin olunmasıdır. Ötən il ərzində "Naxçıvan Aqrolizinq" 

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 3 milyon 730 min manatadək olan 8 

min 508 tondan çox azot və fosfor gübrəsi paylanılıb.  

Cəmiyyətin sədri Vasif Məmmədov deyir ki, müəssisə fəaliyyətini bir neçə istiqamətdə qurub. Xaricdən 

alınıb gətirilən kənd təsərrüfatı təmayüllü nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və mexanizmlər hüquqi və fiziki 

şəxslərə icarəyə verilir, lizinq yolu ilə istehsalçılara satılır. Lizinq yolu ilə verilən texnika və texnoloji 

avadanlıqların dəyərinin on il müddətində ödənilməsi sahibkarların ürəyincə olub. Təkcə ötən il ərzində 57 

texnika və texnoloji avadanlıq lizinq yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilib. Fəaliyyət göstərdiyi dörd il ərzində 

isə cəmiyyət xətti ilə 440 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı avadanlığı muxtar respublikaya gətirilib. 

Ötən il regionda aqrar sahənin inkişafı üçün ardıcıl həyata keçirilən tədbirlərdən biri də meliorasiya və 

suvarma sistemləri ilə bağlı olub. Yeni suvarma sistemlərinin işə salınması, genişmiqyaslı meliorasiya-irriqasiya  

 

işlərinin həyata keçirilməsi su təchizatını xeyli yaxşılaşdırıb. Yeni nasos stansiyaları, subartezian quyuları və 

kəhrizlər istifadəyə verilib.  

 

Məmməd MƏMMƏDOV 
Azərbaycan.-2010.-13 yanvar.-N 8.-S2. 
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Naxçıvan inkişaf edir, çiçəklənir 
 

Dekabrın 28-də üçüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin səkkizinci sessiyası 

keçirilib. Sessiyada muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ilə bağlı məruzə etmişdir. Məruzəçi bildirmişdir ki, 

cari il muxtar respublikada sosial-iqtisadi sahədə yeniləşmə və quruculuq tədbirlərinin daha da 

dərinləşməsi dövrü kimi yadda qalacaqdır. Bu, elan olunmuş nizam-intizam ilinin mahiyyətindən irəli 

gəlib. Nizam-intizam anlayışına geniş şəkildə yanaşılmış, o, təkcə əmək intizamının gücləndirilməsi kimi 

başa düşülməmiş, hər bir işçinin ona tapşırılan sahədə məsuliyyətinin gücləndirilməsi, işə və onun 

nəticəsinə şüurlu münasibət, idarəetmə və icra mədəniyyətinin artırılması kimi dərk edilmiş və tətbiq 

olunmuşdur.  

İnkişaf və tərəqqini təmin edən mühüm amillərdən biri də 2009-cu ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

Azərbaycanda siyasi hakimiyyətinin 40 illik yubileyinin geniş şəkildə qeyd olunması olub. Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası əldə etdiyi bütün nailiyyətlərə görə ümummilli 

liderə borcludur. Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi quruculuq xətti ölkəmizi tərəqqiyə qovuşdurdu, inkişaf etmiş 

dövlətlər sırasına çıxartdı. Bu quruculuq xətti indi də Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.  

2009-cu ilin ən əlamətdar hadisələrindən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinin 

keçirilməsi olub. Avqust ayının 4-də ölkə rəhbərinin iştirakı ilə yubiley təntənələrinin keçirilməsi regiona 

göstərilən böyük diqqət və qayğının təzahürüdür. Muxtar respublikaya növbəti səfəri çərçivəsində ölkə 

Prezidenti bir sıra yeni obyektlərin - Heydər Əliyev Sarayının, Şərur Olimpiya-İdman Kompleksinin, Naxçıvan 

Doğum Mərkəzinin, Şahmat Mərkəzinin, "Badamlı" Mineral Sular Zavodunun, Şahbuz Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının, Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun 55 kilometrinin açılış mərasimlərində iştirak etmiş, 

tikilən yeraltı qaz anbarının texniki sxemi və hərbi hissə ilə tanış olmuşdur. "Naxçıvanda çox geniş quruculuq, 

abadlıq işləri aparılır, şəhər gözəlləşir, yeni binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan 

sakini əldə edilmiş bu uğurlarla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük uğurlar 

münasibətilə təbrik etmək istəyirəm" deyən ölkə başçısı əldə olunan nailiyyətləri də yüksək qiymətləndirib. 

Bu il ilk dəfə muxtar respublikada beynəlxalq səviyyəli tədbirlər də keçirilib. Oktyabr ayının 2-də və 3-də 

Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının Doqquzuncu Zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi bölgənin dünya 

miqyasında tanıdılmasında mühüm rol oynayıb.  

Ali Məclisin Sədri belə bir cəhəti də xüsusi vurğulayıb ki, iqtisadi və sosial sahədə əldə olunan yüksəliş, 

dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və tam məsuliyyətlə icrası ilə əlaqədardır. Birinci 

Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar muxtar respublikada 37 mindən çox yeni, o cümlədən 23 min 675 daimi 

iş yeri açılmış, 1236 yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılaraq istifadəyə verilmişdir.  

İkinci Dövlət Proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasının da inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlərin 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 2009-cu ilin nəticələri, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında 

müşahidə olunan dinamik artım bu Dövlət Proqramının da uğurla yekunlaşacağına təminat verir.  

Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 2009-cu ilin 11 ayı ərzində ümumi daxili məhsulun həcmi 1 milyard 

ABŞ dolları səviyyəsini keçib. Əgər ötən ilin yanvar-noyabr aylarında ümumi daxili məhsul istehsalı 696 

milyon manat təşkil edirdisə, 2009-cu ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 851 milyon manata çatmışdır. Ümumi 

daxili məhsulun adambaşına düşən həcmi isə 18 faiz artaraq 1801 manatdan 2128 manata çatıb. 

Sənaye sahəsində aparılan islahatların nəticəsində 2009-cu ilin ötən dövrü ərzində 184 milyon 590 min 

manatlıq məhsul istehsal edilib. Bu, əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21 faiz çoxdur. Sənayenin dövlət 

sektorunda 30 milyon, qeyri-dövlət sektorunda isə 155 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub. İstehsal olunan 

sənaye məhsulunun 84 faizi özəl sektorun payına düşüb.  

Yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi daxili bazarın qorunmasında, xaricə valyuta axınının qarşısının 

alınmasında və idxaldan asılılığın azaldılmasında mühüm rol oynayır. Məhz bu amil əsas götürülərək yeni 

sənaye müəssisələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər cari ildə də davam etdirilir. Hazırda iqtisadi 

fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 34 layihə üzrə, o cümlədən minik avtomobillərinin istehsalı, sement, mebel, 

metal profil, metal boru və digər bu kimi istehsal sahələrinin yaradılması istiqamətində işlər görülür.  

Tikinti-quraşdırma işlərinin xüsusi çəkisi davamlı olaraq artır. Bu, bir tərəfdən yeni iş yerlərinin 

açılmasına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə və maddi rifah halının yaxşılaşmasına şərait 
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yaradırsa, digər tərəfdən bu yolla muxtar respublikada mövcud şəhər və kəndlərin sosial simaları ildən-ilə 

yeniləşir, infrastruktur potensialı hərəkətə gətirilir. 

2009-cu ilin 11 ayı ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala 367 

milyon 139 min manat həcmində investisiya yönəldilib. Bu isə 2008-ci ilin müvafiq dövründə istifadə olunan 

271 milyon manatlıq investisiyadan 96 milyon manat çox olub. Əvvəlki illə müqayisədə bu sahədə 33 faiz artım 

əldə olunub. İl ərzində tikinti və ya əsaslı təmirdən sonra 705 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə verilib. Bu bir 

gün ərzində təxminən iki obyektin istifadəyə verilməsi demək olub.  

Ali Məclisin sədri bu sahədə həyata keçirilən tədbirləri onunla əlaqələndirib ki, əvvəllər kənd və 

qəsəbələrimizdə fəaliyyət göstərən inzibati və sosial obyektlər ayrı-ayrı ünvanlarda və ya uyğunlaşdırılmış 

binalarda yerləşirdi. Bu, xidmətlərin səviyyəsinə, eləcə də idarəetmənin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərirdi. 

Artıq muxtar respublikanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində istifadəyə verilən kənd mərkəzlərində əhaliyə 

müxtəlif sahələrdə və yüksək səviyyədə xidmətlər göstərilir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının 

yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında" 2007-ci il 20 iyun tarixli sərəncamına uyğun olaraq 

Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Bulqan, Şərur rayonunun Muğanlı, Alışar və Kərimbəyli 

kəndlərində modul tipli sutəmizləyici qurğular quraşdırılaraq istifadəyə verilmişdir. 

Əmək potensialının əsasən kənd yaşayış məntəqələrində cəmləşməsi və coğrafi şərait tarixən muxtar 

respublikada əkinçiliyin üstün inkişafına əlverişli şərait yaradıb. 2009-cu ilin məhsulu üçün 59 min 200 hektar 

sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2008-ci illə müqayisədə 300 hektar çoxdur. 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə məhsul istehsalçılarına ümumi dəyəri 3 

milyon 730 min manatadək olan 8 min 508 tondan çox azot və fosfor gübrəsi paylanılıb. Bundan başqa, 94-ü 

2009-cu ildə olmaqla son 4 ildə 440 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya 

gətirilib.  

2009-cu ildə 160 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal edilib, əvvəlki illə müqayisədə 12 faiz 

artıma nail olunub.  

Muxtar respublikanın aqrar sektorunun inkişafında soyuducu anbarların yaradılmasının da mühüm rolu 

olubdur. Ali Məclisin sədri deyib ki, bu anbarlar bir tərəfdən istehsal olunan məhsulların satışı ilə əlaqədar 

meydana çıxan problemləri aradan qaldırmaqla meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsinə marağı artırırsa, digər tərəfdən 

əhalinin il boyu keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatına imkan verir. Qeyd olunan amillər nəzərə alınmaqla son 

2 il ərzində muxtar respublikada ümumi tutumu 6 min 120 ton olan 10 soyuducu anbar istifadəyə verilmişdir. 

2009-cu ildə də strateji əhəmiyyəti nəzərə alınaraq taxılçılıq əsas əkinçilik sahəsi kimi diqqət mərkəzində 

saxlanmışdır. 33 min 592 hektar sahədən 100 min 760 ton məhsul yığılıb, 15 faiz artıma nail olunub.  

Muxtar respublikada taxılçılıqla yanaşı, ikinci çörək hesab olunan kartofçuluğun inkişafı da diqqət 

mərkəzində olub. 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası kartof istehsalını stimullaşdırmaqla yanaşı, tələbatın 

ödənilməsində idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasında mühüm irəliləyişin əldə olunması ilə nəticələnmiş və 

əkin sahələrindən 37 min 423 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 3 min 114 ton çoxdur.  

Heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər mal-qaranın sayının, ət və süd 

məhsulları istehsalının artması ilə nəticələnmişdir. 

Arıçılıq da son vaxtlar özünü perspektivli sahələrdən biri kimi göstərməkdədir. Bu sahənin inkişafı ilə 

bağlı dövlət maliyyə dəstəyinin həcminin ildən-ilə artması, balın emalı və qablaşdırılması ilə məşğul olan 

istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi arıçılığın yenidən dirçəldilməsində və inkişafında əvəzsiz rol oynamış, 

2009-cu ildə muxtar respublikada əvvəlki ildən 35 faiz çox, yəni 585 ton bal istehsal edilmişdir. 

Suvarma əkinçiliyinin geniş yayılması meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin davamlı olaraq 

təkmilləşdirilməsi üçün 12 nasos stansiyası, 21 subartezian quyusu və 21 kəhriz istifadəyə verilib.  

Başa çatmaqda olan ildə yaşıllaşdırma tədbirləri plan əsasında aparılmış, yaz və payız əkini 

mövsümlərində muxtar respublika üzrə 497 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri həyata keçirilmiş, 549 

mindən çox ağac və bəzək kolları əkilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 25 noyabr tarixli sərəncamı ilə akademik Həsən Əliyev 

adına Ordubad Milli Parkının ərazisi Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Culfa və Ordubad rayonlarının inzibati ərazisində olan dövlət meşə fondu, Şahbuz, Culfa, Ordubad rayonlarının 
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ərazisindəki yay otlaqlarının torpaqları hesabına genişləndirilmiş, 42 min 787 hektardan çox ərazidə akademik 

Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli Parkı yaradılmışdır. Bundan başqa, mövcud 

ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması, təbii sərvətlərin qorunması, onlardan səmərəli istifadə olunması 

məqsədilə Şərur, Kəngərli, Şahbuz və Babək rayonlarının ərazisində 68 min 911 hektar sahədə "Arpaçay" 

Dövlət Təbiət Yasaqlığı təşkil olunmuşdur. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı görülən tədbirlər sayəsində bu gün muxtar respublikada 

yaradılmış elektrik stansiyaları daxili tələbatı tam şəkildə ödəyir. Eyni zamanda, tələbatdan artıq istehsal olunan 

elektrik enerjisi ixrac olunur. Muxtar respublikada ucuz və alternativ enerji mənbələrinin yaradılması da diqqət 

mərkəzindədir. Hazırda Ordubad rayonu ərazisindəki Gilançay üzərində 20 meqavat gücündə su elektrik 

stansiyasının tikintisi davam etdirilir. 

Elektrik enerjisi ilə təchizatın keyfiyyətinin yüksəldilməsi enerji haqlarının tam həcmdə toplanmasına da 

öz təsirini göstərmiş, 2009-cu ilin 11 ayı ərzində ödəniş 101 faiz olmuşdur. 

Enerji təhlükəsizliyini təmin edən mühüm faktorlardan biri də muxtar respublikanın təbii qazla tam təmin 

olunmasıdır. Təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsində muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına 

qaz çəkilişi başa çatdırılmış, 77 min 59 abonentə "mavi yanacaq" verilmişdir.  

Uzunmüddətli iqtisadi və sosial inkişafın təmin olunmasında sahibkarlıq subyektlərinə, xüsusilə kiçik və 

orta sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizminin formalaşması 

nəticəsində 2009-cu ilin 11 ayı ərzində bank və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara 32 milyon 552 min 

manat həcmində güzəştli kreditlər verilmişdir. Bu isə 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 91 faiz çoxdur.  

Kreditlərin 13 milyon 310 min manatı yeni sənaye sahələrinin yaradılmasına, 3 milyon 644 min manatı 

tikinti sektorunun inkişafına, 8 milyon 120 min manatı kənd təsərrüfatı və balıqçılıq məhsullarının istehsal 

həcminin artırılmasına, 7 milyon 478 min manata qədəri isə ticarət, nəqliyyat, kommunal və digər xidmət 

sahələrində fəaliyyətin genişləndirilməsinə yönəldilmişdir. 

Sahibkarlığın inkişafı üçün yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, 2009-cu ildə ümumi daxili məhsulda özəl 

bölmənin payı 86 faizi ötüb. Hazırda aqrar sektor, sənaye, ticarət, nəqliyyat, rabitə kimi istehsal və xidmət 

sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin payı 83-99 faiz arasında dəyişir ki, bu da yüksək göstəricidir.  

Mövcud istehsal müəssisələrinin fəaliyyətini bərpa etməsi, yaxud onların yenidən qurulması, yeni emal 

sahələrinin yaradılması hesabına indi muxtar respublikada 280 növdə məhsul istehsal olunur.  

Yeni istehsal sahələrinin fəaliyyətə başlaması əhalinin işlə təmin olunmasına, gəlirlərin səviyyəsinin 

yüksəlməsinə də səbəb olmuşdur.  

İslahatlar ixracyönümlü məhsulların istehsalının stimullaşdırılması üçün də geniş imkanlar yaratmışdır. 

2009-cu ilin 11 ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, fiziki şəxslər tərəfindən 

xarici ölkələrlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 149 milyon ABŞ dolları həcmində xarici ticarət 

dövriyyəsi yaranıb. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 63 faiz çoxdur. İstehsal olunan ixrac mallarının 

çeşidinin artırılması, yerli istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, onların 

maraqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlər muxtar 

respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində ixracın həcminin idxalı üstələməsinə səbəb olmuş və 9 milyon 240 

min ABŞ dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. İxracın həcmi son bir il ərzində 2 dəfədən çox artıb.  

Üçüncü çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinin səkkizinci sessiyasında cari ildə muxtar respublikanın sosial-

iqtisadi inkişafının yekunları ilə yanaşı, digər məsələlər də müzakirə edilib. Müzakirə olunan məsələlər sırasında 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2010-cu il dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi", "Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2010-cu il büdcəsinin təsdiq edilməsi" haqqında məsələlər də 

olub. Bununla əlaqədar muxtar respublikanın maliyyə naziri Xalid İsgəndərovun və Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun sədri Rasim Hüseynovun çıxışları dinlənilib, müvafiq qərarlar qəbul olunub.  

Sessiyada "Naxçıvan MR Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi", "Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər və "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında" Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi haqqında məsələlər də müzakirə edilib.  

Sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) Ülkər 

Bayramova hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1409 

 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı Anar İbrahimovun məlumatı 

dinlənilib.  

Sonda deputatlar sessiyalararası dövrdə Ali Məclis sədrinin imzaladığı fərmanları təsdiq ediblər. 

Sessiyanın işinə muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yekun vurub.  

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2009.-30 dekabr.-N 291.-S.2.  
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Naxçıvan: əsrlərin və nəsillərin estafeti 
 

Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub-saxlamalıyıq... 

 

Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın 

gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə 

yetirilsin. 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider  

 

Uzun illər ərzində Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır və bu blokada bu gün də davam edir. Amma buna 

baxmayaraq, Naxçıvan yaşayır, Naxçıvan inkişaf edir. Naxçıvanda böyük quruculuq işləri aparılır və 

Naxçıvanın uğurlu inkişafı ölkəmizin gücünü göstərir. 

İlham ƏLİYEV Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Dövlətçiliyimizin şöhrət ünvanı 

Naxçıvan torpağının özü qədər ulu və qədim olan, doğma və əzəmətli səslənən “Naxçıvan” sözü hər bir 

azərbaycanlı üçün çox əzizdir. Naxçıvanda təkcə o tay-bu tay Azərbaycan deyil, bütövlükdə, türk dünyası 

bütövləşir. Tarixən, deyildiyi kimi, burada Quzeydən Güneyə, Qərbdən Şərqə qapı açılır. Naxçıvan türk-islam 

aləminin alınmaz qalası, tarixin uzun bir dövründə Azərbaycan dövlətçiliyinin əməl və yaddaş mərkəzi kimi 

mövcud olmuşdur, bu şanlı missiyanı bu gün də davam etdirməkdədir. Ulu ruhların hifzedici bir zireh kimi 

qoruduğu bu torpağa həyəcansız, məfkurəvi duyğularsız qədəm basmaq mümkün deyil. 

Ötənlərin ədalətsiz hökmləri ilə yeddi parça olmuş Azərbaycanın coğrafi və mənəvi anlamda mərkəzi 

vilayəti olmuş Naxçıvan XX əsrdə zəruri muxtariyyət statusuna sığınaraq ölkəmizin “ucqarı”na çevrilsə də bu 

diyar ruhən mərkəz rolunu bir az da artırmış, çağdaş ümumtürk geosiyasi məkanında seçilən bir ünvana 

çevrilmişdir. Bu həqiqəti türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının bu il Naxçıvanda keçirilən növbəti zirvə görüşü 

bir daha təsdiqlədi. Dünyanın hər yerindən seyr olunan bu zirvə Naxçıvan Muxtar Respublikasının təkcə 50 

milyonluq Azərbaycan xalqı üçün deyil, həm də türk soyu, türkdilli dövlətlər və toplumlar üçün necə əziz-

qiymətli bir məkan olduğunu nümayiş etdirdi. 

Bu danılmaz həqiqətə baxmayaraq, bu gün də Naxçıvana işğalçı Ermənistanın yaratdığı blokada şəraitinə 

görə havadan və xüsusi icazə ilə İran dövlətinin sərhədindən aşmaqla gedib-gələ bilirik. Bu acı duyğu Naxçıvan 

torpağına qədəm basmağımızla yoxa çıxdı. Tarixi və çağdaş təsəvvürlərimiz qəlbimizdə məşələ çevrilərək 

keçdiyimiz hər qarış torpağa, hər obaya gur işıq saldı. Ulu yurd yerlərini eninə-uzununa doyunca gəzdik, şirin 

ləhcəli, qeyrət, hünər və zəka nişanəli qardaş-bacılarımızla ünsiyyətdə olduq. Hər yerdə, hər ünvanda yaxın 

15—20 il əvvəlin ağrılı mənzərələrinin, acı əhvallarının yerli-dibli silinib atıldığının şahidi olurduq. Üzağardan 

işlər, gülər üzlər Naxçıvanla bağlı göynəkli xatirələri, blokada ilə bağlı əziyyət və itkiləri, sanki, unutdurur, xoş 

bir təsəlli yaradırdı. 

Elə bu duyğu-düşüncələrin çevrəsində ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bu ilin avqustunda Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə söylədiyi tarixi həqiqəti tez-tez 

xatırlamalı olurduq: “Sovet İttifaqının dağıldığı ərəfədə və ondan sonra Naxçıvan çox ağır günlər yaşayıb. O 

illərdə ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı, qətiyyəti və siyasi bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan 

qorudu. Azərbaycana edilmiş hərbi təcavüzdən — 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsindən sonra Heydər Əliyev 

sovet rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham etdi və Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasından çıxdı. Bundan sonra 

ona qarşı böyük təzyiqlər başladı. O, məcbur olub Moskvadan Bakıya döndü. Ancaq Bakıda o vaxtkı rəhbərlik 

təzyiqləri davam etdirdi və Heydər Əliyev öz vətəninə, doğulduğu yerə — Naxçıvana gəldi. Onun gəlişi 

Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı 

qorudu”. 

 

Ulu öndərin əmanəti 

Səfərimizin əsas məqsədi son illərdə Naxçıvanın keçdiyi misilsiz inkişaf yolu, quruculuq işləri, hərtərəfli 

yeniləşmə və yüksəliş barədə yazı hazırlamaq idi. Niyyətimizi muxtar respublikanın rəhbərliyi razılıqla 
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qarşılamış, Ali Məclis aparatının məsul əməkdaşları qabaqcadan sistemli və əhatəli tanışlıq proqramı 

hazırlamışdılar. Suallarımızı cavablandırmaq üçün zəngin fakt və material toplanmış, maraqlandığımız hər şeyi 

öz gözümüzlə görmək, adamlarla sıx təmasda olmaq üçün əlverişli şərait yaradılmışdı. İllərlə həyata keçirilmiş 

irimiqyaslı işlərlə 3 gün müddətində muxtar respublikanı başdan-başa gəzib əzəmətli quruculuğun mənzərəsini 

detallarınadək görməyə yaradılmış imkana görə minnətdarlığımızı bəri başdan səfərin təşkilatçılarına çatdırmağı 

özümüzə borc bilirik. 

Muxtar respublika ilə tanışlığımız, təbii olaraq, Naxçıvan şəhərinin mərkəzi meydanına xüsusi yaraşıq 

verən ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini və ulu öndərin xatirə muzeyini ziyarətlə başladı. Muzeydə 

görüb-öyrəndiklərimiz Naxçıvandakı bugünkü intibahın başlıca qaynaqlarını nişan verdi. Azərbaycan tarixinin 

ən böyük şəxsiyyətinin, ümummilli liderin doğulub-böyüdüyü şəhərlə bağlı materiallar Naxçıvan torpağının 

xalqımıza, türk dünyasına, dünya siyasətinə verdiyi böyük töhfənin məzmun və əhəmiyyətini açıqlayır. Ulu 

öndərin həyat və mübarizəsinin nəsillərə örnək olan nişanələri muzeydə geniş əks olunub. 1990-1993-cü illərə 

aid materiallar ölkəmizdə milli azadlıq hərəkatının yüksəlişi, dövlət müstəqilliyinin məfkurəvi və hüquqi 

əsasları ilə bağlı qəti addımların məhz Naxçıvanda ulu öndərin rəhbərliyi altında atıldığını göstərir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, üçrəngli bayrağımızın 

milli dövlətçilik atributu kimi ilk dəfə Naxçıvanda qaldırılması, Müdafiə Komitəsi təşkil olunması, muxtar 

respublikanın SSRİ-nin qorunub saxlanması ilə bağlı referendumda iştirak etməməsi, Yeni Azərbaycan 

Partiyasının yaradılması ilə bağlı, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüs və iradəsi ilə qəbul olunmuş, imzası ilə 

təsdiq olunmuş tarixi sənədlər muzeyin ən qiymətli eksponatlarıdır. Bakıdakı Heydər Əliyev Fondundan sonra 

ümummilli liderin həyat yolunu əks etdirən ikinci ən böyük mərkəz olan bu muzeydə 3738 şəkil, sənəd, fakt və 

digər materiallar qorunub saxlanır və sərgilənir. Bu vaxtadək bu müqəddəs ünvandakı zəngin ekspozisiya ilə 40 

ölkədən 98 mindən çox adam tanış olmuşdur. 

Ulu öndərin Naxçıvanla bağlı bioqrafiyası, xüsusən, ağır blokada şəraitində həyata keçirdiyi zəruri 

tədbirlər, xalqın tələbi ilə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışından sonra muxtar respublikanın problemlərinin 

həllinə göstərdiyi müstəsna diqqət və qayğı, son illərdə Prezident İlham Əliyevin yüksək səviyyədə davam 

etdirdiyi himayədarlıqla bağlı Ali Məclis aparatında və muzeydə öyrəndiklərimiz sonrakı saatlarda və günlərdə 

gördüyümüz, bizi heyrətləndirən və sevindirən hər bir yeniliyin başlanğıcını, səbəb-nəticə əlaqələrini doğru-

düzgün anlamağımıza kömək elədi. 

Muxtar respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla görüşdə Naxçıvanda gördüklərimizlə bağlı ümumi 

qənaətimizi və əsas sualımızı belə ifadə etdik: “Naxçıvanın ən qədim nişanələrinə yeni həyat vermisiniz, bu 

günün Naxçıvanını yenidən qurmusunuz, sabahın ucalılığına möhkəm özül yaratmısınız. Bu Naxçıvan 

möcüzəsinə necə nail olmusunuz?” 

Muxtar respublika rəhbərinin cavabı qısa və aydın oldu: “Yol düzgün seçiləndə, milli maraqlara və 

dövlətçiliyə sədaqət olanda, adamların qayğı və ehtiyacları hədəfə alınanda istənilən möcüzəni yaratmaq olar”. 

Söhbətin təbii axarında əlavə sual və replikalarımızla bu yığcam cavabın bir qədər geniş açıqlanmasına da 

nail olduq. Ali Məclis sədri bildirdi ki, ölkənin baş yolu ulu öndər Heydər Əliyevin göstərdiyi kimi, dövlət 

müstəqilliyimizin qorunub möhkəmləndirilməsidir. Bütün istəklər, səylər bu mərama yönəldilmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyətini dönə-dönə tarixi nailiyyət adlandıran ümummilli lider onu qoruyub saxlamağı 

Azərbaycan dövlətçiliyinin ən önəmli məsələlərindən biri hesab edirdi. Naxçıvanı qorumağın, onu düşmən 

qarşısında alınmaz qalaya çevirməyin ən yaxşı nümunəsini də böyük rəhbər özü göstərmişdir. Naxçıvan təkcə 

tarixin və əcdadlarımızın deyil, həm də ulu öndərin bizə qiymətli əmanətidir. Muxtar respublikanın etibarlı 

müdafiəsi yalnız hərbi-siyasi vəzifə deyil, həm də onun sosial-iqtisadi qüdrətinin artırılması, adamlarının həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana sevgi 

və diqqətini yüksək səviyyədə davam etdirərək onun sürətli inkişafı üçün nə lazımdırsa edir. 

Vasif Talıbov çağdaş dünyada məşhur olan “yapon möcüzəsi”ni yada salaraq bildirdi ki, sonuncu cahan 

müharibəsində məğlub olub qalib dövlətlərin ayaqları altına düşən Yaponiya milli dəyərlərini dünyanın inkişaf 

amilləri ilə birləşdirməklə tərəqqinin ön mövqelərinə çıxdı. Biz də ulu öndərin vəsiyyətlərini əsas tutaraq milli 

prioritetlərimizi qabaqcıl dünya təcrübəsi ilə qovuşdurmağa nail oluruq. Qloballaşan dünyada milli maraqların, 

etnik özünəməxsusluğun qorunması ciddi məsələlərdən biridir. Hər bir xalq bəşəri inkişaf dəyərlərini 

mənimsəməklə yanaşı, öz maraqlarını da qorumağa çalışır. Bu gün biz Naxçıvanda ən müasir texnologiyaya 
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əsaslanan istehsalat yaradırıqsa, mədəni sahədə və xidmət sferasında dünya standartlarına çatırıqsa, bu bizi 

özgələşdirməməli, milli əsasda zənginləşdirməlidir. 

 

1995-ci ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul 43 milyon 722 min manatlıq olmuşdusa, 2009-cu 

ilin yanvar-noyabr aylarında bu rəqəm 19,5 dəfə artaraq 850 milyon 527 min manata çatmışdır. Son 15 ildə əsas 

kapitala 1 milyard 443 milyon manatlıq investisiya yönəldilmişdir. Bu müddətdə Naxçıvanın şəhər və 

kəndlərində 188 təhsil ocağı, 158 səhiyyə müəssisəsi, 143 mədəniyyət obyekti, 355 inzibati bina tikilib 

istifadəyə verilmişdir. Ötən dövrdə 105 yeni körpü salınmış, 52 tarixi abidə və dini obyekt əsaslı təmir və bərpa 

olunmuşdur.  

Əhalinin içməli və suvarma suyuna tələbatını ödəmək üçün son illərdə 331 subartezian quyusu qazılmış, 

148 nasos stansiyası qurulmuşdur. 1995-ci ildə muxtar respublikada cəmi 16 kilometr asfalt yol çəkilmişdisə, bu 

ilin 11 ayında bu rəqəm 172 kilometr olmuşdur. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın indiki inkişafı dövründə 3763 yeni 

istehsal, xidmət və əlavə infrastruktur obyekti yaradılmışdır. 1995-ci ildən bu günədək 61391 yeni iş yerləri 

açılmışdır. Bunun 33,4 faizi dövlət, 66,6 faizi özəl bölmənin payına düşür. Bu iş yerlərinin 60 faizə yaxını — 

36585-i daimi məşğuliyyətlə bağlıdır. 

 

Müsahibimizin çəkdiyi bir misal Naxçıvanda hər addımda gözə dəyən bəşəri inkişaf əlamətlərinin 

məzmununu nişan verdi. Şahtaxtı keçid-buraxılış məntəqəsində istifadəyə verilmiş müasir gömrük xidməti 

binasına baxan xarici diplomatlardan biri Naxçıvan rəhbərinə deyib ki, 400 min əhali üçün belə bir böyük, 

bahalı tikili nəyə lazımdır? Cavab kəsərli olub: “Biz təkcə özümüzü deyil, çox milyonlu soydaşlarımızı, o 

cümlədən, o taydakı 35 milyonluq xalqımızın, üstəlik, Türkiyədən gələn çoxsaylı qardaşlarımızın rahatlığını 

nəzərə almışıq”. 

Nəhayət, “Naxçıvan möcüzəsi”nin daha bir vacib amilini muxtar respublika rəhbəri qanunların aliliyi, 

ictimai qaydaların pozulmazlığı ilə əlaqələndirdi. Sədr Çin dahisi Konfutsinin qanunsuzluğu milli varlığı məhv 

edən başlıca səbəb adlandırdığını yada saldı. O bildirdi ki, Naxçıvanda namuslu zəhmətin, ümumi işə köməyin, 

qanunlara əməl etməyin təşviq olunması, mükafatlandırılması, tənbəllərin, araqarışdıranların ictimai qınağa 

çıxarılması, kimliyindən asılı olmayaraq qayda-qanunu pozanların cəzalandırılması sağlam quruculuq mühiti 

yaradıb. Başa çatmaqda olan 2009-cu il nizam-intizam ili elan olunub. Naxçıvanda nümunəvi cəza müəssisəsi 

tikilsə də heç kəs orada “dincəlmək” istəmir. Qadının həbsə düşməsini isə cəmiyyətin təqsiri, rüsvayçılıq hesab 

edirik. İnsanları cinayətdən uzaqlaşdırmağın ən yaxşı profilaktik tədbiri onun problemlərinin həlli, cəmiyyətdə 

yerini tapmasıdır. Bir də hər kəs görüb yəqin etməlidir ki, onun ən xırda cinayəti belə cəzasız qalmayacaq. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov bu məqamda günümüzün bir vacib məsələsinə də 

toxunaraq dedi ki, insan kədərli günündə də, şadlananda da tək-tənha olmamalıdır. Ata-babalarımızın gözəl 

adət-ənənələrini qoruyub üzdəniraq əlavələrdən xilas etməliyik. Biz cənab sədrə Naxçıvanda yas mərasimlərinin 

islah olunması, milli ənənəmizə və dini qaydalara uyğunlaşdırılması ilə bağlı göstərilən nümunənin 

respublikamızda böyük razılıqla qarşılandığını və yayıldığını bildirəndə müsahibimiz qeyd etdi ki, təkcə yas 

deyil, başqa mərasimlər də islah olunmalı, milli və sivil məcraya salınmalıdır. İmkanlı adamların lüzumsuz 

təmtərağa can atması zərərli amildir. Naxçıvanda məişət və davranışda yalnız yaxşı nümunə əsas götürülür, milli 

dəyərlər təqdir və təşviq olunur. 

Sədr daha sonra dedi ki, ilk baxışda xırda görünən belə məsələlərin yoluna qoyulması cəmiyyəti tədricən 

sağlamlaşdırır, ucaldır. Küçə süpürən xidmətçi layiqli məvacib alırsa, ehtiyac ucundan ev-eşiyini atıb getmiş 

adam doğma obaya qayıdanda qayğı görürsə, əlsiz-ayaqsızlar təmənnasız xeyirxahlıq görürsə, belə mühitdə 

dağı-dağ üstə qoymaq çətin deyil. Ulu öndər Heydər Əliyevin arzularını yerinə yetirmək, onun ideyalarına sadiq 

olmaq üçün aşağıdan-yuxarıya hər bir rəhbər işçi məsul olduğu sahədə şəxsi nümunə göstərməli, ictimai 

düşüncəni səfərbər edib hamı üçün faydalı işlər hasilə gətirməlidir. Biz uğurlarımızı belə qazanırıq. Məqsədimiz 

möcüzə görüntüsü yaratmaq deyil, adamları layiq olduğu güzərana çatdırmaq, müstəqilliyin necə bir nemət 

olduğunu ortaya qoymaq, ondan hamının payını təmin etməkdir. 

 

Gördüklərimiz, öyrəndiklərimiz 

Doğrudan da, Naxçıvanda harada olmuşduqsa, kiminlə görüşmüşdüksə muxtar respublika rəhbərinin 

dediklərinin əməli təcəssümünü görmüş, ümumi inkişaf və tərəqqidən hamıya pay çatmasının, ictimai 
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məmnunluğun şahidi olmuşduq. Rahat yollardan da, gözəl istirahət guşələrindən də, nümunəvi xidmət 

obyektlərindən də, təzələnən, ehtiyacı ödəyən kommunikasiyalardan da hamıya pay düşür. 

Mənzillərə, ictimai obyektlərə və müəssisələrə kifayət qədər elektrik enerjisi verilir. Muxtar respublika bu 

gün enerji ixracatçısına çevrilib. Bütün yaşayış məntəqələri qazlaşdırılıb. İçməli və suvarma suyu problemi həll 

edilib. Şəhər və kəndlər telefon rabitəsi, poçt xidməti ilə əhatə olunub. Naxçıvan şəhərindən və rayon 

mərkəzlərindən bütün istiqamətlərə avtobus marşrutları işləyir. Adamlara ən zəruri xidmətlər yaşadığı ərazilərdə 

göstərilir. Ticarət şəbəkəsində bolluqdur və normal qiymətlər mövcuddur. Neft məhsullarına tələbat tam 

ödənilir. 

Gündən-günə artan imkanlardan, rahatlıqlardan qədərincə istifadə etməyin yeganə əxlaqlı və qanuni yolu 

məşğulluq və halal qazancdır. Yeni müasir istehsal müəssisələri və xidmət sahələri daimi, təminatlı iş yerlərinə 

çevrilib. Əkinçilik və maldarlığın inkişafı ilə emal sahələrinin və daxili bazarın tələbatı ödənilib. 

Blokada səbəbindən muxtar respublikanın dəmiryol şəbəkəsi ötürücülük funksiyasını itirsə də, qorunub 

saz vəziyyətdə saxlanır, ondan daxili daşınmalarda istifadə olunur. Təbii sərvətlərdən faydalanma getdikcə artır. 

Bütün bunlar son 10 ildə sosial-iqtisadi inkişafı bir neçə dəfə sürətləndirib.  

Son illərdə nəinki Naxçıvanı tərk edən yoxdur, əksinə, doğma yurda dönənlərin sayı çoxalıb. Bütün bunlar 

düşmənlərin niyyətlərinin gözündə qalması deməkdir. Azərbaycan, onun ayrılmaz tərkib hissəsi Naxçıvan 

tərəqqi yolu ilə sürətlə irəlilədikcə Ermənistan dövləti və separatçı Qarabağ rejimi geriyə gedir, problemlər 

içində boğulur. Bu, ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanda başladığı xilaskarlıq missiyasının, sonrakı 

sabitlik və quruculuq strategiyasının təntənəsi, ulu öndərin ideya və əməllərini Prezident İlham Əliyevin uğurla 

davam etdirməsinin nəticəsi, xalqımızın mühüm qələbəsidir. Bu yolun torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, 

düşmənin özünü məhkum etdiyi perspektivsizliyi etiraf etməsi ilə sonuclanacağı da şəksizdir. Naxçıvanda 

harada olduqsa, kiminlə görüşdüksə, hamının bu həqiqətdən güc aldığının şahidi olduq. 

 

Yeni ünvanlar – sabaha açılan qapılar 

Naxçıvanda olduğumuz günlərdə hər addımda yeniliyin, müasirliyin içindən ötüb keçdik. Son vaxtlar işə 

salınmış müəssisələrdə, bu ilin avqustunda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilmiş nümunəvi 

obyektlərdə, sərhəd məntəqələrində olduq. 

“Gəmiqaya holdinq” qida qrupunun Naxçıvanda yaratdığı nümunəvi emal müəssisələri müasirliyi, 

gərəkliyi ilə iqtisadi-sosial həyata yeni bir keyfiyyət gətirmişdir. 2002-ci ildə təsis edilmiş bu holdinq şəbəkəsini 

sürətlə genişləndirmişdir. Naxçıvanın şöhrətini dünyaya yaymış Badamlı mineral suyu, xalqımızın çoxdankı 

arzularına uyğun olaraq, müasir istehsalatda qablaşdırılaraq yüksək keyfiyyətdə bazara çıxarılır. 1274 metr 

yüksəklikdə, 25 və 35 kilometr aralıda yerləşən mənbələrdən plastik borularla gətirilən qazlı və qazsız mineral 

sular Fransanın “Sidel” şirkətindən alınmış avtomat xətlərdə şüşə və plastik qablara doldurulur. Bir il 

müddətində yaradılan bu müəssisə avqust ayında dövlət başçısı İlham Əliyevin xeyir-duası ilə işə salınmışdır. 

“Gəmiqaya” qrupunun başqa bir müəssisəsində muxtar respublikada yetişdirilən meyvələrdən “Badamlı” 

markalı müxtəlif təbii şirələr hazırlanır. Holdinqin “Bərəkət” ərzaq məhsulları sexlərində müxtəlif un, süd və ət 

məmulatları – çörək, makaron, şirniyyat, halva, üzlü qatıq, qaymaq, ayran, yağlı pendir, kolbasa, sosiska istehsal 

olunur. Bu ərzaq mallarının keyfiyyətinə söz ola bilməz. Nəqliyyat çətinliyi olmasa Azərbaycanın hər yerində 

bu məhsullar özünə kifayət qədər alıcı tapa bilər. Qrupun şərab sexində isə yerli üzümdən “Qızıl damla” və 

“Mirvari” markalı qırmızı süfrə şərabları emal olunub qablaşdırılır. Bütün bu müəssisələrdə əhalinin hasilə 

gətirdiyi bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları tədarük olunur və xaricdən alınmış müasir avadanlıqlarla yüksək 

keyfiyyətli ərzaq malları hazırlanır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı çoxaldıqca “Gəmiqaya” sexlərinin 

istehsal gücü də artır. 

“Cahan holdinq” də muxtar respublikaya dünya standartları səviyyəsində məhsullar buraxan istehsalatlar 

gətirmişdir. Çay fabrikində Şri-Lankadan alınmış açıq çay, yerli dərman bitkiləri qablaşdırılır. Burada qənd də 

istehsal olunur. Qrupun başqa bir fabrikində yüksək keyfiyyətli tütün sortlarından siqaret bükülüb qutulara 

doldurulur. Radiator, şifer-sinkləmə, plastik inşaat materialları, plastik qapı-pəncərə sexləri də bu holdinqin 

yaratdığı nümunəvi istehsalatlardır. “Cahan”ın buraxdığı inşaat materiallarından muxtar respublikada tikinti-

quruculuq işlərində geniş istifadə olunur. İnşaat malları satışı mərkəzi və mehmanxana əhaliyə yüksək səviyyəli 

xidmət göstərir. 
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Nəhayət, daha bir istehsal sahəsi – “Naxçıvan mebel fabriki” sənaye kompleksi MMC ilə tanışlığımız 

muxtar respublikada modernləşdirilmiş iqtisadiyyat barədə təsəvvürlərimizi zənginləşdirdi. Müəssisə 

özəlləşdiriləndən sonra burada istehsalat yeniləşdirilmiş, məhsulun çeşidi çoxalmış, keyfiyyəti əsaslı surətdə 

yüksəlmişdir. Muxtar respublikanın sosial və xidmət obyektlərində, inzibati binalarında, hərbi hissələrində 

gördüyümüz gözoxşayan, xarici analoqlarından geri qalmayan müxtəlif mebel nümunələrinin burada 

hazırlandığını öz gözlərimizlə görməsəydik, yəqin ki, onların kənardan gətirilmədiyinə çətin inanardıq. Bu 

müəssisədə yaradılmış əl işləri sexində qiymətli oduncaqlardan hazırlanmış nadir suvenirlərlə ən yüksək qonağı 

belə heyran qoymaq mümkündür. 

İndi muxtar respublikada 104 növ ərzaq, 173 növ qeyri-ərzaq məhsulu buraxılır. Naxçıvan 224 adda 

məhsulla özünü təmin edir, ölkənin ticarət şəbəkəsinə və xarici bazara dünya standartları səviyyəsində mallar 

çıxarır. “Blokada” məfhumu məzmunca heçə endirilib. Naxçıvan şəhərində yaradılmış yeni beynəlxalq aeroport 

Bakı və Gəncə ilə daimi, etibarlı əlaqə yaratmağa imkan verir. Buradan xarici ölkələrə də uçuşlar həyata 

keçirilir. Culfa–Biləsuvar arasındakı məsafə Güney Azərbaycandan keçilməklə ölkənin əsas ərazisi ilə gündəlik 

avtomobil əlaqəsi yaradılır. 

 

Həyatın yeni rəngləri 

Naxçıvan şəhərində əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş Heydər Əliyev Sarayı muxtar 

respublika paytaxtının hüsnünə xüsusi yaraşıq verməklə yanaşı, həm də müasir mədəniyyət ocağı kimi əhalinin 

istirahət və əyləncəsində mühüm rol oynayır. Burada 943 yerlik böyük və 276 yerlik kiçik salonda müxtəlif 

toplantılar, mərasimlər keçirmək üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Muxtar respublikanın Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi, Dövlət Filarmoniyası və Film Fondu, Rəsm Qalereyası da burada yerləşir. Bu il avqustun 4-də ölkə 

Prezidenti İlham Əliyevin iştirak etdiyi muxtar respublikanın 85 illik yubileyi təntənəsi ilə saray qapılarını 

ictimaiyyətin üzünə açmışdır. 

Dövlət başçısının son səfəri zamanı istifadəyə verilmiş “Doğum evi” dünya ölçüləri səviyyəsindədir. 

Şəhərin mərkəzi hissəsinin memarlığını tamamlayan və gözəlləşdirən bu obyektdə körpələr dünyaya ən müasir 

tibbi şəraitdə, ideal bir mühitdə göz açırlar. Yeni açılmış Onkoloji Mərkəzdə də yüksək səviyyəli tibbi xidmət 

təşkil olunub. Son aylarda əsaslı yenidənqurma və genişləndirmədən sonra istifadəyə verilmiş Təhsil 

Nazirliyinin və muxtar respublika prokurorluğunun, şəhər gənclər və idman idarəsinin, uşaq gənclər idman 

məktəbinin, uşaq-gənclər yaradıcılıq, şahmat, kompyuter təlim-tədris və peşə tədrisi mərkəzlərinin, 2 yeni 

məktəbin yaraşıqlı, yeni avadanlıqla təchiz olunmuş binaları Naxçıvan şəhərinin yeni mənzərəsində xüsusi 

seçilir, ümumi ansamblı və ahəngi tamamlayır. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvanda yeni nəslin təlim-tərbiyəsinə göstərilən yüksək diqqət və qayğı təhsil 

uğurlarının artmasına həlledici təsir göstərmişdir. Muxtar respublikanın təhsil ocaqları yeni tikilmiş, əsaslı təmir 

olunmuş, yaxşı təchiz olunmuş, ayrıca istixana sistemi olan binalarda fəaliyyət göstərir. Məktəblərdəki 2335 

kompyuterin 1588-i internetə qoşulub. Bu il orta məktəbi bitirmiş 4390 məzunun 74 faizi ali məktəblərə ərizə 

vermiş, tələbə adı qazananların 232 nəfəri 500–700 bal toplamışdır. Şahbuz rayonundakı Kükü kənd məktəbinin 

məzunu Aygül Salahlı 695 bal toplayaraq öz ixtisas qrupu üzrə respublika birincisi olmuşdur. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə tanışlığımız Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Boloniya 

prosesi ilə bağlı yeni akkreditə komissiyasının ali məktəbdə keçirdiyi yoxlama ilə bir vaxta düşdü. Ölkəmizin 

nüfuzlu ali məktəblərinin və nazirliyin məsul işçilərinin təmsil olunduğu heyət son illərdə böyümüş, 

müasirləşmiş, elmi-tədris bazası təzələnmiş və möhkəmlənmiş Naxçıvan Dövlət Universitetinin uğurlarını 

məmnunluqla, yüksək meyarlarla qeydə alırdılar. 108 hektar ərazini əhatə edən universitet şəhərciyində 

gördüklərimiz bizi də heyran qoydu və sevindirdi. Universitetin 10 fakültə və magistraturasında respublikamızın 

hər yerindən, eləcə də dünyanın neçə-neçə ölkəsindən 47 ixtisas üzrə 4230 tələbə təhsil alır. 1995-ci ildə isə 

burada 18 ixtisas üzrə 1750 tələbə oxuyurdu. 346 nəfərlik professor-müəllim heyəti arasında AMEA-nın 2 

həqiqi və 5 müxbir üzvü, 26 elmlər doktoru - professor, 164 elmlər namizədi - dosent çalışır. 

Universitetin tibb fakültəsinin uşaq klinikasında müxtəlif müalicələr və cərrahiyyə əməliyyatları aparılır. 

İncəsənət fakültəsi, konservatoriya və filarmoniya sabahın yüksək ixtisaslı mədəniyyət kadrlarının hərtərəfli 

inkişafına, estetik yaradıcılığına geniş meydan açıb. Dram dərnəyi, bədii kollektivlər ali məktəbə yaxın-

uzaqlarda şöhrət qazandırıb. Universitet xarici ölkələrin 40-a yaxın təhsil ocağı ilə əməkdaşlıq edir. Simsiz 

internet şəbəkəsi Azərbaycanda ilk dəfə burada yaradılıb. “Heydər Əliyev Universiteti”, “Atatürk Araşdırma 
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Mərkəzi”, “Amerika ilə Əlaqə Mərkəzi”, texniki yaradıcılıq mərkəzi, botanika bağı və s. yüksək ictimai-siyasi 

və elmi-mədəni fəallıq, entuziazm üçün münbit şərait yaradır. Aspirantura şöbəsi, 3 indeks üzrə dissertasiya 

şurası, müasir laboratoriyalar ölkənin elmi-texniki şəbəkəsində universitetin çəkisini artırır. Burada 

gördüklərimiz barədə rektor, akademik İsa Həbibbəylinin sevinc və iftixarla verdiyi məlumat böyük bir yazının 

mövzusudur. 

Muxtar respublikada son illərdə rabitə şəbəkəsi də yeniləşdirilib və genişləndirilib. 2002-ci ildən bəri 

şəhər və kəndlərdə müxtəlif tutumlu 28 müasir rəqəmsal ATS istifadəyə verilib. Bu müddətdə abunəçilərin sayı 

33,4 mindən 56,8 minə çatıb. Bu gün hər 100 ailəyə 65 nömrə düşür. 93 elektron ATS-dən 57-si optik 

avadanlıqla təchiz olunub. Son 3 ildə 134 kilometrlik Naxçıvan–İran və Naxçıvan–Türkiyə yeraltı kabel xətti 

çəkilib. Muxtar respublika Transavrasiya fiber-optik kabel magistralına qoşulub. Bu il Sədərək rayonunun 

Heydərabad qəsəbəsində və Ordubad rayonunun Unis kəndində 192, Şərur rayonunun Oğuz kəndində 256 

nömrəlik ATS-lər istifadəyə verilib. 

 

Kəngərli – Sədərək – Şərur 

Muxtar respublikanın bölgələri, şəhər və kəndləri ilə tanışlığa bu yay Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 

açılmış 78,5 kilometrlik, strateji əhəmiyyətli Naxçıvan – Sədərək yolu boyunca səfərlə başladıq. Magistralın hər 

iki tərəfində geniş yaşıllıq zolağı salınıb. Ümumiyyətlə, son illərdə muxtar respublika Ali Məclisinin sədri Vasif 

Talıbovun çağırışı və himayəsi ilə geniş yaşıllıq kampaniyası aparılır. İməciliklərdə salınmış massivlərdə hər 

idarənin ayrıca sahəsi var. Damcı suvarma şəbəkəsi yaradılmış, könüllü bağbanların becərdiyi bu ərazilər 

Naxçıvanın çılpaq təbiətini yaxın illərdə bağ və meşələrin yaşıl libası ilə örtəcək. 

Magistralın hər iki tayında yerləşən yeni yaradılmış Kəngərli rayonunun mərkəzi Qıvraqda və yaşayış 

məntəqələrində geniş quruculuq-abadlıq işlərinin şahidi olduq, Şahtaxtı Gömrük Məntəqəsinin yeni müasir 

binasına məmnunluqla baxdıq. Ermənistanla qonşuluqda yerləşən Sədərək rayonunda da əhalinin məşğulluğu və 

normal yaşayışı üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Bu iki rayonda son illərdə əksər idarə və təşkilatlara yeni 

inzibati binalar tikilib, müasir təhsil, səhiyyə, xidmət obyektləri yaradılıb. 

Şərur şəhərində ölkə rəhbəri İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilmiş Olimpiya-İdman Kompleksində 

də olduq. İdman salonundan, üzgüçülük hovuzundan, stadiondan və mehmanxanadan ibarət bu müasir mərkəzdə 

müxtəlif beynəlxalq yarışlar da keçirmək mümkündür. Təcili yardım, uşaq və böyüklər üçün poliklinika ilə 

birlikdə müasir mərkəzi xəstəxana Şərur rayonunda əhaliyə hərtərəfli tibbi xidmət göstərməyə imkan verir. Bu 

səhiyyə kompleksi rahatlığı və təchizatı ilə Bakının nüfuzlu tibb ocaqlarından geri qalmır. 

 

Babək – Culfa – Ordubad 

Bölgələrlə tanışlığımızın digər marşrutu Babək, Culfa və Ordubad rayonlarından keçdi. Babək rayonunda 

muxtar respublikanın ən böyük kəndi olan Nehrəmin timsalında əhalinin problemlərinin, ehtiyaclarının 

yerindəcə həll edilməsi təcrübəsi ilə yaxından tanış olduq. Ölkəmizdə ilk dəfə Naxçıvanda yaradılan “kənd 

mərkəzləri” idarəetmə orqanlarının kənd təmsilçiliklərini bir binaya toplamağa, əhalinin zəruri xidmətlərə 

ehtiyaclarının bu məkanda ödənilməsinə imkan yaradır. İnzibati binada rayon icra hakimiyyəti başçısının ərazi 

nümayəndəliyi, bələdiyyə üçün otaqlar, iclas salonu, kitabxana, baytarlıq, aqronomiya və polis məntəqələri 

yerləşir. Qonşuluqda isə zəruri xidmətlərə tələbatı ödəmək üçün başqa bir bina tikilib. Nehrəm kəndindəki 

ikimərtəbəli yeni xəstəxana da nümunəviliyi, yüksək şəraiti ilə seçilir. 

Kənddə olarkən Azərbaycanın tanınmış veteran-ziyalısı, uzun illər muxtar respublikanın səhiyyə 

sisteminə rəhbərlik etmiş Əqil Mehdiyevlə də görüşdük. Qocaman həkim Naxçıvanın tərəqqisindən, yüksələn 

güzərandan, muxtar respublika rəhbərliyinin yorulmaz, səmərəli fəaliyyətindən böyük razılıqla danışdı. O, 

əminliklə bildirdi ki, Heydər Əliyev ideyalarına sədaqət, Prezident İlham Əliyevin ətrafında xalqın möhkəm 

birliyi, muxtar respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun səfərbəredici və təşəbbüskar rəhbərliyi 

Naxçıvanı daha böyük uğurlara aparacaq. 

Culfa rayonunda icra strukturları üçün yeni binalar, gömrük buraxılış məntəqəsi, 100 illik tarixi olan 

dəmiryol vağzalının restavrasiya olunmuş binası, yeni avtovağzal, Darıdağ mineral su mənbəyində yaradılmış 

karbon qazı doldurma sexi və sanatoriyanın timsalında son vaxtlar istifadəyə verilmiş obyektlərə baxdıq. Küçə 

və meydanlarda aparılan əsaslı abadlıq tədbirlərinin bu şəhəri daha da gözəlləşdirdiyinin şahidi olduq. 

Orbubadda isə nümunəvi internat məktəbində olduq, yeni istifadəyə verilmiş uşaq musiqi məktəbinə getdik, 
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mərasimlər meydanından keçdik. Rayon icra hakimiyyətində əksər yaşayış məntəqələrini əhatə edən abadlıq-

quruculuq işləri barədə geniş məlumat aldıq. 

Naxçıvan şəhərində və bölgələrdə tarixi abidələrin bərpası və qorunması ilə bağlı həyata keçirilən zəruri 

tədbirlər təəssüratımızı xeyli zənginləşdirdi. Təbiət möcüzəsi, müqəddəs ziyarətgah Əshabi-Kəhfə rahat yol 

çəkilməsi, ziyarətçilər üçün rahatlıq yaradılması, ərazinin abadlaşdırılmasının sorağı çoxdan respublikamızda, 

qonşu ölkələrdə dolaşır. Biz də bu həqiqəti öz gözlərimizlə gördük. 

Naxçıvan şəhərindəki qədim qala ərazisində Nuh peyğəmbərin qəbri üstündə məqbərə ucaldılması da 

tarixi bir hadisədir. Ordubadda Yusif Məmmədəliyevin, Nehrəmdə Cəlil Məmmədquluzadənin təmirdən sonra 

istifadəyə verilmiş ev muzeylərini ziyarət etdik. Məmməd Səid Ordubadinin ev muzeyində və orta əsr 

hamamında aparılan təmir işləri ilə də tanış olduq. Kəngərli rayonunda Qarabağlar türbəsinə və mədrəsə 

kompleksində aparılmış konservasiya işlərinə baxdıq. Bir sözlə, Naxçıvan bugününü gözəlləşdirməklə yanaşı, 

keçmişinə də xüsusi bir həssaslıq göstərir. 

Muxtar respublikada hərbi quruculuğun uğurlarını Heydər Əliyev adına liseylə və Şahbuzun Şada 

kəndindəki “N” hərbi hissəsi üçün yaradılmış əsgəri məişət istirahət kompleksi və zabitlərin yaşayış binası ilə 

tanışlıq nümunəsində gözlərimizlə gördük. Ulu öndər Heydər Əliyevin daha bir yetirməsi olan və onun adını 

daşıyan hərbi liseyi 12 il ərzində bitirən 1115 kursantın 1077-si ali hərbi məktəblərə daxil olmuşdur. Bu gözəl 

məktəbdə hər şey ürəkaçandır. Şadadakı hərbi hissədə yaradılmış nümunəvi şərait də bizdə böyük məmnunluq 

doğurdu. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda hərbi qulluq üçün yaradılan nümunəvi şəraitin sorağı ölkə gənclərinin 

burada xidmət keçmək arzusunu artırır. 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə Naxçıvanda eksperimental qaydada həyata keçirdiyi 

aqrar islahat sonrakı illərdə uğurla başa çatdırılmışdır. Əkinə yararlı torpaqların, ictimai əmlakın sahibi olmuş 

kəndli təsərrüfatları məhsuldarlığı yüksəltməyə, ümumi məhsulu dəfələrlə artırmağa nail olmuşlar. 1995-ci ildə 

diyarda 39 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdisə, bu ilin 11 ayında bu rəqəm 160 

milyon manatlığa çatmışdır. 15 il əvvəllə müqayisədə bu ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 4,1 dəfə, 

sənaye istehsalı 20,2 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 120,4 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 7,8 dəfə 

artmışdır. Bu rəqəmlər ümumi ölkə göstəricilərindən, eləcə də digər bölgələrdəki yüksək nəticələrdən də 

dəfələrlə üstündür. 

Bu zirvələr “Naxçıvan möcüzəsi”nin hüdudlarını göstərməklə heyrət doğurur, heyranlıq yaradır, hər 

birimizə sevinc və qürur gətirir. Qəddar düşmənimiz ermənilər və onların havadarları Naxçıvanı blokadaya 

salmaqla onu ehtiyac dəryasında boğmaq, batırmaq istəyirdilər. Naxçıvanlılar öz dözüm, qeyrət və hünərləri ilə 

bütün daxili ehtiyatları hərəkətə gətirdilər. Mövcud olan dəyərli hər şey qorundu, yeniləşdirildi. Hər qarış 

torpaqdan, hər damla sudan, yerli xammaldan və materiallardan səmərəli istifadə olundu. Muxtar Respublikaya 

qabaqcıl dünya texnologiyaları gətirildi, müasir istehsalatlar quruldu. Təkcə son 5 ildə 140-dan çox yeni, müasir 

istehsal obyekti işə salındı. Əsas ərzaq sayılan taxılın illik istehsalı 95 min tona çatdırıldı. 

 

* * * 

Beləcə Naxçıvanda gördüklərimizi qısa şəkildə yazmaqla qurtarmaq olmur. Hələ qarşıdakı işlər, planlar 

və arzuları demirik. Bütün bunlar, əvvəldə deyildiyi kimi, seçilmiş yolun doğruluğu, qayda-qanunun aliliyi, 

rəhbərliklə əhalinin eyni məramda olmasının sürəkli və sürətli nəticələridir. Şübhəsiz, hər yerdə eşitdiyimiz bir 

amili də qeyd etmək məqamı çatıb: Muxtar respublikanın rəhbəri, Heydər Əliyev idarəetmə məktəbinin istedadlı 

və təcrübəli yetirməsi Vasif Talıbov doğma diyarı irəli aparmaq, modernləşdirmək üçün məqsədyönlü, 

irimiqyaslı, ardıcıl işləri uğurla həyata keçirir. Prezident İlham Əliyev muxtar respublikanın 85 illik yubileyi 

mərasimində bu reallığı belə dəyərləndirmişdir: “Hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu uğurlarla haqlı olaraq 

fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan 

rəhbəri Vasif Talıbova öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm”. 

Tarixin sərt sınaqlarından keçib gəlmiş, başı müsibətlər çəkmiş, dəfələrlə yüksəlişə çatmış Naxçıvan son 

illərdə yeni bir intibah dövrünü yaşayır. Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi və türk dünyası üçün 

strateji əhəmiyyətli bir məkan olduğunu dərindən dərk edərək, bu həqiqəti dünyaya sübut edir. 
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2009-cu ili diqqətəlayiq uğurlarla başa vuran və Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına dəyərli töhfələr 

verən naxçıvanlıları 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və yeni 2010-cu il münasibəti ilə 

təbrik edir, həyata keçirilən nəhəng quruculuq işlərində yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq. 

 

Tahir AYDINOĞLU, 

Namiq QƏDİMOĞLU 

Naxçıvan—Bakı   

 

Xalq qəzeti.-2009.-29 dekabr.-N 290.-S.4-5. 
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VII. Naxçıvan iqtisadi rayonu 
 

Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il fevralın 11-də təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” uğurla icra olunaraq ölkəmizin 

bütün bölgələrinin simasını kökündən dəyişdi. Bu proqramda qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşması, 

nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələrin vaxtında və uğurla yerinə yetirilməsi nəticəsində iqtisadi rayonlar 

tarazlı inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması ilə əhalinin 

məşğulluq səviyyəsi artırıldı, ölkədə kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatı gücləndirildi, 

sahibkarlıq fəaliyyəti daha da genişləndi. Beləliklə, ölkənin dinamik sosial-iqtisadi tərəqqisi təmin edildi. 

Bütün bu uğurların davamlı və daha əzəmətli olmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev bu il aprelin 14-də regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair II Dövlət Proqramını təsdiq etdi. 

2009-2013-cü illəri əhatə edəcək proqramda I Dövlət Proqramının davamı olaraq bölgələrin daha genişmiqyaslı 

tərəqqisi, əhalinin rifahının yüksəldilməsi və digər mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi öz əksini tapıb. Bu 

yazıda Naxçıvan Muxtar Respublikasında I Dövlət Proqramının həyata keçirildiyi mərhələdə görülən işlərlə 

yanaşı, II Dövlət Proqramının icrasında nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verilir. 

Naxçıvan iqtisadi rayonu Naxçıvan şəhərini, Şərur, Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Kəngərli 

rayonlarını əhatə edir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair I Dövlət Proqramında bu iqtisadi rayonun 

payına düşən 57 tədbirin hamısı uğurla reallaşdırılıb. 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair I Dövlət Proqramının qəbulundan 

sonra Prezident İlham Əliyevin bölgələrə mütəmadi səfərləri ölkənin regionlarında sosial-iqtisadi inkişafın 

tarazlığının təmin olunmasına böyük töhfələr verdi. Dövlət başçısının Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

inkişafına göstərdiyi diqqət ölkəmizin bu bölgəsində yeni istehsal və emal sənayesi müəssisələrinin, xidmət və 

digər infrastruktur, turizm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və digər sahələr üzrə yeni obyektlərin yaradılması, 

əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, güzəranının xeyli yaxşılaşdırılması müşahidə olunmaqdadır. 

Prezident İlham Əliyev 2004-cü ilin may və sentyabr aylarında, 2005-ci ilin dekabr, 2006-cı ilin dekabr, 

2007-ci ilin oktyabr, 2008-ci ilin iyun və 2009-cu ilin avqust aylarında Naxçıvana səfərlər edib. Bu səfərlər 

zamanı ölkə Prezidentinin iştirakı ilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, muxtar respublika xəstəxanasında 

kompüter tomoqrafiyası kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan MR-dəki 

İdarəsinin yeni binasının, “N” hərbi hissədə yeni korpusun, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnternet 

kitabxanası binasının, Naxçıvan Yeyinti Sənaye Kompleksinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Naxçıvan bölməsinin yeni korpusunun, Naxçıvan Dövlət Universiteti Konservatoriyasının, Naxçıvan Mülki 

Müdafiə Mərkəzinin, Naxçıvan şəhərində yenidən qurulan Heydər Əliyev Sarayının, ümummilli lider Heydər 

Əliyevin adını daşıyan orta məktəbin, 7 nömrəli orta məktəbin yeni binasının, 14 nömrəli orta məktəb binasının, 

Kitab evinin, Müalicə-Diaqnostika mərkəzinin, Doğum mərkəzinin, tibb məktəbinin yenidən qurulmuş 

binasının, Üzgüçülük mərkəzinin, Əyləncə-idman mərkəzinin, Gənclik mərkəzinin, Şahmat mərkəzinin, 

“Badamlı ” Mineral Sular Zavodunun, “Cahan Holding” şirkətlər qrupunun yeni istehsal sahələrinin, “Duzdağ” 

Fizioterapiya mərkəzinin, Ordubad şəhərində internat-məktəb kompleksinin, Şahbuz rayon mərkəzi 

xəstəxanasının yeni binasının, Şahbuz rayonunun Ayrınc kəndində 144 yerlik orta məktəb binasının, Şərur 

rayon mərkəzi xəstəxanasının, Şərur Olimpiya-İdman Kompleksinin, Culfa rayon mərkəzi xəstəxanasının, 

Şahtaxtı - Poldəşt sərhəd-keçid məntəqəsinin, Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun açılışı olub. 

Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə modul tipli elektrik stansiyasının, Heydər Əliyev su anbarının, 

Naxçıvan şəhərində qaz-turbin elektrik stansiyasının, Şahbuz rayonunda hərbçilər üçün tikilmiş binanın 

istifadəyə verilməsi də birinci dövlət proqramının icrası zamanı muxtar respublikanın tarixinə həkk olunan 

əlamətdar hadisələrdir. Qeyd edək ki, ötən illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran ərazisi ilə təbii qazın 

verilməsi də təmin edilib. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə də Prezident İlham Əliyev iştirak edib. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair II Dövlət Proqramı çərçivəsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında gömrük infrastrukturunun, müxtəlif növ yeyinti məhsulları istehsalının inkişafı, yeni tikinti 

materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin gücləndirilməsi, rayon mərkəzlərində meyvə, tərəvəz və 

kartof məhsulunun saxlanılması üçün soyuducu anbarların, o cümlədən qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin 

yaradılması, üzümlüklərin və meyvə bağlarının əkin sahələrinin bərpası və genişləndirilməsi, baramaçılığın, 

balıqçılığın inkişafı, aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi 

http://itb.preslib.az/view/11852
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nəzərdə tutulur. Proqram çərçivəsində ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri ilə əlaqədar olaraq kənd 

təsərrüfatına yararsız və azyararlı torpaq sahələrində meşə və qoruyucu meşə zolaqları salınacaq, meşə 

fondunun səmərəli istifadəsi, qorunması və bərpası tədbirlərinin həyata keçirilməsi, radioaktiv çirklənmənin 

qarşısının alınması məqsədilə müvafiq mərkəz, ətraf mühitin mühafizəsi üçün kompleks laboratoriyalar 

yaradılacaq. 

Muxtar respublikanın yol təsərrüfatı da diqqətdən kənarda qalmayıb. Naxçıvan ərazisində respublika 

əhəmiyyətli avtomobil yollarının çəkilməsi və körpülərin tikintisi, şəhər və rayonlarda daxili avtomobil 

yollarının təmiri, dəmiryolu xətlərinin bərpası, yük anbarlarının, digər zəruri infrastrukturların yaradılması, 

sərnişin daşınmasının səmərəliliyinin artırılması növbəti illərdə diqqət mərkəzində olacaq. 

Proqram çərçivəsində muxtar respublikada çayların üzərində kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi, 

Ordubad və Culfa rayonlarının Arazboyu düzənlik ərazisində külək elektrik qurğularının quraşdırılması, 

alternativ enerji mənbələrinin, o cümlədən günəş enerjisi ilə qidalanan müasir tipli elektrik stansiyalarının 

tikintisi, şəhər və rayonların istilik sisteminin kompleks şəkildə bərpası və yenidən qurulması, universal 

telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin, şəhər və rayon mərkəzləri arasında fiber-optik kabellə rabitənin və 

kənd ATS-lərinin optik ara bağlantılarla təşkili, simsiz internetin təşkili, telekommunikasiya şəbəkəsində yeni 

texnologiyanın tətbiqinin genişləndirilməsi, su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması, yeraltı 

içməli su mənbələrinin (kəhrizlər) bərpası və istifadəyə verilməsi, Arazboyu yaşayış məntəqələrində modul tipli 

sutəmizləyici qurğuların qurulması, suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, su anbarlarının, nasosların və 

suvarma sistemlərinin bərpası da qarşıya qoyulan vəzifələrdir. 

Muxtar respublikada əhalinin təhlükəsizliyi, mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə, səhiyyə, mədəniyyət, 

idman və təhsil sahələrində də bir sıra əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

 

Rəşad CƏFƏRLİ 

Azərbaycan.-2009.-8 noyabr.-N 250.-S.9. 
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Araz-Türk Respublikası və Naxçıvanın tarixində onun yeri 
 

Həmzə CƏFƏROV, 

tarix elmləri doktoru 

 

Azərbaycan tarixinin mürəkkəb və ziddiyyətli problemlərindən biri də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan bölgəsinin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında, bu ərazinin erməni daşnakları tərəfindən 

zəbt edilməsinin qarşısının alınmasında və əhalinin soyqırımından xilas olmasında mühüm rolu olan Araz-Türk 

Respublikasının tarixidir. 

1918-ci il iyunun 4-də Batumda Türkiyə Ermənistan və Gürcüstanla ayrı-ayrılıqda barış müqaviləsi bağ-

ladı. Həmin gün Türkiyə ilə ADR arasında dostluq müqaviləsi bağlandı. Bu müqaviləyə əsasən Türkiyənin 

göstərdiyi əsgəri yardım Azərbaycanın istiqlalının qələbəsində, eyni zamanda xalqın erməni və rus işğalından 

qorunmasında əvəzsiz rol oynadı. 

Batum müqaviləsinə əsasən hüquqi cəhətdən Türkiyə torpaqlarına birləşmiş Naxçıvan, Şərur, Uluxanlı, 

Sərdarabad və Vedinin türk-müsəlman əhalisi ordunun çıxarılmasını eşidən kimi böyük bir qorxuya düşdü. Çün-

ki onları qara günlər gözləyirdi. 1918-ci ilin yaz və yay aylarında onları erməni zülmündən qurtaran türk ordusu 

regiondan çıxmağa hazırlaşırdı. Deməli, yenidən tarixən düşmənləri olan ermənilərlə üz-üzə gələcəkdilər. Son 

illərdə mükəmməl şəkildə silahlanan nizamlı hissələr yaradan və ən mühümü, bir dövlətə sahib olan, Rusiyadan 

və ANTANTA dövlətlərindən dəstək alan ermənilərin hücumlarından müsəlmanları müdafiə edən yeganə qüvvə 

türk ordusu idi. Türklər getdiyinə görə müsəlmanlar sahibsiz qalacaqdırlar. Buna görə çox narahat idilər. 

Məlum olduğu kimi, Birinci Dünya müharibəsində məğlub olan tərəf kimi Osmanlı dövləti 30 oktyabr 

1918-ci il Mudros sazişinin şərtlərinə görə öz qoşunlarını Qafqazdan, о cümlədən Azərbaycandan çıxarmalı idi. 

AXC ilə Osmanlı dövlətləri arasında bağlanmış 4 iyun 1918-ci il tarixli müqavilənin şərtlərinə görə 

Azərbaycanın istiqlalına kömək məqsədilə gəlmiş türk qoşunları həmin müqavilədən sonra ölkəmizi tərk etdilər 

(2, s. 107-129). 

Bundan sonra Naxçıvanın ərazisinin erməni təcavüzündən qorunması kimi vacib bir məsələ gündəliyə 

gəldi. Elə bu vaxtlarda bölgənin müsəlman-türk əhalisinin təmsilçiləri Qəmərli qəsəbəsində toplaşıb yığıncaq 

keçirdilər. Ordubad Milli Komitəsinin sədri Seyidzadənin AXC Baş nazirinə göndərdiyi 1918-ci il 22 dekabr 

tarixli bəyanatından (9, s.68) aydın olduğu kimi, Naxçıvan və Şərur müsəlmanlarının təklifi ilə ordubadlıların da 

qoşulduğu bu yığıncaqda müzakirələrdən sonra bir hökumət rəisi və altı nazirdən ibarət Araz-Türk Respublikası 

qurulması qərarlaşdırıldı. Beləliklə, 1918-ci ilin noyabrın 3-də mərkəzi Naxçıvan olmaqla Araz-Türk 

Respublikası quruldu (3, s.63-66). 

Hökumətin tərkibi beb idi: Hökumət rəisi - Əmir bəy Zamanbəyzadə, Hərbiyyə naziri - qarslı İbrahimbəy 

Cahangirzadə, Maliyyə naziri - Qəməralıbəy Bənəniyarlı, Mülkiyyə naziri - Bağır bəу Rzazadə, Ədliyyə naziri - 

Məmməd Bəyzadə, Xariciyyə naziri - Həsən bəy Şərifzadə, Şeyxülislam - Mirzə Hüseyn Vaizi - İrəvani və 

Müfti - Xoca Ekid əfəndi (9, s.70-72, 106-107). Az sonra mərkəzi bu hökumətin hüdudları Eçmiədzin, Uluxanlı, 

Sərdarabad, Qəmərli, Şərur-Dərəbyəz, Ordubad, Naxçıvan, Mehri və Sürməli bölgələrini əhatə edirdi (6, s.44). 

Araz-Türk Respublikasının yaranması tarixi barədə tarixşünaslıqda müxtəlif fikirlər vardır. Belə ki, Araz-

Türk hökumətinin yaranma tarixi bəzi mənbələrdə 18 noyabr 1918-ci il göstərilir. Buna əlavə etmək lazımdır ki, 

16 noyabr 1918-ci il tarixdə IX Ordu komandanlığına göndərilən bir teleqrafda müvəqqəti Araz-Türk hökuməti 

və hökumətin Qəmərli, Naxçıvan, Şərur, Zəngibasar, Vedibasar və Gəncəbasarlı üzvlərinin imzaları vardır. 16 

noyabrda hökumət adına təsadüf etsək də, 18 noyabrda Qəmərlidə böyük bir yığıncaq keçirilmiş və Araz-Türk 

vadisi müsəlmanlarının nümayəndələri Araz-Türk hökuməti qurduqlarını elan etmişdilər. Həmin tarixdə bu, 9-

cu Qafqaz diviziya komandiri Rüşdü bəy tərəfindən IX Orduya bildirilmişdi. 18 noyabrda keçirilən yığıncaqda 

yaradılmış hökumət Araz-Türk hökuməti olaraq elan edildi. Yaqub Şövqü paşanın əmri ilə yaradılan təşkilatlar 

nəticəsində Araz hökuməti adlı hökumət qurulmasına qərar verildi. 18 noyabrda keçirilən yığıncaqda bu ada 

türk sözü əlavə olundu. 

Kökdəmir isə əsərində bu tarixi 3 noyabr olaraq göstərir və Rüşdü bəyin IX Orduya göndərdiyi 3 noyabr 

1918-ci il tarixli teleqrama əsaslanır (3, s.46-48). Y.Şövqü paşa mərkəzi İqdır olacaq hökumətin qurulması üçün 

2 və 3 noyabrda əmr vermişdir. Əmr verilən gün hökumət qurula bilməzdi. Arxiv materiallarına əsasən Rüşdü 

bəy tərəfindən 18 noyabr 1918-ci ildə Araz-Türk hökumətinin yaradılması IX Orduya bildirilmişdi. Şövqü 
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paşanın 3 noyabr 1918-ci il tarixli əmri ilə bölgədə Araz-Türk hökuməti yaradılmışdı. Bunun, 3 noyabrda 

yaradılması mümkün deyildi. Cahangiroğlu xatirələrində türk ordusu çıxmamışdan bir həftə əvvəl hökumətin 

yaradıldığını qeyd edir. Türk ordusu dekabrın əvvəllərində getdiyinə görə bu tarix noyabr ayının sonlarına 

uyğun gəlir. Göründüyü kimi, Araz-Türk hökumətinin yaranması tarixi haqqında müxtəlif fikirlər var. 

Araz-Türk Respublikasının ərazisi və mərkəzi barədə də tarixşünaslıqda müxtəlif fikirlər vardır. Arxiv 

materiallarına və əldə olan sənədlərə (1, s.9) əsasən demək olar ki, onun hüdudları Naxçıvan, Şərur-Dərəbyəz, 

Ordubad qəzalarmı, habelə Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri ərazilərini, N. Mustafanın 

yazdığına görə mərkəzi İqdır olan bu hökumət Ordubaddan Sürməliyədək olan torpaqları, H.Baykaranın fikrinə 

əsasən mərkəzi Qars olan “Araz Cümhuriyyəti”nin Şərur-Dərəbyəz, Vedibasar, Sarıqamış, Qars, Ərdahan 

qəzalarını, Türkiyə generalı V.Ünüvarm yazdığına görə isə Araz-Türk hökuməti Ordubaddan Zəngibasar 

bölgəsinədək olan əraziləri əhatə etmişdir (10, s.4-9). 

Araz-Türk Respublikasının ərazisi ilə əlaqədar daha maraqlı məlumat Araz-Türk hökumətinin Hərbi 

naziri, sonra isə Cənub Qərbi-Qafqaz hökumətinin başçısı olmuş İbrahim bəy Cahangirzadənin xatirələrində 

vardır. O, 1919-1921-ci illərdə Malta adasında sürgündə olarkən yazdığı xatirəsində göstərir: “Biz Qarsda Milli 

Şura intibahıyla uğraşdığımız sırada türk ordusu Naxçıvan, Şərur, Dərəbyəz, Qəmərli, İqdır, Gümrü və 

Zəngibasardan bir həftə müqəddəm Qəmərlidə bir ictima olmuş, orada Araz-Türk hökuməti namında bir 

hökumət təşkil edilmiş və məni də Hərbiyyə naziri intibah eyləmişlər”. Göründüyü kimi, burada ərazilər dürüst 

şəkildə göstərilmişdir. 

Hərbi nazir İ. Cahangirzadənin səyləri ilə hərbi qüvvələrin təşkilinə başlandı və tezliklə 20 tabordan 

(batalyondan) ibarət hərbi hissələr yaradıldı. Bunların 4-ü Naxçıvanda, 3-ü Şərur-Dərəbyəzdə, digərləri isə 

Vedibasar, Qəmərli və Zəngibasar ərazilərində yerləşdirilmiş, iqdırlılardan isə 1500 nəfərlik bir alay və 5 süvari 

dəstə təşkil edilmişdi. Nehrəm taboruna Kəblə Muxtar, Cəhri taboruna Kəblə Kərim, Cəlilkənd, Düdəngə və 

Zeyvə kəndlərində yerləşən tabora Fətulla Hüseynov və Kərbəlayı Həbib bəy, Ordubad taboruna müəllim 

İbrahimxəlil Axundov, Şərur-Sədərəkdə mövqe tutan tabora Həsən Şahverdi oğlu başçılıq edirdilər (9, s.72). 

Beləliklə, məhz Araz-Türk Respublikasının mövcud olması, ilk növbədə bu hökumətin Hərbi naziri 

İ.Cahangirzadənin fəaliyyəti nəticəsində sərhədboyu rayonlardan müsəlman-türk əhalisinin kütləvi şəkildə 

köçməsinin qarşısı alındı. 

Araz-Türk Respublikası AXC ilə də sıx əlaqələr yaratmağa çalışmış, onunla birləşmək üçün yollar 

aramışdı. Bütün bunlar isə AXC tərəfindən razılıqla qəbul olunmuş, müəyyən tədbirlər görülmüşdür. Ən 

əhəmiyyətlisi budur ki, AXC parlamenti təşkil olunarkən Naxçıvan bölgəsi - Araz Respublikası ilə bağlı 

məsələlər də nəzərə alınmışdı. “Azərbaycan parlamentinin yaradılması haqqında qanun”da yazılırdı ki, 

Azərbaycanın ərazisini İrəvan quberniyasının bəzi hissələri də təşkil edir. Parlamentə Zəngəzurdan iki və İrəvan 

quberniyasının Azərbaycan hissəsindən üç nəfər millət vəkili seçilməlidir. Parlamentin açılışında Araz-Türk 

hökumətinin rəsmi nümayəndəsi də iştirak etmişdir. AXC parlamentinin təşkili və onun öz işinə başlaması 

bütün bölgələrdə olduğu kimi, Naxçıvanda da razılıqla qarşılanmışdı. 

Araz-Türk hökuməti eyni zamanda Naxçıvanda ermənilərlə əlbir fəaliyyət göstərən bolşevik təbliğatçıları 

ilə, xüsusən də “Hümmət”çilərlə də mübarizə aparırdı. Hökumətin məhəlliyə rəisi Əli Şəfiq bəy 

4 oktyabr 1918-ci il tarixli teleqramla Yaqub Şövqü paşaya bolşevik təbliğatı haqqında məlumat vermiş, paşa da 

“Hümməf” in Naxçıvan təşkilatının üzvlərinin həbs olunmasını və bu haqda 9-cu ordu komandanlığına məlumat 

verilməsini istəmişdir. Bu işlərin, yəni bölgədəki asayişin qorunmasında hökumətin тəһlliуə rəisi Əli Şəfiq, 

Cəfərqulu xan, Kalbalı xan, Abbasqulu xan, yüzbaşı Xəlilbəy mühüm rol oynayırdılar. 

Belə bir vaxtda ermənilərin bölgəyə hücum təhlükəsi daha da artdı. Erməni təhlükəsinin qarşısını almaq 

üçün təşkilat yaradan Araz-Türk hökumətini buna vadar edən səbəblər var idi. Bunlardan ən mühümü 

ermənilərin siyasəti, ruhlarında qaynayan vəhşilikləri türklərə tətbiq etmələri idi. 

Təhlükə çox yaxınlaşdığından Araz-Türk hökuməti silahlı qüvvələrinin nizamlanmasına diqqəti artırdı. 

Artıq ermənilərin qabağından çəkiləcək yer yox idi. Düşünmək lazım idi. Bu fikirlə Əmir bəy, İbrahim bəy və 

digər hökumət üzvləri artıq fəaliyyətə başladılar. İbrahim bəy 500 nəfərlik süvari alayı yaratmağa başladı. İlk 

mərhələdə 120 nəfərin adını qeyd etdirdi. Şərurda da bu fəaliyyətlər davam etdirilirdi. İbrahim bəy Şərur 

bəylərindən birini cəbhəyə mövqe komandiri təyin etdi və eyni vaxtda Naxçıvandan könüllü əsgər istədi. Kərim 

xan intriqaya başladı. Buna görə də həm telefona cavab vermədilər, һəm də əsgər göndərmədilər (8, s. 116). 

Ermənilər öncə yerli əhaliyə psixoloji hücum etmək məqsədilə bölgənin ANTANTA dövlətləri tərəfindən 
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ermənilərə verilməsi haqqında şayiə yaymağa başladılar. Bu minvalla ermənilər dekabr ауının əvvəllərində 

Uluxanlını ələ keçirdilər. Onlar Dəhnə boğazına çatmamış təslim olmaq təklifi ilə Araz-Türk hökumətinə bir 

heyət göndərdilər. Bu dövrdə daşnaklar Zəngibasarda 48, Vedibasarda 18, Dərələyəzdə 74, Şərurda 7 kəndi 

yandırmışdılar (5). Bu zaman Türkiуə ilə əsgəri əlaqələr kəsilmişdi, kömək almaq mümkün J deyildi. Ümid 

təkcə Azərbaycana, Bakı hökumətinə qalmışdı. Bu səbəbdən də bölgənin fəal gənclərindən Paşa Bayramov 

yardım istəmək üçün Azərbaycana göndərildi. Ancaq Bakıdan göndərilən yardımlar vaxtında Araz-Türk 

hökumətinə çatmadı. 

Ciddi maneəyə rast gəlməyən erməni qüvvələri Şəruru ələ keçirmək üçün 1918-ci il dekabrın 14-də geniş 

hücuma keçdi. Erməni qüvvələri geri oturdulsa da, az sonra onlar əlavə qüvvələr hesabına üç tərəfdən milli 

qüvvələrimizə hücum etdilər. Hissələrimiz 20-уə qədər şəhid verərək geri çəkilməyə məcbur oldu (6, s.45). 

Ermənilər Dəhnə boğazmı keçib Şərurun mərkəzinə yaxınlaşdıqca Araz-Türk Respublikasının varlığı 

üçün təhlükə artdı. Bütün cəhdlərə baxmayaraq Araz-Türk Respublikası 1919-cu ilin martınadək öz dövrünü 

başa vurdusa da, bu dövlət qurumu bölgənin qüvvələrinin ermənilərə qarşı birləşdirilməsində, ərazinin erməni 

işğalından qorunmasında əhəmiyyətli rol oynadı (9, s.75). 

İngilislərin get-gedə artmaqda olan təzyiqlərini görən Cənubi Qafqaz müsəlmanları 17 yanvar 1919-cu 

ildə doktor Əmir bəyin başçılığı ilə Böyük Qars Konqresində toplaşıb mərkəzi Qars olmaqla “Cənubi-Qərbi 

Qafqaz Milli hökuməti” yaratdı. Onun hüdudları Ahıska, Ahılkələk, Ərdəhan, Otlu, Kağızman, İqdır, Şavşat, 

Qəmərli, Naxçıvan, Ordubad, Qars və Batumu əhatə edirdi (7, s.52). 1919-cu ilin 25 yanvarında Qarsı tərk edən 

Yaqub Şövqü paşadan göstərişlər alan bu hökuməti, hətta ingilis hərbi komendantı Temperley də tanımışdı. 

Ermənilərin və gürcülərin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq bu hökumət 4 ay fəaliyyət göstərmiş və yalnız 1919-

cu il aprelin 12-də ingilislər tərəfindən dağıdılmışdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvanda Araz-Türk hökuməti 

Qars Milli Şura hökuməti tərkibində, ondan sonra Cənub-Qərbi Qafqaz hökuməti tərkibində öz məhəlli-regional 

müstəqilliyini saxlamış və hətta CQQH-nin süqutundan sonra Milli Şura rəhbərliyində burada Araz-Türk 

hökumətinin varisi olan yerli-inzibati hökumət fəaliyyət göstərərək, qaçqınlar hesabına sayı 500 min nəfəri 

keçmiş bu mühüm strateji bölgəni idarə etmişdi. 

1918-1919-cu illərdəki çox mürəkkəb bir dövrdə yaranmış və fəaliyyət göstərmiş Araz-Türk 

Respublikasının qısa müddətli fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş nailiyyətlər təkcə о dövr üçün yox, Naxçıvan 

bölgəsinin sonrakı taleyi, bu günü və gələcəyi üçün də çox böyük əһəmiyyətə malikdir. 

Son olaraq qeyd edilməlidir ki, Araz-Türk Respublikası ilə əlaqədar bir çox məsələlər bu günə qədər tarix 

qarşısında problem kimi qalmaqdadır. Bu da ondan irəli gəlir ki, Araz-Türk Respublikası ilə bağlı arxiv 

sənədlərinin çoxu xarici ölkə - Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, çox güman ki, İngiltərə arxivlərində 

olduğundan həblik tədqiqatçılar üçün əlçatmazdır. İnanırıq ki, gələcəkdə Azərbaycan tarixşünaslığının bu 

boşluğunu doldurmaq üçün lazımi tədqiqat işləri aparacaqdır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2009-cu ilin  

ilk altı aynın sosial-iqtisadi xülasəsi 

 
Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

rəhbərliyi ilə başlanmış demokratik dövlət quruculuğu sahəsində genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində ölkədə 

iqtisadi və siyasi sabitlik təmin edilmiş, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının nüfuzu əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəlmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafının əsası qoyulmuşdur. Həyata keçirilən islahatların başlıca 

məqsədi demokratik və güclü iqtisadiyyata malik müstəqil dövlətin qurulmasından ibarət olmuşdur. İqtisadi 

sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etməklə və qabaqcıl idarəetmə 

təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, yeni iş yerlərinin 

yaradılmasına və nəticə etibarilə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artmasına əsaslı zəmin yaratmışdır. 

Milli qurtuluşu təmin edən ümummilli liderimiz ölkəmizin demokratik tərəqqisi üçün zəruri inkişaf 

kursunu irəli sürərək onun alternativsizliyini real addımlar, əməli nəticələrlə sübuta yetirməklə bərabər, banisi 

olduğu dövlətçilik irsinin əbədiliyini təmin edəcək qüdrətli varisi də yetişdirmişdir. Bu gün Heydər Əliyev 

siyasi kursunun layiqli davamçısı—dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin müəllifliyi ilə Azərbaycanın çağdaş 

tarixinin şanlı səhifələri yazılır. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikamızın son 6 ildə qazandığı yüksək nailiyyətlər 

dövlət idarəçiliyinin çevik və işlək mexanizmlər əsasında həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Bir sıra qabaqcıl 

dövlətlərin onilliklər boyu keçdiyi inkişaf mərhələlərini qısa zaman kəsiyində sürətlə adlayan Azərbaycan azad 

və mütərəqqi düşüncə tərzinin diktə etdiyi bazar iqtisadiyyatı, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu 

yoluna, Avratlantik məkana inteqrasiya kursuna, sivil qərb dəyərlərinə, demokratikləşmə proseslərinə 

sadiqliyini sübuta yetirmişdir. 

Muxtar respublikamızda da ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf 

strategiyasının reallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən irimiqyaslı tədbirlər real sektorun davamlı 

inkişafına, yeni iş yerlərinin yaradılmasına, şəhər və rayonlarımızda kommunal xidmət və sosial infrastruktur 

təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan vermiş, sahibkarlıq mühitinin daha da 

yaxşılaşmasında, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşlarının artmasında, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin 

yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

Cari ilin ilk yarısında da müşahidə olunan yüksək iqtisadi inkişaf—aparılan məqsədyönlü siyasət və ona 

müvafiq həyata keçirilən islahatlar, muxtar respublika iqtisadiyyatının potensial imkanlarından daha səmərəli 

istifadə nəticəsində əldə olunmuşdur. 

Blokada şəraitində yaşamasına baxmayaraq, muxtar respublikamız öz iqtisadi inkişaf templərinə görə 

ölkənin digər regionlarından geri qalmamış, hətta bir çox sahələr üzrə lider mövqeyə çıxmışdır. Burada həyata 

keçirilən quruculuq tədbirlərini cari ilin avqust ayında muxtar respublikaya səfəri zamanı yüksək qiymətləndirən 

ölkə başçısı cənab İlham Əliyev demişdir: "Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq işləri aparılır. şəhər 

gözəlləşir, yeni binalar tikilir, köhnə binalar təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş 

bu uğurlarla fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik etmək 

istəyirəm. Naxçıvan rəhbərliyinə və Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbova öz minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm". 

2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın iqtisadi və sosial sahələrində baş verən 

dəyişiklikləri əks etdirən makroiqtisadi göstəricilər artmış, istehsal sahələrində məhsul istehsalının, xidmət 

sahələrində göstərilən xidmətlərin həcmi daha da genişlənmişdir. 2008-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə 

2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada Ümumi Daxili Məhsul buraxılışı 31,1 faiz artaraq 417 

milyon 433 min 100 manat həcmində olmuşdur. Cari ilin ilk altı ayı ərzində Ümumi Daxili Məhsulun 

adambaşına düşən həcmi isə 1303,3 ABŞ dolları səviyyəsində olmaqla bir il öncəki göstəricini 34,9 faiz 

üstələmişdir. 

2008-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən cari ilin ilk yarısında sənaye məhsulunun həcmi 22,7 faiz, əsas 

kapitala yönəldilən investisiyalar 76,3 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 3,8 faiz, nəqliyyat sektorunda 

yük daşınması 9,6 faiz, poçt və rabitə xidmətlərinin həcmi 31,1 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 22,4 faiz, 
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əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 16,6 faiz, əhalinin gəlirləri 42,1 faiz, adambaşına düşən gəlirlər 37,4 faiz, orta 

aylıq nominal əməkhaqqı isə 19 faiz artmışdır.  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə makroiqtisadi göstəricilər 

 

(min manatla) 

 

Müqayisə predmeti 2009-cu ilin yanvar-

iyun aylarında 

2008-ci ilin yanvar-

iyun aylarında 

analoji nisbət, faizlə 

Ümumi Daxili Məhsul 417433.1 310289,6 131,1* 

Adambaşına  düşən ümumi daxili 

məhsul manatla ABŞ dolları ilə 

1048,0 1303,3 805,3 965,8 130,1 134,9 

Sənaye məhsulunun ümumi 

həcmi 

105629.8 81501,4 122,7* 

Əsas kapitala yönəldilən 

investisiyalar 

202226,5 114676,9 176,3 

Kənd təsərrüfatının ümumi 

məhsulu 

49739,6 44973,2 103,8* 

Nəqliyyat sektorunda yük 

daşınması, min tonla 

4354.9 3972.7 109,6 

Poçt ve rabitə xidmətlərinin 

həcmi 

14579,4 11123,6 131,1 

о cümlədən mobil rabitə üzrə 12288.9 8836,2 139,1 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 190802.2 151086,1 122,4* 

Əhaliyə göstərilən pullu 

xidmətlər 

34471.4 28057,7 116,6* 

Xarici ticarət dövriyyəsi, min 

ABŞ dolları ilə 

91697,3 36297,0 2,5 dəfə 

о cümlədən ixracın ümumi həcmi 49354,9 10898,5 4,5 dəfə 

idxalın ümumi həcmi 42342.4 25398,5 166,7 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət büdcəsinin qəlirləri 

30262.9 23233,8 130,3 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət büdcəsinin xərcləri 

170464.3 128241,4 132,9 

Əhalinin gəlirləri 401993,6 282916,3 142,1 

Adambaşına düşən gəlirlər, 

manatla 

1009,2 734,4 137,4 

Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq 

əmək haqqı manatla 

260,5 218,9 119,0 

 

*) müqayisəli qiymətlər üzrə  

 

Sənaye 

 

Rəqabətədavamlı sənaye məhsulları istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin 

yaradılmasının təşviqi, dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan sənaye 
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müəssisələrinin sağlamlaşdırılması, özəlləşdirmədən sonrakı mərhələdə müəssisələrin fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin geniş şəbəkəsinin təşkili və bu tip 

müəssisələrin ixrac potensialının artırılması muxtar respublikada sənaye sahəsində əsas strateji istiqamət kimi 

saxlanılmaqdadır. 2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 105 milyon 629 min 800 manatlıq sənaye məhsulu 

istehsal edilmişdir. Sənayenin dövlət sektorunda 15 milyon 718 min 700 manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 

89 milyon 911 min 100 manatlıq məhsul istehsalı qeydə alınmışdır. Sənaye potensialının müntəzəm əsasda 

gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilən sistemli tədbirlərin nəticəsidir ki, cari ilin ilk yarısında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası sənaye məhsulu istehsalının 22,7 faizlik artım tempinə görə, sənayenin qeyri-dövlət 

sektorundakı 85,1 faizlik artım tempinə görə və hazır məhsul qalığının minimum həddə, xüsusilə satış problemi 

olmayan məhsul qalığı kateqoriyasında olmasına görə Azərbaycan Respublikasının 10 iqtisadi rayonu arasında 

ilk yerdə təmsil olunmuşdur. Son dövrlər ərzində reallaşdırılmasına başlanılmış bir sıra mühüm sənaye 

təmayüllü istehsal-infrastruktur layihələri muxtar respublikada sənaye məhsulunun strukturunda müsbət meyilli 

ciddi dəyişikliklərə əsaslı zəmin yaratmaqdadır. 2009-cu ilin ötən altı ayı ərzində muxtar respublikamızda 

dövlət texniki, maliyyə və innovasiya dəstəyi ilə 17 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri istifadəyə verildi, 

54 layihənin isə icrası davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikamızda sənaye potensialının davamlı yüksəlişini ve yerli məhsulların ixracına 

göstərilən xüsusi dövlət dəstəyini sübuta yetirən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, cari ilin ilk altı ayı 

ərzində daxili tələbatdan artıq istehsal olunmuş 22 milyon 265 min 400 ABŞ dolları dəyərində 35 növdə sənaye 

məhsulları qonşu xarici ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur. Sənaye sahəsində 

mövcud inkişaf templərinin dayanıqlılığı müntəzəm əsasda dəstəklənmiş ve 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında 

sənaye profilli təsərrüfat subyektlərinə 5 milyon 720 min manat həcmində kreditlər verilmişdir. 

 

Tikinti 

 

Sosial-iqtisadi proseslərin intensivliyini təmin etmək, idarəetmənin və iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində çalışan işçilərin əmək şəraitini müasir standartlar səviyyəsində yaxşılaşdırmaq üçün mütəmadi 

olaraq əsas fondların yaradılması, yeniləşdirilməsi işi muxtar respublikamızda üstün istiqamət kimi 

saxlanılmışdır. 

2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 

kapitala 202 milyon 226 min 500 manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 76,3 faiz və ya 87 milyon 549 min 600 manat artmışdır. 

Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

75,9 faiz artaraq 174 milyon 507 min 700 manat olmuşdur. Bu isə əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın 86,3 

faizini təşkil edir. 

2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikanın tikinti təşkilat-ları tərəfindən öz gücləri ilə 

gördükləri işlərin həcmi 156 milyon 947 min 200 manat olmuşdur ki, bu da 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 80,7 faiz çoxdur. 

Hazırda ölkə üzrə adambaşına düşən əsas kapitala investisiyanın həcmi göstəricisi üzrə muxtar 

respublikamız Bakı şəhərindən sonra ikinci yerdə, iqtisadi rayonlarımız arasında isə ilk yerdə təmsil 

olunmaqdadır. 

İlin əvvəlindən ötən altı ay ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında  tikinti və ya əsaslı təmirdən 

sonra ümumilikdə 204 obyekt istifadəyə verildi, 242 obyektin isə tikintisi və ya əsaslı təmiri davam 

etdirilməkdədir. 

Müasir tələblər səviyyəsində qurulmuş təhsil xidmətlərinin göstərilməsini təmin edə biləcək maddi-

texniki və tədris-metodiki şəraitin yaradılması və bu zəmində təhsil sisteminin yüksək ictimai səmərəliliyinə nail 

olunması muxtar dövlətimizin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. 

Muxtar respublikada yeni məktəblərin inşası, onların texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması, 

təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə maddi-texniki bazasının 

təkmilləşdirilməsi, kompyuter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması, 

şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin edilməsi və məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərində mühüm işlər görülmüşdür. Bu tədbirlərin davamı kimi 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında 
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Naxçıvan şəhərində 1008 şagird yerlik 8 saylı orta məktəb binasının yenidən qurulması, Şərur rayonunun Havuş 

kəndində məktəb binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Türk liseyinin, 2 və 4 saylı 

məktəblərin, Şərur rayonunun Aşağı Daşarx, Tumaslı, Culfa rayonunun Ərəzin, Babək rayonunun Zeynəddin, 

Kəngərli rayonunun Qarabağlar, Şahbuz rayonunun Badamlı kəndlərində məktəb binalarının inşası davam 

etdirilmişdir. Eyni zamanda, bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq 

Mərkəzinin, Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Texniki Peşə 

Məktəbi binasının yenidən qurulması, Şərur şəhərində Kompyuter Təlim-Tədris Mərkəzinin təmiri davam 

etdirilmişdir. Naxçıvan şəhərində 100 yerlik 15 saylı, 200 yerlik 12 saylı uşaq bağçaları binalarının tikintisi başa 

çatdırılmış, Şərur şəhərində uşaq bağçası binasının tikintisi davam etdirilmişdir. Naxçıvan şəhərinin Əliabad 

qəsəbəsində 320 yerlik uşaq musiqi məktəbi binası tikilərək istifadəyə verilmiş, Ordubad şəhərində uşaq musiqi 

məktəbi binasının tikintisi, Babək rayonunun Zeynəddin kəndində uşaq musiqi məktəbi binasının yenidən 

qurulması davam etdirilmişdir. 

Ali təhsil ocaqlarının və elmi-tədqiqat mərkəzlərinin də tikintisi diqqətdən kənarda qalmamışdır. 

Belə ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun Biokimyəvi Tədqiqatlar Laboratoriyası 

binalarının tikintisi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya, 

Arxeologiya, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat institutları binasının təmiri davam etdirilmişdir. 

Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən sistemli tədbirlər əhali sağlamlığının səmərəli qorunmasına, tibbi 

xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə, tibbi-profilaktika işinin təkmilləşməsinə təminat 

verməkdədir. İlin əvvəlindən ötən altı ay ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Onkoloji Dispanserinin, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzinin, Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının binalarının tikintisi 

başa çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri Dispanserinin bakterioloji 

laboratoriyasının binasının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Duzdağ Fizioterapiya Xəstəxanası üçün yeni 

sahələrin, Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, Şərur rayonunun Tumaslı və Babək rayonunun Sirab 

kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin strateji məqsədlərindən biri tarixi-

mədəni irsin və mədəni potensialın qorunmasından, daşınar mədəniyyət sərvətlərinin, muzey fondlarının sayının 

artırılmasından və bu məqsədlə muzey işi sahəsində sistemli islahatların aparılmasından, kitabxana fondlarında 

müasir komplektləşdirmə mexanizminin və informasiya şəbəkəsinin yaradılmasından ibarətdir. İlin əvvəlindən 

ötən altı ay ərzində Şərur şəhərində Heydər Parkının tikintisi, Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Mədəniyyət və 

İstirahət Parkının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Şərur şəhərində "İmam Hüseyn" məscidinin tikintisi, 

Ordubad şəhərində tarixi abidə olan hamam binasının yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində Fəxri Xiyabanın 

tikintisi, "Heydər" məscidinin və "Buzxana" abidəsi-təmiri işləri davam etdirilmişdir. Bu dövr ərzində Heydər 

Əliyev Sarayının və C.Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Ordubad 

şəhərində M.S. Ordubadinin ev-muzeyinin təmiri davam etdirilmişdir. 

Kəndlərin, qəsəbələrin ictimai tərəqqisi, bu yaşayış məntəqələrində mərkəzlə paralel infrastruktur 

quruculuğu tədbirləri ötən dövr ərzində xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Kənd əhalisinə göstərilən 

xidmətin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, bu sahədə idarəetməni səmərəliləşdirmək məqsədilə ötən dövr ərzində 

Şahbuz rayonunun Badamlı qəsəbəsində Qəsəbə Mərkəzinin, Şərur rayonunun Tumaslı və Aşağı Daşarx, Babək 

rayonunun Sirab, Culfa rayonunun Ərəzin, Kəngərli rayonunun Qarabağlar, Şahbuz rayonunun Badamlı, Şada 

və Türkeş kəndlərində Kənd Mərkəzlərinin inşası davam etdirilmiş, Naxçıvan şəhərinin Əliabad və Kəngərli 

rayonunun Qıvraq qəsəbələrində Qəsəbə Mərkəzlərinin inşası başa çatdırılmışdır. 

Muxtar respublikada əhalinin sağlam həyat tərzinin, xüsusən böyüməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli 

inkişafının təmin edilməsi məqsədilə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində dövlət siyasətinin strateji 

istiqamətlərindən biri şəhər və rayonlarımızda bədən tərbiyəsi və idmanın maddi-texniki bazasının inkişaf 

etdirilməsindən və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasından ibarətdir. Bu tədbirlərə uyğun olaraq cari ilin 

ilk yarısında Naxçıvan və Şərur şəhərlərində Uşaq-Gənclər idman Məktəblərinin inşası, üzgüçülük Mərkəzinin 

təmiri davam etdirilmiş, Şərur    şəhərində    Olimpiya    idman Kompleksinin, Naxçıvan şəhərində Şahmat 

Mərkəzinin, Sədərək rayonunda mini-futbol və voleybol meydançasının tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Dövlət idarəetməsinin səmərəli təşkili prosesinin mühüm elementi qismində inzibati binaların inşası 

və yenidən qurulması ötən dövr ərzində də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki, ilin ilk yarısında Şərur 
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Rayon Elektrik Şəbəkəsinin inzibati binasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Torpaq və 

Xəritəçəkmə Komitəsinin, Dövlət Yer Quruluşu, Geodeziya və Xəritəçəkmə Layihə institutunun inzibati 

binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin və 

Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsinin inzibati binasının, "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi və "Şərq Qapısı" 

qəzeti redaksiyası üçün inzibati binanın, Kəngərli rayonunda Şahtaxtı Gömrük İdarəsinin inzibati binasının 

tikintisi davam etdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin internet Mərkəzinin inzibati binalarının yenidən qurulması, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin inzibati binasının əsaslı təmiri, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyinin inzibati binalarının təmiri davam etdirilmişdir. Bu dövr ərzində Naxçıvan şəhərində Dövlət Qonaq 

Evinin inşası davam etdirilmişdir. 

Ötən dövrlərdə olduğu kimi, cari ilin ilk yarısında da muxtar respublikada məhkəmə hakimiyyəti 

orqanlarının və güc strukturlarının iş şəraitinin, müvafiq infrastrukturlarının təkmilləşdirilməsi davam 

etdirilmişdir. Bu müddət ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəngərli Ra-

yon Şöbəsinin inzibati binasının tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, Şərur və Babək rayon məhkəmələrinin inzibati binalarının tikintisi 

davam etdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun inzibati binasının yenidən qurulması, 

Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunun inzibati binasının əsaslı təmiri, Kəngərli rayonunda Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 8 saylı Məntəqə Tipli Cəzaçəkmə və 21 saylı Xüsusi 

müəssisələrinin binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyinin Kəngərli Rayon Şöbəsinin binasının tikintisi başa çatdırılmış, 

Şahbuz və Ordubad rayonlarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın 

Təhlükəsizliyi şöbələri üçün yeni binaların tikintisi davam etdirilmişdir. 

İlin əvvəlindən Yeni Azərbaycan Partiyası Kəngərli rayon təşkilatının binasının tikintisi, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının binasının təmiri işləri başa çatdırılmışdır. 

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində də hərbi quruculuq məsələləri 

diqqət mərkəzində saxlanılmış, muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı ardıcıl olaraq sistemli 

tədbirlər müəyyənləşdirilib həyata keçirilmişdir. İlin əvvəlindən Culfa rayonunda hərbi şəhərcikdə yeni yaşayış 

kompleksinin, Şərur rayonunun Havuş kəndində "N" saylı hərbi hissənin bölük mərkəzi binasının, hərbçi ailəsi 

üçün 1 yaşayış evinin, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində hərbçi ailələri üçün 10 mənzilli 5 yaşayış 

binasının və Naxçıvan şəhərində hərbi hissə üçün çörək zavodunun inşası başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində 

hərbi hissənin qərargah binasının, Şahbuz rayonunda isə hərbi hissədə əsgər yataqxanasının inşası davam 

etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada nəqliyyat kompleksinin mühüm tərkib hissəsi olan dəmiryolu nəqliyyatının 

inkişafı perspektivləri nəzərə alınaraq onun infrastrukturu müntəzəm əsasda yeniləşdirilir. Bu tədbirlərin 

davamı kimi Ordubad dəmir yolu sərnişin vağzalı binasının və Şahtaxtı stansiyası ərazisində sərnişin 

platformasının tikintisi, Ordubad, Şərur və Qara-Börk Stansiya İdarəetmə mərkəzlərinin, Culfa Vaqon Müayinə 

Məntəqəsinin, 5 saylı Naxçıvan Elektrik Təchizatı Distansiyasının, 15 nömrəli Culfa Elektrik Şəbəkəsinin 

inzibati binalarının, 6 saylı Culfa Lokomotiv Deposunun yardımçı binasının və təmir sexinin əsaslı təmiri 

davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada mənzil-kommunal təsərrüfatı sektorunda xidmətlərin səviyyəsinin müasir 

standartlara uyğunlaşdırılması, kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi, 

mövcud istilik sistemlərinin bərpası, modernləşdirilməsi və yenidən qurulması, etibarlı su təchizatının təşkili, su 

və kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi üzrə mobil mexanizmlər formalaşdırılmışdır. İlin əvvəlindən ötən altı 

ay ərzində muxtar respublikada 2 yeni yaşayış binasının tikintisi davam etdirilmiş, 41 yaşayış binasında təmir və 

bərpa işləri aparılmış, 35 yaşayış binasında televiziya verilişlərinin qəbulu üçün antenalar quraşdırılmış, 24 

yaşayış binasında istilik xətləri yeniləri ilə əvəzlənmişdir. 

Yaşayış mənzillərində dövlət vəsaiti hesabına daxili istilik xətlərinin çəkilişi və vətəndaşlardan hər 

hansı bir ödəniş tələb olunmadan panel radiatorların quraşdırılması prosesi davam etdirilməkdədir. Son 3 il 

ərzində muxtar respublikamızda bu layihədən yararlanmış ailələrin sayı 7860-a çatmışdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1428 

 

Azərbaycan Hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında bağlanmış kredit sazişinə uyğun "Şəhər su 

təchizatı və kanalizasiya layihəsi" çərçivəsində 2009-cu ilin ilk altı ayı ərzində Naxçıvan şəhərinə su çəkilişi 

davam etdirilmişdir. Bu məqsədlə inzibati idarə binası və bazanın tikintisi başa çatdırılmış, 18 ədəd müxtəlif 

markalı maşın və mexanizmlər alınmış, 10 min kubmetr həcmində suqəbuledici kaptajın və magistral xəttin 

tikintisi davam etdirilmişdir. Dünya Bankının krediti ilə maliyyələşdirilən "Birinci və ikinci milli su təchizatı və 

kanalizasiya xidmətləri layihəsi" üzrə muxtar respublikanın yeddi rayonunda geoloji-geotexniki işlər aparılmış 

və topoqrafik xəritələr hazırlanmışdır. 

Əhalinin yaşayış standartlarının daha da yüksəldilməsi məqsədilə məişət və ticarət xidmətinin 

səviyyəsi hazırda ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməkdədir. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlərə uyğun 2009-cu 

ilin ötən altı ayı ərzində Ordubad şəhərində bazar, ticarət və məişət kompleksinin tikintisi başa çatdırılmış, Şərur 

şəhərində bazar kompleksinin tikintisi davam etdirilmişdir. Şərur rayonunun Qarxun kəndində məişət evinin, 

Yuxarı Aralıq kəndində ticarət mərkəzinin tikintisi, Qıvraq qəsəbəsində ticarət və məişət evinin yenidən 

qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Kənd Təsərrüfatı Məhsullarının Satış Yarmarkası üçün binanın, 

Şərur rayonunun Tumaslı, Culfa rayonunun Ərəzin və Şahbuz rayonunun Badamlı kəndlərində yeni məişət 

evlərinin inşası davam etdirilmişdir.  

Təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsinə muxtar respublika üzrə əhali təsərrüfatlarına qaz 

çəkilişi prosesi başa çatdırılmışdır. 

2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 

ümumilikdə 66 min 692 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2008-ci ilin müvafiq dövründəki 

göstəricidən 16 min 903 kvadratmetr və ya 33,9 faiz çoxdur.  

 

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma tədbirləri 

 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının vacib sahələrindən olan aqrar bölmənin inkişaf etdirilməsi prioritet 

məsələlərdən biridir. Əhalinin xeyli hissəsinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmasını və bu sahənin məhsullarına 

olan tələbatın daxili istehsal hesabına ödənişi məqsədini nəzərə alaraq kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarının dəstəklənməsi siyasəti daha da gücləndirilmişdir. Əkilən torpaqların daha da səmərəli 

istifadəsinə, toxumçuluq və damazlıq işinin inkişafına, bu sahəyə sərmayə qoyuluşunun artırılmasına, yeni emal 

müəssisələrinin yaradılmasına, yetişdirilən məhsulun saxlanılması üçün soyuducu qurğu və anbarların 

tikintisinə, kəndin sosial məsələlərinin yaxşılaşdırılmasına, həmçinin meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin 

etibarlı işləməsinə, genişmiqyaslı və güzəştli kreditləşmə məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verilərək mühüm 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Qeyd olunanların nəticəsidir ki, 2009-cu ilin məhsulu üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında 59 min 

200 hektar sahədə əkin aparılmışdır. Bu isə 2008-ci ildəki müvafiq göstəricini 0,5 faiz və ya 291,4 hektar 

üstələyir. 

Yeni emal müəssisələrinin, un dəyirmanlarının işə salınması, taxıl istehsalçılarına dövlət maliyyə 

dəstəyinin göstərilməsi taxılçılığa olan marağı daha da artırmışdır. 2009-cu ilin məhsulu üçün muxtar 

respublikada 33 min 592 hektar sahədə taxıl əkilmişdir. Bunun 27 min 719 hektarı payızlıq, 5 min 873 hektarı 

isə yazlıq taxıldır. Bir il öncəyə nisbətdə taxıl əkini sahələrinin həcmi 166 hektar artmışdır. Taxıl zəmilərinin 28 

min 294 hektarında buğda, 5 min 298 hektarında arpa əkilmişdir. Bu işlərin daha da təkmilləşdirilməsi üçün 

məhsul istehsalçılarına cari ilin ilk yarısında 497 min 900 manat həcmində kredit verilməsi təmin olunmuşdur.  

Cari il iyun ayının 13-də muxtar respublikada taxıl biçininə başlanılmışdır. Operativ məlumatlara əsasən 

27 iyul 2009-cu il tarixədək 32 min 860 hektar sahədə, yaxud cəmi taxıl zəmilərinin 97,8 faizində biçin 

aparılmış, sahələrdən 92 min 602 ton məhsul götürülmüşdür. Hər hektardan məhsuldarlıq orta hesabla 28,2 

sentner olmuşdur. Yığılan məhsulun 78 min 826 tonu buğda, 13 min 776 tonu isə arpadır. Hazırda məhsuldarlıq 

buğda zəmilərində hər hektardan orta hesabla 28,6 sentner, arpa zəmilərində isə 26 sentnerdir. 

Biçinin vaxtında başa çatdırılması məqsədilə muxtar respublika üzrə 112 kombayn iş prosesinə cəlb 

olunmuşdur ki, bu da gün ərzində orta hesabla 1000 hektar sahənin biçilməsinə imkan yaratmışdır. 

Cari ilin ötən dövrü ərzində 18 min ton taxılı uzun müddətə, 20 min ton taxılı qısa müddətə saxlamağa 

imkan verən Naxçıvan Muxtar Respublikası Taxıl Ehtiyatı Anbarının istifadəyə verilməsi muxtar respublikada 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1429 

 

taxıl ehtiyatlarının yaradılmasına böyük töhfə olmaqla, istehsalçıların məhsul tədarükü zamanı rastlaşdıqları 

problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Strateji ərzaq məhsullarından biri də kartofdur. Daxili bazarın kartofla təminatında idxaldan asılılığın 

azaldılmasını, əhali tələbatının yerli məhsul hesabına ödənilməsini təmin etmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi sədrinin 11 aprel 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası istiqamətində kartof əkini üçün əlverişli 

torpaq sahələri müəyyənləşdirilmiş, məhsul istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kredit verilməsi təmin olunmuşdur. 

Həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticəsi olaraq can ildə 2720 hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu 

da 2008-ci illə müqayisədə 207 hektar, yaxud 8,2 faiz çoxdur. Kartof istehsalçılarına maliyyə dəstəyi olaraq 

2009-cu ilin birinci yarısında 838 min 600 manat həcmində kreditlər verilmişdir. 

Əkin sahələrinə yüksək aqrotexniki qulluq göstərmək və məhsuldarlığı yüksəltmək məqsədilə 

"Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 55 ədədi 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında 

olmaqla cəmi 403 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikası alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 

Cari ildə muxtar respublikada əkinçilik üzrə ən çox inkişaf etdirilən məhsul növlərindən biri də şəkər 

çuğundurudur. Şəkər çuğunduru ilə məşğul olan məhsul istehsalçılarına bank və kredit təşkilatları tərəfindən 24 

min manat həcmində kreditlər verilmişdir. Görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq ötən illə müqayisədə cari ildə 

şəkər çuğunduru sahələrinin həcmi 3 dəfə artaraq 1216 hektar olmuşdur. 

Muxtar respublika əhalisinin meyvə-tərəvəz və kartof məhsullarına olan tələbatının il boyu ödənilməsi 

üçün cari ilin yanvar-iyun aylarında ümumi tutumu 720 ton olan 3 soyuducu anbar istifadəyə verilmiş, ümumi 

tutumu 2 min 500 ton olan 4 soyuducu anbarın qurulması davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının digər perspektivli sahəsi heyvandarlıqdır. 01 

iyul 2009-cu il tarixə muxtar respublikada 104908 baş qaramal, 636828 baş xırdabuynuzlu heyvan mövcud 

olmuşdur. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə qaramalın baş sayı 1,2 faiz, xırdabuynuzlu heyvanların sayı 

isə 1,4 faiz artmışdır.  

 

Mal-qaranın baş sayı 

 

(başla) 

 

Mal-qara 01 iyul 

2009-cu il 

tarixə 

01 iyul 2008-ci 

il tarixə 

analoji nisbət, faizlə fərq, başla 

Qaramal 104908 103637 101.2 +1271 

Xırdabuynuzlu heyvanlar 636828 628247 101,4 +8581 

 

Heyvandarlıq sahəsində inkişafın dinamikasını təmin edən mühüm amillərdən biri baytarlıq 

tədbirlərinin müntəzəm əsasda gücləndirilməsidir. Cari ilin ilk yarısında 255 min ABŞ dolları dəyərində 

vaksinlər və dərman preparatları Rusiya Federasiyasından alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş və hazırda 

genişmiqyaslı profilaktiki tədbirlər aparılmaqdadır, Bu sahədə xidmətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan 

mühüm addımlardan biri isə ondan ibarətdir ki, yeni inşa olunan kənd mərkəzlərində baytarlıq məntəqəsi və aq-

rar məsləhət mərkəzləri üçün xüsusi otaqlar ayrılır və bu sahədə normal fəaliyyət təmin edilir. 

Heyvandarlıqda məhsuldarlığın yüksəldilməsi, mövcud heyvan cinslərinin yaxşılaşdırılması və 

damazlıq heyvanların sayının artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 21 avqust 

tarixli "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə 

əlavə dəstək verilməsi barədə" sərəncamına müvafiq olaraq muxtar respublikaya 50 baş cins mal-qara gətirilmiş 

və heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlara verilmişdir. Bundan başqa, maldarlıqda qısırlığın ləğv olunması və 

damazlıq işinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 1727 baş inək və düyə süni 

yolla mayalandırılmışdır. Əvvəlki dövrlərdə mayalandırılmış inək və düyələrdən 416 baş sağlam buzov 

alınmışdır. 
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Heyvandarlıqda baş sayının artımı öz növbəsində heyvandarlıq məhsulları həcminin artmasını 

şərtləndirmişdir. İlin əvvəlindən 9 min 78 ton ət, 42 min 218 ton süd istehsal olunmuş və 2008-ci ilin analoji 

dövrünə nisbətdə müvafiq olaraq 2,6 və 2,5 faizlik artım templəri əldə edilmişdir. 2009-cu ilin yanvar-iyun 

aylarında heyvandarlığın inkişafına kömək məqsədilə muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən 

təsərrüfat subyektlərinə 1 milyon 962 min 242 manat kredit verilmişdir. 

Muxtar respublikada maldarlıqla yanaşı quşçuluğun da inkişafı istiqamətində müvafiq tədbirlər 

görülmüşdür. 2009-cu ilin ilk altı ayı ərzində quşçuluq sahəsində fəaliyyət göstərən iki təsərrüfat subyekti 

fəaliyyətə başlamış, bundan başqa, ətlik və yumurtalıq istiqamətində daha 7 müxtəlif quşçuluq təsərrüfatının 

yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Quşçuluğun inkişafına yardım 6 məqsədilə sahibkarlara 574 

min manat məbləğində kredit verilmişdir. 

Muxtar respublikanın zəngin su ehtiyatları balıqçılığın inkişafı və qiymətli balıq cinslərinin 

yetişdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Cari ilin ötən dövrü ərzində 4 balıqyetişdirmə təsərrüfatının inkişafı 

məqsədilə sahibkarlara 275 min manat həcmində kreditlər verilmişdir. 

Muxtar respublikada qədim ənənələrə malik olan perspektivli sahələrdən biri də arıçılıqdır. Bu sahənin 

inkişafı məqsədilə cari ilin yanvar-iyun aylarında arıçılıqla məşğul olan təsərrüfat subyektlərinə 93 min manat 

həcmində kredit verilmişdir. 

Kənd təsərrüfatının inkişafı və bu sahədə sahibkarlığa dəstək məqsədilə 2009-cu ilin yanvar-iyun ayları 

ərzində muxtar respublikanın maliyyə-kredit təşkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı müəssisələrinə, balıqçılıq 

təsərrüfatlarına və ауrı-ауrı fiziki şəxslərə ümumilikdə 4 milyon 254 min 742 manat həcmində kredit 

verilmişdir. 

İlin əvvəlindən ötən altı ay ərzində muxtar respublikanın kənd və balıqçılıq təsərrüfatlarında 49 milyon 

739 min 600 manatlıq məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən müqayisəli 

qiymətlərlə 3,8 faiz çoxdur. 

Aqrar sektorda əldə olunan uğurlar meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin davamlı olaraq 

təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi işi ilə dəstəklənməkdədir. Ötən dövr ərzində suvarma əkinçiliyinin 

yaxşılaşdırılması məqsədilə muxtar respublikada 7 nasos stansiyası, 4 subartezian quyusu, 8 kəhriz tikinti və ya 

əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilmiş, 4 subartezian quyusunun, 28 kəhrizin tikintisi və ya əsaslı təmiri 

davam etdirilmişdir. Suvarma əkinçiliyinin inkişafında xüsusi rola malik olan Heydər Əliyev Su Anbarında 

suburaxıcı qurğunun tikintisi başa çatdırılmış, Arpaçayda istiqamətləndirici bəndin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikamızın mövcud tabu meşə ehtiyatlarının az olması, xüsusilə son illər ərzində sənaye 

potensialının inkişafı, yeni istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması ən mühüm ekoloji faktor kimi geniş 

miqyasda yaşıllaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsini zəruri edir. Məhz bu baxımdan ötən dövr ərzində 

ekologiya və ətraf mühitin qorunması sahəsində də mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi sədrinin 27 may 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yay-qış otlaq-larının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının 

alınmasına dair (2004-2010 - cu illər) Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası davam 

etdirilmişdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi 2009-cu ilin yaz əkini mövsümündə 

muxtar respublika üzrə 237,5 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 225 mindən çox ağac və 

bəzək kolu əkilmişdir. 

Muxtar respublikada mövcud ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması, təbii sərvətlərin qorunması, 

onlardan səmərəli istifadənin təmin olunması istiqamətində işlər 2009-cu ildə də davam etdirilmişdir. Belə ki, 

xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2009-cu il 22 iyun tarixli Fərmanı ilə Şərur, Kəngərli, Şahbuz və Babək 

rayonlarının ərazisində 68 min 911 hektar sahəni əhatə edən "Arpaçay" Dövlət Təbiət Yasaqlığı yaradılmışdır. 

 

Nəqliyyat 

 

Muxtar respublikada nəqliyyat sisteminin səmərəli inkişafının təşkili, yeni müasir yolların və yol 

qurğularının, körpülərin inşası, təsərrüfatlararası mal mübadiləsini gerçəkləşdirən yükdaşıma nəqliyyatının və 

ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Cari 

ilin ilk altı ayı ərzində Şərur rayonunun Qarxun kəndində gücü saatda 60 ton olan asfalt-beton zavodu istifadəyə 
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verilmiş, muxtar respublikada 98,4 kilometr uzunluğunda yeni yollar salınmış və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Bu 

müddət ərzində 1 yeni körpü tikilmiş, 1 körpü əsaslı təmir edilmiş, 1 körpünün isə əsaslı təmiri davam 

etdirilmişdir. Nəqliyyat kompleksimizin aktiv magistrallarından olan Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun 

tikintisi davam etdirilməkdədir. 

2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada yük daşınması bir il öncəyə nisbətdə 9,6 

faiz, sərnişin daşınması isə 7,1 faiz artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından bütövlükdə 14 milyon 576 min 

200 manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7,6 faiz çoxdur. Sərnişin 

daşınmasında rahatlığın və təhlükəsizliyin təmin olunması, xidmətin səviyyəsinin artırılması məqsədilə cari ilin 

ilk yarısında 12 ədəd yeni avtobus alınaraq muxtar respublikaya gətirilmiş və istismara buraxılmışdır. Nəqliyyat 

infrastrukturu quruculuğu üzrə cari ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərində Avtovağzal Kompleksi və 

Şərur şəhərində dəmir yolu vağzalı kompleksi tərkibində Avtovağzal istifadəyə verilmiş, Şahbuz şəhərində 

Avtovağzal Kompleksinin tikintisi, Culfa şəhərində isə Avtovağzal Kompleksinin yenidən qurulması davam 

etdirilmişdir. İlin əvvəlindən muxtar respublikamızda avtomobil yollarının inşasına və əsaslı təmirinə, dəmir 

yolu nəqliyyatının inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq bu sahədə mövcud infrastrukturun yeniləşdirilməsinə və 

hava nəqliyyatı işinin təkmilləşdirilməsinə ümumilikdə 32 milyon manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. 

 

Rabitə və informasiya texnologiyaları 

 

Muxtar respublikada informasiya cəmiyyətinə keçid, elektron hökumətin formalaşdırılması və 

intellektual potensialın yüksəlişi sosial-iqtisadi tərəqqinin sürətləndirilməsi üçün zəruri məsələlərdən birinə 

çevrilmişdir. Bu baxımdan, inkişaf etmiş informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması 

istiqamətində mühüm tədbir sayılan optik kabel magistrallarının tikintisi işi böyük tutumlu və keyfiyyətli rabitə 

əlaqəsinin həyata keçirilməsinə geniş imkanlar yaratmış və hazırda bu iş muxtar respublika daxilində davam 

etdirilməkdədir. 

2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində rabitə müəssisələri tərəfindən müəssisə və təşkilatlara, əhaliyə 

faktiki qiymətlərlə 14 milyon 579 min 400 manat və ya 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 31,1 faiz çox 

xidmət göstərilmişdir. Bu müddət ərzində mobil rabitənin həcmi 12 milyon 288 min 900 manat olmaqla bir il 

öncəki göstəricisini 39,1 faiz üstələmişdir. 

Rabitə sahəsində əsas müqayisə predmetlərindən biri hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatların 

sayı göstəricisidir ki, bu da öz növbəsində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin 

təşviqi səviyyəsini və əhalinin yaşayış standartlarını xarakterizə etməyə imkan yaradır. Belə ki, 1 iyul 2009-cu il 

tarixə muxtar respublika üzrə hər yüz ailəyə 62 ədəd stasionar telefon aparatı düşmüşdür. 

Təhsil sahəsində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyaları infrastrukturunun yaradılması, 

informasiya resurslarından və interaktiv tədris imkanlarından daha geniş istifadənin təşkili strateji 

istiqamətlərdəndir. Hazırda muxtar respublikada 221 ümumtəhsil məktəbinin hamısı kompyuterlə təchiz edilmiş 

və hər 23 şagirdə istifadə üçün bir dəst kompyuter verilmişdir. 

İnformasiya texnologiyalarından istifadənin səviyyəsini və ən əsası əhali rifahını xarakterizə edən 

mühüm bir fakt ondan ibarətdir ki, muxtar respublikada hazırda aktiv istifadə olan mobil telefonların sayı 235 

min 890 ədəddir. Belə ki, əhalinin hər 100 nəfərinə düşən mobil telefonlarının sayı 1 iyul 2009-cu il tarixə 60-a 

çatmışdır. 

 

Energetika 

 

Muxtar respublikanın elektroenergetika sahəsində də genişmiqyaslı yenidənqurma tədbirləri həyata 

keçirilir. Belə ki, 2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində Ordubad rayonunda Gilançay üzərində 20 meqavat 

gücündə su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilmiş, 36 ədəd transformator yarımstansiyası 

quraşdırılmış, 65,6 kilometr uzunluğunda yeni elektrik verilişi xətləri çəkilmişdir. Naxçıvan şəhərində 110/10 

kilovoltluq "Koroğlu" yarımstansiyasının başqa əraziyə köçürülməsi üçün tikinti işləri başa çatdırılmışdır. 

İstehsalçıların fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi enerjidən 

istifadə haqlarının tam həcmdə yığılmasına da müsbət təsir göstərmişdir. Belə ki, cari ilin birinci yarısında 

istehlak olunan 8 milyon 635 min manat dəyərində 143 milyon 925 min kilovat-saat elektrik enerjisinin 
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müqabilində 8 milyon 773 min manat vəsait toplanmış, ödənilmə faizi 101,6 faiz olmuşdur. Ötən ilin müvafiq 

dövründə isə bu göstərici 94,4 faiz təşkil etmişdir. 

 

İstehlak bazarı və pullu xidmətlər 

 

Muxtar respublikada cari iqtisadi inkişaf prosesləri əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin davamlı yüksəlişində, 

istehlak bazarında əmtəə dövriyyəsinin və pullu xidmətlərin həcminin artımında özünü daha qabarıq büruzə 

verir. Belə ki, 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın istehlak bazarında əhaliyə 225 milyon 

273 min 600 manatlıq istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. 

Əmtəə satışının və pullu xidmətlərin real həcmi 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 21,9 faiz 

artmış, pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 22,4 faiz yüksəlmişdir. Pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin 6,5 faizi 

hüquqi şəxslərin payına düşmüşdür ki, bunun da 72,8 faizi kiçik müəssisələrin hesabına formalaşmışdır. 

Muxtar respublika əhalisinə 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 

2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16,6 faiz artaraq 34 milyon 471 min 400 manat təşkil etmişdir. Pullu 

xidmətlərin 24,1 faizi dövlət sektorunun, 75,9 faiz isə qeyri-dövlət sektorunun payına düşür. 

  

Sahibkarlıq fəaliyyəti, 

əhalinin gəlirləri və məşğulluq 

 

Sahibkarlığın inkişafı iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından həyata keçirilən dövlət siyasətinin 

aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil edir. Muxtar respublikamızda sahibkarlıq mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılması siyasəti sahibkarlığa dövlət himayəsinin sistem şəklində həyata keçirilməsinə, sahibkarlara 

dövlət dəstəyi tədbirlərinin səmərəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Bu strateji xəttin reallaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

Məlum olduğu kimi, sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq, mövcud maneələri aradan qaldırmaq 

məqsədilə ölkə başçısının 2007-ci il 25 oktyabr tarixli sərəncamına əsasən 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən 

etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınmasında "bir pəncərə" prinsipi tətbiq olunmuşdur. 2009-cu ilin 

yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublika üzrə 28 hüquqi və 929 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 

Sahibkarlığa dövlət maliyyə köməkliyi mexanizmi formalaşdırılmışdır ki, bu mexanizm əsasən kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəsaitlərinə olan tələbatının ödənilməsinin real mənbəyi kimi çıxış edir. 

Təkcə cari ilin ilk altı ayı ərzində muxtar respublikada sahibkarlara 17 milyon 152 min 15 manat həcmində 

güzəştli kreditlər verildi ki, bu da 2008-ci ilin ilk yarısındakı müvafiq göstəricini 72,8 faiz və ya 7 milyon 227 

min 40 manat üstələyir. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2009-cu ilin ilk yarısında özəl 

sektorun Ümumi Daxili Məhsuldakı payı 85,6 faizə çatmışdır. Hazırda aqrar sektor, sənaye, ticarət, 

mehmanxana və iaşə xidməti, nəqliyyat və rabitə kimi istehsal və xidmət sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin 

payı 83-99 faiz arasında dəyişir.  

Cari ilin ilk yarısında muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 2008-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

42,1 faiz artaraq 401 milyon 993 min 600 manat, onun adambaşına düşən həcmi isə 37 faiz yüksələrək 1009 

manat təşkil etmişdir. 2009-cu ilin 8 may tarixində "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununda edilmiş dəyişiklik və əlavələrə uyğun olaraq qorunan əmanətlərin məbləğinin xeyli 

artırılması əmanət qoyuluşlarına stimulu daha da gücləndirmişdir. Əgər 1 iyul 2008-ci il tarixə muxtar 

respublika ərazisində fəaliyyət göstərən bank strukturlarında 1 milyon 847 min 200 manat əhali əmanəti 

mövcud idisə, bir il sonra—yəni 1 iyul 2009-cu il tarixə bu göstərici 776 min 200 manat artaraq 2 milyon 623 

min 400 manata çatmışdır. 

Aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət muxtar respublikada əhali rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı 

zəmin yaratmışdır. 2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış 

orta aylıq əmək haqqının məbləği 260,5 manat təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 19 faiz 

artmışdır. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında əldə olunmuş sabit artım tempi səmərəli məşğulluğun təşkili və yeni 

iş yerlərinin yaradılması üçün də əlverişli mühit formalaşdırmışdır. 2003-cü il oktyabr ayının 1-dən 2009-cu il 

iyul ayının 1-dək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 39547 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, onun da 25558-i və ya 
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65 faizi daimidir. Cari ilin ilk altı ayı ərzində açılan 2474 iş yerinin isə 1883-ü və ya 76 faizi daimi iş yerləri 

olmuşdur. 
 

Xarici ticarət dövriyyəsi 

 

(min ABŞ dolları ilə) 

 

Müqayisə predmeti 2009-cu ilin yanvar-iyun 

aylarında 

2008-ci ilin yanvar-iyun 

aylarında 

analoji nisbət, faizlə 

Xarici ticarət dövriyyəsi 91697,3 36297,0 2,5 dəfə 

İdxal 42342,4 25398,5 166,7 

ixrac 49354,9 10898,5 4,5 dəfə 

 

Dövlət büdcəsi 

 

İlin əvvəlindən muxtar respublikanın sosial-iqtisadi həyatında baş verən dinamik artım tempi büdcə 

daxilolmalarının da həcminə müsbət təsir göstərmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 2009-cu ilin yanvar-iyun ayları ərzində 30 milyon 262 min 900 manat olmuşdur ki, bu da 2008-ci ilin 

müvafiq dövründəki gəlirdən 7 milyon 29 min 100 manat və ya 30,3 faiz çoxdur. 

 

Sosial sfera 

 

İqtisadi inkişaf proseslərinin intensivləşdirilməsi sosial siyasət üzrə reallaşdırılan tədbirlərin əhatə 

dairəsini genişləndirmək və səmərəliliyini yüksəltmək üçün əlverişli şərait yaradır. Həyata keçirilən tədbirlərin 

mühüm tərkib hissəsi pensiya və müavinətlərin ödənişi ilə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının yığımı 

arasında maliyyə tarazlığının qorunub saxlanılmasından ibarətdir. Hesabat dövrü ərzində məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları hesabına Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 15 milyon 524 min 470 

manat vəsait toplanmışdır ki, bu da pensiya və müavinətlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş cəmi vəsaitin 

53 faizini təşkil edir. 53 faizlik müvafiq göstərici Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonları arasında ən 

yüksək səviyyə olmaqla, bir tərəfdən iqtisadi potensialın davamlı yüksəlişi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən muxtar 

respublikada maliyyə intizamı sahəsində yaradılmış işlək mexanizmin təcəssümüdür. 

Səhiyyə sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər əhalinin sağlamlığının qorunmasına, tibbi 

xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə, muxtar respublikada müasir standartlara cavab verən 

səhiyyənin qurulmasına tam təminat verir. Səhiyyə sahəsində dövlət siyasətinin başlıca məqsədi əhalinin 

sağlamlığının yaxşılaşdırılmasından, orta ömür müddətinin uzadılmasından, əhalinin bütün təbəqələrinin 

keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin edilməsindən ibarətdir. Muxtar respublikada cari ilin ilk yarısında digər cərrahi 

müdaxilələrlə yanaşı təkcə aztəminatlı ailələrdən olan 190 nəfər xəstənin yüksək ixtisaslı həkimlərin iştirakı ilə 

cərrahiyyə əməliyyatının təşkili faktı qeyd olunan islahatların effektivliyini sübuta yetirməkdədir. 

Muxtar respublikada turizmin inkişafı, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi strateji iş 

qismində diqqət mərkəzində saxlanılır. Turizmi iqtisadiyyatın yüksək gəlirli sahəsinə çevirmək, sosial və ekoloji 

tələblərə cavab verəcək səmərəli və rəqabət qabiliyyətli müasir turizm kompleksləri yaratmaq istiqamətində 

aparılan məqsədyönlü tədbirlər öz müsbət nəticələrini göstərməkdədir. Cari ilin ilk yarısında muxtar 

respublikamıza respublikamızın digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən ümumilikdə 111522 nəfər turist 

gəlmiş, tarixi, idrakı, dini turizm, ekoturizm, sağlamlıq və kənd turizmi aparıcı mövqe qazanmaqla əhəmiyyətli 

dərəcədə canlanmışdır.  

 

Xarici ticarət 
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Muxtar respublikada real sektorun inkişafına yönəldilmiş islahatlar ixracyönümlü məhsulların 

istehsalını sürətləndirən müvafiq iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi ilə dəstəklənməkdədir. İxrac potensialının 

inkişaf etdirilməsi, muxtar respublika ərazisində istehsal olunan Azərbaycan mallarının xarici bazarlara 

çıxarılması, bunun üçün əlverişli şəraitin yaradılması, qonşu xarici ölkələrin iqtisadiyyatlarına səmərəli 

inteqrasiyanın təşviqi ötən dövr ərzində də prioritet istiqamətlərdən olmuşdur. 

2009-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar, fiziki 

şəxslər tərəfindən xarici dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 91 milyon 697 min 300 Amerika 

Birləşmiş Ştatları dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bu da bir il öncəki müvafiq 

səviyyəni 2,5 dəfə üstələyir. Özəl sektorda ixracın stimullaşdırılması və buna uyğun olaraq ixrac mallarının 

çeşidinin artırılması, yerli istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, maraqlarının 

müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətlərində həyata keçirilən kompleks tədbirlər növbəti ciddi iqtisadi 

uğurumuzu təmin etmişdir. Muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində ilk dəfə olaraq cari ilin yanvar-

iyun ayları üzrə ixracın həcmi idxalı üstələmiş və 7 milyon 12 min 500 ABŞ dolları həcmində müsbət saldo 

yaranmışdır. Belə ki, xarici ticarət dövriyyəsinin 42 milyon 342 min 400 dollarını və ya 46,2 faizini idxal, 49 

milyon 354 min 900 dollarını və ya 53,8 faizini isə ixrac təşkil etmişdir. İxracın həcmi son bir il ərzində 4,5 dəfə 

artmışdır. 

Yerli istehsalın müntəzəm əsasda gücləndirilməsi qarşılığında artıq muxtar respublikaya ərzaq idxalının 

sonu çatmaqdadır. Əgər 1995-ci ildə idxalın 91 faizini ərzaq və gündəlik istehlak malları təşkil edirdisə, bu 

göstərici cari ilin ilk yarısında 4 dəfə azalaraq 23 faizə enmişdir. Və yaxud, 1995-ci ildə ərzaq və kənd 

təsərrüfatı məhsullarının ixracı sıfra yaxın mərhələdə idisə, 2009-cu ilin ilk altı ayı ərzində 27 milyon ABŞ 

dolları həcmində ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları muxtar respublikadan kənara ixrac olunmuşdur. Qısaca 

olaraq idxalın struktur dəyişikliyini belə ifadə etmək olar ki, muxtar respublikaya ərzaq idxalının sonunu, 

texnologiya idxalının isə aktiv dövrünü müşahidə etməkdəyik. 

 

Demoqrafik göstəricilər və hüquqpozmalar 

 

İqtisadi inkişaf templərinin davamlı xarakter alması muxtar respublikada əhali güzəranının 

təkmilləşməsində, ictimai rifahın xeyli yüksəlməsində özünü qabarıq büruzə verir. İlk yarım ilin yekun 

demoqrafik göstəricilərinin müsbət meyilliliyi qeyd olunanları bir daha sübut edir. 1 iyul 2009-cu il tarixə 

muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 13004 nəfər artaraq 399178 nəfərə çatmışdır. 2009-cu 

ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada 3 min 356 uşaq doğulmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 9 faiz çoxdur. 

Bu gün muxtar respublikamız regional müstəvidəki liderliyini cinayətkarlığın aşağı səviyyədə olması 

ilə tamamlamaqdadır. İlk növbədə iqtisadi inkişafın və əhali məşğulluğunun yüksək səviyyəsi ilə bağlı olan bu 

proses digər tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarının cinayətin baş vermə səbəbini araşdırmaqdan daha çox onun 

baş verməməsi üçün profilaktiki tədbirlərə üstünlük verməsinin məntiqi nəticəsidir. Həyata keçirilən kompleks 

islahatların uğurlu nəticəsidir ki, cari ilin ilk yarısında muxtar respublikanın inzibati ərazisində cinayət hadisəsi 

qeydə alınmamışdır. 

Aparılan təhlillər göstərir ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inkişaf 

strategiyasının hazırda uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə 

yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuş, real sektorun və sosial sferanın davamlı inkişafına güclü təkan vermişdir. 

Bu gün dünya ölkələrində müşahidə olunan iqtisadi böhran artıq qlobal xarakter almaqdadır. Əslində, 

onun bu və ya digər dərəcədə təsir etmədiyi ölkə qalmamışdır. Bu böhranın mənfi nəticələrindən ölkəmizdə, o 

cümlədən də muxtar respublikamızda qorunmağımızın bir əsas səbəbi vardır. Bu səbəb uğurla qurulmuş və 

əhalinin ən geniş kütlələrinin etimadına əsaslanmaqla, səmərəli antiböhran idarəçiliyini həyata keçirməyi 

bacaran hakimiyyətin mövcudluğudur. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. 

"Şərq qapısı" qəzeti, 8 avqust 2009-cu il. 

 
Respublika.-2009.-27 avqust.-N 189.-S.3-4. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri 
 

Bayram RZAYEV, 

kimya elmləri doktoru 

 

Əliəddin ABBASOV, 

kimya elmləri doktoru 

 

Yeraltı mineral sərvətlərin müxtəlifliyinə, zənginliyinə və böyük ehtiyatına malik olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası digər regionlardan əsaslı fərqlənən çox orijinal bir bölgədir. 

Sahəsi 5363 km2 olan bu bölgədə nələr yoxdur? Naxçıvan filiz, polimetallik filiz, qeyri-filiz, inşaat 

materiallarının yataq və təzahürlərinə, müxtəlif tərkibli mineral suların çoxlu sayda mənbələrinə malikdir. 

Muxtar respublikanın təkcə mineral xammal bazası 41 müxtəlif faydalı qazıntı yataqlarının sənaye ehtiyatlarını 

özündə cəmləşdirir. Bunlardan bölgədə Gümüşlü, Ağdərə polimetallik; Biçənək manqan; Parağaçay, Alçalıq, 

Qapıcıq molibdenit, andaluzit; Duzdağ, Sust, Nehrəm daş duz; Gömür kükürd, xalsedon; Urmus mis, molibden; 

Şərur, Şahbuz mərmərləşmiş əhəngdaşı; Şahtaxtı, Qarabağlar travertin; Təzəkənd, Qızılburun, Darıdağ gillər; 

Darıdağ antimonit, kinovar, realqar, auripiqment; Gümüşlü qalenit, kvarsit yataqları və Nəsirvaz molibden-

qurğuşun; Başkənd, Ortakənd, Gilançay, Paradaş, Ləkətağ polimetallik; Çeşməbasar, Haçaparax, Sust oxra 

təzahürləri vardır. Aparılan geoloji-kəşfiyyat işləri köklü qızılın Ordubad və Şahbuz rayonlarında yataqlarının 

və çoxsaylı təzahürlərinin olduğunu aşkar etmişdir [l,s.453]. 

Qeyd olunan yataq və təzahürlərə qiymətli daşları və süxurları da əlavə etsək yeraltı sərvətlərimizin 

zənginliyini daha aydın dərk etmək olar. Təbiət bu füsunkar diyara yeraltı sərvət bəxş etməkdə heç nə 

əsirgəməmişdir. Obrazlı desək, yeraltı sərvətlərimizdə Dövri Sistemin bütün elementlərinə rast gəlmək 

mümkündür. Məhz buna görə də muxtar respublikanı "Azərbaycanın Uralı" adlandırırlar. 

Muxtar respublikanın ən böyük ehtiyata malik minerallarından biri xörək duzudur [5,s. 10]. Xörək 

duzunun bir neçə yatağı vardır: Duzdağ, Sust və Nehrəm. Duzdağ və Sust yataqları qədimdən istismar olunur. 

Nehrəm yatağı isə 1948-50-ci illərdə aşkar edilmişdir. Nehrəm yatağının yer səthinə çıxışı yoxdur. О Karaqan 

çöküntülərinin dabanında yayılmışdır. Duz qatı Nehrəm kəndi yaxınlığında kəşfiyyat quyuları vasitəsilə 

öyrənilmiş və duzun ehtiyatı 1,5-2 milyon ton təsdiq edilmişdir. 

Xörək duzu insanın tanıdığı və qida kimi istifadə etdiyi ilk mineral maddələrdən biridir. Duzun 

çıxarılması və işlədilməsi haqda yazılı məlumata Herodotun (е.ə.484-425-ci illər) "Tarix"ində rast gəlinir. 

Xörək duzu insan üçün əvəzedilməz qida olduğundan duz çatışmayan ölkələrdə eramızdan əvvəl və 

eramızın orta əsrlərində üsyanlar olmuş, duz uğrunda yürüşlər keçirilmişdir. Bir anlığa təsəvvür edək ki, е.ə. II-I 

minilliklərdə yaşayırıq. Şərq dünyasının heç bir yerində xörək duzu yoxdur. Yeganə xörək duzu mədəni 

Naxçıvandadır. Uzaq ölkələrdən dəvə karvanları ilə Naxçıvana duz almağa gəlirdilər. Naxçıvan duzu 

bütövlükdə Qafqazı təmin etməklə yanaşı yaxın Şərqə, Rumıniyaya, Bolqarıstana, hətta Çinə, Yaponiyaya da 

daşmırdı [3,s. 17]. O dövrdə duzun qiyməti qızılla dəyərləndirilirdi. Ölkələrdən karvanlar Naxçıvana qızılla 

gəlir, duzla qayıdırdılar. Ölkənin varidatmı qiymətləndirmək mümkün deyilmiş. 

Xörək duzu kimya sənayesi üçün əvəzedilməz xammaldır. Sənayenin 1500-dən artıq sahəsində xörək 

duzundan, yaxud onun əsasında alınan maddələrdən istifadə olunur. Xörək duzu insan üçün əvəzsiz qidadır. 

Burda söhbət duzun dad keyfiyyətindən yox, onun orqanizmdə oynadığı roldan gedir. İnsan qidasında xörək 

duzunu һər hansı bir başqa maddə ilə əvəz etmək haqqında düşünmək ağlasığmazdır. Eyni zamanda tibbdə 

xörək duzu qədər (natrium xlorid) miqdarca çox və müxtəlif sahələrdə istifadə olunan bir preparat da təsəvvür 

etmək çətindir. 

Muxtar respublikada münbit elmi şəraitin yaradılması və tibbdə xörək duzuna böyük tələbatı nəzərə 

alaraq daş duz əsasında yüksək təmizliyə malik natrium xlorid alınması üçün metod işlənib hazırlanmış, həmin 

metod əsasında lisenziya və patent alınmışdır. 

Mineral sərvətlərimizdən xeyli ehtiyatı olan, istismara yararlı bir neçə filiz yataqları haqqında qısa 

məlumat vermək istərdik. 
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Darıdağ arsen yatağı. Bu yataq Culfa şəhərindən şimal-şərqdə civə-arsen-sürmə formasiyasının 

içərisində yerləşir. Yatağın geoloji davamı İran ərazisindən keçərək Gürcüstan Respublikasının Raçe şəhəri 

yaxınlığında Luxumsk yatağı ilə başa çatır. Yataqda filiz linzavari, ştokvari və damarvari formalarda toplaşaraq 

Darıdağ zonasının tac hissəsində yerləşir və 2,5 km-ə qədər uzanır. Yatağın əsas mineraloji tərkibi-realqar, 

auripiqment, arsenopirit və kinovardır. Yataq üç sahədən ibarətdir: Şimalda əsasən arsen, mərkəzdə sürmə, 

cənubda civə-arsen mineralları əsas yer tutur. Bu sahələr bir-birindən 400-500 metr məsafədə yerləşərək bir 

zonanı təşkil edir. Darıdağ zonasında aparılan geoloji kəşfiyyat işləri göstərmişdir ki, yataqda böyük miqdarda 

filiz ehtiyatı vardır. Yatağın istismarı asanlıqla yerinə yetirib bilər. Yatağın açılmasını ştolnyalarla, işlənməsini 

isə filizin maqnizləşdirilməsi ilə aparmaq olar. Bu yatağın işlənməsi və filizin kompleks emalı zamanı arsen, 

sürmə və civə ilə yanaşı bir neçə qiymətli metalların da alınması mümkündür. 

Darıdağ auripiqment, realqar yatağı tipik təmiz arsen yatağıdır. Tərkibində 12% və daha çox arsen olan 

filizlərdən zənginləşdirmə aparmadan birbaşa arsen birləşməsi istehsal olunur. Arsen həmin miqdardan az 

olduqda filiz qravitasiya, yaxud flotasiya metodları ilə zənginləşdirilir. Darıdağ yatağı 1928-ci ildə aşkar 

edilmiş, az sonra istismara buraxılmış və yataq əsasında 1950-ci illərədək Darıdağ arsen dağ-mədən kombinatı 

fəaliyyət göstərmiş, arsen birləşmələri alınmışdır. Son dövrlərin kəşfiyyat işləri yataqda böyük miqdarda filiz 

ehtiyatının olduğunu göstərmişdir. 

Arsen birləşmələrinin sənayenin müxtəlif sahələrində, tibbdə, kənd təsərrüfatında geniş istifadəsini və 

Darıdağ yatağında filiz ehtiyatının olmasını nəzərə alaraq, arsen birləşmələrinin alınmasının yeni metodlarını 

işləyib hazırlamaq üçün geniş laboratoriya tədqiqatları aparılmışdır. Bunun üçün ilk növbədə yataqdan filiz 

nümunələri götürülmüş və onun tərkibi tam analiz edilmişdir. Müəyyən olmuşdur ki, filizin tərkibində arsenin 

miqdarı 30,88%-dir. Filizdən ikiqat arsen preparatı, arsenin sulfid, oksid birləşmələri, metal arsen, eyni zamanda 

arsenin bir sıra üçlü yarımkeçirici birləşmələrinin alınması üçün metodlar işlənib hazırlanmış və patentlər 

alınmışdır. 

Darıdağ antimonit yatağı. Yataq Culfa şəhərindən şimala doğru 9 km məsafədə yerləşir. Antimonit 

yataqda radial şüavi quruluşa malik iynəvari kristallar yığımı formasındadır. О gilli əhəngdaşı süxurlar 

içərisində iri yuvalar şəklindədir. Mineralın gümüşə çalan iynəcikləri yuvaların mərkəzindən kənarlara doğru 

inkişaf edir və Günəşi xatırladır. Antimonit yuvaları dairəvidir. 

Sürmə birləşmələrinin geniş tətbiq sahələrinin olmasını nəzərə alaraq sürmənin mineralı-antimonit üzrə 

laboratoriya tədqiqatları aparılmışdır. Başlanğıc olaraq antimonit yatağından seçmə texnoloji nümunələr 

götürülmüş, onun əsasında analitik nümunə hazırlanmış, analiz gedişi metodları seçilmiş və filiz tam kimyəvi 

analiz olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, nümunədə sürmə sulfidin miqdarı 65%-ə çatır. Xlorid turşusunda 

həll olmayan hissə 1,5%-dir. 

Sürmənin geniş tətbiq olunan birləşmələrindən biri sürmə oksiddir. Sürmə oksid boyalar üçün piqment 

və müxtəlif şirlərin hazırlanmasında, toxuculuq sənayesində aşqar kimi, yanmayan parça və boyaların 

istehsalında, eyni zamanda optiki şəffaf şüşələrin hazırlanmasında istifadə edilir. 

Sürmə sulfiddə xüsusi fotoelektrik xassəsinin olması ilə əlaqədar olaraq, son illər böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. Spektrin görünən sahəsində fotokeçiricilik kəmiyyətinin böyüklüyü sürmə sulfidi daha maraqlı edir. On-

dan vidikon tipli yüksək həssaslıqlı televiziya ötürücü trubkaların mişeni materialı kimi istifadə edilir. Eyni za-

manda sürmə sulfiddə fotoelektirik və optik xassələr vardır. Sürmə sulfidin texniki növləri pirotexnikada, saxsı 

qablar və kibrit istehsalında, baytarlıqda geniş tətbiq edilir. 

Sürmə sulfidin geniş praktiki əhəmiyyəti və ucuz xammal bazası olduğundan antimonit filizinin seçmə 

nümunəsindən onun alınması üçün süblümə metodu işlənmişdir. Müəyyən olmuşdur ki, filizdə olan sürmə sulfid 

600°C temperaturda tamamilə süblümə edərək qarışıqlardan ayrılır. Alınmış sürmə sulfid sənayedə sürmə və 

kükürdün əridilməsindən istehsal olunan sürmə sulfidlə müqayisə edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, filizdən 

süblümə üsulu ilə aldığımız sürmə sulfid bütün göstəricilərinə görə sənayenin buraxdığı məhsullardan üstündür. 

Müasir dövrdə sürmənin üçlü halkogenidləri əsasən sintez metodu ilə almır. Metod xüsusi təmiz 

başlanğıc maddələr, çətin sintez şəraiti tələb edir. Eyni zamanda metodun texnologiyası mürəkkəbdir. Bu 

metoddan fərqli olaraq halkogenidlərin bizim tərəfimizdən işlənmiş hidrotermal metodla alınması sadə olub, çox 

miqdar maddənin istehsalına imkan verir. Metod xüsusi təmiz maddələr tələb etmir. Sürmənin halkogenidlərinin 

su mühitində alınması yeni olub, olduqca sadədir. Bundan başqa halkogenidləri amorf və kristal formada almaq 

mümkündür. Bu xüsusiyyət də onların tətbiq sahələrini genişləndirir. Təklif olunan metodla 20-dən çox üçlü 
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halkogenidin alınması üçün optimal şərait işlənib hazırlanmışdır. Bu halkogenidlərin hamısı suda çətin həll olan 

maddələrdir. Mineral turşulara qarşı davamlıdırlar. Eyni zamanda yarımkeçirici birləşmələrdir. Metodlar 

əsasında müvafiq patentlər alınmışdır. 

Parağaçay molibdenit yatağı. Yataq Parağaçayın sol qolu üstə Çınqıllı dərədə yerləşir. Bu yataq 1938-

ci ildə "Qlavnaya" adlanan damarın açılması ilə yaranmışdır. Parağaçay mədəninin istismarı dövründə onun illik 

məhsuldarlığı 30000 ton molibden-mis filizi olmuşdur. Filizdə olan metalın 80-85%-i çıxarılmış, qalan hissə isə 

tullantı şəkilində boş süxurla birlikdə atılmışdır. Bu yataq yenidən istismara qaytarılarsa, filiz saflaşdırılarsa və 

kompleks texnoloji emal proseslərindən keçirilərsə, molibdenlə yanaşı böyük miqdarda mis, qızıl, gümüş və 

nadir elemntlər-renium, selen və s. metalları almaq olar. 

Parağaçay yatağının əsas mineraloji tərkibi molib-denit, pirit, kvars və dəyişkən tərkibli qarışıqlar-

xalko-pirit, sfalerit, qalenit, maqnetitdən ibarətdir. Sovet İttifaqı dağılana qədər Parağaçayda fabrik fəaliyyət 

göstərmiş, filizdən kollektiv flotasiya ilə molibdenit konsentratı alınmışdır. Konsentrat sonrakı emal üçün 

Rusiyanın müvafiq zavodlarına göndərilmişdir. Əsas məqsəd molibdenit konsentratından molibden, qızıl, 

gümüş, mis və renium metallarının alınması olmuşdur. 

Molibden filizlərinin əsas zənginləşdirmə metodu flotasiyadır. İlk kollektiv flotasiyadan sonra 5-10%-li 

molibdenit konsentratı alınır. İkinci-seçici flotasiyadan sonra isə tərkibində 30-40% molibden sulfid olan stan-

dart konsentrat əldə edilir. Filizdən molibdenitin çıxımı 90-95% olur. 

Müasir texnikada molibdenin əhəmiyyəti böyükdür. Sənayedə alman molibden metalının 80%-i qara 

metallurgiyada istiyədavamlı, antikorrozion, instrumental, tezkəsən, maqnit, konstruksion poladların və 

istiyədavamlı çuğunun istehsalına sərf olunur. Molibden poladın soyuqda möhkəmliyini artırır və bu 

möhkəmliyi yüksək temperaturda da saxlayır. Molibdenin gümüşlə ərintisindən elektrotexnikada kontaktların 

istehsalında, molibden silisiddən odadavamlı əşyaların hazırlanmasında istifadə olunur. Molibden 

birləşmələrindən neftin emalında, üzvi sintezdə katalizator, analitik kimyada reaktiv, yun və ipək üçün lak və 

boyaların istehsalında istifadə edilir. Molibden(VI)sulfid yüksək temperaturda işləyən maşın və mexanizm 

hissələrinin quru yağlanmasında işlədilir. Onun yağlama qabiliyyəti qrafitdən üstündür. 

Parağaçay molibden filizinin tədqiqi üzrə geniş laboratoriya tədqiqatları aparılmışdır. Filiz analiz 

olunmuş və flotaçiya metodu ib molibdenit konsentratı alınmışdır. Konsentrat yandırılaraq oksidlər qarışığı və 

ondan da müxtəlif üsullarla molibdenin ən çox istifadə olunan birləşmələri-ammonium molibdat və molibden 

oksid alınmışdır. 

Muxtar Respublika ərazisində 6 qrupda birləşən 200-dən çox mineral və müalicəvi əhəmiyyətli su 

mənbələri vardır [4,s.26]. Onlar һəm yüksək debitlərinə, һəm də minerallaşma dərəcələrinə görə bir-birlərindən 

kəskin fərqlənirlər. Buna görə haqlı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasını "geokimyəvi muzey" adlandırırlar. 

Bu suların içərisində Darıdağ termal suyu öz tərkib zənginliyinə, yüksək debitinə, unikallığına görə seçilir. 

Suyun tərkibində 10-dan artıq mikroelementlər vardır. Müalicəvi təsirinə görə seçilən üçvalentli arsenin miqdarı 

19-22 mq/litrdir. Müalicəvi əhəmiyyətinə görə Darıdağ termal suyu Şimali Osetiyanın Narski, Kamçatkanın 

Uzonski, Gürcüstanın Zubi, Fransanın Lya-Burbul, Almaniyanın Dyurkqeym, İtaliyanın Ulrix, Ronçeno, Leviko 

və başqa arsenli suları ib müqayisədə qat-qat üstündür. 

Ədəbiyyatda suyun müalicəvi təsirinə aid çoxsaylı tədqiqat işlərinə rast gəlinir. Buna görə də о haqda 

məlumat vermək istəmədik. Əsas məqsədimiz sudan xammal mənbəyi kimi istifadə etmək olduğundan, ayrılan 

karbon qazı haqqında qısa məlumat vermək istərdik. Su yer səthinə yüksək təziqlə çıxır və spontan olaraq külli 

miqdarda karbon qazı buraxır. Darıdağ termal suyu karbon qazı alınması üçün sanki təbiətin insanlara bəxş 

etdiyi yeraltı unikal "kimyəvi reaktor"dur. Təmizliyinə görə əhəng-daşından mürəkkəb texnoloji proseslər 

nəticəsində alman və təmizlənən CO2 ilə müqayisə edilməz dərəcədə üstündür. Onun istifadəsi əlavə xərc tələb 

etmir. Deməli Dandağ termal suyundan spontan ayrılan CO2 sanki təbiətin naxçıvanlılara verdiyi kimyəvi 

məqsədlər üçün, eyni zamanda bütövlükdə yeyinti sənayesində istifadəyə yararlı məhsuldur. Gün ərzində 

mənbədən külli miqdarda karbon qazının ayrılmasını da nəzərə alsaq, mənbənin qaz istehsalı üçün çox dəyərli 

olduğunu görmək çətin deyildir. 

Hələ 1974-80-ci illərdə Naxçıvan Elm Mərkəzinin əməkdaşları Darıdağ termal suyunun, ondan spontan 

ayrılan qazın tərkibini dəqiqliklə öyrənmişlər. Suyun arsen və bor birləşmələri almaq üçün xammal mənbəyi 

olduğu, karbon qazının mineral suları qazlaşdırmaq üçün yaradığı müəyyən edilmişdir. 
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"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nda regionların 

hərtərəfli inkişafı nəzərdə tutulur. "Proqram"a müvafiq olaraq muxtar respublikada insan fəaliyyətinin bütün 

sahələrinə ciddi fikir verilir. Elə buna görədir ki, Ali Məclis Sədrinin tövsiyəsi və bilavasitə qayğısı ilə Darıdağ 

termal su yatağının ərazisində müasir standartlara cavab verən maye və "quru buz" istehsal edən zavod inşa 

edilmişdir ki, bu da Naxçıvanın, Azərbaycanın digər bölgələrinin həmin məhsullara olan tələbatını ödəməklə 

yanaşı qonşu dövlətlərə də ixrac edib bilər. 

Muxtar respublika təbii sərvətlərinin öyrənilməsinin önəmli cəhətlərindən biri də Naxçıvanın tarixinin 

dəqiqləşdirilməsinə kömək edə bilməsidir. Bölgənin müxtəlif yerlərində arxeoloji qazıntılar aparılır, çox 

müxtəlif maddi-mədəniyyət nümunələri - metal əşyalar, saxsı qablar və s. tapılır. Onların tərkibini müasir 

radiokarbon, spektral analiz və s. metodlarla analiz edərək nəticələri yerli filiz, gil yataqlarının mineraloji tərkibi 

ilə müqayisə etmək lazımdır. Müqayisə həmin nümunələrin kənardan gətirilməsini yox, məhz yerli filiz və 

süxurlardan hazırlanmasını əsaslandıra bilər. Xüsusilə daş duz şaxtalarından tapılan əmək alətlərinin və qədim 

misəridən sexlərdən tapılan nümunələrin yaşının təyini önəmli nəticələr verə bilər. 

Hələ 1963-cü ildə O.A.Həbibullayevin [2,c.8-9] Kültəpə təpəsində 18,2 metr dərinlikdən tapdığı kömür 

nümunəsinin radioaktiv karbon metodu ilə analizi onun 3807 illik tarixə malik olduğunu göstərmişdir. Bizcə, bu 

istiqamətdə tədqiqatların dərinləşdirilməsi Naxçıvanın qədim tarixinə samballı, elmi əsaslara söykənən töhfələr 

verə bilər. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı 85 ildə 
 

Nazim ƏHMƏDOV, 

iqtisad elmləri doktoru 

 

Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra zəhmətkeş kütlələrin iqtisadi və mədəni həyatında 

köklü dəyişikliklər meydana gəldi. Sovet hakimiyyəti inqilabdan əvvəl ölkənin bütün torpaq fondunun 92,1 

faizinə sahiblik edən xanlardan, bəylərdən və həmçinin dövlət və dini idarələrdən torpaqları müsadirə edib, 20 

mindən artıq yoxsul kəndli təsərrüfatları arasında payladı. Həmin islahat nəticəsində 10344 torpaqsız və var-

yoxdan çıxmış kəndli təsərrüfatı torpağa malik oldu. 

Beləliklə, respublikanın bütün torpaq fondunun 75 faizi əhalinin əп geniş təbəqəsini təşkil edən yoxsul 

kəndli təsərrüfatlarına verildi. Qalan 25 faiz torpaqlar isə dövlət fondunda qaldı ki, bunlardan da kəndlilər yay 

və qış otlaqları kimi istifadə etməyə başladılar. 

Nəhayət 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan MSSR yaradılaraq Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil edildi. 

Naxçıvan MSSR-də ilk növbədə xalq təsərrüfatının əsas sahəsi olan kənd təsərrüfatının geniş inkişafı 

üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Dövlət vəsaiti və köməyi ilə müharibə nəticəsində 

dağıdılmış suvarma kanalları bərpa edildi. Bunun nəticəsində 1928-ci ildə ümumi əkin sahəsi 1913-cü il 

səviyyəsini ötüb keçdi. Birinci beşilliyin vəzifələrinin həyata keçirilməsi və respublikanın kənd təsərrüfatını 

yenidən qurmaq üçün kütləvi kolxoz hərəkatı başlanır. l932-ci ildə respublikada bütün kəndli təsərrüfatının 

təxminən 50 faizini, əkin sahəsinin 36,4 faizini, o cümlədən pambıq əkini sahəsinin 47 faizini, taxıl əkini 

sahəsinin 36,3 faizini əhatə edən 193 kolxoz var idi. 

İri kollektiv təsərrüfatların ауп-ауп iş sahələrində müasir texnika tətbiq edilməyə başlanır. 1926-cı ildə 

əkin sahələrinin şumlanmasında ilk dəfə bir neçə traktordan istifadə edilir. 1930-cu ildə isə 2 böyük MTS 

yaranır. Bunlardan biri əsas pambıqçılıq rayonu olan Şərurda, digəri isə ikinci pambıqçılıq rayonu olan 

Naxçıvanda təşkil edilir. 

Üçüncü beşilliyin tam 3 ilinin həyata keçirilməsi nəticəsində bütün Sovet İttifaqında olduğu kimi, 

Naxçıvan MSSR-də də sosialist quruluşu xalq təsərrüfatının bütün sahələrində qələbə çaldı və daha da 

möhkəmləndi. Respublikanın kənd təsərrüfatı başdan-başa kollektivləşmə və geniş mexanikləşmə əsasında 

kökündən dəyişildi. 1940-cı ildə burda olan iki MTS-də 200-dən artıq traktor, onlarla kombayn, taxıldöyən 

maşın və başqa bu kimi müasir kənd təsərrüfatı maşınları var idi. 1940-cı ildə ümumi əkin sahəsi 1920-ci ilə 

nisbətən təxminən 2 dəfə, taxıl bitkilərinin əkin sahəsi isə 1,7 dəfədən çox idi. Bu dövrdə kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin, xüsusilə üzümçülüyün, bağçılığın məhsuldarlığı xeyli yüksəldilmişdir. Taxıl bitkilərinin 

məhsuldarlığı inqilabdan əvvəlkinə nisbətən nəinki artmışdı, eyni zamanda о xeyli dərəcədə sabitləşmişdi. 

1940-cı ildə pambığın ümumi məhsulu 1914-cü ilə nisbətən 2 dəfə çox idi. 

Respublikada birinci növbədə duz istehsalı bərpa edilmişdi və 1925-ci ildə 1913-cü ilə nisbətən 2,8 dəfə 

çox duz çıxarılmışdı. Вərра dövründə kənd təsərrüfatının az-çox dirçəlməsi ilə əlaqədar olaraq, onun ayrı-ayrı 

sahələrinin xammalı əsasında bir neçə sənaye müəssisələrinin tikilişinə başlanıldı. 1924-1925-ci illərdə də 

Naxçıvan şəhərində və Şərur qəsəbəsində bir vaxtda iki böyük pambıqtəmizləyən zavod tikilir. Lakin çox 

keçmədən məlum olur ki, respublikada xam pambıq istehsalının az olması üzündən hər iki zavod öz istehsal 

gücünün ancaq 50 faizindən istifadə edə bilir. Ona görə də bütün pambıq təmizlənməsi əsas pambıqçılıq 

rayonunda yerləşən Şərur zavodunda mərkəzləşdirilərək, Naxçıvan zavodu bağlanır. 

1926-cı ildə əsas üzümçülük rayonlarının arasında yerləşən Naxçıvan şəhərində böyük Şərab zavodu 

tikilir. 1929-cu ildə əsas bağçılıq rayonu Ordubad rayonunda konserv zavodu (Ordubad şəhərində) yaradılır. 

İpəkçiliyin dirçəlməsi nəticəsində respublikada olan onlarca bəsit ipək fabrikləri əsasında Ordubad şəhərində 

respublikanın rayonlarmı yüksək barama toxumu ilə təmin etmək üçün barama toxumu zavodu açılır. 

Naxçıvanda tarixdə ilk dəfə olaraq bir neçə elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılır ki, bunların da 

ümumi gücü 1932-ci ildə 400 kilovata çatır. 1929-cu ildə Başbaşı dəmiryol stansiyası ilə Naxçıvan duz mədəni 

arasında 12 kilometrlik məsafədə elektrikləşmiş hava məftil yolu çəkilir ki, bu da duz istehsalında ən zəif 

nöqtələrdən biri olan duzun fasiləsiz və asan daşınmasını təmin edir. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan MSSR iqtisadiyyatının inkişaf imkanlarına, bu inkişafın tarixi gedişinə və 

hazırda yaranmış vəziyyətinə qiymət verərkən onun 20-30-cu illərdə, 50-ci illərin axırları və 60-cı illərin 
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əvvəllərində, 70-80-ci illərdə keçdiyi mürəkkəb tənəzzül və təkamül xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bu 

baxımdan, bütövlükdə Azərbaycandan və onun bir sıra iqtisadi rayonlarından fərqli olaraq bu regionda 1911-

1913-cü illərdə öz inkişafının nisbətən yüksək səviyyəsinə çatan iqtisadiyyat, 1914-cü ildən başlayaraq tədricən 

dağılmağa başlamış və 1924-cü ildə demək olar ki, tamamilə məhv edilmişdir. Az-çox fəaliyyət göstərən duz 

hasilatı mədənlərində istehsalın həcmi 2,5 dəfə azalaraq 3,6 min tona düşmüşdü. İqtisadiyyatın dağılması 

prosesi Azərbaycanın başqa iqtisadi rayonlarında olduğuna nisbətən Naxçıvanda daha uzun sürmüş və dağıntı 

daha kəskin xarakter almışdı. 

О dövrün yazılı mənbələrində verilən məlumatlara görə, Naxçıvanda elə bir kənd yox idi ki, onu erməni 

hərbi müdaxiləsi 70-75% dağıtmamış olsun. Qeyd etmək lazımdır ki, erməni millətçilərinin müxtəlif dövrlərdə 

imkan düşdükcə törətdikləri hər cür fitnəkarlıqlar Naxçıvan MSSR-in iqtisadiyyatının, şəhər və kəndlərinin 

dağılmasına və sonralar iqtisadiyyatın inkişafının ləng getməsinə səbəb olmuşdu. 

Tarixi inkişafın gedişini əks etdirən sosial-iqtisadi xarakterli materialların, sənədlərin təhlili göstərir ki, 

sonrakı dövrlərdə Naxçıvan iqtisadiyyatına real vəziyyətdən irəli gələn diqqət göstərilməmiş, müxtəlif dövrlərdə 

onun qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsinə Azərbaycanda olduğuna nisbətən gec başlanmış, belə ki, 

Naxçıvan MSSR-da bərpa işləri yalnız 1926-27-ci illərdə başa çatmışdır. Sənayeləşdirmə Naxçıvanda 1927-ci 

ildən başlayaraq 1932-1933-cü illərədək davam etmişdir. Duz mədəni 1926-37-ci illərdə yeni texniki baza 

üzərində qurulmuş, mövcud müəssisələr əsasında 1927-29-cu illərdə Naxçıvan şərab zavodu və 1929-1932-ci 

illərdə Ordubad konserv zavodu tikilmiş, 1930-32-ci illərdən sonra köhnə müəssisələri birləşdirmək əsasında 

Ordubad baramaçılıq fabriki formalaşmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının ləng bərpası və inkişafına Azərbaycanın başqa şəhər və 

regionları ilə, xüsusilə Bakı şəhəri ilə birbaşa nəqliyyat əlaqələrinin olmaması da öz mənfi təsirini göstərmişdir. 

Sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərində qonşu İran və Türkiyə dövlətləri ilə müstəqil ticarət-iqtisadi əlaqələr 

aparmaq hüququna malik olan muxtar respublikanı Azərbaycanla birləşdirən dəmir yolu xəttinin yoxluğu onun 

iqtisadi inkişaf imkanlarmı xeyli məhdudlaşdırmışdı. 1941-ci ildə Mincivan-Culfa dəmir yolu xəttinin tikilib 

başa çatdırılması ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası əvvəlki dövrə nisbətən çox əlverişli nəqliyyat imkanı əldə 

etdi. Nəticədə iqtisadiyyatın inkişaf sürəti müəyyən qədər artdı. 

1941-1950-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişaf sürəti 144%, Azərbaycanın 

orta göstəricisindən 39 faiz yüksək olmuşdur. 

1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə bütün Sovet İttifaqında olduğu kimi Naxçıvan MSSR-in də 

iqtisadiyyatı hərbi məqsədlər üçün qurulmuşdur. Bu dövrdə respublikada pambıq bitkisi əvəzinə məhsulundan 

hərbi məqsədlər üçün yağ istehsal edilən gənəgərçək bitkisi əkilirdi. Taxıl bitkilərinin sahəsinin və 

məhsuldarlığının artırılması hesabına taxıl istehsalı çoxalmışdı. Muxtar respublikanın bütün sənaye müəssisələri 

məhsul istehsalını genişləndirərək ölkəni çox miqdarda yeyinti və yüngül sənaye məhsulları ilə təmin edirdi. 

Müharibənin ən ağır günlərində İranla dəmir və şose yolları ilə birləşən Naxçıvan MSSR SSRİ-nin xarici 

ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsində böyük rol oynamışdır. 

Müharibədən sonrakı illərdə respublikanın kənd təsərrüfatında mexanikləşdirmə və aqrotexniki tədbirlər 

daha da geniş tətbiq olunmağa başlayır. Respublikada əlavə olaraq 3 yeni MTS (Şərur rayonunun Xanlıqlar 

kəndində, Culfa şəhərində və Şahbuz kəndində) təşkil edilmişdir. 1955-ci ildə respublikada olan traktorların sayı 

1940-cı ilə nisbətən 1,7 dəfə, kombaynların sayı isə 5 dəfə artmışdır. 

Müharibə qələbə ilə başa çatandan sonra Naxçıvan MSSR-in iqtisadiyyatının inkişafına diqqət 

artırılmış, suvarma sistemi xeyli genişləndirilmişdir. 1956-cı ildə Yuxarı Sovxoz kanalı istismara verilmişdir. 

Bu, əsrlərdən bəri istifadəsiz qalan min hektardan çox yeni münbit sahələrin əkilməsini təmin etmişdir. 

Müharibədən sonrakı illərdə Naxçıvan MSSR-in sənayesi daha geniş miqyasda inkişaf etməyə başladı. 

Bu dövrdə respublikada dağ-mədən sənayesi kimi əhəmiyyətli yeni sənaye sahəsi yaradıldı. Dağ-mədən 

sənayesində mühüm yeri Ordubad rayonunda molibden və Şərur rayonunun qurğuşun-gümüş mədənlərinin 

istismarı tutur. Bu sənaye sahələrindən başqa Şahbuz rayonunda Badamlı mineral suları əsasında mineral suyu 

dolduran zavod, Naxçıvan şəhərində ət kombinatı, mebel fabriki, yağ zavodu və s. sənaye müəssisələri 

yaradılmışdır. Nəticədə sənayenin ümumi məhsul istehsalı 1951-1955-ci illərdə xeyli (Azərbaycanda 45%, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 87%) artdı. 

Sonrakı illərdə Naxçıvan iqtisadiyyatını bir qədər də inkişaf etdirmək məqsədilə 1954-cü ilin dekabrında 

"1955-1960-cı illərdə Naxçıvan MSSR-də kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi haqqında" Azərbaycan 
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SSR Nazirlər Soveti və Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi tərəfindən xüsusi qərar qəbul edildi. 1966-1970-ci 

illərdə qərarın bir qədər gecikdirilməklə yerinə yetirilməsi, bir neçə su anbarı və başqa əhəmiyyətli suvarma 

obyektlərinin tikilməsi muxtar respublikada kənd təsərrüfatının bir qədər canlanmasına səbəb oldu. Səkkizinci 

beşilliyin sənaye müəssisələrinin ən çox perspektivli xırda və orta şəhərlərdə tikilməsi haqqında direktivlərinə 

müvafiq olaraq muxtar respublikada bir neçə vacib sənaye müəssisələri (Sirab mineral su zavodu, Naxçıvan 

tütün fermentasiya zavodu, bir neçə şərab zavodu) tikilib istifadəyə verilmişdir. Beləliklə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında zəngin mineral su mənbələrindən, yerli tikinti materiallarından və başqa təbii imkanlardan 

istifadə edilməsində bəzi irəliləmələr baş verdi. 1966-1970-ci illərdə Azərbaycanda sənaye-istehsalının həcmi 

37%, sənayedə əтəк məhsuldarlığı 27% artdığı halda, Naxçıvan MR-də bu göstəricilər müvafiq olaraq 206 və 

69 faiz təşkil edirdi. 

Azərbaycanın sənaye məhsulu istehsalında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusi çəkisi 1965-ci 

ildəki 0,7%-dən 1970-ci ildə 1,2 %-ə qalxmışdı. 

Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvan MR iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş ulu öndər 

Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi və misilsiz fəaliyyəti ilə bağlıdır. 

Respublikada Bakı-Sumqayıt istisna olmaqla, qalan iqtisadi rayonlarda sosial-iqtisadi inkişafın yerli 

imkanlardan çox-çox geri qaldığını və bunun da bütövlükdə Azərbaycanın inkişafında bir maneəyə çevrildiyini 

hamıdan aydın görən Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasına rəhbərlik etdiyi ilk aylardan aqrar 

rayonların, xırda və orta şəhərlərin inkişafını, bunlara investisiya qoyuluşunun fasiləsiz artmasını ön plana 

çəkdi. Qeyd edək ki, 1969-cu ilə qədər muxtar respublikaya münasibətdə mərkəzi hakimiyyətin yeritdiyi siyasət 

regionu Azərbaycandan ayrı salmaq məqsədi güdürdü. Təbii sərvətlərlə zəngin olan diyarda bu dövrdə 

məhsuldar qüvvələrin inkişafı bilərəkdən ləngidilirdi. Bu siyasətin kökündə ermənilərin, onların havadarlarının 

məkrli niyyətləri dayanırdı. Məqsəd aydın idi: qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun Ermənistana 

verilməsi nəticəsində əsas ərаzidən təcrid edilən Naxçıvanı iqtisadi cəhətdən zəif olan regiona çevirmək. Bu 

yolla əhalini ata-baba torpaqlarından didərgin salmaq, boşalan torpaqları Ermənistana vermək. 

Hələ о vaxt ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qətiyyəti və siyasi iradəsi sayəsində bu məkrli 

niyyətlərin qarşısı alındı. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində muxtar respublikada sənaye və tikinti 

sahələrinin, aqrar-sənaye kompleksinin və onun istehsal infrastrukturunun yüksək inkişafı təmin edildi. 

Heydər Əliyevin birinci hakimiyyətinin elə ilk aylarından respublikanın bütün regionları kimi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının da sosial-iqtisadi həyatında ən yüksək inkişaf mərhələsinin əsasları qoyuldu. 1966-

1970-ci illərdə muxtar respublikanın xalq təsərrüfatına əsaslı vəsait qoyuluşu 1961-1965-ci illərdə olduğuna 

nisbətən 4,8 dəfə çox idi. 1971-1975-ci illərdə isə xalq təsərrüfatına əsaslı vəsait qoyuluşu əvvəlki 46 il (1924-

1970-ci illər) ərzindəki əsaslı vəsaitdən xeyli çox olmuşdur. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı üçün 1970-1985-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

900 milyon manat sərmayə qoyuldu, 783 milyon manatlıq əsas fondlar istifadəyə verildi. Həmin illərdə burada 

qonşu İran dövləti ilə birlikdə Araz çayı üzərində elektrik stansiyası (iri su anbarı ilə birlikdə) tikildi. Sənayenin 

emal və hasilat şəbəkəsi genişləndi. Sənaye istehsalında konserv, üzüm emalı, tikinti materialları, elektrotexnika 

avadanlığı, meşə və ağac emalının xüsusi çəkisi xeyli artdı. Azərbaycan miqyasında iri alt trikotaj məmulatları 

fabriki, yeni mineral sudoldurma zavodu, Naxçıvan şəhərində ildə 55 milyon butulka istehsal edən şüşə qablar 

zavodu, taxıl məhsulları kombinatı, Naxçıvanda iri evtikmə kombinatı və dəmir-beton məmulatı zavodu, Tütün 

fermentasiya zavodu, Alüminium qablar zavodu, Şahtaxtı daş karxanası, kərpic zavodu, Naxçıvan süd zavodu-

bütövlükdə 16 iri sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verildi. Naxçıvan xalça kombinatının, Şərur konserv 

zavodunun, Naxçıvanda yeni dəmir-beton məmulatı müəssisələrinin tikintisinin başa çatdırılması, mövcud 

müəssisələrin, xüsusən Naxçıvan elektrotexnika zavodunun, Ordubad konserv zavodunun, ipək fabrikinin 

yenidən qurulması və genişləndirilməsi sahəsində əsaslı işlər həyata keçirildi. Bütün bu genişmiqyaslı quruculuq 

fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1985-ci ildə 1970-ci 

ilə nisbətən 4,6 dəfə (Azərbaycan üzrə 2,9 dəfə), о cümlədən ipək xammalı 2,2 dəfə, konservlər 3,5 dəfə, daş 

duz 2 dəfəyə qədər, mineral sular və şərab məhsulları bir neçə dəfə artdı. 1985-ci ildə Azərbaycanın sənaye 

məhsulunun 2,3 faizi Naxçıvanın раута düşürdü. 

1985-ci ildə Azərbaycanda istehsal edilən daş duzun hamısı (118 min ton), alt trikotaj məmulatlarının və 

mineral suların (147,5 milyon litr) əsas hissəsi, konservlərin (35 milyon banka) 6 faizə qədəri, ipək xammalının 
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23 faizindən çoxu, üzlük travertin, tikinti materiallarının və butulka istehsalının hamısı, şərab materiallarının 

xeyli hissəsi də Naxçıvanın рауnа düşürdü. 

Kənd təsərrüfatında baş verən köklü dəyişikliklər nəticəsində burada əkinçilik və heyvandarlıq 

məhsullarının ümumi həcmi 1,7 dəfə çoxaldı və bütün heyvandarlıq məhsulları xeyli artdı, müvafiq sənaye 

sahələri inkişaf etdi. 

Lakin sonrakı dövrlərdə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, xüsusilə 1988-ci ildən başlayaraq erməni - 

millətçilərinin Qarabağ ətrafında yaratdıqları fitnəkarlıq, keçmiş SSRİ-nin dağılması nəticəsində iqtisadi 

əlaqələrin pozulması, hərc-mərclik və s. amillər başqa regionlar kimi Naxçıvan iqtisadiyyatına da öz mənfi 

təsirini göstərdi. 

1991-ci ildə SSRİ dağıldı, Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə etdi və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməyə 

başladı. İttifaq dağıldıqdan sonra ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin qırılması, Azərbaycana 1990-1993-cü illər-

də rəhbərlik edənlərin səriştəsizliyi və buraxdıqları kobud nöqsanlar son nəticədə ölkəni dərin böhran 

vəziyyətinə saldı. Nəticədə isə 1994-cü ildə ölkədə inflyasiya səviyyəsi 1800 faizə çatdı. 

O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvana göstərdiyi ögey münasibət iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə öz mənfi təsirini göstərmiş və böhran vəziyyətinə salmışdır. Bununla əlaqədar ulu öndər Heydər 

Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinə həsr edilmiş təntənəli mərasimdəki çıxışında demişdir: 

"...Naxçıvana ögey münasibət Azərbaycanda sovet hakimiyyəti vaxtında demək olar ki, həmişə olubdur. Hətta 

məlumdur ki, naxçıvanlılar burada çox hay-küy salanda Azərbaycanın bəzi rəhbərləri demişdilər ki, Naxçıvan 

bizim üçün bir appendisitdir, onu kəsib atmaq lazımdır. Yəni çoxları hazır idilər gəlib Naxçıvanı işğal etsinlər 

ki, onların canı qurtarsın. Çünki Naxçıvan onlara çox böyük narahatlıqlar verirdi. Beb ögey münasibət çox 

olubdur. 

Mütəllibov hakimiyyəti, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti zamanı da bu, belə idi". 

Yenidənqurma pərdəsi altında və xüsusilə ittifaqın dağıldığı və hakimiyyətə səriştəsiz adamların gəldiyi 

dövrdə bir sıra əsaslı səbəblər üzündən kənd təsərrüfatının bütün sahələrində məhsuldarlıq sürətlə azalmışdı. 

İqtisadiyyatın islahatlaşdırılması vacib məsələ kimi qarşıda dururdu. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri olarkən muxtar 

respublika iqtisadiyyatının inkişafı üçün çox işlər görmüşdür. Bütövlükdə Azərbaycanı bürüyən böhran öz 

dağıdıcı təsirini Naxçıvanda xüsusilə biruzə verirdi. Naxçıvan tamamilə Azərbaycandan təcrid olunmuş 

vəziyyətdə yaşayırdı. Dəmir və avtomobil yolları işğalçı erməni dövləti tərəfindən kəsilmiş və beləliklə, 

Naxçıvan tam blokada şəraitinə düşmüşdü. Muxtar respublikada çörək, elektrik enerjisi, yanacaq və s. 

çatışmırdı. Bax belə bir şəraitdə lampa işığında Ali Məclisin binasında işləyən ulu öndərimiz blokada 

vəziyyətindən çıxmaq, əhalini çörəklə təmin etmək və ümumiyyətlə, böhranın muxtar respublikaya vurduğu 

ziyanı azaltmaq üçün yollar axtarırdı. 

Ona görə də Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, "Böhranın göy düyününü yavaş-yavaş açmaq, inkişafın 

inqilabi yoluna deyil, təkamül yoluna, transformasiya metodikasına keçmək lazımdır". 

О zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev tez-tez qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası 

rəhbərliyi ilə danışıqlar aparır və problemlərin aradan qaldırılmasına çalışırdı. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə qayıdanda da Naxçıvana olan 

köməyini, qayğısını və yardımmı əsirgəmirdi. 

Sonrakı illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası АН Məclisinin Sədri seçilən Vasif Talıbov bu qayğıdan 

və köməkdən bəhrələnərək Naxçıvanı ölkənin ən inkişaf etmiş regionuna çevirməyə çalışdı. Bu arzular artıq öz 

bəhrəsini vermişdir. 

Нələ XX yüzilliyin axırında Naxçıvana gələn və burada böyük dəyişikliklərin olduğunu görən ulu öndər 

deyirdi: "Naxçıvanın siması gündən-günə dəyişir. Amma bunlar hələ azdır... Görüləsi işlər çoxdur və 

görüləcəkdir. Güman edirəm ki, siz bu qayğıdan, köməkdən, yardımdan səmərəli istifadə edəcəksiniz". 

Keçmiş SSRİ-nin kortəbii şəkildə dağılması, iqtisadi, sosial-psixoloji xarakterli problemlərin meydana 

çıxması, respublikalar arasında münasibətlərin pisləşməsi, 1991-ci ilə qədər müəssisələr arasında mövcud olan 

ünvanlı əlaqələrin qırılması və s. iqtisadiyyatda ciddi geriləmələrə səbəb olmuşdur. 1996-cı ildə ÜDM 1990-cı 

ilə nisbətən təqribən 2,5 dəfə, sənaye məhsulu isə təqribən 3 dəfə azalmışdır. Bütün bunlar muxtar respublika 

iqtisadiyyatına da təsir göstərməyə bilməzdi. 1991-ci ildə muxtar respublikada 47,3 milyon manat məbləğində 

sənaye məhsulu istehsal edilmiş, sənaye sahəsində yaranmış durğunluq və böhranlı vəziyyət 1995-ci ildə aradan 
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qaldırılmış, 1996-cı ildən başlayaraq isə istehsalın həcmi artmışdır. 1996-cı il digər sahələrdə olduğu kimi 

sənaye sahəsində də sabitləşmə dövrü kimi xarakterizə olunur. 2003-cü ildə sənaye məhsulunun həcmi 88,0 

milyard manat olmuşdur ki, bu da 1996-cı ilə nisbətən 1,8 dəfə, 2001-ci ilə nisbətən isə 1,5 dəfə çoxdur. 

Muxtar respublikada sənaye məhsulunda qeyri-dövlət sektorunun payı artmaqdadır. Belə ki, bu göstərici 

1998-ci ildəki 60 faizdən 2003-cü ildə 63 faizə qədər artmışdır. Sonrakı illərdə də sənaye məhsulunun istehsalı 

və burada qeyri-dövlət sektorunun payı artmaqda davam etmişdir. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası sənaye 

məhsulu istehsalının artım tempinə görə, sənayenin ümumi məhsulunun tərkibində qeyri-dövlət sektorunun 

xüsusi çəkisinə və hazır məhsul qalığının minimum həddə olmasına görə ölkənin 10 iqtisadi rayonu arasında ilk 

yerdədir. 

Ali Məclis rəhbərliyinin yaxından köməyi nəticəsində onlarla sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə 

verilmişdir. Təkcə 2007-ci ildə 56, 2008-ci ildə isə 57 istehsal və xidmət sahələri yaradılıb istifadəyə 

verilmişdir. 2008-ci ildə muxtar respublikada 164,5 milyon manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu 

da 2007-ci ilə nisbətən 26,7 faiz çoxdur. 

Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq aqrar islahatlara başlayan muxtar respublikada artıq bu islahatlar başa 

çatdırılmışdır. Aqrar sektorda əldə olunan nailiyyətlər göz qabağındadır. Məhz bununla bağlı ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyi münasibətilə keçirilən yubiley iclasında 

çıxış edərək demişdir: "İndi deyəndə ki, ət, süd, yağ, pendir artıqlaması ilə istehsal olunur, başına qalıb, satmağa 

imkan yoxdur, çünki çıxarıb başqa yerdə satmaq mümkün deyildir, mən buna nə qədər sevinirəm. Nə qədər 

sevinirəm ki, о vaxt biz özəlləşdirməni Azərbaycanın hər yerindən tez başladıq və Naxçıvan bu işlərə hamıdan 

qabaq nail oldu. Muxtar respublikanın o qara günləri qurtardı". 

Göründüyü kimi, aqrar islahatların həyata keçirilməsi öz bəhrəsini vermiş, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının artım meyli xeyli güclənmişdir. 

İqtisadi təhlil göstərir ki, muxtar respublikada həyata keçirilən islahatlar aqrar-sənaye potensialından 

səmərəli istifadə edilməsi üçün zəmin yaratmışdır. Тəkсə 2003-cü ildə muxtar respublikada 71,8 milyon 

manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir. Bu isə 1998-ci illə müqayisədə 42,9 faiz çoxdur. 

2003-cü ildə bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə 81,4 min ton taxıl, 14,2 min ton kartof, 53,4 min ton 

tərə-vəz, 41,7 min ton bostan məhsulları, 28,6 min ton meyvə və giləmeyvə və 129 min ton şəkər çuğunduru 

istehsal edilmişdir. 

Kənd təsərrüfatının başqa sahələrində olduğu kimi heyvandarlıq sahəsində də çox böyük irəliləyiş 

vardır. Muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında mal-qaranın sayı islahatdan sonra ilbəil artmağa 

doğru gedir. Mal-qaranın baş sayının artması muxtar respublikada bütövlükdə əsas heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalına və adambaşına düşən istehsala öz təsirini göstərmişdir. 

Statistik materialların təhlili göstərir ki, 2003-cü ildə 1993-cü illə müqayisədə ət istehsalı 77,5 faiz, süd 

istehsalı 3 dəfə, yumurta istehsalı isə 48,3 faiz artmışdır. 

Müstəqillik illərində regionların tarazlı inkişafı ölkə prezidentini həmişə düşündürmüşdür. Bu məsələ 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin kursunu ləyaqətlə davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin də 

daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-2008-ci illəri əhatə edən 11 fevral 2004-cü il tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" 

regional inkişafın yeni konseptual əməli fəaliyyət kodeksinə çevrilmişdir. 

Beş ili əhatə edən bu Proqramın muxtar respublika qarşısında qoyduğu vəzifələr müvəffəqiyyətlə yerinə 

yetirilmişdir. Proqramın qəbul olunmasından keçən beş il ərzində muxtar respublikada iribuynuzlu mal-qaranın 

sayı 15 min baş, qoyun və keçilərin sayı isə 102 min baş artmışdır. Bitkiçiliyin və heyvandarlığın sürətli inkişafı 

son nəticədə kənd təsərrüfatı məhsullarının artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Əhalinin ərzaq təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 11 aprel 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı" və 17 sentyabr 2008-ci il tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları 

ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı" qəbul edilmişdir. 

Bu proqramların reallaşması 2008-ci ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

2008-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının əkin sahələri genişləndirilmiş, məhsul istehsalı artmışdır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında nəqliyyat sektoru da inkişaf edən sahələrdən biridir. 2008-ci ildə 

muxtar respublikanın nəqliyyat sektorunda bütövlükdə 8,7 milyon ton yük daşınmışdır ki, bu da 2007-ci ildəki 

göstəricidən 8,2 faiz çoxdur. 

Muxtar respublikada rabitə sisteminin inkişafı sahəsində mühüm addımlar atılır, rabitə xidməti gündən-

günə yaxşılaşır. 

Statistik materiallarım təhlili göstərir ki, muxtar respublikada 2007-ci ilə nisbətən 2008-ci ildə rabitə 

xidmətinin həcmi 43,2 faiz artmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin özəl sektora göstərdiyi qayğının nəticəsidir ki, bu 

gün muxtar respublikada 254 növdən çox məhsul istehsal edilir. Bunlardan 99 növünü ərzaq, 155 növünü isə 

qeyri-ərzaq məhsulları təşkil edir. 

Müstəqillik illərində yeni müəssisələrin yaradılması, köhnə müəssisələrin bərpa edilməsi, muxtar 

respublikada 103,7 milyon ABŞ dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsinin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Yerli istehsalın inkişafı idxalın azalmasına, ixracın isə çoxalmasına gətirib çıxarmışdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası indi dünyanın 31 xarici dövləti ilə ticarət əməliyyatı aparır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun yeritdiyi düzgün iqtisadi siyasət 

nəticəsində 2004-2008-ci illəri əhatə edən beş il ərzində muxtar respublikada 37 mindən çox yeni iş yeri 

açılmışdır. 

İqtisadiyyatın belə sürətlə inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması və əhalinin işlə təmin olunması onların 

gəlirlərinin çoxalmasına və həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır. Beb ki, 2007-ci ilə nisbətən 2008-

ci ildə əһаlinin gəlirləri 36,1 faiz çoxalmış, adambaşına düşən gəlirlər isə 1314,2 manatdan 1767,9 manata 

qalxmışdır. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, indi də muxtar respublikada tikinti-quruculuq işləri sürətlə davam edir. 

Onlarla məktəb, səhiyyə, idman, mədəniyyət və digər obyektlər tikilib istifadəyə verilir. Bütün bunları isə ölkə 

Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Naxçıvana göstərdiyi köməyin, diqqətin 

və qayğının nəticəsidir. 

 
Naxçıvan.-2009.-№19.-S. 145-169. 
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Müstəqillik dövründə Naxçıvan 
 

Məmməd MƏMMƏDOV,  

tarix elmləri 

 

Naxçıvan diyarı xalqımızın istiqlal uğrunda mübarizəsində, dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində və 

qorunmasında, demokratik cəmiyyətin qurulmasında fəal və əhəmiyyətli rol oynayıb. Prezident İlham Əliyevin 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi haqqında" sərəncamında deyildiyi kimi, milli istiqlaliyyət yolunda 

Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada 

cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə müsbət və həlledici təsir göstərmişdir. 

Ötən əsrin 80-ci illərinin ortalarından başlayaraq keçmiş SSRİ-də və bütün dünyada gedən ictimai-siyasi 

proseslərin labüd nəticəsində Azərbaycan xalqı öz müstəqillik arzusunu reallaşdırdı. Lakin bu, xalqımıza heç də 

asan başa gəlmədi. Yaranmış şəraiti özlərinin bədnam planlarının gerçəkləşməsi üçün əlverişli hesab edən 

ermənilər Azərbaycan torpaqlarmı, о cümlədən Naxçıvanı da silah gücünə ilhaq etmək üçün təcavüzlərə 

başladılar. 

Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı təcavüzünün cavabsız qalması, 

öz yurd-yuvalarından didərgin düşərək Naxçıvana pənah gətirmiş qaçqınların acı taleyi, muxtar respublika 

əhalisinin də dərin hiddətinə səbəb olmuş, 1988-ci ilin may ayının 20-də Naxçıvan şəhərində ermənilərin 

özbaşınalıqlarına və cinayətlərinə son qoyulması tələbi ilə muxtar respublika ictimaiyyətinin ilk böyük mitinqi 

keçirilmişdi. Mitinq iştirakçıları SSRİ, Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR rəhbərliyindən qəti tədbirlər 

görülməsini, Azərbaycan xalqının suveren hüquqlarının qorunmasını təkidlə tələb etdilər. 

Əslində Naxçıvandakı xalq hərəkatı erməni təcavüzünə qarşı müqavimət hərəkatı olmaqla yanaşı, 

imperiya buxovlarından xilas olmaq və milli müstəqilliyə nail olmaq üçün geniş vüsət alan Azərbaycan xalqının 

milli azadlıq hərəkatının tərkib hissəsi idi. Bu hərəkatın ilkin dövründə əsas etiraz vasitə və formaları mitinqlər, 

nümayişlər, tətillər idi. Naxçıvandakı hərəkat həm də Mərkəz və Respublika hökuməti qarşısında mütilik 

göstərən, əhalinin haqlı tələblərini qulaqardına vuran, ermənilərin hücum təhlükəsinə qarşı təsirli tədbirlər 

görməkdən imtina edən, hətta əhalinin əlindəki ov silahlarmı almağa çalışan və son nəticədə muxtar 

respublikada ictimai-siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirən yerli partiya və sovet rəhbərlərinə qarşı 

yönəlmişdir. 

1990-cı illərin əvvəllərində muxtar respublikanın nəqliyyat-kommunikasiya, elektrik enerjisi, rabitə, 

təbii qaz xətləri və dəmiryolunda qatarların hərəkəti mənfur qonşularımız tərəfindən kəsiləndən, bölgə tam 

iqtisadi blokadaya alınandan sonra burada iqtisadi və siyasi böhran daha da dərinləşdi. 

Azərbaycan xalqının azadlıq və istiqlaliyyət hərəkatını yerindəcə boğmaq üçün imperiya dairələri 1990-

cı ilin yanvarında xalqımıza qanlı divan tutdular. Yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə erməni-rus birləşmələri 

Bakıda qanlı qırğın törətdilər. Xalqımız azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizədə ilk şəhid oğullarını qurban 

verdi. Həmin faciə təkcə xalqımıza qarşı yox, həm də bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı yönəldilmiş 

soyqırım siyasəti oldu. Çünki müasir silahlarla silahlanmış ordu silahsız, əliyalın, günahı olmayan insanların 

üzərinə hücuma keçmiş, dinc əhaliyə ağır divan tutmuş və yalnız cinayət başa çatandan sonra-ertəsi gün 

paytaxtda fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi. 

Qanlı Bakı faciəsindən 8 saat əvvəl erməni-rus birləşmələri Sədərəyə təcavüz etmiş, Kərki kəndini ələ 

keçirmişdilər. Mərkəz Bakıda olduğu kimi, Naxçıvanda da milli-azadlıq hərəkatının qarşısını almaq üçün 

fövqəladə vəziyyət elan olunmasına, muxtar respublikada cəza dəstələri yerləşdirməsinə çalışırdı. 

Kərki kəndini ələ keçirdikdən sonra ermənilər Sovet qoşunlarına arxalanaraq Sədərək kəndində sərhəd-

də yerləşən mebel sexi və şərab zavoduna hücuma keçdilər. Lakin Naxçıvanın igid müdafiəçiləri qeyri-bərabər 

döyüşdə düşmənin qabağını almağa və onları çoxlu itki verərək geri çəkilməyə məcbur etdilər. Düşmən 

Sədərəyi raket, top, pulemyot, avtomat atəşinə tutmaqla yenidən ələ keçirməyə çalışırdı. Qırğınların qarşısını 

almaq məqsədi ilə əhali kənddən təhlükəsiz yerə çıxarılmış, kənddə yalnız əli silah tutanlar qalmışdı. Sədərəyə 

hücum zamanı 9 nəfər şəhid olmuş, onlarla adam yaralanmışdı. 

Azərbaycanın və Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün pozulması, Kərki kəndinin işğalı, ermənilərin bütün 

sərhədboyu hücuma keçmələri, muxtar respublika əhalisinin dinc yaşayışı üçün real təhlükənin artması, 

nəqliyyat və kommunikasiya blokadası və bütün bunların müqabilində ittifaq və respublika hakimiyyət 
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dairələrinin cinayətkar fəaliyyətsizliyi muxtar respublika əhalisini və rəһbərliyini ən radikal addımlar atmağa 

sövq edirdi. Naxçıvan şəhərində Ali Sovetin binası qarşısında toplaşmış 20 mindən çox əhali Muxtar Respublika 

АН Sovetinin fövqəladə sessiyasının çağırılmasını tələb etdi. Xalqın tələbi və təzyiqi altında yanvarın 19-da 

çağırılmış sessiya Naxçıvan Muxtar Respublikasının SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında məsələni müzakirə 

etdi. Qərarda Azərbaycan SSR və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan MSSR-in suverenliyi və ərazi 

bütövlüyünün müdafiə edilmədiyi, Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR ali qanunverici orqanlarının ittifaq 

orqanlarına dəfələrlə etdikləri müraciətlərin nəticəsiz qaldığı Türkiyə, Azərbaycan SSR, Gürcüstan SSR və 

Ermənistan SSR arasında RSFSR-in iştirakı ilə bağlanan Qars müqaviləsinin şərtləri kobud surətdə pozulduğu 

qeyd edilmiş və 6 bənddən ibarət tarixi qərar qəbul edilmişdi. Həmin qərarın Naxçıvanın taleyi üçün böyük 

əhəmiyyəti oldu. SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq muxtar qurumun özünü müstəqil elan etməsi faktı dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini Sovet imperiyasının və onun əlaltısı olan Ermənistanın Azərbaycana, onun tərkib 

hissəsi olan Naxçıvana qarşı təcavüzkarlıq hərəkətlərinə yönəltməyə məcbur etdi. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev də sonralar Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin həmin tarixli 

qərarını yüksək qiymətləndirərək demişdi: "Мən Moskvada olarkən Azərbaycana qarşı edilən bu cinayətə qarşı 

etiraz səsimi qaldırdım, xalqımla, millətimlə həmrəy olduğumu bildirdim... Orada eşitdim ki, naxçıvanlılar bu 

dəhşətli faciə ilə əlaqədar ayağa qalxıblar, hətta о vaxt cəsarətli bir qərar qəbul ediblər: Azərbaycana qarşı 

edilən cinayətə, təcavüzə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sovetlər İttifaqının tərkibindən çıxmaq haqqında 

qərar qəbul ediblər... Naxçıvanlıların bu cəsarətli addımı о vaxt Sovetlər İttifaqında yeganə bir addım idi... Bu, 

naxçıvanlıların nə qədər cəsarətli, qeyrətli, nə qədər azadlıqsevər və müstəqilliyə nə qədər bağlı olduqlarını 

dünyaya sübut etdi, nümayiş etdirdi". 

17 noyabr 1990-cı ildə keçirilən Muxtar Respublika Ali Sovetinin birinci sessiyası milli dövlətçilik 

ənənələrimizin bərpasında mühüm rol oynadı. 

Sessiyada ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Respublikası adından "Sovet", "Sosialist" sözləri çıxarıldı, 

onun "Naxçıvan Muxtar Respublikası" adlandırılması haqqında qərar qəbul edildi. Həmin sessiyada Naxçıvan 

MSSR Ali Sovetinin də adı dəyişdirildi, bundan sonra onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

adlandırılması haqqında qərar qəbul edildi. Sovetlər Birliyinin yaşadığı, onun iti qılıncının kəsdiyi bir dövrdə 

muxtar respublikanın adından "Sovet", "Sosialist" sözlərinin çıxarılması həqiqətən də böyük uzaqgörənlik tələb 

edirdi. Bu addımı atmaq ilk növbədə kommunist rejiminin qatı və kəskin qəzəbinə düçar olmaq demək idi. 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan parlamentinin həmin sessiyasında muxtar respublikanın 

dövlət rəmzləri haqqında məsələ də geniş müzakirə olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəmzi olan üç-

rəngli dövlət bayrağının bərpa edilməsi, onun Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edil-

məsi qərara alındı. 

Bununla bərabər Naxçıvan parlamenti qanunvericilik təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı 

qarşısında məsələ qaldıraraq Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə yenidən baxılmasını təklif etdi. 

1991-ci il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan MR-in ictimai-siyasi həyatında onun müqəddəratını həll 

edəcək mühüm hadisələr baş verdi. Naxçıvan əhalisinin müdrikliyi və uzaqgörənliyi həm də onda oldu ki, böyük 

uzaqgörənlik nümunəsi göstərərək düzgün rəhbər seçimi edə bildilər. Sentyabrın 3-də xalqın təkidli tələbindən 

sonra Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildi. Heydər Əliyev həmin 

sessiyadakı çıxışında da bir daha hakimiyyət arzusunda olmadığını, bu niyyətlə Azərbaycana qayıtmadığını bəyan 

etdi. Amma bununla birlikdə böyük siyasətçi bölgənin ağır sosial-iqtisadi vəziyyətində, xüsusən də torpaqlarına 

düşən təcavüzünün genişləndiyi bir dövrdə onun taleyinə də biganə qala bilməzdi. "Мən bu zamanın, bu 

dəqiqələrin, bu saatın hökmünü nəzərə almaya bilməzdim... Мən öz prinsiplərimə sadiq qalaraq Azərbaycanın, 

Naxçıvanın belə vəziyyətində, çətin dövründə üzərimə düşən vəzifənin icrasından geri çəkilə bilməzdim. Мən öz 

taleyimi xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini indi bu müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm". 

Əlbəttə, Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə Sədr seçilməsi böyük hadisə 

oldu. Məsələ heç də keçmiş Sovetlər İttifaqının Siyasi Bürosuna mənsub nüfuzlu simalardan birinin - SSRİ 

Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavininin Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsində-muxtar respublikada Ali 

Məclisə Sədr vəzifəsinə seçilməsində deyildi. Heydər Əliyev ilk növbədə Naxçıvanda fəal və peşəkar fəaliyyəti 

ilə milli dövlətçiliyə inam hissini formalaşdıra bildi. Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri 

kimi fəaliyyəti dövründə Azərbaycanın müstəqil, demokratik və dünyəvi dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi üçün 

əməli addımlar atıldı. 
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Naxçıvan üçün ağır bir zamanda qardaş Türkiyənin birmənalı mövqeyi də Ermənistana öz təcavüzkar 

hərəkətlərini həyata keçirməyə mane oldu. 1992-ci ilin may ayında - Şuşa və Laçın şəhərlərinin işğalı dövründə 

Naxçıvana qarşı məkrli planların alt-üst olunmasında məhz bu amil önəmli rol oynadı. Məhz həmin ilin may 

günlərində dünyanın 57 dövləti Ermənistanın Naxçıvana qarşı təcavüzkarlığını pisləmiş, NATO isə bu barədə 

xüsusi bəyanatla çıxış etmişdir. 

Xalqın təkidli dəvətindən sonra 1993-cü ilin iyununda respublikanın siyasi rəhbərliyinə qayıtması ilə 

Heydər Əliyev Azərbaycanı real məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi, milli qurtuluşumuzun, gələcək 

uğurlarımızın əsasını qoydu. Vətəndaş müharibəsi, etnik separatçılıq, dövlət çevrilişləri cəhdlərinin qarşısı 

alındı. Ordu quruculuğuna başlanıldı, düşmənin yeni hücumlarının qarşısı alındı. Tarazlaşdırılmış xarici siyasət 

yeridilməyə, informasiya blokadası yarılmağa başlandı. Ölkədə müasir demokratik dəyərlərə, bazar 

iqtisadiyyatına əsaslanan vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılmağa başlanıldı. 

1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi (referendum) ilə qəbul edilən Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət 

statusu verilir. Buradan isə belə bir məntiqi nəticə doğur ki, əgər 1921-ci ildə bağlanmış Moskva və Qars 

müqavilələri Naxçıvanın tarixi-hüquqi statusunu müəyyənləşdirmişsə, ölkəmizin müstəqilliyi dövründə qəbul 

olunan Əsas Qanunumuz ilə Naxçıvanın statusu ali hüquqi qüvvəyə qaldırılır. Yeni Konstitusiyanın 8-ci fəsli 

bütövlükdə "Naxçıvan Muxtar Respublikası" adlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi olması barədə müddəanın muxtar respublikanın statusunu müəyyən edən maddəyə daxil edilməsi 

mühüm əhəmiyyət daşımaqla bərabər dünya təcrübəsinə də uyğundur. 

1998-ci ilin dekabr ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul olunur. 

Həmin il yanvarın 14-də ölkə başçısı Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Komissiyasının iclasında muxtar respublikanın Konstitusiya layihəsi geniş müzakirə olunur. 

Həmin iclasda dahi rəhbər qəbul olunacaq Konstitusiyanın ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı və muxtar 

respublikanın taleyi üçün oynayacağı rola toxunaraq demişdi: "Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz 

bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması 

üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq". 

Təməli Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, Naxçıvanın xilasına və inkişafına istiqamətlənən yeni həyat 

quruculuğu xətti 1995-ci il 12 noyabr tarixindən - "Heydər Əliyev Konstitusiyası" adlandırılan ilk müstəqil 

Konstitusiyamızın qəbulundan sonra dönmədən və ardıcıllıqla həyata keçirilməyə başlanıb. Bu dövr müstəqil 

dövlətçilik tariximizdə olduğu kimi, Naxçıvanın müasir tarixində də yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. 

Üçüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında muxtar respublikanın 

sosial-iqtisadi inkişafının yekunları barədə geniş təhlilli məruzə ilə çıxış edən Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov 

qısa zamanda keçilən yola nəzər salmaqla yanaşı belə bir tarixi gerçəkliyi də xüsusi vurğuladı ki, ölkəmiz 

durğunluq və dağıdıcılıq mərhələsindən dirçəliş və quruculuq mərhələsinədək şərəfli bir yol keçib: "Əgər 1990-

1993-cü illərdə Azərbaycanda xaos hökm sürürdüsə, bu gün sabitlikdir. O vaxt hərc-mərclik vardı; bu gün 

insanlar əmin-amanlıq içərisində yaşayırlar. O vaxt siyasi mühitdə və iqtisadiyyatda dərin böhran yaranmışdır, 

xalq təsərrüfatı tənəzzülə uğrayırdı. Bu gün Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə lider dövlətə çevrilmişdir". 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində aparılan məqsədyönlü siyasət məhsul istehsalının və 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə gətirib çıxarıb. Bu inkişaf bölgədə əhalinin artımına və məskun-

laşmasına da öz təsirini göstərib. Son on ildə muxtar respublikanın əhalisi 40 min nəfər artaraq 400 min nəfərə 

çatıb. 

Naxçıvan ölkəmiz üçün həmişə strateji əhəmiyyətli bir bölgə olub. Görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin düşünülmüş və uzaqgörən siyasətində bu amil həmişə üstün yer tutub. Dahi rəhbər siyasi fəaliyyətinin 

ауrı-ауrı dövrlərində bu diyarın möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi qayğı göstərərək deyib: "Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi hadisə olubdur. Bu çətin bir dövrdə böyük bir mübarizənin nəticəsi olubdur". 

Prezident İlham Əliyev də bu ənənəni, siyasi xətti uğurla davam etdirir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında həyata keçirilən siyasət bölgənin Azərbaycanın tərkibində ərazi bütövlüyünün qorunub 

saxlanılmasına, onun statusunun möhkəmlənməsinə xidmət edir. Dövlət başçımız bölgənin 

möhkəmləndirilməsinin vacibliyindən danışaraq deyib: "Naxçıvana daim xüsusi diqqət göstərilməlidir. 

Naxçıvan Azərbaycanın qədim diyarıdır, qədim torpağıdır, strateji əhəmiyyətə malikdir...". 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi-

mədəni həyatı ilə həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf yolunu uğurla davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin 

sözləri ilə desək "Muxtar respublika bu gün də milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısıdır, ölkəmizin 

iqtisadi qüdrətinin artırılmasına və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir". 

 
Naxçıvan.-2009.-№19.-S.189-197. 
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Nuhçıxan-Naxçıvan 
 

İsa HƏBİBBƏYLİ, 

АМЕA-nıп həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan qədim Naxçıvan diyarı kiçik əraziyə malik olmasına 

baxmayaraq, uzun əsrlər boyu həmişə ciddi elmin və böyük siyasətin maraq dairəsində olmuşdur. Naxçıvanın 

tarixi və beynəlxalq əlaqələri də, görkəmli ziyalıları da, hətta Naxçıvan sözünün formalaşması da daim diqqəti 

cəlb etmişdir. 

İndiyədək Naxçıvan sözünün mənşəyi və etimologiyası barədə ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə müxtəlif fikirlər 

meydana çıxmışdır. Mənbələrdə Naxçıvan sözünün əsasən Naxsuana1, Aksuana2, Nəşəva3, Akçıobon4, Naxçir-

van5 Naxçivan6, Nəqşi-cahan7 şəklində işlədildiyi barədə məlumatlar mövcuddur. Bu etimoloji vahidlərin hərəsi 

müxtəlif tarixi mərhələlərdə yaranmış və yarandığı dövrün ictimai-siyasi şəraitinin nəticəsində formalaşmışdır. 

Belə ki, Naxsuana coğrafi adı yunanlara, Aksuana saklara, Nəşəva ərəblərə, Nəxçir ifadəsi, yaxud Naxçı tayfa 

bildirən sözlər parfiyalılara, Nəqşi-cahan söz birləşməsi isə farslara aid mənbələrdə özünə yer almış, zaman-

zaman yayılaraq genişlənmişdir. Tədqiqatçılardan Avropa yönlü araşdırma aparanlar yunan mənbələrinə, yəni 

Klavdi Ptolemeyin "Coğrafi təlimlər" kitabına, şərqşünaslar isə ərəbdilli və farsdilli mənbələrə üstünlük 

vermişlər. Beləliklə, Naxçıvan sözünün çoxsaylı etimoloji mənaları və çoxvariantlı adları əmələ gəlmişdir. XX 

əsr boyu hər tədqiqatçı öz məqsədlərinə uyğun olaraq yuxarıda qeyd edilən mənbələrdən birinə üstünlük 

vermişdir. Belə məqamlarda Naxçıvanın yaşının qədimliyini isbat etmək istəyənlərin seçimi ilə Naxçıvan 

sözünün türk mənşəli olduğunu təsdiqləmək niyyətini izləyənlərin fikirləri fərqli olmuşdur. Beləliklə, fikirlər 

haçalanmış, eyni sözün çox-saylı variantları meydana çıxmış və yayılmışdır. 

Fikrimizcə, digər bu tip məsələlərlə yanaşı, Naxçıvan sözünün etimologiyasını izah edərkən Avropa 

yönlü qaynaqlara, yaxud ərəb-fars mənbələrinə üstünlük verilməsi һəт də keçmiş sovet hakimiyyəti zamanı milli 

söy-köklə bağlı məsələlərin xalqın özünəməxsus qədim mənbələr əsasında öyrənilməsinin məhdudlaşdırılması 

ilə bağlı olmuşdur. Vaxtilə xalqın kimliyini, söykökünü, formalaşma proseslərini yerli materiallar, milli 

qaynaqlar əsasında öyrənməyə cəhd göstərən Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əlisgəndər Cəfərzadə, Əmin Abid, 

Bəkir Çobanzadə və başqaları kimi görkəmli ziyalıların keçən əsrdə sovet doktrinası tərəfindən gerçəkləşdirilən 

repressiyaların acı təqiblərinə məruz qalmaları, onların həyatının faciəli sonluqları uzun zaman bu istiqamətdə 

düşünüb-daşınmağın qeyri-mümkünlüyünü müəyyən etmişdir. XX əsrin altmışıncı illərində Nuhun tufanı 

hadisəsi, Gəmiqaya qayaüstü rəsmlərinin milli mənşəyi ətrafında ilkin mülahizələr irəli sürən Əbülfəz 

Hüseyninin aqibəti tədqiqatçıları Azərbaycan xalqının qədimliyini və zənginliyini aydınlaşdıran araşdırmalara 

ehtiyatla yanaşmağa vadar etmişdir. Nəhayət, ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra bu istiqamətdə ciddi və 

əhəmiyyətli tədqiqatlar meydana çıxmağa başlamışdır. Bu mənada hazırkı mərhələdə milli söyköklə, etnik 

formalaşma prosesləri ilə əlaqədar ərsəyə gələn, geniş ictimaiyyətə təqdim olunan tədqiqat əsərləri müstəqillik 

dövrü Azərbaycan elminin bəhrəsidir. Fikrimizcə, son illərdə bu kontekstdə Naxçıvan sözünün mənşəyi ilə bağlı 

yeni yanaşmaları ifadə edən tədqiqatların üzə çıxması da ölkəmizdə hazırkı tarixi şəraitdə digər sahələrdə 

olduğu kimi, elmi araşdırmalar baxımından da milli maraqların ön mövqeyə çəkilməsi ilə əlaqədardır. Bu cəhət-

dən "Bir daha Naxçıvan sözünün etimologiyası haqqında" adlı ümumiləşdirici və yeni elmi mövqeyi izləməyə 

yönəlmiş dəyərli məqalənin müəlliflərinin təqdirəlayiq işi ayrıca qeyd edilməlidir8. 

Beləliklə, Naxçıvan sözünün mənşəyinin araşdırılmasında ölkənin özünə məxsus mənbələrə, yerli 

materiallara istinad edilməsi, üstünlük verilməsi prosesi başlanmışdır. Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda 

Naxçıvan sözünün mənşəyinin bu diyardakı toponimlərlə, əfsanə və rəvayətlərlə əlaqəli açıqlanmasının 

gerçəkliyi daha çox ifadə edəcəyi şəksizdir. Son illərdə Azərbaycan miqyasında qədim tariximizin 

öyrənilməsinə dövlət səviyyəsində göstərilən böyük qayğı, о cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun həmin istiqamətdə imzaladığı sərəncamların işığında aparılan genişmiqyaslı 

tədbirlər sayəsində əldə edilən zəngin materiallar, formalaşan elmi qənaətlər Naxçıvan sözünün mənşəyi ilə 

bağlı yeni formatda mülahizələrin ön mövqeyə çəkilməsini şərtləndirir. 

Müşahidələr göstərir ki, muxtar respublikanın ərazisində Naxçıvan sözü ilə səslənən yerli materiallar 

arasında Nuh tufanı hadisəsi ilə bağlı toponimlər, əfsanə və rəvayətlər çoxluq təşkil edir. Belə ki, regionda 
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Nuhdaban, Nuhəcir (Nəhəcir), Nuhram (Nehrəm) kimi qədim yaşayış yerləri ilə əlaqədar toponimlərin, habelə 

Nəbi yurdu, Qaranquş yaylağı, Naharbaşı məscidi (Ordubad) kimi yer adlarının, Peyğəmbər ayağı pirinin 

çağımıza qədər yaşaması burada Nuhun tufanı hadisəsinin dərin iz qoyduğunu göstərir. 

Fikrimizcə, qeyd olunan toponimlərin Naxçıvan diyarındakı məşhur Gəmiqayaya уахın ərazilərdə 

yerləşməsi Nuhun tufanı hadisəsinin bu regionla bağlılığı ehtimalını daha da qüvvətləndirir. Bu baxımdan 

yanaşdıqda Nuh peyğəmbərin gəmisinin son dayanacaqlarından biri olan Gəmiqayanın sağ və sol ətəklərindəki 

Nürgüt, Nüvədi kimi yaşayış yerlərinin adlarının da müəyyən səviyyədə Nuh hadisəsi ilə səsləşdiyini etimal 

etmək olar. Hətta Gəmiqayanı qabaq-qənşərində, Naxçıvandan çox da uzaq olmayan ərazilərdə tərkibində Nuh 

elementi olan Nəhənd, Nehran, Nehram, Nəhqan kimi toponimlərin4 olması həmin mülahizəni gerçəkliyə daha 

da yaxınlaşdırır. Özündə qədim tarixin izlərini əks etdirən bu qəbildən olan çoxsaylı toponimlər Naxçıvan 

diyarının dünya tufanı, Nuh hadisəsi ilə əlaqədar olduğunu açıq-aşkar diqtə edir. Bütün bunlar isə Naxçıvanın 

Nuhçıxan, həzrəti Nuh peyğəmbərin gəmisinin gəlib çıxdığı məkan olduğu barədəki mülahizələrin reallığına 

inamı artırır. Məşhur Gəmiqaya üzərində qayıq, gəmi, tufan, qasırğa təsvirlərinin geniş yer tutması da 

toponimlərdə yaşayan həqiqətlərin qayaüstü rəsmlərdəki daha bir təsdiqnaməsidir. 

Toponimlərlə yanaşı, Naxçıvan ərazisində Nuhun tufanı hadisəsini yaşadan əfsanə və rəvayətlər də 

çoxluq təşkil edir. Dünya tufanı hadisəsinin əhatə etdiyi coğrafiyada heç bir ərazidə Naxçıvandakı qədər bu 

hadisə ilə səsləşən çoxsaylı mifoloji motivlərin, əfsanə və rəvayətlərin, etnoqrafik materialların olması qeydə 

alınmamışdır. Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin уеrə endiyi Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin ən uca zirvəsi 

sayılan Qapıçıq dağının yaxasındakı Gəmiqayadan və ətraflardakı ərazilərdən toplanmış zəngin folklor 

materialları da tarixin pozulmaz naxışlarıdır. Son illərdə Nuhun tufanı ilə bağlı AMEA-nın müxbir üzvü Hacı 

Qadir Qədirzadə, filologiya elmləri doktoru Yusif Səfərov, filologiya elmləri namizədi Məhsəti İsmayıl, tarix 

elmləri namizədi Türkan Qədirzadənin və Rafiq Babayevin topladıqları folklor nümunələri, etnoqrafik 

materiallar Naxçıvan ərazisində bu məsələ ilə səsləşən şifahi xalq ədəbiyyatı yadigarlarının zənginliyini qabarıq 

şəkildə nümayiş etdirir. Maraqlıdır ki, toplanmış folklor nümunələrində Nuhun gəmisi və tufanı ilə bağlı ən 

müxtəlif məsələlərlə, ayrı-ayrı detallarla yanaşı, ulu peyğəmbərin və övladlarının Naxçıvan ərazisində yaşayış 

məskənləri salmasını, burada yaşamasını, fəaliyyət göstərməsini nəzərə çatdıran motivlər də vardır. Məsələn, 

"Nuhdaban əfsanəsi"ndə deyilir ki: "Nuh Nəbi sözün qurtardı. Dayandığı yerdən bir addım irəli atdı. Ayağı 

torpağa gələndə pəncəsi yox, dabanı уегə dəydi. Oğulları həmin yerdə yurd saldılar. Adına da Nuhdaban 

dedilər"10. 

Nuhla bağlı Naxçıvan ərazisindən toplanmış materiallarda ulu peyğəmbərin öz övladlarına bu ərazidəki 

"tüstüsüz alova bürünən", "od tutub yanan" dağların: Gəmiqaya, İlandağ və Ağrıdağın arasında yurd salmağı 

məsləhət görməsi motivi də öz əksini tapmışdır. Үеnə də "Nuhdaban" əfsanəsində oxuyuruq: "Nuh Nəbi dedi: 

- Gördüyünüz elə belə od deyil. Sirli, möcüzəli oddur. Bu torpağın mayası oddan yoğrulmuşdur. Burda 

hər şey öz qidasını oddan - yalovdan alır. Yanan dağların biri Gəmiqaya, biri İlandağ, biri Ağrıdağdır. Bu arada 

yurd salın. Dediyim üç dağ sizə qüvvət, bərəkət verəcək. Bərkdən, şərdən, yağıdan qoruyacaq"11. 

Diqqətlə nəzər salsaq, Naxçıvan şəhəri məsafə etibarilə Naxçıvandakı Gəmiqaya ilə Türkiyə 

ərazisindəki Ağrıdağın tən ortasında yerləşir. Bundan başqa, "Nuh əfsanəsi" adlı toplama materialında konkret 

olaraq Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərində məskunlaşdığma dair də məlumatlar vardır. Əfsanədən öyrənirik 

ki, "rəvayətə görə Nuh Nəbi oğlanlarıyla Naxçıvanda məskən saldı. Gəmisi də Ordubadın Nəsirvaz kəndi 

yaxınlığındakı Gəmiqayada qaldı"12. 

Hətta XIX əsrin səksəninci illərində Naxçıvanda yaşayıb-işləmiş tanınmış rus maarifçi ziyalısı 

K.A.Nikitinin də yerli əhali arasından topladığı materiallarda Naxçıvan şəhərinin Nuh peyğəmbər tərəfindən 

salınmasına dair konkret mətləblər ifadə olunmuşdur: "Nuh hazırda Naxçıvan şəhərinin olduğu yerdə 

məskunlaşmışdır. O, burada gələcək şəhərin əsasmı qoymuş və ailəsini orada yerləşdirmişdir. Şəhərin "ilk 

məskunlaşma yeri", yaxud "birinci dayanacaq" mənasını bildirən adı da buradan əmələ gəlmişdir. 

... Nuh və onun nəsli uzun illər Naxçıvanda yaşamışdır. Rəvayətə görə ilk insan nəsilləri buradan 

yayılmışdır. Nuhun özü, bacısı və ailənin bəzi digər üzvləri Naxçıvanda vəfat etmiş və orada dəfn 

olunmuşlar"13. 

Mənbələr əsasında həzrəti Nuh peyğəmbərin məzarının da Naxçıvan şəhərində olduğu müəyyən 

edilmişdir14. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun xüsusi sərəncamı 

əsasında Naxçıvan şəhərindəki Nuh türbəsi yenidən bərpa olunmuşdur. Nuh peyğəmbərin məzarı üstündə 
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ucaldılmış düşündürücü türbə yeni sivilizasiyanın Naxçıvan diyarındakı izlərinə və böyük tarixi-əfsanəvi 

şəxsiyyətə bəslənilən ehtiramı dolğun şəkildə ifadə edir. 

Başqa bir məsələ: Naxçıvan sözünün tərkibindəki Nax komponenti də Nuhla bağlı məna ifadə edə bilər. 

Doğrudur, tədqiqatlarda Nax-dan əsasən nax-lar, yəni Nax etnosu, Nax tayfası kimi bəhs edilir15. Və qədim 

tariximizdə naxçı qəbiləsi, Nax tayfaları məlum olduğu halda konkret mənada ayrıca Nuh qəbiləsi, yaxud 

tayfası qeydə almmamışdır. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, geniş anlamda bəşəriyyət yeni həyata Nuhun 

tayfası, Nuhun törəmələrinin artması ilə başlamışdır. Ümumiyyətlə, insan oğlu həzrəti Nuh peyğəmbərin 

tayfasının törəməsidir. Millətlər və xalqlar Nuh peyğəmbərin törəmələrinin davamçılarıdırlar. Həzrəti Nuh 

peyğəmbər ayrılıqda götürülmüş bir xalqın, xüsusi bir etnik qrupun deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin ulu babasıdır. 

Buna görə də Naxçıvan sözünün tərkibindəki "Nax" komponenti çox asanlıqla Nuh kimi də oxuna bilər. Məlum 

olduğu kimi, həzrəti peyğəmbərin hazırda türk-müsəlman dünyasında Nuh kimi yazılan və tələffüz edilən adı 

ауrı-ауrı qövmlərdə Noy, hətta Nox kimi də işlədilir16. İndi də Noy forması Avropa xalqlarının dillərində 

qalmaqdadır. Bizə görə Nax etnosu zaman-zaman dəyişərək Nuh-Noy-Nox-Nax, yaxud da Noy-Nuh-Nox-Nax 

şəklini almışdır. Azərbaycan dilində fonetik hadisə kimi h-y, yaxud da y-x, o-a səsdəyişməsi proseslərinin 

olduğunu nəzərə alsaq, Nuh-Noy, Nox-Nax formasındakı inkişafı asanlıqla izləmək və qəbul etmək olar. Yəni 

Nax etnosunun Nuh, Noy, Nax sözləri və anlayışları ilə əlaqədar olması mümkün ola bilən bir haldır. Vaxtilə 

akademik Ağamusa Axundov da Nax etnosunun nəticə etibarilə Nuh adından yaranması barədə etimal irəli 

sürərək yazmışdı: "Toponimin (Naxçıvan yer adının-İ.H) birinci tərkib hissəsi Nax Nuh peyğəmbərin adının 

fonetik variantıdır... Beləliklə, Naxçıvan - "Nuhçuların (Nuh tərəfdarlarının) məskəni" mənasını bildirən qədim 

toponim, Naxçıvan sözü yaranmışdır"17. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, etnos mənasında Nax elə Nuh deməkdir. Bu fikrə etiraz edənlər də ola 

bilər. Lakin bütün insan nəsilləri kimi, Naxların da Naxçıların da Nuh peyğəmbərin törəmələrinin davamçıları 

olmaları məntiqi mənada qəbul edilən mülahizədir. Bu isə о deməkdir ki, Nuhçıxan elə Naxçıvan mənasını ifadə 

edir. 

Adətən müqəddəslik qazanmış varlıqlar, о cümlədən Nuh peyğəmbər, Dədə Qorqud həm də ad qoyan 

kimi tanınırlar. Tədqiqatçılar da о fikirdədirlər ki, "Nuh əfsanələrində adlar müəyyən əlamətlər nəzərə alınmaqla 

Nuh Nəbi tərəfindən verilib"18. Lakin müdrik peyğəmbər kimi Nuhun yaratdığı уегə, saldığı yaşayış mərkəzinə 

özünün admı qoyması yəqin ki, doğru, yaxud mümkün olmazdı. Buna görə də fikrimizcə, ya Nuh peyğəmbərin 

övladları, ya da dünya tufanından sonra formalaşmış insan toplusu müqəddəs peyğəmbər tərəfindən yaradılmış 

yaşayış məskəninə onun şərəfinə Nuhçıxan adı vermişdir. Nuhçıxan Nuhun törəmələrinin və ya ən yaxın 

tərəfdarlarının formalaşdırdığı yaşayış məskəni adıdır. Nuhçıxan sözü Naxçıvan adının ilkin variantı, yaxud ilk 

əsas variantlarından biridir. 

Мənа etibarilə Naxçıvan sözünün ilkin mənşəyində dayanan Nuhçıxan sözü özündə bir çox mətləbləri 

əhatə edir: 

"Nuhçıxan-Naxçıvandır. Yəni Naxçıvan Nuh peyğəmbərin gəlib çatdığı məkandır. 

"Nuhçıxan Nuhun özünün və övladlarının məskən salıb yaşadığı yerdir. 

"Nuh peyğəmbərin dünya tufanı bəlasından xilas olub, yenidən bəşəriyyətə qaytarıldığı yer 

Nuhçıxandır-Naxçıvandır. Yəni Nuh peyğəmbər yeni həyata buradan başlamışdır. 

"Nuhçıxan - Nuh peyğəmbərin övladları vasitəsilə insan nəslinin yenidən yaranıb meydana çıxdığı və 

dünyaya yayıldığı yerdir. 

"Nuhçıxan-Nuh tayfasından törəyənlərin ilkin beşiyidir. 

"Nuhçıxan - həzrəti Nuh peyğəmbərə iman gətirib, onu tanıyan və qəbul edənlərin, onun tərəfdarlarının 

yaşadığı məkandır. 

"Nuhçıxan-Naxçıvan bəşər sivilizasiyasının tarixi yadigarlarından biridir. 

Bütün bunlar Naxçıvanın Nuh yurdu, Nuhçıxan, yeni sivilizasiyasının başlandığı yer olduğunu 

düşünməyə bir daha əsas verir. Deməli, Naxçıvan-Nuhçıxandır. Naxçıvan böyük sivilizasiyanın yaşıdıdır. 

Naxçıvanın yaşı həzrəti Nuh peyğəmbərin əfsanəvi gəmisinin уеrə, ana torpağa endiyi vaxtdan başlanır. Bu yer 

ən qədim zamanlardan ilk insanların, Nuh tayfalarının ilkin yaşayış məskəni olmaqdan əsaslı bir şəhər 

mədəniyyəti səviyyəsinə çatanadək böyük bir yol keçmişdir. Hazırkı Naxçıvan şəhəri həb qədim dövrlərdə 

həmin zəngin tarixi zəmində yaranıb formalaşmışdır. 
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Naxçıvanın memarlıq inciləri 
 

Xalqın milli varlığı, milli ruhu onun mədəniyyətində əbədi yaşayır 

 

Dünyada böyük dövlətlər var, amma böyük abidələr 

yarada bilmirlər, çünki imkanları yoxdur... 

Heydər ƏLİYEV 

Məmməd MƏMMƏDOV,  

MR АН Məclisinin deputatı, 

tarix elmləri namizədi, əməkdar jurnalist 

 

Bu sözləri xalqımızın ümummilli lideri Naxçıvan şəhərində Mömünə xatun məqbərəsini ziyarət edərkən 

söyləyib. Dahi öndər "bizlər çox vaxt bu abidəni gözəl memarlıq abidəsi kimi təbliğ edirik" deyərək bu sənət 

əsərinin çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizin yaşadılması istiqamətində oynadığı rola da toxunub: "Bu abidənin 

memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün bəlkə daha da böyük qiyməti Azərbaycanın qədim dövlət olmasını 

göstərməsidir. Bu, təkcə memarlığın zənginliyini yox, dövlətçiliyin nə qədər qədim olduğunu, nə qədər möhkəm 

olduğunu da göstərir. Əgər dövlətçilik o qədər yüksək səviyyədə olmasaydı, onlar bu cür abidənin yaradılması 

barədə qərar qəbul edə bilərdilərmi? ". 

 

Tariximizin tədqiq və təbliğinə maraq artıb 

 

"Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında" Muxtar Respublika Ali Məclisi sədrinin imzaladığı sərəncam 

əsasında burada 1157 abidə qeydə alınıb, onlardan 56-sı dünya əhəmiyyətli abidə olub. Hər biri də xalqımızın 

zəngin və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini özündə yaşadan memarlıq inciləridir. O incilər ki, onlar tariximizin 

on ikinci yüzilliyindən başlayaraq bu günümüzə qədər ayrı-ayrı dövrlərdə,  məqamlarda  inşa olunublar, iqtisadi 

qüdrətimizi, gücümüzü, başlıcası isə varlığımızı dünyanın yaxın-uzaq ölkələrinə tanıdıblar. 

Əslinə qalsa həyata keçirilən bu tədbirlər də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında muxtar respublikanın uzun müddət üçün işlənib hazırlanmış inkişaf strategiyasından qaynaqlanıb. 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin yaradılmasına həsr olunan geniş müşavirədə "Naxçıvan ərazisində həddindən 

çox dünya miqyaslı tarixi-memarlıq abidələri var... Onların hər biri Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini, 

adət-ənənələrini göstərən abidələrdir" - deyən ulu öndər böyük təəssüflə onu da qeyd edib ki, hələ də bunlar 

haqqında tarixi mənbələr və toplular yoxdur. 

Dahi öndər həmin çıxışında qarşıda duran mühüm vəzifələrdən də danışıb. Böyük narahatçılıqla deyib 

ki, "əgər bizim millətimizin keçmişini, tarixini, mədəniyyətini, onun mənbəyini bizim alimlərimiz, ziyalılarımız 

tədqiq etməsələr, sübut etməsələr bəs bunu kim edəcəkdir. Bax, bütün bu səbəbdən mən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Elmlər Akademiyasının bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul etmişəm". 

 

Daşlar dil aşıb danışır... 

 

Alimlərin fikrincə, Naxçıvanda hər daşın, hər qayanın altında bir tarix yatır. Bu yaxınlar-da bölgədə 

keçirilən mötəbər elmi toplantıda - beynəlxalq simpoziumda iştirak edən mütəxəssislərin yekun rəyləri də 

bundan ibarət olub ki, məmləkətimizin ayrılmaz bir parçası olan bu diyar bəşər sivilizasiyasının, mədəniyyətinin 

ən başlanğıc nöqtələrindən biri olub. Bu qədim və keşməkeşli tarixi sübut edən mənbələr, amillər çoxdur: ilk 

insanların yaşadıqları mağaralar, qədim yaşayış yerləri, erkən şəhər mədəniyyəti, möhtəşəm qala divarları, 

qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəlləri, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan memarlıq inciləri... 

Qazma, Əshabi-kəhf, Kilid mağaralarında daş dövrü mədəniyyətinin izləri aşkar olunub. Bu yerlərdə 

insanlar ibtidai icma dövründə yaşayıblar. Eramızdan əvvəl dördüncü minilliyin sonu və ikinci minilliyin 

əvvəllərində isə Naxçıvan ərazisində Oğlanqala, Qarabağlar, Çalxanqala, Govurqala kimi qala-şəhər 

məntəqələri fəaliyyət göstərib. Gəmiqaya rəsmləri kimi təsviri sənət abidələri, bədii tərtibatlı boyalı qablar, tunc 
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məmulatları və sairə Naxçıvanın qədim tayfalarının həyat tərzini, dini-ideoloji və fəlsəfi-estetik dünyagörüşünü 

əks etdirir. 

Sonrakı dövrlərdə də Naxçıvan Şərqlə Qərb arasında mühüm karvan yolları üzərində yerləşən iri ticarət 

mərkəzinə çevrilib. Bu amil heç də bölgəyə həmişə xeyir-bərəkət, bolluq gətirməyib. Bu səbəbdən də uzun illər 

boyu o, döyüş meydanlarına çevrilib. Hətta qədim romalılar, parfiyalılar, sasanilər də neçə əsrlərlə bu torpağa 

göz tikiblər. 

IX-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətlərinin tərkibinə daxil olan Naxçıvan təkcə ayrılmaz parçası 

olduğu Azərbaycanın deyil, həm də Yaxın və Orta Şərqin gözəl və əzəmətli şəhərlərindən birinə çevrilir. O, 

böyük ticarət və sənaye, mədə-niyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanır. XII əsrdə isə Naxçıvan 

Azərbaycanın Atabəylər-Eldəgizlər dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra onun qüdrəti daha da artır. 

Regionda çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin təməli də məhz o dövrdə qoyulur. Xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyev tariximizin tədqiqi, öyrənilməsi və təbliği sahəsində bu amillə bağlı qarşıda duran vəzifələri 

aydın və konkret şəkildə belə göstərib: "Bugünkü Azərbaycanın böyük bir hissəsi, həm Naxçıvan tərəfdə olan 

hissəsi, həm də Araz çayının o tərəfindəki hissəsi Azərbaycan dövləti, Atabəylər dövləti olubdur. Ona görə də 

biz buna tarixi qiymət verməliyik". 

 

Orta əsr Naxçıvan memarlıq məktəbi və onun ilk əsəri 

 

XII əsrdə Azərbaycan intibahı özünü iki zirvədə xüsusilə göstərə bilib: ədəbiyyat sahəsində və 

memarlıqda. Böyük rus şərqşünası Yevgeni Bertelsin belə bir fikri var: "Əgər dünyanın bütün dövrlərində 

yaşamış şairləri bir cərgəyə düzmək lazım gəlsə, mən birinci yeri tərəddüd etmədən Nizami Gəncəviyə 

verərdim". Sənətşünaslar isə belə deyirlər: Dahi Nizami poeziyada hansı zirvəni kəşf edə bilmişdirsə, Naxçıvan 

memarlıq məktəbi öz sahəsində ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Naxçıvan memarlıq məktəbi öz dövrünün ən 

yüksək nailiyyəti olmaq etibarı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olub . O, türk, ərəb, səlcuq 

memarlıq xüsusiyyətlərinin əsas ştrixlərini özündə birləşdirərək heç bir mədəniyyəti təkrar etməyib. 

Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi və ən görkəmli nümayəndəsi olmaqla Qərb 

ölkələrində bu sənətin imzasız olduğu bir dövrdə Şərq-aləmində bir sıra şah əsərlərin müəllifi kimi tanınıb. 

Böyük rus alimi, akademik M.V.Alpatov onun yaradıcılığından söz açaraq deyib ki, "belə yüksək memarlıq 

forması duyğusuna, kompozisiyasının bu cür klassik bişkinliyinə və ifa mükəmməlliyinə bu dövrdə Orta Avropa 

memarlığında təsadüf olunmur". 

Memar Əcəmi həm də öz zəmanəsinin elmi biliklərinə yiyələnmiş, hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyət 

olub. Bu məktəb Şərq dünyasına Əmirəddin Məsud Naxçıvani, Əhməd ibn Əyyub əl-Hafiz Naxçıvani kimi dahi 

memarlar, sənətkarlar bəxş edib. Bu dövrdə həndəsə və riyaziyyat elmləri də yüksək dərəcədə inkişaf etdiyindən 

bu elmi bilik və vərdişlərin tətbiq olunduğu sahələrdən biri də memarlıq olub. 

Memar Əcəminin yaradıcılığında formalaşan memarlıq tiplərindən ən bitkini qülləvarı türbələr olub. 

Ayrı-ayrı nüfuzlu şəxslərin xatirəsinə ucaldılan bu monumental abidələr el arasında uzun illər "Günbəz" adı ilə 

də tanınıblar. Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən və yerli camaat arasında "Atababa günbəzi" adı ilə 

tanınan Yusif Küseyr oğlu türbəsi 1162-ci ildə inşa olunub. O, ustad memarın bu günümüzə gəlib çatan ilk 

böyük əsəri olub. Sərdabə və yerüstü qülləvarı hissədən ibarət olan bu abidənin kitabəsində də onun kimin 

şərəfinə və hansı tarixdə inşa olunduğu da əksini tapıb: "Bu türbə xacə, canlı rəis, dinin zəkası, islamın camalı, 

şeyxlər başçısı Yusif Küseyr oğlunundur”. Digər kitabədə isə onun "Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin 

əməli" sözləri yazılıb. 

Şeyxlər başçısının türbəsi ikiqatlı olub, səkkizbucaqlı formadadır. Sərdabə yer altına salındığından türbə 

ətrafdan bir-qatlı qüllə kimi görünür. Abidə ilk baxışdan tutumunun həndəsi təmizliyi, nisbətlərinin incəliyi və 

harmonik gözəlliyi ilə seçilir. Əsas tikinti və bəzək hörgüsü kimi bir materialdan - bişmiş kərpicdən ustalıqla elə 

istifadə olunub ki, o da abidənin həndəsi biçiminin bütövlüyünü gücləndirməklə bərabər ona vahid, qırmızımtıl 

kalorit verir. Kompozisiyanın sadə olmasına baxmayaraq, bu abidə özünün düzgün münasibliyi, ornament 

bəzəyinin zənginliyi ilə də seçilir. 

 

Mədəni-maarif.-2009.-№5/6.-S.15-17 
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Prezident İlham Əliyev: Naxçıvanın uğurlu inkişafı  

ölkəmizin gücünü göstərir 
 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri göstərdi ki, 

ölkəmizin bu qədim diyarında son illər sosial-iqtisadi sahələrdə böyük uğurlar qazanılmışdır. Dövlət 

başçısının açılışında iştirak etdiyi obyektlərin sırasının geniş olması da bu fikri təsdiqləyir. Naxçıvan 

şəhərində Heydər Əliyev Sarayının əsaslı şəkildə yenidən qurulması, Şahmat Mərkəzinin istifadəyə 

verilməsi, “Badamlı” mineral sular zavodunun işə salınması, Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun, 

Şərurda Olimpiya-İdman Kompleksinin, Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni binasının açılış 

mərasimləri Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi, muxtar 

respublikada da sosial-iqtisadi sahələrə ciddi diqqət yetirdiyini, əhalinin rifah halının daha da 

yaxşılaşmasına daim qayğı göstərdiyini nümayiş etdirdi. Xatırladaq ki, dövlət başçısı səfər çərçivəsində 

muxtar respublikanın gələcəkdə daha da qüdrətlənməsi, çiçəklənməsi üçün bir sıra dəyərli tövsiyələrini 

vermişdir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə muxtar respublika Ali 

Məclisinin sədri Vasif Talıbov çıxış edərək bu qədim diyarın son beş ildə keçdiyi inkişaf yolundan danışmış, bu 

inkişafın dövlətimizin başçısının qayğısının nəticəsi olduğunu diqqətə çatdırmışdır: “Ölkə Prezidentinin 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına etdiyi səfərlər zamanı 40-dan çox mühüm əhəmiyyətli obyektin istifadəyə 

verilməsi, uzun fasilədən sonra muxtar respublikaya təbii qazın nəqlinin bərpa olunması muxtar respublikanın 

inkişafına göstərilən dövlət qayğısının ifadəsidir”. Ötən beş il ərzində muxtar respublikada əsas iqtisadi göstərici 

olan ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalının həcmi 3,5 dəfədən çox artaraq 232 milyon manatdan 796 milyon 

manata çatmışdır. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi isə 637 ABŞ dollarından 2 min 500 ABŞ dollarına çataraq 

4 dəfə artmış, büdcənin həcmi bu dövrdə 48 milyon manatdan 5,7 dəfə artaraq 273 milyon manat olmuşdur. 

İqtisadiyyatın inkişafı muxtar respublikanın xarici iqtisadi əlaqələrinin də artmasına səbəb olmuşdur. Beş il 

ərzində xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 3 dəfə artaraq 39 milyon ABŞ dollarından 104 milyon ABŞ dollarına 

çatmışdır. Beş il ərzində yeni emal və istehsal müəssisələrinin yaradılması sənayenin inkişafına öz təsirini 

göstərmiş, 2004-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə sənaye məhsulunun həcmi 26 milyon manatdan 164 milyon 

manata çataraq 6 dəfə artmışdır. Məhsul istehsalının artımına birbaşa təsir göstərən amillərdən biri də özəl 

bölmənin inkişaf etdirilməsidir. Əgər 2004-cü ildə muxtar respublika sahibkarlarına 3 milyon manata yaxın 

kredit verilmişdisə, cari ildə maliyyə dəstəyinin həcmi 6 dəfə artırılaraq 19 milyon manata yaxın olmuşdur. 

Bunun nəticəsidir ki, 2004-2009-cu illər ərzində muxtar respublikada 184 yeni istehsal və xidmət sahəsi 

yaradılmışdır. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikasında 87 növdə ərzaq, 148 növdə qeyri-ərzaq olmaqla, 

ümumilikdə, 235 növdə məhsula olan tələbat daxili imkanlar hesabına ödənilir. 

Yeni istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi nəticəsində əhalinin məşğulluq səviyyəsi artmışdır. 2003-cü 

il oktyabrın 1-dən 2009-cu il avqust ayının 1-dək muxtar respublikada 40 min 28 yeni iş yeri açılmışdır ki, onun 

da 25 min 942-si, yaxud 65 faizi daimi iş yerləri olmuşdur. 

Son beş ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasına qoyulan investisiyaların həcmi də artmışdır. İnfrastruktur 

obyektlərinin tikintisi davam etdirilmişdir. Təhsil, səhiyyə və digər sosial obyektlər inşa olunmuşdur. Məktəb 

tikintisində Heydər Əliyev Fondu xüsusi fəallıq göstərmişdir. Fondun təşəbbüsü ilə 7 məktəb binası inşa 

olunmuşdur. Elmin inkişafı və Naxçıvan MR-in tarixi ilə bağlı araşdırmaların aparılması istiqamətində ciddi 

nəticələr əldə edilmiş, tarixi abidələrin bərpası ilə bağlı tədbirlər görülmüşdür. Muxtar respublikada meliorasiya 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi, əhalinin taxıla olan tələbatının ödənilməsi sahəsində ciddi nailiyyətlər əldə 

edilmiş, əhalinin təbii qaz və elektrik enerjisinə olan tələbatı tam ödənilmişdir. Bu illərdə əhalinin rifahının 

yaxşılaşdırılması sahəsində mühüm addımlar atılmışdır... 

Əhalinin gəlirlərinin həcmi 2004-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə 3 dəfə artaraq 216 milyon manatdan 684 

milyon manata çatmışdır. 

Adambaşına gəlirlərin həcmi 2004-cü ildəki 582 manata nisbətən 3 dəfə artaraq 1768 manata, orta aylıq 

əmək haqqının məbləği isə 3,5 dəfə artaraq 68 manatdan 235 manata qalxmışdır. Cari ilin 6 ayında isə orta aylıq 

əməkhaqqının məbləği 260 manat təşkil etmişdir. 
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Əhalinin sosial rifahının yaxşılaşması şəxsi vəsait hesabına tikilən fərdi yaşayış sahələrinin də artmasına 

səbəb olmuşdur. Əgər 2004-cü ildə əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 28 min kvadratmetr yaşayış sahəsi 

tikilmişdirsə, ötən il və bu ilin 6 ayında bu göstərici 6 dəfə artaraq 184 min kvadratmetr olmuşdur. Əldə edilən 

inkişaf öz növbəsində bir vaxtlar muxtar respublikanı müxtəlif səbəblərdən tərk etmiş vətəndaşların geri 

qayıtmasına, əhali artımına və məskunlaşmaya da öz təsirini göstərmişdir. Son beş il yarım ərzində muxtar 

respublikanın əhalisi 20 min nəfər artmış, əhalinin ümumi sayı isə 400 min nəfərə çatmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının son illərdəki sosial-iqtisadi inkişafını sözügedən təntənəli mərasimdə 

Prezident İlham Əliyev belə xarakterizə etmişdir: “... Naxçıvanın o ağır illərini yada salmaqla bir daha 

vurğulamaq istəyirəm ki, ulu öndər Heydər Əliyev bütün dövrlərdə, çalışdığı bütün vəzifələrdə, ictimai-siyasi 

quruluşdan asılı olmayaraq, həmişə Azərbaycan xalqını müdafiə edirdi, doğma Azərbaycanın inkişafına səy 

göstərirdi. Bunun nəticəsində bu gün Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan çox sürətlə inkişaf 

edir. Bu inkişaf özünü bütün sahələrdə - həm iqtisadi, həm sosial məsələlərin həllində, həm də müdafiə 

potensialının gücləndirilməsində, Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmləndirilməsində büruzə verir. 

Naxçıvanın bugünkü siması bunun əyani sübutudur.  

Naxçıvanın hərbi potensialı çox yüksək səviyyədədir. Dünən hərbi hissədə olarkən mən bir daha gördüm 

ki, Naxçıvanın müdafiəsi üçün hər şey edilib və Naxçıvan özünü istənilən hücumlardan tam şəkildə müdafiə 

etməyə və eyni zamanda, istənilən hərbi vəzifəni icra etməyə qadirdir...".  

Dövlət başçımız daha sonra vurğulamışdır: “1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi və erməni 

işğalı nəticəsində vəziyyət çox gərginləşmişdi. O vaxt xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin Bakıya qayıtması və 

Azərbaycana rəhbərlik etməsi nəticəsində ölkəmiz öz müstəqilliyini qoruya bilmişdir. Çünki müstəqilliyimiz 

əldən gedirdi. 1991-ci ildən başlayaraq 1993-cü ilin yay aylarına qədər Azərbaycanda baş vermiş qanlı və faciəli 

hadisələr müstəqilliyimizi sual altına qoymuşdu. Biz o acı tarixi yaşamışdıq. Eynilə 1918-1920-ci illərdəki kimi, 

cəmi iki illik müstəqillikdən sonra ölkəmizin müstəqilliyi əldən getdi. Əgər Heydər Əliyev Azərbaycana 

rəhbərliyə gəlməsəydi, 1990-cı illərdə də bu, təkrar oluna bilərdi. Məhz onun səyləri nəticəsində Azərbaycan o 

çətin, ağır vəziyyətdən çıxa bilmişdir və 1993-2003-cü illər Azərbaycanın dirçəliş və inkişaf illəri olmuşdur. 

Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələr məhz o illər ərzində öz həllini tapdı. Siyasi, hərbi, iqtisadi böhran 

aradan qaldırıldı, Azərbaycanda sabitlik yarandı, inkişaf üçün çox mühüm addımlar atıldı. Azərbaycan xarici 

investisiyaları böyük həcmdə cəlb edə bilmişdir ki, bu da Azərbaycanın indiki uğurlu inkişafının təmin olunması 

üçün mühüm rol oynayır...”. 

Prezident İlham Əliyev daha sonra demişdir ki, o illərdə başlanmış və uğurla davam etdirilən siyasi və 

iqtisadi islahatlar, ölkəmizdə gedən demokratikləşmə prosesləri, hüquqi dövlətin qurulması, qanunun aliliyi bu 

gün Azərbaycanı dünya birliyinə uğurla inteqrasiya etmək üçün öz rolunu oynayır. Bu islahatlar davam etdirilir, 

Azərbaycan müasir dövlətdir, Azərbaycanın çox güclü iqtisadi potensialı vardır. Bu iqtisadi potensial təkcə 

enerji amillərindən asılı deyildir. Bu il dünyada yaşanan iqtisadi və maliyyə böhranı bunu bir daha nümayiş 

etdirdi. Bu böhrana baxmayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir. Bu il iqtisadi artım müşahidə 

olunur. Qeyri-neft sektorunda 4 faizdən çox artım olmuşdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ümumi daxili 

məhsulu (ÜDM) birinci altı ayda 3,6 faiz artmışdır. Bu gün Azərbaycan istənilən iqtisadi, siyasi və sosial 

məsələni həll edə bilər. Bəli, dövlət başçımızın dediyi kimi, Sovet İttifaqının dağıldığı ərəfədə və ondan sonra 

Naxçıvan çox ağır günlər yaşayıb. O illərdə ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı, qətiyyəti və siyasi 

bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan qorudu. Azərbaycana edilmiş hərbi təcavüzdən - 1990-cı ilin 20 Yanvar 

faciəsindən sonra Heydər Əliyev sovet rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham etdi və Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyasından çıxdı. Bundan sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlandı. O, məcbur olub Moskvadan Bakıya 

döndü. Ancaq Bakıda o vaxtkı rəhbərlik təzyiqləri davam etdirirdi və Heydər Əliyev öz vətəninə, doğulduğu 

yerə — Naxçıvana gəldi. Onun gəlişi Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi 

qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu.  

Demək olar ki, ölkəmizin müstəqilliyinin bünövrəsi məhz o illərdə qoyulmuşdur. 1990-cı ildə Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının Ali Sovetinin sessiyasında qəbul 

edilmiş tarixi qərarlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi. Məhz o sessiyada — hələ Sovet 

İttifaqının dağılmasına təxminən iki il vaxt qalmışdı - Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adı 

dəyişdirildi, “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı və Naxçıvan Muxtar Respublikası elan edildi. Məhz o sessiyada 

Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul edildi. O vaxt Bakıda hələ Sovet Azərbaycanının 
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bayrağı dalğalanırdı. O vaxt hələ Sovet İttifaqının dağılması haqqında heç kim düşünmürdü. O ağır, o çətin 

anlarda bu qətiyyətli qərarlar həm Naxçıvanı qorudu, həm də Azərbaycanın gələcək müstəqilliyini şərtləndirdi...  

Bu gün Naxçıvan tərəqqi yolundadır. Hazırda Naxçıvan bütün ölkədə aparılan quruculuq işlərində fəal 

iştirak edir. Bütün bunların kökündə isə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanan və Prezident İlham 

Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişaf proqramı dayanır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının, göründüyü kimi, inkişafı aydan-aya, ildən-ilə sürətlənir. Muxtar 

respublika blokada şəraitində bütün çətinliklərə sinə gərərək zəfər salnaməsini yazmaqda davam edir. Çünki bu 

ulu yurdun insanları doğma vətənlərini qəlbən sevir, onu yağılardan qoruyur, daha da qüdrətlənməsi üçün var 

qüvvə ilə çalışırlar. Ən başlıcası isə, dövlət başçımızın dediyi kimi, Naxçıvan Azərbaycana böyük şəxsiyyətlər 

bəxş etmişdir. Naxçıvan Azərbaycana ulu öndər Heydər Əliyevi bəxş etmişdir. 

 

Vaqif BAYRAMOV 

Xalq qəzeti.-2009.-6 avqust.-N171.-S.1. 
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Erməni xəyanəti tarixi faktların dili ilə 
 
İBRAHİM KAZIMBƏYLİ 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Erməni millətçiləri heç bir tarixi fakta, elmi əsaslara söykənmədən beynəlxalq ictimaiyyətin gözləri 

qarşısında Cənubi Qafqazın tarixi keçmişini saxtalaşdırmaqda davam edir. Lakin elmə yaxşı məlumdur ki, 

ermənilər Cənubi Qafqazın yerli əhalisi deyildir. Bunlar bu ərazilərə gəlmə etnosdur. Bu faktları qədim və ilkin 

orta çağ mənbələrinə əsaslanan tədqiqatçılar sübut etmişlər. 

Ermənilərin əcdadları hesab olunan tayfalar təqribən e.ə. I minilliyin ortalarında Fərat çayının 

yuxarılarında peyda olmuşdur. Onlar bura Balkan yarımadasından köçüb gəlmişlər (12, s. 3). 

Bölgənin (Cənubi Qafqaz nəzərdə tutulur İ.K.) aborigen sakinləri olan Azərbaycan türkləri bu ərazilərdə 

yüksək mədəniyyət formalaşdırmış, Arazın güneyində Manna və Atropatena, quzeyində isə qüdrətli Albaniya 

dövlətini yaratmışlar. Bu məsələlər ilə bağlı Azərbaycan tarixşünaslığında görkəmli tarixçilərimizin sanballı 

elmi əsaslara söykənən tədqiqatları mövcuddur. Buna görə də biz konkret olaraq erməni xəyanətinin əsas 

çalarları, səbəbləri, mahiyyəti və s. barədə tarixi faktlara söykənərək qısa da olsa, məlumat vermək istəyirik. 

Tarixi faktdır ki, bu gün Cənubi Qafqazda başlıca gərginlik ocağı olan erməni dövləti yaradılması 

ideyasının əsası lap yaxın dövrdə - XIX əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasının İran və Türkiyəyə qarşı apardığı 

işğalçılıq müharibələri dövründə qoyulmuşdur. Burada əsas məqsəd Rusiyanın özünə etibarlı dayaq yaratmaq və 

xristian faktından istifadə etmək idi. Rus Çarizmi Azərbaycanın Quzey hissəsini işğal etdikdən sonra 

ərazilərimizə, xüsusən, İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazisinə İrandan və Türkiyədən kütləvi 

surətdə ermənilər köçürüldü. Bundan sonra zaman-zaman Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşan ermənilər öz 

xislətlərində olan xəyanətkarlığı davam etdirməyə başladılar. 

Tarixi faktların təhlilindən aydın görünür ki, ermənilər uzun illərdən bəri "İrəvan vilayəti"ndə etnik 

xəritəni dəyişdirməyə çalışmışlar. Bunun üçün soyqırım siyasətin qırğın və talanları, Azərbaycan türklərinin 

zorla bölgələrdən çıxarılmasını, bir sözlə, məqsədlərinə çatmaq üçün hər cür vasitələri məqbul hesab edirdilər. 

Ermənilər hansı bölgəyə daxil olurdularsa, bu ərazilərdə etnik təmizləmə aparırdılar.  

XX əsrin əvvəllərində, xüsusən, 1905-1907; 1917-1920-ci illərdə ermənilər Qafqazın müxtəlif yerlərində, 

İrəvan vilayətində Azərbaycan türklərinə qarşı qırğın siyasəti tətbiq etmiş gələcək Ermənistan üçün "boş 

torpaqlar" təşkil etməyə çalışmış, çox halda buna nail olmuşdular.  

1813-1828-ci illərə qədər Azərbaycanın ərazisi təxminən 460 min kvadrat kilometr olmuşdur. 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycan ərazisinin 280 min kvadrat kilometri Rusiyanın əsarəti altına 

düşmüşdür (l, s. 6).  

Ərazilərimizin açıq və gizli işğalları sovetlər birliyi zamanında da baş vermişdir. Bəhs olunan dövrlərdə 

27 min kvadrat km ərazi ermənilərin və gürcülərin nəzarətinə verildi. 1988-1994-cü illərdə 17.610 kvadrat km 

Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir.  

Yuxarıda sadaladığımız faktların təsdiqi üçün müxtəlif tarixi dövrləri əhatə edən erməni xəyanətini əks 

etdirən sənədlərə müraciət edək.  

II Nikolayın Qafqazdakı canişini İ.M. Vorontsov-Daşkovun ermənilərlə bağlı Rusiyanın siyasəti haqqında 

Çara göndərdiyi məktubunda yazılırdı: "1877-1878-ci illərin rus-türk müharibəsinədək bütün tarix boyu qaz 

üzrə Türkiyə münasibətlərimiz indiki Batum və Qars vilayətlərinin bizim ərazilərimizə qatılması ilə başa çatıb. I 

Pyotrun hakimiyyətindən üzü bəri Rusiya siyasəti ermənilərə qarşı dönmədən xeyirxah münasibətlər ruhunda 

köklənib. Onlar da bizə borclu qalmayıblar, hərbi əməliyyatı zamanı qoşunlarımıza fəal kömək göstəriblər" (10, 

RFDA, f. 1849, siy. 2: iş 19). 

Həmçinin yazılır Türkiyə erməniləri ilə bağlı indi qədim rus himayəçilik siyasətinə qayıtmağın vaxtı gəlib 

çatıb və elə formalar axtarıb tapmaq lazımdır ki, bu siyasət indiki zamanda həmin formalarda öz əksini tapsın. 

Rus emisarları Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirirdilər. Azərbaycan 

ərazilərində yaşayan ermənilərin əsas məqsədləri daşnak təşviqatının səyləri ilə Azərbaycandan ayrılmaq yeni 

yaranmış Ararat Respublikasına birləşmək idi. Qəzalarda özbaşınalığın hökm sürməsi təşviqatçılara bu 

istiqamətdə sərbəst işləməyə tam imkan yaratdı. Yeni yaranmış Azərbaycan hökuməti ilk vaxtlar mərkəzi 
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yerlərdə qayda-qanun yaratmaq üçün həddən artıq səy göstərirdi. Lakin bəzi qəzalara tam nəzarət etmək 

mümkün deyildi. Məsələn, Şuşa, Qaryagin, Cavanşir və Zəngəzur kimi qəzalarda baş verən hadisələr çox 

acınacaqlı idi. Azərbaycan hökuməti adları çəkilən qəzaların dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərin böyük 

hissəsi tərəfindən tanınmadı və əlbəttə, həmin hökumətin tərəfdarı olan müsəlmanlara onların düşməncəsinə 

münasibəti daha da artdı. Andronikin Azərbaycan ərazilərində peyda olması vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı: O, 

"yürüşünün" məqsədini açıq-aydın belə bildirirdi: "Azərbaycandan ayrılmaq və Ermənistana birləşmək" (4, 

ARDA, 894, siy. 9, iş 5, v. 13-14). 

Başqa bir tarixi faktda qeyd olunur. Panislamist emisarlar adı altında öz adamlarınızı (Daşnaksütyunun 

qərarı-İ.K.) Qafqaza göndərin ki, təbliğat yolu ilə müsəlman əhalisini Rusiyaya qarşı qızışdırsın və üsyana 

qaldırsın. Bunun nəticəsində rus hökuməti tərəfindən repressiyalar olacaq və müsəlman kütlələri zəifləyəcək və 

beləliklə, "Daşnaksütyun" gələcəkdə Qafqazdakı işində müsəlmanların müqaviməti ilə qarşılaşmayacaq; bundan 

əlavə, ermənilərə qarşı Qafqaz müsəlmanlarının və Anadolu türklərinin birgə fəaliyyət göstərəcəkləri barədə 

təhlükə sovuşur (5, ARDA, f. 524, siy. l, iş 58, v. 1-2). 

Ermənilərin Avropada aktiv təbliğatı fəaliyyəti barədə ingilis jurnalisti Skomland-Fiddelin belə yazır: 

"Ermənilər dünyada ən yaxşı təbliğatçıdırlar. Bu təbliğat ardıcıl olaraq neçə-neçə illərdən bəri aparılır. Nə 

Rusiyada, nə Qafqazda elə adam tapmazsan ki, ermənilər barədə nəsə yaxşı bir söz desin. Rus, tatar 

(azərbaycanlı-İ.K.) və gürcülərin ermənilərdən zəhlələri gedir, onlara nifrət edirlər. Deyə bilmərəm bu fikir 

düzdür, ya yox, amma fakt budur ki, ermənilər mənfur irqdirlər. Ümumiyyətlə desək, tatarlar insaniyyət cəhətcə 

ermənilərdən qat-qat yüksəkdirlər və əlbəttə, daha comərd, daha cəsurdurlar (6. ARDA, f. 894, siy. 10, iş 103, v. 

10-19). Tarixi məlumatlar ermənilərin onlara vəd edilən bölgədə müstəqil Ermənistan dövlətini qurmaq üçün 

bölgədəki müsəlmanları tamamilə məhv etmək məqsədini güddüklərini aşkar edir". 

Türk qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüş ərzincanlı bir erməni Tiqran Papazyan: "3-5 gün də keçsəydi, 

komitələrin aldıqları göstərişə əsasən Ərzincanı tamamilə yandırıb bütün müsəlmanları və əsir əsgərləri 

öldürəcəklərini, lakin buna vaxt tapmadıqlarını" soyuqqanlıqla etiraf etmişdi (8, s. 126). 

Əslində Papazyanın bu etirafı yalandır. Məlumdur ki, Komitəçilər bu arzu olunmaz istəklərini geniş 

miqyasda həyata keçirmişdilər. Türk ordusu Ərzincana girdiyi zaman sağ qalan türklərin sayı çox az idi. 

Həqiqəti danmağa çalışan A.İ. Xatisov və onun kimilər sonda tarixi faktların qarşısında aciz qalırdılar. 

Xatisovun sözlərinə görə, "Daşnaksütyun" və onun kimi təşkilatlar Türkiyə Ermənistanın da "ağır və dözülməz 

türk rejiminin zülmü altında inləyən ermənilərin insani hüquqları uğrunda mübarizə üçün" yaranmışlar. 

S.İ. Qlinka yazır: "Amansız həqiqət" in yolverilməz surətdə təhrif olunması" nədir? Həqiqətən də, əksinə 

idi. "Daşnaksütyun" və onun kimi təşkilatların xadimləri zühr edən yerdə və onların süni surətdə yaratdığı qanlı 

toqquşmalar olan yerlərdə (Bakı, Şuşa, Naxçıvan və s.) məhz ermənilər hər cür "fədai"dən məhrum olurdular. 

Asiya Türkiyəsi hüdudlarında ermənilər Zaqafqaziyadakı qardaşlarından heç də pis yaşamırdılar (9, s. 100) 

Daşnak partiyasının qızğın millətçilik siyasəti o dərəcəyədək genişlənmişdir ki, hətta şovinist telləri ilə sıx 

bağlı olan RSDF (m) P-nın Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin "Tiflis Əhalisinə" sərlövhəli müraciətnaməsində 

deyilirdi: "Qafqazdakı bütün millətçi partiyalardan ən qüdrətlisi və məhz buna görə də ən zərərlisi daşnak 

partiyasıdır" (11, s. 9). 

Yalnız bu partiyanın dağıdılması zəhmətkeş kütlələrin davamlı 4 həqiqi beynəlmiləl həmrəyliyinə nail 

olmaq üçün möhkəm zəmin yaradar (2 s. 35) 

Başqa bir əsərdə göstərilir ki, Türkiyə və eləcə də Qafqaz erməni xalqının bədbəxtliyinin əsas mənbəyi 

Daşnaksütyun təşkilatıdır (11, s. 9) 

Azərbaycan türklərinin qəddarlıqla qətlə yetirilməsində bilavasitə iştirak etmiş Tatevos Əmirovun qardaşı, 

Bakı XKS üzvlərindən biri olmuş A. Əmiryan 1917-ci il dekabrın 6 (19)-da "Cinayətkar siyasət" adlı 

məqaləsində yazırdı: "Daşnaksütyun" nə deməkdir? Bu ifrat erməni millətçilərininin partiyasıdır. Bu partiya öz 

varlığının 25 ili ərzində Sosializmə qarşı inqilabi ideyaların erməni xalq kütlələri içərisində yayılmasına qarşı 

mübarizə aparmışdır, bu partiya bütün qonşu xalqlara qarşı təcavüzkar, həyasız siyasət yeritmişdir. Biz 

bolşeviklər "Daşnaksütyun" partiyasına qarşı həmişə mübarizə aparmışıq. Lakin Qafqaz menşevikləri də ona 

qarşı ölüm-dirim mübarizəsi aparmışlar (3, s. 44) 

Lakin bir müddətdən sonra Şaumyan, Əmirov və başqa erməni bolşevikləri erməni daşnakları ilə ittifaqa 

girərək (əslində onların hamısının məqsədi bir idi - Erməni dövlətini yaratmaq) Azərbaycan türklərinə qarşı 

soyqırım siyasətini həyata keçirərək, gələcək erməni dövləti üçün ərazilər hazırlamağa başlayırlar. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1460 

 

Erməni xəyanətinin miqyası çox geniş olduğundan bütün məsələləri kompleks yanaşa bilmirik. Qısa da 

olsa, ərazilərimizdə yer-yurd adlarına qarşı həyata keçirdikləri xəyanətdən bəhs edərək erməni tarixçilərinin 

etiraflarını da qeyd etmək istəyirik. 

Ç. Korkodyanın İrəvan şəhərində 1932-ci ildə erməni mənbələrinə əsaslanaraq yazdığı "Sovet 

Ermənistanın əhalisi" kitabında qeydə alınan 2310 yaşayış məntəqəsinin 2000-i azərbaycanlılalara aid olduğu 

göstərilir, Aydın olur ki, onlar özləri də etiraf edirlər ki, bu regiona erməni əhalisi köçmədir (7, s. 66). 

Ermənilərin nəşr etdikləri bir sıra dövlət sənədlərində türk-azərbaycan toponimlərinin erməniləşdirilməsi 

öz əksini tapmışdır. İrəvan şəhərində 1971-ci ildə nəşr olunan "Ermənistan SSR-in inzibati ərazi bölgüsü" 

kitabında Ermənistan dövlətinin Azərbaycan toponimlərinin bütün mərhələlərdə planlı dəyişdirilməsi üzə çıxır. 

Məlum olur ki, 1935-1971-ci illər ərzində Ermənistanda Türk-Azərbaycan mənşəli 450 toponim dəyişdirilmiş, 

rəsmi sənədlərdən silinmişdir. Bu iyrənc proses sonrakı tarixi dövrlərdə də davam etdirilmişdir. Saysız-hesabsız 

arxiv sənədləri və digər mənbələr erməni xəyanətindən, Azərbaycan torpaqlarında zaman-zaman dinc əhaliyə 

qarşı törətdikləri ağlasığmaz vəhşiliklərdən xəbər verir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bu iyrənc vəhşi 

hərəkətlər bu gün də davam edir. 
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Erməni alimlərinin Naxçıvanla bağlı iddiaları 
 
EMİN ARİF (ŞIXƏLİYEV) 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

Bu, bir həqiqətdir ki, tarixi faktlar müxtəlif istiqamətlərə çəkilməkdə, elmi obyektivlik adından çıxış edən 

alimlərin böyük əksəriyyəti əsl həqiqətdə tarix elminə zərbə vurmaqdadırlar. Məhz bunun nəticəsidir ki, tarixi 

həqiqətlər təhrif edilməkdə, elm aləminin bəzi nümayəndələri öz mənsub olduğu ölkənin tarixini obyektiv 

materiallar əsasında deyil, fərdi münasibətlərinə uyğun olaraq yazmaqdadırlar. 

Bu da həqiqətdir ki, gerçəklik yalnız onun öz səbəbləri ilə aşkara çıxa bilər. Lakin səbəblər çox vaxt 

təcrübədə postulat kimi qəbul edilir ondan zəruri nəticəni almaq və bu nəticəyə bəraət qazandırmaq üçün 

istifadə olunur. Nəticədə fərdi münasibət tarixi həqiqətləri üstələməyə başlayır və faktlar istər-istəməz 

dəyişdirilir. Tarix elminə saysız fəlakətlər gətirmiş metodların mahiyyəti bunlardan ibarətdir. Tarix bu metoda 

kor-koranə tabe olaraq, yalnız ondan umulanları açıb göstərir. Məhz bunun nəticəsidir ki, dünyanın hər yerində 

tarix elminə olan şübhələr çoxalmaqdadır və günümüzdə bu elm özünü tamamilə rüsvay etmişdir. Daha 

doğrusu, tarix elmini saxtakar tarixçilər rüsvay etmişlər ki, bu, elmi saxtakarların başında da qeyd-şərtsiz erməni 

alimləri gəlir. 

Uzun illərdir ki, ermənilər ənənəvi olaraq Azərbaycana, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvana qarşı 

ərazi iddiaları ilə çıxış etməkdədirlər. Bu ənənə tarixin genişmiqyaslı və hərtərəfli saxtalaşdırılmasından 

ibarətdir. Çox sayda erməni alimləri məsələ ilə bağlı iddialar irəli sürürlər, ancaq məqalənin həcmi onların hər 

birini ayrı-ayrılıqda təhlil etməyə imkan vermir. Bu səbəbdən də biz bu araşdırmamızda yalnız bəzi erməni 

alimlərinin Naxçıvanla bağlı iddialarına diqqət yetirəcəyik. 

İlk olaraq qatı millətçi fikirləri ilə tanınan ideoloq Zori Balayanın "Ocaq" adlı kitabına nəzər salaq. 

Müəllif yazır: "...Naxçıvanı qədim ermənilər "Naksuana" adlandırırdılar... Bəzi fars və erməni tarixçiləri onun 

əsasının eramızdan əvvəl 1539-cu ildə Ermənistan çarı Tiqranın sərəncamı ilə qoyulduğunu yazırlar..." (2, s. 

14). 

Göründüyü kimi, Zori Balayan oxucuya təlqin etmək istəyir ki, Naxçıvan eramızdan əvvəl XVI əsrdə 

Ermənistan çarı Tiqranın sərəncamı ilə salınıb. Halbuki eramızdan əvvəl XVI əsrdə Ermənistan çarlığından və 

onun çarı Tiqrandan söhbət gedə bilməzdi. 

Naxçıvanı "Böyük Ermənistanın müqəddəs şəhəri" elan edən Balayan öz kitabında, hər bir erməninin 

tarixi Ermənistan ərazilərini qarış-qarış gəzmək üçün başlanğıc olaraq Naxçıvana baş çəkməsinin vacib 

olduğunu qeyd edərək, öz arzusunu da dilə gətirmişdir: "...Səyahət rəsmi olaraq Mehri rayonundan başlanır... 

Amma mənim üçün o, artıq başlanıb. Axı artıq mən yoldayam. Mehriyə çatmaq üçün mən Bibliya torpağı 

(Naxçıvan-E.A) ilə getməli, daim sağ tərəfimdə Arazı hiss etməliyəm... Mən vətənin tarixini və coğrafiyasını 

yaxşı öyrənmişəm... " (2, s. 16). 

Kitabda Naxçıvan tarixi Ermənistan elan edilir. Müəllifin arqumentləri ondan ibarətdir ki, Naxçıvanı 

ermənilərin əlindən tatarlar, yəni azərbaycanlılar alıblar və hal-hazırda onun Azərbaycanın tərkibində olması 

faktı tarixi ədalətsizlikdir. Halbuki Naxçıvanın tarixi türk torpağı olduğunu təsdiqləyən çox sayda faktlar 

mövcuddur. 

İ. Şopenə müraciət edək: Naxçıvan şəhərinin əhalisi 5470 nəfər, 3261-i azərbaycanlı, 1829-u erməni. 

Ermənilərin 719-u yerli olub, 1110 nəfəri buraya Türkmənçay müqaviləsindən (1828-ci il) sonra köçürülüb (4, 

s. 38). 

Müəyyən demoqrafik şişirtmələr olsa da, hər halda Şopenin tərtib etdiyi cədvəl olduqca əhəmiyyətlidir. 

Naxçıvan əyaləti: 17138 azərbaycanlı, 2690 yerli erməni, 10679 İrandan və Türkiyədən köçmə ermənilər. 

Ordubad mahalı: 7247 azərbaycanlı, 2388 yerli erməni, 1340 gəlmə erməni. İrəvan əyaləti: 49875 azərbaycanlı, 

20073 yerli erməni, 45207 gəlmə erməni (4, s. 38-39). 

Biz yerli ermənilərin olmasını əsla qəbul etmirik. Çünki Naxçıvanda yerli ermənilərin olması 

məsələsindən söz gedə bilməz. Ancaq yenə də, Şopenin tərtib etdiyi cədvəldən də göründüyü kimi, 

azərbaycanlıların sayı istər yerli olsun, istərsə də gəlmə ermənilərdən qat-qat çox idi. Nümunələrin sayını 

artırmaq mümkündür. Bəziləri, yəni qeyri-azərbaycanlılar, hətta ermənipərəst alimlər düşünə bilərlər ki, 
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bölgədəki yerli ermənilərin sayının az olması müxtəlif dövrlərdəki etnik miqrasiyaların və siyasi hadisələrin 

nəticələridir. Elə isə biz də sırf erməni alimlərinin öz tədqiqatlarına müraciət etməyi məqsədəuyğun sayırıq. 

Erməni alimlərindən Raffi, özünün "Samvel" adlı əsərində yazır: "...Bizim tariximizdə xalq tamamilə 

unudulmuşdur. Biz erməni şinakanının (kəndlisinin) necə yaşadığını, öz ağaları ilə hansı münasibətdə 

olduğunu, nə yeyib nə içdiyini, nə cür qiyafətlər geydiyini, necə sevindiyini və şadlandığını bilmirik. Erməni 

sənətkarlarının hansı işlərlə məşğul olduqlarını, erməni tacirlərinin hansı ölkələrlə ticari əlaqələr qurduqlarını, 

yaxud erməni çobanının hansı heyvanlar otardığını bilmirik. Bizim tariximiz bütün bunlar barəsində susur... 

Bizim tariximizdə hətta xalqımızın ən əzəmətli qüvvəsi olan qadınlarımız haqqında da heç bir məlumat 

yoxdur..." (4, s. 15). 

Daha sonra o, "...beləliklə, bizim tariximizin quruca salnaməsi tədqiqatçıya çox az məlumat verir. Tarixin 

bu səhvlərini bədii əsərlər düzəldə bilərdi, əgər heç olmasa onlar olsaydı. Amma bizdə Esxilin və Sofoklun 

faciələrinə, Homerin və Vergilinin qəhrəmanlıq poemalarına oxşar əsərlər də olmayıb. Bizim qədim 

ədəbiyyatımız kilsə yazılarından o yana gedə bilməyib... bizim qədim ədəbiyyatda həyat tərzlərinin, adət-

ənənələrin, ailənin və ictimai münasibətlərin təsviri yoxdur...", deyə yazır (4, s. 16).  

Göründüyü kimi, erməni tarixində bir müəmmalıq, bir ziddiyyətlik vardır. Həqiqətən də, erməni tarixinin 

incələnməsi və araşdırılması asan deyil. Bu tarix uzun, qarmaşıq, qismən qaranlıq və ümumiyyətlə 

mübahisəlidir. Erməni tarixi demək olar ki, tamamilə ermənilər tərəfindən yazılıb. Çünki öz tarixini yazan bir 

şəxs və ya o millətin ziyalı təbəqəsi onu təbii ki, böyüdəcək və ululaşdıracaq, eyni zamanda onun mübahisəli 

cəhətiərini obyektiv şəkildə olduğu kimi araşdırmaqdan yan keçəcəkdir. Ermənilərdə bu vəziyyət xüsusilə 

görülməkdədir.  

Beləliklə, belə bir məqamla qarşılaşırıq: Yazılı tarixin qəbul etdiyi, elmi metodologiyanın guya sənədlərə 

əsaslanaraq isbat etdiyi "Böyük Ermənistan Dövləti" də mövcud olmamışdır. Bu mənzərə qarşısında tarix 

boyunca nə müstəqil bir Ermənistan, nə də erməni millətinin varlığından bəhs etmək tarixi həqiqət olaraq 

göstərilə bilməz. Belə bir vəziyyətdə nəinki Naxçıvan tarixi erməni torpağı olmasından, hətta erməni dövlətinin 

tarixindən söz gedə bilməz. Bütün bu deyilənləri onsuz da çox gözəl bilən Zori Balayan olduqca təhlükəli bir 

vasitədən istifadə edərək, "Bibliya" sözünü sevə-sevə tez-tez təkrarlayır və onu "Ararat", "Ermənistan", 

"Naxçıvan" ifadələri ilə birləşdirmişdir (2, s. 14). Müəllif kitabında, "xristianlıq" və "sivilizasiya" anlayışlarını 

eyniləşdirməklə xristianlığa sitayiş edən xalqlar birliyini İslama sitayiş edən xalqlar birliyinə qarşı qoymağa 

çalışmışdır. Son dövrlərdə Naxçıvana qarşı iddiaların siyasi olmaqla birlikdə dini mövqedən təbliği də bunun ən 

bariz nümunələrindən biridir.  

Naxçıvana qarşı əsassız iddialar "Ermənistan Naxçıvanı və ya təhrif olunmuş Naxçıvan" adlı kitabın 

müəllifi Avo Katerciyan tərəfindən də önə sürülməkdədir. Elmi obyektivlikdən xeyli uzaq olan bu kitabda 

Naxçıvan indiki Azərbaycan idarəçiliyində tarixi Ermənistan ərazisi kimi tanıtdırılmış, guya bölgədəki erməni 

abidələrinin Stalin zamanından dağıdılmağa 1 başlandığı qeyd olunmuşdur (5). Halbuki müəllif xülyalara 

qapılmaqla unudur ki, əgər Stalinin ermənipərəst siyasəti olmasaydı, bu gün tarixi Azərbaycan torpağı olan 

Zəngəzur Ermənistanın sərhədləri içərisində olmaz və ermənilər də bundan ilham alaraq günümüzdə Naxçıvana 

qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməzdilər. 

Kitabda Naxçıvan yalan sazişlərin qurbanı kimi göstərilir və eyni zamanda guya erməni mədəni irsinin 

azərbaycanlılar tərəfindən həvəslə dağıdılması, daş xaçlara qarşı edilən vəhşiliklər qeyd olunmuşdur. 

Diqqət yetirin: "Erməni mədəni irsi və xaçqarlar"! Sual olunur: Yəni həqiqətən də erməni mədəni irsi 

olmuşmu və ya Naxçıvanda erməni abidələrinin mövcudluğu nə dərəcədə realdır? 

Erməni tarixçisi Manuk Abekyan, ermənilərin kim olduqlarını və harada təşəkkül tapdıqları barədə yazır 

ki, "...erməni xalqının mənşəyi nədir, necə və nə vaxt, haradan və hansı yollarla buralara gəlmişlər, erməni 

olmazdan əvvəl və sonra hansı xalqlarla əlaqələr qurmuşlar, onun dilinə, etnik mənsubiyyətlərinə kimlər necə 

təsir göstərmişdir? Bizim əlimizdə bunları isbatlayan açıq və dəqiq məlumatlar yoxdur..." (1, s. 11). 

Mənşəyi, sosial, siyasi, ictimai münasibətləri olmayan bir millətin mədəni irsi necə ola bilər? Cavab 

aydındır: Bu irs mədəni oğurluq üzərində qurulmuşdur. Heç təsadüfi deyildir ki, ermənilər yer üzünün ilk 

xristian milləti kimi gülünc obrazlarla dünya ictimaiyyətinin beynini qarışdıraraq Naxçıvanda və Azərbaycanın 

digər bölgələrindəki abidələri tarixi erməni abidələri şəklində tanıtdırmaqda və bu surətlə reallıqları 

saxtalaşdıraraq, bunları qonşu ölkələrin torpaqları üzərindəki ekspansional əməllərinə vasitə etməkdədirlər. 
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Naxçıvanla bağlı digər bir iddia isə Arqam Ayvazyanın ingilis dilində nəşr etdirdiyi "Jugha" adlı əsərində 

öz əksini tapmışdır. Müəllif yazır: "...Önəmli bir yaşayış məskəni kimi, eyni zamanda əhalisi bütövlükdə 

ermənilərdən ibarət olan Cuğanın erməni tarixində müstəsna rolu vardır... 

...Cuğanın çiçəklənməsində və tərəqqisində, beynəlxalq ticarətdə körpü rolunu oynamasında bilavasitə 

erməni tacirləri əsas rol oynamışlar... " 

Daha sonra o, yazır: "...1603-cü ildə Persiya hökmdarı I Şah Abbas Cuğanı yerli erməni əhalisinin köməyi 

ilə Osmanlılardan xilas etdi, ancaq sonra o, "xilaskar erməniləri" imperiyanın daha uzaq guşələrinə 

köçürülməsinə qərar verdi... "(6) 

Müəllifin iddiasına görə, XVII əsr erməni salnaməçisi Arakel Vardapet Davrizetsi guya bu məcburi 

deportasiyanın şahidi olmuşdur. Bir mənbə kimi onun uydurmalarına istinad edən Arqam Ayvazyan, 

ermənilərin bu əmrə riayət etmədikləri təqdirdə üç gün içərisində qətliama məruz qalacaqlarını da yazmaqdadır. 

Müəllifə görə, digər bir şahid isə Naxçıvan yepiskopu Auqusut Badjetsidir. Arqam Ayvazyan onun da 

uydurmalarına istinad edərək yazır: "...Persiyalılar erməni kəndlərinə daxil olaraq, oranın yerli əhalisi olan 

erməniləri qılıncdan keçirdilər. Yazıq ermənilər bütün mallarını və var-dövlətlərini öz torpaqlarında qoyaraq 

yurd-yuvalarından qovuldular. Ermənilərin ah-naləsi göylərə yüksəldi. Təxminən 3 min erməni ailəsi Cuğadan 

deportasiya edildi və çox sayda insan Araz çayını keçərkən suda boğuldu... 

...Ermənilərin ikinci deportasiyası 1606-cı ildə baş verdi. Deportasiya edilənlər İsfahan yaxınlığına 

köçürüldülər ki, bu ad da sonradan Yeni Culfa (və ya Yeni Cuğa) olaraq tarixə keçdi... (6) 

Belə çıxır ki, ermənilər Yeni Cuğanı qədim Cuğanın xatirəsini yaşatmaq üçün inşa ediblərmiş! 

Bu cür saxta və həqiqətdən uzaq məlumatlara Arqam Ayvazyanın ingilis dilində nəşr olunan "Nakhjivan 

Book of Monuments" (Abidələrin Naxçıvan kitabı), K. Patkanyanın hələ 1884-cü ildə yayınladığı "Choice 

Selections from Armenian Chronicles" (Erməni salnaməçilərindən seçmələr) adlı əsərlərində; İsveçrə-

Ermənistan Parlament Qrupunun 2006-cı ildə Berndə nəşr etdirdikləri "The destruction of Judja" (Cuğanın 

dağıdılması) adlı kitabda rast gəlmək mümkündür (6). 

Ümumiyyətlə, biz bu kitabları ayrı-ayrılıqda təhlil etmək niyyətində deyilik. Qısaca olaraq onu deyə 

bilərik ki, bu və ya bunun kimi müxtəlif dillərə tərcümə edilən yüzlərlə kitab vasitəsilə ermənilər iddia etdikləri 

ərazilərə siyasi, inzibati-ərazi baxımından deyil, həmçinin qədim mədəniyyət baxımından da sahib olduqlarını 

sübut etməyə çalışırlar. 
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Naxçıvanın erkən tunc dövrü mədəniyyətinin  

mənşəyi və xronologiyası 
 

ZEYNƏB QULİYEVA 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

Qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan Naxçıvan diyarı tarixin bütün inkişaf dövrlərindən keçmişdir. 

Daş dövründən başlayaraq müasir dövrə qədər bütün tarixi mərhələləri əks etdirən arxeoloji materiallar 

içərisində Erkən Tunc dövrünə aid olanlar mühüm yer tutur. Elmi ədəbiyyatda Kür-Araz mədəniyyəti kimi 

tanınan Naxçıvanın Erkən Tunc dövrünü abidələri çoxtəbəqəli yaşayış yerləri ilə fərqlənir. Bölgədəki I Kültəpə, 

II Kültəpə, Ovçulartəpəsi, I Maxta Kültəpəsi, Ərəbyengicə, Xələc yaşayış yerləri, Dizə, Qarabulaq, Plovdağ və 

Xornu nekropolları əsas tədqiqat obyekti olmuşdur. Bəzi abidələrdə Erkən Tunc dövrü yaşayış yerlərinin 

Eneoilit məskənləri üzərində salınması bu iki mədəniyyətin bir-biri ilə bağlılığını göstərir. I Kültəpə, II Kültəpə, 

Sədərək, Xələc və Ovçulartəpəsi kimi abidələrin timsalında bu əlaqəni aydın görmək olar. Erkən Tunc dövrünün 

mənşəyinin özündən əvvəlki yerli Eneolit mədəniyyəti əsasında formalaşması arxitektura qalıqları, keramika 

məmulatı, metallurgiya, əhalinin məşğuliyyəti və məişəti, o cümlədən inanclarında əks olunmuşdur. 

I Kültəpənin Erkən Tunc dövrünün ilk mərhələsinə aid edilən dairəvi evləri quruluşununa görə Eneolit 

evlərini xatırladır. Abidənin stratiqrafiyası Erkən Tunc dövrünə aid yaşayış məskəninin Eneolit təbəqəsi 

üzərində salındığını göstərir (1, s. 80-81; 8, s. 45-125). Alt qatlardakı evlər dairəsi planlı, üst qatlarda isə dairəvi 

formalı və dördbucaqlı artırmalı qurul malik olub, çaydaşı, çiy kərpic və möhrədən hörülmüşdür. Bu tip evlər 

Erkən Tunc dövrü təbəqəsindən də aşkar olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, düzbucaqlı tikintilər Eneolit 

dövrünün son mərhələsində meydana çıxmış və Erkən Tunc dövründə də istifadə edilmişdir. Bu Erkən Tunc 

mədəniyyətinin Eneolit mədəniyyətindən qaynaqlandığının sübut edən dəlillərdən biridir. Eneolit 

mədəniyyətinin arxitekturası ilə Kür-Araz mədəniyyətinin arxitekturası arasındakı bənzərlik Azərbaycanın bir 

sıra abidələrində Azərbaycanda, o cümlədən Ovçulartəpəsi, Babadərviş, Mingəçevir və digər abidələrdə rastlanır 

(5, s. 112-113). 

II Kültəpənin alt təbəqəsindən Erkən Tunc dövrünə aid dairəvi evlər və dördkünc artırmalı dairəvi evlər 

aşkar edilmişdir. Eyni quruluşlu, daş təməl üzərində çiy kərpicdən hörülmüş tikinti qalıqları 1988-89-cu illərdə 

V. Əliyev və S. Aşurov tərəfindən Maxta Kültəpəsində də qeydə alınmışdır (7, s. 38-40). Bu evlər, şübhəsiz ki, 

Eneolit arxitekturasından bəhrələnmişdir. Bu baxımdan Ovçulartəpəsi yaşayış yeri daha diqqətəlayiqdir. Bu 

yaşayış yerində 2006-2008-ci illərdə V. Baxşəliyev, C. Marro və S. Aşurov tərəfindən aparılan qazıntıların 

stratiqrafik dəlilləri Eneolit dövrünə aid 3 tikinti qatının olduğunu üzə çıxarmışdır (6, s. 111-112). Evlər 

yarımqazma, yerüstü və dairəvi formalıdır. Birinci kvadratda aşkar olunan evlər dairəvi və dördkünc formalıdır. 

Altıncı kvadratda isə Kür-Araz mədəniyyətinə aid dairəvi binanın qalığı aşkar olunmuşdur. 

Erkən Tunc dövrünün birinci mərhələsinin keramika məmulatında Eneolit dövrü üçün xarakterik olan 

kobud formada hazırlanmış və qeyri-bərabər bişirilmiş qablara rast gəlinir. I Kültəpənin Erkən Tunc dövrünə aid 

olan II təbəqəsindən tapılan keramika qum qarışığı olan gildən hazırlanmış və qeyri-bərabər bişirilmişdir. Bu 

cür qablara I Kültəpənin Eneolit təbəqəsində də təsadüf olunur. II Kültəpənin alt laylarında və Ovçulartəpəsində 

Kür-Araz mədəniyyətinə qabların tərkibində saman qarışığına rastlanır. 

Eneolit qabları çəhrayı, bəzən də boz və qara rəngdə bişirilmişdir. Erkən Tunc dövrü keramikası buna 

bənzər olsa da bir qədər təkmilləşdirilmişdir. İlk vaxtlar üçün keyfiyyətli bişirilmiş və yaxşı anqollanmış 

çəhrayı, boz və qara rəngli qablar, ikinci mərhələ üçün çəhrayı astarlı boz və qara rəngli yaxşı cilalanmış qablar, 

üçüncü mərhələ üçün yüksək səviyyədə bişirilmiş nazik divarlı, xarici səthinə qara boya çəkilərək cilalanmış 

qablar xarakterikdir (3, s. 43-71). Eneolit dövründə kobud hazırlanmış və səliqəsiz naxışlanmış qablar Erkən 

Tunc dövründə daha səliqəli üsulla istehsal edilmiş, ağzının kənarı relsşəkilli və yaxud xaricə doğru 

kvadratşəkilli çıxıntılarla təmin edilmişdir. Son dövr üçün qabların ağzı ilə gövdəsinin yuxarı hissəsini 

birləşdirən ilgəkşəkilli qulplar xarakterik olmuşdur. Araşdırmalar bu qulpların Eneolit qulplarından törədiyini 

deməyə əsas verir. 

Eneolit mədəniyyətindən Kür-Araz mədəniyyətinə keçid özünü Ovçulartəpəsi yaşayış yerində daha aydın 

göstərir (2, s. 31; 6, s. 115-116). Ovçulartəpəsinin Erkən Tunc dövrü keramikası samanqarışığı olan gildən 
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hazırlanması, daraqvari naxışlarına görə Eneolit keramikasını xatırlatsada keyfiyyətinə və formasına görə 

fərqlidir. 

Ovçulartəpəsi Erkən Tunc dövrünün mənşəyini dərindən öyrənmək, Naxçıvanın Mesopotamiya və Şərqi 

Anadolu ilə əlaqələrini araşdırmaq baxımından mühüm tədqiqat obyekti hesab olunur. I Maxta Kültəpəsindən 

aşkar edilən keramika nümunələri əsasən çəhrayı və boz rəngdə bişirilmiş gil qab sınıqlarından, ocaq 

qurğularından ibarət olub, Erkən Tunc dövrü tayfalarının dulusçuluqda əldə etdiyi nailiyyətlərinin ən yaxşı 

göstəricilərindən hesab edilir. Bu dövrün ilk mərhələsinə aid materiallar Eneolit materialları ilə analogiya 

yaradır, sonrakı inkişaf səviyyəsi Eneolit mədəniyyətinin uzunmüddətli tərəqqisi sayəsində yaradılmışdır. Erkən 

Tunc dövrünə aid bikonus formalı, yuvarlaq, silindirik boğazlı çölmək, banka, küpə tipli qablar formaca Cənubi 

Qafqazın və qədim Şərqin Eneolit keramikasına bənzəyir. Belə qabların ilk nümunələri I Kültəpə, II Kültəpə, 

Ovçulartəpəsi, Göytəpə və Yanıqtəpənin Eneolit təbəqəsində aşkar olunmuşdur (2, s. 43-64; 8, s. 45-125). 

Konusvari gövdələr, vazatipli və bankatipli qablar quruluşuna görə Eneolit keramikası ilə sıx bağlıdır. 

Bu əlaqə özünü metallurgiyanın inkişafında da göstərir. Naxçıvan dünyanın ilk qədim metalişləmə 

ocaqlarından biri kimi tanınmışdır (9, s. 30-43). Metal emalı ilə bağlı kürələr e.ə IV minilliyin ortalarında dağ-

mədən işinin və metallurgiyanın bir-birindən ayrıldığını göstərir. II Kültəpənin ilk Tunc dövrü təbəqəsindən 

aşkar olunan metaləritmə kürəsinin və metalişləmə emalatxanasının qalıqları bu sahənin ayrıca peşə sahəsinə 

çevrildiyini göstərir. I Kültəpədən e.ə.VI-V minilliklərə aid mis əmək alətləri və bəzək əşyalarının bəzisinin süni 

arsen qarışığından hazırlanması, hələ Eneolit dövründə tunc metallurgiyasının əsasının qoyulduğunu göstərir. 

Erkən Tunc dövründə metalın təkrar emalı üçün kürələr meydana çıxır. I Kültəpədən tapılan tunc baltalar və 

nizə ucluqları, metal əmək alətləri, II Kültəpədən aşkar olunan bıçaq, xəncər və nizə ucluqları Naxçıvanda 

metallurgiyanın yerli zəmində inkişaf etməsi ilə yanaşı, Cənubi Qafqaz və Şərq ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqədə 

olduğunu göstərir. Beləliklə, əsası Eneolit dövründə qoyulan Naxçıvanın metallurgiyası Erkən Tunc dövründə 

qonşu ölkələri hazır metal məmulatı ilə təmin edən istehsal mərkəzlərindən biri hesab olunur. Ovçulartəpəsində 

8-ci kvadratdan tapılan Eneolit dövrünə aid mis filizinin qalıqları, metal iynələrin parçaları Naxçıvanda 

metalişləmənin əsasının Eneolitdə qoyulmasını, Tunc dövründə isə əsas məşğuliyyət sahələrindən birinə 

çevrildiyini təsdiq edir (6, s. 112). 

Erkən Tunc dövrü mədəniyyətinin xronologiyası ilə bağlı müxtəlif fikirlər olmuşdur. Bir vaxtlar bu 

mədəniyyətin e.ə. III minilliyi əhatə etdiyini irəli sürən tədqiqatçıların (B.A. Kuftin, B.B. Piotrovski, 

O.H. Həbubullayev) fikirlərindən fərqli olaraq R.M. Munçayev I Kültəpə, Babadərviş, Şulaveri, Amiranisqora 

və digər yaşayış yerlərin strategiyasına əsaslanaraq Erkən Tunc dövrü mədəniyyətini e.ə. IV-III minilliklərə aid 

edilmişdir. Q.S İsmayılov da bu fikri eynilə təsdiq edir. V. Baxşəliyev arxeoloji materiallara əsaslanaraq gil 

məmulatlarının hər üç inkişaf mərhələsini təhlil edərək Erkən Tunc dövrünün ilk mərhələsini e.ə. IV minilliyin 

ortaları və III minilliyin ortalarına aid etmiş və Erkən Tunc dövrünün e.ə. IV minilliyin əvvəlindən başlandığını 

qeyd etmişdir (5, s. 115). Naxçıvanda Erkən Tunc dövrü mədəniyyətinin ilk mərhələsi I Kültəpə və II 

Kültəpənin alt qatlarının materialları ilə səciyyələnirdi. Lakin Ovçulartəpəsi və Ərəbnungicə yaşayış yerlərinin 

tədqiqi yeni materiallar üzə çıxarmış və Naxçıvanda Erkən Tunc mədəniyyətinin Eneolitdən qaynaqlandığını 

deməyə imkan vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Erkən Tunc dövrünün erkən formalaşdığı ərazi Naxçıvan-

Urmiya bölgəsi olmuş, buradan Cənubi Qafqaz, Şərqi Anadolu və Azərbaycanın digər rayonlarına yayılmışdır. 

Bu dövrdə Naxçıvanda məskənləşən qədim tayfalar Azərbaycan xalqının etnogenezinin formalaşmasında da 

mühüm rol oynamışdır. Erkən Tunc dövrü mədəniyyətinin vətəni Naxçıvandır (4, s. 28). Çünki bu dövrün ən 

tipik, zəngin və çox təbəqəli abidələri olan I Kültəpə və II Kültəpə, I Maxta Kültəpəsi, Ovçulartəpəsi, Daşarx və 

başqaları Naxçıvanda aşkar edilmişdir. Bu dövrün mənşəyinin Eneolit dövrü ilə bağlılığını Naxçıvandaki I 

Kültəpə, II Kültəpə, Şərurda I Maxta Kültəpəsi, Ovçulartəpəsi, Ərəbyengicə, Xələc yaşayış yerlərində aparılmış 

tədqiqatlar sübut edir. Erkən Tunc dövrünün arxitekturası Eneolit memarlığının davamı olaraq dairəvi və 

dördkünc planda möhrə və çiy kərpicdən hörülmüşdür. Evlərin interyeri, ocaq yerləri, təsərrüfat quyuları, 

sütunlar, döşəmənin gillə suvanması Eneolitdən Erkən Tunc dövrünə keçidin xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. 

Lakin yeni dövrdə bəzi dəyişikliklər nəzərə çarpır, birhissəli ocaqlar, ikihissəli ocaqlarla əvəz edilir, keramika 

sahəsində samanqarışığı, qum qarışığı ilə əvəz edilir qulplar yarımşarşəkilli forma alır. Qablar daha yaxşı 

bişirilməsi, keyfiyyətli hazırlanması ilə fərqlənir, daraqşəkilli naxışların yerində zərif həndəsi ornamentlərə 

malik cilalanmış qablar meydana çıxır. Erkən Tunc dövrü tayfaları metallurgiya sahəsində döymə, tökmə 

üsulları ilə qəliblərdə müxtəlif tipli əmək alətləri, bəzək əşyaları, silahlar hazırlamaqla Eneolit dövründəki 
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sələflərini xeyli geridə qoyurlar. Əkinçi-maldar tayfalar, sənətkarlar Eneolit dövründə əldə etdikləri nəaliyyətləri 

təkminləşdirərək Erkən Tunc mədəniyyətini yaratmışdılar. 

 

 

ƏDƏBİYYAT 

1. Абибуллаев O.A. Энеолит и бронза на территории Нахичеванской ACCP. Баку: Элм, 1982, 316 c 

2. Aşurov S.H. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar. Bakı: Nafta-Press, 2003, 120 s. 

3. Aşurov S.H. Naxçıvanın İlk Tunc dövrü keramikası. Bakı: Nafta-Press, 2002, 158 s. 

4. Bahşaliyev V.B. Nahçıvan arkeolojisi // Archaeology of Nahchivan. İstanbul, 1997, 128 s. 

5. Baxşəliyev V.B. Azərbaycan arxeologiyası. Bakı: Elm, 2007, 240 s. 

6. Baxşəliyev V.B., Catherine M., Aşurov S.H. Ovçulartəpəsi yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar/ AMEA 

Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2008, № 1, s. 111-116. 

7. Əliyev V., Aşurov S. Maxta Tunc dövrü abidələri. Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elminin 

son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 1992, s. 38-40. 

8. Seyidov A.Q. Naxçıvan e.ə. VII-II minillikdə. Bakı: Elm, 2003, 339 s. 

9. Бахшялиев В.Б. Металлургия и металлообработка на территории Нахичевани. Баку: Элм, 2005, 

120 с. 

 

Xəbərlər - İctimai və humanitar elmlər seriyası.-2009.-№1.-S.124-128. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1467 

 

Naxçıvanda ictimai vəziyyət  

(Səfəvilər dövrü) 
 

İLHAMİ ƏLİYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

1501-ci ildə tarix səhnəsinə çıxmış Səfəvilər dövləti Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında mühüm 

rol oynamışdır. Tarixi torpaqlarının vahid türk-islam dövlətinin bayrağı altında birləşdirilməsi milli 

mədəniyyətin inkişafına və ölkə iqtisadiyyatının yüksəlişinə təkan vermişdir. Təbii ki, Səfəvilərin hakimiyyəti 

illərində ölkədə tərəqqi dövrü ilə yanaşı tənəzzül illəri də yaşanmışdır. Bu dövlət tərəqqi illərində Azərbaycan 

bölgələrinin inkişaf etməsinə geniş imkanlar yaratmışdır. Bu dövrdə ölkənin əhəmiyyətli bölgələrindən biri də 

qədim Naxçıvan diyarı olmuşdur. 

Səfəvilər dövründə Azərbaycan ərazisi inzibati cəhətdən 4 iri vilayətdən, yəni bəylərbəyilikləri ibarət 

olmuşdur: Təbriz, Çuxursəd, Qarabağ və Şirvan bəylərbəyilikləri. Şah tərəfindən təyin edilən bəylərbəyilər hər 

biri öz vilayətinin qanuni hakimi sayılırdı. Onların inzibati hakimiyyətdən başqa həm də orduya, yaxud feodal 

dəstəsi "çerik"ə rəhbərlik etmək hüququ var idi (7, s. 11). Bu dövrdə Naxçıvan mahalı əvvəlcə Təbriz, sonra 

Çuxursəd bəylərbəyliyinin tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. Tabe olduğu bəylərbəyiliyin tərkibində Naxçıvan 

"mahal" və yaxud da "ölkə" adlandırılırdı. Görkəmli şərqşünas-alim İ.P. Petruşevskiy öz əsərində göstərmişdir 

ki, "ölkə" inzibati-ərazi termini Azərbaycanda hələ Teymurilər dövründən mövcud olmuşdur (17, s. 102). Ölkə 

və ya o zaman deyildiyi kimi mahalların idarə edilməsində çox vaxt hakimlər yerli tayfaların 

nümayəndələrindən seçilirdi. Əksər hallarda hərbi şücaətinə görə fərqlənən şəxslərə üstünlük verilirdi. Bu 

hakimlər isə sultan və yaxud da xan titulu daşıyırdı. Səfəvilər dövründə Naxçıvan ölkəsi irsi olaraq Ustaclı-

Kəngərli tayfalarının nümayəndələri tərəfindən idarə olunmuşdur (7, s. 113). 1603-cü ildə Osmanlı işğalından 

azad edildikdən sonra I şah Abbas tərəfindən Maqsud Sultan Kəngərli Naxçıvan hakimi təyin edilmişdi (12, 

s. 68-69). Buradan görünür ki, Kəngərli tayfa nümayəndələri şahın istəyi ilə seçilirdi. I şah Abbasın xələfləri 

dövründə Nadir bəy Rzaəddin xan (1647), Əliqulu xan (1668), Murad xan (1668-1669), Şərəf xan (1669-1678), 

Məhəmməd Rza xan (1678-1691) Kəngərlilər Naxçıvana hakimlik etmişdirlər (11, s. 93). Yuxarıda qeyd etdik 

ki, ölkə hakimləri xan və yaxud sultan adlandırılırdı. Səfəvilər dövrünün əvvəllərində mahal hakimləri üçün bu 

adların heç bir fərqi olmamışdır. Lakin XVI əsrin ikinci yarısından sonra xan sultan titulundan üstün hesab 

olunmağa başladı (7, s. 114). Həmçinin, bu vəzifələr Səfəvilər dövründə irsi deyildi. 

Bir sıra tədqiqatçıların əsərlərindən və tarixi mənbələrdən aydın olur ki, Naxçıvan mahalı əhalisi, əsasən, 

azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur (9, s. 51; 13, s. 49). Bundan əlavə müxtəlif ölkələrdən (Orta Asiya, İran, 

Əfqanistan və s.) gələnlər isə əhalinin çox az bir qismini təşkil etmişdir. Onlar müxtəlif peşə sahibləri-səyyahlar, 

tacirlər, sənətkarlar, alimlər və s. ibarət olmuşdur. Məhz buna görə E. Çələbi göstərir ki, Naxçıvanda müxtəlif 

dillərdə danışan adamlara rast gəlmək olur (2, s. 232).  

Səfəvilər dövründə Naxçıvan əhalisinin etnik tərkibi haqqında dəqiq məlumat verən mənbələrdən biri 

İrəvan əyalətinin "icmal dəftəri" (1590-cı il) və Naxçıvan sancağının "müfəssəl dəftəri" (1727-ci il) sənədləridir 

(10, s. 37-360; 6, s. 276-393). Vergilərin toplanması məqsədilə Osmanlı idarəçiliyi zamanı tərtib edilmiş bu 

sənədlərdə ərazidə yaşayan əhali milli tərkibinə görə yox, dini mənsubiyyətinə görə bölünmüşdür. Hər iki 

mənbədən aydın şəkildə görünür ki, müsəlmanlar qeyri-müsəlmanlardan xeyli dərəcədə çox olmuşdur. Bu da, 

yuxarıda göstərildiyi kimi, "əhalinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi" fikrinə əsaslansaq, dəftərdəki 

müsəlman əhalinin əksər hissəsinin Azərbaycan türkü olduğunu göstərir. Həmçinin, həmin sənədlərdə kənd, 

şəhər və s. yaşayış yerlərinin sakinləri adbaad siyahıya alınmışdır. Həmin sənədlərdən aydın olur ki, XVI əsrin 

sonunda qeyri-müsəlmanların sayı XVIII əsrin əvvəllərindəki ilə müqayisədə xeyli az idi. Bu artımın bir səbəbi 

də XVI-XVIII əsrlərdə baş vermiş Səfəvi-Osmanlı müharibələri olmuşdur.  

Səfəvilər dövründə Naxçıvan mahalında yaşayan əhalinin ictimai tərkibi də müxtəlif idi. Belə ki, 

feodalizm quruluşunun hökm sürdüyü bu tutu dövrdə yerli əhali əsasən bir neçə kateqoriyaya bölünmüşdür: 1. 

Feodallar, 2. Ruhanilər, 3. Tacirlər, 4. Sənətkarlar, 5. Kəndlilər, 6. Şəhər yoxsulları (7, s. 114).  

Bu zaman feodalların əsas mülkiyyəti onların ixtiyarında olan geniş torpaq sahələri idi. Həmin torpaqlarda 

taxıl bitkiləri, bostan-tərəvəz məhsulları, müxtəlif pambıq növləri və s. yetişdirilirdi. Həmçinin yerli feodalların 
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böyük meyvə bağları və üzümlükləri o dövr tarixçilərinin, səyyahlarının diqqətini çox cəlb etmişdir (8, s. 20). 

Feodalların torpaq sahibliyindən başqa, həm də əhali arasında güclü iqtisadi və siyasi nüfuzları var idi.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Səfəvilər dövründə Naxçıvan mahalının idarə olunmasında şah tərəfindən 

seçilmiş hakimlər yerli tayfa nümayəndələrindən, əsasən də, Kəngərli tayfasından olurdu. Mənbələrin verdiyi 

məlumatlarda göstərilir ki, feodallar arasında da bu tayfanın nümayəndələri üstünlük təşkil etmişdi. Lakin 

R. Məmmədov göstərir ki, XVII əsrin ortalarında daha böyük torpaq sahələri Kəngərli feodallarının deyil, digər 

nəslə mənsub feodalların əlində idi (7, s. 115). Ş. Fərzəlibəyli bu fikrə belə aydınlıq gətirmişdir: "24 saylı 

sənəddən məlum olur ki, o vaxtlar (sənəd 1648-ci ilə aiddir) Naxçıvanda məhşur Kəngərli mülkədarlarından 

başqa digər nəslin nümayəndələrindən olan mülkədarlar da olmuşdur, məsələn, Beyləqani, Zikri, Məfruzi və b." 

(5, s. 92). Deməli, buradan aydın olur ki, həmin dövrdə Naxçıvan mahalında feodallar Kəngərli tayfaları və 

digər yerli tayfaların nümayəndələrindən olmuşdur. 

Səfəvilər dövründə feodal torpaq mülkiyyəti formasına əsasən "mülk" və "tiyul" torpaq sahibliyi daxil idi. 

Bu zaman feodalların əllərində olan torpaqların çox hissəsi mülk kateqoriyasına aid idi. Mülk irsi torpaq 

mülkiyyəti olub nəsildən-nəsilə keçir, sərbəst surətdə satılır, dəyişdirilir və vəqfə verilirdi (17, s. 237). Bütöv 

kəndlər, dəyirmanlar, suvarma mənbələri, evlər, dükanlar və s. mülk ola bilərdi. Yəni, torpaq sahələri həm də 

üzərlərindəki əmlakla bir yerdə mülkə aid edilirdi (7, s. 115). 

Xüsusi mülkiyyət forması olan mülk XVII əsrdə yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmuşdur. Belə ki, bu 

torpaqlar əvvəlki kimi azad alış və satış obyekti idi. Həmçinin, onların sahibləri mülkünü dini idarələrə vəsiyyət 

edə, yaxud öz xələflərinə verə bilərdi. İkinci halda vəsiyyət etmiş şəxsin xələfləri vəqf olunmuş torpaqları 

(əvvəlkindən fərqli olaraq) satmaq və ya bağışlamaq hüququna malik deyildi. Onlar yalnız torpaqlardan əldə 

olunmuş gəlirdən faydalana bilərdilər (1, s. 274). Deməli, mülk bu dövrdə də feodallara məxsus xüsusi 

mülkiyyət olmuşdur. 

Tiyul torpaq mülkiyyəti orta əsrlərdə Azərbaycanda, xüsusilə də Naxçıvanda geniş yayılmışdır. Bu 

kateqoriyadan olan torpaqlar istər mülki, istərsə də hərbi xidmətdə seçilən dövlət qulluqçularına göstərdikləri 

əla xidmət müqabilində verilirdi. Lakin onlar irsi deyildi, satıla bilməzdi. Şahın xüsusi fərmanı ilə tiyuldar (tiyul 

sahibi) onu sata bilərdi. Mənbələrdən bu da aydın olur ki, Səfəvilər dövründə Naxçıvan ölkəsində tiyul feodal 

institutu geniş yayılmışdır (7, s. 115). Səbəbi Səfəvi hökmdarlarının mərkəzləşdirmə siyasətinə uyğun olaraq 

dövlətin sosial-iqtisadi dayaqlarını möhkəmləndirmək üçün tiyul torpaq institutundan geniş istifadə etməsi idi 

(15, s. 74). Bu bir qayda olaraq dövlət qulluqçularının mərkəzi hakimiyyət orqanlarından asılılığını təmin edirdi. 

Tiyuldar kəndlilərdən bəhrə olaraq məhsulun onda üç hissəsini alırdı (5, s. 90). 

Bu dövrdə əhalinin müəyyən qisminin daxil olduğu əsas kateqoriyalardan birini təşkil edən ruhanilər sinfi 

tutduqları vəzifələrə və daşıdıqları titullara görə bir neçə yerə bölünürdülər. Bunlar şeyxül-islam, seyid, axund, 

üləma, qazi, molla, cümə məscidlərinin imamları, vaiz, müdərris, xanəgah və zaviyə (yəni ziyarətgah) şeyxləri, 

dərvişlər və b. idi (7, s. 115). Kəndlərdə məscid axundları və mollalar fəaliyyət göstərirdilər. Məscidlərdə 

ibadətdən başqa bir sıra şəriət məsələlərin həlli işlərinə baxılırdı. Bununla bağlı H.F. Səfərli göstərir ki, orta 

əsrlər zamanı Müsəlman Şərqində əhalinin toplaşdığı əsas sosial-siyasi ideoloji mərkəzlərdən biri də məscidlər 

idi (14, s. 247). Cinayət və mülki məsələlərin həll edilməsi işinə üç növ məhkəmələrdə baxılırdı: məhkəmeyi-

ali, məhkəmeyi-şəriyyə və əsnaf məhkəmələri. Məhkəmeyi-şəriyyə daha çox fəaliyyət göstərirdi (3, s. 60). 

Çünki İslam dini qanunlarının hökm sürdüyü ölkədə şəriət məhkəməsi daha üstün tutulurdu. Səfəvilər dövründə, 

əsasən, şiəliyin Cəfəri məzhəbinə üstünlük verilirdi. Bu zaman Naxçıvan ərazisində şiə təriqəti və onun Cəfəri, 

Heydəri məzhəbləri geniş yayılmışdı. Ruhanilərə "vəqf" torpaq mülkiyyəti verilirdi, yəni həmin torpaq aid 

olduğu dini müəssisənin ixtiyarında olurdu. Bundan əlavə Şah Təhmasib və onun varisləri dövründə ruhanilərə 

"soyurqal" torpaq mülkiyyəti də paylanırdı (15, s. 69). Vəqf torpaqları irsi deyildi. 

Səfəvilər dövründə Naxçıvanda əhalinin müəyyən bir qismini də tacirlər zümrəsi təşkil edirdi. Tacirlər 

ölkədə hakim mövqe tutan feodallardan fərqli olaraq, aşağı təbəqənin istismarında vasitəli şəkildə iştirak 

etməklə ticarət kapitalının artmasına xidmət edirdi. Həmçinin onlar feodallar sinfi və feodal istehsal üsulu ilə sıx 

bağlı idilər. Belə ki, satdıqları yerli məhsulların əsas istehsalçıları feodallar idi və istifadə etdikləri satış 

mərkəzləri də onlara tabe ərazilərdə yerləşirdi. Bu dövrdə Naxçıvan tacirləri Yaxın və Orta Şərqin, həmçinin 

Avropanın bir sıra ölkələri ilə ticarət əlaqələri saxlayırdılar (7, s. 117). Bu fikri Əylisli Zəkəriyyə 1647 və 1664-

cü illərdə getmiş olduğu ticarət səfərləri haqqında yazdığı "Gündəlik"də təsdiq edir. Əsərdə göstərilir ki, o, 

ticarət məsələləri ilə əlaqədar Osmanlı dövləti Venesiya, Amsterdam, Frankfurt, Hollandiya, Portuqaliya, 
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İspaniya, İtaliya, Yunanıstan kimi bir çox Avropa ölkələrində olmuşdur (16, s. 7). Tacirlər Rusiya ilə də ticarət 

əlaqələri qurmuşdular. Belə ki, rus hökumətinin özü Səfəvilərlə ticarətə daha çox üstünlük verirdi. 1667-ci ildə 

rus iş adamlarının Culfa tacirləri ilə bağladığı müqavilə onların buradan xam ipəyi alıb Moskvaya aparmasına 

rahat imkan yaradırdı (18, s. 185). Ümumiyyətlə, tacirlər Rusiya ilə ticarət əlaqələrini daha çox Həştərxan 

Moskva istiqamətində, digər Avropa ölkələrilə isə Osmanlı dövlətinin ərazisindən keçməklə edirdilər. Bu işdə 

onlara İstanbul liman şəhəri və dəniz yolu kömək edirdi. Səfəvilər dövründə Naxçıvanda olmuş əcnəbi 

səyyahların verdikləri məlumatlardan aydın olur ki, burada ticarət üçün geniş və zəngin satış bazarları olmuşdur. 

Həmin bazarlarda yerli və xarici tacirlər alış-veriş edirdilər. 

Bu dövrdə Naxçıvanda tacirlər zümrəsi ilə yanaşı, orta təbəqədən olan əhalinin müəyyən hissəsini 

sənətkarlar təşkil edirdi. Sənətkarlar daha çox şəhərlərdə-insanların sıx yaşadığı yerlərdə fəaliyyət göstərirdilər. 

Şəhərlərin əsas istehsaledici qüvvəsi də məhz onlara məxsus idi. Ustalar müxtəlif peşələr üzrə bir neçə qrupa 

bölünürdülər. Məsələn, toxucular, dərzilər memarlar, məişət əşyaları hazırlayanlar, silah düzəldənlər və b. 

Sənətkarlar da orta və aşağı təbəqənin nümayəndələri kimi vergilər verirdilər. Bu baxımdan onlar, əsasən, üç 

qrupa bölünürdü: 1) fərdi fəaliyyət göstərənlər; 2) xüsusi təşkilatlarda (əsnaflarda) birləşənlər; 3) iri feodal 

emalatxanalarına (karxanalara) mənsub olanlar (1, s. 282). Birinci və ikinci qrupda olan sənət sahibləri 

feodallardan hüquqi və şəxsi baxımdan asılı deyildilər. Sənətkarların hüquq və vəzifələri dövlət tərəfindən şəriət 

qanunları əsasında müəyyən edilirdi. Həmin qanunlar sənətkar təşkilatlarının hüquqlarını tənzimləyən risalələr 

şəklində hazırlanırdı. Şərqdə sexlərin yazılı nizamnamələrini əvəz edən "risalə" əslində islam əxlaqı normaları 

çərçivəsində aşağı rütbəlilərin yuxarı rütbəlilərə tabe olması qaydası əsasında nəqib, ustabaşı, usta, şagird 

arasındakı işgüzar münasibətləri tənzimləyirdi (15, s. 119). Sənətkarlıq sahəsində qəbul edilmiş qanunlar bir növ 

istehsal münasibətlərini rəsmi şəkildə nizama salırdı. 

Həmin dövrdə əhalinin əksər hissəsini təşkil edən aşağı təbəqələr haqqında mənbələrdə çox az bəhs edilir. 

Bunun səbəbi isə heç şübhəsiz ki, o dövrün tarixi hadisələrini qələmə alan tarixçilərin şah sarayına mənsub 

olması və hakimiyyəti vəsf etməsidir. Bu sahədə dövlət banisinin tədbirləri haqqında yalnız ümumi formada 

qızılbaş hökmdarlarının "fəzilətlərini" təriflərkən, onun "adiliyindən", "rəiyyət haqqında qayğısından" bəhs 

edərkən danışılır (4, s. 198). Yəni, aşağı təbəqələr haqqında məlumat onların hakim dairələrlə münasibətlərinə 

görə verilmişdir. 

Bu dövrdə aşağı təbəqəyə aid olan kəndlilər rəiyyət, rəncbər və elatlara bölünürdü. Onlar əsasən əkinçilik 

və heyvandarlıqla məşğul olurdular. Rəiyyətlər icma torpaqlarından götürdükləri payı əkib-becərir, əldə 

etdikləri məhsulun onda birindən beşdə birinə qədərini vergi verirdilər. Torpağı və əmək alətləri olmayan 

rəncbərlər isə feodal təsərrüfatlarında çalışaraq qazanclarının üçdə birini vergi şəklində sahibkara ödəyirdilər. 

Heyvandarlıqla məşğul olan yarımköçəri elatlar isə yaylaq-qışlaq mövsümü ilə əlaqədar olaraq öz yerlərini 

dəyişməli olurdular. Kəndlilər əldə etdikləri məhsula görə bir çox vergilər verirdilər. 

Sadalananlardan aydın olur ki, Səfəvilər dövründə Naxçıvan əhalisi, əsasən, müsəlman türklərindən ibarət 

olmuş və bir neçə təbəqəyə bölünmüşdür. 
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Naxçıvan mətbuatının yaranma tarixinə dair bəzi mülahizələr  

(1920-1940-cı illər) 
 
MƏMMƏD MƏMMƏDOV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

Naxçıvan diyarında ilk dəfə qəzet çıxarmaq ideyası hələ XIX əsrin 90-cı illərində dövrün mütərəqqi 

ziyalıları tərəfindən irəli sürülüb. Bu zaman artıq böyük maarifpərvər Məhəmmədtağı Sidqinin yenicə açmış 

olduğu "Məktəbi-tərbiyə" təhsil ocağı xalqın savadlanması, təhsil alması yolunda fəaliyyətə başlamış, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Eynəli Sultanov, Məhəmmədağa Şahtaxtlı kimi milli demokratik düşüncəli ziyalılar 

mədəniyyətimizin inkişafı istiqamətində artıq bir sıra addımlar atmışdılar. 

Filologiya elmləri namizədi, Prezident təqaüdçüsü Lətif Hüseynzadənin fikrincə hələ 1894-cü ildən yerli 

ziyalılar qəzet nəşrinə icazə almaq üçün Peterburqa, ərizə və məktublarla müraciət etmiş, lakin bu müraciətlərə 

cavab verilməmişdi. Bu məsələ yalnız 1918-ci ildə ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra qəzet nəşri yenidən 

gündəmə gəldi. O dövrdə Naxçıvanda Araz-Türk Respublikası deyilən bir qurum mövcud idi. Məhz bu dövrdə - 

Naxçıvanın düçar olduğu olduqca ağır və gərgin ictimai-siyasi dövrdə yenidən qəzet çıxarmağa cəhdlər 

göstərildi (1, 2006, 3 noyabr). Nəhayət, Naxçıvanda ilk qəzet sovet hakimiyyətinin ilk illərində, daha doğrusu, 

1921-ci ildə işıq üzü gördü (3, 1 noyabr, 1921). O da bolşevik rejiminə məxsus mətbuat nümunəsi oldu. 

Müxtəlif dövrlərdə mövcud olan ideoloji, iqtisadi çətinliklər, bəzi hallarda yaradılan süni maneələr isə qəzetin 

fəaliyyətini dayandıra bilmədi. 

Naxçıvanda ilk əvvəl rus dilində "Naxrespublika" adlı qəzet çıxıb, lakin, onun cəmi 2-3 nömrəsi işıq üzü 

görüb. Sonra isə türk dilində "Cavanlar həyatı" adı ilə gənclər ittifaqının "Cümlə cahan füqərayi-kasibəsi 

toplantı" şüarı ilə ərəb əlifbası ilə bir vərəqə şəklində qəzet çap olunub. Qəzetin ilk sətrində isə "1921-ci il 1 

noyabr, həm də hicri tarix 1340" sözləri yazılmışdı ki, bu tarix də Naxçıvanda mətbuatın yaradılış günü kimi 

qəbul olunmuşdur. Nömrənin baş məqaləsi olan " 1 noyabr" adlı yazıda isə onun məramı açıqlanır: "Bu gündən 

etibarən Naxçıvanda Azərbaycan Gənclər İttifaqının Naxçıvan Ölkə Komitəsi tərəfindən bu ruznamənin 

(qəzetin-M.M.) nəşrinə iqdam olundu. Bu ruznamə gələcəkdə cavanlar ittifaqının nə olduğunu, cavanların 

gələcəkdə ümumdünya sahəsində nə kimi rol oynamalı olduqlarını fəhlə və kəndli cavanlarına bəqədri imkan 

bildirəcək. Əminik ki, qeyrətli və məharətli cavanlarımızın məhəbbət və məvəddətindən tutduğu yol, 

boynumuza aldığımız vəzifə gələcəkdə ifa olunar". 

Bu qəzet Naxçıvan Ölkə Gənclər İttifaqının orqanı olduğundan həmin ictimai təşkilatın rəhbəri olan 

Həmid Mahmudov o dövrdə həm də qəzetin redaktoru olmuşdu. Onu da deyək ki, Naxçıvanda gənclər ittifaqı, o 

dövrkü ad ilə desək, Naxçıvan Kommunist Gənclər İttifaqı Qəza Komitəsi 1921-ci il martın 27-də yaradılmış, 

onun təşkilat bürosuna H. Mahmudovla yanaşı, Əkbər Rzayev və Səməd Allahverdiyev də rəhbərlik etmişlər. 

Əyalətdə 1921-ci ilin sonunda nəşr olunan qəzetlərdən biri də "Füqəra səsi" adlanıb. Bu qəzetin başında 

Azərbaycan K(b)P Naxçıvan Ölkə Komitəsinin, Naxçıvan İctimai Şura Cümhuriyyətinin, Mərkəzi İcraiyyə 

Komitəsinin və Naxçıvan Həmkarlar İttifaqları Şurasının naşiri-əfkarı olan, həftədə bir dəfə çıxan türk 

qəzetidir" sözləri yazılmışdı. 1925-ci ildən sonra isə o, Naxçıvan Vilayət K(b)P-nın orqanı kimi nəşr olunmağa 

başlayıb (9, 1925, 31 mart). 

"Şərq qapısı" qəzeti heç də "Cavanlar həyatı"nın varisi olmayıb. Çünki bu qəzetlərdən birisi ictimai 

təşkilatın - Gənclər ittifaqının orqanı hesab olunsa da, digəri yerli hakimiyyət orqanlarının rəsmi mətbu nömrəsi 

olub. 1921-ci ilin payızından nəşr olunan və 4-5 ay ərzində fəaliyyət göstərən "Füqəra səsi" adlı qəzetin bir 

nüsxəsi də bu gün arxivlərdə qalmadığından onun yaranış günü barədə dəqiq mühakimə yürütmək çətindir. 

Mətbuatda dərc olunan bir çox yazılarda "Füqəra səsi"nin "Şərq qapısı" üçün təməl daşı rolu oynadığı bildirilib. 

Məsələn, qəzetin ilk müxbirlərindən biri olan Qasım Tağıyev qəzetin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş 

məqaləsində yazırdı: "Əvvəllər vərəqə şəklində buraxılan "Füqəra səsi" bu gün 50 illiyini qeyd etdiyimiz "Şərq 

qapısı"nın ilk rüşeymi oldu". (9, 1972, 14 iyul) 

Qocaman alim Lətif Hüseynzadə isə "Cavanlar həyatı" ilə həyata vəsiqə almasından danışanda 

xatirələrinin birində belə bir fikir də işlədib: "Cavanlar həyatı" bir müddət fəaliyyət göstərəndən sonra maddi və 

mənəvi səbəblər üzündən qapanmağa məcbur oldu" (9, 1981, 26 dekabr). Təbii ki, qapanmağa məcbur olan 

qəzet "Şərq qapısı" üçün təməl daşı ola bilməzdi. Qəzetin ilk müxbirlərindən biri olan Müzəffər Nəsirli "Şərq 
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qapısı"nın 50 illik yubileyinə həsr etdiyi "Mübarək" şeirində onun "Füqəra səsi" adı altında meydana gəldiyinə 

işarə vuraraq yazır: 

Şərqin qapısında günəş doğanda, 

Əridib zülməti, nurla boğanda, 

Ucaldı göylərə "Füqəra səsi"... 

 

1922-ci ilin aprelindən «Füqəra səsi» qəzeti "Şərq qapısı" adı ilə çıxmağa başladı. Qəzet öz səhifələrində 

müntəzəm olaraq partiyanın, hökumətin, komsomolun və həmkarlar ittifaqları təşkilatlarının qarşıya qoyduqları 

vəzifələri hərtərəfli işıqlandırır, sovet hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirləri qızğın müdafiə edirdi. Qəzet o 

dövrün rəsmi mətbu orqanı olduğundan orqanlar - Azərbaycan K (b)P Naxçıvan Ölkə Komitəsi və Naxçıvan 

İctimai Şura Cümhuriyyəti Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə 

məşğul olurdular. Qəzetin mətbəə və onun avadanlıq məsələsi 1922-ci il dekabr ayının 9-da Naxçıvan Xalq 

Komissarları Sovetinin iclasında müzakirə olunmuş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir. Bu barədə qəbul edilmiş 

qərarın birinci bəndində göstərilir ki, köhnə mətbəə maşınlarını saz, işlək hala salmaq üçün mətbəənin 

məsrəflərinə 70 manat qızıl pul ayrılsın. İkinci bənddə isə mətbəə binasının təmirinə 60 manat qızıl pul 

buraxılması qət edilmişdi (1, 2006, 3 noyabr). 

1923-cü ildə Bakı şəhərindən Naxçıvana daha mükəmməl mətbəə avadanlıqları gətirildi. O vaxta qədər 

qəzet "Amerikanka" adlı ayaqla işləyən çap maşını ilə vurulurdu (9, 1931, 25 iyul). Yeni avadanlıqların əldə 

olunması qəzetin müntəzəm nəşrinə imkan yaratdı. Əvvəllər 100-150 nüsxədən çox olmayan qəzet bu dövrdən 

600-700 nüsxə tirajla çap olunmağa başladı. 

1924-cü ildə qısa dövr ərzində «Şərq qapısı» qəzeti «Qızıl Şərq» adı altında nəşr edilsə də bu müddətdən 

sonra qəzetin əvvəlki adı bərpa edilirdi. 1925-ci ilin mart ayında qəzetin 100-cü nömrəsi işıq üzü görürdü. 

Qəzetin bu yubiley nömrəsi böyük təntənə ilə qeyd edilirdi. Həmin nömrədə dərc olunan baş yazıda deyilirdi: 

"Əsrlərdən bəri maarif və mədəniyyətin parlaq ziyasından məhrum olaraq cəngavərlər, cəlladlar pəncəsində 

inləyən Naxçıvan torpağında bu gün göstərilməmiş bir bayram, gələcək nəslə şərəfli bir yadigar buraxacaq 

həmin bir yadigar, şərqin qapısında yaşayan Naxçıvan ölkəsinin türk əməkçiləri tərəfindən mövhumat və 

cəhalətə qarşı vuraraq 100 ədəd maarif qurşunu və 100 nömrəyə varmış olan bir türk qəzetəsidir". Yubileylə 

bağlı "Şərq qapısı" qəzetinə Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi və Xalq Komissarları Şurası tərəfindən təbrik 

məktubları göndərilmişdi. Xalq Komissarları Şurasının sədri Həmid Sultanovun və Mərkəzi İcraiyyə 

Komitəsinin katibi Ələkbər Quliyevin imzaladığı məktubda deyilirdi: "Mətbuat insanların həyatında həmişə 

böyük rol oynamışdır. Qırmızı mətbuat zəhmətkeşlərin könlünü açmağa, onlara səadət yolunu göstərməyə 

çalışmaqdadır. Həqiqətdə "Şərq qapısı" qəzetəsi şurədar şərqinin əhəmiyyətli qəzetlərindən olub, gələcəkdə 

bütün şərq zəhmətkeşlərinin öz tutduğu doğru yola cəlb edəcəyinə əminiz". Dərc olunan yazılarda qəzetin 

keçdiyi kəşməkeşli və mübariz yol öz əksini tapırdı (9, 2006, 4 noyabr). 

Qəzetin ilk mühərrirlərindən, korrektorlarından biri olan Lətif Hüseynzadənin "Naxçıvanda mətbuat" adlı 

yazısı da qəzetin həmin sayında dərc olunub. Onun sözlərinə görə də "Füqəra səsi"nin nəşri o qədər də asan 

olmayıb. Mətbəədə iri şriftlər olmadığından qəzetin adı üçün ayrıca klişe hazırlanmışdır. Qəzet üçün 

avadanlıqların alınması, mətbəəyə işçi qüvvəsinin toplanması, onların əmək haqları və sair məsələlər Naxçıvan 

Ölkə Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən ödənilirdi. 

20-ci illərin ikinci yarısından "Şərq qapısı" Azərbaycan Kommunist (bolşevik) Partiyasının Naxçıvan 

Vilayət Komitəsinin orqanı kimi çıxmağa başlayır. 

1931-ci ildə "Şərq qapısı" qəzeti özünün 10 illik yubileyini qeyd etdi. Qəzetin 25 iyul 1931-ci il tarixli 

sayı bu yubileyə həsr olunub. Bu münasibətlə Bakıda çıxan "Kommunist", Tbilisidə çıxan "Zarya Vostoka", 

İrəvanda çıxan "Qızıl şəfəq" qəzetləri yubilyarı təbrik etmiş və ona uğurlar arzulamışdılar. "Kommunist" qəzeti 

onu "Şərqin üfüqlərində parlayan bir qızıl ulduz" adlandırmışdı. 

1933-cü il dekabrın 30-u qəzet üçün yaddaqalan günlərdən birinə çevrildi. Həmin gün qəzetin 1000-ci 

nömrəsi rəngli formatda çapdan çıxır. Yubiley nömrəsi nəşr olundu. Həmin nömrənin birinci səhifəsində 

Azərbaycan Mərkəzi İnqilab Komitəsinin sədr müavini Məmmədxanovun və Naxçıvan Əyalət Firqə 

Komitəsinin katibi Əli Məhəmmədovun redaksiya kollektivinə təbrik məktubları da dərc olunmuşdu. 

Təbii ki, ötən əsrin ziddiyyətlərlə dolu olan 20-30-cu illərində qəzet çıxarmağın olduqca çətin tərəfləri də 

var idi. Bu illərdə müxbirlik etmək olduqca ağır və məsuliyyətli bir iş idi. Bu dövrdə qəzetlə əməkdaşlıq edən 
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fəhlə-kəndli müxbirlər, ziyalılar arasında Məhəmməd Rəsizadə, Tofiq Fikrət, Fərəməz Mahmudbəyov, Əli 

Həsənzadə kimi dövrün tanınmış ziyalıları da var idi. 

XX əsrin otuzuncu illəri məmləkətimizdə kollektivləşmə, kolxoz quruculuğu və sovet hakimiyyətinin 

qolçomaqlarla mübarizə dövrü kimi xarakterizə olunur. Ölkədə kollektivləşmə siyasətinin həyata keçirilməsi, 

birgə ictimai və dövlət təsərrüfatlarının yaradılması, onların iqtisadi cəhətdən möhkəmləndirilməsi, texnika ilə 

təchiz edilməsi başlıca məsələlərdən birinə çevrilir. Belə bir dövrdə mətbuatın üzərinə xüsusi missiya düşürdü. 

Məhz bu illərdə bir çox rayonlarda da yerli mətbuatın təməli qoyuldu. Muxtar respublikanın Şərur, Şahbuz, 

Ordubad rayonlarında da yerli qəzetlər nəşrə başladı. 1932-ci ildə AK(b)P Noraşen PK və PZD İK-nin orqanı 

olan «Noraşen kolxozçusu» qəzeti nəşr edilməyə başladı. Qəzet 1944-54-cü illərdə «Pambığa doğru», 1966-cı 

ildən isə «İşıqlı yol» adı altında çap edilmişdi (1, 2006, 3 noyabr). 

Otuzuncu ilin əvvəllərindən "Şərq qapısı" qəzeti öz fəaliyyətini daha da genişləndirirdi. Qəzetə qüdrətli 

qələm sahibi, sonralar Azərbaycanın xalq yazıçısı Əli Vəliyevin redaktorluğu böyük şöhrət gətirdi (7, II c, s. 

304). Məhz bu dövrdə Naxçıvan MTS siyasi şöbəsində "Sürət" adlı qəzet də nəşrə başlanır. Mirzə İbrahimov 

kimi istedadlı və qüdrətli qələm sahibinin Bakı şəhərindən "Sürət" qəzetinə redaktor göndərilməsi də regionda 

mətbuat mühitinin canlanmasına xidmət etdi. 

Əli Vəliyevlə Mirzə İbrahimovun yaxın dostluqları, birgə əməkdaşlıqları bu qəzetlərin ideya-siyasi və 

mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində də mühüm rol oynadı. O, Naxçıvanda gənc yazıçı və şairlərin ilk ədəbi 

ocağına çevrildi. 

"Şərq qapısı" qəzetinə məxsus müsbət ənənələrin formalaşmasında da bu dövr əhəmiyyətli rol oynadı. 

Qəzetin "Ədəbiyyat səhifəsi" gənc yazıçılar üçün sınaq meydanına çevrilmişdi. Yazıçı Ə. Şəkilinin, 

Ə. Lahutinin şeir kitabları da bu dövrdə qəzetin mətbəəsi tərəfindən işıq üzü görmüşdü, Qəzetin mətbəəsində ilk 

dəfə olaraq müstəqil "Ədəbiyyat" qəzeti də nəşr olunmuşdu, onun 2-3 nömrəsi işıq üzü görmüşdür (9, 1981, 26 

dekabr). 

Azərbaycanın xalq yazıçısı Əli Vəliyev sonralar xatirələrində yazırdı: "Mənim redaktor olduğum 30-cu 

illərdə qəzetin səhifələrində Mirzə İbrahimov, Abbas Gülməmmədov, Qurban Yusifzadə, Əyyub Abbasov, 

Məmmədəli Tarverdiyev, Lətif Hüseynzadə kimi qabaqcıl ziyalılar yeni həyatı təqdir və tərənnüm edən, 

nöqsanları cəsarətlə açıb göstərən yazılarla müntəzəm olaraq çıxış edirdilər" (9, 1972, 14 yanvar). 

Ədəbiyyata qaynar yaradıcılıq istedadı ilə gələn Mirzə İbrahimov üçün də Naxçıvan sözün əsl mənasında 

ciddi həyat məktəbi və tükənməz ilham mənbəyi oldu. O, burada təkcə qəzetçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmamış, 

ədəbi yaradıcılığında xüsusi rol oynayan "Həyat" pyesinin mövzusunu da yerli həyatdan alaraq onu bitkin 

formada tamamlaya bilmişdir (9, 1971, 16 noyabr). 

Əli Vəliyevdən sonra qəzetə Məsudə Nuriyeva adlı bir qadın rəhbərlik etmişdir. Düzdür, ondan əvvəlki 

illərdə də qəzetlə əməkdaşlıq edənlər arasında qadın ziyalılar az olmamışdır. Buna misal olaraq Səkinə Rzalının, 

Səlbi İsgəndərovanın və başqalarının adlarını göstərmək olar. Məsudə Nuriyeva isə qəzetin ilk qadın redaktoru 

oldu. Məsudə xanım xatirələrinin birində yazır: "Məndən soruşsalar ki, redaktorluq necə vəzifədir, dərhal 

deyərəm: narahat və olduqca çətin bir vəzifədir. Axı, "qəzetin çapma icazə verirəm" sözlərini yazıb altından qol 

çəkən redaktor hər gün, həm də minlərlə, on minlərlə oxucu qarşısında hesabat verir. Yanlış bir faktın, yerində 

deyilməyən bir sözün qəzet səhifəsinə düşməməsi üçün redaktor həmişə narahat, həmişə həyəcanlıdır. Mən 

bunu öz təcrübəmdə görmüşəm; 1934-35-ci illərdə "Şərq qapısı"nın redaktoru olduğum zaman. O vaxt "Şərq 

qapısı" kiçik formatda buraxılırdı. Bununla belə işimiz olduqca ağır idi. Redaksiyada və mətbəədə ixtisaslı 

kadrlar yox idi. Elektrik olmadığından qəzet səhifələrini çox vaxt şam işığında oxuyurduq..." (9, 1972, 14 

yanvar). 

1936-cı ildə Naxçıvanda məktəbin yaradılması mətbuatın inkişafında mühüm yer tutur. 

"Şərq qapısı" ilə bağlı öyrəniləsi, hələ də qaranlıq qalan məqamlardan biri də 1937-38-ci illərlə bağlıdır. 

Bu dövrdə ölkədə baş qaldıran repressiya dalğası bu qəzetin redaksiyasından yan ötmədi. Qəzetin o dövrə aid 

«Əmrlər kitabı» ilə tanışlıq bunu aydın göstərir. Məsələn, 1937-ci il 19 fevral tarixdən ilin sonunadək qəzetə 5 

nəfər redaktorluq edib: Hüseyn Mahmudov, Şirəli Şirəliyev, Ə. Hacızadə, Musa İsmayılov, Xəlil Əmirov. 

Ə. Hacızadənin redaktorluq fəaliyyəti cəmi 13 gün çəkib. Xəlil Əmirovun redaktorluq fəaliyyəti isə bir qədər 

uzun çəksə də, sonu yaxşılıqla bitməyib. 01 dekabr 1938-ci il tarixində o, Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin 

qərarı ilə tutduğu vəzifədən azad olunub. Həmin tarixdən redaktor təyin olunan şəxs isə 1939-cu ilin 5 

fevralında öz vəzifəsi ilə vidalaşıb (6, s. 347). 
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Qəzetin Böyük Vətən müharibəsi dövründəki fəaliyyəti də maraqlıdır. Müharibənin yaratdığı mürəkkəb 

şəraitdə "Şərq qapısı" qəzeti cəbhə ilə xalq arasında körpü yaradan mətbu orqan kimi regionda hər evin qapısını 

açmış, döyüş cəbhələrinə belə gedib çata bilmişdir. Qəzet müharibə illərində partiya və hökumətin göstəriş və 

qərarlarının kütlələrə çatdırılmasında, ön və arxa cəbhədə igidlik göstərən həmyerlilərimizin fəaliyyətinin 

işıqlandırılmasında böyük rol oynamışdır. Maraqlıdır ki, müharibə başlanandan iki gün sonra, 1941-ci ilin iyun 

ayının 24-də qəzetin redaktoru Hüseyn Ağrılı vətənpərvərlik nümunəsi göstərərək belə bir əmr imzalayıb: "Bu 

gündən etibarən ordu sıralarına getdiyimdən məsul redaktorluq vəzifəsindən azad olunub, məsul redaktorluq 

vəzifəsini Mirzəliyev yoldaşa tapşırıram" (9, 2006, 22 iyul). 

Müharibə başlanmazdan bir neçə il əvvəl qəzetə redaktorluq edən Xəlil Əmirov və Musa İsmayılov, eləcə 

də bir neçə nəfər əməkdaş da alman işğalçılarına qarşı mübarizədə qəhrəmancasına döyüşərək həlak olmuşlar 

(9,2006, 4 noyabr). 

Bu faktı da qeyd edək ki, Böyük Vətən müharibəsinə Naxçıvan diyarından 29024 nəfər oğul və qız 

yollanmışdır ki, onların da tən yarısı odlu-alovlu döyüşlərdən geri qayıtmamışdır. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri 

adını alan soydaşlarımız arasında isə Muxtar Respublikamızın üç oğlu olmuşdur. 

Böyük Vətən müharibəsi qalibiyyətlə başa çatdıqdan sonra ölkə miqyasında müharibənin gətirdiyi ağır 

bəlaların aradan qaldırılması istiqamətində bərpa işlərinə başlanıldı. Bu dövrdə də sovet hökuməti mətbuatın 

səfərbəredici gücündən ideoloji təbliğat vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışdı. Bu mənada, 1946-1947-ci illərdə 

qəzetin fəaliyyətində böyük canlanma duyuldu. Bu dövrdə kiçik formatda həftədə 3 dəfə dörd səhifə həcmində 

nəşr olunan qəzetdə yeni imzalar da görünməyə başladı: İslam Səfərli, Seyid Səbri, Müzəffər Nəsirli, Abbas 

Rəcəbli, Hüseyn Razi, Hüseyn İbrahimov, Hüseyn Əzim, Əhməd Mahmudov, Rəşid Qazıbəyov kimi qələm 

sahibləri bu dövrdə mətbuat səhifələrində tez-tez çıxışlar edirdi. O dövri mətbuat üçün ən üstün cəhətlərdən biri 

də qəzetdə tez-tez mənzum felyetonların dərc olunması, eybəcərliklərə və nöqsanlara qarşı cəsarətlə mübarizə 

aparılması idi (9, 2006, 4 noyabr). 

Onu da qeyd edək ki, qəzet 1930-cu ilə qədər ərəb, 1930-cu ildən 1940-cı ilə qədər latın, 1940-cı ildən 

2001-ci ilin iyul ayınadək kiril əlifbası ilə çap olunub. Ondan sonra isə yenidən latın əlifbası ilə nəşrini davam 

etdirir (7, s. 304). 
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Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinə dair 
 
İSMAYIL HACIYEV 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

 

Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən 

biridir. Naxçıvan bölgəsində daş dövründən başlayaraq müxtəlif tayfalar yaşamışlar. Bu tayfaların adları və 

onların etnik tarixi xüsusi tədqiqat predmeti olmamış və lazımi səviyyədə araşdırılmamışdır. Bununla belə, 

akademik B. Budaqov, t.e.d. Q. Qeybullayev, t.e.n. İ. Kəngərli, tədqiqatçı Q. Budaqova tədqiqat işlərində 

Naxçıvanın etnik tarixinə də toxunmuşlar (1). Q. Qeybullayev isə buna ayrıca bir məqalə həsr etmişdir (3, s. 37-

44). Bütövlükdə götürdükdə isə Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinin və əhalisinin milli tərkibinin öyrənilməsinə 

böyük ehtiyac vardır. Çünki, məkirli düşmənlərimiz bu problemlə bağlı saxta və uydurma fikirlər irəli sürür və 

bununla da bölgənin "böyük Ermənistan"ın tərkib hissəsi olduğunu əsaslandırmağa, Azərbaycan türklərinin bu 

torpaqlara gəlmə olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Əslində bu fikir tamamilə yalnışdır, heç bir elmi əsasa 

söykənmir. Azərbaycan türkləri bu ərazilərin ən qədim sakinləri olmuşlar. Həm də qədim erməni mənbələrinin 

heç birində Naxçıvan bölgəsində ermənilərin yaşaması haqqında məlumat yoxdur. 

Bəhs olunan məqalədə Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinə diqqət yetirilmişdir. 

Aparılan arxeoloji qazıntılar, xüsusilə Qazma mağarasından əldə olunan maddi-mədəniyyət nümunələri və 

Gəmiqaya daş təsvirləri (e.ə. IV-II minilliklərə aid) Naxçıvan bölgəsində insanların daş dövründən yaşadıqlarını 

göstərir. 

Naxçıvan bölgəsində yaşayan tayfalar Urmiya gölünün ətrafında yaşayan tayfalarla çox sıx əlaqədə 

olmuşlar. Kuti, lullubi, subi, turukki və b. tayfalar bu ərazilərin ən qədim sakinləri olmuşlar. Naxçıvan bölgəsi 

tarixən Cənubi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin tərkibində olmuşdur. Həmin dövlətlərin 

türkmənşəli etnosların siyasi qurumları olması artıq şübhə doğurmur. 

E.ə. I minilliyin əvvəllərində göstərilən tayfalar əsasında Assur mənbələrində adları Manna və Maday 

kimi çəkilmiş etnoslar tarix səhnəsinə çıxırlar (2, s. 37). Manna (e.ə. IX-VII əsrlərdə) və Midiya (e.ə. 673-550-ci 

illər) dövlətləri türk xalqlarının tarixində mühüm siyasi qurumlardır. Naxçıvan bölgəsi müxtəlif vaxtlarda 

Midiyanın sərhədləri daxilində idi. E.ə. VI əsrin ortalarında Naxçıvan bölgəsinə 10 min nəfər midiyalı ailə 

köçürülmüşdür (2, s. 14). Ərəb sərkərdəsi Həbib ibn Məsləmənin Naxçıvan əhalisi ilə bağlı verdiyi fərmanda 

Naxçıvan əhalisi "Maq" (mar) adlandırılır (4, s. 82). "Naxçıvan marların ölkəsidir" (F. Buzand), "Qoxtanda 

marların kəndləri mövcuddur" və s. Bunlar göstərir ki, Naxçıvan bölgəsində madaylar (maqlar, marlar) 

yaşamışdır və onların türkmənşəli olması qəbul edilir (4). Bununla əlaqədar Q. Qeybullayev maraqlı 

ümumiləşdirmələr aparır: Naxçıvan ərazisi eramızdan xeyli əvvəl başlayaraq Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olmuşdur. Bu ərazinin qədim əhalisi Cənubi Azərbaycan ərazisində yaşamış tayfalarla eyni etnik mühitə malik 

olmuşdur (3, s. 39). 

Naxçıvan əhalisinin etnik tərkibi tarixən türkdilli tayfaların üstünlüyü, çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Çünki 

bu bölgənin ən qədim yerli əhalisi türkdilli tayfalar olmuşdur. Bununla belə, bu bölgəyə tarixin sonrakı 

mərhələlərində müxtəlif türkdilli tayfalar da köç etmiş və bu ərazidə yaşayan eynidilli tayfalarla qaynayıb 

qarışmışdır. Tədqiqatçıların fikrincə hələ e.ə. VII əsrdə şimal istiqamətindən Cənubi Qafqaza gəlmiş sak 

tayfaları Naxçıvan ərazisində də məskunlaşmışdır. Bu tayfanın türkdilli olması tədqiqatçılar tərəfindən sübut 

edilmişdir. Sakların bir qolu olan kol tayfası da (Koltan, Qoxtan) Naxçıvanın Ordubad bölgəsində yaşamışlar. 

E.ə. II əsrdə Naxçıvan bölgəsində qədim türk mənşəli Bulqar tayfasına mənsub ailələrin məskunlaşması 

da elmə məlumdur. Ordubad rayonundakı Vənənd yaşayış məntəqəsinin onlara məxsus olması bəllidir (6, s. 

133-135). Qafqaz dağlarından şimalda yaşayan bulqarlar e.ə. 149-127-ci illərdə Cənubi Qafqaz ərazisinə 

gəlmişlər. V əsr müəllifi yazır ki, gələnlər öz başçılarının adı ilə məskənlərini Vənənd adlandırdılar. 

Tədqiqatçıların bir qisminin ehtimalına görə, toponim Azərbaycanın məşhur əlvəndi tayfasının adından 

götürülmüşdür. Oykonim hər iki halda etnotoponimdir və türk mənşəlidir. 

Sonrakı dövrlərdə Naxçıvan bölgəsinə qarqar, şirak, basin, alban, xəzər, gerus və s. türk qəbilələri 

gəlmişlər. VII-VIII əsrlərdə baş vermiş ərəb-xəzər müharibələrinin döyüş meydanı əsasən Azərbaycan ərazisi 

idi (7, s. 181, 205-211). Mənbələrdə xəzərlərin abas, kulac, tarna, avar, oğuz, bulqar, biral, paçinak, kabar və b. 
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tayfalardan ibarət olduğu qeyd olunmuşdur. Q. Budaqovanın fikrincə, Naxçıvan bölgəsinə xəzərlərin içərisində 

peçeneqlər də gəlmişdilər. 

Naxçıvan bölgəsində eramızın əvvəllərində məskunlaşmış digər türkdilli tayfa peçeneqlərdir. Peçeneqlər 

Orta Asiyanın qədim türkdilli tayfalarından biri olmuşdur. Q. Budaqovaya görə onlar antik mənbələrdə qeyd 

olunan basinelərdir. Basine adı sonralar peçeneq, peçene, becənə formalarını kəsb etmişdir (2, s. 19). 

Peçeneqlərin məhz Orta Asiyadan Sır-Dərya çayının hövzələrində e.ə. III əsrdə Kanq dövlətini yaratmış hissəsi 

Kəngər adlanmışdır. Deməli, peçeneqlərlə Kəngərlər eyni tayfanın adamları idilər. Onlar da eranın əvvəllərində 

hunların tərkibində Cənubi Qafqaza gəlmişlər. 

Peçeneqlər indiki Ermənistan ərazisində və Naxçıvan bölgəsində məskunlaşmışlar. Naxçıvanda bu 

etnonim Biçənək adlı bir-neçə yaşayış məntəqəsi və aşırım adında əksini tapmışdır. Peçeneqlərin özü bir sıra 

tayfalardan ibarət olmuşdur. Naxçıvan bölgəsində Qarabağ (Qarabağlar) toponimi (Şərqi Türkiyədə və 

Azərbaycanın başqa ərazilərində olduğu kimi), Ermənistandakı Qafan (əslində Qapan) toponimi də peçeneqlərin 

müxtəlif tayfalarının adları ilə adlandırılmışdır. Qarabağ toponimlərinin peçeneqlərin Qarabay tayfasının adı ilə 

bağlılığı şübhə doğurmur. 

Mənbələrdən aydındır ki, peçeneqlərin bir hissəsi Kəngər adlanmışdır. Kəngər adlananlar Orta Asiyada 

Kanq dövlətində yaşayanların adıdır və Kəngər "Kanq ərləri, kişiləri" mənasını verir. Eranın əvvəllərində 

Mərkəzi Asiyadan Şərqi Avropaya hərəkət edən hunlar Kanq əyalətindən keçərək kəngərlərin bir hissəsini 

özlərinə qatmışlar (5, s. 16). Eranın əvvəllərində türkdilli kəngərlər Azərbaycan ərazisində məskun idilər. 

Zaqafqaziyada Kəngərlərin iki regionda yaşaması məlumdur: həm Albaniyanın qərbində - onun Gürcüstan və 

Ermənistanla sərhəd zonasında, həm də Naxçıvanda. Suriya mənbələrində Naxçıvanda Kəngərlər 542-552-ci il 

hadisələri ilə əlaqədar olaraq yad olunur. Orta əsr mənbələrində Naxçıvan zonasında yaşayan kəngərlər 

haqqında məlumatlar verilir. 

Eramızın ilk əsrlərində hunların tərkibində Naxçıvana gəlmiş qədim türk mənşəli kəngər tayfası uzun 

əsrlər boyu burada yaşamış və bölgənin fəaliyyətində yaxından iştirak etmişlər. XVIII əsrdə isə Naxçıvan 

xanlığı kəngərlilər tərəfindən idarə olunmuşdur. IX əsrin əvvəllərinə aid məlumatlarda Naxçıvan əyalətindəki 

2791 azərbaycanlı ailəsindən 920-si Kəngərlilər nəslinə mənsub olmuşdur (9, s. 101-102). İ. Şopenə görə 

Naxçıvanda kəngərlər aşağıdakı tayfalardan ibarət idi: Yurdçu, Qızıllı, Sarvanlar, Xalxallı, Pirhəsənli, Salaş, 

Ağabəyli, Qarabağlar, Kəmən, Cağatay, Qaraxan, Hacılar, Cəmşidli, Bilici, Qızıl İlan, Qurdlar, Qaradolaqlı, 

Şabanlı, Kəlfir, Ərəfsəli, Qaracallı, Qarakövsərli, Bolqarlı, Kürd Mahmudlu, Əliyanlı, Ziyadlı, Bərgüşadlı (13, 

s. 537-538). 

Şopen Kəngərlilər nəslinin 1433 ailədən ibarət olmasını göstərir. Ola bilsin, kəngərlilərdən Qarabağda 

qışlayanları Naxçıvanda aparılan bəzi siyahıya alınmalarda nəzərə almayıblar. 1727-ci ildə tərtib edilmiş 

"Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri"nə görə, "Naxçıvan elatından" olan Kəngərli camaatı Qarabağda 

qışlayar, Naxçıvanda yaylarmış. 

Şopenin yazdığına görə, Rusiya Naxçıvanı işğal edən zaman orada 67 xan, 373 bəy və sultan olmuşdur. 

Digər bir rus müəllifi K. Smirnov Naxçıvanda Kəngərli nəslilə yanaşı, aşağıdakı bəy nəsillərinin olmasını qeyd 

etmişdir: Talışovlar, Ağasıbəyovlar, Muradəsilbəyovlar, Şahtaxtinskilər, Vəzirovlar, Camalbəyovlar, 

Sultanovlar, Elçiyevlər və s. 

XIX əsrin 30-cu illərinə aid mənbədə göstərilir ki, Naxçıvan əyalətində iki böyük tayfa birləşməsi yaşayır: 

Kəngərlər və Qaracalar. Burada qeyd olunur ki, Kəngər tayfaları aşağıdakı kəndlərdə məskundurlar: Yurdçu - 

Cəhri kəndində; Cümşüdlü - Govurarx, Xok, Şahtaxtı və Gildasar kəndlərində; Xalxallı - Vayxır kəndində; 

Qaraxanbəyli - Qaraxanbəyli kəndində; Ağabəyli, Caqataylı, Qaracallı, Bilici, Qaraqulağı, Keçilər, Sarvanlar, 

Şahbanlı, Əlixanlı - Naxçıvan şəhərində; Ərəfsəli - Dizə Kərimbəy kəndində; Səleykə - Nəhəcir, Külüs və 

Mahmudoba kəndlərində; Qızıllı - Kültəpə kəndində; Pir Həsənli - Kaqan kəndində; Qızılqışlaq - Bulğan 

kəndində; Kəlfir - Tırkeş və Sələsüz kəndlərində; Qarabağlar - Qarabağlar kəndində (11, s. 32). Qaracalar 

tayfası isə Dərələyəz mahalında yarımköçəri həyat tərzi keçirirdilər (11, s. 32). 

Naxçıvan ərazisindəki coğrafi adlardan aydın olur ki, burada Abdal, Hun, Gorus, Quşçu, Bayan və b. 

qədim türk tayfaları da məskunlaşmışdır. XI-XII əsrlərdə Naxçıvana Səlcuq oğuz türkləri də gəlmişlər. Bunlara 

Yaycı, Bəkdili, Xələc və b. oğuz tayfaları ilə bağlı toponimləri göstərmək olar. Sonralar ustaclı, rumlu və b. türk 

qəbilələri diyarda daha fəal olmuşlar. Türk tayfalarından didivarlı, qızıllı, əmirxanlı, ərəfsəli, hacılı, keçili, 

kəlfirli, qaraxanbəyli, qarxunlu, əlixanlı, muğanlı və onlarla başqaları bölgənin aborigen xalqları olmuş, bu gün 
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də muxtar respublika ərazisində həmin tayfaların izləri qalmış, bir sıra yaşayış məskənləri onların adları ilə 

adlanmışdır. 

Göründüyü kimi, tarixən Naxçıvan əhalisi türklərdən-azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur. Dövrün 

mənbələrində bu barədə faktlara kifayət qədər təsadüf olunur. Məsələn, "Əcaib əd-dünya" əsərində (XIII əsr) 

Naxçıvanda əhalinin sıx olması, aybəniz olmaları, bədii oyma və ağac emalı sahəsində mahir olmaları, qorxmaz, 

qonaqpərvər və xoş xasiyyətləri ilə seçilmələri, dillərinin xoşagələn olması, xüsusilə islamın şafei təriqətinə itaət 

etdikləri və s. barədə maraqlı qeydlər verilir. 

"Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri" də etnik məsələlərin araşdırılması baxımından diqqəti cəlb edir. 

Beləki, XVIII əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan sancağının əhalisi siyahıya alınmış, əhalinin milli tərkibi, 

məşğuliyyəti, vergi sistemi, demoqrafik vəziyyəti qeydə alınmışdır. "Müfəssəl dəftər"də dünyaya hay-küy salıb 

Naxçıvana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən mənfur ermənilərə tutarlı cavab verilir. Onlara sübut olunur ki, 

lap qədimdən Naxçıvan sancağı bugünkü ərazi ilə bərabər, Ermənistanla həmsərhəd rayonların ərazilərini də 

əhatə etmiş (Vedi rayonunun cənub-şərq hissəsi, Dərələyəz rayonunun bütün ərazisi, Cermux rayonunun yarısı, 

Sisyan (Qarakilsə) rayonunun əsas hissəsi və Meğri yaşayış məntəqəsi daxil olmaqla rayonun bir neçə yaşayış 

məntəqəsi), bu torpaqlar əbədi və əzəli oğuz yurdu olmuşdur. "Naxçıvan dəftəri"ndə Naxçıvanın inzibati ərazi 

bölgüsü, nahiyələr, nahiyələrə daxil olan şəhər və kəndlərin adları, dövlətin vergi sistemi, vergiyə cəlb olunan 

şəxslərin adı və ata adları, müxtəlif məscid, karvansaray, dükan, bazar, hamam və s. adları verilmişdir ki, bunlar 

da erməni iddialarına çox tutarlı cavabdır. XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvan sancağındakı müsəlmanlar 

əhalinin ümumi sayındakı nisbəti təqribən 70-76% təşkil edir (6, s. 15). 

"Naxçıvan dəftəri"ndə verilmiş inzibati-ərazi bölgüsündən görünür ki, Naxçıvan sancağına 14 nahiyə - 

Naxçıvan, Əlincə, Sair Məvazi, Dərə-şahbuz, Mülki-Arslan, Məvaziyi-Xatun, Qarabağ, Qışlağat, Dərəşam, 

Azadciran, Şorlut, Dərənürgüt, Sisyan, Dərələyəz daxil idi ki, bunların da adları Azərbaycan-türk mənşəlidir. 

Naxçıvanın orta əsrlər tarixi barədə ilk mənbələrin məlumatı və tədqiqatçıların rəyləri həmin ərazinin 

bütün orta əsrlər boyu, əvvəlki dövrlərdəki kimi Azərbaycanın tərkibində olduğunu və əhalisinin 

azərbaycanlılardan ibarət olduğunu təsdiq edir. 

Ermənilərin Naxçıvan iddialarıın bu bölgənin etnik tarixi, əhalinin milli tərkibi rədd edir. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, Naxçıvan bölgəsində əsasən türkdilli tayfalar yaşamışlar. Azərbaycanlılar qədim zamanlardan 

Naxçıvanın əsas etnosu olub. Hakimiyyət də təbii olaraq həmişə azərbaycanlıların əlində olmuşdur. Elə bu 

səbəbdəndir ki, Naxçıvan ərazisindəki coğrafi adların tam əksəriyyəti türkcədir. Nəinki Naxçıvan bölgəsində, 

indiki Ermənistan deyilən ərazidə də azərbaycanlılar yaşamışlar. XIX əsrin ortalarında İrəvan quberniyasının 

Şərur-Dərələyəz qəzasını tədqiq etmiş A.V. Parvitski yazır ki, qəzada 55 azərbaycanlı kəndi, 7 erməni kəndi 

vardı (12, s. 99). 

XIX əsr rus mənbələrində də Naxçıvan əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında maraqlı məlumatlar var. 

Elə bir XIX əsr rus müəllifi tapmarsan ki, Qriboyedovun «müsəlman ölkəsi» adlandırdığı Naxçıvanı «erməni 

Naxçıvanı» hesab etmiş olsun. Qriboyedov 1828-ci il sentyabrın 23-də komandan Paskeviçə yazdığı məktubda 

Naxçıvan əyalətində 2428 ailə, o cümlədən 2024 müsəlman ailəsi və 404 yerli erməni ailəsinin olduğunu bildirir 

(13, s. 611). Qriqoryevin «Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri» əsərində isə əyalətdə 4959 ailənin olması 

göstərilir. 4149 müsəlman ailəsi və 810 erməni ailəsi (11, s. 75). Göründüyü kimi, kameral sayıma görə, bəzi 

vaxtlarda ermənilər Naxçıvan əhalisinin yalnız altıda birini təşkil etmişdir. 

Naxçıvan əhalisinin tərkibində həm sayca, həm də etnik cəhətdən əsaslı dəyişiklik Rusiya işğalından 

sonra baş vermişdi. Bu, çarizmin Azərbaycan ərazisini, o cümlədən Naxçıvanı erməniləşdirmək siyasətinin 

nəticəsi idi. Lakin çarizmin bütün səylərinə baxmayaraq nəinki ermənilər əhalinini əksəriyyətini təşkil edə 

bilmədi, həm də onlar bu ərazidə duruş gətirə bilmədilər. 

Beləliklə, yuxarıda deyilənlər təsdiq edir ki, Naxçıvan bölgəsində türkdilli əhali avtoxton olmuş və bu 

ərazidə türk mənşəli etnoslar aparıcı rol oynamışlar. 
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Müstəqillik illərində respublikanın ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatında gənclərin 

iştirakı 
 

HƏMZƏ CƏFƏROV 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra əhalinin bütün təbəqələri, sosial qrupları arasında müşahidə 

olunan milli oyanış, sosial-siyasi fəallıq gənclərdən də yan keçmədi. Azərbaycan gəncliyində yeni prinsiplər, 

mənəvi dəyərlər, həyata yeni baxışlar sistemi formalaşmağa başladı. Məqsəd və vəzifələrinə, fəaliyyət 

istiqamətlərinə, sosial tərkibinə görə bir-birindən dəyərli, yeni, müstəqil gənclər təşkilatları kortəbii şəkildə 

yaranmağa başladı. Bu təşkilatların bir çoxu o dövrdə fəaliyyət göstərən müxtəlifyönlü siyasi partiya və 

qrumların təsiri altına düşdü. Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması, ölkədə 

hüquqi-demokratik dövlət quruculuğu prosesinin həyata keçirilməsi vəzifələri vahid gənclər siyasətinin həyata 

keçirilməsi zərurətini ortaya atdı (10, s. 403-408). 

Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasətinin ən bariz nəticələrindən biri ölkəmizdə gənclər hərəkatının 

müxtəlif qeyri-hökumət gənclər təşkilatlarının inkişafıdır. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyətinin ən vacib 

faktorlarından biri də ictimaiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinin öz qarşılarına qoyduqları məqsədləri həyata 

keçirməkdən ötrü ictimai qurumlarda - Qeyri-Hökumət Təşkilatlarında (QHT) birləşmək hüququnun 

gerçəkləşdirilməsidir. 

Respublikada fəaliyyət göstərən gənclər birliklərinin dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsilə 

gənclərlə bağlı qanunvericilik aktlarının hazırlanmasına və təkmilləşdirilməsinə yaxından cəlb etmək məqsədilə 

1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Kollegiyasının nəzdində Gənclərlə iş üzrə 

İctimai Şura yaradıldı (9, s. 12). 

Bu gün Azərbaycan gənclərinin fəal hissəsi həmin təşkilatlarda birləşmişlər. Əgər 1997-ci ilin 

əvvəllərində gənclər təşkilatlarının sayı 60-a yaxın idisə (5, s. 25), 2000-ci ildə onların sayı artıq 120-dən artıq 

idi. Bu təşkilatların əksəriyyəti konfederativ qurum olan Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli 

Şurasının üzvüdür. 1995-ci il noyabrın 21-də təsis olunmuş və 1996-cı il yanvarın 31-də Ədliyyə Nazirliyində 

qeydiyyata alınmış ARGTMŞ ilk vaxtlar öz ətrafında 30-a yaxın təşkilatı birləşdirirdi. 1997-ci il oktyabrın 27-

də Naxçıvan MR-də GTMŞ yaradılmış və oraya 7 gənclər təşkilatının nümayəndəsi daxil olmuşdu (5, s. 441). 

Avropa Gənclər Forumunun nümayəndələri 1996-cı ilin fevralında Bakıda səfərdə olmuş, Azərbaycan 

gənclər təşkilatları ilə tanış olmuşdur. Bundan sonra AGTMŞ AGF tərəfindən hazırlanmış bir sıra beynəlxalq 

tədbirlərə dəvət edilmişlər. Milli Şura həmçinin BMT sistemindəki Ümumdünya Gənclər Forumu ilə də əlaqələr 

yaratmış, təşkilatın 1996-cı ilin mayında İstanbulda keçirilmiş tədbirlərində fəal iştirak etmişlər. Milli Şura öz 

fəaliyyətində regional əməkdaşlığa da xüsusi yer verir. 1996-cı ilin martından başlayaraq MŞ Avropa İttifaqı 

tərəfindən dəstəklənən «Qafqaz gəncləri dialoqunun» fəal iştirakçısıdır. Dialoqun əsas məqsədi Qafqazda sülhün 

bərqərar edilməsində gənclərin iştirakını təmin etməkdir. Azərbaycan gənclər təşkilatları İslam Konfransı 

Təşkilatı (İKT) və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində gənclər əməkdaşlığına qoşulmuşdur. 

2000-ci ilin aprelində Milli Şura Avropada ən nüfuzlu beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı olan Avropa 

Gənclər Forumuna tamhüquqlu, 2002-ci ilin yanvarında isə BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasına müşahidəçi 

üzv seçilmişdir. 

Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulunda gənclər təşkilatlarının Milli Şurasının böyük xidmətləri 

olmuşdur. Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğunun ölkəmizdə olan gənclər hərəkatı barədə hesabatları 

yüksək qiymətləndirilmiş və Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulunda öz müsbət təsirini göstərmişdir (13, s. 

64). Milli Şura respublikanın ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir və o, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə sıx 

əməkdaşlıq edir. 

Bu gün Naxçıvan MR-də 10-dan çox gənclər təşkilatı, ictimai birlik və federasiyalar fəaliyyət göstərir (14, 

NMRGİN-nin 1999-cu il üçün hesabatı). Onların fəaliyyətində gənclərin vətəndaşlıq və vətənpərvərlik 

hisslərinin artırılması, asudə vaxtlarının təşkili, zərərli vərdişlərdən azad olunması, elmə, təhsilə, idmana 

marağının artırılması, istedadlarının üzə çıxarılması, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin həyat və 

fəaliyyətinin, onun çox nəhəng irsinin dərindən öyrədilməsi kimi məqsədlər ön planda durur. 
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Naxçıvan MR Gənclər və İdman Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən «Heydər Əliyev gənclər məktəbi» 

gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. Nazirlik yanında gənclərin «Diskussiya klubu», 

«Uşaq və gənclərin mənəvi tərbiyə mərkəzi», «Azərbaycanlıların soyqırımı tarixi mərkəzi» yaradılmışdır. 

Ötən müddət ərzində Naxçıvan MR gənclərinin 4 konfransının keçirilməsi MR-də gənclər hərəkatının 

mühüm tərkib hissəsi olmuşdur. Konfranslarda Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun başçılığı ilə 

MR rəhbərliyi iştirak etmiş, gənclərin tövsiyə və təkliflərini dinləmiş, onlara MR-də davam edən inkişaf 

proseslərində daha yaxından iştirak etmək üçün öz tövsiyələrini vermişdir. 

1996-cı il Azərbaycan gəncliyi ili olmuşdur. 2 fevral ilk dəfə olaraq gənclərin qarşısında duran vəzifələrin 

müəyyən edilməsində, Onların problemlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş müstəqil Azərbaycan gənclərinin I 

Forumunun keçirilməsi tarixi bir hadisəyə çevrildi. Həmin ilin oktyabrında «Gənclik» BTM-də «Azərbaycan 

dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində gənclərin yeri və rolu» mövzusunda respublika seminar-müşavirəsi 

keçirildi. Toplantıda «Dövlət quruculuğunda GİTN və onun yerli idarələrinin rolu haqqında», «Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyası və müstəqil dövlət quruculuğu», «Gənclər arasında cinayətkarlıq, narkomaniya, 

alkoqolizm və digər qanun pozuntularının qarşısının alınması», «Gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi və 

ordu quruculuğu», «Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi işində ictimai təşkilatların yeri və rolu» mövzularında 

məruzələr dinlənilmişdir (4, s. 53). 

Gənclərimizin mənəvi tərbiyəsi, onları mənəviyyatımıza zidd əməllərdən çəkindirmək, narkomaniya kimi 

zərərli vərdişlərdən qorumaq, gənclər arasında cinayətkarlığın qarşısını almaq başlıca vəzifələrdən biri sayılır. 

1997-ci ildə «Azərbaycan Respublikası gəncləri arasında narkomanlığın vəziyyətinin araşdırılması» adlı elmi-

praktik konfrans, rayonlarda isə zona müşavirəsi keçirilmişdir. 1999-cu il aprelin 1-də Azərbaycan Yazıçılar 

Birliyi, «Antinarkotizm» Elmi-Analitik Mərkəzi və GTMŞ ilə birgə keçirilən tədbirdə antinarkomaniya 

mövzusunda bədii əsərlərin müsabiqəsi elan edilmiş, bir ildən sonra - 2000-ci il aprelin 1-də ona yekun 

vurulmuşdur. Bakı şəhər GİT idarəsi, GTMŞ-nın narkomaniya ilə mübarizə komissiyası ilə birlikdə 2000-ci il 

aprelin 14-də «Narkotiklərsiz XXI əsrə» devizi altında seminar təşkil etmişlər. GTMŞ-nın narkotiklərlə 

mübarizə komissiyası təqdim etdiyi «Sağlam gənclik» layihəsi GİTN tərəfindən qismən maliyyələşdirilmişdir 

(4, s. 77). 

Gənclər hərəkatının inkişafında Azərbaycan gənclərinin 1999-cu il 2-3 martında keçirilən II Forumu 

mühüm rol oynadı. Forumda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev gənclərin gələcək fəaliyyətini 

müəyyənləşdirən proqram xarakterli nitq söyləmiş, gənclər siyasətini reallaşdırmaq üçün dövlət orqanları 

qarşısında xüsusi tapşırıqlar qoymuşdu. 

Azərbaycanın dövlət orqanları və gənclər təşkilatlarının nümayəndələri 1999-cu ilin oktyabrında Minskdə 

MDB gənclər təşkilatlarının konqresində gənclər hərəkatının müxtəlif sahələrinə aid problemlərin 

müzakirəsində fəal iştirak etmişlər. Daha bir əlamətdar hadisə Avropa Şurasının gənclər direktorluğunun rəhbəri 

L. Suralanın 1999-cu ilin martında Bakıya səfəri zamanı «Azərbaycan gəncləri beynəlxalq aləmdə» 

mövzusunda dəyirmi masanın keçirilməsi oldu. ABŞ-ın Honolulu şəhərində 20-30 oktyabr 1999-cu il tarixdə 

keçirilmiş Dünya Gənclərinin Minillik Konqresində Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak etmişdi. Nümayəndə 

heyətinə «Şərq Ulduzları» uşaq folklor ansamblı və KİV-in nümayəndələri daxil idi (4, s. 71). 

Gənclərin ictimai-siyasi fəallığının mühüm göstəricilərindən biri Onların seçkilərdə iştirakı məsələsidir. 

1999-cu ilin bələdiyyə seçkilərində gənclərin fəal iştirakını təmin etmək məqsədilə müəyyən tədbirlər həyata 

keçirilmişdi. Həmin ilin oktyabrında «Gənclik» BTM-də respublikada fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının, 

siyasi partiyaların gənclər birliklərinin iştirakı ilə Bakıda və rayonlarda «Bələdiyyə seçkilərində gənclər 

təşkilatlarının yeri və rolu» mövzularında seminarlar təşkil edilmişdir. Müvafiq zona müşavirələri 2000-ci il 

parlament seçkiləri ilə əlaqədar da keçirilmişdi. 1999-cu ildə ölkə üzrə Bələdiyyə üzvü seçilmiş 21 min nəfərdən 

6 mini gənc nəslin nümayəndələri idi (9, s. 10).  

2001-ci ildə Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğunun xətti ilə ARGİTN və GTMŞ-nın təşkilati 

dəstəyi ilə «Qaçqın düşmüş gənclərin qeyri-formal təhsil vasitəsi ilə səlahiyyətləndirilməsi» mövzusunda 

seminar keçirilmişdir. Seminarın əsas məqsədi qeyri-formal təhsil metodlarından istifadə etməklə qaçqın 

düşərgələrində yaşayan gənclərin yaşayış şəraitini nəzərə almaqla onları səlahiyyətləndirmək, onların öz 

təşəbbüs və fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün ruhlandırmaq və dəstəkləmək olmuşdur (9, s. 26).  

İlham Əliyev 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra ölkəmizdə gənclər 

hərəkatı yeni yüksəliş dövrünə qədəm qoydu. Gənclər hərəkatının inkişafında, gənclərin təşkilatlanmasında, 
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ictimai-siyasi proseslərdə yaxından iştirak etməsində 2005-ci ilin oktyabrında keçirilmiş Azərbaycan 

gənclərinin IV forumu mühüm rol oynadı. Forumda böyük nitq söyləyən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev gəncləri narahat edən problemlərdən bəhs etmiş, bu problemləri həll etmək üçün 

gəncləri daha fəal olmağa çağırmışdı. O, göstərmişdi ki, «bu gün dünyada inkişafı təmin etmək üçün təbii 

ehtiyatlar, yaxud da başqa milli sərvətlər deyil, ilk növbədə bilik, savad, yeni texnologiyalardır. Bilik, savad, 

müasirlik, bunlara nail olmaq üçün isə Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi mütləq qalxmalıdır». O, üzünü gənclərə 

tutaraq «bilin ki, mənim ürəyim sizinlədir. Siz bütün işlərdə mənə arxalana bilərsiniz. Mən də sizə arxalanıram» 

deyə gəncləri Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına, demokratik proseslərin gücləndirilməsinə öz töhvələrini 

verməyə çağırmışdı (7).  

Bu gün Azərbaycanda artıq 170-ə qədər uşaq və gənclər təşkilatı qeydiyyata alınmışdır (12). Gənclər 

təşkilatlarını şərti olaraq iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa siyasi partiyaların gənclər təşkilatlarını daxil 

etmək olar. Hal-hazırda Azərbaycanda 10-dan çox siyasi partiyanın gənclərdən ibarət bölmələri fəaliyyət 

göstərir.  

Onların əksəriyyətinin fəaliyyəti yalnız kağız üzərindədir və gənclər arasında kifayət qədər nüfuza malik 

deyillər. Bu baxımdan YAP Gənclər Birliyi istisna təşkil edir. YAP-m üzvlərinin 40%-ni gənclər təşkil edir 

(16). Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında YAP-çı gənclər yaxından iştirak edirlər.  

İkinci qrupa isə gənclərin ictimai birliklərini aid etmək olar ki, onlar əsasən gənclərin problemlərinin həlli, 

asudə vaxtlarının təşkili və s. istiqamətdə iş aparırlar. Lakin gənclər təşkilatlarının əksəriyyətinin maddi 

imkanları məhduddur, Onların əksəriyyəti əsasən Bakıda fəaliyyət göstərirlər. Yerlərdə öz bölmələri olan 

gənclər təşkilatları isə çox azdır (6, №4, s. 6-7).  

2006-cı ilin avqustunda Beynəlxalq gənclər günü münasibətilə ARGTMŞ-nın dəvəti ilə müxtəlif ölkələrin 

gənclər təşkilatlarının nümayəndələri Bakıda Milli Məclisdə, Nazirlər Kabinetində, ARGİN-də, eləcə də 

müxtəlif gənclər təşkilatlarında olmuş, Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti ilə yaxından tanış 

olmuşlar (2). 

2006-cı ilin noyabrında Bakıda GUAM ölkələri Gənclər Forumunun I konqresini xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. Bu forumun yaradılması ideyasını Azərbaycan gəncləri irəli sürmüşlər. 

Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq əlaqələrində İslam ölkələri gəncləri ilə əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. 

Məhz Azərbaycan gənclərinin təşəbbüsü və Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə 2004-cü ilin dekabrında Bakı 

şəhərində İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda Gənclər Forumu təsis edilmişdir. 

Forumun təşkilatlanma prosesini gücləndirmək məqsədilə Azərbaycan dövləti təşkilatın büdcəsinə 100 min 

ABŞ dolları köçürmək haqqında qərar qəbul etmişdir (11). 

Azərbaycan GTMŞ-nın həyata keçirdiyi son böyük tədbirlərdən biri də 2007-ci ilin aprelində Bakıda 

Avropa Gənclər Forumunun üzvlərinin iclasının keçirilməsi oldu. İclasda 44 ölkənin 75 beynəlxalq gənclər 

təşkilatının 150 nümayəndəsi iştirak etdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forum 

iştirakçılarına təbrik teleqramı göndərmişdi. Forum çərçivəsində AGF-nın, Azərbaycan-Avropa xüsusi 

layihəsinin icrasına başlanılmış, AGF ilə İKT GF arasında xüsusi memorandum imzalanmışdır (1). 

Gənclərimiz Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasında da fəal rol 

oynayırlar. Azərbaycan-Amerika Gənclər Birliyi, Azərbaycan-Böyük Britaniya gənclərinin Açıq Dostluq 

Cəmiyyəti və b. təşkilatların bu sahədə xüsusi xidmətləri vardır. Xaricdə təhsil alan tələbələrimiz də təhsil 

aldıqları ölkələrdə dostluq cəmiyyətləri təsis edərək Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında fəal 

iştirak edirlər (15). 

2002-ci ildən başlayaraq «Gənclər günü»nə həsr edilmiş kinofestivallar, gənc rəssamların sərgiləri 

keçirilməyə başlanmışdır (8, s. 31). 

2002-2003-cü illərdə GİTN və Azərbaycan MOK tərəfindən «Nə? Harada? Nə vaxt?» oyunu üzrə I və II 

Dünya çempionatları Bakıda keçirilmiş və Azərbaycanın gənclərdən ibarət komandası «Breyn-rinq» yarışları 

üzrə Dünya kubokunun sahibi olmuşdur. Yaradıcı gənclərin müxtəlif layihələri həyata keçirməsi məqsədi ilə 

konkret tədbirlər görülür (9, s. 39-49). 

Muxtar Respublikanın qabaqcıl ali təhsil məktəbində keçirilən son tədbirlərdən biri 2007-ci ilin 

yanvarında «İlham Əliyev və Azərbaycan gəncliyi» mövzusunda konfransın keçirilməsi oldu (3). 
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Bu gün Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərimizi, ana dilimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub yaşadan, eyni 

zamanda ümumbəşəri ideyaları mənimsəyərək dünyanın qabaqcıl gəncliyi ilə inteqrasiya etməyə qadir olan gənc 

nəsil yetişmişdir və o Azərbaycanın möhkəmləndirilməsi naminə var qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərir. 
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Naxçıvan - Azərbaycanın incisi 
 

Məlum olduğu kimi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 2009-cu il fevralın 6-da "Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb. Sərəncamda bildirilir ki, 

Naxçıvan MR-in 85 illiyinin qeyd olunması olduqca mühüm və zəruri bir məsələdir. Çünki Ermənistanın 

apardığı təcavüzkar siyasət nəticəsində Azərbaycandan qismən təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada şəraitində 

yaşamaq məcburiyyətində qalan Naxçıvanın tarixinin һələ də tədqiq edilməyə ehtiyacı olan səhifələri açılmalı, 

Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan bu diyarın 

tam dolğun obyektiv tarixi xalqımıza, dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmalı, erməni siyasətçilərinin 

tarixi saxtalaşdırmaq cəhdlərinə tutarlı cavab verilməlidir. Prezidentin sərəncamında Naxçıvan MR-in 85 illik 

yubileyinin geniş qeyd olunması qərara alınıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin çox hissəsini Kiçik Qafqazın Zəngəzur və Dərələyəz silsilələri 

və qolları əhatə edir. 5,5 min kvadratkilometr əraziyə malik Naxçıvan MR-də 365 min nəfərdən artıq əhalisi 

yaşayır. Onlardan 198 min nəfəri əməklə məşğuldur. Bir kvadratkilometr əraziyə orta hesabla 68 nəfər düşür. 

Naxçıvan MR-də 7 rayon - Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Sədərək, Kəngərli, 4 şəhər - Naxçıvan, 

Ordubad, Şərur, Culfa, 2 şəhər tipli qəsəbə, 215 kənd və qəsəbə var. Muxtar Respublika üç dövlətlə - Türkiyə, 

İran və Ermənistanla həmsərhəddir. 17 ildir ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində blokada şəraitində yaşayır. 

Qədim Şərqdə Naxçıvanın özünəməxsus xüsusi yeri olub. Arxeoloqlarımızın tədqiqat və 

araşdırmalarından məlumdur ki, Naxçıvanın tarixi eramızdan əvvəl II minilliyin sonuna və I minilliyə təsadüf 

edir. Yeni dəmir eneolit dövründən yaranmış qala şəhərləri Şahtaxtı, Oğlanqala, Gavurqala, Gülüş qalası, 

Qarabağlar və Sədərək İstehkam qalasının tarixi belə deməуə əsas verir. Batabat yaylağında, Qazma 

mağarasında, Naxçıvançay və Əlincəçay vadilərində, Ordubad rayonu ərazisindəki Kilit mağarasında, İlandağın 

ətəyində və digər abidələrdə daş dövrü mədəniyyətinin izləri aşkar olunub. Tunc dövründə Naxçıvan yüksək 

incəsənəti ilə də Yaxın Şərqdə tanınırdı. 

Qədim yunan coğrafiyaşünası Klavdiy Ptolomey Naxçıvanın dünyanın qədim şəhərlərindən olduğunu 

bildirib. "Tarixin atası" adlanan Herodot da öz əsərlərində Azərbaycan və Naxçıvan haqqında qiymətli fikirlər 

və əsaslı məlumatlar vermişdir. 

Çox əlverişli və strateji coğrafı-siyasi məkanda yerləşdiyinə görə Naxçıvan daim xarici dövlətlərin 

işğalına məruz qalıb. Məsələn, İlandağda е.ə. 820-810-cu illərə aid aşkar edilmiş mixi yazılardan məlum olur ki, 

Urartu çarları dəfələrlə buraya hücum ediblər. İşğalçılara qarşı mübarizə məqsədilə regionun qədim yaşayış 

yerlərində Oğlanqala, Qalacıq, Çovuqqala və s. möhtəşəm müdafiə istehkamları inşa edilib. O da məlumdur ki, 

hələ е.ə. skiflər, makedoniyalı İskəndər, sonralar isə sasanilər, bizanslar, səlcuqlar və monqol-tatarlar da bu 

diyardan keçən qədim İpək yolunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq Naxçıvana hücum edib. 

Tarixən Naxçıvanın təbii sərvətləri kimi, zəngin mədəniyyəti də dünya alimlərinin diqqətini həmişə cəlb 

edib. Fyodorov, Petrovski, Müller, Spıtin və başqaları Naxçıvanın və Azərbaycanın qədim abidələrini tədqiq 

etmək üçün onun qiymətli nümunələrini Rusiyaya və dünyanın digər ölkələrinin muzeylərinə daşıyıblar. 

Naxçıvan һəт də ticarət mərkəzi kimi VII əsrdə Şərqlə Qərb arasında, Araz çayı boyunca Hindistan və Çinə 

qədər şöhrət qazanmışdı. 

XVIII əsrin 30-40-cı illərində milli azadlıq müharibəsi zamanı Naxçıvanda da xanlıqlar yaranmışdı. 

Lakin 1826-28-ci illər Rusiya-İran müharibəsi dövründə Naxçıvanı rus qoşunları tutdular. O dövrdə Naxçıvan 

diyarında kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq və ticarət daha da sürətlə inkişaf etmişdi. 1837-ci ildə Naxçıvanda vilayət 

məktəbi, Ordubadda ibtidai məktəb, Əylisdə ticarət məktəbi, sonra isə qadınlar məktəbi açılmışdı. 

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvan daim erməni daşnaklarının təcavüzünə məruz qalıb. Hələ 

1918-20-ci illərdə daşnaklar ingilislərin və rusların himayəsindən istifadə edərək Naxçıvan diyarının ilhaq 

edilməsi üçün canfəşanlıq göstərirdilər. Yalnız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıyan və öz gələcəyini onun 

hakimiyyəti altında qurmaq istəyən Naxçıvan əhalisinin və Türkiyə hökumətinin köməyi erməni qəsbkarlarının 

öz mənfur niyyətlərini həyata keçirməyə imkan verməmişdi. Bolşeviklərin hakimiyyəti dövründə Naxçıvanın 

başı çox bəlalar çəkib. Belə ki 1920-ci ildə qədim Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzur mahalının Ermənistan 

SSR-in tərkibinə qatılması ilə Naxçıvan ərazi cəhətdən Azərbaycandan ayrı salındı. 
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1921-23-cü illərdə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-24-cü illərdə Naxçıvan diyаrı, 1924-cü 

ildən 1990-cı ilədək Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlandırılıb. 

1921-ci ilin mart ayında Azərbaycanın himayəsi altında Naxçıvanın muxtar statusu RSFSR ilə Türkiyə 

arasında imzalanmış Moskva müqaviləsi ilə təsbit olundu. 1921-ci il sentyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı ilə 

Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən 

Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi kimi 

təsdiq edildi. 

1929-cu  ildə  Zaqafqaziya MİK-in sərəncamı ilə Naxçıvanın 657 kvadratkilometr sahəsi Ermənistana 

verildi. Bir il sonra ,daha bir neçə ərazi, o cümlədən. Mehri rayonu Naxçıvandan alındı. 

Naxçıvanın tarixində on önəmli hadisələrdən biri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 

1990-cı il noyabrın 17-də onun adının dəyişdirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmasıdır. 

Naxçıvan məhz böyük öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 70-80-ci 

illərdə inkişaf və tərəqqi yoluna qədəm qoydu. Bu illərdə Naxçıvanın iqtisadiyyatı intensiv inkişaf etdi. 80-ci 

illərin nəticələrinə nəzər salsaq, görərik ki, daş duz və şüşə istehsalı 90 faizdən çox, konserv istehsalı 20 faiz, 

ipək-pambıq məhsulu 22 faiz təşkil edib, tütün tədarükü, dağ-mədən filizi, üzüm istehsalı dəfələrlə artıb. Lakin 

80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində iqtisadi bazanın dağıdılması regiona ağır başa gəldi. Yalnız 1995-ci 

ildən başlayaraq həyata keçirilən iqtisadi islahatlar böhranı aradan qaldırmağa imkan verdi. Hazırda Naxçıvanda 

300-dən çox kiçik müəssisə fəaliyyət göstərir. Sahibkarlığın inkişafına diqqət artırılıb. Kənd təsərrüfatına 

əvəzsiz yardım olaraq təkcə 2000-ci ildə 30-dan çox yeni texnika alınıb. 2001-ci ilin əvvəllərində muxtar 

respublikada 78.291 şəxsi təsərrüfat, 165 kəndli (fermer) təsərrüfatı, yerli kənd təsərrüfatı emalı ilə məşğul olan 

onlarca zavod, digər dövlət və özəl müəssisələri işləyir. Taxıl istehsalı, yem tədarükü, şəkər çuğunduru, meyvə, 

tərəvəz, kartof və heyvandarlıq ilbəil inkişaf etdirilir. İstehsal edilən qida məhsulları yerli tələbatı tam ödəyir. 

Artıq məhsul isə Yaxın və Uzaq Şərqə ixrac olunur. 

11 fevral 2004-cü ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" yaxın beş ildə regionun hərtərəfli inkişafına 

güclü təkan verib. Fərmanda və Dövlət Proqramında rayonlarda sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirmək 

məqsədilə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyən edilib. 

Proqrama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir çox mühüm tədbirlərin görülməsi 

planlaşdırılıb. O cümlədən Vayxırda montaj-tikinti işlərinin başa çatdırılması, Culfada avtomobil şose yolunun 

təmiri, Ordubadda rayonlararası yeni yolun çəkilməsi, bir çox mühüm obyektlərdə rekonstruksiya işlərinin 

sürətləndirilməsi, yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, yeni məktəb 

binaları və mehmanxanaların tikilməsi, park və istirahət guşələrinin salınması уеrinə yetirilib. Belə geniş 

miqyaslı planların həyata keçirilməsi muxtar respublikanın dinamik inkişafını başa çatdırmağa, sosial 

problemlərin həllinə imkan verib. 

Bu vilayət çox qədim mədəniyyəti, füsunkar təbiəti ilə məşhurdur. Təbiətin bütün gözəlliklərini və 

rənglərini burada görmək mümkündür. İki dağı belə bir-birinə oxşar görə bilməzsən, çünki һər gülün, çiçəyin də 

öz rəngi, öz ətri var. Elə əfsanəvi sıldırım qayalar, qədim mədəniyyət abidələri qorunub saxlanılıb ki, baxan 

insanı valeh etməyə bilmir. Gəmiqayadakı qədim mədəniyyət abidələrinin dünyada tayı-bərabəri yoxdur. Alim-

arxeoloqlar mindən çox qayada qədim şəkillər aşkar ediblər. Bura һəm də, şəfa ocağıdır, müqəddəs yerləri ilə 

insanların köməyinə çatır. Əshabi-Kəhf kimi şəfa ocağı buna əyani misaldır. Elə götürək adi daş duzla 

müalicəni, yaxud Badamlı və Sirab mineral sularını. Bunlar min bir möcüzə, sirr deyilmi?! Uzun illər mədə-

bağırsaq xəstəliklərindən əzab çəkən xəstələr öz dərdinə burada əlac tapa bilir. Qədim Ordubadın dadlı və şirin 

meyvələri də bütün dünyada məşhurdur. 

Naxçıvan MR həm də qədim memarlıq diyarı kimi şöhrət qazanıb. Bu memarlıq abidələri bu gün də 

nadir inci kimi qorunub saxlanılır. Naxçıvanın Xan evi kompleksi, məşhur memar Əcəmi İbn Əbubəkrin inşa 

etdiyi Yusif ibn Küseyir və Mömünə Xatun türbələri bu diyara böyük şöhrət gətirib. Əmirəddin Masul 

Naxçıvanski, Əhməd ibn Əyyub əl Hafizi, şeyx Cuxanan, Cəmaləddin Naxçıvani kimi şöhrətli memarların adı 

dillər əzbəridir. Gülüstan türbəsi keçmişimizdən bu günümüzə boylanan bir abidədir. Zəngin memarlıq üslubu 

ilə seçilən Gülüstan türbəsi bu gün sərhəd zolağında sanki torpağımızın keşiyində durub. 

Naxçıvan həm də böyük şəxsiyyətlər yetişdirib. Əsrin görkəmli şəxsiyyəti, dünya siyasətində özünə yer 

tutan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev kimi diplomat, siyasi xadim, XX əsrin Atatürkü bu torpaqda böyüyüb 
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boya başa çatıb. Siyasi xadimlərimiz Əziz Əliyev, Hüseyn Məmmədov, Məmməd Əsgərov, Səkinə Əliyeva, 

Məmməd Seyidov, Afiyəddin Cəlilov və digərləri məhz Naxçıvan torpağında dünyaya gəliblər. 

Naxçıvan həm də görkəmli hərbi sərkərdələr yetişdirib: general Cəmşid Naxçıvanski, general-mayor 

Bahadur Hüseynov, vitse-admiral Həmid Qasımbəyov, Milli Qəhrəman Məhərrəm Seyidov, general Akim 

Abbasov, öz həyatını Azərbaycanın suverenliyi və azadlığı uğrunda qurban vermiş Riyad Əhmədov kimi 

hərbçilər bu torpağın tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. 

Elmin inkişafında öz bilik və səylərini əsirgəməyən və onun inkişafına əvəzsiz töhfələr verən Yusif 

Məmmədəliyev, H.M. Abdullayev, E.Y. Salayev, M.T. Abutalıbov, M.D. Cəfərov, D.A. Əliyev, Z.A. Əliyev, 

görkəmli yazıçı və şairlərdən M.S. Ordubadi, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Araz, Hüseyn 

İbrahimov, Hüseyn Razi, İslam Səfərli, Əkrəm Əylisli Naxçıvan torpağının yetirməsidir. 

1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilən Azərbaycanın ilk 

Konstitusiyasına əsasən, Naxçıvan Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar respublikadır. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əsl inkişafı 1969-cu ildən başlanıb. O vaxtdan ölən 40 il 

ərzində muxtar respublikada bütün sahələrin, eləcə də aqrar-sənaye kompleksinin sürətli tərəqqisinə nail olunub. 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra başqa respublikalardan daha tez bir zamanda iqtisadi 

inkişaf yoluna qədəm qoyması məhz 70-80-ci illərdə yaradılmış möhkəm iqtisadi bazanın əsasında mümkün 

olub. Naxçıvanın bir muxtar respublika kimi çiçəklənməsində Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri danılmazdır. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası möhtərəm Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı layihə əsasında əsl 

inkişaf, yüksəliş yolundadır. Burada böyük abadlıq və quruculuq işləri gedir. Нəг il onlarca yeni sosial təyinatlı 

obyekt istifadəyə verilir. 

Muxtar respublikada təhsilə qayğı daim diqqət mərkəzindədir. Bu gün Naxçıvanda 33 orta ümumtəhsil 

məktəbi, 970 axşam məktəbi, AMEA-nın Naxçıvan filialı, 5 institut, müəllimlər institutu, musiqi orta ixtisas 

məktəbi, özəl universitetlər, kolleclər, 40-dan çox məktəbdənkənar müəssisə, 90 uşaq bağçası, müstəqil hərbi 

lisey və s. fəaliyyət göstərir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Milli Ordunun yaranması, milli zabit kadrların yetişdirilməsi üçün çox 

işlər görüb. Ulu öndər deyib: "Azərbaycanın ordusu günü-gündən güclənməlidir və orduda qulluq edən, vətəni 

müdafiə edən hər bir vətəndaş, һəг bir gənc bizim üçün əziz, qiymətli və dəyərlidir". Çox çətinliklə də olsa, C. 

Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbi yaradan Heydər Əliyev Naxçıvan MR-in düşmənlə üzbəüz olduğunu nəzərə 

alaraq burada həmin hərbi məktəbin filialını təsis etdi. Filialın fəaliyyətə başladığı ilk gündən bu təhsil ocağına 

diqqət və qayğı göstərilib. Məktəbdə yataqxana, yeməkxana, yeni tədris korpusları tikilib. 21 sinif, 2 kompüter 

otağı, kimya laboratoriyası, kitabxana, hərbi-hazırlıq və ədəbiyyat fənn kabinələri kursantların ixtiyarına verilib. 

Hazırda 22 zabit və gizir heyəti, 36 müəllim təhsil alan 444 kursantın gələcəkdə layiqli Vətən oğulları kimi 

yetişməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmir. Onlar Vətənimizin, dövlətimizin gələcəyi üçün öz məsuliyyətlərini 

yaxşı başa düşən, hərbi işə qəlbən bağlı olan vətənpərvər gənclərdir. 

“Sağlam bədəndə, sağlam ruh olar” - deyib atalarımız. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

dövründə səhiyyənin inkişafına ciddi fikir verirdi. Yada salaq ki, səhiyyə haqqında ilk qanun məhz 1969-cu ildə 

respublika Ali Sovetinin 7-ci sessiyasında qəbul edilmişdi. Naxçıvanda səhiyyə 70-ci illərə qədər yarıtmaz 

vəziyyətdə olub. Məhz 1969-cu ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən muxtar respublikanın bir sıra rayon və 

kəndlərində yeni tibb məntəqələri yarandı, xəstələr müasir şəfa ocaqlarına köçürüldü, xidmət yaxşılaşdı. 

Мəsələn, 1972-ci ildə Culfa rayonunda 120 çarpayılıq xəstəxana, 1971-ci ildə Badamlı Mineral Sular Zavodu 

bazasında 50 çarpayılıq xəstəxana tikildi, psixo-nevroloji dispanserdə çarpayıların sayı 25-dən 50-yə çatdırıldı. 

1973-cü ildə isə Naxçıvan şəhərində 25 çarpayılıq endokrinoloji dispanser fəaliyyətə başladı. 1987-ci ildə 

Ordubad rayonunda 150 çarpayılıq yeni tipli xəstəxana, Şərurda əlavə 25 çarpayılıq travmatoloji şöbənin 

yaradılması, Naxçıvan duz mədənində fizioterapiya xəstəxanası, Naxçıvan şəhərində təcili tibbi yardım 

stansiyası inşa edilib istifadəyə verildi. Eləcə də Naxçıvanda 100 çarpayılıq respublika onkoloji və kardioloji 

dispanserlərin yaradılması da məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

1987-ci ildə yeni layihə əsasında tikilmiş gözəl, yaraşıqlı 500 çarpayılıq N. Nərimanov adına Naxçıvan 

Respublika Xəstəxanası istifadəyə verilib. 

1999-cu ildə 30 min ABŞ dolları dəyərində vərəmə qarşı spesifik dərman preparatları alındı və müasir 

tipli rentgendiaqnostik aparat istifadəyə verildi. 
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Uzun illər Naxçıvan MR-in həkimləri Bakıya xarici ölkələrə təkmilləşmə kursuna gedə bilmirdilər. 

Blokada buna imkan vermirdi. 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun 

professoru, müəllim heyəti tərəfindən Naxçıvanda cərrahiyyə, terapiya pediatriya, travmatologiya, ortopediya, 

yoluxucu xəstəlik üzrə səyyar kurslar təşkil edildi. Bu, Naxçıvan tibb işçilərinin səviyyəsinin yüksəldilməsində 

böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Naxçıvan MR-a çox vacib olan hemodial aparatının alınması, Naftalan müalicə şöbəsinin istifadəyə 

verilməsi, Duzdağda xəstəxananın yenidən fəaliyyətə başlaması və çoxsaylı müasir avadanlıqların gətirilməsi, 

eləcə da səhiyyə ocaqlarında pullu xidmətin ləğvi hər bir ailənin sevincinə səbəb olub. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Naxçıvan MR-in bütün rayonları öz simasını 

dəyişib və inkişaf yoluna qədəm qoyub. 

Şərur rayonunda da son illər tikinti-quraşdırma işləri geniş vüsət alıb. Kəndlərdə yeni məktəb binaları 

istifadəyə verilib. Son illərdə rayonun Axaməd, Alışar, Arbatan, Kərimbəyli, Həmzəli, Xanlıqlar, Qabıllı, Yeni 

Havuş kəndlərində artezian quyuları vurulmuş, əhalinin suya olan tələbatı yaxşılaşıb. O cümlədən bir rayon, 12 

kənd xəstəxanası, 14 həkim laboratoriyası, 144 feldşer-mama məntəqəsi insanların ixtiyarına verilib. 

Ümummilli liderimizin atalıq qayğısı ilə ölkədə elan olunan pilot səhiyyə rayonları sırasında Şərur da 

vardır. Bu məqsədlə bir milyon dollar vəsait ayrılmış, islahat proqramına əsasən 11 yerdə sağlamlıq mərkəzi 

təşkil olunub. 

Şahbuz rayonunda da son illər tikinti-abadlıq işləri sürətlə həyata keçirilir. Burada 23 kənd və 2 qəsəbə 

vardır, rayonda heyvandarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Şahbuz arıçılarının sədası hər yanda eşidilir. 

Son ildə Şadada 190, Türkeşdə 120, Biçənəkdə 320, Keçilidə 504, Gülüsdə 318 yerlik məktəb binaları 

tikilib istifadəyə verilib. Badamlı Mineral Zavodu gün ərzində 30 min butulka su istehsal edir. Bundan başqa, 

Turşsu müalicə bulağı insanların xidmətindədir. Yeni iş yerləri açılır. Tikiş sexində 50-dən çox işçi çalışır. 

Naxçıvanın digər rayonlarında olduğu kimi, Ordubadda da konserv zavodunun, ipək fabrikinin və 

baramaçılıq fabriklərinin işə düşməsində ulu öndərimizin böyük zəhməti olub. Rayonda meyvə-bağçılığın 

inkişafına daha çox üstünlük verilir. Ordubad rayonu yeni su nasosları ilə təmin edilib ki, bu da 12131 hektar 

meyvə bağlarını suvaracaqdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının yerinə yetirilməsində MR ardıcıl tədbirlər planı 

həyata keçirir. MR-də 30 yeni məktəb tikilib, 200-dən artıq məktəb yenidən əsaslı təmir olunub, yeni inzibati 

binalar tikilib istifadəyə verilib. 

85 illik yubileyini təntənə ilə qeyd edən Naxcıvan Muxtar Respublikası bu gün sözün həqiqi mənasında 

öz simasını büsbütün dəyişib, gözəlləşib. Naxçıvanlılar əmindirlər ki. ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

siyasi kursunun layiqli davamçısı İlham Əliyevin səyləri nəticəsində bu qədim və zəngin diyar, nəhayət ki, 

blokada vəziyyətindən qurtulacaq və Azərbaycanın ən inkişaf etmiş regionlarından birinə çevriləcək. 

 

Hacı Tofiq SEYİDOV 
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Naxçıvanın muxtariyyət statusu və müasir dövr 

 
İsmayıl Hacıyev 

AMEA-nın həqiqi üzvü 

 

Bu il Naxçıvanın muxtar respublika kimi təşkilinin 85 ili tamam olur. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılmasının Azərbaycanın, habelə bölgənin tarixində böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini 

və onun xalqımızın həyatında əlamətdar hadisə olduğunu nəzərə alan ölkə Prezidenti İlham Əliyev 

bununla əlaqədar 2009-cu il fevralın 6-da xüsusi sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda deyilir: 

"Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik Naxçıvan 

diyarı çətin, mürəkkəb və eyni zamanda parlaq inkişaf yolu keçmişdir. Əsrlərdən bəri Şərq aləminin 

elmi-mədəni mərkəzlərindən biri olaraq şöhrət tapmışdır". 

 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası çox mürəkkəb tarixi inkişaf 

yolu keçmişdir. Bütün dövrlərdə Naxçıvan nəinki qonşu dövlətlər, həmçinin dünyanın digər dövlətləri üçün də 

çox böyük coğrafi-siyasi və strateji əhəmiyyət kəsb etmişdir. Çətin və mürəkkəb mərhələlərdən keçən Naxçıvan 

Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılmış, ona muxtariyyət statusu verilmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması bu bölgədə 1918-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin, onlara 

təsir edən daxili və xarici amillərin, regionun geosiyasi vəziyyətinin və iki mühüm beynəlxalq müqavilənin 

sayəsində olmuşdur. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması həqiqətən də çox çətin və mürəkkəb mübarizənin, bilavasitə 

isə ayrı-ayrı görkəmli şəxsiyyətlərin diplomatik səylərinin nəticəsində əldə edilmişdir. Naxçıvanın muxtar 

respublika statusu əldə etməsinin böyük tarixi əhəmiyyəti olmaqla, bu diyarın sonrakı taleyində çox mühüm rol 

oynamışdır. Bu cəhəti nəzərə alan görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: "Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi 

böyük tarixi nailiyyət idi". 

XX əsrin əvvəllərində dünyada baş verən sosial-siyasi proseslər, xüsusən I Dünya müharibəsinin 

nəticələri, Rusiya imperiyasının dağılması, siyasi həyata yeni müstəqil dövlətlərin gəlməsi Naxçıvan diyarının 

da taleyində dərin iz buraxdı. Bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə Naxçıvan XX əsrin ikinci və üçüncü 

onilliyində Cənubi Qafqazda baş verən tarixi dəyişikliklərin əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. 

XX yüzilliyin 20-ci illəri, xüsusilə 1918-1920-ci illər Naxçıvan diyarı üçün çətin inkişaf dövrü 

olmuşdur. Çarizm devrildikdən sonra imperiyanın əksər əyalətlərində olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində də 

ikihakimiyyətlilik meydana gəlmiş, bir sıra kapitalist dövlətləri yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edərək 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu diyara yiyələnmək üçün cəhdlər etmişlər. 

Milli burjuaziyanın və demokratik ziyalıların təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Müsəlman Milli Şurası 

yaradılmışdı. Bu şura yalnız Naxçıvanda deyil, eləcə də Mehridən Uluxanlıya qədər ərazidə yaşayan 

azərbaycanlıları ermənilərin silahlı quldur basqınlarından qoruyurdu. 

Naxçıvan məsələsi mühüm beynəlxalq və məhəlli mənafelərin toqquşduğu, ziddiyyətlərin kəsişdiyi 

kəskin düyün nöqtələrindən biri olmuşdur. Ermənilərin təqsiri üzündən Naxçıvan diyarında baş verən ictimai-

siyasi hadisələr faciəli bir vəziyyətə çatmışdı. Ona görə də Naxçıvan məsələsi beynəlxalq aləmi düşündürən 

mühüm bir problemə çevrilmişdi. 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurulması və Azərbaycanın müstəqil 

dövlət elan edilməsi Naxçıvan diyarı əhalisində müəyyən ümidlər yaratmışdı. Naxçıvan bölgəsinin qarşılaşdığı 

problemləri həll etmək və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün istər yerli əhali və onun başçıları, istərsə də 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti tərəfindən müəyyən işlər görülmüş, ermənilərin torpaq iddialarının 

və etnik təmizləmə siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində ilkin cəhdləri dəf olunmuşdu. 

Lakin bütövlükdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətin çox mürəkkəb və çətin vəziyyətə düşən Naxçıvan 

diyarının Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu elan etməyə imkan tapa bilmədi. Əksinə, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətin bəzi yanlış mülahizələrə əsasən İrəvanı Ermənistana güzəştə getdi. AXC-nin baş naziri Fətəli 

xan Xoyski Tiflisdən xarici işlər naziri H. Hacınskiyə göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki,"... biz İrəvanı 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1488 

 

ermənilərə verməyə razılaşdıq". Azərbaycan hökuməti bu güzəştə getməklə Ermənistanın ölkəmizə qarşı torpaq 

iddialarından əl çəkəcəyini zənn edirdi. 

Lakin bundan istifadə edən Ermənistan Naxçıvan diyarına yiyələnmək üçün öz fəaliyyətini daha da 

genişləndirdi. Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə azərbaycanlı dinc əhaliyə divan tutur, yerli 

azərbaycanlıların sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitələrə əl atırdılar. 

İstiqlaliyyətini yenicə elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vəziyyəti çox ağır idi, şimalda 

bolşeviklərin, cənub-qərbdə ermənilərin təcavüzündən qorunmaq lazım idi. Bunun üçün Azərbaycan liderləri 

hərbi yardım məqsədi ilə Türkiyəyə müraciət etdi. Türkiyə isə Nuru paşanın başçılığı ilə ən yaxşı diviziyanı 

Gəncəyə, Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı ilə başqa bir türk ordusunu Naxçıvana göndərdi. 1918-ci il 

iyulun 9-da ermənilərlə döyüşə başlayan türk qoşunu düşməni əzişdirərək ayın 12-də Naxçıvana daxil oldu. 

İyulun 17-də Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası bələdiyyə idarəsi ilə əvəz edildi. Naxçıvanda Türkiyənin nəzarəti 

gücləndi. Türkiyənin Naxçıvana gəlmiş XI Qafqaz ordusu əhalini ermənilərin qırğınından xilas etdi. 

Lakin I Dünya müharibəsində məğlub olan Türkiyə oktyabrın 30-da Mudros sazişini imzalamağa 

məcbur oldu. Müqaviləyə görə Türkiyə Azərbaycanı, eləcə də Naxçıvanı ingilislərin himayəsinə verməli idi. 

Siyasi vəziyyət həddindən artıq çətin və mürəkkəb olsa da Türkiyə Naxçıvanı darda qoymadı. Türk qoşunu 

ölkəni tərk etmək ərəfəsində, 1918-ci ilin noyabrın 18-də sabiq Naxçıvan Müsəlman Milli Şurasının üzvlərinin 

təşəbbüsü ilə Araz-Türk Respublikası yaradıldı. Onun hüdudları Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qəzalarını, Ordubad 

mahalını, habelə Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri və s. əraziləri əhatə edirdi. Paytaxtı Naxçıvan 

şəhəri olan bu respublikanın ərazisi təxminən 16 min kv.km, əhalisi 1 milyon nəfərə yaxın idi. 

Araz-Türk Respublikası ilə bərabər Kazım Qarabəkir paşa bu respublikanın silahlı qüvvələrinin 

yaradılmasına da köməklik göstərdi. Türk ordusunun 300 nəfərdən artıq əsgəri və 5 zabiti Naxçıvan diyarının 

təhlükəsizliyi üçün saxlanıldı. Polkovnik Xəlil bəy bu hökumətdə Türkiyəni təmsil edirdi. 

1919-cu ilin yanvarında Naxçıvan ingilislər tərəfindən işğal edildi. Burada ingilis general-

qubernatorluğu elan edildi. Araz-Türk Respublikası rəhbərliyi ingilislər tərəfindən sıxışdırılır və get-gedə 

hakimiyyətdən kənarlaşdırılırdı. Lakin hələlik Naxçıvanı faktiki olaraq Cəfərqulu xan idarə edirdi, Kəlbalı xan 

isə respublikanın silahlı qüvvələrinin komandanı idi. 

1920-ci ilin əvvəllərində daşnak qoşunları yenə də Naxçıvana hücum etdilər. Naxçıvanın belə ağır 

vəziyyətində Naxçıvan Milli Şurası silahlı qüvvələrinin başçısı Kəlbalı xan özünü Naxçıvanın hakimi elan etdi 

və daşnaklara qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün türklərlə ittifaqa girdi. Kazım Qarabəkir paşanın köməkliyi 

ilə Naxçıvanın müdafiəsi üçün tədbirlər hazırlandı. 1920-ci ilin martında Kazım Qarabəkir paşanın qərarı ilə 

Naxçıvandakı türk qüvvələrini gücləndirmək üçün Əli Teymur bəyin başçılığı altında 50 nəfərdən ibarət türk 

bölüyü göndərildi. Belə şəraitdə, martın 21-də daşnak qoşunları Naxçıvan üzərinə iri miqyaslı hücuma keçdilər. 

Görülən tədbirlər nəticəsində daşnaklara əks zərbələr endirildi və düşmən geri oturduldu. 

1920-ci il aprelin 27-də bolşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal edəndən sonra Naxçıvan bölgəsində 

ermənilər daha da fəallaşdılar. Daşnak silahlı qüvvələri Naxçıvan şəhərinə daxil oldu. Lakin qısa müddətdə 

Naxçıvan ərazisi daşnak işğalçılarından təmizləndi. 

Beləliklə. bölgə əhalisi 1918-1920-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək 

milli ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən 

bəhs edən Ermənistanın birinci baş naziri O. Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, "Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda,... müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun 

yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə öz 

hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik". 

Amma istər sovetləşməyə qədər, istərsə də sovetləşmədən sonra ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə 

edərək Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə sahib olmaq üçün ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Bu sahədə bolşeviklər 

ermənilərin ən yaxın müttəfiqləri olmuş, "Böyük Ermənistan" ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində onlara 

hər cür yardım etmişdir. Nəticədə ermənilərin "...torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra daha da güclənmiş, 

bu dəfə Azərbaycan Zəngəzur mahalını itirməli olmuşdur". Bununla da Naxçıvan Azərbaycanın əsas ərazisindən 

aralı düşmüş, nəticədə onun muxtariyyəti məsələsi gündəliyə gəlmişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də Naxçıvanın 

muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə idi". 
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1920-ci il noyabrın 30-da Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qələbəsi ilə bağlı AK(b)P MK-nın siyasi 

və təşkilat bürolarının birgə iclası keçirilmişdi. 

Naxçıvanın əhalisi Azərbaycan SSR tərkibində muxtariyyət tələb edirdi. Ona görə də "1921-ci ilin 

əvvəlində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda bölgə 

əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs 

verdi". 

1921-ci ilin əvvəllərində bu sahədə müəyyən irəliləyişlər əldə edilmişdir. Bunun üçün isə ilk əvvəl 

Türkiyəyə Naxçıvanın Azərbaycan tərkibində muxtariyyət alacağı barədə təminat verməli və buna Moskvanın 

razılığı əldə olunmalı idi. 

Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu məsələsində əvvəlkindən fərqli olaraq, N. Nərimanovun 

prinsipial mövqeyi, onun adından B. Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar Moskvanın Naxçıvan 

məsələsinə münasibətini dəyişməsinə və nəticə etibarı ilə Naxçıvana Azərbaycan tərkibində muxtariyyət statusu 

verilməsinə təsir etmişdi. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Diyar İnqilab Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin 

sədri, Azərbaycanın Ədliyyə komissarı, Türkiyə və Rusiyada Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi, 

Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədr müavini kimi çox məsul vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gələn, 

çox böyük nüfuz sahibi olan, həm V. İ. Leninin, həm də M. K. Atatürkün hüsn-rəğbətini qazanan Behbud 

Şahtaxtinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanmasında çox böyük xidmətləri olmuşdur və bu gün də 

minnətdarlıqla qeyd edilməlidir. 

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni onun Azərbaycan SSR-in tərkibində Muxtar Respublika kimi 

qalmaq imkanlarını Moskva və Qars müqavilələri reallaşdırdı. Moskva danışıqlarında Azərbaycanın 

nümayəndəsi B. Şahtaxtinskinin 1921-ci il martın 1-də V. İ. Leninə göndərdiyi məktub əsasında Siyasi Büroda 

Naxçıvan SSR yaradılması və onun Azərbaycanın himayəsi altında qalması barədə qərar qəbul edilmişdi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında  

1921-ci il martın 16-da imzalanmış Moskva müqaviləsində təsbit edildi. Həmin müqavilənin üçüncü maddəsinə 

əsasən razılığa gəlindi ki, Naxçıvan vilayəti Azərbaycan Respublikasının himayəsi altında və həmin vilayətin 

Azərbaycan tərəfindən heç bir üçüncü dövlətə güzəşt edilməməsi şərti ilə Naxçıvan muxtar vilayəti təşkil 

olunur. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və 

Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. 

Müqavilədə göstərildi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin üçüncü əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə 

Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

Bu müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan Naxçıvanı Azərbaycanın 

tərkibində muxtar qurum kimi tanımış və ona beynəlxalq hüquqi təminat vermişlər. Naxçıvanın statusunun 

beynəlxalq müqavilələrdə əks olunması həm o dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi 

əhəmiyyət kəsb edən bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir. 

Naxçıvan ərazisində Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yaradılmış inqilab və yoxsul komitələri 

sovetlərə seçkilərin keçirilməsinə qədər - 1921-ci ilin axırına qədər fəaliyyət göstərmişdir. 1921-ci ilin 

sentyabrında isə Naxçıvan SSR Xalq Komissarları Soveti təşkil edilmişdir. 1922-ci il yanvarın 25-də Naxçıvan 

SSR-in birinci Sovetlər qurultayı ölkə İnqilab Komitəsini ləğv edib Mərkəzi İcraiyyə Komitəsini yaradır. 

1922-ci il mayın 22-də AK(b)P MK Rəyasət Heyəti Azərbaycan MİK tərəfindən təqdim olunmuş 

Naxçıvan ölkəsi haqqında əsasnaməyə və Naxçıvan SSR Konstitusiya layihələrinə baxdı. Əsasnamədə 

Naxçıvan ölkəsi haqqında deyilirdi: "Naxçıvan ölkəsi ... Azərbaycan SSR-in protektoratlığı altında respublika 

elan edilir, Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası adlandırılır". 

AK(b)P MK-nın təşəbbüsü ilə Naxçıvanın muxtariyyəti haqqında məsələ 1922-ci ilin noyabrında 

RK(b)P MK Siyasi Bürosunun iclasında müzakirə olundu. 

Birinci Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı (12 dekabr 1922-ci il) Naxçıvan məsələsi üzrə qəbul etdiyi 

xüsusi qərarında Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiq 

etdi. 

Maraqlıdır ki, məsələnin bu cür müzakirə olunub, qərarlar qəbul edildiyi bir zamanda 1923-cü ilin 

yanvarında RK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin Rəyasət Heyəti AK(b)P MK-ya təklif edir ki, "Naxçıvanı 

muxtar vilayətə, Naxçıvan İcraiyyə Komitəsini isə Naxçıvan ölkəsinin İcraiyyə Komitəsinə çevirsin". 
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AK(b)P MK katibliyi həmin qərarı müzakirə edərək (21 yanvar 1923-cü il) Naxçıvan MİK və XKS ləğv 

etdi və Naxçıvan Ölkəsinin İcraiyyə Komitəsini yaratdı. Naxçıvan Ölkə Partiya Komitəsi Azərbaycan K(b)P 

Naxçıvan Ölkə Komitəsi adlandırıldı. 

Növbəti gün AK(b)P MK Rəyasət Heyəti qərara aldı ki, bu məsələ Naxçıvan Ölkə Partiya konfransında 

və Naxçıvan Ölkəsi sovetlər qurultayında müzakirə edilsin. 

Artıq sovet totalitar rejiminin işə saldığı təbliğat maşını göstərməyə çalışırdı ki, guya bütün Naxçıvan 

ölkəsinin zəhmətkeşləri Naxçıvan Muxtar Respublikası əvəzində, muxtar ölkənin yaradılmasını ürəkdən 

bəyənir, bunun üçün partiya və sovet hökumətinə dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər. 

1923-cü ilin fevral ayının 27-də üçüncü Ümumnaxçıvan Sovetlər qurultayı Naxçıvan SSR-in 

muxtariyyət hüquqları əsasında Azərbaycan SSR-yə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etdi: "Fəhlə və 

kəndlilərimizin mənafeyinin qorunması rəhnini, mədəni, iqtisadi inkişafımızı və tərəqqimizi biz, ancaq 

Azərbaycanla sıx birlikdə görürük". 

1923-cü ilin iyununda Azərbaycan MİK-in üçüncü sessiyası Naxçıvan ölkəsini Azərbaycan SSR-in 

muxtar hissəsi kimi onun tərkibinə daxil etmək haqqında Naxçıvan Sovetlər qurultayının xahişini təsdiq etdi. 

Həmin ilin dekabrında RK(b)P MK Rəyasət Heyəti Naxçıvan Ölkəsinin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına çevrilməsi məsələsini müzakirə etdi və Azərbaycan MİK-ə təklif etdi ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması məsələsini hazırlayıb Zaqafqaziya MİK qarşısında qoysun. 1923-cü il dekabrın  

31-də Azərbaycan MİK Naxçıvan Muxtar Diyarının Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet 

Sosialist Respublikasına çevrilməsi haqqında qərar qəbul edərək onun təsdiq olunmasını Zaqafqaziya MİK-dən 

xahiş etdi.  

Zaqafqaziya MİK bu qərarı müzakirə edərək (8 yanvar 1924-cü il) Naxçıvan vilayətinin Azərbaycan 

SSR tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlandırılmasını təsdiq etdi. Naxçıvan MSSR 

MİK-in 1924-cü il yanvarın 18-də olmuş birinci plenumu bu qərarı təsdiq etdi. 

Azərbaycan SSR MİK-in 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar diyarının Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi təsdiq edildi. Bu, Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir 

siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. 

Naxçıvan 1921-ci ildən Azərbaycanın muxtar qurumu kimi idarə olunurdusa da 30-cu illərin ortalarına 

qədər o bütün rəsmi sənədlərdə "Naxçıvan SSR" adlandırılmış, "muxtar" sözü adında öz əksini tapmamışdır. 

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan diyarının muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin 

spesifik ərazi mövqeyi-geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Çünki üç tərəfdən Ermənistanla həmsərhəd olması 

Naxçıvanı Azərbaycanın digər torpaqlarından ayırırdı. Həmçinin o, cənubda və cənub-qərbdə İran və Türkiyə 

ilə həmsərhəd idi və ərazi baxımından Azərbaycandan aralı düşmək Naxçıvanın inzibati idarəçiliyini qəza və ya 

rayon hüdudlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. 

Ona görə də Naxçıvan diyarına muxtar respublika statusunun verilməsi milli mənsubiyyətinə görə yox, 

daxili və xarici amillərə, coğrafi mövqeyinə, geosiyasi vəziyyətinə, beynəlxalq müqavilələrə əsasən mümkün 

olmuşdur. 

Muxtar qurumlar yaranma əsaslarına görə milli-ərazi və inzibati-ərazi növlərinə ayrılır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası dövlətin əsas ərazisindən tam təcrid olunmuş "anklav" ərazi kimi geosiyasi əsasa görə 

yaranmışdır. Belə coğrafi-siyasi əlamət tarixi zərurət kimi Naxçıvana muxtar hüquqların verilməsini 

şərtləndirmiş və qismən özünüidarə hüququnun tanınmasına yol açmışdır. 

Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur: "1921-ci il martın 16-dan 

başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı, 

1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır". 

Ümumiyyətlə, Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması mürəkkəb və çox çətin şəraitdə əldə olunmuş 

mühüm tarixi nailiyyətdir. Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin sonrakı tarixi taleyində onun 

ərazisinin qorunub saxlanılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox böyük rol oynamışdır. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində Azərbaycan 

SSR MİK tərəfindən təsdiq edilmiş Naxçıvan MSSR haqqında Əsasnamənin qəbulu ilə başlanmışdır. 

Əsasnaməyə görə Naxçıvan Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi, ona Muxtar Respublika şəklində daxil 

olurdu. Naxçıvanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətləri Azərbaycanın Konstitusiyası ilə müəyyənləşdirildi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1491 

 

Qeyd etməliyik ki, bu Əsasnamə Muxtar Respublikanın ictimai, siyasi, iqtisadi həyatını tənzimləyən əsas 

qanunverici akt olmuşdur. Bununla da Naxçıvan özünün qanunverici orqanları, icra hakimiyyəti olan muxtar 

quruma çevrilmişdi. Bu isə 1926-cı il aprelin 18-də qəbul edilmiş Naxçıvan MSSR-in I Konstitusiyasında 

hüquqi cəhətdən təsbit olundu. Naxçıvan MSSR-in sonrakı Konstitusiyalarında da Naxçıvan Azərbaycan  

SSR-in tərkibində muxtar respublika kimi təsbit olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ilk müstəqil Konstitusiyasını qəbul 

etməsi, burada Naxçıvanın muxtar dövlət adlandırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 

qəbul edilməsi və ən nəhayət, Naxçıvan MR-in 75 illiyi haqqında ölkə Prezidentinin fərmanı (1999-cu il  

4 fevral) cəmiyyətdəki bəzi müxalif qüvvələr tərəfindən düzgün qarşılanmamışdır. 

Qeyd etməliyik ki, dövlətlər quruluş formasına görə daha çox unitar və federasiya tiplidir. Azərbaycan 

da unitar tipli dövlətdir. "Unitar" sözünün hərfi mənası vahid, tək deməkdir. Dünya təcrübəsində unitar 

dövlətlərin tərkibində muxtar qurumların yaradılması qeyri-adi hal deyildir. Bu cür muxtariyyətlər milli, yaxud 

inzibati-ərazi prinsiplərinə əsasən yaradılır. Hazırda İspaniya, İtaliya, Finlandiya, Portuqaliya və başqa bu kimi 

unitar dövlətlərin tərkibində müxtəlif səviyyəli muxtar qurumlar mövcuddur. 

Müasir beynəlxalq hüquqda muxtariyyətin əsasən üç forması - mədəni, iqtisadi və siyasi formaları 

göstərilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi xarakterli siyasi muxtariyyətə aiddir. İqtisadi muxtariyyət 

müəyyən inzibati-ərazi sərhədləri çərçivəsində iqtisadi məsələlərdə avtonom qərarlar qəbul etmək səlahiyyətinə 

malik olur. Naxçıvan MR bundan əlavə dövləti əlamətlərə də malikdir ki, bu da onun siyasi muxtariyyətinə 

şərait yaradır. Onun xüsusi adı, Konstitusiyası və qanunları, ali hakimiyyət orqanları və atributları mövcuddur. 

Muxtariyyətin siyasi xarakteri onun dövləti atributlara malik olmasını nəzərdə tutsa da, muxtar qurum 

beynəlxalq münasibətlərdə heç bir hüquqların daşıyıcısı ola bilməz. Ona görə də Naxçıvana muxtariyyət 

inzibati-ərazi çərçivəsində geosiyasi əsasla verildiyindən, suverenliyə malik olmadığı və formal dövləti 

atributlarla kifayətləndiyinə görə unitar dövlət üçün təhlükə törədə bilməz. 

Ümumiyyətlə, unitar dövlətlərə xas olan əlamətlər bunlardır: Konstitusiya, vahid qanunvericilik, vahid 

ali dövlət hakimiyyət orqanları, vahid vətəndaşlıq, vahid hüquq sistemi, dövlət ərazisinin inzibati-ərazi 

vahidlərinə bölünməsi və onların hakimiyyət orqanlarının statusunun ümumdövlət hüquq normaları ilə müəyyən 

edilməsi, vahid büdcə və s. 

Naxçıvan MR Konstitusiyasındakı bütün maddələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsas 

müddəalarından irəli gəlir və unitar dövlətin tələblərinə uyğundur. Həm də Naxçıvanın ərazi baxımından 

Azərbaycandan ayrı düşdüyünü və ermənilərin Naxçıvanı ələ keçirə bilməməsi üçün ona muxtariyyət 

statusunun verildiyi məlumdur. Naxçıvanın muxtariyyətinin ləğv olunmasını istəyən qüvvələr heç olmazsa 

Qərbi Azərbaycan torpaqları - Göyçə, Zəngəzur, İrəvan, Ağ-baba mahallarının, Dağlıq Qarabağın taleyini 

düşünməli və dövlətimizin strateji siyasi istiqamətinin əhəmiyyətini anlamalıdırlar. Muxtariyyətin ləğvi 

beynəlxalq Qars müqaviləsinin ləğvi deməkdir və bu erməni daşnaklarının maraqlarına tam uyğundur. Onda bu, 

Naxçıvanın siyasi vəziyyətini pisləşdirər və diyarın gələcəyini təhlükə altına alar. Müasir dövrümüzdə 

Naxçıvana ermənilərin ərazi iddialarının əvvəlki kimi qalması Muxtar Respublikaya verilən statusun vacibliyinə 

bu gün daha çox ehtiyac olduğunu göstərir. 

"Naxçıvana bütün sahələrdə əlahiddə müstəqil hüquqların verilməsi" barədə də fikirlər söylənilir. 

Əslində isə 1926-cı ildə qəbul edilmiş Muxtar Respublikanın ilk Konstitusiyası Naxçıvan diyarına bəzi 

sahələrdə daha geniş səlahiyyət vermişdi, nəinki 1998-ci il Konstitusiyası. Təkcə belə bir faktı qeyd etmək 

kifayətdir ki, 1926-cı il Konstitusiyasına görə Təbriz, Maku, Xoy şəhərlərində Naxçıvanın konsulluqları, 

Zaqafqaziya respublikalarının paytaxtlarında nümayəndəlikləri, Qarsdakı Rusiya konsulluğu yanında 

müvəkkilliyi olmuş, 1938-ci ilə kimi Muxtar Respublikada Türkiyənin hərbi nümayəndəliyi, İranın konsulluğu 

fəaliyyət göstərmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusuna malik olması onun gələcək təhlükəsizliyi üçün mühüm təminatdır. 

Belə ki, Naxçıvan bölgəsinə edilən hər hansı bir təcavüz və ya torpaq iddiası, hüquqi statusuna yönəlmiş qəsd 

təkcə Azərbaycanın deyil, müqavilə iştirakçısı olan bütün region dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların 

mənafeyini pozduğu üçün indiki müharibə vəziyyətində belə üstünlük əvəzedilməz siyasi-hüquqi imtiyazdır. 

Naxçıvanın muxtar respublika statusu bu bölgənin sonrakı tarixi taleyində çox mühüm rol oynamışdır. Təsadüfi 

deyildir ki bu cəhəti nəzərə alan görkəmli dövlət və siyasi xadim, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1998-ci il 
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yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Komissiyasının iclasında demişdir: "Naxçıvanın 

muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən 

getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub 

saxlamalıyıq". 

Sovetlər dövründə Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının tərkibində özünəməxsus inkişaf yolu 

keçmiş, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin bunlarla 

yanaşı Naxçıvan diyarının da qismətinə sovet bolşevik terrorundan, zorakı kollektivləşmədən, 30-cu illərin 

siyasi repressiyalarından "pay" düşdü. 

İkinci dünya müharibəsinin qanlı-qadalı cəbhələri Naxçıvanın igid oğul və qızlarının da mərdliyini, 

vətənpərvərliyini, dəyanətini bir daha sınağa çəkdi. Keçmiş İttifaqın digər xalqları kimi, Naxçıvan torpağının  

30 mindən çox yetirməsi də sinələrini sipər edərək düşmənə qarşı mərdliklə döyüşdü. Qəhrəman 

naxçıvanlılardan 15 mindən çoxu öz həyatını qurban verdi. Naxçıvan əhalisi həm özünü, həm cəbhəni çörəklə 

təmin etdi, həm də aclıq çəkən bölgələrə yardım əli uzatdı. 

Müharibədən sonra, xüsusilə də 60-70-ci illərdə Naxçıvan diyarı quruldu, tikildi, inkişaf etdi. Naxçıvan 

MSSR qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və mədəniyyətə malik çiçəklənən diyara çevrildi. 1980-ci ilin 

sonuna yaxın məhsul istehsalı 1924-cü ilə nisbətən 180 dəfə-dən çox artdı. Naxçıvan şəhərində 45 min nəfər 

əhali üçün yeni yaşayış massivləri salındı. 

Lakin 80-ci illərin sonlarında respublikada siyasi vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmişdi. Sovet imperiyasının 

süquta getdiyi bir vaxtda ittifaq rəhbərliyinin ikiüzlü siyasəti, erməniləri müdafiə etmələri milli münaqişələrə 

rəvac verdi. Bundan istifadə edən erməni daşnakları bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistana 

qatmaq üçün açıq-aşkar mübarizə aparır, başqa bir tərəfdən isə azərbaycanlıları öz ata-baba yurdu olan, indiki 

Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycandan zorla, silah gücünə, vəhşi vasitələrlə qovurdular. Qovulan 

azərbaycanlıların bir hissəsi Naxçıvana gəlirdi. 

1990-cı il yanvarın 19-da, qanlı Bakı faciəsindən bir neçə saat əvvəl ermənilərin Muxtar Respublikanın 

Sədərək qəsəbəsinə təcavüzü başlandı. SSRİ rəhbərliyinin riyakar mövqe tutması səbəbindən xalqın tələbi ilə 

Naxçıvan MSSR Ali Soveti о zaman üçün misli-bərabəri olmayan bir qərar qəbul etdi - Naxçıvan MSSR SSRİ 

tərkibindən çıxdı. 

Dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıtması, 1990-1993-cü illərdə burada 

yaşayıb fəaliyyət göstərməsi bu bölgəni erməni təcavüzündən xilas etdi. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanın təcavüzündən müdafiə edilməsində, son dərəcə çətin 

vəziyyətdə bölgənin idarə olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan dövrü fəaliyyəti, müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edən qərarların qəbul edilməsi tariximizin ən parlaq səhifələrindəndir. Heydər Əliyevin sədrliyi 

ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin birinci sessiyası məhz onun təşəbbüsü ilə Naxçıvan 

MSSR adından "sovet", "sosialist" sözlərini çıxardı və diyarın bundan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası 

adlandırılması qərara alındı. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 1918-ci ildə qəbul etdiyi dövlət bayrağı 

Naxçıvan MR-in də Dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. 1990-cı il 20 yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verildi, 

31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qəbul edildi. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında xalqın təkidli istək və 

arzusu ilə Heydər Əliyev Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri vəzifəsini öhdəsinə götürdü. Bir vaxtlar SSRİ 

kimi nəhəng bir dövlətin liderlərindən olan bir insanın Naxçıvan kimi kiçik bir diyara başçılıq etməsi vəzifə 

istəyi deyildi. Bu, özünün qeyd etdiyi kimi ömrünün qalan hissəsini də xalqına xidmətə həsr edən bir 

vətənpərvərin ağır günlər keçirən vətəninə, xalqına təmənnasız xidməti idi. Heydər Əliyevin möhkəm iradəsi, 

qətiyyəti, dövlətçilik təcrübəsi sayəsində Naxçıvan ərazisi düşməndən qorunub saxlandı, sərhədlərinin 

təhlükəsizliyi təmin edildi. Artıq 1993-cü ilin yayına doğru Naxçıvan möhkəm dövlətçiliyin, siyasi sabitliyin 

hakim olduğu bir bölgə idi. 1993-cü ilin iyununda Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə 

başladı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan islahatlar 1993-cü ildən 

sonra uğurla davam etdirildi. 

1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi, 

Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə ilk demokratik seçkilər keçirildi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin  

1995-ci il dekabrın 16-da keçirilən ilk sessiyasında Vasif Talıbov Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçildi. 
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Naxçıvan MR-in yeni Konstitusiyası hazırlandı və Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildi (1998,  

26 dekabr). 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə bölgənin üzləşdiyi problemlər 

müəyyənləşdirildi və onların həllinə başlandı. Naxçıvan MR-in xarici əlaqələri xeyli artdı. Keçid məntəqələri 

istifadəyə verildi, sərhədyanı ticarət canlandırıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsinə, əhalinin sosial-iqtisadi 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verildi, yeni iş yerləri yaradıldı, sərhədlərin etibarlı 

təhlükəsizliyi təmin edildi. Naxçıvan MR-də iri miqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri genişləndi, 

tarixə, mədəniyyətə, təhsilə və elmə qayğının yeni mərhələsi başlandı, səhiyyənin inkişafına diqqət artırıldı. 

Aparılan siyasət regionun Azərbaycanın tərkibində ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına, milli 

dövlətçilik strukturunun möhkəmləndirilməsinə və Naxçıvan diyarının Şərqin qapısı kimi daha da inkişaf et-

dirilməsinə geniş imkanlar açır. Artıq indi Naxçıvan MR yüksək inkişaf tempinə görə əvvəlki Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatı ilə 

həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf yolunu uğurla davam etdirir. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına tarixi səfərləri, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılmasının 80 illik yubileyində dərin məzmunlu çıxışı, muxtar respublikada son illərdə 

görülən işlər, həyata keçirilən quruculuq tədbirləri böyük öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun uğurla həyata 

keçirilməsini bir daha göstərir. Ardıcıl, düşünülmüş, uzaqgörən siyasətin nəticəsində bu gün Naxçıvan öz 

dirçəliş dövrünü yaşayır və muxtariyyət statusu qazanmasını fərəhlə qeyd edir. 

 
İki sahil.-2009.-19 iyun.-№ 112(4918).-S.3,7 
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Ədəbi çağlayışın Naxçıvan qanadı 
 

1934-cü ildə Bakıda Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı fəaliyyətə başladıqdan sonra ölkənin müxtəlif 

bölgələrində, şəhər və rayon mərkəzlərində Yazıçılar İttifaqının filialları da yaradıldı. Doğrudur, o illərin 

arxiv materiallarına əsasən deyə bilərik ki, bu qurumların bəzilərinin yalnız kağız üzərində adı yazılıb. 

Əslində, elə bir geniş fəaliyyətləri diqqət çəkməyib. Belələrindən fərqli olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında həqiqətən də ədəbi mühit zəngin olub. Burada maarifpərvər, ədəbiyyatsevər 

xeyriyyəçilər tərəfindən yaradılan müxtəlif məclislərdə, məktəblərdə dövrün çox məşhur adlı-sanlı ədəbi 

simaları yetişib. Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatına, poeziyasına çox qiymətli və dəyərli 

töhfələr bağışlayıb. 

 

Görkəmli Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavidin müəllimi olmuş Məhəmməd Tağı Sidqi 

dövrünün çox adlı-sanlı, maarifpərvər ziyalısı kimi məşhurlaşmışdı. O, Ordubad şəhərində "Əxtər" məktəbini 

təsis etmiş, eləcə də "Əncüməni-şüəra" adlı ədəbi məclisinin fəal iştirakçılarından biri idi. Ərəb və fars dillərini 

mükəmməl bilən Məhəmməd Tağı Sidqi Naxçıvanda yeni üsulda "Tərbiyə" (1894) məktəbini yaratmışdı. O, 

pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, bədii yaradıcılıqla məşğul olan yazıçı kimi də şöhrət qazanmışdı. Demək olar ki, 

uşaq nəsrinin ilk nümunələri Məhəmməd Tağı Sidqi tərəfindən yaradılıb. Onun yaradıcılığında qəzəllərin də 

xüsusi yeri vardır. Poetik yaradıcılıq nümunələri və məqalələri müxtəlif ölkələrin mətbuat orqanlarında dərc 

edilirdi. İstanbul, Kəlküt, Təbriz, Bakı, Bağçasaray şəhərlərində nəşr olunan qəzetlərdə naxçıvanlı yazıçının 

əsərləri tez-tez işıq üzü görürdü. Onun rəhbərliyi ilə Naxçıvanda yaşayan şeir, qəzəl həvəskarları tez-tez bir 

məclisdə toplaşaraq yeni yazdıqları əsərləri müzakirə edərmişlər. 

Aşıq Nabat da Naxçıvanda doğulmuşdu. Məlahətli səsi, gözəl ilhamı olan bu yaradıcı xanım şair 

aşıqlardan sənət öyrənərək şifahi xalq ədəbiyyatının bilicisi kimi həm Naxçıvanda, həm də Qarabağda 

məşhurlaşmışdı. Deyilənə görə, qoşma, gəraylı və təcnisləri dillərdən düşməzmiş. 1938-ci ildə ölkə aşıqlarının 

ikinci qurultayına nümayəndə seçilən Aşıq Nabat Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyat və incəsənət 

ongünlüyündə də iştirak etmişdir. 

Əlbəttə, ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi prosesində fəallıqları ilə seçilən, yaradıcılıqları ilə 

nümunə olan, eləcə də bir sıra ədəbi janrların banisi sayılan məşhur şəxsiyyətlərin adlarını çəkmək bəs edər ki, 

Naxçıvan ədəbi mühitinin siması aydınlaşsın: Mirzə Cəlil, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Hüseyn 

Cavid, Əziz Şərif... 

Bakıda fəaliyyət göstərən "Yaşıl qələmlər", "Gənc qələmlər" ədəbi qurumlarının Naxçıvanda da özəkləri 

yaradılmışdır. 1934-cü ildə bu qurumların köynəyindən çıxanların sayəsində fəaliyyətə başlayan Azərbaycan 

Yazıçılar İttifaqının Naxçıvan filialı da öz ətrafına istedadlı qələm sahiblərini toplamağa başladı. 

İkinci dünya müharibəsinə qədər Naxçıvanda fəaliyyət göstərən bu qurumun rəsmi rəhbəri olmayıb. Bir 

fakt da var ki, ötən əsrin otuzuncu illərində Azərbaycan yazıçılarının nümayəndələri müxtəlif vaxtlar 

Naxçıvanda məsul dövlət vəzifələrində çalışıblar. Həmin vaxt onlar yazıçılarla bağlı məsələlərin də həllində 

mühüm rol oynayır, qeyri-rəsmi şəkildə bu yaradıcılıq qurumuna rəhbərlik edirdilər. Bu mənada yaşlı yazarlar, 

ədəbiyyatsevərlər həmişə Əli Vəliyevi, Mirzə İbrahimovu, Süleyman Rəhimovu, Əvəz Sadığı və başqalarını 

minnətdarlıqla xatırlayırdılar. 

Müharibədən sonra yazıçı Nağı Nağıyev Yazıçılar İttifaqının Naxçıvan filialının məsul katibi olub. 1940-

cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan Nağı Nağıyev həm jurnalistlik fəaliyyəti, həm də yazıçılıqla 

məşğul idi. Bir sıra hekayə və romanların müəllifi olan Nağı Nağıyevin "Həsrət" adlı romanı vaxtilə ona böyük 

şöhrət gətirmişdi.  

1950-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Naxçıvan bölməsinə şair Müzəffər Nəsirli rəhbərlik 

etmişdir. Yaradıcılığa şeirlə başlayan Müzəffər Nəsirli həm də orta məktəbdə müəllimlik edirdi. Sonralar ali 

məktəbdə də çalışan Müzəffər Nəsirli İkinci dünya müharibəsi illərində cəbhədə olmuş, ağır döyüşlərdə xəsarət 

aldıqdan sonra Naxçıvana qayıtmışdı. 10-dan artıq kitabı işıq üzü görmüş Müzəffər Nəsirli Naxçıvan torpağının 

yetişdirdiyi istedadlı şairlərdən idi. Onun qələmindən çıxmış pyeslər Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulurdu. 

Müzəffər Nəsirlinin əsərləri təkcə Azərbaycanda deyil, qonşu respublikaların mətbuat orqanlarında da dərc 

edilirdi. 
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1958-ci ildə Naxçıvanda Rəsul Rza və Mehdi Hüseynin iştirakı ilə səyyar plenum keçirildi. Məqsəd bu 

oldu ki, Naxçıvanda yaşayan ədəbi qüvvələrin yaradıcılığını düzgün istiqamətləndirmək üçün Yazıçılar 

İttifaqının muxtar respublikadakı filialının səmərəli fəaliyyətinə nail olunsun. O dövrdə Naxçıvan Yazıçılar 

İttifaqının sədri Hüseyn İbrahimov oldu. Bu quruma Hüseyn İbrahimov müəyyən fasilələrlə uzun müddət 

başçılıq etmişdir. Bu il anadan olmasının 90 yaşı tamam olan xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov Azərbaycan 

ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndələrindən biri idi. O, Naxçıvanda yaşayıb-yaratsa da, əsərlərinin xoş 

sədası bütün Azərbaycanda eşidilirdi. Ömrü boyu Naxçıvandan ayrı düşməyən Hüseyn İbrahimovun əsərləri 

müxtəlif dillərə tərcümə edilib, pyeslərinə səhnə həyatı verilib. Roman və povestlərində Məmməd Səid 

Ordubadinin, yumoristik hekayələrində isə Mirzə Cəlilin nəfəsi duyulurdu. Oxucular tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanan ilk nəsr əsəri "Baharın hekayəsi" povestidir. Müəllifin novellaları da maraqla qarşılanırdı. Eləcə də 

satirik hekayələri oxucular tərəfindən maraqla oxunurdu. Qələmini dramaturgiya sahəsində müvəffəqiyyətlə 

sınayan Hüseyn İbrahimovun "İtirilən şadlıq", "Torpağın övladları" pyesləri Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında 

səhnəyə qoyulmuşdu. O, həm faciə, həm də komediya janrında mükəmməl əsərlər yaradıb. Torpağına, ana 

yurduna bağlı yazıçının müasir Azərbaycan nəsrində xüsusi yeri var. İlk irihəcmli romanı "Sabahın sorağında" 

adlanır. Biz nəslin gənclik illərində sevə-sevə oxuduğu əsərlərdən biridir. Hüseyn İbrahimov tərcümə sahəsində 

də səmərəli fəaliyyət sahibi idi. Türk yazıçısı Əziz Nesinin, suriyalı ədib Murad Sibainin, özbək naşiri Abdulla 

Rəhharın, misirli Şıxata Ubeydin bir sıra hekayələrini dilimizə çevirmişdi. Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov onun 

barəsində vaxtilə belə yazırdı: "Hüseyn İbrahimovun gözəl, mənalı, xalqımız, ədəbiyyatımız üçün faydalı olan 

yaradıcılığı adama xoş gəlir. Yaxşını pisdən, xeyri şərdən, təmizi çirkabdan, düzü əyridən seçməkdə oxucuya 

kömək edir. Böyük qayədir !.. Humanist ədəbiyyatın qədim zamandan bugünə kimi ən müqəddəs qayəsidir. 

Müəllifin əsərləri də məhz bu amala xidmət edir". 

Hüseyn İbrahimov 1954-cü ildən 1960-cı ilə qədər Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Naxçıvan filialının sədri 

olub. Sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışan, hətta Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri olan 

görkəmli nasir 1977-ci ildən yenidən AYİ-nin Naxçıvan şöbəsinin məsul katibi vəzifəsində çalışmışdır. Dövlət 

müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra Hüseyn İbrahimov ömrünün sonuna kimi Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin 

sədri olmuşdur. "Şöhrət" ordeninə layiq görülmüş xalq yazıçısı Prezident təqaüdçüsü idi. 

Hazırda Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin sədri şair Asim Yadigardır. Onunla redaksiyamızda görüşdük. 

Asim Yadigar söhbət zamanı bildirdi ki, rəhbərlik etdiyi qurumun 70 üzvü elə Naxçıvanda yaşayır. Fərəhli 

haldır ki, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olan naxçıvanlı şair və yazıçılar həm də muxtar respublikanın ictimai-siyasi 

həyatında fəal iştirak edir, müxtəlif elm sahələrində fəaliyyət göstərirlər. Bu gün Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin 

üzvləri arasında həm Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinin üzvləri olan yazıçı deputatlar öz fəallıqları ilə seçilirlər. Eləcə də AMEA-nın həqiqi və müxbir 

üzvləri arasında da Naxçıvan yazıçılarının nümaynədələri vardır. Naxçıvanda Yazıçılar Birliyinin üzvlərindən 

Elmira Məmmədova, Kəmalə Ağayeva, Xanəli Kərimli, Vaqif Məmmədov, Rəhilə Elçin, Güllü Məmmədova, 

Hüseyn Həşimli, Elman Həbib, Məmməd Məmmədov... Azərbaycan ədəbiyyatının zənginləşməsində fəal iştirak 

edirlər.  

Yaradıcı ənənələri müxtəlif yöndən dəyərləndirən qurum üzvləri arasında müxtəlif orden və medallara 

layiq görülənlər, Prezident təqaüdləri, mükafatlar alanlar da var. 

Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 85 illiyidir. Bu münasibətlə Naxçıvanda yaşayıb-

yaradan şairlər, yazıçılar öz töhfələrini verirlər. Asim Yadigar bildirdi ki, gənc istedadları üzə çıxarmaq üçün 

qurum tərəfindən müxtəlif müsabiqələr keçirilir, gənclərin yaradıcılığına geniş yer verilir.  

Bu gün Naxçıvanda həyat təbii axarındadır. Üç tərəfdən düşmənlə üz-üzə dayanmasına baxmayaraq bu 

diyar qurub-yaradan insanların ilhamlı əməyi nəticəsində gündən-günə gözəlləşir. Şair Əliyar Yusiflinin 

misraları ilə bu qədim yurdun xəritəsi çox poetik naxışlanıb: 

 

Baxma xəritədə bu qədim diyar, 

Kiçik bir nöqtəylə qeyd edilibdi. 

Bu yerin qolunda aslan gücü var, 

Burdan cahangirlər peşiman gedibdi. 
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Şairlərdən İslam Səfərlinin, Məmməd Arazın ruhu yaşayan Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ədəbi qüvvələr 

Azərbaycan ədəbiyyatının, poeziyasının, publisistikasının daha da zənginləşməsində var qüvvələri ilə çalışırlar. 

Yurd sevgisi, vətən eşqi onların yaradıcılığında dil açmaqdadır. Asim Yadigarın məhəbbətlə söylədiyi: 

 

Vətəndir dünyada hər şeydən əzəl, 

İlk sevgim, son sevgim bu yurd, bu torpaq. 

Məndən inciməsin sevdiyim gözəl, 

Vətəni sevmişəm mən ondan qabaq 

 

misraları könlümüzü oxşadı, ürəyimizə bir rahatlıq gətirdi. İnsanlar təkcə qılıncla deyil, həm də qələmlə, 

sözlə vuruşurlar. Bu döyüşdə qələbə çalan isə vətən övladıdır - Naxçıvanın halal sakinləri! 

 

Flora XƏLİLZADƏ 
Azərbaycan.-2009.-28 may.-114.-S.6. 
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Naxçıvan hər cəhətdən nümunəvi regiona çevrilir 
 

İqtisadi inkişafın təməlində Vətənə məhəbbət və böyük zəhmət dayanır 

 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan keçən dövr ərzində respublikamızın siyasi, 

iqtisadi və sosial həyatında mühüm dəyişikliklər baş verib. Sovet sisteminin tənəzzülü ilə yaranmış xaotik 

vəziyyət artıq geridə qalıb, ölkədə sosial-siyasi sabitlik bərqərar olunub, dinamik iqtisadi inkişaf dövrü 

başlanıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi nəticəsində qazanılan uğurların 

miqyası və əhatə dairəsi son illər xüsusilə genişlənib.  

 

Ölkə başçısının imzaladığı müvafiq fərmanlarla müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi inkişafın əsas 

istiqamətləri üzrə həyata keçirilən tədbirlər bu sahədə əldə edilən nailiyyətləri daha da möhkəmləndirib. Digər 

tərəfdən, ölkə iqtisadiyyatının inkişafının müxtəlif istiqamətlərinin vahid dövlət proqramları çərçivəsində 

tənzimlənməsi, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, sosial-iqtisadi inkişafda mərkəzlə yanaşı, regionların da 

rolunun yüksəldilməsi, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin və regionların kompleks inkişafının təmin edilməsi 

nəticəsində əhalinin rifah halının və həyat standartlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm nailiyyətlər 

əldə edilib. Bu ümumi inkişaf fonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı və sosial həyatı da 

özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. İşğalçı Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ölkənin əsas hissəsindən ayrı 

düşərək iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri baxımından blokada şəraitində yaşamağa məhkum olunmuş muxtar 

respublika mövcud çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanda həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq prosesində 

fəal iştirak edir.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonlaşdırılmasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının ərazisi bütövlükdə ölkədaxili iqtisadi rayonlardan biri kimi qeyd olunub. Lakin o, özünün 

çoxşaxəli strukturu ilə seçilir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvana xüsusi diqqət və qayğı göstərirdi. 

Və indi tam cəsarətlə demək olar ki, əgər 1990–92-ci illərdə Heydər Əliyev Naxçıvanda olmasaydı, bu gün işğal 

olunmuş ərazilərimizin siyahısında muxtar respublika da olardı. Yeri gəlmişkən, ümummilli liderimiz mötəbər 

toplantıların birində demişdi: “Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, 

müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım 

yerinə yetirilsin”. 

O, prezidentliyi dövründə də mütəmadi olaraq Naxçıvana səfərlər edir, görülən işlərlə, orada müşahidə 

olunan böyük inkişafla yerində tanış olurdu. Ulu öndərin bu siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən də 

davam etdirilir. Bu gün Naxçıvandakı yüksək inkişaf, görülən abadlıq və quruculuq işləri məhz bu siyasətin 

nəticəsidir. 

Bəli, bu gün Azərbaycan Respublikası ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi yolla, cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sürətlə inkişaf edir. Naxçıvanda isə bu irs muxtar respublikanın Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbov tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilir. Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvanda həyata keçirilən 

möhtəşəm quruculuq işləri ölkə başçısı möhtərəm İlham Əliyevi də razı salır. Dövlət başçısı bu barədə demişdir: 

“Naxçıvanın uğurlu inkişafı məni xüsusilə sevindirir. Muxtar respublikanın abadlaşması, yeni-yeni binaların 

tikilməsi, iş yerlərinin açılması Naxçıvanı möhkəmləndirir. Naxçıvanın yaşaması üçün bütün infrastruktur 

layihələr həyata keçirilir. Mən çox şadam ki, Naxçıvanda və MR-in bütün rayonlarında uğurlu inkişaf gedir ”.  

Ölkə Prezidenti bu uğurların qazanılmasında muxtar respublika rəhbərliyinin fəaliyyətini xüsusi 

vurğulamışdır: “Mən Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbovun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Onun 

fəaliyyəti nəticəsində burada bu işlər görülür və o da sizə arxalanır. Öz fəaliyyəti ilə ulu öndər Heydər Əliyevin 

tutduğu yolu Naxçıvanda davam etdirir. Bu, çox böyük nailiyyətdir”. 

Nailiyyətlər isə həqiqətən də ürəkaçandır. Məlum olduğu kimi, artıq bir neçə ildir Azərbaycan ümumi 

daxili məhsulun (ÜDM) artım tempinə görə dünya ölkələri arasında ön sıralarda yer alır. Elə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında da ÜDM istehsalı ötən il 2007-ci illə müqayisədə 29 faiz artaraq 696 milyon manata çatıb. 

Naxçıvanda ilk dəfə olaraq adambaşına düşən ÜDM istehsalı 2000 ABŞ dollarını keçərək 2188 dollar təşkil 

edib. Ümumiyyətlə, son illər bir çox göstəricilərə görə Naxçıvan iqtisadi rayonu lider mövqeyini qoruyub 

saxlayıb. Bu, ilk növbədə, muxtar respublikanın Azərbaycanın əsas ərazisindən təcrid edilmiş coğrafi məkanda 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1498 

 

yerləşməsi və bununla əlaqədar burada yerli tələbatı müvafiq istehsal sahələri yaratmaq hesabına təmin etmək 

zərurəti ilə izah olunur.  

Naxçıvan MR inkişafda olan çoxsahəli sənaye və aqrar-sənaye respublikasıdır. Sənayedə yerli kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı və faydalı qazıntı hasilatı xüsusi yer tutur. Elektronika, metal emalı, tikinti 

materialları və yüngül sənayesi var. Kənd təsərrüfatı əsasən taxılçılıq, heyvandarlıq, tərəvəzçilik və bağçılıq 

sahəsində ixtisaslaşıb. Muxtar respublikada iqtisadi islahatlar ardıcıl həyata keçirilir, torpaq islahatı başa 

çatdırılıb, azad sahibkarlığın, xüsusi mülkiyyətin və kiçik biznesin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradılıb. 

Konkret bir fakt: Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış əlverişli şəraitin nəticəsidir ki, bu gün muxtar 

respublikada 254 növdə məhsul istehsal olunur, onun da 94 növü ərzaq, 141 növü qeyri-ərzaq məhsulları 

olmaqla, ümumilikdə, 224 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilməsi təmin 

edilib. 

Bu və digər faktlar göstərir ki, muxtar respublika iqtisadiyyatının səmərəli strukturunun formalaşdırılması 

məqsədilə elmi əsaslara söykənən idxal-ixrac siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində istehsalyönümlü 

sahibkarlığın inkişafına, son məhsul istehsalının artırılmasına, daxili bazarın əsasən yerli istehsal məhsulları 

hesabına təmin edilməsinə, yerli xammal və materiallardan istifadə əsasında istehsal potensialının 

gücləndirilməsinə iqtisadi stimul yaradılıb. Sosial-iqtisadi inkişafa bu cür kompleks yanaşma, elmi nəzəriyyəyə 

və təcrübəyə söykənən konsepsiya əsasında həyata keçirilən köklü islahatlar və irimiqyaslı quruculuq 

proseslərinin nəticələri muxtar respublika iqtisadiyyatında və sosial sahədə əldə edilmiş yüksək inkişaf tempinin 

qorunub saxlanmasına və daha da yüksəldilməsinə təminat verir. 

Muxtar respublikada pozitiv meyillərlə səciyyələnən bu sosial-iqtisadi fəallığın təməlində iqtisadi 

inkişafın sosialyönümlü olması, hər bir vətəndaşın iqtisadi və sosial inkişafda iştirakından asılı olaraq maddi 

rifahının artırılması, iqtisadiyyatın dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin liberallaşdırılması, iqtisadi tərəqqinin 

əsas meyarlarından olan azad rəqabət, sahibkarlıq və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, əsassız 

məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi, investisiyaların və sahibkarlığın inkişafının təşviqi üsullarından geniş 

istifadə olunması və iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı üçün aparılmış kompleks işlər dayanır. Başqa sözlə, son 

illərdə regionun sosial, iqtisadi və mədəni həyatında qazanılan uğurlar, ilk növbədə, məhz yuxarıda göstərilən 

amillərlə bağlı olub. Və təməli ulu öndər tərəfindən qoyulan yeni həyat quruculuğu xətti bu gün də uğurla 

davam etdirilir. Yeri gəlmişkən, bir müddət öncə keçirilən rəsmi toplantıların birində çıxış edən Vasif Talıbov 

özü də belə bir məqamı xüsusi vurğulayıb ki, ümummilli liderimizin müəyyən etdiyi quruculuq xətti ölkəmizin 

bütün regionları kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasını da inkişaf və tərəqqi yoluna çıxarıb: “Ötən illərin hər 

birində olduğu kimi, yola saldığımız 2008-ci ildə də biz ümummilli liderin yolu ilə gedərək doğma diyarımızı 

onun görmək istədiyi kimi qurmağa, inkişaf etdirməyə çalışmışıq”.  

Son illər muxtar respublika iqtisadiyyatında müşahidə olunan sabit artım tempi əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və səmərəli məşğulluğun təşkili üçün də əlverişli şərait 

yaradıb. Bu istiqamətdə aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, təkcə 2008-ci ildə 7 minə yaxın yeni iş 

yeri açılıb. Onlardan da 4500-ü daimi iş yerləridir. Təkcə ötən il dövlət dəstəyi ilə müasir texnoloji avadanlıqla 

təmin olunan 34 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb. Yeni müəssisələri yaratmaqda başlıca məqsəd, 

yuxarıda da vurğuladığımız kimi, daxili bazarın tələbatının ödənilməsinə və idxaldan asılılığın aradan 

qaldırılmasına yönəldilib. Hazırda isə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 20 layihə üzrə, o cümlədən 

“Badamlı” mineral su istehsalı, mebel istehsalı, makulatura emalı və qutu istehsalı müəssisələrinin, mərmər və 

üzlük daş istehsalı sahəsinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına uyğun olaraq, bölgədə aparılan 

genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri sırasında yeni səhiyyə ocaqlarının tikilməsi, onların maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi də mühüm yer tutub. Təkcə ötən bir il ərzində Naxçıvan şəhərində Təcili Tibb Mərkəzi, 

324 yerlik “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi, 62 çarpayılıq Culfa Mərkəzi Xəstəxanası, Babək rayonunun 

Nehrəm kəndində 20 çarpayılıq kənd sahə xəstəxanası, 15-ə yaxın kənddə isə müasir tipli həkim ambulatoriyası 

və feldşer-mama məntəqəsi tikilərək istifadəyə verilib. Bunlarla bərabər, Naxçıvan Doğum Mərkəzinin, onkoloji 

dispanserin və Şahbuz rayonunda mərkəzi xəstəxananın tikintisi sürətlə aparılır. Onlar da müasir standartlar 

əsasında inşa olunur. 

Ötən il təhsil müəssisələrinin tikintisi də diqqət mərkəzində saxlanılıb. Müasir layihə əsasında 1332 şagird 

yerlik 6 orta məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. 2336 şagird yerlik 3 orta məktəb binasında əsaslı təmir və 
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yenidənqurma işləri aparılıb. Bir müddət öncə isə yeni tipli təhsil ocaqları sırasına daha iki məktəb də əlavə 

olunub. 

Təhsil sistemində quruculuq tədbirləri məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrini də əhatə edib. Naxçıvan 

şəhərində 120 yerlik uşaq bağçası tikilib, Ordubad şəhərində isə 50 yerlik uşaq bağçası əsaslı təmir olunaraq 

istifadəyə verilib. Hazırda daha iki uşaq bağçasının tikintisi başa çatmaq üzrədir. 

Ümummilli liderimizin quruculuq xətti bölgənin mədəniyyət obyektlərindən də yan keçməyib. Məsələn, 

təkcə son vaxtlarda xalq qəhrəmanı Koroğluya heykəl ucaldılıb, Babək rayonunun Nehrəm kəndində böyük 

yazıçı Mirzə Cəlilin xatirə muzeyi, Sədərək rayonunda Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı 

istifadəyə verilib, Naxçıvan şəhərindəki “Zaviyyə-Mədrəsə” binasında, Came məscidində, Nuh peyğəmbərin 

(ə.) məzarüstü türbəsində əsaslı təmir, bərpa və yenidənqurma işləri həyata keçirilib. 

Muxtar respublikanın kənd yaşayış məskənlərində inşa olunan “kənd mərkəzləri”ndə isə 13 kitabxana, bir 

o qədər də mədəniyyət evi və klub əhalinin istifadəsinə verilib. 

Bunlarla yanaşı, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə, yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin 

tikintisinə də diqqət artıb. Naxçıvan şəhərində beynəlxalq standartlara cavab verən əyləncə mərkəzi istifadəyə 

verilib, Kəngərli rayon mərkəzində stadion və minifutbol meydançası inşa olunub. Şərur şəhərindəki Olimpiya-

İdman Kompleksində isə inşaat işləri sürətlə davam etdirilir.  

İstər əhalinin məşğulluğu, adamların maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması, istərsə də yaşayış üçün sağlam 

mühitin formalaşdırılması, müalicə profilaktika işinin təşkili sahəsində görülən tədbirlər sosial-iqtisadi inkişafın 

ən mühüm göstəricilərindən biri kimi əhalinin artımına, demoqrafik vəziyyətə də öz təsirini göstərir. Konkret bir 

fakt. Son on il ərzində muxtar respublikada əhalinin artımı 55 min nəfəri ötərək 388 min 424 nəfərə çatıb. 

Son illər ərzində muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatında qazanılan böyük uğurlardan biri də 

hüquqpozmalara qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi və kriminogen durumun tam normallaşmasıdır. 

Muxtar respublikanın “cinayətsiz region”, Naxçıvan şəhərinin isə “təhlükəsiz şəhər ” elan olunması 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi böyük istəklə davam etdirilir, hüquq maarifi və profilaktika işi xeyli 

gücləndirilib. Aparılan məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində cinayət hadisələrinin sayı da xeyli aşağı düşüb. Təbii 

ki, bu, ilk növbədə, muxtar respublikada iqtisadi inkişafın yüksək sürəti ilə bağlı olub... 

Yuxarıda xatırlatdığımız toplantıda Vasif Talıbov onu da vurğulayıb ki, görülən işlərlə, quruculuq 

sahəsində əldə olunan nailiyyətlərlə kifayətlənməyəcək, bundan sonra da ümummilli liderimizin yolunu davam 

etdirərək doğma Azərbaycanımızın quruculuq salnaməsini layiqli nümunələrlə zənginləşdirəcəklər. Biz bu yolda 

onlara uğurlar diləyirik. 

 

Mübariz SƏFƏROV 
Xalq qəzeti.-2009.-23 may.-N 110.-S. 4. 
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Naxçıvan müstəqillik və dövlətçilik uğrunda mübarizənin ön cərgəsində olub 

 
"Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi kimi milli azadlıq uğrunda, dövlət 

müstəqilliyimiz uğrunda gedən mübarizələrdə həmişə ön sırada olmuş, təşəbbüskar olmuşdur". 

Heydər  ƏLİYEV 

Xalqımız müstəqil Azərbaycanın dilbər güşəsi - Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 85 illik 

yubileyini qeyd edir. Qədim tarixə malik Naxçıvan diyarı Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasında, XX 

əsrin sonunda mübarizələrlə dolu şanlı tarixə malik xalqımızın yenidən öz müqəddəs amalına - istiqlalına 

qovuşmasında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Muxtar respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2009-cu il 6 fevral tarixli sərəncamında bu barədə deyilir: 

"Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik Naxçıvan diyarı 

çətin, mürəkkəb və eyni zamanda, parlaq inkişaf yolu keçmişdir... 

Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən 

rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini 

göstərmişdir". 

Naxçıvanın yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər Azərbaycan elminin və mədəniyyətinin inkişafında mühüm 

rol oynamış, milli dövlətçilik tariximizə öz adlarını əbədi həkk etmişlər. Bütün türk dünyasının nadir tarixi 

simalarından sayılan, zəmanəsinin qüdrətli siyasətçiləri ilə bir sırada dayanan görkəmli dövlət xadimi, 

müstəqilliyimizin memarı ulu öndər Heydər Əliyev məhz mayası Vətənə və xalqa məhəbbətdən yoğrulmuş 

Naxçıvan torpağının yetirməsidir. 

Heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın bu bölgəsinin ən yeni tariximizdə dirçəlişi və inkişafı məhz ulu 

öndərin adı ilə bağlıdır. 1969-cu ildə Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ilk gəlişi ilə Azərbaycan və onun 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR həqiqi inkişaf yoluna qədəm qoydu. Bugünkü müstəqil dövlətimizin siyasi, 

iqtisadi və mədəni inkişafının potensialı məhz 1969-82-ci illərdə yaradılmışdır. Bu dövrdə Azərbaycanın 

ayrılmaz parçası olan Naxçıvan MR də əsl quruculuq, yüksəliş yolu keçdi, 3500 illik tarixinin maddi və mənəvi 

intibah dövrünü yaşadı. 

1969-cu ildən sonra Naxçıvan MR-də tikinti-quruculuq işlərinin həcmi ölçüyəgəlməz dərəcədə artmışdır. 

Həmin illərdə ölkənin rəhbəri kimi Heydər Əliyevin Naxçıvana hər gəlişi mühüm sosial obyektlərin, yaşayış 

sahələrinin istifadəyə verilməsi ilə əlamətdar olmuşdur. Onun tapşırığı, diqqət və qayğısı ilə Naxçıvan şəhərində 

dəmir-beton məmulatı zavodu, evtikmə kombinatı, üzlük plitələr zavodu, qum-çınqıl karxanası, Babək və Şərur 

rayonlarında tikinti materialları müəssisələri, Naxçıvanda asfalt zavodu və başqa mühüm obyektlər həyata 

vəsiqə aldı. Bütün bunların nəticəsində muxtar respublikanın ərazisində yeni yaşayış massivləri, mikrorayonlar 

salınmış, yüzlərlə sosial təyinatlı obyektlər tikilib istifadəyə verildi. Çox təəssüf ki, sonralar SSRİ kimi böyük 

bir məkanda gedən proseslər Naxçıvana da öz mənfi təsirini göstərdi. Yalnız Heydər Əliyev müstəqillik 

dövründə Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bu sahədə vəziyyət müsbətə doğru 

dəyişdi.  

XX əsrin əvvəlində Naxçıvan sənayesi cəmi bir neçə yarımkustar emalatxanadan ibarət idisə, bu gün 

burada müasir tipli onlarca iri müəssisə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, bu qədim diyarın sənayesi son 40 il 

ərzində müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşdırılmışdır. O, daş, duz, travertin, ipək, konserv, şüşə, mineral sular, 

elektrik avadanlığı, xalçaçılıq, alt trikotaj və bir sıra başqa məhsullarla ölkənin vahid sənaye kompleksinə layiqli 

töhfə verir. Muxtar respublikanın zəngin təbii sərvətləri burada sənayenin daha sürətli inkişafı üçün geniş 

perspektivlər açır. Naxçıvanda tütün fermentləri, alüminium qablar, elektrotexnika, "Araz" təcrübə zavodları, 

taxıl, ət və süd kombinatları, Ordubadda, Şərurda konserv müəssisələri, Şahbuzda avtotəmir, Şərur rayonunda 

radio və Ordubadda elektron zavodlarının tikilib istifadəyə verilməsi nəticəsində minlərlə insan işlə təmin 

olunmuşdur.  

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda keçmiş Sovetlər İttifaqının hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da 

ictimai-siyasi vəziyyət olduqca gərgin idi. Dünyaya meydan oxuyan böyük bir imperiya artıq çökürdü. SSRİ 

sərhədlərinin Azərbaycana aid hissəsində dirəklərin sökülməsi Moskvanı bərk hiddətləndirmişdi. Belə bir 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1501 

 

vaxtda mərkəz Azərbaycan xalqının azadlıq istəyini boğmaq üçün imperiya qoşunlarını Bakıya yeridərək qanlı 

20 Yanvar qırğınını törətdi. Bu faciəyə qədər artıq Naxçıvanın Ermənistanla sərhədində ermənilər rus 

qoşunlarının köməyi ilə muxtar respublikaya hücuma keçmişdilər. Heç kimdən kömək görməyən, blokadaya 

alınmış Naxçıvanda həmin il yanvarın 19-da xalqın tələbi ilə muxtar respublikanın Ali Sovetinin sessiyası 

çağırıldı. Sessiyada muxtar respublikasının Sovet İttifaqının tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul olundu. 

Bu, keçmiş İttifaqda misli görünməmiş bir hadisə idi. Bu dövrdə Naxçıvanda baş verən hadisələr ulu öndər 

Heydər Əliyevin "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinin keçirilməsi haqqında fərmanında (4 fevral 

1999-cu il) belə xarakterizə olunmuşdu: "1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet qoşunlarının 

Bakıya hücumundan 8 saat əvvəl sovet qoşun birləşmələri və erməni silahlı dəstələri Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına hücum etmiş, qan tökülmüş və erməni quldur dəstələri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərki 

kəndini işğal etmişdir. 

Ermənistanın apardığı təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində vaxtilə ümumqoşun şəbəkəsinə daxil olan, 

Azərbaycanı Naxçıvanla bağlayan dəmir yol xətləri və avtomobil yolları kəsilmiş, Naxçıvana Azərbaycandan 

təcrid olunmuş vəziyyətdə, blokada şəraitində yaşamaq taleyi qismət olmuşdur. 

Məhz belə ağır şəraitdə Naxçıvan əhalisi böyük mərdlik və yenilməzlik nümayiş etdirərək Azərbaycanın 

bu qədim torpağını ermənilərin işğalı təhlükəsindən xilas etdi və onun muxtariyyət statusunu qoruyub saxladı. 

Milli istiqlaliyyət uğrunda mübarizə yollarında o zaman Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan 

xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanaraq dəstəkləndi və respublikada gedən siyasi proseslər öz müsbət 

təsirini göstərdi". 

Belə bir vaxtda türk-müsəlman xalqlarının lideri sayılan, artıq İttifaq rəhbərliyindən istefa vermiş Heydər 

Əliyevə qarşı məkrli planlar işə salındı. O, Moskvanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq xalqı ilə birlikdə olmaq, 

Azərbaycana qayıtmaq istəyini gizlətmirdi. Xalqının taleyinə biganə qala bilməyən böyük siyasətçi ciddi 

təhlükələrə rəğmən 1990-cı il iyunun 20-də Vətənə döndü. Lakin onun Bakıda yaşamasına imkan verilmədi və 

iyulun 22-də Heydər Əliyev doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvana getdi. Sonralar Heydər Əliyev bu dövrü belə 

xatırlayırdı: "O vaxt mən Azərbaycana gəlməyə çox can atdım. Hər vəchlə mənim qarşımı aldılar, çox maneələr 

törətdilər, hətta bunu mənə qadağan etdilər, inzibati təzyiq tədbirlərinə əl atdılar. Buraya gəlməyimi nə Sovetlər 

İttifaqının o vaxtkı rəhbərliyi istəyirdi ("istəyirdi" demək olmaz, buna qəti etiraz edirdi), eyni zamanda, 

Azərbaycan Respublikasının o vaxtkı rəhbərliyi buna etiraz edirdi. 

O vaxt mən adi bir vətəndaş idim. Şübhəsiz, vətəndaş kimi istədiyim yerə gedə bilərdim. Axı, mən xaricə 

getmək istəmirdim. Sovetlər İttifaqı dövlət idi, onun daxilində istədiyim yerə gedə bilərdim, o cümlədən 

doğulduğum, yaşadığım, işlədiyim vətənimə də qayıda bilərdim. Ancaq onlar mənim hüquqlarımı tamamilə 

pozdular, dağıtdılar, tapdaladılar ". 

Naxçıvan əhalisi Heydər Əliyevi böyük izdihamla qarşıladı. Xalqın mənəvi sıxıntı məngənəsində 

boğulduğu, iqtisadi, siyasi, sosial, hərbi və mənəvi böhran keçirdiyi bir dövrdə onun Naxçıvana qayıtması 

respublika əhalisində böyük ruh yüksəkliyi, gələcəyə inam yaratdı. Belə bir şəraitdə Heydər Əliyev böyük 

qurtuluş savaşının Naxçıvan cəbhəsindən Azərbaycanın azadlıq mücadiləsinə qalxdı. Onun rəhbərliyi ilə 

Naxçıvan Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə doğru irəliləməsində bayraqdar rolunu öz üzərinə götürərək bu 

vəzifənin öhdəsindən ləyaqətlə gəldi. Sonralar Heydər Əliyev Naxçıvana səfəri zamanı o dövrü belə xarakterizə 

edirdi: "1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda keçirdiyim dövr mənim böyük həyatımda həqiqətən, xüsusi yer tutur. 

Şübhəsiz ki, o illər biz sizinlə birlikdə Naxçıvanın ağır dövrünü yaşadıq və Naxçıvanı böyük təhlükələrdən, 

bəlkə də böyük faciələrdən birlikdə xilas etdik. Bu, hamımızın birlikdə tarixi nailiyyətidir. Mən sizinlə bir idim, 

siz də mənimlə bir idiniz və bizim birliyimiz, dəyanətimiz, dözümlülüyümüz, fədakarlığımız Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının əhalisini o ağır dövrdən, demək olar ki, müvəffəqiyyətlə keçirdi. O dövr böyük sınaq dövrü 

oldu, naxçıvanlıların böyük bir sınaqdan keçməsi dövrü oldu, insanların öz torpağına, vətəninə sədaqətinin 

sınaqdan keçməsi oldu. Mənim üçün sınaq dövrü oldu və sizin üçün də sınaq dövrü oldu. Biz bu sınaqdan çox 

böyük şərəflə çıxdıq". 

Heydər Əliyevin yenidən siyasi səhnəyə qayıtmasından qorxuya düşmüş o dövrkü hakimiyyət bu parlaq 

şəxsiyyətə qarşı hər cür çirkin əməllərə rəvac verir, onun əleyhinə açıq-aşkar kampaniyalar təşkil edirdi. Lakin 

heç bir təzyiq və təqib böyük Vətən oğlunu öz amalından döndərə bilmədi. 1990-cı il sentyabrın 30-da 

Azərbaycan SSR xalq deputatlarının və yerli xalq deputatları sovetləri deputatlarının seçkiləri zamanı əhali bu 

böyük siyasətçini birmənalı şəkildə dəstəklədi. Seçkilərin birinci turunda Heydər Əliyev 340 nömrəli Nehrəm 
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seçki dairəsindən Azərbaycan SSR xalq deputatı, 2 nömrəli M.F. Axundov seçki dairəsindən isə Naxçıvan 

MSSR xalq deputatı seçildi. 

Heydər Əliyev müdrik siyasətçi kimi İttifaqın dağılacağını qabaqcadan görür və Azərbaycanın müstəqillik 

ulduzunun yenidən parlayacağına qəlbən inanırdı. Belə bir ağır vaxtda o, Naxçıvanda milli dövlətçilik 

ənənələrini bərpa etməyə başladı. 1990-cı il noyabrın 17-də muxtar respublikanın qanunvericilik orqanında 

məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı qaldırıldı. Naxçıvan 

parlamentinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən həmin tarixi sessiyasında muxtar respublikanın rəsmi adından 

"Sovet Sosialist" sözləri çıxarıldı, qanunvericilik hakimiyyəti orqanının adı dəyişdirilərək "Ali Məclis" 

adlandırıldı. Bunun ardınca 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan parlamenti də respublikanın adının dəyişməsi 

və dövlət bayrağı haqqında qərar qəbul etdi. Bu dövrdə, sözün həqiqi mənasında, Naxçıvan parlamenti 

Azərbaycanın ali qanunverici orqanı üçün nümunə idi. Sonralar o dövrü Heydər Əliyev belə qiymətləndirdi: 

"1990-1991-ci illərdə müstəqillik yolunda mübarizə aparan adamlar Naxçıvan əhalisinin, demək olar ki, 

əksəriyyətini təşkil edirdi. Naxçıvanın müstəqillik, milli azadlıq əhval-ruhiyyəsi bütün Azərbaycana təsir edirdi. 

Məhz bunların nəticəsində Naxçıvan bir çox ciddi addımlar atdı və nəhayət, Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyinin əldə edilməsində Naxçıvan Respublikası öz xidmətlərini göstərdi". 

Heydər Əliyevin və demokratik qüvvələrin ciddi etirazlarına baxmayaraq 1991-ci il martın 7-də 

respublikanın Ali Sovetində SSRİ-nin saxlanması barədə referendumda Azərbaycanın iştirak etməsi haqqında 

qərar qəbul olundu. Yalnız Heydər Əliyevin iradəsi nəticəsində Naxçıvanda referendum keçirilmədi. Ulu öndər 

deyirdi: "Naxçıvan parlamenti özünün sessiyalarında Azərbaycanın müstəqilliyi barəsində dəfələrlə məsələ 

qaldırıb. Naxçıvan 17 martda - yeni ittifaq yaranması haqqında referendumda iştirak etməyib və yeni ittifaqın 

yaranmasının əleyhinədir, Azərbaycan Respublikasının yeni bir ittifaqa girməsinin tamamilə əleyhinədir". 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Heydər Əliyev imperiyanın qorunub saxlanmasına çalışan 

qüvvələrə, ilk növbədə, Kommunist Partiyasına açıq etirazını bildirərək, 1991-ci il iyulun 19-da partiya 

sıralarından çıxdı. Həmin il avqustun 26-da Naxçıvan ərazisində Azərbaycan Kommunist Partiyasının fəaliyyəti 

dayandırıldı, onun bütün strukturları ləğv edildi.  

Zaman Heydər Əliyevin haqlı olduğunu sübut etdi. O dövrdə baş verən proseslərin məntiqi nəticəsi kimi 

1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın Ali Soveti "Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı" qəbul 

etdi.  

1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyev əhalinin ciddi təkidi ilə muxtar 

respublikanın Ali Məclisinə sədr seçilməyə razılıq verdi. O, muxtar respublikaya başçılıq etməyə başladığı ilk 

gündən təcili tədbirlər görməyə başladı. 1991-ci il sentyabrın 7-də Naxçıvanın Dövlət Müdafiə Komitəsi təşkil 

olundu, dekabrın 16-da muxtar respublikanın Ali Məclisi hər il dekabr ayının 31-nin "Dünya azəri türklərinin 

həmrəylik və birlik günü" kimi bayram olunması barədə qərar qəbul etdi. 1992-ci il yanvarın 13-də Ali Məclis 

qanlı 20 Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməsini tələb edən bəyanat qəbul etdi. 1992-ci ilin martın 24-də 

Ankarada Naxçıvan Muxtar Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında əməkdaşlıq protokolu imzalandı. 

"Qars müqaviləsi"nin şərtlərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Türkiyə tərəfi ilə danışıqlar aparıldı. Türkiyə 

hökuməti Ermənistanın Naxçıvana təcavüzü ilə əlaqədar bəyanat verdi. Sonralar Naxçıvan Ali Məclisinin 

üzvləri ilə görüşündə (31 dekabr 1996-cı il) Heydər Əliyev bu barədə deyirdi: "1920-ci ilin dekabr ayında 

Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulan zaman Azərbaycan hökumətinin adından bəyan edilmişdi ki, Zəngəzur 

və Naxçıvan qəzaları Ermənistanın tərkibinə verilir. Sonra ermənilər həm Naxçıvana, həm də Dağlıq Qarabağa 

çox iddia etdilər. Məhz buna görə də Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olması üçün 1921-ci ildə referendum 

keçirildi və Naxçıvan əhalisinin 90 faizi Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olmasına səs verdi. Onun məhz 

Azərbaycanın tərkibində olmasını bir daha təsdiq etmək üçün... 1921-ci ilin mart ayında Moskva müqaviləsi və 

1921-ci ilin oktyabr ayında Qars müqaviləsi bağlanmışdır. 1990-cı ildə və ondan sonrakı dövrdə Naxçıvanda bu 

müqavilələr səsləndi, insanlar bu sənədləri yada saldılar və həmin müqavilələrdən istifadə etdilər. 1992-ci ilin 

mart ayında mən Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri olarkən Türkiyəyə səfər etdiyim zaman orada mərhum 

prezident Turqut Özalla, ovaxtkı baş nazir Süleyman Dəmirəllə danışıqlarımızda həmin Qars və Moskva 

müqavilələrini biz çox geniş səsləndirdik ". 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1992-ci ilin avqustunda "İran İslam Respublikası ilə müxtəlif sahələrdə 

əməkdaşlıq haqqında" sənəd imzalandı. Naxçıvan aeroportu yenidən quruldu. Culfa və Şahtaxtı-Poldəşt keçid 
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məntəqələri inşa olundu. Muxtar respublika üçün həqiqətən, həyati əhəmiyyət kəsb edən, xalq arasında "Ümid 

körpüsü" adlandırılan Sədərək körpüsü tikildi. 

1993-cü il fevralın 5-də Naxçıvanda Türkiyənin, martın 8-də isə İranın konsulluqları fəaliyyətə başladılar. 

Heydər Əliyev ABŞ-ın, Türkiyənin, İngiltərənin, Fransanın səfirləri ilə keçirdiyi görüşlərdə dünya dövlətlərinin 

diqqətini Azərbaycandakı vəziyyətə cəlb edə bildi. 

Heydər Əliyevin Naxçıvanda yerləşən sovet ordusunun hissə komandanlıqları və Rusiya dövlətinin 

rəhbərliyi ilə apardığı gərgin danışıqlar nəticəsində 75-ci motoatıcı diviziya və 441-ci sərhəd dəstəsi öz 

əmlaklarını Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil verərək Naxçıvan ərazisini tərk etdilər. 

Muxtar respublikada çətin və mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Heydər Əliyev 

Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin, elminin vəziyyəti ilə yaxından maraqlanırdı. Onun təşəbbüsü ilə 

1992-ci ildə Naxçıvanda görkəmli Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin 110 illik yubileyi böyük təntənə ilə qeyd 

edildi. A.Mütəllibovdan sonra iqtidara gəlmiş AXC hakimiyyəti dövründə Naxçıvana qarşı təzyiqlər daha da 

artdı. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, AXC-Müsavat iqtidarı Naxçıvan MR-in statusunun dəyişdirilməsi üçün 

yollar arayırdı. 

1992-ci il iyunun 17-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin iclasında çıxış edən Heydər 

Əliyev Bakının rəsmi dairələrində Naxçıvanın statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı təklifləri ermənilərin işğalçılıq 

siyasəti ilə eyniləşdirərək bu məsələyə özünün birmənalı münasibətini bildirdi: "Naxçıvanın statusunun 

dəyişdirilməsinə yönəldilən hər hansı cəhdin, onun ərazisinə edilən hər cür qəsdin qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır 

". 

Cəbhəçilər unudurdular ki, Naxçıvanın statusu beynəlxalq müqavilələrlə müəyyənləşdirilmişdir. Və 

onların bu məsələyə göstərdikləri cidd-cəhdlər ən azı gülünc görünürdü. Onlar Heydər Əliyevin nüfuzuna 

qısqanclıqla yanaşırdı. Ancaq xalqın taleyinə biganə qala bilməyən ziyalılar, sadə zəhmət adamları başa 

düşürdülər ki, ölkəni gözləyən fəlakətlərdən ancaq Heydər Əliyev müdrikliyi xilas edə bilər. Bu məqsədlə onlar 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında yeni bir siyasi partiyanın yaradılması barədə müraciətlər etdilər. Bundan 

narahat olan Xalq Cəbhəsinin silahlı qüvvələri 1992-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvanda çevriliş etməyə, Heydər 

Əliyevi tutduğu vəzifədən devirməyə cəhd göstərdilər. Bu, müstəqillik tariximizdə ilk dövlət çevrilişinə cəhd 

idi. Heydər Əliyev xalqın dəstəyinə arxalanaraq dövlətçiliyə balta vurmaq istəyənlərin məkrli niyyətlərinin 

qarşısını aldı. O dövrkü iqtidarın bütün təqib və təzyiqlərinə baxmayaraq, 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda 

Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bu partiya yeganə 

siyasi qurum idi ki, onun təsis konfransı paytaxtda - Bakıda deyil, ölkənin blokada şəraitində olan bir bölgəsində 

keçirilirdi. YAP tezliklə təşkilatlandı və respublikanın siyasi arenasında öz dəst-xətti olan nüfuzlu bir qüvvəyə 

çevrildi və tezliklə iqtidar partiyası oldu. Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan 

sonra da ölkənin bu bölgəsini daim diqqət mərkəzində saxlamış, blokada şəraitində olan Naxçıvanın dirçəlişi və 

inkişafı üçün qüvvə və bacarığını əsirgəməmişdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, müstəqil Azərbaycanın yeni 

Konstitusiyasının layihəsi hazırlanarkən ulu öndər bu diyarın statusu məsələsinə xüsusi önəm verirdi. 

Konstitusiya Komissiyasının iclasında o, birmənalı şəkildə bildirmişdir: "Naxçıvan muxtariyyəti tarixi 

nailiyyətdir və biz bunu qoruyub saxlamalıyıq ". 

1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi ilə qəbul edilən ölkənin Əsas Qanununda Naxçıvan  

MR-ə Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət statusu verildi. Əgər Moskva və Qars müqavilələri ilə Naxçıvanın 

tarixi-hüquqi statusu müəyyənləşmişdirsə, müstəqillik dövründə qəbul olunan Konstitusiya ilə Naxçıvanın 

statusu yeni hüquqi məna kəsb etdi. 

Bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev də əsası ulu öndər tərəfindən qoyulmuş siyasi xətti uğurla davam 

etdirir. Muxtar respublikaya səfərləri çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin birində dövlət başçısı naxçıvanlılara 

xitabən belə deyib: "Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvana çox diqqətlə yanaşırdı. Ona görə 

yox ki, burada anadan olmuşdu, bura onun vətəni idi. Ona görə ki, siyasi xadim kimi Naxçıvanın Azərbaycan 

üçün əhəmiyyətini çox gözəl başa düşürdü". 

Dövlət müstəqilliyinin bərpa edildiyi vaxtdan keçən dövr ərzində Azərbaycanın, o cümlədən onun 

ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MR-in iqtisadi-siyasi və sosial həyatında mühüm dəyişikliklər baş vermişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının ölkə Prezidenti cənab İlham 

Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə davam etdirilməsi nəticəsində bu gün qazanılmış uğurların miqyası və əhatə 

dairəsi xeyli genişlənmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1504 

 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında (2004-2008-ci illər)" 

və regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş digər sənədlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin uğurlu 

icrası ölkənin, o cümlədən Naxçıvanın da inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Qeyri-neft 

sektorunun davamlı inkişafı təmin edildi, yeni iş yerləri və müəssisələr yaradıldı, sosial infrastrukturun 

keyfiyyəti yüksəldi, sahibkarlıq mühiti yaxşılaşdı. Ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli 

inteqrasiyasına, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsinə nail olmaq məqsədi ilə Prezident 

İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında bu il aprelin 14-də imzaladığı fərman respublikamızın, o cümlədən 

müstəqil Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək iqtisadi yüksəlişindən 

xəbər verir. 

Bu gün blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, ölkə rəhbərliyinin apardığı genişmiqyaslı quruculuq 

işləri sahəsində Naxçıvan MR sürətlə inkişaf edən bölgəyə çevrilmişdir. Burada dövlət büdcəsi hesabına və 

Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə 80-dən çox məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiş, müasir avadanlıqlarla 

təmin edilmişdir. Muxtar respublikada diaqnostika müalicə mərkəzi, Olimpiya kompleksi inşa edilmişdir. 

Naxçıvanda modul tipli elektrik stansiyası quraşdırılmış, Vayxır su anbarı üzərində elektrik stansiyası 

yaradılmış, ulu öndərin adını daşıyan Naxçıvan Hərbi Liseyi tamamilə yenidən qurulmuşdur. Son illərdə burada 

tikilən binalar, çəkilən yollar, yeni istifadəyə verilmiş məktəblər, səhiyyə ocaqları, mədəniyyət müəssisələri 

diyarın simasını tamamilə dəyişmişdir. İqtisadiyyatda müşahidə olunan sürətli artım tempi sosial sahənin 

inkişafına da öz təsirini göstərmiş, yeni iş yerlərinin açılması ilə əhalinin həyat səviyyəsi xeyli yüksəlmişdir. 

Blokada ilə əlaqədar mövcud çətinliklərə baxmayaraq Naxçıvan MR Azərbaycanda həyata keçirilən 

genişmiqyaslı quruculuq prosesində özünün fəal iştirakı ilə müstəqil dövlətimizin daha da möhkəmlənməsinə, 

dünya birliyində öz layiqli yerini tutmasına mühüm töhfələr verir. Bəli, Naxçıvan diyarı öz tarixi missiyasını bu 

gün də şərəflə yerinə yetirir. 

Prezident İlham Əliyev Naxçıvan MR-in milli tariximizdə rolunu belə xarakterizə etmişdir: "Naxçıvanın 

çox zəngin dövlətçilik tarixi vardır. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan qədim diyardır... Bütün 

dövrlərdə Naxçıvan Azərbaycan üçün dayaq olmuş, arxa olmuşdur". 

 

Eldar İBRAHİMOV 

Azərbaycan.-2009.-21 may.-N 108.-S.5. 
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Naxçıvanda aqrar sahə daha sürətlə inkişaf edəcək 

 
Başlıca məqsəd daxili istehsal hesabına əhalini ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatdır 

 
Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasında 153,4 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsal olunub. Bu, əvvəlki ilə nisbətən 11,5 faiz çoxdur. Qazanılan nailiyyət iqtisadiyyatı əsasən aqrar 

sahə üzrə ixtisaslaşan region üçün heç də pis nəticə deyil. Cari mövsümdə 58,9 min hektar sahədə əkin 

keçirilib və əkin sahələrinin həcmi 9,8 min hektar artıb. 

 

İstehsalçının istəyi ilə dövlət qayğısı üst-üstə düşəndə 

 

Son illər ölkədə əkinçiliyə, eləcə də kənd təsərrüfatının digər sahələrinə marağın artması bir çox 

amillərlə bağlıdır. Yəni torpağa münasibət heç də boş yerdən dəyişməyib. Əvvəla, əvvəlki illərin acı təcrübəsi 

göz qabağında idi. Min bir əziyyətlə yetişdirilən məhsul suvarma suyu çatışmazlığı ucbatından əkinçinin, torpaq 

sahibinin gözü qarşısında tələf olurdu. Bir çox hallarda isə alıcı məsələsi həllini tapmadığından yetişdirilən 

məhsul tarlada dəyər-dəyməzinə satılırdı. İkincisi, istehsalçı, əkinçi bilmirdi ki, yaxşı məhsuldarlığa nail olmaq 

üçün yüksək reproduksiyalı toxum növlərini, mineral gübrələri haradan və kimdən alsın. Bu halda ona güzəştli 

şərtlərlə maliyyə dəstəyi göstərən təşkilatlar, qurumlar da yox idi. Üstəlik, əkinçinin sağ əli hesab olunan 

texnika sarıdan təminat aşağı səviyyədə idi. Ən yaxşı halda sovet dövründən qalma köhnə və yararsız maşın-

mexanizmlər kara gəlirdi. İstismar müddətini başa vurmuş bu texnika ilə aqrotexniki tədbirlərin müəyyən 

olunmuş müddətdə həyata keçirilməsini, məhsulun vaxtında və itkisiz yığılmasını təşkil etmək isə mümkün 

deyildi. Təbii ki, bu çətinliklərin müqabilində əliqabarlı əkinçinin qazancı da az idi. Əldə olunan gəlir çəkilən 

xərcləri ödəmirdi. Nəticədə istehsalçı torpaqdan aralı düşürdü. Amma nə yaxşı ki, bu çətinliklərin ömrü uzun 

olmadı. Ölkənin maddi imkanı yaxşılaşdıqca dövlətin aqrar sahəyə qayğı və diqqəti artdı. Ötən beş il ərzində 

regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər isə bu sahədə əməlli-

başlı canlanma yaratdı. Sahibkarlığın inkişafına göstərilən dövlət dəstəyi, kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, onların yüksək keyfiyyətli toxumla, gübrə və texnika ilə 

təmin olunması, eləcə də emal müəssisələrinin yaradılması, suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və yenidən 

qurulması kəndlini torpağa qaytardı. 

 

Mövcud potensial və ondan istifadə imkanları 

 

Mütəxəssislərin hesablarına görə, muxtar respublikada mövcud olan 536 min hektar ümumi torpaq 

fondunun 162,4 min hektarı və ya 30,3 faizi kənd təsərrüfatına yararlıdır. Həyata keçirilən aqrar islahatlar 

nəticəsində ümumi torpaq sahəsinin 22 faizi xüsusi mülkiyyətə, 33 faizi bələdiyyə mülkiyyətinə verilmiş,  

45 faizi isə dövlət mülkiyyətində saxlanılmışdır. Xüsusi mülkiyyətə verilmiş 56,5 min hektarın 42 min  

44 hektarı isə pay norması əsasında əhaliyə paylanılıb. 14 min hektardan artıq torpaq sahəsi isə həyətyanı 

təsərrüfatlarda cəmlənib. İslahat zamanı kənd sakinlərinin hər birinə orta hesabla 0,18 hektar torpaq sahəsi 

düşüb. 

Bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün geniş imkanlar var. Regionun iqlim-torpaq şəraiti və əhalinin 

çox hissəsinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olması burada əkinçiliyin geniş yayılmasını şərtləndirən amillərdəndir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, bu sahənin inkişafı ilk növbədə istifadəsiz qalmış yararlı torpaqların mənimsənilməsi, 

mövcud su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və suvarmanın təkmilləşdirilməsi yolu ilə mümkündür. 

Muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu günlərdə kənd təsərrüfatında yaz-tarla işlərinin 

gedişinə həsr olunan müşavirədə qeyd etmişdir ki, hazırda bölgədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları 

tələbatın yarısını ödəyir. Amma mövcud potensial imkan verir ki, əhalinin kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 

tələbatı daxili istehsal hesabına nəinki tam ödənilsin, hətta xaricə məhsul ixrac etmək mümkün olsun. Ona görə 

də yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə olunmalı, əhali kənd təsərrüfatının inkişafına səfərbər edilməlidir. 

Yeri gəlmişkən bildirək ki, bu sahədə muxtar respublikada dövlət qurumlarının gücündən səmərəli 

istifadə olunur. Ötən il onların gücü ilə dövlət və bələdiyyə fondlarında saxlanılan 5 min 604 hektar sahədə taxıl 
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yetişdirilmiş, yüksək məhsuldarlığa nail olunmuşdur. Cari mövsümdə isə onların gücü ilə xeyli həcmdə kartof 

əkilib. 

 

Suvarma suyu sarıdan problem yoxdur 

 

Son illər regionda aqrar sahənin inkişafı üçün bir sıra ardıcıl və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. 

Elə götürək suvarma suyu ilə təminatı. Yeni su anbarlarının, suvarma sistemlərinin işə salınması, genişmiqyaslı 

meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsi su təchizatını xeyli yaxşılaşdırıb. Tutumu 100 milyon 

kubmetr olan Heydər Əliyev Su Anbarının istifadəyə verilməsi ilə Babək və Culfa rayonlarında 6919 hektar 

torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Bütövlükdə isə həmin su anbarı ilə 17 min hektara yaxın torpaq 

sahəsi il boyu fasiləsiz su ilə təmin olunur. 

150 milyon kubmetr gücündə olan Arpaçay su dəryaçasında aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri 

də su təchizatına müsbət təsir göstərib. Su anbarından çəkilən Sağ sahil və Sol sahil kanalları vasitəsilə Şərur, 

Sədərək və Kəngərli rayonlarında 18 min hektara yaxın torpaq sahəsi suvarılır. Hazırda bu su anbarına 90 

milyon kubmetrə yaxın su yığılmışdır ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəkindən çoxdur. 

Onu da qeyd edək ki, muxtar respublikada təbii su ehtiyatları çox deyil. Ərazi suvarma suyu sarıdan 

problemli bölgə hesab olunur. Yerüstü su ehtiyatları 940 milyon kubmetr təşkil etsə də, onun cəmi üçdə 

birindən istifadə edilir. Yağış və qar suları ilə qidalanan daxili çayların əksəriyyətinin axını 

tənzimlənmədiyindən onlardan istifadə çətindir. Bu halda yeni su anbarlarının inşasına ehtiyac duyulur. Araz su 

anbarı istisna olmaqla, mövcud süni su anbarı və sututarlara isə 309,5 milyon kubmetr su toplamaq mümkün 

olur. Onlardan da əsasən suvarma məqsədi üçün istifadə olunur. Araz çayı üzərində quraşdırılan 16 nasos 

stansiyanın gücü ilə Şərur, Sədərək, Babək, Culfa və Ordubad rayonlarında 10 min hektardan çox əkin sahəsi 

suvarılır. Bu halda isə elektrik enerjisindən aslılıq yaranır və məhsulun maya dəyəri artır. Bölgə ərazisində 

formalaşan 329 milyon kubmetr yeraltı su ehtiyatının isə cəmi 40 faizindən istifadə edilir. Hazırda muxtar 

respublika Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin balansında 688 subartezian quyusu var ki, onların 

da 600-ü işlək vəziyyətdədir. 237 artezian quyusu son 10 ildə istifadəyə verilib. 

 

Daxili tələbatın ödənilməsi torpağa yeni münasibət tələb edir 

 

Məlum olduğu kimi, 2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair qəbul 

olunmuş dövlət proqramının başlıca məqsədi istehsalın həcminin artırılması, əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli 

ərzaqla təmin olunması, daxili tələbatın ödənilməsində idxaldan aslılığın azaldılmasıdır. Hələ adıçəkilən 

proqramın qəbulundan bir il öncə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov demişdi ki, torpaq tam 

əkilib-becərilmirsə, kənd əhalisi yumurtanı, tərəvəzi, hətta çörəyi belə şəhər bazarından alırsa, deməli, hələ də 

dövlətin diqqət və qayğısından istifadə edə bilmirik. Bu isə bir çox ərzaq və qida məhsullarının xaricdən idxal 

olunmasına, əldə olunan maliyyə vəsaitinin, pulun böyük bir qisminin xarici ölkələrə getməsinə səbəb olur. 

Natiq bir faktı da nəzərə çatdırmışdır ki, bir il ərzində muxtar respublika əhalisinə dövlət büdcəsindən və Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 99,2 milyon manat əməkhaqqı, pensiya və müavinət verilir. Eyni zamanda, il 

ərzində bölgəyə 47,7 milyon manatlıq ərzaq və qida məhsulları ixrac edilir. Bu isə о deməkdir ki, il ərzində 

alınan əməkhaqqı və pensiyaların 50 faizə qədəri dolayı yolla xaricə gedir. 

Düzdür, iki xarici dövlətlə sadələşdirilmiş gömrük-keçid məntəqələrinin fəaliyyət göstərdiyi regionda 

daxili bazarın qorunması asan iş deyil. Xüsusən də məhsul yığımı dövründə. Amma aidiyyəti dövlət qurumları 

bu vacib və gərəkli işin öhdəsindən gəlir. Onların birgə əməyinin nəticəsində əhalinin sağlamlığına mənfi təsir 

göstərə biləcək keyfiyyətsiz məhsulların muxtar respublikaya gətirilməsinə yol verilmir və bu səbəbdən daxili 

bazarda yerli istehsalın həcmi getdikcə artır. Hər həftənin şənbə və istirahət günləri Naxçıvan şəhərində və 

rayon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkalarının təşkil edilməsi də ümumi işin 

xeyrinədir. Bu halda kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalçıları öz məhsullarını birbaşa bazara çıxarmaq 

imkanı əldə edirlər. 

 

Ötən təsərrüfat ilinin nəticələri ürəkaçandır 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1507 

 

Ölkədə əhalinin zəruri ərzaq məhsulları ilə daxili istehsal hesabına təmin edilməsi istiqamətində aparılan 

köklü islahatlar muxtar respublikada bu sahənin dinamik inkişafına real zəmin yaradıb. Aqrar sahənin inkişafı 

üzrə muxtar respublika digər iqtisadi rayonlardan irəlidədir. Son beş il ərzində kənd təsərrüfatında real artım hər 

il orta hesabla 4 faiz təşkil edib. Bu müddətdə adambaşına istehsal olunan ərzaq məhsullarının həcmi çoxalıb. 

Həyata keçirilən tədbirlər bitkiçilik məhsullarının strukturunda da müəyyən dəyişikliklərə səbəb olub. Bu 

dəyişikliklər əkin strukturuna təsir edərək onun daxili və xarici bazarın tələblərinə uyğun formalaşmasına imkan 

yaradıb. 

Havaların şaxtalı və quraq keçməsinə baxmayaraq, keçən il 87305 ton dənli və dənli paxlalı, 2841 ton 

qarğıdalı, 34309 ton kartof, 60825 ton tərəvəz, 38618 ton bostan məhsulları, 37516 ton meyvə istehsal edilib. 

2003-cü ilə nisbətən buğda istehsalı 1,5, kartof istehsalı 2,4, meyvə istehsalı 3,4 dəfə artıb. Dənli və paxlalı 

bitkilər istehsalında artım 10,7, tərəvəz istehsalında 14, üzüm istehsalında 20 faiz təşkil edib. Bu artımın əsas 

səbəbi aqrar sektora dövlət dəstəyidir. Ötən il muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bank və kredit təşkilatları 

tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 5 milyon 195 min manat kredit verilib. Ayrılan kreditin  

1 milyon 387 min manatı taxılçılığın, 689 min manatı kartofçuluğun, 2 milyon 674 min manatı heyvandarlığın, 

231 min manatı arıçılığın, 70 min manatı quşçuluğun inkişafına yönəldilib.  

Sahibkarlara dövlət maliyyə dəstəyi cari ildə də davam etdirilir. Muxtar respublikanın iqtisadi inkişaf 

naziri Famil Seyidovun sözlərinə görə, Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına və emal müəssisələrinin yaradılmasına 5,1 milyon manat həcmində kreditin verilməsinə 

başlanıb. Artıq ilin ilk rübü ərzində həmin vəsaitin 1 milyon 923 min manatı verilib. Bütövlükdə isə istehsal və 

xidmət sahələrini əhatə etməklə bu il 200-dən artıq layihənin maliyyələşməsinə 10 milyon 500 min manat vəsait 

ayrılması nəzərdə tutulub. 

 

Əkinçilik qədim peşədir 

 

Strateji ərzaq növü olan taxıl və kartof əkinləri ötən il muxtar respublikanın əkin sistemində üstün yer 

tutub. Ötən il bölgədə ümumi əkin sahəsinin 60,9 faizi taxılçılığın payına düşüb. İstehsalçılar ölkə başçısının 

"Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında" sərəncamından yetərincə yararlanmağa 

çalışıblar. Muxtar respublikada istehsal olunan buğdanın hər kiloqramının 40 qəpikdən mərkəzləşdirilmiş 

qaydada satın alınması, Naxçıvan şəhərində taxılın uzunmüddətli saxlanılması üçün 18 min ton tutuma malik, 

qısamüddətli saxlanılması üçün isə 20 min tonluq anbarın inşası görülən əhəmiyyətli tədbirlərdəndir. Bölgənin 

ayrı-ayrı rayon və kəndlərində istifadəyə verilən 15 un dəyirmanı da istehsalçılarla əlaqəni gücləndirib. Nəticədə 

mövsüm ərzində istehsal olunmuş 87 min tondan artıq dənli və dənli paxlalı məhsulların 74 min 667 tonu buğda 

olub. Bu isə yerli tələbatın təxminən 60-65 faiz həcmində ödənilməsi deməkdir. 

Daxili bazarın kartofla təminatında idxaldan asılılığı azaltmaq, əhalinin tələbatının keyfiyyətli yerli 

məhsul hesabına ödənilməsini təmin etmək üçün muxtar respublika Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı ilə qəbul 

olunan və 2005-2010-cu illəri əhatə edən "Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı"nın icrası çərçivəsində ötən il əlverişli torpaq sahələri müəyyənləşdirilmiş, istehsalçılara güzəştli 

şərtlərlə kredit verilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2513 hektar sahədə kartof əkilmiş (2004-cü illə 

müqayisədə 1045 hektar çox) və 30 min tondan yuxarı məhsul götürülmüşdür. 

Bu mövsümdə bostan-tərəvəz bitkilərinin əkin sahələrinin də genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Muxtar 

respublika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, aprel ayının ikinci ongünlüyünə qədər 

2212 hektar sahədə kartof, 2600 hektar sahədə bostan-tərəvəz əkini keçirilib. Ötən ilin payızında isə 28 min 

hektara yaxın sahədə taxıl əkilib ki, onun da 25 min 144 hektarı buğdadır. Eyni zamanda, 1497 hektarda yazlıq 

arpa, 400 hektara yaxın sahədə şəkər çuğunduru yetişdirilir. 

Təbii ki, məhsul istehsal etmək işin bir tərəfidir. İşin digər vacib tərəfi onun artığını saxlamaqdır. Bunun 

üçün ötən il Naxçıvan şəhərində tutumu 2500 ton olan  müasir tipli soyuducu-anbar inşa olunub. Culfa 

rayonunun Kırna kəndindəki anbarın tutumu isə 100 tondur. Hazırda Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, Şərur, 

Ordubad, Babək, Şahbuz və Sədərək rayonlarında da belə anbarlar tikilir. Özü də sahibkarlar tərəfindən. Bu 

məqsədlə onlara 1 milyon 100 min manatdan artıq güzəştli kreditlər verilib. Həmin obyektlər cari ilin birinci 

yarısında istifadəyə veriləcək. 
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Texnika və gübrə sandan təminat xeyli yaxşılaşıb 

 

Məlumdur ki, aqrar sektorda məhsuldarlığın artırılmasına təsir göstərən mühüm amillərdən biri də 

istehsalçıların müasir texnika ilə təmin olunmasıdır. Bu sahədə nəzərdə tutulan xidmət işlərinin yerinə 

yetirilməsini sürətləndirmək, məhsuldarlığı artırmaq, istehsalçıları lazımi texnika ilə təmin etmək məqsədilə 

yaradılan "Naxçıvan Aqrolizinq" ASC öz işini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışır. 

ASC-nin sədri Vasif Məmmədov deyir ki, bu gün onlar öz fəaliyyətlərini bir neçə istiqamətdə qurublar. 

Xaricdən alınıb gətirilən kənd təsərrüfatı texnikası, avadanlıq və mexanizmlər hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə 

verilir, lizinq yolu ilə istehsalçılara satılır. Lizinq yolu ilə verilən texnika və texnoloji avadanlığın dəyərinin  

10 il müddətində ödənilməsi sahibkarların ürəyincədir. Təkcə ötən il 74 texnika və texnoloji avadanlıq lizinq 

yolu ilə istehsalçılara verilib. Fəaliyyət göstərdiyi 4 il ərzində isə ASC-nin xətti ilə 346 kənd təsərrüfatı 

texnikası muxtar respublikaya gətirilib. Cari ilin ötən müddətində daha 19 ədəd texnika alınıb. Onlardan 15-i 

"Niva" markalı kombayndır. 

Artıq bu mövsüm taxıl biçini kampaniyasında texnika çatışmazlığı hiss olunmayacaq. 

Muxtar respublikanın 3 rayonunda ASC-nin baza bölmələri yaradılıb, onlar lazımi qədər işçi qüvvəsi və 

texnika ilə təmin olunublar. Şərur, Culfa və Babək rayonlarında fəaliyyət göstərən bazalarda göstərilən 

aqroservis xidmətindən istehsalçılar razılıq edirlər. Çünki bu bazalarda torpaq mülkiyyətçilərinə göstərilən 

aqrotexniki xidmətlər ucuzdur. Belə ki, bir hektar sahədə şum üçün ASC hesabına 31, gübrə səpini üçün 13, 

taxıl biçini üçün isə 33 manat pul ödənilir. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mineral gübrələrlə təmin edilməsi də 

"Naxçıvan Aqrolizinq" ASC-nin üzərinə düşür. Ötən il 7098 ton mineral gübrə alınmış, məhsul istehsalçılarına 

güzəştli şərtlərlə 5213 ton gübrə satılmışdır. Cari ilin birinci rübü ərzində isə istehsalçılara 3100 tondan artıq 

gübrə paylanıb. 

Yeni dövlət proqramı, yeni vəzifələr 

 

Aqrar sahənin inkişafı üçün muxtar respublikada görüləsi işlər, həyata keçiriləsi tədbirlər də çoxdur. 

Dağlıq ərazidə torpaqların 40 faizə yaxını eroziyaya uğrayıb, suvarılan əkin sahələrinin təqribən 24 faizi 

müxtəlif dərəcədə şoranlaşıb və bu səbəbdən 9,1 min hektar sahədə meliorativ tədbirlərin aparılmasına ehtiyac 

duyulur. 3480 hektar sahədə yeraltı mexaniki suvarma şəbəkələrinin bərpası, Cəhriçay üzərində tutumu 30 

milyon kubmetr olan Çalxanqala su anbarının, Culfa düzündə 600 hektar sahəyə su verilməsi üçün Araz çayı 

üzərində yeni nasos stansiyasının tikintisi də vacib tədbirlərdəndir. Araz çayı üzərində yeni panton (üzən nasos 

stansiyası) inşa etməklə Böyükdüz kəndində yüz hektarlarla ərazini suvarma suyu ilə təmin etmək mümkün 

olacaq. 

Bunlar 2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair qəbul olunan dövlət 

proqramında göstərilmiş həlli vacib və zəruri məsələlərin bir qismidir. Ölkə başçısının 11 aprel 2009-cu il tarixli 

fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı"nda da regionun aqrar sektoru üzrə bir çox məsələlər əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən, 

yaxın 5 il ərzində muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı müəssisələrinin yaradılmasına, ixrac 

potensialının artırılmasına xüsusi diqqət yetiriləcək. Bölgədə üzümlüklərin və meyvə bağlarının, əkin 

sahələrinin bərpası və genişləndirilməsinə, baramaçılığın inkişafına, quşçuluq müəssisələrində istehsalın 

genişləndirilməsinə, qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin yaradılmasına, balıqçılığın inkişaf etdirilməsinə 

lazımi dəstək veriləcək. Rayon mərkəzlərində soyuducu anbarların tikilməsi, aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin 

genişləndirilməsi və "Naxçıvan Aqrolizinq" ASC-nin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi də həyata 

keçiriləcək tədbirlər sırasındadır. 

Düzdür, dünya maliyyə böhranının tüğyan etdiyi indiki dövrdə böyük həcmdə tikinti işləri aparmaq, 

yeni infrastruktur sahələri yaratmaq xeyli çətinləşib. Amma dövlətimizin bugünkü gücü, qüdrəti proqramda 

qəbul olunan layihələrin vaxtında icra olunacağına təminat verir. 

Həyata keçiriləcək tədbirlərin başlıca məqsədi kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalını artırmaqla 

kənddə yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin gəlirlərinin artırılmasıdır. Nəzərə alsaq ki, bu gün muxtar 

respublikada yaşayan 400 min nəfər əhalinin 70 faizi kəndlərdə məskunlaşıb, onda bu tədbirlərin mahiyyətini 

xırdalamağa ehtiyac qalmır. 
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Ərzaq məhsullarına olan ehtiyacın yerli istehsal  

hesabına ödənilməsi mümkündür 

 

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair qəbul olunan dövlət proqramında 2015-ci ilədək 

müəyyən edilmiş hədəflər məlumdur. Həmin müddətədək muxtar respublikada dənli bitkilər istehsalının 150 

min, kartof və meyvə istehsalının hər birinin 45 min, tərəvəz-bostan məhsulları istehsalının 120 min tona 

çatdırılması nəzərdə tutulub. Bəs yaxın 5-6 il ərzində bu, hansı yolla mümkün olacaq? Muxtar respublika Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun kənd təsərrüfatı işlərinin gedişinə həsr olunan müşavirədə söylədiyi sözlər bu 

suala aydın cavab verir: "Görülən tədbirlər, əldə olunan nəticələr onu deməyə əsas verir ki, iqtisadiyyatda 

inkişaf var. Lakin bu inkişaf elmi əsaslara söykənmədiyindən nəticələr də qənaətbəxş deyil". 

Elə bu səbəbdən növbəli əkin sisteminin tətbiqi, mineral gübrələrdən düzgün və səmərəli istifadə artıq 

gündəmdədir. Mütəxəssislər bu qənaətdədirlər ki, 38 min hektarda taxıl əkib, hər hektarın məhsuldarlığını 40 

sentnerə çatdırmaqla regionda əhalinin çörək və taxıl məhsullarına ehtiyacını tam ödəmək mümkündür. Həyata 

keçirilən və keçiriləcək tədbirlər nəticəsində yaxın illərdə kartof, meyvə, bostan-tərəvəz məhsullarına tələbatın 

da yerli istehsalla ödəniləcəyi heç kəsdə şübhə doğurmur. 

Bu baxımdan cari təsərrüfat ilində qazanılan uğurlar ötən ildəkilərdən xeyli çox olacaq. Yaz-tarla 

işlərinin gedişi də bu cür düşünməyə əsas verir. Sanki ana torpaq üzünü istehsalçılara tutaraq deyir: "Sən mənə 

tər ver, mən sənə zər". 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.- 2009.-16 may.-№104.- S. 5. 
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Muxtariyyət illərində Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı 

 
Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan muxtar respublika elan 

olunduğu son 85 ildə cəmiyyət, dövlətçilik, sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində təkzibolunmaz nailiyyətləri ilə 

müvəffəqiyyət qazanmış. özünün bütün münasibətləri-siyasi, iqtisadi-sosial, mədəni zənginliyi ilə seçilmiş 

və həmçinin bu prosesdə böyük dövlətçilik göstəriciləri əldə etmişdir. Bütün bunlar sayəsində bu qədim 

diyar nəinki bölgədə. habelə ölkə miqyasında özünü iqtisadi, siyasi. sosial və mədəni mərkəzlərdən biri 

kimi göstərə bilmiş, layiqli və şöhrətli yer tutmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazandığı 

nailiyyətlər xüsusilə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

 

Diyarın sosial-iqtisadi inkişafının nəticələri başqa tədbirlər və amillərlə yanaşı həm də milli artımı insan 

kapitalı ilə də birbaşa əlaqədardır. Belə ki, 1897-ci ildə Rusiyada keçirilmiş əhalinin ilk siyahıyaalınmasına görə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinin əksəriyyətini əhatə etmiş Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzası ilə 

birlikdə 177,3 min nəfər əhali olduğu halda, bu rəqəm müvafiq olaraq 1999-cu ildə keçirilmiş əhalinin ilk milli 

siyahıyaalınmasına görə 354,1 min nəfərə, 2009-cu ilin əvvəlinə isə 389 min nəfərə çatmışdır. 

Naxçıvan diyarına muxtariyyət verilməsinin 85 illik tarixində bu iqtisadi regionda sosial-iqtisadi, 

ictimai-siyasi və mədəni tərəqqi sahəsində mühüm müvəffəqiyyətlər və nailiyyətlər qazanılmış, bölgə 

elmi-texniki və elmi tərəqqinin möhtəşəm diyarına çevrilmiş, özünü Şərqin qapısı kimi ümumdünya 

miqyasında tanıtmış, adını və qüdrətini bir daha möhkəmləndirmiş, sürətli inkişaf və tərəqqi yolu 

keçmişdir. 

Onu da xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikada və ümumilikdə Azərbaycanda 

inkişafın, sosial-iqtisadi sabitliyin, daha sonra isə bu müsbət meylin davamlı və dayanıqlı irəliləməsinin 

memarı və başçısı ulu öndər Heydər Əliyev olmuş və belə proseslərin normal inkişafı keçən əsrin 90-cı 

illərinin ortalarında qəti olaraq qərarlaşmışdır. Bunu xüsusilə göstərmək gərəkdir ki, 1995-2008-ci illərdə 

muxtar respublikada sənayenin inkişafı, tikintinin yeni vüsət alması, əsas fondların müntəzəm olaraq istifadəyə 

verilməsi və yeniləşməsi, yerli tələbatı ödəyən yeni sənaye sahələri və müəssisələrinin qərarlaşması, kənd 

təsərrüfatı və bütünlükdə aqrar bölmənin yüksək inkişaf xəttinə keçirilməsi və görülmüş tədbirlər nəticəsində 

güclü sənaye potensialı formalaşmış və inkişaf etmiş, kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar istehsal imkanlarının artması, 

emal müəssisələrinin imkanlarının qat-qat çoxalması və genişləndirilməsi, mövcud emal və yüngül sənaye 

müəssisələrinin yenidən qurulması, genişləndirilməsi xeyli yaxşılaşmış, sosial-iqtisadi tərəqqinin elə təşəkkül 

səviyyəsi əmələ gəlmişdir ki, bütün bunlar muxtar respublikada bundan əvvəlki bütün illərdə formalaşmış 

iqtisadi potensiala bərabərdir, ondan on dəfələrlə artıqdır. Belə potensialın daha çox hissəsi son beş ilin payına 

aiddir. 

Naxçıvan iqtisadi rayonunda 2003-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafın bütün sahələrində 

görünməmiş irəliləyiş, dinamik inkişaf müşahidə olunur. Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının 

makroiqtisadi göstərici olan ümumdaxili məhsul 2003-cü ilə nisbətən 3, 2 dəfə, adambaşına düşən 

ümumdaxili məhsul üzrə 3,6 dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 7 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 

3,5 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulu 70 faiz, nəqliyyatda yükdaşınma 35 faiz, poçt və rabitə xidməti 3,7 

dəfə, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3,6 dəfə, xarici pul xidmətlər 3,6 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 2,5 

dəfə, diyarın dövlət büdcəsinin gəlirləri 4,1 dəfə, onun xərcləri 5,6 dəfə, əhalinin gəlirləri 2,9 dəfə, 

adambaşına düşən gəlirlər 2,8 dəfə, işləyənə görə hesablanmış orta əmək haqqı 4 dəfə, əhalinin şəxsi 

vəsaiti hesabına mənzil tikintisinin ümumi sahəsi 5,2 dəfə artmış, son 12 ildə istehsal və xidmət üzrə yeni 

sahələr və müəssisələr yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-illər) Dövlət Proqramının 

reallaşdırılması üzrə Naxçıvan iqtisadi rayonunun müsbət mənada fərqli inkişafını qeyd etmək zəruridir. 2008-ci 

ildə muxtar respublikada 164 sənaye, tikinti müəssisəsi, sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir. Ötən il 

ümumi daxili məhsul 2007-ci ilə nisbətən 35,5 faiz artaraq 795,7 təşkil etmişdir. Adambaşına düşən ÜDM 

həcmi ondan əvvəlki ilə nisbətən 44 faiz artmış və 2057,3 manata çatmışdır. 2008-ci ildə iqtisadi rayonda 

164452 min manatlıq sənaye məhsulu yaradılmışdır ki, bu da ondan əvvəlki ilə nisbətən 26,7 faiz çoxdur. 

Sənaye məhsulu həcminin 79,4 faizi məhsul, 20,6 faizi isə xidmətlərdən ibarətdir. Bu məhsulun 29,9 milyon 

manatı dövlət bölməsində, 135,4 milyonu isə xüsusi sahibkarlıq müəssisələrində istehsal edilmişdir. Onu da 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1511 

 

göstərmək gərəkdir ki, son illərdə yerli tələbatı ödəyən sənaye sahələri və müəssisələri inkişaf etmiş, 2008-ci 

ildə dövlət dəstəyi ilə bu səciyyəli 37 istehsal və xidmət müəssisəsi yaradılmış və iqtisadi fəaliyyətə başlamışdır. 

İndi iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahə və müəssisələrində 19 layihə reallaşdırılmışdır. Göstərilən ildə bank və 

kredit təşkilatlarının xətti ilə istehsalçılara 9,8 milyon manat kredit verilmişdir ki, bunun da 0,3 faizi hasilat, 

82,4 faizi emal, 17,3 faizi isə elektrik enerjisi, qaz və suyun bölüşdürülməsi müəssisələrinin payına düşür. 

Keçən il Naxçıvan iqtisadi rayonunda bütün maliyyə mənbələri hesabına 309598 min manatlıq investisiyalardan 

istifadə edilmişdir ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 38,9 faiz çoxdur. Həmin müddət ərzində tikinti təşkilatlarının öz 

maliyyə gücü vasitəsi ilə 251333,5 min manatlıq tikinti-quraşdırma işləri görülmüş, bunlar isə yeni tikinti, 

yenidənqurma və genişləndirmə işlərini əhatə etmişdir. Onu da nəzərə çatdırmaq olar ki, bütün maliyyə 

mənbələri hesabına diyarda 309,6 min manatlıq əsaslı kapital qoyulmuş, 854 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş 

və ya yenidən qurulmuşdur. 

Cəmiyyətin inkişafının bazisini təşkil edən kənd təsərrüfatı, bütünlükdə aqrar-sənaye 

kompleksinin inkişafı, həmin sahə və kompleksin fəaliyyətini uyğunlaşdırmaq, möhkəmləndirmək 

istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində muxtar respublikada maddi istehsalın əsas 

sahələrindən olan kənd təsərrüfatında da ciddi, əsaslı və nəzərəçarpan nailiyyətlər özünü göstərməkdədir. 

Belə ki, keçən il dənli və dənli paxlalı əkin sahələrindən 87,4 min ton taxıl istehsal olunmuş, əvvəlki illərdən 

fərqli olaraq həmin sahələrin məhsuldarlığı 24,8 sentner təşkil etmişdir. Dən üçün qarğıdalı, şəkər çuğunduru, 

dən üçün günəbaxan, kartof, tərəvəz, bostan məhsulları istehsalı əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artmış, meyvə, 

üzüm istehsalı əsaslı surətdə çoxalmış, onların əkin sahələri nəzərəçarpacaq dərəcədə genişləndirilmiş və bu 

müsbət irəliləyiş indi də ardıcıl davam etdirilir. Daxili tələbatı və xaricə çıxmaq üçün muxtar respublikada son 

15 ildə heyvandarlığın inkişafı və onun məhsuldarlığının yüksəldilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, 

onun baş sayı artırılmış və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ön plana çəkilmişdir. Bütün bunların 

nəticəsidir ki, iribuynuzlu mal-qaranın 56429 başını və yaxud 58,8 faizini inək-camışlar, 576937 baş isə 

xırdabuynuzlu təşkil etmişdir. Ərzağı artırmaq, əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaqla təmin etmək, daxili 

tələbatın ödənilməsində idxaldan asılılığı azaltmaq və sahibkarlığı yaxşılaşdırmaq məqsədilə 17 sentyabr  

2008-ci ildə "2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları Dövlət 

Proqramı"nda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında yeni istiqamətlər seçilmiş, son illərdə bir 

sıra kənd təsərrüfatı müəssisələri yaradılmış, aqrar bölməyə 5,2 milyon manat kredit ayrılmış, 2008-ci ildə 153,4 

milyon manatlıq ərzaq istehsal edilmiş, mal-qaranın sayı 96,3 min başa çatdırılmış, davarın sayı isə 576,9 min 

baş olmuşdur. Ərazidə quşçuluq və arıçılıq da sürətlə inkişaf etdirilməkdədir. İribuynuzlu və xırda-buynuzlu 

heyvandarlıq sahəsində belə optimal nisbət siyasətdə muxtar respublikada heyvandarlığın baş sayının və 

məhsuldarlığın artmasına gətirib çıxarmışdır. Belə ki, 2008-ci ildə diri çəki-də 16638,6 ton ət, 72042,3 ton süd, 

53437,5 min ədəd yumurta, 894,7 ton yun istehsal edilmişdir, bu da regionda son on ildə ən yüksək göstərici 

kimi hesab olunmalı və qiymətləndirilməlidir. 

Onu da vurğulamaq lazımdır ki, muxtar respublikada nəqliyyatın inkişafı diqqət mərkəzində 

olmuşdur ki, bu da özünün müsbət nəticələrini həmişə olduğu kimi 2008-ci ildə də göstərə bilmişdir. Belə 

ki, həmin ildə iqtisadi rayonda ümumiyyətlə daşınma və avtomobil daşınması üzrə fəaliyyət göstərən fiziki və 

hüquqi şəxslər tərəfindən 8702 min ton yük, 52408 sərnişin daşınmışdır ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən müvafiq 

olaraq 8,2 faiz və 10,6 faiz çoxalmışdır. Muxtar respublikada avtomobil yollarının uzunluğu 1473 kilometrə 

çatmış, 1996-cı ildən başlayaraq Naxçıvan-Təbriz-Naxçıvan dəmiryol xətti işə salınmış, 2004-2008-ci illərdə 

348,7 kilometr magistral və 408,7 kilometr yerli yol əsaslı təmir olunmuş, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı 

yenidən qurulmuş, ərazinin bütün yaşayış məntəqələrinə telefon xətti çəkilmiş, mobil telefon şəbəkəsi 

yaradılmışdır. Son illər muxtar respublikada rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində xeyli iş görülmüş, 

4,4 milyon manatlıq rabitə xidməti göstərilmişdir. 

Bütünlükdə dünyada və Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyaları dövrü 

olan XXI əsrdə əsaslı və nəzərə çarpacaq işlərin görülməsində Naxçıvan iqtisadi rayonunun töhfəsini də 

qeyd etmək gərəkdir. Bunu ondan görmək olar ki, keçən il burada rabitə xidmətinin həcmi 23208,8 min manat 

təşkil etmiş, əvvəlki illərin ən müsbət və ən yüksək göstəricisi olmuş, informasiya texnologiyası diyarın hər 

tərəfini əhatə etmişdir. 

Məlumdur ki, əmtəə dövriyyəsi və əhaliyə, müəssisə və təşkilatlara göstərilən pullu xidmət mühüm 

iqtisadi və sosial inkişaf göstəricisi hesab edilir. Bu istiqamətdə ərazidə əldə edilən nailiyyətləri yüksək 
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göstəricilər sırasına aid etmək olar. Keçən il 2007-ci ilə nisbətən əhaliyə 24,4 faiz çox istehlak malları 

satılmış və digər pullu xidmətlər göstərilmişdir. İstehsalın artması, maddi sahədə müəssisə və təşkilatların 

sürətli çoxalması, onların səmərəliliyinin yüksəldilməsi və digər amillər əhalinin əmək haqqının və 

ümumiyyətlə gəlirlərinin artmasına öz müsbət təsirini göstərə bilmişdir. Muxtar respublikanın iqtisadiyyatında 

bir işçiyə aylıq əmək haqqı 235,2 manata çatmış, başqa sözlə, 15 il bundan əvvəlkinə görə onun həcminin 

nisbəti müsbət mənada 10 dəfədən çox dəyişmiş, ümumiyyətlə isə əhalinin gəlirləri 2007-ci ilə nisbətən 36 faiz 

yüksəlmiş, adambaşına pul gəlirləri isə 1767,9 manat təşkil etmişdir. Muxtar respublikada maddi istehsal 

sahələrinin və qeyri-maddi istehsal dairəsinin davamlı, dayaqlı və dinamik inkişafı ölkənin əsas maliyyə və 

sosial-iqtisadi inkişaf planı olan dövlət büdcəsinin də formalaşması və bölüşdürülməsinə əsaslı müsbət təsir 

göstərə bilmişdir. Belə ki, iqtisadi rayonun dövlət büdcəsi, gəlirlər hissəsi getdikcə daha çox yerli istehsalın 

inkişafı və imkanları hesabına formalaşır. Keçən il büdcənin gəlir hissəsi 57103,7 min manat olmuşdur ki, bu  

10 il bundan əvvəlkinə nisbətən 15 dəfədən artıqdır. Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi 103 milyon 748 min 

ABŞ dolları həcmində olmuşdur. Bu dövriyyədə mühüm xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, ərazimizdə daxili 

tələbatın ödənilməsində yerli məhsulların xüsusi çəkisinin artması müqabilində xaricdən sənaye, kənd 

təsərrüfatı ərzaq idxalı xeyli azalmış, ixrac isə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. 

Keçən il Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi son beş ildə üç dəfə artaraq 103747,3 min ABŞ 

dollarına çatmış, son ticarətdə ixracın xüsusi çəkisi müntəzəm surətdə artmağa meyil etmişdir. 

Bütün bunların inkişafı, möhkəmləndirilməsi və qazanılmasında iqtisadi regionda sahibkarlıq fəaliyyəti 

və qabiliyyətinin qərarlaşması və irəliləyiş özünün çox müsbət təsirini göstərə bilmişdir. Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: "Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol 

verilməsi, bazar iqtisadiyyatının yaradılması bizim strateji yolumuzdur". 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yeni istehsal sahələrinin yaradılmasının məqsədi əhali məşğulluğunun 

təmin edilməsi, daxili bazarın qorunması sahibkarlıq üçün stimul yaratmaqdır. 2008-ci ildə ümumi daxili 

məhsulda özəl bölmənin payı 86 faiz, kənd təsərrüfatında 99,8 faiz, sənayedə 82,3 faiz, nəqliyyatda isə 80,6 faiz 

olmuşdur. Muxtar respublikada 254 növdə məhsul istehsal olunur, onun 99 növü ərzaq, 155-i isə qeyri-ərzaq 

növüdür. 2008-ci ildə 6 min 434 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da əksəriyyəti daimi iş yeridir. 

Təxminən 14 il bundan əvvəl ölkədə başlanmış iqtisadi islahatlar, yeni mülkiyyət formalarının 

qərarlaşması bazar iqtisadi sistemində başlıca cəhət olan mülkiyyət və sahibkarlığın inkişafının əsasını təşkil 

etmişdir. Bütünlükdə ölkəmizdə olduğu kimi, sahibkarlıq bu iqtisadi regionda da lazımi səviyyədə və həcmdə 

təşəkkül tapmış və inkişafına əsaslı sosial-iqtisadi zəmin və hüquqi mühit yarada bilmişdir. Belə ki, 1995-ci 

ildən başlayaraq muxtar respublikada dövlət və kooperativ mülkiyyətinin dövlətsizləşdirilməsi və 

özəlləşdirilməsi siyasəti sayəsində sahibkarlığın fəaliyyətinin çox müxtəlif formaları qərarlaşmış və inkişafa 

istiqamət götürmüşdür: Təkcə 2000-2008-ci illərdə bu iqtisadi rayonda 239 yeni istehsal və xidmət sahəsi 

yaradılmış, hazırda 19 istehsal sahəsinin qurulması və yaxud istehsal fəaliyyətinin yenidən qurulması 

istiqamətində işlər davam etdirilir. Muxtar respublikada dövlətsizləşdirmə və özəlləşdirmə başlanandan 3753 

kiçik müəssisə və obyekt yaradılmış, 435,7 min hektar torpaq sahəsi özəlləşdirilmişdir. 2009-cu ilin əvvəlinədək 

55 dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrilmişdir ki, bundan 35-i sənaye, 20-si müxtəlif təyinatlar üzrə 

olmuşdur. Muxtar respublikada yeni yaradılmış müəssisələrdə 99 növdə, 267 çeşiddə qeyri-ərzaq, bütünlükdə 

254 növdə və 606 çeşiddə məhsul istehsal olunur. Onu da nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, yeni yaradılmış 

müəssisələr 83 növdə və 224 çeşiddə məhsula olan tələbatı ödəyir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 3700 

nəfər fiziki və hüquqi şəxsə nəzarət kitabçası və sahibkarlıq sənədi verilmişdir. 

Aqrar bölmədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara texnika ilə təchizatını normal təmin 

etmək məqsədilə "Naxçıvan Aqrolizinq" təşkilatı tərəfindən əsaslı və davamlı köməklik göstərilir. Eyni 

zamanda son beş ildə sahibkarlara 32303 manat məbləğində güzəştli kredit verilmiş, bunun 92,2 faizi sənaye, 

6,3 faizi kənd təsərrüfatına, qalanı isə xidmətə yönəldilmişdir. Bundan başqa, 2008-ci ildə sahibkarlara 

Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 10108 manat məbləğində kredit ayrılmış və istifadə edilmişdir və bu fond 

vasitəsilə 180 layihə həyata keçirilmiş, taxılçılıq üzrə 46, kartofçuluq üzrə 64, heyvandarlıq üzrə 18 layihə icra 

edilmişdir. Sahibkarlıq subyektində 78 mindən çox işçi iqtisadi fəaliyyətilə məşğul olur. Dövlət başçısı cənab 

İlham Əliyev demişdir: "Biz sahibkarlığı qorumalıyıq, bu mənim mövqeyimdir, mənim siyasətimdir. Hamı 

bilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sahibkarları dəstəkləyir, onlara inanır". 
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Hazırda da muxtar respublikanın rəhbərliyinin çoxcəhətli fəaliyyətinin istiqamətləri içərisində 

sahibkarlığın inkişafı başlıca istiqamət kimi dayanır və bu istiqamət sürətlə irəliləyir. Sahibkarlığın bütün 

formaları və növlərinin, orta və kiçik sahə və müəssisələr yaradılması sürətlə davam edir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov demişdir: "Dünyada o ölkələr inkişaf edir ki, o ölkədə 

sahibkarlığın orta təbəqəsi inkişaf edir. Biz sahibkarlıq sinfinin yaradılması üçün lazım olan şəraiti yarat-

malıyıq". 

Əlverişli əraziyə malik olan Naxçıvan iqtisadi rayonunda çox qədimdən mövcud olan gömrük 

əlaqələri muxtariyyət və xüsusilə müstəqillik illərində daha da inkişaf etmiş, səmərəli gömrük 

infrastrukturu formalaşdırılmışdır. Muxtar respublikanın dövlət sərhədində 3 məntəqə yaradılmış və onlar 

bütün gün ərzində öz fəaliyyətini davam etdirir. Onu qeyd etmək lazımdır ki, keçən il bu məntəqələrdə 50 min 

ton yük dövriyyəsi həyata keçirilmiş, 31 ölkə ilə ticarət əlaqəsinin yaradılması sayəsində 108,7 milyon dollar 

məbləğində xarici ticarət dövriyyəsi olmuş, bunun isə 61,2 faizi idxalın, 38,8 faizi isə ixracın payını təşkil edir. 

Muxtar respublikada həmişə olduğu kimi, xüsusilə müstəqillik illərində də sosial sahələrin inkişafı, 

təhsil, səhiyyə, mədəniyyətin və digər inkişafı da prioritet kimi diqqət mərkəzində saxlanılmış və əsaslı 

əhəmiyyət verilmişdir. Bu müddətdə 350-dən çox belə təyinatlı obyektlər tikilmiş və istismara verilmişdir. 

Bütün sahələrdə olduğu kimi müstəqillik dövründə, xüsusilə təhsil və səhiyyədə güclü infrastruktur təşəkkül 

tapmış, əsaslı modernləşdirmə tədbirləri işlənib hazırlanmış və həyata keçirilmiş, yüzlərlə təhsil və səhiyyə 

ocaqları tikilmiş, bu istiqamətdə ərazinin ən uzaq kəndləri xüsusi diqqətə gətirilmişdir. Son beş ildə 15620 

yerlik 48 orta məktəb tikilmiş, 11020 yerlik 19 məktəb əsaslı təmir edilərək yenidən qurulmuş, 695 çarpayılıq 

10 xəstəxana, 41 ambulatoriya, poliklinika, 13 feldşer-mama məntəqəsi, 2 ədəd əlillərin bərpa mərkəzi və 2 özəl 

tibb ocağı yaradılmışdır. İndi 239 tibbi, 221 ümumi təhsil, 3 orta ixtisas və 3 ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət 

göstərir. 

Muxtar respublikada əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək sahəsində çox mühüm, tədbirlər həyata 

keçirilmiş, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və müavinətlərin ödənil-məsinə 555 milyon 

manatadək vəsait ayrılmışdır. Mədəniyyət və turizm sahəsində çox böyük irəliləyişlər olmuşdur və bu proses 

əsaslı surətdə indi də davam etməkdədir. 

Naxçıvan 2009-cu ilin birinci rübündə də sosial-iqtisadi inkişafını müvəffəqiyyətlə davam etdirmiş, 

dinamik irəliləyişə nail olmuşdur. 

 

Asif ŞİRƏLİYEV,  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin iqtisad fakültəsinin dekanı,  

iqtisad elmləri doktoru, professor. 

 

Respublika.- 2009.- 8 may.- № 99.- S. 9. 
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Naxçıvan şəhərinin 5 min il yaşı var 
 

Azərbaycan, Türkiyən, İran və Misirin görkəmli elm adamları bu il aprelin 24 və 25-də Naxçıvan 

şəhərində "Nuh peyğəmbər, Dünya tufanı və Naxçıvan" beynəlxalq simpoziumuna toplaşdılar. Onlar 

Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvanın min illər ərzində keçmiş olduğu tarixi inkişaf mərhələlərini 

geniş müzakirə etdilər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov simpoziumu giriş 

sözü ilə açaraq nəzərə çatdırdı ki, Naxçıvanın tarixi bilavasitə Azərbaycanın tarixidir. Bu tarixi öyrənməyə, 

araşdırmağa, tarixi həqiqətləri aşkara çıxarmağa və dünyaya çatdırmağa bu gün daha böyük ehtiyac var. 

Xüsusilə ona görə ki, Sovet imperiyası bizi möhkəm sıxışdırır, öz milli kökümüzü üzə çıxarmağa imkan 

vermirdi. Biz uzun illər belə imkansızlıqdan çox əziyyətlər çəkmişik. Belə bir imkanı bizə müstəqilliyimiz 

qazandırıb. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan tarixinin, bütövlükdə Azərbaycan tarixinin ayrılmaz 

bir hissəsi olduğunu göstərərək deyirdi ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olaraq Azərbaycan 

xalqının tarixində, ümumiyyətlə, Azərbaycan anlayışında çox böyük yer tutur. Naxçıvan ərazisini götürsək, bu 

kiçik ərazidə həddindən çox dünyamiqyaslı tarixi-memarlıq abidələri var. Bu abidələr sırasında Gəmiqaya 

xüsusi yer tutur. Gəmiqaya həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda, insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu 

abidə Azərbaycanındır, Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir. 

Gəmiqayanın ümumdünya daşqını, Nuhun tufanı deyilən böyük fəlakətlə, Nuh peyğəmbərin öz 

gəmisində insan nəslini xilas etməsi ilə bağlılığı bunun çox böyük bəşəri əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. 

Naxçıvan Azərbaycanın və dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Hələ 2 min il əvvəlki mənbələrdə 

Naxçıvanın, dünyanın 7 şəhərindən biri olduğu və bu ərazinin daha uzaq çağlardan insan məskəninə çevrildiyi 

xüsusi qeyd edilib. Beləliklə, Naxçıvanın, Azərbaycanın və dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olması faktı 

bu gün ümumbəşəri mahiyyət daşıyır. 

Simpoziumda Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik, millət vəkili İsa Həbibbəyli, 

akademik İsmayıl Hacıyev, AMEA Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili Yaqub 

Mahmudov, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili Nizami 

Cəfərov, AMEA Z. Bünyadov adına Şərqşünaslıq institutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru, professor 

Gövhər Baxşəliyeva; Türkiyədən alimlər - professor, doktor Yaşar Kalafat, Xeyrəddin İvgin, Mətin Turan və 

Nail Tan; Tehran Müəllimlər Universitetinin dosenti, doktor Rza Heybəri, Qahirə Universitetinin professoru 

Məhəmməd Fəhmi, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev, AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Qadir Qədirzadə, 

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev, Azərbaycan İqtisad Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru 

Abbas Seyidov, AMEA Nəsimi adına Dilçilik institutunun böyük elmi işçisi, filologiya elmləri namizədi Əjdər 

Fərzəli, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institutunun elmi işçiləri, tarix elmləri namizədləri Əkbər Bədəlov, 

Bəhlul İbrahimli, Qəhrəman Ağayev, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi Gülnarə Qəmbərova, AMEA 

Naxçıvan bölməsinin elmi işçisi, filologiya elmləri namizədi Məhsəti İsmayıl, AMEA Naxçıvan bölməsinin 

professoru, filologiya elmləri doktoru Adil Bağırov və başqaları çıxış etdilər. Çıxışçılar məruzələrində 

Naxçıvanın dünya tarixində yeri, Azərbaycan türklərinin təfəkküründə Nuhun tufanı, dünya sivilizasiya prosesi 

və Naxçıvan, Nuh türbəsi, ümumdünya tufanı ərəb mənbələrində və ümumtürk tarixində, Nuhun gəmisi 

rəqəmlərin dili ilə, Nuh peyğəmbər və dünya tufanı ilə bağlı rəvayətlər və inamlar, Gəmiqaya təsvirlərində yazı 

ünsürləri, Gəmiqaya toponimləri, Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti, Nuh tufanının yaşıdı olan abidələr və başqa 

mövzularda qədim Naxçıvanla bağlı tarixi həqiqətlərə elmi aydınlıq gətirdilər. 

Simpozium iştirakçıları belə yekdil nəticəyə gəldilər ki, Naxçıvan ərazisində e.ə. X-VIII minilliklərdən 

bu günədək həyat, yaşayış fasiləsiz davam edib. Burada dünya tufanından əvvəl və sonra sivilizasiya yüksək 

inkişaf səviyyəsinə çatıb. 

Dünya tufanı və bəşəriyyəti о fəlakətdən xilas etmiş Nuhun gəmisinin yaradılması, tufandan sonra 

gəminin Naxçıvan ərazisində, indiki Ordubad rayonunda dağ başına enməsi, tufandan xilas olmuş insanların 

Naxçıvan torpağında yenidən məskunlaşmaqları saysız tarixi faktlarla, qayaüstü təsvirlərlə, ərazidə yayılmış 

qədim antroponimlər, toponimlər, hidronimlər, zoonimlərlə və s. yaşadılıb. 

Simpozium iştirakçıları "Nuh" və "Naxçıvan" sözlərinin bilavasitə, birbaşa "gün" sözünə bağlı olduğu 

qənaətinə gəldilər. Alimlərdən İsa Həbibbəyli, Əbülfəz Hüseyni və Əjdər Fərzəlinin bununla əlaqədar 

apardıqları tarixi-etimoloji-linqivistik təhlillər bunu bir daha əyani olaraq təsdiq edir. Akademik İsa 

Həbibbəylinin, akademik Ağamusa Axundovdan gətirdiyi bir misal xüsusilə hamının dərin marağına səbəb 
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oldu. Akademik Ağamusa Axundov yazır: "Toponimin (yəni, Naxçıvan yer adının) birinci tərkib hissəsi "Nax" 

Nuh peyğəmbərin adının fonetik variantıdır. Beləliklə, Naxçıvan - "Nuhçuların (Nuh tərəfdarlarının) məskəni" 

mənasını bildirən qədim toponimdir, "Naxçıvan" sözü də bu toponimdən yaranmışdır". 

Simpozium iştirakçıları akademik Ağamusa Axundovun həmin elmi fikrini yekdilliklə qəbul etdilər. 

Beləliklə, "Naxçıvan" və "Nuh" sözlərinin, Azərbaycan-türk dilinin leksikonunda ən qədim sözlər 

olduğu elmi təsdiqini alıbdır. 

Nəhayət, о da sübut edildi ki, Naxçıvan ərazisində insanların məskən salmaları, burada ilk yaşayış 

evlərinin, ictimai binaların inşa edilməsi azı 10 min ilin uzaqlığından soraq verir. Naxçıvan şəhərinin şəhər kimi 

yaranması və formalaşması isə azı 5 min illik tarixə malikdir. Bunu son illərdə Muxtar Respublikanın ərazisində 

və Naxçıvanın qədim şəhər yerində aparılan arxeoloji tədqiqatlar sayəsində üzə çıxarılan çoxlu maddi-

mədəniyyət nümunələri, çox qədim divar qalıqları, bina özülləri və başqa nümunələr danılmaz şəkildə sübuta 

yetirir. 

Hələ qədim yunan alimi Klavdi Ptolomey Naxçıvanın e.ə. 1300-cü ildə dünyanın qədim şəhərlərindən 

biri kimi mövcud olduğunu yazıb. Bu tarixi faktın özü də Naxçıvanın şəhər kimi, azı 5000 il yaşı olduğunu 

söyləməyə əsas verir. Qeyd etdiyimiz kimi, qədim Naxçıvan şəhərinin yerində son 40 ildə aparılmış arxeoloji 

tədqiqatlar buna daha artıq aydınlıq gətirib. İki gün ərzində geniş, qızğın müzakirələr aparan alimlər, 

simpoziumda iştirak edən Muxtar Respublikanın ziyalıları bir daha maddi dəlillər əsasında bildirdilər ki, 

Naxçıvan şəhərinin 5 min il yaşı var. 

 

Əjdər FƏRZƏLİ, 

Filologiya elmləri namizədi 

 

Yeni Azərbaycan.- 2009.- 1 may- №80 (3014)- S. 6. 
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Türkün soyqırımı  

 
Ermənilərin azərbaycanlılara və Anadolu türklərinə qarşı törətdikləri soyqırımı faktların dili ilə 

Soyqırımı bütöv əhali qruplarının, etnosların irqi, milli, etnik, yaxud dini əlamətlərə görə tamamilə və 

ya qismən məhv edilməsi deməkdir. Еrmənilər türklər tərəfindən onlara qarşı soyqırımı törədildiyini iddia 

etsələr də, hələ indiyə qədər bununla bağlı tutarlı fakt ortaya qoya bilməyiblər. Türkiyə tərəfinin təkidinə 

baxmayaraq, Ermənistan arxivlərin birgə öyrənilməsini və araşdırılmasını istəməyib. Qondarma soyqırımını 

tanıyan ölkələr də tarixdə nəyin baş verdiyini araşdırmaq məqsədilə Türkiyəyə tədqiqatçı göndərməkdə 

maraqlı olmayıblar. Əslində isə tarix sübut edir ki, ermənilər soyqırımına məruz qalmamış, öz mənfur 

əməllərini, sərsəm "böyük Ermənistan" xülyalarını gerçəkləşdirmək üçün Azərbaycan və Anadolu türklərinə 

qarşı XX əsr boyu ən dəhşətli soyqırımı cinayətləri həyata keçirmişlər. 

Naxçıvan bölgəsində soyqırımları 

 

Naxçıvan bölgəsində azərbaycanlıların soyqırımları (1917-1920) erməni-daşnak silahlı dəstələrinin 

Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdikləri kütləvi soyqırımlarından biridir. Rusiyada çarizmin devrilməsi 

ermənilərin Azərbaycanda apardıqları türk-müsəlman soyqırımlarının yeni dalğasının başlanmasına təkan verdi. 

1917-ci ilin əvvəllərindən 1918-ci ilin martınadək təkcə İrəvan quberniyasında 197 Azərbaycan kəndi erməni 

silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdıldı və boşaldıldı. Onların da müəyyən hissəsi həmin quberniyaya daxil olan 

Naxçıvan qəzasına və digər qonşu qəzalara aid idi. 

S.Şaumyanm vasitəçiliyi ilə sovet Rusiyasının himayə və yardımına nail olan ermənilər, xüsusilə də 

Andranikin silahlı quldur dəstəsi 1918-ci ilin iyun-avqust aylarında Naxçıvan mahalının dinc türk-müsəlman 

əhalisinə heç bir çərçivəyə sığmayan vəhşiliklə divan tutdular. Andranikin yürüşü zamanı ermənilər Yaycı 

kəndinin əhalisinin ciddi müqavimətilə üzləşsələr də, oranı viran qoymuşdular. Onlar Culfada Araz çayı 

üzərindəki körpünü yandırmış və Ordubadda 2000 türk-müsəlmanı qətlə yetirmişdilər. 300-ə qədər adam Arazı 

keçərkən boğulmuşdu. Yaycı kəndində ermənilər tarixdə bənzəri olmayan vəhşiliklər törətmişdilər (insanların 

kürəyinə qaynar samovar bağlanması, hamilə qadınların qarınlarının xəncərlə yırtılması və s.). 

Digər bir erməni silahlı dəstəsi 1918-ci ildə "Yaqon" ləqəbli quldurun başçılığı ilə Naxçıvan şəhərindən 

40 km şimalda yerləşən Almalı yaşayış məntəqəsinin əhalisini qıraraq öz tarixi yurdlarından didərgin salmışdı. 

Təxminən 2000 kişi öldürülmüş, xeyli gənc qadın əsir aparılmışdı. Osmanlı ordu hissələrinin Kazım Qarabəkir 

paşanın komandanlığı ilə Naxçıvan bölgəsinə gəlişi mahalın əhalisini daha irimiqyaslı qırğınlardan xilas etdi. 

1919-cu ilin əvvəlində erməni polkovniki Doluxanovun başçılıq etdiyi silahlı qüvvələr Şərur-Sədərək 

ərazilərində onları duz-çörəklə qarşılayan dinc əhaliyə qarşı zorakılıqlar törətdilər. Müsəlmanlar yaşayan 8 kənd 

mühasirəyə alındı, Dəmirçi kəndi dağıdıldı və qarət olundu, 60 nəfər həbs edilərək İrəvana göndərildi, 200 nəfər 

Arazı keçmək istərkən çayda boğuldu. Yerli əhali ilə toqquşmada ağır itkilər verən erməni hərbi hissəsi geri 

çəkilməyə məcbur oldu. 

1919-cu ilin birinci yarısında Naxçıvan mahalında həyata keçirilən ingilis və erməni idarəçiliyi zamanı 

da burada azərbaycanlı əhaliyə qarşı ağlasığmaz zorakılıqlar edildi. Təxminən iki aylıq "erməni idarəçiliyi" 

(1919, may-iyul) müddətində yalnız Naxçıvan şəhərində 330-dək axtarış aparılmış, 500-600 nəfər həbs 

olunmuş, 100-150 nəfərə isə dəhşətli işgəncələr verilmişdi. Bölgənin yerli əhalisinin "erməni idarəçiliyi"nə qarşı 

bir həftəlik üsyanın (19-25 iyul) uğurla nəticələnməsi, yeni, daşnak silahlı dəstələrinin mahaldan çıxarılması 

yeni soyqırımlarının qarşısını aldı. 

Ermənilərin yürütdükləri "yandırılmış torpaq" - etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində Naxçıvan mahalı 

1918-1920 - ci illərdə böyük qaçqınlar ordusu problemi ilə də üz-üzə qaldı. Bir tərəfdən ermənilərin İrəvan 

ətrafında və Zəngəzurdan qovduqları türk-müsəlman əhali Naxçıvana pənah gətirmiş, digər tərəfdən isə 

Andranikin yürüşü və "erməni idarəçiliyi" zamanı bölgənin xeyli yerli sakini Cənubi Azərbaycana üz tutmuşdu. 

Erməni hərbi hissələrinin Ordubad mahalına 1920-ci ilin martındakı hücumları da çoxsaylı dinc əhalinin 

qırılması ilə nəticələnmişdi. 

Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən yenidən işğal olunduqdan sonra, sovet hakimiyyətinin ilk 

çağlarında da müsəlman əhali ermənilərin törətdikləri soyqırımlarına məruz qalmışdır. Belə dəhşətli 
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qırğınlardan biri 1920-ci ilin yay aylarında həyata keçirilmişdi. Erməni silahlı qüvvələrinin Zəngibasar-

Vedibasar-Şahtaxtı-Şərur istiqamətindəki qanlı yürüşü zamanı həmin ərazilərin dinc əhalisinə qarşı törədilən 

vəhşilik və zorakılıqlara dair rəsmi araşdırma-təhqiqatlar aşağıdakı dəhşətli faciələri üzə çıxarmışdı: 

Zəngibasarda 48 kənd tamamilə yandırılmış, 18 qız və gənc qadın əsir aparılmış, 400-dən çox uşaq, 150 qoca 

kişi və qadın öldürülmüş, 100 xəstə yandırılmış, 816 qaçqın Arazda boğulmuş, 160 min nəfər isə Cənubi 

Azərbaycana keçərək orada evsiz-eşiksiz qalmışdı; Vedibasarda 118 kənd yandırılmış, 900 nəfər artilleriya 

atəşlərilə öldürülmüş, 6 qadın əsir aparılmış, 300-dən artıq uşaq və qoca qətlə yetirilmişdi. Dərələyəzdə 74, 

Şərur və Şahtaxtıda isə 76 kənd yandırılmışdı. Şərurda 810 xəstə yatağındaca qətlə yetirilmiş, 144 qadın əsir 

götürülmüş, 72 nəfər top atəşilə məhv edilmiş, 150 qoca və qadın öldürülmüşdü. Şahtaxtıda isə 3 qadın əsir 

aparılmış, 35 uşaq, 14 qoca kişi, 8 qadın və 9 xəstə qətlə yetirilmişdi. 

Bütövlükdə, 1918-1921 - ci illərdə erməni quldur dəstələri Naxçıvan bölgəsində 73727 nəfər türk-

müsəlman əhalini vəhşicəsinə qətlə yetirmişdilər. 

1921-ci ilin yanvarında Naxçıvan əhalisi referendum yolu ilə Azərbaycanın tərkibində qalmaq arzusunu 

qəti şəkildə bildirməsi, Moskva və Qars müqavilələri (1921) ilə diyara Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət 

statusu verilməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması (1924) ilə bölgədə türk-müsəlmanların 

soyqırımına qismən son qoyuldu. Lakin "böyük Ermənistan" yaratmaq kimi sərsəm xülyalarla yaşayan erməni 

şovinistləri sonralar da bu siyasətdən əl çəkməmiş, öz cinayətkar aksiyalarının XX əsr boyu açıq və gizli şəkildə 

davam etdirmişlər. 

 

Zəngəzur qırğınları 

 

Erməni-daşnak quldur dəstələri 1918-ci ildən 1920-ci ilin aprelinə qədər Zəngəzurda azərbaycanlılara 

qarşı soyqırımı cinayətləri törətmişlər. Bu müddət ərzində erməni quldur dəstələrinin həmin qəzanın müsəlman 

əhalisinə qarşı zorakılıq aktları hərdən səngisə də, zaman-zaman daha qəddarlıqla təkrar olunmuşdur. Qəzanın 

müsəlman əhalisinin vəziyyəti Azərbaycanın başqa əyalətlərinə nisbətən bir də ona görə ağır idi ki, erməni 

kəndlərindəki silahlı quldur dəstələri ilə yanaşı, bu qəzada Andranikin mütəşəkkil erməni əsgər və zabitlərindən 

ibarət nizami qoşunları da var idi. Nizami qoşunu və erməni quldur dəstələrini ətrafında cəmləşdirmiş Andranik 

Ermənistan hökumətinin tapşırığı ilə Azərbaycan ərazisinə soxulub müsəlman əhalidən ya Ermənistan 

hökumətinə tabe olmağı, ya da guya "Ermənistan Respublikasına daxil olan" bu qəzanın ərazisindən çıxmağı 

tələb edirdi. Qəzanın, demək olar ki, xarici aləmdən təcrid olunmuş və çox zəif silahlanmış müsəlman əhalisi 

Andranikin bu tələblərini rədd etdikdə ermənilər həmin əhaliyə qarşı görünməmiş vəhşiliklər törətmiş, kütləvi 

soyqırımları həyata keçirmişdilər. 

Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının məruzəsində Zəngəzur qəzasında 115 müsəlman kəndinin 

ermənilər tərəfindən dağıdıldığı göstərilir. Həmin kəndlərdə 3257 kişi, 2776 qadın və 2196 uşaq öldürülmüş, 

1060 kişi, 794 qadın və 485 uşaq yaralanmışdı. Şahidlərin ifadəsi əsasında tərtib olunmuş məruzədə ermənilərin 

törətdikləri cinayətlər haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Vaqudi kəndində erməni vandalları 400-dən yuxan 

azərbaycanlı əhalinin sığınacaq tapdığı məscidə əvvəlcə əl qumbaraları atmış, sonra isə ona od vuraraq 

adamlarla birlikdə yandırmışdılar. Qaniçən quldurlar həmin kənddən qaçıb, canını qurtarmaq istəyən uşaq və 

qadınların başlarını qılınc və xəncərlərlə üzmüş, İmişli kəndini qətl-qarət edərkən südəmər uşaqları süngülərə 

taxaraq göyə qaldırmış, öldürülənlərin meyitlərini tikə-tikə doğramışdılar. Göstərilənlər ermənilərin törətdikləri 

vəhşiliklərin cüzi bir hissəsi idi. Şahidlərin dediyinə görə, bütün bu cinayətlər bilavasitə Andranikin başçılığı ilə 

həyata keçirilmişdi. 

Zəngəzurun müsəlman əhalisinə qarşı erməni basqınları, vəhşilikləri 1919-cu ilin dekabrından etibarən 

yenidən şiddətləndi. Müsəlmanlar yaşayan Oxçu, Şabadan, Atqız, Pordavdan kəndlərinə qarşı hərbi əməliyyatlar 

başlandı. 

Andranikin "döyüşçüləri"nin vəhşilikləri misli görünməmiş həddə çatmışdı. Şahidlərin söylədiklərinə 

görə, Vaqudi kəndində 15 qız erməni yaraqlıları tərəfindən mənəvi və fiziki işgəncələrlə öldürülmüşdü. Həmin 

kənddə ermənilər qadınları öldürməzdən əvvəl zorlayır və döşlərini kəsirdilər. Meyitlər о qədər 

eybəcərləşdirilmişdi ki, onları tanımaq mümkün olmurdu. Quldur dəstələri bütün müdafiəsiz müsəlman 

kəndlərini talan etdikdən sonra hər yeri və hər şeyi oda qalayırdılar. Kəndlərdən hansısa biri müdafiə olunmağa 

cəhd göstərdikdə mühasirəyə almır və yerlə yeksan edilirdi. Bu hadisələrin iştirakçısı olan A.Lalayan yazırdı: 
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"Türk qadınlarının və uşaqlarının, qocaların və yeniyetmələrin məhv edilməsində daşnak dəstələri... maksimum 

şücaət göstərirdilər. Daşnak dəstələrinin ələ keçirdiyi kəndlər canlı insanlardan azad olunur və 

eybəcərləşdirilmiş meyitlərlə dolu xarabazarlığa çevrilirdi". 

Erməni millətçilərinin Zəngəzurdakı dəhşətli cinayətləri və onlara layiqli cavab verilməməsi 

azərbaycanlı əhali arasında ümidsizlik doğururdu. 1920-ci il yanvarın 23-də Cəbrayıldan müəllim Hüseyn 

Axundzadə və başqaları tərəfindən Azərbaycan Cümhuriyyəti parlamenti və hökuməti adına göndərilən 

teleqramda deyilirdi: "İkinci dəfə olaraq teleqraf edirik. Zəngəzur müsəlmanları sarıdan başınız sağ olsun. 

Zəngəzurlular nə qədər ağladılarsa da, nalələri Zəngəzur dağları, dərələri və obaları arasından bir tərəfə 

çıxmadı... Qızlar və gəlinlər ermənilərin əlinə keçmiş, onların namuslarına təcavüz edilmişdir. Zəngəzurda 

düşmən müqabilində bir az kişi qalıb. Lakin onlar da ümidsiz vəziyyətdədirlər. Heç bir tərəfdən kömək 

gəlməmişdir. Ermənilərin nizami orduları on min nəfərə çatmışdır və qüvvələri hər an artmaqdadır". 

Həmin gün Cəlil Sultanovdan Azərbaycan parlamentinə və hökumətinə aşağıdakı məzmunda teleqram 

daxil olmuşdu: "İndicə aldığım səhih məlumata görə, yanvarın 19-da erməni nizami ordusu 10 top və çoxlu 

pulemyotlarla Xocahan və Qaladərəsi arasındakı bir sıra tatar (Azərbaycan) kəndlərinə hücum etmişlər. Dünənə 

qədər 15 kənd məhv edilmişdir". C.Sultanov əməliyyat yerindən parlamentə göndərdiyi üçüncü teleqramda 

yazırdı: "Bu gün axşam vaxtı qəza rəisi ilə birlikdə Cəbrayıla gəldim. Açıq səma altında Zəngəzurdan təzəcə 

gəlmiş on minlərlə lüt, ac qadın və uşaq qaçqınları gördüm. Zəngəzur qəzası İrəvandan on top və pulemyotlarla 

gəlmiş nizami ordu tərəfindən tamamilə məhv edilmişdir. Vuruşmada iştirak edən nizami erməni ordusunun 

sayı on minə çatır... Aldığımız məlumata görə, sabah Zəngəzur tərəfindən Cəbrayıl qəzasına hücum başlanır. 

Məqsəd Qarabağ erməniləri ilə birləşmək, nəticədə Naxçıvanla əlaqəni tamamilə kəsmək, beləliklə də һəm 

Qarabağ, һəm də Naxçıvan məsələsini birdəfəlik həll etməkdir. Qarabağın dağlıq hissələrinin erməniləri sürətlə 

üsyana hazırlaşırlar". 

Yanvarın 24-də C.Sultanovun Cəbrayıldan göndərdiyi son teleqramda deyilirdi: "Bütün teleqramlarıma 

əlavə olaraq, hərbi əməliyyat yerindən məlum edirəm ki, Zəngəzur sarıdan başınız sağ olsun. Ermənilər öz 

qüvvələrini Cəbrayıl qəzasının sərhədində cəmləşdirirlər. Qarabağı xilas etmək lazımdır. Erməni xəyanəti və 

hiyləgərliyi qurbanlarının sayı hesaba gəlməzdir". 

Aprel işğalından sonra Rusiyanın Zəngəzur məsələsi ilə bağlı yeritdiyi siyasət Ermənistanda sovet 

hakimiyyəti qurulduqdan sonra köklü şəkildə dəyişdi. Belə ki, 1920-ci il aprelin sonunda 11-ci Qırmızı ordunun 

siyasi rəhbərliyi və Azərbaycan İnqilab Komitəsi sədrinin müavini M.D.Hüseynovun Ermənistan daşnak 

hökumətinə notasında Qarabağı və Zəngəzuru erməni qoşunlarından təmizləmək tələb olunurdusa, artıq həmin 

ilin dekabrında Azərbaycan Zəngəzuru Ermənistana "bağışlamağa" məcbur edildi. Bu, imperiyanın bölgədə 

yeritdiyi yeni müstəmləkəçilik siyasətinin təzahürü idi. Məkrli planlarını onilliklərə irəlicədən hesablayan 

ermənilər daim azərbaycanlıları bu bölgədən sıxışdırmış, nəhayət, ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRİ 

rəhbərliyindəki himayədarlarının köməyi ilə onları əzəli torpağından son nəfərinə kimi çıxarmışlar.  

Sovet dövründə azərbaycanlılara qarşı  

 deportasiya və soyqırımı siyasəti 

 

1920-ci ildə Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra kommunist və bolşevik qiyafəsinə 

girmiş daşnakların əl-qolu daha da açıldı. Bolşevik rejimi və mərkəzi sovet hökuməti tərəfindən himayə olunan 

və һəг cür kömək alan ermənilər, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Zəngəzuru ələ keçirdilər. Naxçıvan və Qarabağı 

Azərbaycandan qoparmağa çalışdılar. 70 illik sovet hakimiyyəti dövründə mərkəzin köməyi ilə ermənilər, bir 

tərəfdən öz ərazilərini Azərbaycan torpaqları hesabına daim genişləndirir, digər tərəfdən isə bütün vasitələrdən 

istifadə edərək azərbaycanlıları tutduqları ərazilərdən sıxışdırıb, yalnız ermənilərdən ibarət "türksüz 

Ermənistan" yaratmaq siyasəti yeridirdilər. 

Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən məkrli niyyətləri üçün istifadə edən ermənilər tez bir zamanda 

"bolşevikləşərək" Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasətini Azərbaycan SSR-in özündə də qəddarlıqla 

həyata keçirə bilmişdilər. 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustunadək Azərbaycan SSR-də rəhbər 

vəzifələrə soxulmuş ermənilərin əli ilə rəsmi məlumatlara görə daha 48 min nəfər azərbaycanlı məhv edilmişdi. 

Bu proses 30-cu illər repressiyası dövründə xüsusi xidmət orqanlarında yuva salmış xain xislətli ermənilər 
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tərəfindən daha məkrli şəkildə davam etdirilmiş, nəticədə xalqımızın yüzlərlə say-seçmə ziyalısı - şairlər, 

alimlər məhv edilmiş, elm və mədəniyyətimizə ağır zərbə vurulmuşdur. 

XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanın Zəngəzur qəzası və bəzi əraziləri SSRİ hökumətinin qərarı ilə 

Ermənistana birləşdirilmişdir. İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində kütləvi kolxoz hərəkatı həyata keçiriləndə 

Ermənistan SSR-dən repressiyaya məruz qalanların əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. 

XX əsrin 30-cu illərində indiki Ermənistanın Vedibasar, Zəngibasar, Qəmərli, Dərələyəz, Ağbaba və 

digər bölgələrinin 50 min nəfərdən artıq azərbaycanlı əhalisi Qazaxıstan çöllərinə sürgün olunmuşdu. Sərt iqlim 

şəraitinə uyğunlaşa bilməyən azərbaycanlıların xeyli hissəsi tələf olmuşdu. Sürgün müddəti başa çatmış bir çox 

azərbaycanlılar isə sonralar müxtəlif bəhanələrlə Ermənistana buraxılmamışdılar. 

Ermənilərin Azərbaycana qarşı yeni ərazi iddiaları 1941-45-ci illər müharibəsindən sonra yenidən baş 

qaldırdı. 1945-ci ilin noyabrında Ermənistan SSR rəhbərliyi heç bir əsaslı səbəb göstərmədən İttifaq hökuməti 

qarşısında Dağlıq Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməsi məsələsini irəli sürdü. İstədiyinə nail ola bilməyən 

Ermənistan rəhbərliyi bu dəfə başqa bir hiyləyə əl atdı: guya "xaricdən gələn erməniləri yerləşdirmək üçün 

onların torpaqları çatmır"; Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığında isə pambıqçılığı inkişaf etdirmək üçün 

qüvvəsi çatışmır; Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlı əhalinin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi bu 

məsələlərin hər ikisinin "həllinə" imkan verərdi. Azərbaycan rəhbərliyi ilə gizli surətdə razılaşdırılmış bu təklif 

SSRİ rəhbərliyi və şəxsən Stalin qarşısında qaldırıldı və ermənilər istədiklərinə nail oldular. 1947-ci il dekabrın 

23-də SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri İ.Stalin "Ermənistan SSR-də yaşayan kolxozçuların və digər azərbaycanlı 

əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında" qərar imzaladı. Qərarın birinci 

bəndində deyilirdi: "1948-50-ci illərdə könüllülük prinsipi əsasında Ermənistan SSR-də yaşayan 100 min 

kolxozçu və digər azərbaycanlı əhali Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülsün. 1948-ci ildə 10 min 

nəfər, 1949-cu ildə 40 min nəfər, 1950-ci ildə isə 50 min nəfər köçürülsün". Qərarın axırıncı - 11-ci bəndində isə 

Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə tapşırılırdı ki, Kür-Araz ovalığına köçürülən azərbaycanlıların evlərinə 

xaricdən gələn ermənilər yerləşdirilsin. 

Azərbaycanlıların Ermənistandan zorla köçürülməsi 1950-ci ilə qədər deyil, 1953-cü ilə, Stalinin 

ölümünə qədər davam etdirilmişdir. Ermənistanın dağlıq-yaylaq rayonlarından köçürülən əhalinin əksəriyyəti 

Kür-Araz ovalığının aran iqlim şəraitinə alışa bilmir, kütləvi surətdə qırılır, digər hissəsi isə Azərbaycanın dağ 

rayonlarına qaçır və ya geri qayıdırdılar. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1997-ci ilin 

mayında ölkəmizin müstəqilliyi - Respublika Günü münasibətilə xalqımızın başına gətirilən bu müsibətlə bağlı 

demişdir: "Azərbaycan xalqına bu dövrdə vurulan ən böyük zərbələrdən biri də 1947-1948-ci illərdə 

Azərbaycan xalqına qarşı sovet hakimiyyəti tərəfindən edilmiş ən böyük ədalətsizlikdir. Təəssüflər olsun ki, 

tarixçilərimiz və hamımız nədənsə bu hadisəyə o vaxtlar da və indi də, xüsusilə dövlət müstəqilliyimizi əldə 

edəndən sonra da doğru-düzgün qiymət verə bilməmişik, ...biz tarixin cürbəcür mərhələlərində belə hadisələri 

lazımi qədər təhlil edə bilməmişik və xalqımıza edilən bu ədalətsizliklərə qarşı öz səsimizi lazımi qədər 

qaldırmamışıq. Məhz bunların nəticəsində də 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana artıq təcavüz edibdir. О 

dövrdə Ermənistan ərazisində qalmış azərbaycanlılar qısa müddətdə Ermənistandan zorla çıxarıldılar". 

Bütün bunları nəzərə alaraq ulu öndər Heydər Əliyev 1997-ci il dekabrın 18-də "1948-1953 - cü illərdə 

azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası 

haqqında" xüsusi fərman imzalamışdır. Bu fərmanla həmin məsələlərin hərtərəfli tədqiq edilməsi, Azərbaycan 

xalqına qarşı dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş bu tarixi cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi və onun 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün Prezidentin özünün sədrliyi ilə geniş tərkibdə dövlət komissiyası 

yaradılmışdı. Azərbaycan xalqına qarşı törədilən tarixi ədalətsizliklər - zorakı köçürmələr yalnız bu fərmandan 

sonra geniş surətdə öyrənilməyə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmağa başlanmışdır. 

Erməni millətçiləri XX əsrin 50-ci illərindən etibarən Azərbaycan xalqına qarşı iyrənc mənəvi təcavüz 

kampaniyasına başlayaraq, mədəniyyətimizin ən nəfis nümunələrinin erməni xalqına mənsub olduğunu "sübut 

etməyə" cəhdlər göstərirdilər, bütün dünyada azərbaycanlıların mənfi obrazını formalaşdırmaq üçün ən çirkin 

böhtan və iftiralara əl atırdılar. Bunun ardınca isə ermənilərin 1987-ci ildən törətdikləri yeni münaqişənin - 

qondarma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilkin mərhələsində yüz minlərlə azərbaycanlı Ermənistandakı tarixi-

etnik torpaqlarından qovuldu. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Ermənistan SSR-in tərkibinə qatılması haqqında qeyri-konstitusion qərar qəbul edildi. Azərbaycan xalqı o 

zaman SSRİ-nin partiya və dövlət rəhbərliyini ələ keçirmiş ermənipərəst M.S.Qorbaçovun göstərişi ilə SSRİ 
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hökumətinin bu açıq-aşkar işğalçılıq aktına heç bir mənfi reaksiya verməməsini qəzəblə qarşıladı və siyasi etiraz 

aksiyalarına əl atmaq məcburiyyətində qaldı. Etiraz mitinqlərində torpaqlarımızın işğalı siyasəti hamılıqla 

lənətləndi. Buna cavab olaraq SSRİ hökuməti Azərbaycanda getdikcə güclənən xalq hərəkatını boğmaq 

məqsədilə Bakıya əsasən ehtiyatda olan erməni əsgər və zabitlərindən təşkil edilən qoşun hissələri yeritdi, 1990-

cı il yanvarın 19-dan 20 - nə кеçən gecə yüzlərlə dinc azərbaycanlı məhv və şikəst edildi, yaralandı, müxtəlif 

fiziki təzyiqlərə məruz qaldı (132 adam öldürüldü, 744 nəfər yaralandı, 400 nəfər həbs olundu, bir çoxları itkin 

düşdü). 

1988-ci ildən ermənilərin təcavüzü ilə başlayan və hələ də həll olunmamış Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ölkəmiz üçün uzunmüddətli ağır problemə çevrilmişdir. Nəticədə Azərbaycan 

ərazisinin 20 faizini təşkil edən 12 rayonu işğal olunmuş, 1 milyondan çox vətəndaşı qaçqın və məcburi köçkün 

düşmüş, 30 min nəfər azərbaycanlı öldürülmüş, 20 min nəfəri yaralanmış, 50 mindən artıq insan ömürlük əlil 

olmuş, 783 soydaşımız əsir alınmış, 5 minə yaxın vətəndaşımız itkin düşmüşdür. Müharibə nəticəsində 877 

şəhər, qəsəbə və kənd dağıdılmış və yandırılmış, 4 mindən çox təhsil, 2 mindən çox mədəniyyət ocağı, 700 

səhiyyə müəssisəsi, məscidlər, məbədlər, tarixi abidələr, muzeylər və digər sosial obyektlər məhv edilmişdir. 

Bütövlükdə XX əsr ərzində 1,5 milyon azərbaycanlı erməni qəsbkarlarının əli ilə soyqırımına məruz qalaraq 

qətlə yetirilmiş, 2 milyon vətəndaşımız qaçqına, didərginə çevrilmişdir. 

 

Xocalı soyqırımı 

 

1992-ci ilin fevralında ermənilər Azərbaycanın Xocalı şəhərinin əhalisinə vəhşicəsinə divan tutdular, 

Azərbaycan tarixində daha bir dəhşətli soyqırımı - Xocalı soyqırımını törətdilər; dinc azərbaycanlılar ağır 

işgəncələrə məruz qaldı, əsir götürüldü, məhv edildi, şəhər isə yerlə yeksan olundu. Təkcə fevralın 25-dən 26 - 

na keçən gecə tərkibində xeyli erməni əsgər və zabiti olan Rusiyanın Qarabağdakı 366-cı motoatıcı alayı ilə 

birgə Xocalıya hücum edən ermənilər 613 azərbaycanlını (o cümlədən, 106 qadını, 63 uşağı, 70 qocanı) qətlə 

yetirdilər. Xocalı faciəsi zamanı 487 nəfər soydaşımız ömürlük şikəst oldu, 1275 dinc sakin əsir alındı, 150 

nəfər itkin düşdü, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 70 uşaq isə bir valideynini itirdi. 

Beləliklə, dünyanın gözü qarşısında ermənilər bəşəriyyət tarixində ən ağır cinayətlərdən birini - Xocalı 

soyqırımını törətdilər. 

Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilmiş soyqırımlarının siyasi baxımdan qiymətləndirilməsinə 

Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının genişləndiyi ötən əsrin 80-ci illərin sonu - 90-cı illərin əvvəllərində 

başlasa da, ona əsl və tam siyasi qiymət həmin illərin sonunda verilmişdir. Bu qiymət Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" 1998-ci il 26 mart tarixli 

fərmanında bütün dolğunluğu ilə əksini tapmışdır. Fermanda deyilir: "Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən 

bütün faciələri torpaqlarımızın zəbti ilə müşayiət olunaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı 

surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ауrı-ауrı mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisənin yalnız birinə - 

1918-ci il mart qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi 

kimi Azərbaycan Respublikası bu gün onun axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı 

olaraq soyqırımı hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir". 

Bu fərmanla martın 31-i Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. 

 

Rəşad CƏFƏRLİ 

 

P.S. Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə nəşr 

olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyasının materialları əsasında hazırlanmışdır. Gələcəkdə bu 

cür nəşrlər işıq üzü gördükcə qəzetimiz onlardan istifadə etməklə materiallar hazırlayıb oxuculara təqdim 

edəcəkdir. 

 

Azərbaycan.-2009.-1 may.-№93.- S.6 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və Müasirlik 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyinə həsr olunur 

 

Bu il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 85 ili tamam oldu. Həmin gün 

Azərbaycan xalqının həyatına əlamətdar tarixi hadisə kimi daxil olub. Uzun müddət Naxçıvan diyarına göz 

dikən, bu ərazini "Böyük Ermənistan"a qatmaq üçün əbəs yerə cəhdlər göstərən erməni daşnaklarının arzuları 

gözlərində qalıb və bu xülyalarını reallaşdıra bilməyiblər. Çətin və mürəkkəb mərhələlərdən keçən Naxçıvan 

diyarı Azərbaycanın əzəli və əbədi tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanıbdır. 

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" ölkə Prezidentinin 6 

fevral 2009-cu il tarixli sərəncamında göstərildiyi kimi, "Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və 

çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik Naxçıvan diyarı çətin, mürəkkəb və eyni zamanda, parlaq inkişaf 

yolu keçmişdir. Əsrlərdən bəri Şərq aləminin elmi-mədəni mərkəzlərindən biri olaraq şöhrət tapan bu 

torpaq neçə-neçə görkəmli alim, sənətkar və tarixi şəxsiyyət yetişdirmişdir. Milli istiqlaliyyət yolunda 

Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, 

respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası bu gün milli dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısı olub, ölkəmizin iqtisadi 

qüdrətinin artırılmasına və intellektual potensialının gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir"... 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması bu bölgədə 1918-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin, 

onlara təsir edən daxili və xarici amillərin, regionun geosiyasi vəziyyətinin və bəzi beynəlxalq müqavilələrin 

sayəsində mümkün olub. Bölgə çox çətin və mürəkkəb mübarizənin, bilavasitə isə ayrı-ayrı görkəmli 

şəxsiyyətlərin diplomatik səylərinin nəticəsində muxtariyyət statusu əldə edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

statusu bu diyarın sonrakı tarixi taleyində çox mühüm rol oynayıb. Bu cəhəti nəzərə alan görkəmli dövlət 

xadimi Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: "Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması 

Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi". 

XX yüzilliyin 20-ci illəri, xüsusilə, 1918-1920 illər Naxçıvan diyarı üçün çətin inkişaf dövrü olub. 

Rusiyada çarizm devrildikdən sonra imperiyanın əksər əyalətlərində olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində də 

ikihakimiyyətlilik meydana gəlib. Bir sıra kapitalist dövlətləri yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edərək, 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu diyara yiyələnmək üçün cəhdlər ediblər. Milli burjuaziyanın və 

demokratik ziyalıların təşəbbüsü ilə Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası yaradılıb. Bu şura yalnız Naxçıvanda 

deyil, eləcə də Mehridən Uluxanlıya qədər ərazidə yaşayan azərbaycanlıları ermənilərin silahlı quldur 

basqınlarından qoruyub. Həmin vaxt erməni daşnakları bu bölgəni "Böyük Ermənistan"a qatmaq üçün fasiləsiz 

basqınlar edirdilər. Naxçıvan diyarının əhalisi hələ о vaxt öz qəti fikrini belə ümumiləşdirmişdi: "Bu xalq 

mədəni dövlətlərin alovlarından məhv olmağa razı olar, amma Azərbaycandan ayrılmaz". 

Naxçıvan məsələsi mühüm beynəlxalq və məhəlli mənafelərin toqquşduğu, ziddiyyətlərin kəsişdiyi 

kəskin düyün nöqtələrindən biri olub. O zaman ermənilərin məkirli fəaliyyəti üzündən Naxçıvan diyarında baş 

verən ictimai-siyasi hadisələr faciəli bir vəziyyətə çatıb. Ona görə də, Naxçıvan məsələsi beynəlxalq aləmi 

düşündürən mühüm bir problemə çevrilib. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

qurulması və Azərbaycanın müstəqil dövlət elan edilməsi Naxçıvan diyarı əhalisində müəyyən ümidlər yaradıb. 

Naxçıvan bölgəsinin qarşılaşdığı problemləri həll etmək və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün istər yerli əhali 

və onun başçıları, istərsə də Azərbaycan Demokratik Respublikası hökuməti tərəfindən müəyyən işlər görülüb, 

ermənilərin torpaq iddialarının və etnik təmizləmə siyasətinin reallaşdırılması istiqamətində ilkin cəhdləri dəf 

olunub. Belə bir mürəkkəb zamanda Azərbaycan Demokratik Respublikası bəzi yalnış mülahizələrə əsasən 

İrəvanın Ermənistana verildiyini elan etdi. Azərbaycan hökuməti bu güzəştə getməklə Ermənistanın ölkəmizə 

qarşı torpaq iddialarından əl çəkəcəyini zənn edirdi. Lakin bundan istifadə edən Ermənistan Naxçıvan diyarına 

yiyələnmək üçün öz fəaliyyətini daha da genişləndirdi. Erməni silahlı quldur dəstələri bölgədə dinc əhaliyə 

divan tutur, yerli azərbaycanlıların sayını süni surətdə azaltmaq üçün hər cür vasitələrə əl atır, Naxçıvanın ən 

yaxın vaxtlarda Ermənistana birləşdiriləcəyi barədə məlumatlar yayır, bu yerlərin Ermənistanın bir hissəsi 

olduğunu iddia edirdilər. İstiqlaliyyətini yenicə elan etmiş Azərbaycan Demokratik Respublikasının vəziyyəti 

çox ağır idi, şimalda bolşeviklərin, cənub-qərbdə ermənilərin təcavüzündən qorunmaq lazım gəlirdi. Bunun 

üçün Azərbaycan liderləri hərbi yardım məqsədi ilə Türkiyəyə müraciət etdi. Türkiyə isə Nuru paşanın başçılığı 
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ilə ən yaxşı diviziyasını Gəncəyə, Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı ilə başqa bir türk ordusunu 

Naxçıvana göndərdi. 1918-ci il iyulun 9-da ermənilərlə döyüşə başlayan türk qoşunu düşməni əzişdirərək ayın 

12-də Naxçıvana daxil oldu. İyulun 17-də Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası bələdiyyə idarəsi ilə əvəz edildi. 

Naxçıvanda Türkiyənin nəzarəti gücləndi. Türkiyənin Naxçıvana gəlmiş XI Qafqaz ordusu əhalini ermənilərin 

hücumundan xilas etdi. Lakin I Dünya Müharibəsində məğlub olan Türkiyə oktyabrın 30-da Mudros sazişini 

imzalamağa məcbur oldu. Müqaviləyə görə Türkiyə Azərbaycanı, eləcə də, Naxçıvanı ingilislərin himayəsinə 

verməli idi. Siyasi vəziyyət həddindən artıq çətin və mürəkkəb olsa da, Türkiyə Naxçıvanı darda qoymadı. Türk 

qoşununun ölkəni tərk etməsi ərəfəsində, 1918-ci il noyabrın 18-də sabiq Naxçıvan Müsəlman Milli Şurasının 

üzvlərindən ibarət Araz-Türk Respublikası yaradıldı. Bu respublikaya Naxçıvan xanları nəslindən olan 

Cəfərqulu xan başçılıq edirdi. Onun hüdudları Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz qəzalarını, Ordubad mahalını, habelə, 

Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri və s. əraziləri əhatə edirdi. Paytaxtı Naxçıvan şəhəri olan bu 

respublikanın ərazisi təxminən 16 min kv. km, əhalisi 1 milyon nəfərə yaxın idi. Araz-Türk Respublikası ilə 

bərabər Kazım Qarabəkir paşa bu respublikanın silahlı qüvvələrinin yaranmasına da köməklik göstərdi. Türk 

ordusunun 300 nəfərdən artıq əsgəri və 5 zabiti Naxçıvan diyarının təhlükəsizliyi üçün saxlanıldı. Polkovnik 

Xəlil bəy bu hökumətdə Türkiyəni təmsil edirdi. Araz-Türk Respublikası üç ay da yaşamadı. Lakin az müddətdə 

bu hökumət "...bölgənin azərbaycanlı əhalisinin qüvvələrinin düşmənlərə qarşı mübarizə üçün birləşdirilməsində 

və ermənilərə keçməsinə imkan verməməklə onun toxunulmazlığında" mühüm rol oynadı. 1919-cu ilin 

yanvarında Naxçıvan ingilislər tərəfindən işğal edildi. Burada ingilis general-qubernatorluğu elan edildi. Araz-

Türk Respublikası rəhbərliyi ingilislər tərəfindən sıxışdırılır get-gedə hakimiyyətdən kənarlaşdırılırdı. Lakin 

hələlik Naxçıvanı faktiki olaraq Cəfərqulu xan idarə edirdi, Kərbəlayı xan isə respublikanın silahlı qüvvələrinin 

komandanı idi. 1919-cu il mayın 3-də Naxçıvan bölgəsinin Ermənistan Respublikasının müvəqqəti 

"idarəçiliyinə" verilməsi barədə ingilis generalı Devi və İrəvan hərbi dəstəsinin rəisi Dro tərəfindən birgə əmr 

imzalandı. Naxçıvan əhalisi bölgənin ermənilərin müvəqqəti (general Tomson belə deyirdi - red.) "idarəçiliyinə" 

keçirilməsinə qarşı kəskin etirazlar etdi. Lakin əhalinin etirazları əməli nəticə vermədi və ermənilər mayın 20-

dək bölgənin "idarəçiliyinə" başladılar. Naxçıvanda daşnak Y. Varşamyanın başçılığı ilə general-qubernatorluq 

yaradıldı. Bu mənfur qurum yalnız Naxçıvanın özünə və Culfa-İrəvan dəmiryol xəttinə nəzarət edirdi. Qalan 

ərazilərdə - Şərurda çar zabiti Həmzəyev, Naxçıvanın şimal ərazilərində Bəhram xan Naxçıvanlı, Ordubadda isə 

Səmədbəyov və başqaları öz hakimiyyətlərini qurmuşdular. Naxçıvan Müsəlman Milli Şurası bölgə əhalisini 

ermənilər əleyhinə ümumxalq mübarizəsinə qaldıra bildi və 3 günlük qanlı döyüşlərdə Kərbəlayı xanın 

rəhbərliyi ilə yerli əhali ermənilərə sarsıdıcı zərbə vurdu. Avqustun 30-da Naxçıvan şəhəri ermənilərdən 

təmizləndi. Ermənilər Naxçıvandan qovulduqdan sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası hökuməti Səməd 

bəy Cəmilinskini Naxçıvan bölgəsinin general-qubernatoru təyin etdi. Səməd bəy dərhal idarəetmə strukturlarını 

yaratmağa başladı. Naxçıvanın strateji mövqeyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının da diqqətini cəlb edirdi. Cənubi 

Qafqazda işğalçılıq siyasəti yürütmək, Şimali və Cənubi Azərbaycanı, Ermənistanı təsir altında saxlamaq 

məqsədilə polkovnik Vilyam Haskel Naxçıvanda Amerika general-qubernatorluğunu yaratmaq istəyirdi. O 

əvvəlcə Ermənistana ali komissar təyin edildi. V. Haskel, eyni zamanda, "Yaxın Şərqdə Amerika yardım 

komitəsi"nin sədri idi. Vilyam Наskel 20 maddədən ibarət layihə hazırladı və bununla onun məqsədi Naxçıvanı 

və Şərur-Dərələyəzi Azərbaycandan qoparmaq idi. 1919-cu il oktyabrın 24-də V. Haskelin müavini polkovnik 

C. Rey Naxçıvana gəlmiş, rəsmi olaraq general-qubernatorluğun yaradılmasını elan etmişdi. Polkovnik E. Delli 

isə Naxçıvanın general-qubernatoru elan edilmişdi. E. Dellinin də hakimiyyəti, əsasən, Naxçıvan şəhərinə aid 

Qəzalarda hakimiyyət keçmiş Müsəlman Milli Şurasının və ADR hökuməti nümayəndələri əlində idi.  

V. Haskelin Naxçıvan, Şərur-Dərələyəzlə bağlı təklifi (bu ərazilərin bitərəf zona olması - red.) yerli 

əhalinin güclü müqavimətinə və etirazına səbəb olmuşdu. V. Haskel E. Delli anladılar ki, Naxçıvanı, Şərur-

Dərələyəzi Azərbaycandan ayırmaq mümkün olmayacaqdır. Ona görə də, çox keçmədi ki, Amerika general-

qubernatorluğu Naxçıvanda öz fəaliyyətini dayandırdı. 

1920-ci ilin əvvəllərində daşnak qoşunları yenə də Naxçıvana hücum etdilər. Naxçıvanın belə ağır 

vəziyyətində Naxçıvan Milli Şurası silahlı qüvvələrinin başçısı Kalbalı xan özünü Naxçıvanın hakimi elan etdi 

və daşnaklara qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün türklərlə ittifaqa girdi. Kazım Qarabəkir paşanın köməkliyi 

ilə Naxçıvanın müdafiəsi üçün tədbirlər hazırlandı. 1920-ci ilin martında Kazım Qarabəkir paşanın qərarı ilə 

Naxçıvandakı türk qüvvələrini gücləndirmək üçün Əli Teymur bəyin başçılığı altında 50 nəfərdən ibarət türk 
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bölüyü göndərildi. Belə şəraitdə, martın 21-də daşnak qoşunları Naxçıvan üzərinə irimiqyaslı hücuma keçdilər. 

Görülən tədbirlər nəticəsində daşnaklara əks zərbələr endirildi və düşmən geri çəkildi. 

1920-ci il aprelin 28-də bolşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal etdikdən sonra Naxçıvan bölgəsində 

ermənilər daha da fəallaşdılar. Daşnak silahlı qüvvələri Naxçıvan şəhərinə daxil oldu. Lakin qısa müddətdə 

Naxçıvan ərazisi daşnak işğalından təmizləndi. Beləliklə, Naxçıvan diyarında da sovet hakimiyyəti quruldu. 

Naxçıvan "Sovet Sosialist Respublikası" adlandırıldı və respublikanın ali hakimiyyət orqanı - Naxçıvan inqilab 

Komitəsi yaradıldı. Komitənin tərkibinə Mirzəli bəy Bektaşi, Abbas Qədimov, Fərəməz Mahmudbəyov, Qafar 

Babayev və b. daxil oldular. 

1920-ci il avqustun 10-da Naxçıvan inqilab Komitəsinin sədri Mirzəli bəy Bektaşi Azərbaycan SSR 

XKS-nin sədri Nəriman Nərimanova göndərdiyi məktubda yazırdı: "Naxçıvan xalqının böyük əksəriyyətinin 

qərarı ilə Naxçıvan ölkəsi özünü Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ayrılmaz hissəsi hesab edir. 

Həmişə Azərbaycana meyil edən Naxçıvan ölkəsi köhnə hökumət zamanı tamamilə unudulmuş və başsız 

qoyulmuşdur. İndi Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Naxçıvan ölkəsi üçün üfüqdə doğan yeni bir 

şəfəqdi". 

Azərbaycan KP MK və Azərbaycan inqilab Komitəsi Naxçıvanda siyasi vəziyyəti daha da 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə Bahadur Vəlibəyovu buraya fövqəladə komissar göndərdi. Görülən tədbirlər 

nəticəsində 1920-ci ilin avqust ayında Şərur ərazisində daşnaklara sarsıdıcı zərbə endirildi. 1920-ci il noyabrın 

29-da Ermənistanın daşnak hökuməti devrildi. Dekabr ayının 2-də Şərur ərazisi daşnak tör-töküntülərindən 

təmizləndi. 

Beləliklə, bölgə əhalisi 1918-20-ci illərdə misilsiz çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərərək milli 

ləyaqəti uca tutdular, diz çökmədilər, erməni silahlı quldur dəstələrinə layiqli cavab verdilər. Bu məsələdən bəhs 

edən Ermənistanın birinci baş naziri O. Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf edirdi ki, "Müsəlman Naxçıvanı və 

Şərurunda, müsəlman rayonlarında inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, 

qoşun yeritməyə, dağıtmağa və qırğın törətməyə məcbur olduq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi mühüm 

yerlərdə öz hakimiyyətimizi, hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik". 

Amma istər sovetləşməyə qədər, istərsə də sovetləşmədən sonra ermənilər yaranmış vəziyyətdən istifadə 

edərək Azərbaycanın bir sıra bölgələrinə sahib olmaq üçün ərazi iddiaları irəli sürüblər. Bu sahədə bolşevik 

Rusiyası ermənilərin ən yaxın müttəfiqi olub, "Böyük Ermənistan" ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 

onlara hər cür yardım edib. Nəticədə ermənilərin "torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra daha da güclənib, 

bu dəfə Azərbaycanın Zəngəzur mahalını itirməli olub". Bununla da Naxçıvan diyarı Azərbaycanın əsas 

ərazisindən aralı düşüb, nəticədə onun muxtariyyət məsələsi gündəmə gəlib. Görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də, 

Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım gəlməyəcəkdi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə olacaq 

idi". 

1920-ci il noyabrın 30-da Ermənistanda sovet hakimiyyətinin qələbəsi ilə bağlı Azərbaycan KP MK-nın 

siyasi və təşkilat bürolarının birgə iclası keçirilib. Həmin iclasın qərarında deyilirdi: "Sovet Azərbaycanı ilə 

Sovet Ermənistanı arasında heç bir sərhəd mövcud deyildir, Zəngəzur və Naxçıvan Ermənistana keçir, 

Qarabağın dağlıq hissəsinə isə öz müqəddəratını təyin etmək hüquqi verilir. Bu qərarın elanı Nəriman 

Nərimanova tapşırılır". 

Həmin günün səhəri, dekabrın 1-də Ermənistanda sovet hakimiyyətinin qurulması münasibətilə 

keçirilən Bakı Sovetinin təntənəli iclasında bir gün əvvəl qəbul edilmiş qərar N. Nərimanov tərəfindən elan 

olundu. Həmin qərarın ideya müəllifləri V. İ .Lenin və İ. V. Stalin, icraçısı isə N. Nərimanova təzyiq göstərən S. 

Orconokidze idi. Bunu eşidən Naxçıvan bölgəsinin əhalisi bu bəyanata qarşı kəskin etirazlarını bildirdilər. 

Vəziyyətin gərginləşdiyini görən Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi Ədliyyə komissarı B. Şahtaxtinskini 

Naxçıvana göndərdi. Komissarın Naxçıvanda keçirdiyi mitinqlərdə əhali Azərbaycanın himayəsi altında 

olmaqla Naxçıvanda müstəqil sovet respublikası yaradılmasına tərəfdar çıxdıqlarını bildirdilər. 

Naxçıvan diyarının əhalisi Azərbaycan SSR tərkibində muxtariyyət tələb edirdi. Ona görə də, "1921-ci 

ilin əvvəllərində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy 

sorğusunda bölgə əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusunda Azərbaycanın 

tərkibində qalmasına səs verdi". 
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1921-ci ilin əvvəllərində bu sahədə müəyyən irəliləyişlər əldə edildi. Naxçıvan diyarının muxtariyyət 

statusu məsələsində əvvəlkindən fərqli olaraq, N. Nərimanovun prinsipial mövqeyi, onun adından B. 

Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar Rusiyanın Naxçıvan məsələsinə münasibətini dəyişməsinə və 

nəticə etibarı ilə Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilməsinə təsir etmişdi. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan Diyar İnqilab Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin sədri, Azərbaycanın 

Ədliyyə komissarı, Türkiyə və Rusiyada Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi, Azərbaycan Xalq 

Komissarları Sovetinin sədr müavini kimi çox məsul vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə gələn, çox böyük nüfuz 

sahibi olan, həm V. İ. Leninin, həm də Mustafa Kamal Atatürkün hüsn-rəğbətini qazanan Behbud 

Şahtaxtinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusunu qazanmasında çox böyük xidmətləri olub və bu gün də 

minnətdarlıqda qeyd edilməlidir. 

Naxçıvan diyarının tarixi taleyini, yəni, onun Azərbaycan SSR-nin tərkibində Muxtar Respublika kimi 

qalmaq imkanlarını Moskva və Qars müqavilələri reallaşdırdı. Moskva danışıqlarında Azərbaycanın 

nümayəndəsi B. Şahtaxtinskinin 1921-ci ilin martın 1-də V. İ. Leninə göndərdiyi məktub əsasında Siyasi 

Büroda Naxçıvan SSR yaradılması və onun Azərbaycanın himayəsi altında qalması barədə qərar qəbul edildi. 

Naxçıvanın Azərbaycanın himayəsi altında olan muxtar ərazi statusu RSFSR ilə Türkiyə arasında 1921-

ci il martın 16-da imzalanmış Moskva müqaviləsində təsbit edildi. Həmin müqavilənin üçüncü maddəsinə 

əsasən, razılığa gəlindi ki, Naxçıvan vilayəti Azərbaycan Respublikasının himayəsi altında və həmin vilayətin 

Azərbaycan tərəfindən heç bir üçüncü dövlətə güzəşt edilməməsi şərti ilə Naxçıvan Muxtar vilayəti təşkil 

olunur. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-nın iştirakı ilə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR, Gürcüstan SSR və 

Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsinə əsasən, Naxçıvanın ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi. 

Müqavilədə göstərilirdi ki, Naxçıvan vilayəti bu müqavilənin üçüncü əlavəsində müəyyən edilmiş sərhədlərdə 

Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edir. 

Bu müqavilələrlə Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan Naxçıvanı Azərbaycanın 

tərkibində muxtar qurum kimi tanımış və ona beynəlxalq hüquqi təminat veriblər. Naxçıvanın statusunun 

beynəlxalq müqavilələrdə əks olunması həm о dövrdə, həm də Azərbaycanın indiki dövründə böyük siyasi 

əhəmiyyət kəsb edən bir fakt kimi qiymətləndirilməlidir. 

Naxçıvan ərazisində sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yaradılmış inqilab və yoxsul komitələri 

sovetlərə seçkilərin keçirilməsinə qədər - 1921-ci ilin axırına qədər fəaliyyət göstərdi. 1921-ci ilin sentyabrında 

isə Naxçıvan SSR Xalq Komissarları Soveti təşkil edildi. 1922-ci il yanvarın 25-də Naxçıvan SSR-in I Sovetlər 

qurultayı ölkə İnqilab Komitəsini ləğv edib Mərkəzi İcraiyyə Komitəsini yaratdı. 

1922-ci il mayın 22-də Azərbaycan K(b)P MK Rəyasət Heyəti Azərbaycan MİK tərəfindən təqdim 

olunmuş Naxçıvan ölkəsi haqqında əsasnaməyə və Naxçıvan SSR Konstitusiya layihələrinə baxdı. Əsasnamədə 

Naxçıvan ölkəsi haqqında deyilirdi: "Naxçıvan ölkəsi... Azərbaycan SSR-in protektoratlığı altında 

respublika elan edilir, Naxçıvan Sovet sosialist Respublikası adlandırılır". 

AK(b)P MK-nın təşəbbüsü ilə Naxçıvanın muxtariyyəti haqqında məsələ 1922-ci ilin noyabrında 

RK(b)P MK Siyasi Bürosunun iclasında müzakirə olundu. 

I Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı (12 dekabr 1922-ci il) Naxçıvan məsələsi üzrə qəbul etdiyi xüsusi 

qərarında Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycan SSR-nin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiq etdi. 

Maraqlıdır ki, məsələnin bu cür müzakirə olunub, qərar qəbul edildiyi bir zamanda 1923-cü ilin 

yanvarında RK(b)P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin Rəyasət Heyəti AK(b)P MK-ya təklif edir ki, "Naxçıvanı 

muxtar vilayətə, Naxçıvan İcraiyyə Komitəsini isə Naxçıvan Ölkəsinin İcraiyyə Komitəsinə çevirsin". 

AK(b)P MK katibliyi həmin qərarı müzakirə edərək (21 yanvar 1923-cü il) Naxçıvan MİK və XKS ləğv 

etdi və Naxçıvan Ölkəsinin İcraiyyə Komitəsini yaratdı. Naxçıvan Ölkə Partiya Komitəsi Azərbaycan K(b)P 

Naxçıvan Ölkə Komitəsi adlandırıldı. 

Növbəti gün Azərbaycan K(b)P MK Rəyasət Heyəti qərara aldı ki, bu məsələ Naxçıvan Ölkə Partiya 

konfransında və Naxçıvan Ölkəsi sovetlər qurultayında müzakirə edilsin. 

Artıq Sovet totalitar rejiminin işə saldığı təbliğat maşını göstərməyə çalışırdı ki, guya bütün Naxçıvan 

ölkəsinin zəhmətkeşləri Naxçıvan Muxtar Respublikası əvəzində, Muxtar ölkənin yaradılmasını ürəkdən 

bəyənir. Bunun üçün partiya və sovet hökumətinə dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər.  
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1923-cü il fevral ayının 27-də III Ümumnaxçıvan Sovetlər qurultayı Naxçıvan SSR-in muxtariyyət 

hüquqları əsasında Azərbaycan SSR-nə daxil edilməsi haqqında qərar qəbul etdi: "Fəhlə və kəndlilərimizin 

mənafeyinin qorunması rəhnin, mədəni, iqtisadi inkişafımızı və təriqqətimizi biz, ancaq Azərbaycanla 

birlikdə görürük". 

1923-cü ilin iyununda Azərbaycan MİK-nin üçüncü sessiyası Naxçıvan ölkəsini Azərbaycan SSR-nin 

muxtar hissəsi kimi onun tərkibinə daxil etmək haqqında Naxçıvan Sovetlər qurultayının xahişini təsdiq etdi. 

Həmin ilin dekabrında RK(b)P MK Rəyasət Heyəti Naxçıvan Ölkəsinin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına çevrilməsi məsələsini müzakirə etdi və Azərbaycan MİK-ə təklif etdi ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yaradılması məsələsini hazırlayıb Zaqafqaziya MİK qarşısında qoysun. 1923-cü il dekabrın 31-

də Azərbaycan MİK Naxçıvan Muxtar Diyarının Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasına çevrilməsi haqqında qərar qəbul edərək onun təsdiq olunmasını Zaqafqaziya MİK-dən xahiş 

etdi. 

Zaqafqaziya MİK bu qərarı müzakirə edərək (8 yanvar 1924-cü il) Naxçıvan vilayətinin Azərbaycan 

SSR tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası adlandırılmasını təsdiq etdi. Naxçıvan MSSR 

MİK-in 1924-cü il yanvarın 18-də keçirilmiş birinci plenumu bu qərarı təsdiq etdi. 

Azərbaycan SSR MİK-in 1924-cü il 9 fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar diyarının Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi təsdiq edildi. Bu Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir 

siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət idi. 

Naxçıvan 1921-ci ildən Azərbaycanın muxtar qurumu kimi idarə olunurdusa da 30-cu illərin ortalarına 

qədər о bütün rəsmi sənədlərdə "Naxçıvan SSR" adlandırılmış, "Muxtar" sözü adında öz əksini tapmamışdı. 

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan diyarının muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin 

spesifik ərazi mövqeyi-geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi. Çünki üç tərəfdən Ermənistanla həmsərhəd olması 

Naxçıvanı Azərbaycanın digər torpaqlarından ayırırdı. Həmçinin, o, cənubda və cənub-qərbdə İran və Türkiyə 

ilə həmsərhəd idi və ərazi baxımından Azərbaycandan aralı düşmək Naxçıvanın inzibati idarəçiliyini qəza və ya 

rayon hüquqlarında təşkil etməyə imkan vermirdi. Ona görə də, Naxçıvan diyarına muxtar respublika statusunun 

verilməsi milli mənsubiyyətinə görə deyil, daxili və xarici amillərə, coğrafi mövqeyinə, geosiyasi vəziyyətinə, 

beynəlxalq müqavilələrə əsasən, mümkün olmuşdu. 

Muxtar qurumlar yaranma əsaslarına görə milli-ərazi və inzibati-ərazi növlərinə ayrılır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası dövlətin əsas ərazilərindən tam təcrid olunmuş "anklav" ərazi kimi geosiyasi əsasa görə 

yaranmışdı. Belə coğrafi-siyasi əlamət tarixi zərurət kimi Naxçıvana muxtar hüquqların verilməsini 

şərtləndirmiş və özünüidarə hüququnun tanınmasına yol açmışdı. 

Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusu bir neçə mərhələdən ibarət olmuşdur. 

1921-ci ilin martın 16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü ilin 

iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 

1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvanın muxtariyyət statusu qazanması mürəkkəb və çox çətin şəraitdə əldə olunmuş 

mühüm tarixi nailiyyətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası statusu bu bölgənin sonrakı tarixi taleyində onun 

ərazisinin qorunub saxlanılması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox böyük rol oynamışdır. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi bazasının yaradılması 1924-cü ilin aprelində Azərbaycan 

SSR MİK tərəfindən təsdiq edilmiş Naxçıvan MSSR haqqında Əsasnamənin qəbulu ilə başlamışdır. 

Əsasnaməyə görə, Naxçıvan Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi ona Muxtar Respublika şəklində daxil 

olurdu. Naxçıvanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasibətləri Azərbaycanın Konstitusiyası ilə müəyyənləşdirilirdi. 

Qeyd etməliyik ki, bu Əsasnamə Muxtar Respublikanın ictimai, siyasi, iqtisadi həyatını tənzimləyən əsas 

qanunverici akt olmuşdur. Bununla da, Naxçıvan özünün qanunverici orqanları, icra hakimiyyəti olan muxtar 

quruma çevrilmişdi. Bu isə 1926-cı il aprelin 18-də qəbul edilmiş Naxçıvan MSSR-in Konstitusiyasında hüquqi 

cəhətdən təsbit olundu. 

Onu da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi xarakterli siyasi muxtariyyətə aiddir. iqti-

sadi muxtariyyət müəyyən inzibati-ərazi sərhədləri çərçivəsində iqtisadi məsələlərdə avtonom qərarlar qəbul 

etmək səlahiyyətinə malikdir. Naxçıvan MR bundan əlavə dövləti əlamətlərə də malikdir ki, bu da onun siyasi 

muxtariyyətinə şərait yaradır. Onun xüsusi adi, Konstitusiyası və qanunları, ali hakimiyyət orqanları və 

atributları mövcuddur. Muxtariyyətin siyasi xarakteri onun dövləti atributlara malik olmasını nəzərdə tutsa da, 
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muxtar qurum beynəlxalq münasibətlərdə heç bir hüquqların daşıyıcısı ola bilməz. Ona görə də, Naxçıvana 

muxtariyyət inzibati-ərazi çərçivəsində geosiyasi əsasla verildiyindən, suverenliyə malik olmadığı və formal 

dövləti atributlarla kifayətləndiyinə görə, unitar dövlət üçün heç bir təhlükə törədə bilməz. 

Naxçıvan MR Konstitusiyasındakı bütün maddələr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsas 

müddəalarından irəli gəlir və unitar dövlətin tələblərinə uyğundur. 

1926-cı ildə qəbul edilmiş Muxtar Respublikanın ilk Konstitusiyası Naxçıvan diyarına bəzi sahələrdə 

daha geniş səlahiyyət vermişdi. Təkcə belə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 1926-cı il Konstitusiyasına görə, 

Təbriz, Maku, Xoy şəhərlərində Naxçıvanın konsulluqları, Zaqafqaziya respublikalarının paytaxtlarında 

nümayəndəlikləri, Qarsdakı Rusiya konsulluğu yanında müvəkkilliyi olmuş, 1938-ci ilə kimi Muxtar 

Respublikada Türkiyənin hərbi nümayəndəliyi, İran konsulluğu fəaliyyət göstərmişdir. 

Naxçıvanın muxtariyyət statusuna malik olması onun gələcək təhlükəsizliyi üçün mühüm təminatdır. 

Belə ki, Naxçıvan bölgəsinə edilən hər hansı bir təcavüz və ya torpaq iddiası, hüquqi statusuna yönəlmiş qəsd 

təkcə Azərbaycanın deyil, müqavilə iştirakçısı olan bütün region dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatların 

mənafeyini pozduğu üçün indiki müharibə vəziyyətində belə üstünlük əvəzedilməz siyasi-hüquqi imtiyazdır. 

Naxçıvanın Muxtar Respublika statusu bu bölgənin sonrakı tarixi taleyində çox mühüm rol oynamışdır. 

Təsadüfi deyildir ki, bu cəhətləri nəzərə alan görkəmli dövlət xadimi, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

1998-ci il yanvarın 14-də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının iclasında demişdir: 

"Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti 

Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. 

Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq". 

Sovetlər dövründə Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının tərkibində özünəməxsus inkişaf yolu 

keçmiş, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Lakin bununla 

yanaşı, Naxçıvan diyarının da qismətinə sovet bolşevik terrorundan, zorakı kollektivləşmədən, 30-cu illərin 

siyasi repressiyalarından "pay" düşmüşdür. 

İkinci Dünya Müharibəsinin qanlı-qadalı cəbhələri Naxçıvanın igid oğul və qızlarının da mərdliyini, 

vətənpərvərliyini, dəyanətini bir daha sınağa çəkdi. Keçmiş İttifaqın digər xalqları kimi, Naxçıvan torpağının 30 

mindən çox yetirməsi də sinələrini sipər   edərək düşmənə qarşı mərdliklə döyüşdü. Qəhrəman naxçıvanlılardan 

15 mindən çoxu öz həyatını qurban verdi. Naxçıvan əhalisi həm özünü, həm cəbhəni çörəklə təmin etdi, həm də 

aclıq çəkən bölgələrə yardım əlini uzatdı. 

Müharibədən sonra, xüsusilə də, 60-70-ci illərdə Naxçıvan diyarı quruldu, tikildi, inkişaf etdi. Naxçıvan 

MSSR qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və mədəniyyətə malik çiçəklənən diyara çevrildi. 1980-ci ilin 

sonuna yaxın məhsul istehsalı 1924-cü ilə nisbətən 180 dəfədən çox artdı. Naxçıvan şəhərində 45 min nəfər 

əhali üçün yeni yaşayış massivləri salındı. 

Lakin 80-ci illərin sonlarında respublikada siyasi vəziyyət xeyli mürəkkəbləşmişdi. Sovet imperiyasının 

süqut etdiyi bir vaxtda İttifaq rəhbərliyinin ikiüzlü siyasəti, erməniləri müdafiə etmələri milli münasibətlərə 

rəvac verdi. Bundan istifadə edən erməni daşnakları bir tərəfdən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistana 

qatmaq üçün açıq-aşkar mübarizə aparır, digər tərəfdən isə azərbaycanlıları öz ata-baba yurdu olan, indiki 

Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycandan zorla, silah gücünə qovurdular. Bu qovulan azərbaycanlıların bir 

hissəsi Naxçıvana gəlirdi. 

1990-cı ilin yanvarın 19-da, qanlı Bakı faciəsindən bir neçə saat əvvəl ermənilərin Muxtar 

Respublikanın Sədərək qəsəbəsinə təcavüzü başlandı. SSRİ rəhbərliyinin riyakar mövqe tutması səbəbindən 

xalqın tələbi ilə Naxçıvan MSSR Ali Soveti о zaman üçün misli-bərabəri olmayan bir qərar qəbul etdi - 

Naxçıvan MSSR SSRİ tərkibindən çıxdı. 

Dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi, 1990-1993-cü illərdə burada yaşayıb 

fəaliyyət göstərməsi bu bölgəni erməni təcavüzündən xilas etdi. Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanın təcavüzündən müdafiə edilməsində, son dərəcə çətin 

vəziyyətdə bölgənin idarə olunmasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti, müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edən qərarların qəbul edilməsi, tariximizin ən parlaq səhifələrindəndir. Heydər Əliyevin sədrliyi 

ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MR AN Məclisinin birinci sessiyasında məhz Onun təşəbbüsü ilə 

Naxçıvan MSSR adından "Sovet", "Sosialist" sözləri çıxarıldı və diyarın bundan sonra Naxçıvan Muxtar 

Respublikası adlandırılması qərara alındı. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 1918-ci ildə qəbul etdiyi 
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Dövlət bayrağı Naxçıvan MR-in də Dövlət bayrağı kimi qəbul olundu. 1990-ci il 20 Yanvar, Bakı hadisələrinə 

siyasi qiymət verildi, 31 Dekabr günü Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü kimi qəbul edildi. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan MR AN Məclisinin fövqəladə sessiyasında xalqın təkidli istək və 

arzusu ilə Heydər Əliyev Muxtar Respublika AN Məclisinin sədri vəzifəsini öhdəsinə götürdü. Bir vaxtlar SSRİ 

kimi nəhəng bir dövlətin liderlərindən olan bir insanın Naxçıvan kimi kiçik bir diyara başçılıq etməsi, özünün 

qeyd etdiyi kimi, ömrünün qalan hissəsini də xalqına xidmətə həsr edən bir vətənpərvərin ağır günlər keçirən 

vətəninə, xalqına təmənnasız xidməti idi. Heydər Əliyevin möhkəm iradəsi, qətiyyəti, dövlətçilik təcrübəsi 

sayəsində Naxçıvan ərazisi düşmənlərdən qorunub saxlandı, sərhədlərinin təhlükəsizliyi təmin edildi. Artıq 

1993-cü ilin yayına doğru Naxçıvan möhkəm dövlətçiliyin, siyasi sabitliyin hakim olduğu bir bölgə idi. 1993-cü 

ilin iyununda Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldi. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan islahatlar 1993-cü ildən sonra uğurla davam etdirildi. 

1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi, 

Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə ilk demokratik seçkilər keçirildi. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali 

Məclisinin 1995-ci il dekabrın 16-da keçirilən ilk sessiyasında Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublika Ali 

Məclisinin sədri seçildi. 

Naxçıvan MR-in yeni Konstitusiyası hazırlandı və Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildi (1998, 26 de-

kabr). 

Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə bölgənin üzləşdiyi 

problemlər müəyyənləşdirildi və onların həllinə başlanıldı. Naxçıvan MR-in xarici əlaqələri xeyli artdı. Keçid 

məntəqələri istifadəyə verildi, sərhədyanı ticarət canlandırıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsinə, əhalinin sosial-

iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verildi, yeni iş yerləri yaradıldı, sərhədlərin etibarlı 

təhlükəsizliyi təmin edildi. Naxçıvan MR-də irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri genişləndi, 

tarixə, mədəniyyətə, təhsilə və elmə qayğının yeni mərhələsi başlandı, səhiyyənin inkişafına diqqət artırıldı. 

Aparılan siyasət regionun Azərbaycanın tərkibində ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına, milli 

dövlətçilik strukturunun möhkəmləndirilməsinə və Naxçıvan diyarının Şərqin qapısı kimi daha da inkişaf 

etdirilməsinə geniş imkanlar açır. 

Artıq indi Naxçıvan Muxtar Respublikası yüksək inkişaf tempinə görə, əvvəlki bütün illərdəkindən 

fərqlənir, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatı ilə 

həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf yolunu uğurla davam etdirir. 

 

Səlim Loğmanoğlu 

(Yazıda AMEA-nın həqiqi üzvü  

İsmayıl Hacıyevin materiallarından istifadə edilib) 

 
Yeni Azərbaycan.- 2009.- 24,25, 30 aprel- №75, 76, 79.-S. 6. 
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Tariximizin öyrənilməmiş səhifələri üzə çıxarılır 

 
"Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan" mövzusunda keçirilən beynəlxalq simpoziumda 

yeni mülahizələr səslənib 

 

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, ölkə 

iqtisadiyyatının dirçəldilməsi sahəsində görülən işlərlə yanaşı, xalqımızın tarixinin, dilinin, ədəbiyyatının, 

arxeologiya və etnoqrafiyasının, folklorunun və adət-ənənələrinin, milli dəyərlər sisteminin Sovetlər 

birliyinə xas olan ideoloji baxışlardan təmizlənməsi, xalq yaradıcılığının elmi dəlil və konkret faktlar 

əsasında yenidən araşdırılması sahəsində əməli işlərə başlanılıb. Milli özünüdərk prosesinin güclənməsi 

dünənimizə, keçmişimizə olan bağlılığımızı daha da artırıb. Bu sahədə də xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. Düşüncə və təfəkkürümüzdə yaranan bu dəyişikliklərə görə də 

ilk növbədə özümüzü müdrik və uzaqgörən dövlət xadiminə borclu bilirik. Böyük öndər bu barədə 

deyirdi: "Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tarixi 

təhrif etmək də olmaz, tariximizdəki qara ləkələri, qara səhifələri unutmaq da". 

 

Ümummilli liderin Azərbaycan tarixşünaslığına verdiyi mühüm töhfələrdən biri də regionların tarixinin 

öyrənilməsi ilə bağlı olub. Belə yanaşmanın nəticəsidir ki, Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi sahəsində də 

əhəmiyyətli dönüş yaranıb. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və milli dövlətçilik 

tarixində mühüm yer tutan Naxçıvan tarixinin ardıcıl öyrənilməsi zərurətindən danışaraq demişdir: 

"Ermənistanın apardığı təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində Azərbaycandan qismən təcrid olunmuş vəziyyətdə, 

blokada şəraitində yaşamaq məcburiyyətində qalan, tez-tez bədnam qonşuların ərazi iddiaları obyektinə çevrilən 

Naxçıvanın tarixinin hələ də tədqiq edilməyə ehtiyacı olan səhifələri açılmalı, Azərbaycanın qədim və zəngin 

tarixə, mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan bu diyarının tam dolğun, obyektiv tarixi 

xalqımıza, habelə dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmalı, erməni siyasətçilərinin tarixi saxtalaşdırmaq 

cəhdlərinə tutarlı cavab verilməlidir". 

Ötən həftənin cümə günü Naxçıvan şəhərində öz işinə başlayan "Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və 

Naxçıvan" beynəlxalq simpoziumu da ulu öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Prezidenti ilham Əliyevin 

bölgənin qədim tarixinin öyrənilməsi sahəsində qarşıya qoyduqları vəzifələrin həlli istiqamətində atılan daha bir 

əməli addımdır. Beynəlxalq simpoziumun işində Rusiyanın, Misirin, Türkiyənin və İranın tanınmış tədqiqatçı 

alimləri də iştirak edib. 

Simpoziumun açılış mərasimində çıxış edən muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov belə 

bir cəhəti xüsusi qeyd etdi ki, bu yurdun ən böyük sərvətlərindən biri bəşəriyyətin ikinci atası sayılan həzrət 

Nuh peyğəmbərin də vətəni olmasıdır. Qədim dövrlərdə və orta əsrlərdə Naxçıvanın tarixindən bəhs edən 

tədqiqatçılar, alim və səyyahlar Nuh peyğəmbər və Naxçıvan bağlılığından danışsalar da, bu barədə yazılı 

mənbələr qoyub getsələr də, Sovetlər birliyi dövründə "Nuh - Naxçıvan" mövzusu qadağan olunmuş, elmi 

ədəbiyyatlarda işlədilməsinə icazə verilməmişdir. Məsələn, Naxçıvanda nəşr olunan "Sovet Naxçıvanı" 

qəzetinin 1986-cı il 30 yanvar tarixli nömrəsində Nuhun gəmisinin Naxçıvan ərazisindəki Gəmiqayada quruya 

çıxması, buradakı runik yazılarda gəmi təsvirinin verilməsi barədə fikirləri, bütövlükdə Nuh peyğəmbər və 

Naxçıvan əlaqələrinə dair elmi təhlilləri özündə əks etdirən "Xalqımızın mənlik heykəli" adlı yazının dərc 

edilməsi mərkəzi hakimiyyət tərəfindən ciddi etirazla qarşılanmış, partiya orqanlarının büro və plenum 

iclaslarında sərt tənqid olunmuş, "Nuh əyyamı" dövrünün əfsanəvi süjetini milli iftixar mövzusu kimi qələmə 

verdiyinə görə" qəzetin rəhbərliyi ciddi cəzalandırılmışdı. 

Sovet tarixşünaslığı uzun illər Nuh peyğəmbər və Naxçıvan bağlılığını qətiyyətlə təkzib etməyə 

çalışmış, о dövrün elmi ədəbiyyatlarında, hətta Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra nəşr olunan bir sıra 

tədqiqat materiallarında da "Naxçıvan" sözünün mənşəyi barədə ziddiyyətli fikirlər irəli sürülmüşdür. Bəzi 

tarixçilər yunan mənbələrinə istinad edərək "Naxçıvan" sözünün Naksuana kimi yazılmasından, digərləri isə 

qədim ərəb mətnlərində Nəşəva kimi işlənməsindən istifadə edərək Naxçıvan ifadəsində yad elementlər 

axtarmağa cəhd göstərmişlər. Bu sözü elamların allahı ilə əlaqələndirənlər, qədim tayfa adından yarana 

biləcəyini fərz edənlər də olub. Bir sıra alimlər isə Naxçıvanı "Nəqşicahan", yəni "dünyanın bəzəyi" kimi başa 

düşmüşlər. 
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Mülahizələrin çoxluğuna baxmayaraq, uzun illər elmi fikir əsasən yad mənbələr üzərində köklənmiş, az 

sayda tədqiqatçı "Naxçıvan" sözünün Nuh peyğəmbərlə bağlılığını əsaslandırmağa çalışmışdır. Bu söz məhz 

"Nuh" ifadəsi ilə bağlıdır və "Naxçıvan" "nuhçular" ın, "Nuh tərəfdarlarının məskəni" deməkdir. 

XIX əsrin 80-ci illərində Naxçıvanda yaşayıb-işləmiş tanınmış rus maarifçi-ziyalısı K.A.Nikitinin də 

yerli əhali arasından topladığı materiallarda Naxçıvan şəhərinin Nuh peyğəmbər tərəfindən salınmasına dair 

konkret mətləblər ifadə olunmuşdur: "Nuh hazırda Naxçıvan şəhərinin olduğu yerdə məskunlaşmışdır. O, 

burada gələcək şəhərin əsasını qoymuş və ailəsini orada yerləşdirmişdir. Şəhərin "ilk məskunlaşma yeri", 

"birinci dayanacaq" mənasını bildirən adı da buradan əmələ gəlmişdir". Akademik Ağamusa Axundov da öz 

tədqiqatlarında "nax" etnosunun nəticə etibarilə Nuh adından yaranması barədə ehtimal irəli sürüb. Onun 

fikrincə, "toponimin birinci tərkib hissəsi "Nax" Nuh peyğəmbərin adının fonetik variantıdır..." Akademik İsa 

Həbibbəylinin fikrincə də, "etnos mənasında "Nax" elə Nuh deməkdir. Naxların da, naxçıların da Nuh 

peyğəmbərin törəmələrinin davamçıları olmaları məntiqi mənada qəbul edilən mülahizədir". 

Beynəlxalq simpoziumun plenar iclasında AMEA Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvi, 

tarix elmləri doktoru, professor Yaqub Mahmudov "Dünya tarixində Naxçıvan", Atatürk Araşdırma Mərkəzinin 

rəhbəri, AMEA-nın müxbir üzvi, filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Cəfərov "Azərbaycan türklərinin 

təfəkküründə Nuhun tufanı", türkiyəli professor Yaşar Kalafat "Ümumtürk tarixində tufanın tarixi məsələsi və 

Kantura oğulları", AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev "Nuh türbəsi tarixi 

mənbələrdə" mövzularında çıxış ediblər. 

Sonra beynəlxalq simpozium 3 bölmə iclaslarında öz işini davam etdirib. Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin rektoru akademik İsa Həbibbəyli, AMEA Şərqşünaslıq institutunun direktoru professor Gövhər 

Baxşəliyeva, AMEA-nın müxbir üzvləri Hacıqadir Qədirzadə, Vəli Baxşəliyev və Əbülfəz Quliyev, Türkiyənin 

Egey, İranın Tehran Müəllimlər, Misirin Qahirə, əl-Əzhər universitetlərinin professorları Fikrət Turkmen, Rza 

Heybəri, Məhəmməd Fəhmi, Hani Ebrahim əs-Sisi, Hamdi Mahruz, Türk Dili Qurumunun əməkdaşı professor 

Nail Tan və başqaları bu iclaslarda çıxış ediblər. Ümumiyyətlə, iki gün davam edən konfransda tədqiqatçı 

alimlərin 40 - dan artıq çıxışı dinlənilib. Araşdırmalar nəticəsində tədqiqatçı alimlər həm də bu qənaətə gəliblər 

ki, "ümumdünya tufanı" və Nuhla əlaqədar rəvayətlər daha çox Naxçıvanla bağlı olmuşdur. "Nuh əfsanəsi" adlı 

rəvayətdə belə deyilir ki, Nuh Nəbi oğlanlarıyla Naxçıvanda məskən saldı. Gəmisi də Ordubadın Nəsirvaz kəndi 

yaxınlığındakı Gəmiqayada qaldı. "Nuhdaban əfsanəsi"ndə isə belə bir motiv var: Nuh peyğəmbər öz 

övladlarına deyir ki, burada hər şey öz qidasını oddan-alovdan alır. Yanan dağların biri Gəmiqaya, biri İlandağ, 

biri Ağrıdağdır. Bu arada yurd salın. Dediyim üç dağ sizə qüvvət, bərəkət verəcək. Şərdən, yağıdan qoruyacaq. 

Qədim yunan alimi Klavdi Ptolomey bizim eranın ikinci əsrində ilk dəfə olaraq Naxçıvanı Nuh 

peyğəmbərin məskəni kimi xatırlatmış, XVI əsrin görkəmli ərəb alimi, coğrafiyaşünas əl-Şərifi nəinki Nuh 

peyğəmbərin qəbrinin, hətta gəmisinin də qalıqlarının Naxçıvanda olması barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

Eradan əvvəl I əsrdə yaşamış yəhudi alimi İosif Flavi Naxçıvan torpağını Nuhun gəmisinin dayandığı ilk ərazi 

hesab etmişdir. Rus tədqiqatçısı Smirnov Nuhun qəbrinin Naxçıvanda olduğunu söyləmiş, hətta onun yerini də 

göstərmişdir. Rus tədqiqatçısı Nikitinin 1882-ci ildə Tiflisdə nəşr olunan "Qafqaz ölkəsi və tayfalarının təsviri 

üçün materiallar" məcmuəsində nəşr olunan "Naxçıvan mahalı və Naxçıvan şəhəri" adlı irihəcmli məqaləsində 

deyilir: "Tufandan sonra... Nuh hazırda Naxçıvan şəhərinin yerləşdiyi yerdə məskən saldı. О öz ailəsi ilə burada 

qərar tutdu. Və gələcək şəhərin əsasını qoydu. Şəhərin ilk məskunlaşma yeri mənasını bildirən adı da buradan 

meydana gəlmişdir". 

Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərli ötən əsrin 20-ci illərində Nuh peyğəmbərin Naxçıvandakı 

türbəsinin rəsmini 6 dəfə naturadan kətan üzərinə köçürmüşdür. Həmin nadir əsərlər Naxçıvandakı Bəhruz 

Kəngərli muzeyində mühafizə və nümayiş etdirilir. 

Çıxışlarda belə bir fikir də xüsusi vurğulandı ki, bu gün dünya xəritəsinə nəzər salsaq, heç bir yerdə 

Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında olduğu qədər Nuh peyğəmbərlə bağlı yer adlarına rast gəlmək 

mümkün deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda olan və eradan əvvəl 4-cü minilliyə aid 

edilən Gəmiqaya təsvirləri, Nəbi yurdu, Naxçıvan, Nehrəm, Nəhəcir, Nuhdaban, Nuhgədikvə Peyğəmbərayağı, 

Haçadağ kimi yer adlarının, yaşayış məskənlərinin mövcudluğu Nuh peyğəmbərin bu torpaqda yaşamasının 

daha bir əyani sübutudur. 

Bəzi elmi mülahizələrdə irəli sürülən "Nuh peyğəmbər və tərəfdarları nə üçün məhz Naxçıvanı 

seçmişlər" sualınada elmi müzakirələrdə cavab tapılıb. Bildirilib ki, bu, əsasən Naxçıvanın relyefi, yerüstü təbii 
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sərvətləri, coğrafi mövqeyi ilə bağlı olub. Arazboyu və dağətəyi zonada əkinçiliyin və sənətkarlığın, dağlıq 

ərazidə heyvandarlığın inkişafı üçün yaranmış əlverişli şərait, mövcud 11 iqlim qurşağından 9 - nun Naxçıvanda 

olması daş dövründən başlayaraq insanların burada məskunlaşması ilə nəticələnmişdir. Eradan əvvəl dördüncü 

minilliyə aid Kültəpə, Qazma, Kilid, Oğlanqala, Govurqala, Daşqala mağara-yaşayış yerləri Naxçıvanın qədim 

sivilizasiyanın əhəmiyyətli mərkəzlərindən biri kimi formalaşmasının canlı nümunəsidir. Burada aparılan 

arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkarlanmış daş və metal dövrünün abidələri, Nuh peyğəmbərlə bağlı olan 

Gəmiqaya təsvirləri, mükəmməl sənətkarlıq nümunələri kimi diqqəti cəlb edən boyalı qablar texnologiyası, xalq 

sənətkarlığının inkişaf etmiş və dövrümüzə qədər gəlib çatmış digər sahələri Naxçıvanın ilkin şəhər 

mədəniyyətindən xəbər verir. Azərbaycanda Eneolit, Kür-Araz və boyalı qablar mədəniyyətinin əsas ocaqları 

Naxçıvandadır. Bunlar bir daha sübut edir ki, minilliklər boyu Naxçıvan ərazisində ardıcıl və intensiv həyat 

olmuş, eradan əvvəl beşinci-üçüncü minilliklərdə burada məskunlaşmış insanların iqtisadi, ictimai və mədəni 

həyatında ciddi dəyişikliklər baş vermiş, iri tayfa ittifaqları meydana gəlmiş, Naxçıvan şəhəri yaranmışdır. 

Beynəlxalq simpoziumda Naxçıvan şəhərinin yaşı məsələsinə də toxunulub. Qeyd olunub ki, tarixi 

mənbələrdə dünya tufanının ən azı 7 min 500 il bundan əvvəl baş verdiyi göstərilirsə, onda Naxçıvan da bu 

dövrdən etibarən yaşayış məskəni kimi seçilmiş, əlverişli təbii-coğrafi şərait burada əkinçiliyin, maldarlığın, 

sənətkarlığın müxtəlif sahələrinin inkişafına səbəb olmuş, ticarət əlaqələri yaranmışdır. Göstərilən şərtlər erkən 

şəhər mədəniyyətinin formalaşmasında əsas amillərdən hesab edildiyindən bu gün Naxçıvan şəhərinin 5 min il 

bundan əvvəl yarandığını söyləmək mümkündür. 

Əgər bu gün Duzdağ mağarasından tapılmış daş alətlərin tarixi beş min illə ölçülürsə, onda burada insan 

məskunlaşmasının, şəhərsalma mədəniyyətinin tarixi də 5 min ildən yuxarıdır. 

Dünya tufanının ilk yazılı variantı olan və eradan əvvəl dördüncü minilliyin ortalarına aid edilən Şumer 

əfsanəsi ilə Naxçıvan arasında bağlılıq da bu qədim şəhərin 5 min ildən artıq yaşı olduğunu göstərməkdədir. Bu 

bağlılığın da tarixi kökü vardır. Belə ki, Naxçıvan mədəniyyəti Mesopotamiya, Babil, Xett və digər bu kimi 

antik mədəniyyət mərkəzləri ilə sıx əlaqələr şəraitində inkişaf etmiş, özünəməxsus formalaşma mərhələsi 

keçmişdir. 

Sovet dövrü tədqiqatlarında Naxçıvan şəhərinin yaşı 3000-3500 il arasında göstərilib. Bunun səbəbi 

Naxçıvan şəhərinin yaşı ilə bağlı araşdırmaların lazım olan yerdə aparılmaması, Naxçıvan şəhərinin Nuh 

peyğəmbərlə bağlılığının elmi tədqiqatlardan kənarda qalmasıdır. Bu baxımdan, yenidən Naxçıvanın yaşı 

məsələsinə qayıtmalı, tədqiqatlar bu ərazidə aparılmalı, Naxçıvan şəhərinin indiki ərazisini əhatə etməlidir. 

Tədqiqatçı alimlər həm də bu fikirdədirlər ki, Nuhçıxan (Naxçıvan) Nuhun törəmələrinin və ya yaxın 

tərəfdarlarının formalaşdırdığı yaşayış məskəni olub. Nuhçıxan sözü də Naxçıvan adının ilkin variantı, yaxud ilk 

əsas variantlarından biri kimi qəbul olunmalıdır. 

Beynəlxalq simpoziumun iştirakçıları Naxçıvan şəhərində Köhnə Qala deyilən ərazidə Nuh 

peyğəmbərin məzarüstü türbəsi ilə də tanış olublar. iki il əvvəl aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində Nuh 

peyğəmbərin məzarüstü türbəsinin yeri müəyyən olunmuş, aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı türbənin özülü, 

naxış elementləri tapılaraq bərpa işlərinə başlanılmışdır. 

Üç hissədən - sərdabə, türbə və konusvari örtükdən ibarət olan bu səkkizguşəli abidə Naxçıvan 

memarlıq məktəbinin ənənələri əsasında inşa olunub. Kaşı daşlarla işlənən həndəsi ornamentlər abidəyə xüsusi 

yaraşıq verir. 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2009.-29 aprel.- №91.-S.6 
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Naxçıvan abidələrində qədim tariximiz yaşayır 
 

Naxçıvan Azərbaycanın incisi olmaqla yanaşı xalqımızın tarixini əks etdirən abidələri özündə 

cəmləşdirən bir diyardır 

 

Qədim Naxçıvan torpağı öz tarixi abidələri və yüksək inkişaf etmiş mədəniyyəti ilə bu gün dünyada 

məşhurdur. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan mədəniyyətinin yüksək qiymətləndirilməsi bu 

mənada heç də təsadüfi deyil. Belə yüksək qiymətdə elə Naxçıvan abidələrinin. mədəniyyətinin də xüsusi payı 

var. 

 

Bu gün düşmənimizə çevrilən və bizə qənim kəsilən, daim düşmənçilik mövqeyində dayanan ermənilər 

əsrlər boyu Azərbaycanın incisi olan Naxçıvan torpaqlarına, onun tarixi abidələrinə hədsiz və yersiz iddialar 

irəli sürür, beynəlxalq ictimaiyyətə başdan-ayağa yalan, qeyri-obyektiv məlumatlar yayırlar. Lakin bu qədim 

diyarda aparılan tədqiqatlar bir daha sübut edir ki, Naxçıvan torpağı bütün tarixlərdə Azərbaycan türklərinin və 

onların əcdadlarının Vətəni olub. Ulularımız özləri dünyadan köç etsələr də, bizə miras qoyub getdikləri tarixi 

və mədəniyyət abidələrinə bu qədim diyarın azərbaycançılıq möhürünü vurmuşlar. Engels yazırdı ki, "Biz 

tarixə riyaziyyat gözü ilə baxmalıyıq, çünki orada ayna var. O aynada nə varsa görünər". 

Tarix də öz isti qoynunda nə yazılıbsa, nə tikilibsə, nə yaradılıbsa, о da hər dövrdə yaşayan insanlara 

yadigardır və insanlar onlardan səmərəli istifadə edərək nəsildən-nəslə ötürməlidirlər. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun "Naxçıvan MR ərazisindəki tarix və mədəniyyət 

abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında" 2005-ci il 6 dekabr tarixli sərəncamından 

sonra AMEA-nın Naxçıvan bölməsi tədqiqatçı işçi qrupu yaradıb və ərazidə olan bütün tarixi və mədəniyyət 

abidələrini tədqiq edib, hər bir abidəyə pasport yazıb. 

2006-2007-ci illərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində Naxçıvan MR ərazisində 1162 abidə qeydə alınıb 

ki, bunun 788-i ilk dəfə olaraq alimlərimiz tərəfindən aşkar edilib. Müəyyən edilmiş abidələrdən 600-ə yaxını 

dünya və ölkə əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidələridir. Bu tədqiqatların məhsulu olaraq Naxçıvan MR-də 

2008-ci ildə bir qrup tarixçi alimin rəhbərliyi və iştirakı ilə "Naxçıvan abidələri ensiklopediyası" adlı qiymətli 

ensiklopediya nəfis şəkildə nəşr edilib. Ensiklopediyanın yazılıb ərsəyə gətirilməsində şəxsən iştirak etmiş 

AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyevlə həmsöhbət olduq. 

- İsmayıl müəllim, siz ensiklopediyanın müəlliflərindən birisiniz. Ensiklopediyanın ərsəyə gətirilməsi 

barədə ətraflı məlumat vermənizi xahiş edirik. 

- Azərbaycanın incisi olan Naxçıvan MR son illərdə sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən çox 

sürətlə inkişaf edir. MR-də həyata keçirilən genişmiqyaslı quruculuq, abadlıq, yenidənqurma işləri ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin və onun siyasi kursunun layiqli davamçısı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, 

Naxçıvan MR АН Məclisinin sədri Vasif Talıbovun adı ilə sıx bağlıdır. Azərbaycanın incisi olan Naxçıvanın 

hərtərəfli inkişafı tarixin heç bir mərhələsində indiki səviyyədə olmamışdır. Naxçıvanın ərazisi ilk insan 

məskənlərindən biridir. Qədim daş dövründən başlayaraq insanlar bu vilayətdə yaşayıb və zəngin, çox qiymətli 

mədəniyyət yaradıblar. Bu torpaqda xalqımızın tarixi, elmi və mədəni irsi formalaşıb. Bəşər sivilizasiyasının ilk 

beşiklərindən olan qədim Naxçıvan diyarı əsrlər boyu Şərqin ticarət, sənətkarlıq, elm və mədəniyyət mərkəzi 

statusunu qoruyub saxlayıb. Naxçıvan həm də Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm yer tutub. 

- Məlumdur ki, eramızdan əvvəl III və II minillikdə Naxçıvanda şəhər məntəqələri yaranıb. Həmin 

mərkəzlər barədə bir az məlumat verəydiniz. 

- Naxçıvan torpağı maddi-mədəni abidələri ilə çox zəngindir. Burada һər addımda ilk insanların 

yaşadıqları mağaralara, qədim yaşayış yerlərinə, erkən şəhər mədəniyyət qalıqlarına, qoç heykəllərinə, türbələrə, 

nadir mədəniyyət abidələrinə rast gəlmək mümkündür. Naxçıvanda Qazma, Əshabi-Kəhf və Kilit mağaraları daş 

dövrü mədəniyyətinin qalıqlarını yaşatmaqdadır. 

Eramızdan əvvəl III və II minilliyin əvvəllərində Naxçıvan ərazisində Oğlanqala, Çalxanqala, 

Govurqala kimi şəhər məntəqələri yaranıb. Hələ I minillikdə xalqımızın bədii təfəkküründə adət-ənənələrini, 

dini-ideoloji təsəvvürlərini əks etdirən qiymətli təsvirlər burada vardır. Memar Əcəmi, Naxçıvaninin fəaliyyəti 

XII əsrdə Naxçıvanda elmin tükənməz imkanlarını nümayiş etdirərək xalqımıza Yusif Küseyir oğlu və 

Mömünə-Xatun türbələri kimi möhtəşəm sənət nümunələri qoyub gedib. Həm orta əsrdə, həm də sonrakı 
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dövrlərdə Naxçıvanda yüzlərlə belə abidə ucaldılıb. Ulu öndərimiz qeyd edib ki, Naxçıvan Azərbaycanın incisi 

olmaqla Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır". 

- İsmayıl müəllim, Naxçıvanın tarixinin öyrənilməsi və abidələrinin MR-də bərpası nə yerdədir? 

- Xatırladım ki, son illər Naxçıvanın tarixinin hərtərəfli öyrənilməsinə, tarixi memarlıq abidələrinin 

bərpasına ciddi fikir verilir. Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin rəhbərliyi ilə keçirilən "Uluslarası qaynaqlarda 

Naxçıvan (1996) beynəlxalq simpoziumu Naxçıvan diyarının tarixinin xalqın milli mənafeyi baxımından, 

obyektiv şəkildə araşdırılmasında mühüm rol oynayıb. Naxçıvan mövzusunda, onun tarixi, mədəniyyəti, 

abidələri, təbii sərvətləri, iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar 350-уə yaxın kitab və monoqrafiya çap olunub, 40-a yaxın 

konfrans və simpoziumlar keçirilib. "Naxçıvan ensiklopediyası" (ikicildlik) və "Naxçıvan tarixi abidələri" 

kitabları çox əhəmiyyət kəsb edib. 

- Bəs Naxçıvan MR-də olan tarixi abidələr necə qorunur və mühafizə olunurmu? 

- MR-dəki ərazilərdə olan tarixi abidələr həm qorunur, həm də mühafizə olunur. Mömünə-Xatun, Qara-

bağlar memarlıq kompleksləri konservasiya edilib, Əshabi-Kəhf, İmamzadə, Buzxana abidələri, Zəviуə 

mədrəsəsi, Came məscidi, İsmayılxan hamamı, Yusif Küseyiroğlu türbəsi, Xan sarayı, Ordubadda Aza körpüsü, 

qədim Zorxana abidələri, Culfada Xanəgah kompleksi, əsaslı bərpa olunub. Bunlardan başqa qədim qoç 

heykəllərini qorumaq, bu nadir nümunələri öyrənmək və təbliğ etmək məqsədi ilə açıq Səma Altında Muzey 

yaradılıb. Gəmiqaya qayaüstü təsvirlərini tədqiq etmək məqsədi ilə elmi ekspedisiyalar yaradılıb, Naxçıvan 

abidələrinin sistemli şəkildə öyrənilməsinə başlanılıb. 

- "Naxçıvan abidələri" ensiklopediyasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? 

- Bu ensiklopediya həm dünya, həm də ölkə əhəmiyyətlidir. Çünki bu ensiklopediyada Naxçıvan MR 

ərazisində olan tarixi, arxeoloji, mədəniyyət, memarlıq, təbiət abidələri, körpü, qala, ziyarətgah və qədim 

yaşayış məskənlərindən bəhs edilir. Ensiklopediyada 600-ə yaxın məqalə dərc edilib, 806 şəkilli sxem, 5 maddi 

mədəniyyət nümunələri verilib. Naxçıvan abidələri ensiklopediyası dünya ictimaiyyətinə Naxçıvan abidələri 

barədə əsl həqiqətləri çatdırmağa xidmət edir, erməni kimi düşmənlərə layiqli cavab verir. Bu ensiklopediya 

həm Azərbaycan, həm də xaricilərin oxunması üçün ingilis dilində nəfis şəkildə çap olunub. Ümidvarıq ki, bu 

qiymətli kitab - ensiklopediya ziyalılarımız və xarici dostlarım üçün yaxşı һədiyyədir, qədim tariximizdir. 

 

Hacı Tofiq SEYİDOV 

Azad Azərbaycan.- 2009.- 28 aprel- №57 (1549)- S. 6. 
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Naxçıvan Azərbaycan torpağı, türk yurdudur 

 

Tarixi faktlar, elmi araşdırmalar Naxçıvanın dünyanın ən qədim şəhər məskənlərindən biri 

olduğunu göstərir 

 
Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən 

biridir. Azərbaycan xalqı bu divarda qədim уə zəngin mədəniyyət yaradıb. Naxçıvan eyni zamanda dünyanın 

ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindəndir. Bu torpaqda Azərbaycan xalqının zəngin tarixi, elmi və mədəni irsi 

formalaşıb. 

"Naxçıvan" sözünün mənşəyini alimlər müxtəlif cür izah edirlər. Xalq etimologiyasına və tarixi 

qaynaqlara görə "Naxçıvan" "Nəqşicahan", yəni "dünyanın naxışı", "dünyanın bəzəyi" sözlərindən yaranmışdır. 

Xalq arasında geniş yayılmış digər bir rəvayətə görə "Naxçıvan" toponimi Nuh peyğəmbərlə, daha doğrusu 

"dünya tufanı" ilə bağlı olub "Nuhçuvan" - "Nuh tərəfdarlarının məskəni", "Nuhun diyarı" deməkdir. Nuh 

peyğəmbərin qəbri də Naxçıvan şəhərindədir.  

Naxçıvan      sözü      "Nakçuana-Naxçuan" - "möcüzəli və yaxşı sular diyarı", yaxud "müalicəvi mineral 

sular ölkəsi" kimi də izah olunur. 

Naxçıvan dünyanın ən qədim şəhər məskənlərindən biridir. Şərqdə və bütün dünyada ən qədim 

şəhərlərdən biri hesab olunur. Orta əsr tarixçisi Stefan Orbelyani Naxçıvan şəhərinin əsasının e.ə. 1539-cu 

ildə qoyulduğu haqda məlumat verib. Sistemləşdirilmiş yazılı mənbələr, Naxçıvan ərazisindən arxeoloji 

qazıntılar zamanı əldə olunan arxeoloji materiallar, məşhur Gəmiqaya qayaüstü yazıları və bu ərazidəki 

digər abidələr bir daha sübut edir ki, Naxçıvan şəhərinin 5 min ilə yaxın yaşı var. 

Midiya dövləti dövründə E. ə. IX - VI əsrlərdə Naxçıvan tanınmış şəhərlərdən biri idi. E. ə. 633-cü ildə 

Naxçıvan skiflərin hücumuna məruz qalaraq xeyli zərər çəkmişdi. E. ə. VI əsrin ortalarından (е. ə. 550 - cü ildə 

Midiya dövləti tənəzzülə uğradıqdan sonra) е.э. IV əsrin 30-cu illərinədək Əhəmənilər dövlətinin hakimiyyəti 

altında olan Naxçıvan IV əsrin sonlarından е. э. I əsrin 1-ci yarısınadək Atropatenanın (Kiçik Midiyanın) 

tərkibində olmuşdur. Bu dövrdə Naxçıvan Yaxın Şərqin bir sıra şəhərləriylə iqtisadi və mədəni əlaqələri xeyli 

genişləndirmiş, antik dövlətlər ilə sıx ticarət əlaqələri yaratmışdı. Eramızın əvvəllərində Naxçıvan Albaniyada 

(Qafqaz) şəhər və vilayət olmuşdur. Qafqaz Albaniyasının Araksena (Arazın orta və aşağı ахап boyunda 

yerləşirdi) vilayəti Naxçıvan ərazisini də əhatə edirdi. Naxçıvan IV əsrdən Sasani dövlətinin tərkibində 

olmuşdur. Sasani hökmdarı II Şapur (309-379) yürüşü zamanı (364-367 illər) Naxçıvanı dağıtmış, şəhərdən 18 

min ailə əsir aparmışdı. Bəzi vaxtlarda Albaniya Sasanilərin nüfuz dairəsində olduğuna görə Naxçıvan da Sasani 

canişinləri-mərzbanlar tərəfindən idarə edilmiş, Sasani mərzbanlarının iqamətgahı Dəbildən (Dvin) Naxçıvana 

köçürülmüşdür. Naxçıvan Sasani hökmdarlarının hərbi strateji mövqelərindən birinə çevrilmişdi. Burada Sasani 

qoşun dəstələri saxlanırdı. Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən və buna görə də mühüm ticarət və sənətkarlıq 

mərkəzi hesab olunan Naxçıvan İran və Gürcüstanla, Qara dəniz limanları, Kiçik Asiya və Beynəlnəhreyndəki 

şəhərlərlə sıx ticarət əlaqəsi saxlayırdı. VI əsrin 1-ci yarısından Naxçıvanda Sasanilərə məxsus zərbxana 

olmuşdur. Bu, Azərbaycanda əп qədim zərbxanalardan biri sayılır. 

VII - VIII əsrlərdə başqa Azərbaycan torpaqları kimi Naxçıvan da ərəblər tərəfindən işğal edildi. 

654-cü ildə Naxçıvanı tutan ərəb əmiri Həbib ibn Məsləmə ilə Naxçıvan əhalisi arasında bağlanmış sülh 

müqaviləsinə görə Naxçıvan əhalisi Xilafətə һəг il cizyə və xərac verməyi öhdəsinə aldı. 656-cı ildə Naxçıvan 

qala divarları ətrafında ərəb və Bizans qoşunları arasında güclü döyüş baş verdi. Bizansa qarşı əsas dayaq 

nöqtələrindən biri olan Naxçıvan Ərəb xilafətinin Azərbaycanda hərbi və inzibati mərkəzi və ərəb əmirlərinin 

əsas iqamətgahı idi. IX əsrdə Xilafət əleyhinə yüksələn Xürrəmi-babəkilər hərəkatı Naxçıvanı da bürümüşdü. 

Ərəb xilafəti zəiflədikdən soma Azərbaycan ərazisində Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər, 

Şəddadilər sülalələrinin və Şəki hakimlərinin idarə etdikləri müstəqil dövlətlər meydana gəldi. 

IX əsrin sonlarında Naxçıvan Sacilər dövlətinin tərkibinə daxil edildi və X əsrin 30-cu illərinədək onun 

hakimiyyətində qaldı. Sacilər dövləti süquta uğradıqdan sonra Naxçıvan bir müddət hələ də onların əmirlərindən 

Deysəm ibn İbrahimin (932-937) ixtiyarında idi. Sonra isə Naxçıvan Salarilər dövlətinin tərkibinə daxil oldu. 

Naxçıvan şəhəri X əsrin 80-ci illərindən etibarən "Naxçıvanşahlıq" adlanan feodallığın paytaxtı olmuş, X əsrin 

sonundan başlayaraq təqribən bir əsr ərzində Azərbaycanın tarixində mühüm rol oynamış Rəvvadilər dövlətinin 
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tərkibinə daxil edilmişdir. Səlcuq sultanı Alp Arslan (1063-72) Azərbaycanın cənub vilayətlərində Rəvvadilər 

dövlətinin hakimiyyətinə son qoyduqdan sonra Naxçıvanda özünə iqamətgah tikdirmişdi. Səlcuqların 

Azərbaycan üzrə canişinliyi Naxçıvanda yerləşirdi. Böyük Səlcuq İmperiyasının süqutundan sonra Azərbaycan 

ərazisində Şəmsəddin Eldəniz (1136-1175) tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Atabəylər - Eldənizlər dövləti 

(1136-1225) yarandı. Bu zaman Naxçıvan Atabəylər dövlətinin paytaxtına çevrildi. Atabəylər dövlətinin 

xəzinəsi Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı Əlincə qalasında saxlanırdı. Azərbaycan hökmdarı Мəһəmməd Cahan 

Pəhləvanın dövründə (1175-1186) Qızıl Arslan, onun ölümündən sonra isə arvadı Zahidə Xatın Naxçıvan 

hakimi olmuslar. Atabəylər - Eldənizlər dövründə Naxçıvan Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və mədəni 

mərkəzlərindən biri kimi dünya miqyasında şöhrət qazanmışdı. 

Naxçıvan 1221-ci ildə monqollar tərəfindən dağıdıldı. Şəhər qarət və talan edildi. 1225-ci ildə 

Xarəzmşah Məhəmmədin oğlu Cəlaləddin Manqburnı Naxçıvanı tutdu. Burada onun əleyhinə üsyan baş 

verdi. XIII əsrin 30-cu illərində Naxçıvan Qızıl Ordanın tərkibinə daxil edildi. 1257-ci ildən isə Hülakilər 

dövlətinin tərkibinə qatıldı. 1253 - ci ildə Naxçıvanda olmuş flamand səyyahı Vilhelm de-Rubruk Naxçıvanı 

təsvir edərək yazırdı ki, monqollar şəhəri dağıdaraq boş səhraya çevirdilər. XIII əsrdə Naxçıvanın 5/6 hissəsi 

tamamilə dağıdılmışdı. XIII əsrin sonlarında Naxçıvan Elxani hökmdarı Qazan xanın hakimiyyətindəki 

şəhərlər sırasına daxil oldu. Qazan xanın həyata keçirdiyi iqtisadi və siyasi islahatlar, Azərbaycanın başqa 

şəhərləri kimi, Naxçıvanın da yenidən bərpa olunub dirçəlməsinə imkan yaratdı. 

Naxçıvan XIV əsrin 50-ci illərindən çobani, cuci, cəlairi və müzəffərilərin hakimiyyəti altında 

olmuşdur. 1386-cı ildə Naxçıvan Qızıl Orda hökmdarı Toxtamış tərəfindən tutulmuş və dağıntıya məruz 

qalmışdı; 1387-ci ildə Naxçıvanı Teymurləngin qoşunları ələ keçirdilər. Əlincəqalada Teymur qoşunlarına 14 il 

(1387-1401) inadlı müqavimət göstərilmişdir. Naxçıvanda hürufilik təriqəti geniş intişar tapmışdı. Həmin 

təriqətin banisi Fəzlullah Nəimi 1394-cü ildə Miranşah tərəfindən Naxçıvanda edam olunmuşdur. Naxçıvan 

1412-ci ildən Azərbaycan türk mənşəli Qaraqoyunlu, 1468-ci ildən isə Ağqoyunlu dövlətlərinin tərkibində 

olmuşdur. XVI əsrə-də Naxçıvan Azərbaycan Səfəvi dövlətinin aparıcı şəhərlərindən biri idi. XVI - XVII 

əsrlərdə Osmanlı-Səfəvi müharibələri (1514, 1553, 1554, 1579, 1585, 1590, 1605, 1635 ) zamanı Naxçıvan 

dəfələrlə əldən-ələ keçərək dağıdılmış, qarət edilmişdir. 1603-cü ildə I Şah Abbas Naxçıvanı hərbi düşərgəyə 

çevirmiş, onun idarəsi Maqsud Sultan Kəngərliyə həvalə olunmuşdur. 1605-ci ildə Naxçıvan ərazisi Osmanlı 

imperiyasına qatılmışdır. 

Naxçıvan XVI əsrdə Azərbaycan, XVII əsrin 2-ci yarısından Çuxursəd bəylərbəyiliklərinə daxil idi. 

XV1-ХVII əsrlərdə Naxçıvan hakimləri Kanvarli tayfa başçılarından təyin olunurdu. XVIII əsrin 

əvvəllərində şəhər Nadir şahın qoşunları tərəfindən tutulmuşdur. Nadir şah öldürüldükdən (1747) sonra 

Kəngarlitayfa başçısı Heydərqulu xan şahın naibi Ağa Həsəni Naxçıvandan qovaraq özünü хan elan etdi. 

Naxçıvan şəhəri xanlığın paytaxtı oldu. 1826-28 - ci illər Rusiya-İran müharibəsi zamanı Naxçıvan rus 

qoşunları tərəfindən işğal olunmuş (1827-ci il, 27 iyun), Türkmənçay müqaviləsinə (1828) əsasən, Rusiyaya 

ilhaq edilmişdir. İşğaldan soma Naxçıvan vilayətinin (1828-40), sonra isə Naxçıvan qəzasının mərkəzi 

olmuşdur. 

1841-ci ildə Naxçıvan qəza mərkəzi-nə çevrildi. Çarizmin həyata keçirdiyi şəhər islahatı (1870) 

Azərbaycanda (Bakı, Gəncə, Nuxa, Şuşa, Naxçıvan və Ordubad) da tətbiq olunmuşdur. 

1917-ci ilin sonlarından ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddialarının xüsusilə güclənməsi 1918-ci ilin 

əvvəllərində real təhlükəyə çevrildi, nizami daşnak silahlı dəstələri Naxçıvanın bir çox kəndlərini dağıdaraq, 

dinc əhaliyə divan tutdu. 1918-ci il mayın 26-28 - də Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan öz müstəqilliklərini 

elan etdikdən sonra Ermənistanın daşnak hökuməti Naxçıvanı özünə ilhaq etmək siyasəti yeritməуə, 

Naxçıvanda dinc azərbaycanlı əhaliуə divan tutmağa başladı. O, İngiltərə və ABŞ-ın hakim dairələri tərəfindən 

müdafiə olunurdu. Ermənilər Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq cəhdlərini davam etdirsələr də, yerli əhalinin 

inadlı müqaviməti və türk əsgərlərinin bölgəуə daxil olması onların bu məkrli niyyətlərini həyata keçirmələrinə 

imkan vermədi. Mudros barışığına (1918) əsasən, türk qoşunları bölgədən çıxarıldıqdan sonra, noyabrda 

erməni-daşnak quldurlarından qorunmaq məqsədilə Araz-Türk Respublikası yaradıldı. Naxçıvan şəhəri onun 

mərkəzi elan olundu. 1919-cu ilin əvvəllərində Naxçıvanı tutan ingilislər Araz-Türk Respublikasını tanımaqdan 

imtina etdilər. Daşnaklar iyulda ingilislərin yardımı ilə Naxçıvanı tutsalar da, ingilislərin Naxçıvanı tərk 

etməsilə Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi hissələri erməni-daşnak qüvvələrini qovmağa nail oldu. 

Naxçıvanlılar bölgənin Azərbaycanın tərkibində qalmasının təmin edilməsində mühüm rol oynadılar. 
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1920-ci il aprelin 28-də Bakıda, iyulun 28 – də isə Naxçıvanda sovet hakimiyyətinin elan edilməsi və 

Azərbaycan SSR-in yaradılması, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı 

düşməsi Naxçıvanın muxtariyyəti məsələsini gündəliyə gətirdi. 1920-ci il noyabrın 29-da Ermənistanda sovet 

hakimiyyəti elan edildikdən sonra Ermənistan SSR hökuməti də Naxçıvanı ilhaq etmək üçün yeni cəhdlər 

göstərdi. Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu almasında Türkiyənin böyük rolu oldu. 

1921-ci il 16 martda bağlanmış Moskva və 1921-ci il 13 oktyabrda bağlanmış Qars müqavilələri Naxçıvanın 

taleyinin həll edilməsində böyük əhəmiyyətə malik oldu. 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan SSR-in 

tərkibində Naxçıvan Muxtar Diyarı Naxçıvan Muxtar Respublikasına çevrildi. 

1929-cu il fevralın 18-də Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyəti Komitəsi totalitar inzibati-amirlik şəraitində 

Naxçıvan MSSR-in 9 kəndinin - Şərur dairəsinin Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, Şahbuz nahiyəsinin Oğbin, 

Sultanbəy, Ağxəç, Almalı, İtqıran kəndlərinin, Ordubad dairəsinin Qorçevan kəndinin, habelə Kilit kəndinin 

torpaqlarının bir hissəsinin, əkin sahələri və otlaqları ilə birlikdə Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi haqqında 

qərar qəbul etmişdir. Zaqafqaziya MIK-in Naxçıvanın sərhədləri məsələsinə baxması, Moskva müqaviləsi 

(1921) və Qars müqaviləsi (1921) sənədlərini imzalayan tərəflərin iştirakı olmadan Naxçıvan ərazisinin bir 

hissəsinin Ermənistana verilməsi beynəlxalq hüquq normalarının kobudcasına pozulması, Sovetlər Birliyi 

hökumətinin Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi xəyanətkarlığın daha bir ifadəsi idi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradıldıqda onun sahəsi Naxçıvanın tarixi ərazisinin 5988 kv.km-ni 

əhatə edirdi. 

1929-1930-cu illərdə və sonra muxtar respublikanın ərazisinin bir hissəsi Kreml rejimi tərəfindən 

ermənilərə verildi. Nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi 5365 kv.km-ə qədər azaldıldı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası mövcudluğu. bugünkü yaşayışı və nicatı üçün 1990-93-cü illərdə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi təqib üzündən burada yaşayıb-işləməsinə. siyasi fəaliyyət 

göstərməsinə borcludur. Muxtar respublikanın əhalisi müstəqil dövlətçiliyin qurulması və 

möhkəmləndirilməsi. vətənimizin ərazi bütövlüyünün qorunması. ölkədə demokratik dəyərlərin bərqərar 

olması kimi ali amallara qovuşmaq üçün Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə qayıdışı uğrunda 

mübarizənin ön sıralarında getmişdir. 

 

Azad Azərbaycan.-2009.-26 aprel.-№56.-S.5 
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Naxçıvanskilər qürbətdə 
 

Tarixi yaratmaq qəhrəmanlıq, onu yüzilliklər keçəndən sonra araşdırmaq, ortalığa doğru-dürüst çıxarmaq 

isə fədakarlıq tələb edir. Az qala bir igidin gənclik illəri qədər axtarışlar apardığımız Kəngərli qəhrəmanlarının 

həyat səhifələrindən yeni bir fakt tapanda çox sevinirik. Elə bu baxımdan Naxçıvanski familiyası daşıyan 

Kəngərli generalları ilə axtarışlarımızı nəinki MDB məkanında, hətta qonşu ölkələrdə də aparırıq. Çünki 1920-ci 

ildən sonra sağ qalan Naxçıvanskilər və onların ailələri xarici ölkələrə mühacirət ediblər.  

Keçən ilin 12 noyabrı. Yolumuz Makuyadır. Cəsur generallarımız Cəmşid Naxçıvanskinin ata-anasının, 

bacısının və qardaşlarının 1920-ci ildən sonra yaşadıqları qədim bir şəhərə. Bütün səfərlərdə olduğu kimi, 

sərhəd gömrük məntəqəsində işlərimizi qurtarıb Ərəblər kəndinə, indiki Pol-Dəştə yollanırıq. Çatan kimi üzü 

dağlara-Maku şəhərinə gedən minik maşınlarından birinə oturub yola düşürük. Artıq təbiət öz xəzan donunu 

geysə də, hava elə də soyuq deyil. Yolboyu xatirimizdə çox hadisələr çözələnir, yada düşür. Nələri yazmışıq, 

nələr qalıb. Talelərini qələmə aldığımız insanlar da (88 il bundan öncə) bu yolla gediblər. Ürəklərində vətən 

həsrəti və qürbət kədəri...  

Birinci dəfədir ki, İrana gedirik. Hər tərəfdə naxçıvanlılara qarşı doğmalıq və səmimiyyət hiss edirik. Belə 

bir münasibət adamı darıxmağa qoymur. Saat 11.15-də Makuya çatırıq. Füsunkar, əzəmətli coğrafi bir məkanda 

qərar tutan bu şəhərlə bağlı çox eşitmişik və oxumuşuq. İndi isə bu şəhərdəyik. Yuxarıdakı qaya papaq kimi 

tarixlər şahidi olan Maku qalasını örtüb.  

Bir vaxtlar şəhərin mərkəzində tikilən möhtəşəm bir sarayda Maku xanı Əli xan və onun varisləri yaşayıb. 

Buradaca tarixə ekskurs etsək yerinə düşər. Naxçıvan xanlığının başçısı I Kalbalı xan öz qızını Maku xanlığını 

idarə edən Əli xana ərə verib. Hələ bir az da Səfəvilər dövrünə gedə bilsək, görərik ki, Nisə şəhərində dövlətin 

sərhədlərini qoruyanlar Kəngərli, Cavanşir və Bayat süvariləridir. Sonralar Kəngərlilər Naxçıvana, Cavanşirlər 

Qarabağa və Bayatlar Şərura, həmçinin İrəvana qayıdıblar. Sonralar Maku qalasını yağılardan qorumaq üçün 

300 Bayat ailəsini Makuya köçürüblər.  

1920-ci ildən sonra İrəvanda və Şərurda yaşayan Bayatlar Makinski, İranda yaşayanlar isə Bayat Makulu, 

yaxud Qaçi Bəyat soyadını daşıyıblar. Aydınlıq üçün deyək ki, Naxçıvanski, Makinski rus familiyası deyil. Bu 

əsasən xəzər türklərinin Polşada, ümumiyyətlə, Avropada bir neçə əsr bundan əvvəl daşıdıqları bir soyadın 

formasıdır.  

Çar Rusiyası dövründə əlahiddə hərbi şücaətləri olan nəsillərin ən məşhur adamlarına belə formalı 

familiyaları daşımaq üçün çarın xüsusi icazəsi olmalı idi. Buna görə də indi biz həmin dövrlərin tarixini 

araşdırdığımız üçün familiyaları olduğu kimi saxlayırıq. Yəni, onu Naxçıvanlı, yaxud Makulu kimi yazmağımız 

doğru olmazdı, sadəcə qarışıqlıq yaradardı. Çünki bu nəsillərin Rusiyada da tədqiqatçıları var...  

XIX əsr Ordubad ədəbi mühitinin layiqli nümayəndəsi olan Hacı Mirzə Ağarəhim Qüdsi Vənəndi Cənubi 

Azərbaycan xanlarına da mənzum məktublar, həmçinin mədhiyyə-tərifnamələr yazıb. Şairin ən yaxşı 

mədhiyyələrindən biri Əli xanın oğlu Teymur Paşa xana ithaf olunub. Və Qüdsi əsərin müqəddiməsində 

"Makulu Əli xanın oğlu və İsgəndər şöhrətli Ehsan xanın bacısı oğlu Teymur Paşanın tərifi" sözlərini qeyd edib.  

Bununla bağlı materiallar şairin tədqiqatçısı filologiya elmləri doktoru Əsgər Qədimovun 

monoqrafiyasına da daxil edilib. Maraq üçün deyək ki, Qüdsi Vənəndinin yazdığı divan (? 989) Bakıda 

Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.  

I Kalbalı xanın qızının və sonralar həmin ailədən bir çoxlarının yaşadıqları Sərdar sarayı, deyilənə görə, 

son illərə qədər qalırmış. O evdə general-mayor II Kalbalı xan Naxçıvanskinin qızı Şahbəyim xanım, sonralar 

Cəfərqulu xanın qızı Nazlıbəyim və Abbasqulu xan İrəvanskinin nəvəsi Nazxanım Məmmədquluxan qızı 

(Cəfərqulu xanın qaynı qızı) yaşayıblar. Bu haqda bir az sonra.  

Maku xanlığının tarixinə dair yazılanlardan öyrənirik ki, Əli xan və onun oğlu Teymur Paşa xan xanlıqlar 

dövründə Naxçıvan xanlığı ilə sıx əlaqə, diplomatik münasibətlər saxlamışlar. Bu münasibətləri isə qohumluq 

daha yaxın etmiş və I Kalbalı xanın İrəvanda, Xoyda olduğu kimi, Makuda da nüfuzunu yüksəltmişdi. Yəni, 

Rusiyanın Qafqaz siyasətində I Kalbalı xanı söz sahibi etmişdi. Bunu dərindən anlayan Rusiya dövlətinin 

generalları hələ 1790-cı illərdən başlayaraq I Kalbalı xanla danışıqlar aparırdılar. Maku xanlarının şəcərəsinə 

baxdıqda görürük ki, Əli xanın Teymur Paşa xan, Hacı Mahmud Paşa xan, Hacı İsmayıl Paşa xan, İbrahim Paşa 

xan və İshaq Paşa xan adlarında oğlanları olub. Əli xanın atasının adı Hüseyn xandır. Deməli, Teymur Paşa xan 
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I Kalbalı xanın nəvəsidir. Teymur Paşa xanın oğlanlarından hələlikdə ikisinin - Mürtəzaqulu xanın (Iqbal 

Sultan) və Bəhlul Paşa xanın ailəsinin Naxçıvan, həmçinin İrəvan xanlıqları ilə qohumluqlarını təsdiqləyən 

sənədlər mövcuddur.  

Bəhlul Paşa xanın nəvəsi Midhət Paşa Məmməd Paşa xan oğlu Abbasqulu xan İrəvanskinin nəvəsi 

Nazxanımla 1912-ci ildə ailə qurub. Nazxanım Cəmşid Naxçıvanskinin dayısı qızıdır. Onun anası Tovuç xanım 

tam süvari generalı İsmayıl xanın oğlu Bəhman xan Naxçıvanskinin qızıdır. Bəhman xanın həyat yoldaşı isə 

general-mayor II Kalbalı xan Naxçıvanskinin qızı Çimnaz xanımdır. Deməli, Sərdar sarayında yaşayan 

Şahbəyim xanım Nazxanımın anasının doğmaca xalası olub. Nazxanımın övladlarından İsmayıl xan və Suğra 

xanım sağdırlar. Nazxanım isə 1972-ci ildə Tehranda vəfat edib.  

Bəhlul Paşanın ikinci oğlu Mustafa Sultan 1883-cü ildə general-mayor II Kalbalı xan Naxçıvanskinin qızı 

Şahbəyimlə ailə qurub. Kəbin kağızı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivindədir. Makudakı sənədlərdə 

isə onun adının yanında "Qafqaz əhli" yazılıb.  

Mustafa Sultanla Şahbəyim xanımın 4 oğlunun adlarına şəcərədə rast gəlirik. Həmin oğlanlardan birinin 

adı Əlixandır ki, sizə təqdim etdiyimiz fotoşəkildə atasının sağında dayanıb. Onun oğlu Mənsur xan 1 il öncə 

dünyasını dəyişib. Övladları Makuda yaşayırlar.  

Mürtəzaqulu xan (İqbal Sultan) atasının ölümündən (1895-ci il) sonra Maku xanlığına sərdarlıq edib. 

Sənədlərdən öyrənirik ki, o, əsasən Rusiyada təhsil alıb. Onun Abbas Paşa xan, Rzaqulu xan, Balı xan, Muradəli 

xan, Mühyəddin xan, Həsən xan adlı oğlanları olub. Biz indiyədək rus alimi K.N.Smirnovun yazdığına əsasən 

elə bilirdik ki, Cəmşid Naxçıvanskinin bacısı Nazlıbəyim xanım Abbas Paşa xanla ailə qurub. Amma Makuda 

olarkən aşkar oldu ki, Nazlıbəyim Sərdarın oğlu sərhəng Rzaqulu xanla ailə qurub və bu izdivacdan Teymur 

xan, Ehsan xan və Məniçöhr xan adında oğlanları olub. Nazlıbəyim vəfat edəndən sonra onun balaca körpələrini 

anası Fəxrəntac xanım böyüdüb.  

Öyrənirik ki, Fəxrəntac xanım xeyli illər Makuda yaşayıb. Sonralar kiçik oğlu polkovnik Davud xan onu 

öz yanına Təbrizə aparıb. Onu da deyək ki, polkovnik Davud xan uçun illər İran ordusunda xidmətdə olub. Özü 

də Naxçıvani soyadını daşıyıb. Qohumlarının dediklərinə görə, onun Şapur xan və Pərviz xan adlı oğlanları 

olub. Pərviz xan İranda ilk pilotçulardan imiş və sonralar Amerikaya köçüb. Hələ pilotçu olanda polkovnik 

rütbəsini daşıyıb. Pərviz xan bibisi Nazlıbəyimin oğlu Teymur xanın qızlığı Sima xanımla ailə qurub. Arəş və 

Orod (Urud) adlı oğlanları Amerikada yaşayırlar. Mənucöhr xan isə Xoyda yaşayır. Nazlıbəyimin gəlini 

Puranduxt xanım (o, əslən Avacıq mahalındandır) Makuda yaşayır. Qulamrza, Əlirza və Bəhram xan adlı 

oğlanları var.  

Axtarışlar zamanı məlum oldu ki, general-mayor III Kalbalı xan 1934-cü ildə Makunun yaxınlığındakı 

Başyer döyüşlərində arxadan vurulub. Bu gün də onun Baxçacıqdakı (Sərdarın yay sarayı) cənazə törənini indi 

də xatırlayanlar var. Burada bir haşiyə çıxmaq maraqlı olardı.  

Sərdar Mürtəzaqulu xanın həyat yoldaşları İrəvan xanlarından Pənah xan Makinskinin qızları olub. Birinci 

xanımı vəfat edəndən sonra onun bacısı Analı xanımı alıb. (Rus mənbələrində onu Annana xanım kimi yazırlar). 

Analı xanım haqqında ilk dəfə 1944-cü ildə yazıçı Hüseyn Şərif məlumat verib. Sovet qoşunlarının tərkibində 

İrana gedən yazıçı orada Muradəli xanın qonağı olub və onlarda ikən xanın anası ilə tanışlığı yaranıb. Nədənsə 

yazıçı onu qarabağlı kimi təsvir edib. Analı xanım şairə Xurşid banunun çəkdiyi rəsmlərdən və yazdığı 

qəzəllərdən bir neçəsini Hüseyn Şərifə bağışlayıb. Yazıçı bunları "Azərbaycan gəncləri" qəzetində dərc etdirib. 

Bir tarixçi alim, Qarabağ xanlarının varisi və şəcərəçi Nurlanə xanım Cavanşirlə bu maraqlı məsələni 

araşdırırıq. Belə ehtimalımız var ki, Analı xanım ana, yaxud nənə tərəfdən şairə Xurşid banuya yaxın qohumdur. 

Hələlikdə bu yöndə axtarış gedir.  

Analı xanımın bacısı və qardaşı Süleyman xanla Sərdar sarayında çəkilən fotoşəkilləri bu gün də 

qalmaqdadır. Sənədlərə əsasən öyrəndik ki, I Ehsan xanın qızı Lalabəyim Pənah xanın oğlu Süleyman xanla ailə 

qurub. Analı xanım çox xeyirxah və qorxmayan qadın olub. O, 1920-ci ildən sonra Naxçıvandan, İrəvandan və 

Gəncədən mühacirət edən bir çox ailələrə sığınacaq verib, maddi yardım göstərib. Hətta, inqilabdan əvvəlki 

kitablarda adına çox rast gəldiyimiz Budaqovlara və Pişnamazzadələrə də. Pəhləvi şahı tərəfindən çox təqiblərə 

məruz qalsa da, Baxçacıqdan getməyib. 1968-ci ildə orada vəfat edib.  

Baxçacığa gedirəm. Makudan bir az aralı, çiskin dağının ətəyində, ab-havası gözəl olan bir yerdədir. Indi 

muzey olan Sərdar sarayı memarlıq üslubu ilə çox möhtəşəm bir tikilidir. Bu sarayı Maku sərdarı Analı xanım 

üçün 10 ilə tikdirib. Muzey təmirdə olsa da, qonaq olduğumdan icazə verirlər ki, salonlara baxım. Çox orijinal 
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saraydır. Ən çox xoşuma gələn məşhur "Aynalı salon"dur. Bu salon Naxçıvanskilərlə də çox bağlıdır. Bir anlıq 

dayanıb dururam. Eşitdiyim xatirələr həzin-həzin düşür yadıma. Sərdarın hərbi silahlarından muzeydə nümayiş 

etdirilir.  

Maku xanları da yaxşı hərbçilər olublar. Mürtəzaqulu xan Rusiyanın hərbi mükafatlarını da alıb. Tiflisdə 

arxivlərdə onunla bağlı bir sənədə rast gəldik. 1901-ci ildə çar hökuməti Maku sərdarı Mürtəzaqulu xanı I 

Stanislav ordeni ilə də təltif edib. Oxuduğumuz sənədlərdən aydın olur ki, zəngin xəzinəyə və bolluca silah-

sursata sahib olan Maku sərdarı 1923-cü ildə zindanda öldürülüb. Bu haqda iki versiya var.  

Tarixlər şahidi olan bu sarayın həyətindən çiskin dağın başında duman görünür. Yavaş-yavaş dağın sinəsi 

ilə aşağıya tökülür. Şəhərə qayıdıram... Naxçıvanskilər, İrəvanskilər və Makinskilər haqqında tapdığım yeni 

faktları yaddaş dəftərçəsinə köçürürəm. Onlarla bağlı tapdığımız fotoların özü elə tarixin bir anıdır. Qürbətdə 

yaşayan Naxçıvanskilərin varislərini tapmaq ümidimizə işıq düşüb. Bu işıq onların ulu babalarının- bizim 

naxçıvanlıların yaratdıqları tarixi səhifələdikcə daha da çoxalır və axtarışlarımızı uğurlu edir.  

 

Musa QULİYEV, 

AMEA Naxçıvan bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşı 

 

525-ci qəzet.-2009.-25 aprel.-N.73.-S.20. 
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Əkbər xan Naxçıvanski 
 

Əkbər xan Aman (Əmanulla) xan oğlu Naxçıvanski 1873-cü ildə Naxçıvan şəhərində doğulmuşdur. Onun 

anası Xanbikə (Fatmabikə) knyaz, general-mayor Xasay xan Usmiyevin və “Xan qızı ” kimi tanınan şairə 

Xurşud Banu Natəvanın qızı idi. Ona görə də Əkbər xanın uşaqlığı Şuşa şəhərində, nənəsinin malikanəsində 

keçmişdir. Özünün yazdığına görə, on yaşınadək Şuşada yaşayıb. Rus dilini yaxşı öyrənmək üçün nənəsi onu 

Şuşanın barışdırıcı hakimi Lunyakinin evində yerləşdirmişdi. Əkbər xan fransız, rus, fars və türk dillərini 

mükəmməl bilirdi. Sonralar şairə nənəsi onu Tiflisə aparır ki, təhsilini davam etdirsin. 

Əkbər xan orada realnı məktəbdə oxumuşdur. 1886-cı ildə Vladiqafqazdan Naxçıvana dönən valideynləri 

Əkbər xanı da öz yanlarına gətirirlər. Atası polkovnik Aman xan (1845-1891) vəfat etdikdən sonra Xanbikə 

xanım 1891-ci ildən sonra Gəncədə yaşayan naxçıvanlı tacir, yazıçı Mirzə Cəlilin yaxın dostu Kərbəlayi Cabbar 

Hacı Ələsgərov ilə ailə qurur. Ona görə də evdəki bacı-qardaşlarının qayğısını Əkbər xan özü çəkməyə məcbur 

olur və təhsilini davam etdirə bilmir. Yeri gəlmişkən, Əkbər xanın ata-anası şeir, sənət vurğunu olmuşlar. 

Naxçıvanda o dövrün ən tanınmış pedaqoqlarından sayılan Məmməd Tağı Sidqi bu ailənin ən yaxın 

dostlarından biri olmuşdur. O, Aman xanın oğlu Kamran xanın toyu münasibətilə xüsusi mənzum təbriknamə də 

yazmışdır: Cənabi - sahibi-sərkar, balaca Bəhram xan, səadət bürcünə təhvil edər, məclis mühəyyadır... yetib 

məqsudə Kamran xan, olub mətləb bəravürzdə, İlahi, sən mübarək qıl, bu sevda yaxşı sevdadır. 

Naxçıvanda yaşayan Əkbər 1905-ci ildə erməni-müsəlman toqquşmasından sonra barışdırıcı komissiyanın 

üzvü olmuşdur.  

Onun böyük qardaşı Bəhram xan Naxçıvanski Naxçıvan şəhərinin starostası (başçısı) işlədiyi vaxt Əkbər 

xan da bu idarədə məmur kimi fəaliyyət göstərir. 1910-1913- cü illərdə Əkbər xan Naxçıvan şəhərinin başçısı 

vəzifəsində çalışmışdır. 1916-cı ildə İrəvan qəza idarəsində 2-ci sahənin polis pristavı vəzifəsində işləyən Əkbər 

xan İrəvan quberniyasının ən varlı adamlarından biri idi. 1912-1915-ci illərdəki məlumata əsasən Naxçıvan və 

İrəvan sahibkarlarının ən varlısı sayılırmış. Onun anasının Qarabağda atasından qalma miras kəndləri vardı. 

Əkbər xan Avropanın bir çox ölkələrinə səyahət edərək Qərb həyat tərzi ilə yaxından tanış olmuşdur. 

1916-cı ildən sonra Odessa-Naxçıvan arasında ticarət işləri ilə məşğul olmuşdur. Erməni daşnaklarının 

Naxçıvana hücumunu Odessada eşidən Əkbər xan 1919-cu ilin yazında Naxçıvana qayıtmış və həmyerliləri ilə 

birlikdə erməni quldur dəstələrinə qarşı mərdliklə vuruşmuşdur. O, uşaqlıqdan yaxşı güllə atmağı öyrənmişdi. 

Hətta sənədlərdə də onun mahir atıcı olduğu haqda məlumatlara rast gəlirik. Əkbər xan Andronikin və Njdenin 

qoşunlarına, quldur dəstələrinə qarşı vuruşan könüllü xalq dəstəsinin tərkibində ən yaxşı döyüşçü kimi ad 

qazanmışdır. 

XI Qızıl Ordu Naxçıvanı işğal etdikdən sonra heç bir yerə mühacirət etməyən Əkbər xanı həbs edib 19 

gün təcridxanada saxlayırlar. Həbsdən azad etdikdən sonra İnqilab Komitəsi (Revkom) qərara alır ki, ondan bir 

mütəxəssis kimi istifadə etsin. Çünki təzə qurulan sovet hökumətinin buna böyük ehtiyacı vardı. Revkom öz 

işini müəyyən qədər qaydaya salan kimi onu yenidən təqib etməyə və sıxışdırmağa başlayır. 1925-ci ildə Əkbər 

xanın bütün torpaqları müsadirə olunur. Böyük bir ailəni dolandırmaq üçün 1925-ci ildə şəhər xəstəxanasında 

işə düzəlir. 1926-cı ildən isə xəstəxananın təsərrüfat müdiri vəzifəsində çalışır. Qızı Əxtər xanım deyirdi ki, o, 

həm də feldşer işləyirdi (Sonralar feldşerlik onu uzaq Arxangelsk meşələrində ölümdən qurtarır. Bu haqda bir az 

sonra).  

Azərbaycan Baş Siyasi İdarəsinin göstərişi ilə 1926-cı ildə Əkbər xan işdən azad edilir. Artıq bu illərdə 

sağ qalan Naxçıvanskilər həbs olunur və sürgün edilirdi, bəzən əlüstü güllələnirdi. Əkbər xan bir müddət özünə 

iş axtarmalı olur. Çünki özünün uşaqlarından savayı hələ üstəlik ermənilər tərəfindən öldürülmüş qardaşı 

Kamran xanın da 3 uşağına köməklik göstərirdi. Ona Naxçıvan Kooperativlər İttifaqının anbardarı vəzifəsini 

təklif edirlər, çarəsizlikdən o, bununla razılaşır. Əslində bu təkliflə Siyasi İdarə Əkbər xana tələ qurmuşdu. 

Budur, Əkbər xanın ittiham olunması ilə bağlı istintaq protokolları saxlanılan 68 səhifəlik iş 

qarşımızdadır. İstintaq sorğu-suallarının başladığı tarix də yazılıb: 20 fevral 1929-cu il. İllərin saraltdığı bu 

kədərli səhifələrdə Əkbər xanın özü, ata-anası, qohumları və ailələri haqda rəsmi məlumatlar diqqətçəkəndir. 

Çünki bu məlumatlar bizə imkan verir ki, xarici ölkələrə mühacirət edən Naxçıvanskilərin və onların yaxın 

dostlarının izinə düşə bilək. Və burada ilk dəfə Əkbər xan anasının ikinci dəfə ailə qurmasını da açıqlayır. Bu 

arxiv sənədlərinin köməyilə Naxçıvanın çox vətənpərvər, həddən ziyadə savadlı və mədəni, həm də hamımızın 
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çox sevdiyimiz şairə xan qızı Natəvanın böyüdüb tərbiyə etdiyi həmyerlimizin — Əkbər xanın ömür yolunun 

səhifələrini vərəqləyək... 

Siyasi İdarə Əkbər xanı nüfuzdan salmaq üçün yalançı “verbovka” əməliyyatı qurur. Ona müəyyən 

miqdarda pul verib 1928-ci ilin yanvar ayında gizli olaraq İrana göndərirlər. Oradakı məlumatlardan aydın olur 

ki, çox təzyiqlər göstəriblər Əkbər xana. Ona tapşırıq vermişdilər ki, xaricə mühacirət edən Naxçıvanskilər 

haqqında (iş yerləri və ünvanları) məlumat toplasın. Əkbər xan qayıdandan sonra necə getməyini maraqlı bir 

dillə təsvir edir. Onu da deyək ki, Əkbər xan İranda Naxçıvanskilərin hamısı ilə görüşür, qardaşları ilə bir neçə 

gün birlikdə yaşayır. Ancaq Naxçıvanskilərə xəyanət etmir. Siyasi İdarənin tapşırığını yerinə yetirmir. Əkbər 

xan yaxşı bilirdi ki, onu, eləcə də ailəsini Naxçıvanda hansı aqibət gözləyir. 

1928-ci il fevralın 9-da Naxçıvan MSSR-də Xalq Daxili İşlər Komissarlığı tərəfindən həbs edilərək Əkbər 

xan həbsxanaya salınır. Həmin ilin iyun ayında Bakıya aparılır və Azərbaycan Baş Siyasi İdarəsinin göstərişi ilə 

xüsusi təcridxanada saxlanılır. 1929 - cu ilin 5 sentyabrında onu, mühacirətdə olan beynəlxalq burjuaziya - 

antisovet qruplaşmasına kömək etməkdə ittiham edirlər. Xalq Daxili İşlər Komissarlığının istintaqına əsasən 

onu 3 illiyə Sibirə sürgün etməyi qərara alan Azərbaycan Baş Siyasi İdarəsi təsdiq üçün Əkbər xanın işini 

Zaqafqaziya Baş Siyasi İdarəsinə göndərir. Tiflisdə işə təkrar baxan Zaqafqaziya Baş Siyasi İdarəsi 10 noyabr 

1929-cu il tarixli qərarı ilə Sibir sürgününü Solovetsk konslagerinə göndərilmə ilə əvəz edir. Mərkəzi Siyasi 

İdarə isə həbs müddətini 5 ilə qədər artırır. 

1930-cu il aprelin 8-də Əkbər xan uzaq Şimala, Siyasi İdarənin Şimal həbs düşərgəsinin yerləşdiyi Kotlas 

şəhərinə göndərilir. 1934-cü il fevralın 9-da həbs müddəti başa çatan Əkbər xanı bütün hüquqları əlindən 

alınmaqla bir qədər də şimala göndərirlər. Bundan sonra Əkbər xanın qəribə taleyi başlanır. Təxminən 10 il 

uzaq şimalda Paxomov adlı ölmüş əsgərin pasportunu götürərək yaşayıb. Onun feldşer olması həm Kotlasda, 

həm də şimalda Əkbər xanı ölümdən xilas edir. Çünki Kotlasdakı konslagerlər keçmiş SSRİ-də gedər-gəlməz 

yer idi. Orada insanları amansız üsullarla məhv edirdilər. Bir çox macəralardan sonra Əkbər xan 1940-cı ilin 

ortalarında qız nəvəsi, sürgündə yaşayan Ənvər xanım Nağdəliyevanın yanına gəlir. Onun bu illərini istedadlı 

tədqiqatçı Fərhad Nağdəliyev ətraflı araşdırıb. Əkbər xanın qızı Xanımcan xanımın övladları Özbəkistanın 

Sırdərya vilayətinin Paxta-Aral rayonunun Slavyanka kəndində yaşayırdılar. Nəhayət, Əkbər xan 1956-cı ildə 

Naxçıvana qayıda bilir. Naxçıvanda onun mənsub olduğu Naxçıvanskilərdən bir kişi qalmamışdı. O vaxtlar Xan 

məhəlləsinə yaxın yerdə yaşayanlar deyirdilər ki, Əkbər xanı hönkür-hönkür ağlayan gördük. Naxçıvanda onun 

12 nəfərlik ailəsi tar-mar olmuşdu. Həyat yoldaşı Aqiyə xanım 1938-ci ildə vəfat etmişdi. Qeyd edək ki, Əkbər 

xanın işində Aqiyə xanımın rus dilində Mircəfər Bağırovun adına yazılmış məktubları da vardır. Aqiyə xanım 

tam süvari generalı İsmayıl xanın oğlu Bəhman xan Naxçıvanskinin qızıdır. Aqiyə xanımın anası Çimnaz xanım 

isə general-mayor II Kalbalı xan Naxçıvanskinin qızıdır. Əkbər xanla Aqiyə xanımın nikahı 1892-ci ildə 

bağlanmışdı. Onların nikahından aşağıdakı övladları doğulmuşdur: Xanımcan xanım, Nuşerim xanım, Məhmə 

xanım, Zibəndə xanım, Seymur xan, İzzət xan, Sürəyya xanım, Həbib xan, Əxtər xanım, Reyhanat xanım, 

Tərlan xanım, Aman xan, İsgəndər xan (İsgəndər Maştafa). İsgəndər xanın anası Kənd Şahbuzdan olan Məşədi 

Nisə xanımdır. Qeyd edək ki, İsgəndər xanla onun övladlarının sayı 13-dür. Əkbər xan Naxçıvana yaxın olan 

Qaraçuq kəndində yaşayan qızı Reyhanatın və kürəkəni Bəhlul Əliyevin ailəsində 1961-ci ilədək yaşadı. Onun 

övladlarından olan 95 yaşlı Həbib xan Oğuzda bu yaxınlarda dünyasını dəyişdi, qızı Tərlan isə hazırda Kiyevdə 

yaşayır. Əkbər xanın Naxçıvanda, Bakıda, Moskvada, Daşkənddə, Amerikada, İranda və digər yerlərdə çoxlu 

nəvə-nəticələri yaşamaqdadır. 

Qəribə taleyi olan Əkbər xan Naxçıvanski 1961-ci ildə Qaraçuq kəndində vəfat etmişdir. Araz su 

dəryaçası tikilərkən onun məzarı Bulqan kəndinə köçürülmüşdür. Naxçıvanskilərdən Naxçıvanda uyuyan təkcə 

Əkbər xandır. Azadlıq və müstəqillik elə şirin və əzizdir ki, bəzən onun uğrunda bütöv bir nəsil özünü qurban 

verir. Naxçıvanskilər də məhz belə bir nəsildəndir. 

 

Musa QULİYEV,  

AMEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşı  

 

Xalq qəzeti.-2009.-24 aprel.-N 87.-S.5. 
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Ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları dünya mətbuatında 
 

Emin ŞIXƏLİYEV, 

tarix elmləri namizədi 

 

Uzun illərdir ki, ermənilər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları ilə 

çıxış etməkdə və bu iddialarını qanuniləşdirmək üçün saxta tarixçilik metodologiyasına baş vurmaqda, hətta 

məsələyə siyasi olmaqla birlikdə dini mövqedən də yanaşmaqdadırlar. Şübhəsiz ki, buna rəvac verən müxtəlif 

məqamlar vardır. Heç təsadüfi deyildir ki, bu iddialar dünya mətbuatında sıx-sıx gündəmə gətirilərək, 

Azərbaycana və ümumiyyətlə, türklüyə qarşı mənfi rəylərin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Ermənilər 

tərəfindən istər internet saytlarında, istərsə də dərc olunan kitab, məqalə və dövri mətbuatlarda Naxçıvanın hal-

hazırda Azərbaycanın sərhədləri daxilində olmasına baxmayaraq, guya tarixən erməni ərazisi olduğu şəklində 

əsassız iddialara yer verilməkdədir. Bütün bu iddiaları gündəmə gətirərkən məsələyə dini-siyasi və antitürk 

mövqeyindən yanaşan ermənilər önəmli dərəcədə böyük güclərin yeritdikləri siyasətdən və ikili 

münasibətlərdən də bəhrələnməkdədirlər. 

Dəfələrlə qeyd etmişik ki, dünya birliyi bizi identik xalqlardan biri olaraq tanıyır. Təbii ki, ermənilər də 

bizə eyni gözlə baxırlar. Ermənilər üçün Türkiyə və Azərbaycan türkləri eyni qəlib içərisindədir. Yəni, türk һər 

yerdə eynidir və bütün türklər bir millət olaraq ermənilərin qan düşmənidir. Onlar bu məsələni milli 

düşmənçiliyə çeviriblər. İddiaya görə, guya ermənilər türklər tərəfindən daim təzyiq altında tutulmuş, 

yaşadıqları ərazilərdən zorla deportasiya olunmuş, daha sonra soyqırımına məruz qalmışlar. Dünya tarixinə 

nəzər salsaq, əslində, уег üzərində "qan davası" olmayan millət yoxdur. Əgər məsələyə bu prizmadan baxılsa, 

əlcəzairlilərlə fransızların, liviyalılarla italyanların, koreyalılarla yaponların, yaponlarla amerikalıların, 

almanlarla rusların, ruslarla bütün Şərqi Avropa xalqlarının milli ədavət içərisindəmi olmaları lazımdır? Yoxsa, 

onlar keçmişin intiqamını ala bilmək üçün müharibəmi aparmalıdırlar? Təbii ki, bunun heç bir məntiqi əsası 

yoxdur. Belə demək mümkündürsə, erməni xalqının alt təbəqəsi qəflət yuxusundadır. Onlar xəyallarla 

yaşayırlar. Çox qəribədir ki, onlar həqiqətən də özlərini "məzlum, zavallı" bir millət olaraq görürlər və kor-

koranə də olsa buna inanırlar. Məsələ burasındadır ki, olmayan erməni soyqırımı əfsanələşdirilmişdir. Bunun da 

arxasında məhz erməni kilsəsi dayanır. Kilsə uydurulan soyqırımı ilə Nuh Tufanı arasında məntiqsiz bir əlaqə 

quraraq erməni-türk düşmənçiliyini daha da gərginləşdirmişdir. Bu ənənəyə görə, ermənilər Tanrı tərəfindən 

"seçilmiş bir millətdir" və Tufan hadisəsindən sonra onların nə qədər "dözümlü və əzmli" bir xalq olduğu ortaya 

çıxmışdır (7, s. 103). Yəni Tanrı onları Nuh tufanı ilə sınağa çəkmiş, ermənilər də bu sınaqdan uğurla çıxmışlar. 

Burada Nuh peyğəmbərlə bağlı erməni iddiaları ilə əlaqədar olaraq bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. 

Erməni tarixçilərinin böyük əksəriyyəti erməni tarixini е.ə. 2350-ci illərə -"Nuh tufanı"na qədər apararaq, 

guya Nuh peyğəmbərin nəvəsinin nəvəsi Hay və ya Наук ilə başladığını iddia edirlər. Erməni tarixçisi Mikael 

Vartabet Çamıçyanın 1811-ci ildə Benediktdə nəşr edilmiş "Ermənilərin tarixi" adlı kitabında qeyd edilir: 

"...Tufandan sonra Nuhun oğulları Yafəs, Sam və Ham Araratda məskunlaşaraq törəyib çoxaldılar. Sam 

oğlanları ilə birlikdə şimal-qərbə, Ham ilə Yafəs də oğlanları ilə birlikdə Ermənistanın müxtəlif ərazilərinə 

yayıldılar. Həmin övladları qərb hüdudlarında, Yafəsin oğlanları da Ararat dağı civarında məskunlaşdılar. 

Onların bir qismi Mesopotamiya tərəflərinə getdilər ki, Yafəsin nəvələrindən olan və ermənilərin atası olaraq 

qəbul edilən Hay (və ya Науk) da onların içərisində idi. Babil qalasının inşasında iştirak edən Наук, 130 

yaşında ikən bu qalanın yıxılması səbəbiylə oğulları və nəvələri ilə birlikdə Ermənistana gəldi. Onların hamısı 

eyni dildə, eyni ləhcədə danışırdılar v böyük ehtimalla bu dil ermənicə idi. Yafəsdən Qomer, Qomerdən 

Torqom, Askenaz, Torqomdan da Науk əmələ gəldi. Науk ata və ya baba mənasındadır. Haykdan da millətimiz 

ortaya çıxdı. Yəni bir millətin atası olduğu üçün ona Науk adı verilmişdir. Bizim tariximiz Haykdan başlayır... 

...Babildə olduğu dövrlərdə öz gözəlliyi, qıvrım saçları, kəskin baxışları, qüvvətli qolları, ox atmaqda 

məharəti ilə fərqlənən Науk Babil kralı, tarixdə Nemrud deyə bilinən Pelin (və ya Belin) zülmünə qarşı çıxdı. 

Bütün dünyaya hakim olan Pel özünü Tanrı adlandıraraq, һər kəsin ona sitayiş etməsini əmr etdi. Məğrur Науk 

isə kralın bu istəyinə qarşı gəldi. Babildə oğlu Armenak, Manavaz, Xor və bir neçə övladı anadan oldu. Sonra 

Науk Pelə tabe olmamaq üçün oğlanları, qızları, nəvələri və 300 nəfərlik güclü dəstəsi ilə Ararat bölgəsinə 

gəldilər. O, Araratda Nuhun dilində danışan öz millətinə rast gəldi və onları öz hakimiyyəti altında 

birləşdirdi..."(10, s. 25-26). 
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Belə çıxır ki, Nuh peyğəmbər erməni imiş, erməni dilində danışıbmış, erməni olduğuna görə də onun və 

övladlarının ayaq basdığı torpaqlar ermənilərə məxsus olmalıdır. 

Digər erməni alimləri kimi, qatı millətçi fikirləri ilə tanınan Zori Balayan da "Oçaq" adlı kitabında Nuh 

peyğəmbərin erməni olduğunu iddia etmişdir. O yazır: "...Rəvayətə görə, Nuh peyğəmbər tufandan sonra ilk 

gördüyü torpağa erevume (yəni görünür - E. Ş.) deyə səslənmiş və torpağın adı Erevan olaraq tarixə 

keçmişdir..." (2, s. 9). 

Digər bir erməni Keğam Kerovpyan isə "Mifoloji erməni tarixi" adlı əsərində yazır ki, Науk və xələfləri 

tarixi simalar deyil, erməni xalqıyla qaynaşan müxtəlif millətlərin adlandırmalarıdır (5, s. 86). 

Belə bir vəziyyətdə, Науk əfsanəvi şəxsiyyət olduğuna görə, onun Nuhdan törəməsi də uydurmadır. 

Məlum məsələdir ki, belə iddialar elmi cəhətdən heç bir həqiqəti özündə əks etdirmir. Bütün bunlar mifoloji 

təsəvvürlərə əsaslanan əfsanəvi iddialardır. Məsələyə dini aspektdən yanaşsaq, Adəm peyğəmbər bəşəriyyətin 

ilk atası sayıldığı kimi, Nuh peyğəmbər də Dünya tufanı səbəbiylə bəşəriyyətin ikinci atası sayılır. Göründüyü 

kimi, burada hər hansı milli mənsubiyyətdən söhbət gedə bilməz. Yox, əgər Hz. Nuh, ermənilərin iddia etdiyi 

kimi, ermənidirsə, о zaman nə qədər gülünc görüncə də ağıla gələn ilk fikir budur: "Bəşəriyyət ermənilərdən 

törəmişdir". 

Digər bir iddiaya görə, birinci imtahandan müvəffəqiyyətlə çıxan erməniləri Tanrı ikinci dəfə də imtahana 

çəkib ki, bu imtahan da əfsanələşdirilən "erməni soyqırımı"dır. Guya erməniləri kütləvi surətdə məhv etmək 

istəmişlər, amma bütün bunlara baxmayaraq öz iradəsi, dözümü və əzmi sayəsində millət olaraq tarix 

səhnəsindən silinməmişlər. Ermənilər arasında yayılan inanca görə, birinci fəlakət tufandırsa, ikinci fəlakət də 

türklərdir. Buna görə də türklər ermənilər tərəfindən insan kimi deyil, simvolik olaraq təbii fəlakətlərin meydana 

gətirdiyi hadisələrin sinonimidir (7, s. 103). 

Göründüyü kimi, ikinci iddiada isə antitürk təbliğatı ön plandadır. Bu çox önəmli və olduqca təhlükəli bir 

məqamdır. Ona görə ki, böyük güclərin dəstəyinin arxasında hiss edən ermənilər ilk öncə mətbuat vasitəsilə 

antitürk fəaliyyətlərini gücləndirmək, "barbar, vəhşi türk" obrazını formalaşdırmaq və daha sonra irəli sürülən 

"itirilmiş torpaq" iddialarına bəraət qazandırmaq niyyətindədirlər. 

Dünyanın bəzi dövlətlərinin informasiya və mətbuat orqanlarında "Егməni məsələsi"nin özünəməxsus 

nüfuzlu yeri vardır. Xüsusilə, bu məsələ ilə bağlı çoxşaxəli informasiyalar һər ilin aprel ayından başlayıb, may 

ayının sonlarına qədər davam edir. Amma son dövrlərdə nəinki aprel-may aylarında, hətta ilin bütün aylarında 

bu məsələyə yer ayrılmışdır. 

Məsələn, günümüzdə Fransada 3 aylıq jurnallardan "Les Nouvelles d'Armenie", "Azad Magazine", iki 

həftəlik jurnallardan "'Achkhar'", "Lettre de I'UGAB", iki günlük qəzetlər "Gamk" və "Haratch" 

yayımlanmaqdadır. Fransız ictimaiyyətinə antitürkçülük ideyaları ilə bağlı saxta məlumatlar "Le Monde", 

"Liberation", "Le Figaro", "Le Canard Enchaine" kimi ictimaiyyətdə son dərəcə təsirli mətbuat orqanları 

tərəfindən çatdırılmaqdadır (1, s. 242). 

Bundan başqa, qondarma erməni soyqırımını təbliğ, işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının və gündəmdə 

olan Naxçıvanın ermənilərə məxsus olduğunu iddia edən çox sayda fransızca internet saytları da mövcuddur. 

ABŞ-da isə ümumi mətbuat orqanları arasında erməni iddialarına ən böyük dəstəyi "New York Times" 

qəzeti verir. ABŞ və Kanadadakı erməni mətbuat orqanları Hınçak və Daşnaqsütyun partiyaları tərəfindən 

istiqamətləndirilir (4. s. 90).  

Erməni araşdırmalarına dair ABŞ-da təxminən 17 dövri mətbuat mövcuddur ki, bunların 5-i 

Kaliforniyada, 3-ü Nyu-Yorkda, 4-ü Massaçusetsdə, 2-si Ohioda, digərləri isə Vaşinqton, Miçiqan və İllinoisdə 

nəşr edilir. Bu dövri mətbuatların 4-ü erməni və ingilis dillərində, 13-ü isə tamamilə ingilis dilində çıxır: Annual 

of Armenian linguistics; Annual of the Society for the Study of Caucasia University of Chicago Slavic 

Language Dept; Ararat Magazine A. G. B. U. Armenian Behaviorial Science Association Bulletin c/o Social 

Sciences Division; Armenian Numismatic Journal; Armenian Review; Armenian Studies at Columbia 

University Newsletter və s. (4, s. 91). 

ABŞ və Kanadada ermənilərin çıxardıqları bülleten, qısa xəbər bülleteni və jurnalların cəmi isə 118 

ədəddir. Bunlardan "Nor Ayk", "Pourastan", "Toronto A. G. В. U.", "Canada Armenian Press", "Gantegth" kimi 

yayımlar Kanadada nəşr olunur. Digər 113 yayım isə ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında yayımlanır (4, s. 92). Bundan 

əlavə, ABŞ-da ermənilərə aid 22 radio, 6 TV proqramı fəaliyyət göstərir (4, s. 93-94). 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1543 

 

Qeyd edək ki, TV və radio proqramlarında türklüyə yönəlmiş bölücülük, düşmənçilik, kin və nifrət 

aşılayan verilişlər efirə ötürülməkdədir. Türk - Amerika Dərnəkləri Federasiyası Başqanı Egemen Bağışın 

ermənilər tərəfindən TV və radio kanalları vasitəsilə türkçülüyün əleyhinə düşmənçilik hisslərinin aşılanması, 

gənclərin beyinlərinin nifrət və intiqam psixologiyası ilə doldurulması, hətta təhqiramiz sözlərdən istifadə 

edilməsi ilə bağlı söylədiyi təhqiramiz fikirlər olduqca düşündürücüdür. 

Bu, həqiqətən də azyaşlı və ya çoxyaşlı olmasına baxmayaraq, һəm bütün ermənilərin, həm də yaxından-

uzaqdan "erməni məsələsi" ilə tanış olmayan qeyri-ermənilərin beyinlərini dəyişdirmə taktikasıdır. 

Ümumiyyətlə, ermənilər Avropanın, dünyanın yüzlərlə mətbuat orqanı və TV kanalları vasitəsilə Azərbaycan və 

Türkiyənin beynəlxalq aləmdə imicini zədələməyə çalışırlar. 

Bu kimi metodlardan sonra torpaq iddialarının gündəmə gətirilməsi tədbirlər planının həlqələrindən biri 

kimi davam edir. Belə ki, qondarma "erməni soyqırımı" - ermənilərin guya tarixi ərazilərindən qovulması, 

"Qondarma ilk xristian millətini şəhid edən türklər" və onların "erməni düşmənçiliyi" və s. bu kimi uydurma 

məsələlər sıx-sıx gündəmə gətirilir. 

Təsadüfi deyildir ki, son dövrlərdə Naxçıvandakı tarixi memarlıq abidələrinin guya ermənilərə məxsus 

olması, eyni zamanda xaçkarların dağıdılması məsələsi nüfuzlu beynəlxalq qurumların müzakirə obyektinə 

çıxarılmışdır. Şübhəsiz ki, bu cür iddialar daha əvvəllər də önə sürülürdü, ancaq günümüzdə bu təzyiq və 

hücumlar daha geniş xarakter almışdır. 

Bəzi erməni alimlərinin iddialarına nəzər salaq. Arqam Ayvazyan ingilis dilində nəşr etdirdiyi "Jugha" 

adlı əsərində yazır: "...Önəmli bir yaşayış məskəni kimi, eyni zamanda əhalisi bütövlükdə ermənilərdən ibarət 

olan Cuğanın erməni tarixində müstəsna rolu vardır... Cuğanın çiçəklənməsində və tərəqqisində, beynəlxalq 

ticarətdə körpü rolunu oynamasında, bilavasitə erməni tacirləri əsas rol oynamışlar..." Daha sonra о yazır: 

"...1603-cü ildə Persiya hökmdarı I Şah Abbas Cuğanı yerli erməni əhalisinin köməyi ilə osmanlılardan 

xilas etdi, ancaq sonra o, "xilaskar erməniləri" imperiyanın daha uzaq guşələrinə köçürülməsinə qərar verdi..."(l 

1). 

Müəllifin iddiasına görə, XVII əsr erməni salnaməçisi Arakel Vardapet Davrizetsi guya bu məcburi 

deportasiyanın şahidi olmuşdur. Bir mənbə kimi onun uydurmalarına istinad edən Arqam Ayvazyan ermənilərin 

bu əmrə riayət etmədikləri təqdirdə üç gün içərisində qətliama məruz qalacaqlarını da yazmaqdadır. Müəllifə 

görə, digər bir şahid isə Naxçıvan yepiskopu Auqusut Badjetsidir. Arqam Ayvazyan onun da uydurmalarına is-

tinad edərək yazır: "...Persiyalılar erməni kəndlərinə daxil olaraq, oranın yerli əhalisi olan erməniləri qılıncdan 

keçirdilər. Yazıq ermənilər bütün mallarını və var-dövlətlərini öz torpaqlarında qoyaraq yurd-yuvalarından 

qovuldular. Ermənilərin ah-naləsi göylərə yüksəldi. Təxminən 3 min erməni ailəsi Cuğadan deportasiya edildi 

və çox sayda insan Araz çayını keçərkən suda boğuldu..." "... Ermənilərin ikinci deportasiyası 1606-cı ildə baş 

verdi. Deportasiya edilənlər İsfahan yaxınlığına köçürüldülər ki, bu ad da sonradan Yeni Culfa (və ya Yeni 

Cuğa) olaraq tarixə keçdi..." (11). 

Bu cür saxta və həqiqətdən uzaq məlumatlara Arqam Ayvazyanın ingilis dilində nəşr olunan "Nakhchivan 

Book of Monuments" (Abidələrin Naxçıvan kitabı), K. Patkanyanın, hələ 1884-cü ildə yayımladığı "Choice 

Selections from Armenian Chronicles" (Erməni salnaməçilərindən seçmələr) adlı əsərlərində, İsveçrə - 

Ermənistan Parlament Qrupunun 2006-cı ildə Berndə nəşr etdirdikləri "The destruction of Judja" (Cuğanın 

dağıdılması) adlı kitabında rast gəlmək mümkündür (11). 

Naxçıvanın tarixi erməni ərazisi olması ilə bağlı digər saxta məlumatlar isə Devid Rolun 2002-ci ildə 

Moskvada nəşr edilən "Генезис цивилизации: откуда мы произошли, (9) Devid Lenqin 2004-cü ildə yenə 

Moskvada nəşr edilən "Армяне: народ создатель (Загадки древних цивилизаций)" (8), Avo Katerciyanın 

2006-cı ildə Dubayda nəşr olunan "Ermənistan Naxçıvanı və ya təhrif olunmuş Naxçıvan" (12) adlı əsərlərində 

geniş şəkildə yer almışdır. Düzdür, Devid Rol ilə Devid Lenq erməni olmasalar da əsərlərində erməni xisləti 

açıq şəkildə hiss olunur. Devid Rol ilə Devid Lenqin əsərləri ilə bağlı məlumatlar Azərbaycan MEA-nın müxbir 

üzvü Hacı Qadir Qədirzadənin "İngilis aliminin Naxçıvanla bağlı uydurmaları və tarixi həqiqətlər" adlı 

məqaləsində geniş izahını tapmışdır (6, s. 247-257). 

Ümumiyyətlə, biz bu kitabları ayrı-ayrılıqda təhlil etmək niyyətində deyilik. Qısaca olaraq onu deyə 

bilirik ki, bu və ya bunun kimi müxtəlif dillərə tərcümə edilən yüzlərlə kitab vasitəsilə ermənilər iddia etdikləri 

ərazilərə təkcə siyasi, inzibati-ərazi baxımından deyil, həmçinin qədim mədəniyyət baxımından da sahib 

olduqlarını və bu əraziləri sivilizasiyanın beşiyi kimi sübut etməyə çalışırlar. 
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Qənaətimizə görə, Azərbaycana və türklüyə qarşı yönəlmiş erməni iddialarına rəvac verən amilləri Qərb 

dünyasının müsəlman Şərqinə və türk dünyasına qarşı münasibəti kontekstində dəyərləndirmək lazımdır. ABŞ 

prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş müşaviri, hal-hazırda Vaşinqtonda Con Hopkins (John 

Hopkins) Universitetinin professoru, eyni zamanda strateji və beynəlxalq tədqiqatlar mərkəzinin məsləhətçisi 

Zbiqnev Bjezinski "Böyük şahmat lövhəsi" adlı kitabında yazır ki, Ermənistanın xristian, Azərbaycanın da 

müsəlman olması nəzərə alınarsa, müharibənin dini münaqişə mahiyyətində olması nəticəsinə gəlinə bilər (3, s. 

117). 
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Dövlətçilik tariximizin şanlı səhifəsi 
 

Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz onu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti 

Naxçıvanın əlindən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu 

amili qoruyub saxlamalıyıq ". 

 

Heydər ƏLİYEV 

 

Qədim və zəngin keçmişə malik Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin 85-ci ili tamam olur. Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən muxtar respublikanın yaradılmasının 85-ci ildönümünün qeyd olunması barədə 

imzalanmış sərəncam ölkəmizin dövlətçilik tarixinə, ən əsası isə ümummilli lider Heydər Əliyev 

ənənələrinə bəslənən dərin hörmət və məhəbbətin ifadəsidir... 

 

Azərbaycanın son 40 illik dövlətçilik tarixi kimi, onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının yarım əsrə yaxın dövlətçilik ənənəsi də məhz ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olmuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə keçirilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubiley 

mərasimləri bu parlaq şəxsiyyətin öz milli tarixinə böyük bağlılığını ifadə edir. Ulu öndər hələ 1999-cu ildə 

muxtar respublikanın yaradılmasının 75 illiyi münasibətilə keçirilmiş mərasimdəki çıxışında bu bağlılığı belə 

ifadə etmişdi: "Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 40 illik yubileyində iştirak etmişəm, 50 illik yubileyində, 

yəni 1974-cü il-də isə mən Azərbaycanın rəhbəri idim. Azərbaycanın rəhbəri kimi gəlib buradakı təntənəli 

тərаsimlərdə iştirak etmişəm. Bunlar hamısı Naxçıvanın tarixindəki təntənəli mərasimlərə aid səhifələrdir. 

Həqiqəti demək lazımdır ki, о vaxt təntənələr indiki kimi keçməsə də, insanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

ildönümü münasibətilə çox sevinirdilər və şübhəsiz ki, imkan dairəsində təntənəli mərasimlər də təşkil olunurdu. 

Ancaq bu yubiley əvvəlki bütün yubileylərdən tamamilə fərqlidir. Biz müstəqillik əldə etmişik. Müstəqil 

Azərbaycan dövləti öz həyatını, bütün işlərini sərbəst, azad surətdə özü qurur və Azərbaycanın müstəqilliyi 

dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75-ci ildönümünü keçirmək mənim üçün, şübhəsiz ki, bütün keçmiş 

zamanlara nisbətən çox əzizdir, qiymətlidir". 

Qədim və zəngin tarixi keçmişə malik Naxçıvan torpağı Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin ayrılmaz 

parçasıdır. Bu bərəkətli torpağın yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər öz adlarını xalqımızın dövlətçilik, milli 

mədəniyyət, ədəbiyyat və poeziya tarixinə əbədi həkk etmişlər. Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, 

Məmməd Araz kimi ədəbiyyat tariximizin parlaq ulduzları, Hüseyn xan Naxçıvanski, Cəmşid Naxçıvanski kimi 

görkəmli sərkərdələr məhz Naxçıvan torpağının yetirmələridir. 

Azərbaycanın ən yeni tarixinə ulu öndər Heydər Əliyev kimi müdrik və əvəzolunmaz dahi bəxş edən 

Naxçıvan torpağının mayası vətənə və dövlətçiliyə sədaqət və məhəbbətdən yoğrulmuşdur. Hər birimizin 

xatirindədir ki, muxtar respublikanın ən yeni siyasi tarixinin keşməkeşli dövrləri məhz ulu öndərin adı ilə 

bağlıdır. Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyun ayında Moskvadan Bakıya, oradan da Naxçıvana qayıdışı geniş 

mənada bu qədim diyarın qurtuluşu idi. Eyni zamanda, hər birimizin yadındadır ki, görkəmli dövlət xadimi 

Heydər Əliyev Naxçıvanda mənalı və keşməkeşli həyatının ən çətin və şərəfli bir mərhələsini yaşadı. İlk dəfə 

olaraq məhz ulu öndərin qətiyyəti və prinsipiallığı sayəsində müstəqil respublikamızın üçrəngli bayrağının 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəsmi dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi, eyni zamanda 31 dekabrın Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi rəsmiləşdirilməsi bu qədim diyarın dövlət müstəqilliyimizə ən 

layiqli töhfələridir. 

Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin qətiyyəti və zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində erməni 

qəsbkarlarının Naxçıvanı işğal etmək planları puç oldu, muxtar respublika tarixin ən sərt sınaqlarından üzüağ, 

alnıaçıq çıxdı və ulu öndərin böyük səyləri nəticəsində muxtar respublikanın tarixində yeni dövrün əsası 

qoyuldu.  

Naxçıvan regionun ən strateji bölgəsi kimi tarix boyu daim yadelli işğalçıların mübarizə meydanına 

çevrilsə də, məhz bu qədim torpağın məğrur sakinlərinin qətiyyəti sayəsində əsrlərdir ki, öz mövcudluğunu 

qoruyub saxlamış və bugünkü yüksək inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmışdır. 20 ilə yaxındır ki, işğalçı 

Ermənistanın torpaqlarımıza təcavüzünün nəticəsi olaraq Azərbaycanın bu dilbər guşəsi ağır blokada şəraitində 

yaşamağa məcbur olsa da, Naxçıvan əhalisi öz məğrurluğunu qoruyub-saxlamış və qətiyyən sarsılmamışdır... 
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Yaxın siyasi tariximizdən о da məlumdur ki, Naxçıvanın erməni işğalından xilas edilməsi, qorunub 

saxlanılması və inkişaf etdirilməsi məhz müasir Azərbaycanın banisi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyun ayında Moskvadan Bakıya, oradan da Naxçıvana qayıdışı sözün əsl 

mənasında bu qədim diyar üçün tale işi idi. İşğalçı Ermənistanın Naxçıvana ardıcıl olaraq hərbi həmlələr 

etməsinə baxmayaraq, təcrübəli dövlət xadimi bütün çətinliklərin real çıxış yollarını müəyyən edib, yaranmış 

böhranı aradan qaldırmaq üçün qəti qərarlar qəbul etməyi bacardı. Şəxsən özü cəbhə bölgələrinə, qaynar döyüş 

nöqtələrinə getməklə insanların vətənpərvərlik və səfərbərlik ruhunu gücləndirdi. Türkiyə və İranın dövlət 

başçıları ilə intensiv danışıqlar apararaq iqtisadi cəhətdən çətinliyə, sıxıntıya salınmış əhalinin ərzaq təminatını 

yaxşılaşdırdı. Xalqın bu qüdrətli şəxsiyyətə sonsuz inamı və böyük sevgisi əlavə güc, sarsılmaz dayaq oldu. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi hərbi-siyasi, 

iqtisadi-mədəni tədbirlər bu qədim diyarın mövcudluğuna tam təminat verdi. Həmin illər çox ağır və məşəqqətli 

idi. Hətta AXC-Müsavat iqtidarı dövründə yerli cəbhəçilər Naxçıvanın muxtariyyət statusunu ləğv etmək üçün 

dövlət çevrilişinə cəhd edəndə ulu öndər onlara necə də ibrətamiz və tutarlı cavab vermişdi: "Mən həyatımdan 

keçərəm, lakin Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaram". 

Qısa bir vaxtda görülən işlər, atılan addımlar nəticəsində Ermənistanın Naxçıvanı işğal etmək planları 

alt-üst oldu. Sovet ordusunun Naxçıvanda yerləşən birləşmələrinin dinc şəraitdə regiondan çıxıb getməsi, 

əvəzində miras qalmış hərbi texnika və mülkiyyət əsasında Milli ordu hissələri yaratmağa nail olması bu diyarın 

müdafiə imkanlarını artırdı. Nəhayət, Araz çayı üzərində Sədərək kəndi yaxınlığında Türkiyə ilə Naxçıvan 

arasında "Ümid" körpüsünü saldırmaqla əhalidə yaşamaq və mübarizə aparmaq əzmini daha da qüvvətləndirdi. 

70 il ərzində bir-birlərinə həsrət qalan bu dost və qardaş ölkələr arasında ilk gediş-gəliş əlaqələri yaradıldı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai, iqtisadi həyatında mühüm mərhələ olan və iki qardaş xalqın uzun 

illər qovuşmaq arzusunu yerinə yetirən "Ümid" körpüsünün istifadəyə verilməsi böyük hadisəyə çevrildi. 

1992-ci ilin iyulunda keçirilmiş muxtar respublika Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin iclasında körpünün 

istifadəyə verilməsi böyük tarixi hadisə kimi qiymətləndirilmiş, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, 

mədəni əlaqələrin genişlənməsinə, qardaş xalqların bir-birlərinə yaxınlaşmasına xidmət edəcəyi bildirilmişdi. 

Ali Məclisin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə "Sədərək-Dilucu" körpüsü Türkiyə Respublikası ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında rəsmi keçid qapısı elan edildi. 

Taleyin hökmü ilə ağır blokada şəraitində olan Naxçıvana rəhbərlik edən ulu öndər Heydər Əliyevin 

uzaqgörən siyasəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran və Türkiyə dövlətləri ilə əlaqələri 

yaradıldı, Naxçıvanın həyati tələbatlarını ödəmək, kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək üçün protokollar 

imzalandı. Muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi 1 il 9 ay ərzində Heydər Əliyev əsasını qoyduğu xarici əlaqələr 

sayəsində bölgəni labüd fəlakətdən xilas etdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana və böyük siyasətə qayıdışı imperiya qüvvələri ilə mübarizənin 

daha da kəskinləşməsinə və Naxçıvandan başlanan milli dirçəliş prosesinin Azərbaycanın siyasi mühitində 

aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımlar atılmasına gətirib çıxardı. 

Ən acınacaqlısı isə məhz belə bir şəraitdə Azərbaycana rəhbərlik edən Ə. Vəzirov, A. Mütəllibov kimi 

imperiyanın əlində qalanların bu regiona ögey və laqeyd münasibət bəsləmələri idi. Bu dövrdə Naxçıvanın 

müxtəlif şəhər və kəndlərindən gələn nümayəndələr Heydər Əliyevi görüşlərə dəvət edir, onu ayrı-ayrı seçki 

dairələrindən xalq deputatlığına namizəd irəli sürürdülər. Bütün bunların nəticəsi olaraq 1991-ci il sentyabr 

ayının əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatında onun müqəddəratını həll edəcək 

mühüm hadisələr baş verdi. Naxçıvan əhalisinin müdrikliyi və uzaqgörənliyi həm də onda oldu ki, ümumi 

Azərbaycan adlı evimizin divarının söküldüyü bir dövrdə böyük uzaqgörənlik nümunəsi göstərərək düzgün 

rəhbər seçimi edə bildi. Həmin il sentyabrın ilk günündə muxtar respublikanın bütün sakinləri ayağa qalxıb 

qüdrətli siyasətçi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsini öz üzərinə 

götürməsini təkidlə tələb etdilər. Onların bu haqlı və təkidli tələbi sentyabrın 3-də keçirilən və tariximizdə 

özünəməxsus yer tutan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında yerinə yetirildi. 

Lakin hadisələrin gedişi göstərdi ki, Heydər Əliyev heç də vəzifə arzusunda deyildi. Ali Məclisin Sədri seçilən 

müdrik insan sonralar bununla bağlı belə deyəcəkdi: "Azərbaycana hakimiyyətə qayıtmaq üçün gəlməmişəm. 

Mən ancaq Azərbaycanın bu ağır dövründə, çətin vaxtında xalqıma kömək etmək, xidmət etmək üçün gəlmişəm. 

Mənə bir neçə dəfə Moskvada, elə burada da sual verilmişdi ki, bəs siz öz köməyinizi nədə görürsünüz? Cavab 

vermişdim ki, mən Azərbaycan xalqının hər bir tapşırığını yerinə yetirməyə hazıram. Mənim razılığım olmadan, 
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mən bunu qətiyyətlə deyirəm və bunu hamı bilməlidir, məni Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sədr 

seçdilər. Sədr seçiləndən sonra da mən sessiyaya sədrlik etməkdən imtina etdim. İclası axıra qədər sədrin 

müavini aparırdı. Çox böyük əziyyət, mənəvi əziyyət içərisindəydim ki, mənim razılığım olmadan məni sədr 

seçdilər". 

Həmin sessiyada 4 dəfə söz alıb çıxış edən Heydər Əliyev deputatlardan mümkünsə onun yerinə başqa 

adamın namizədliyinə baxmağı, müzakirə etməyi xahiş etmişdi. Hətta sessiyanın növbəti iclasında o, deputatları 

sədrliyə namizədliyi irəli sürülən başqa şəxsə səs verməyə çağırdı. "Mən bu zamanın, bu dəqiqələrin hökmünü 

nəzərə almaya bilməzdim. Mən öz prinsipimə sadiq qalaraq Azərbaycanın, Naxçıvanın belə çətin vəziyyətində, 

çətin dövründə üzərimə düşən vəzifənin icrasından geri çəkilə bilməzdim. Mən öz taleyimi xalqıma tapşırmışam. 

Və xalqın iradəsini indi, bu müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm" - bu sözləri isə ulu öndər Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1991-ci il sentyabrın 5-də keçirilən sessiyasında söyləyirdi. Həmin 

sessiyanın tariximizdə oynadığı rol bunlarla bitmədi. "Azərbaycan Respublikası prezidentliyinə seçkilər 

haqqında" Ali Məclisin qəbul etdiyi qərar da о zaman Azərbaycanda hakimiyyətdə olan səlahiyyət sahiblərinin, 

ilk növbədə isə Azərbaycan Kommunist Partiyası rəhbərliyinin qəzəbinə tuş gəldi. Bununla bağlı muxtar 

respublika Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev ürək ağrısı ilə deyirdi: "İndi bizə həmişəkindən daha çox birlik 

və yekdillik lazımdır. Lakin xalqın birliyini pozmaq, etimadsızlıq yaratmaq, onu cəbhələşmə girdabına salmaq 

istəyən qüvvələr vardır. Həmin qüvvələr bizi, əslində, özünütəcrid vəziyyətinə çağırırlar, Guya АН Məclis 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibindən çıxması barədə qərar qəbul etmişdir. Həmin 

qüvvələr, çox təəssüf ki, respublikanın mərkəzin-də rəhbərlik tərəfindən idarə olunur". О dövrdə ulu öndərə 

qarşı planlaşdırılan və həyata keçirilən bütün təxribatlara baxmayaraq, xalqın arzusu reallığa çevrildi. 1991-ci il 

sentyabrın 3-də Naxçıvanda baş vermiş tarixi hadisə sonradan bütün Azərbaycanın nicat, qurtuluş yoluna 

çevrildi. 

Həmin dövrə qədər isə artıq Heydər Əliyev Naxçıvanda müstəqil Azərbaycan Respublikasının təşkilinə 

zəmin yaradan böyük addımların müəllifinə çevrilmişdi. Bir qədər də keçmişə qayıdaraq deyə bilərik ki,  

17 noyabr 1990-cı ildə yeni çağırışda keçirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyası 

milli dövlətçilik tariximizdə özünəməxsus yer tutur. Çünki bu sessiyada sonralar tariximizə qızıl hərflərlə yazıla 

biləcək üç mühüm taleyüklü qərar qəbul olunub. Ümummilli liderin rəhbərliyi və müəllifliyi altında qəbul 

olunan bu qərarlar milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpasında mühüm rol oynadı. 

Sessiyada ilk növbədə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından "sovet", "sosialist" 

sözləri çıxarıldı, onun Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılması haqqında qərar qəbul edildi. Naxçıvan 

MSSR Ali Sovetinin də adı dəyişdirildi. Qanunverici hakimiyyət orqanının Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Ali Məclisi adlandırılması haqqında qərar qəbul edildi. Təbii ki, Sovetlər birliyinin yaşadığı və qılıncının eninə-

uzununa kəsdiyi bir dövrdə muxtar respublikanın adından "sovet", "sosialist" sözlərinin çıxarılması həqiqətən də 

böyük cəsarət, uzaqgörənlik tələb edirdi. Bu addımı atmaq hələ də hakimiyyətdə olan kommunist rejiminin 

qəzəbinə düçar olmaq demək idi. Ulu öndər isə məhz bu cəsarətə, iradəyə malik olduğunu birmənalı şəkildə 

nümayiş etdirirdi. 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan parlamentinin həmin sessiyasında muxtar respublikanın 

dövlət rəmzləri haqqında məsələ də geniş və ciddi müzakirə olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

üçrəngli dövlət bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi heç də adi 

məsələ olmadı. Bu, ilk növbədə müstəqil dövlətçiliyimizin bərpasına çalışmaq idi. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin baş verən hadisələr ucbatından davam etdirə bilmədiyi müstəqillik amalına ulu öndərin 

sədaqəti idi. 

Həmin sessiyada xalq deputatlarının ciddi müzakirəsindən sonra üçrəngli bayrağın dövlət rəmzi kimi 

qəbulu ilə əlaqədar bir neçə təklif irəli sürüldü. Birinci təklif ondan ibarət idi ki, Azərbaycanın milli bayrağı 

Naxçıvan parlamentində qaldırılsın və Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı qarşısında bu bayrağı qəbul etmək 

məsələsi qoyulsun. İkincisi isə belə oldu ki, Ali Məclis bununla bağlı qərar qəbul edir və respublika parlamenti 

qarşısında məsələ qaldırır ki, Azərbaycanın dövlət rəmzlərinə baxılsın. Ulu öndər Heydər Əliyevin irəli sür-

düyü təklif isə belə idi: "Naxçıvan Muxtar Respublikası АН Məclisinin qərarı ilə Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının üçrəngli milli bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul edirik və 

Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanına bunu çatdırırıq. Eyni zamanda Azərbaycanın ali hakimiyyət orqanı 

qarşısında məsələ qoyuruq ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında qərar qəbul etsin". 
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Beləliklə, Naxçıvanda yaşayıb-işlədiyi illərdə yerli əhalinin keçmiş SSRİ-nin saxlanmasına dair 

referendumda iştirakına yol verməməsi, Naxçıvanın muxtariyyətini ifadə edən formatdan "sovet sosialist" 

sözlərinin çıxarılmasına, üçrəngli bayrağın dövlət rəmzlərindən biri kimi qəbul edilməsinə dair mühüm 

əhəmiyyətə malik tarixi qərarların çıxarılmasına nail olması Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi-

nə əvəzsiz töhfələridir. Nəhayət, 21 sentyabr 1992-ci ildə çətin şəraitdə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan 

Partiyasını yaratması da Azərbaycanın gələcək taleyində xüsusi yeri olan ümumrespublika səviyyəli siyasi 

hadisə idi. 

Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə də respublikamızın digər regionları kimi, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının da inkişafına göstərdiyi qayğı, о cümlədən burada beynəlxalq səviyyəli aeroportun 

salınması, su-varma sistemlərinin yenidən qurulması, şəhərsalmanın canlandırılması və ordu quruculuğunun 

daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində atdığı qətiyyətli və düşünülmüş addımlar, Cəmşid Naxçıvanski adına 

Hərbi Liseyin Naxçıvan şöbəsinin açılması kimi həyata keçirdiyi əhəmiyyətli tədbirlər bu qədim diyarda yeni 

həyatın başlanması ilə nəticələndi. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə yaradılan "Cavidlər" məqbərəsi qədim ənənənin ən 

gözəl davamı kimi dəyərləndirilir. Böyük öndərin təşəbbüsü ilə Mirzə Cəlilin, Bəhruz Kəngərlinin, Hüseyn 

Cavidin ev-muzeyləri yenidən qurulub. "Açıq səma altında muzey"in isə analoqu yoxdur. 

Azərbaycanın digər regionlarında olduğu kimi, Naxçıvanda da Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

həyatın bütün sahələrində böyük irəliləyişlər aşkar müşahidə olunmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin son beş il 

ərzində dəfələrlə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etməsi, həmin səfərlər zamanı etdiyi proqram xarakterli 

çıxışlar, keçirdiyi yaddaqalan görüşlər, apardığı müzakirələr, irəli sürdüyü ideyalar bu qədim diyarın yeni 

yüksəlişinin başlıca strategiyasını müəyyən etmişdir: "Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan qədim di-

yardır. Naxçıvanın çox qədim tarixi vardır. 3500 it bundan əvvəl insanlar burada yaşamış və yaratmışlar. Eyni 

zamanda, Naxçıvanın çox zəngin dövlətçilik tarixi vardır. Bütün dövrlərdə Naxçıvan Azərbaycan üçün dayaq 

olmuş, arxa olmuşdur. Naxçıvan Azərbaycana böyük mütəfəkkirlər, elm, incəsənət, mədəniyyət xadimləri, siyasi 

xadimlər, böyük sərkərdələr bəxş etmişdir. Naxçıvan Azərbaycana və dünyaya xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevi bəxş etmişdir". 

Hazırda Naxçıvanda - doğma məmləkətimizin ayrılmaz bir parçası olan, iqtisadi blokadanın ağrıları 

şəraitində yaşamağa məcbur olan bu qədim diyarda aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri böyük zəhmət 

tələb edir. Məsələn, son illər məktəb tikintisi sahəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəyyənləşmiş 

strateji xətt daha böyük sürətlə davam etdirilməkdədir. Cənab İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə 

Naxçıvanda dövlət büdcəsi hesabına və Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə 31692 yerlik 82 məktəb binası tikilib 

istifadəyə verilmiş, yaxud əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur. Məktəblərin hamısı müasir avadanlıqla, 

kompüter texnologiyası ilə təmin edilmişdir. 2006-cı ilin dekabrında istifadəyə verilən Diaqnostika-Müalicə 

Mərkəzi isə nəinki Naxçıvan Muxtar Respublikasında, eyni zamanda ətraf bölgədə analoqu olmayan tibb 

müəssisəsinə çevrilib. 

Son vaxtlarda dövlət qayğısı sayəsində Naxçıvanda modul tipli elektrik stansiyasının quraşdırılması, 

Vayxır su anbarı üzərində elektrik stansiyasının yaradılması isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında enerji 

təminatı üzrə problemlərin aradan qaldırılmasına imkan verir. Eyni zamanda, bölgəni nəqliyyat mühasirəsindən 

çıxarmaq üçün Naxçıvanın Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinə birləşməsi məsələsi hazırda müzakirə 

olunmaqdadır. Nəzərə alsaq ki, ötən 16 il ərzində regionun polad relslərində də hərəkət dayanıb, onda bu 

layihənin hansı əhəmiyyət kəsb etdiyini də aydın təsəvvür etmək olar. Qardaş Türkiyənin müvafiq vilayətləri ilə 

əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi də bölgənin iqtisadi potensialını xeyli möhkəmləndirəcəkdir. 

Muxtar respublikada ordu quruculuğu sahəsində də ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttinin 

davam etdirilməsi özünün real bəhrələrini verməkdədir. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfərləri zamanı 

hər dəfə ordu hissələrində olması, buradakı hərbi hazırlığın və maddi-texniki təchizatın səviyyəsi, vəziyyəti ilə 

yaxından maraqlanması, əlavə tədbirlər haqqında qərarlar qəbul etməsi ərazi bütövlüyümüz üçün çox zəruri olan 

bu mühüm sahənin inkişafına xüsusi təkan vermişdir. Həmçinin son illərdə Heydər Əliyev adına Naxçıvan 

Hərbi Liseyinin tamamilə yenidən qurulması, bu təhsil ocağının bazasında nümunəvi hərbi təlim-tədris 

kompleksinin salınması dövlət başçısının ümidlərinin gerçəkləşəcəyinə tam təminat verir. 

Etiraf etməliyik ki, son illər görülən işlər, tikilən binalar, salınan körpülər, çəkilən yollar da çəkilən 

əziyyətin hədər getmədiyini təsdiqləyir. Yeni tikilən ali, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərini, səhiyyə 

ocaqlarını, mədəniyyət müəssisələrini xüsusi qeyd etmək olar. Onların hər biri arxitektura baxımından diqqəti 
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cəlb edir. Hər bir obyektdə də müasir tikinti mədəniyyətinin, texnologiyalarının son nailiyyətlərindən istifadə 

olunur. 

Muxtar respublikada görülən işlər sosial-iqtisadi inkişafda böyük irəliləyişlərin bəhrəsi olmaqla bərabər, 

adamların təfəkkür, düşüncə və psixologiyalarında da müəyyən dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. 

İnsanların həyata və cəmiyyətə olan baxışları xeyli dəyişib, torpağa bağlılıq hissləri daha da artıb. Bunun da 

nəticəsidir ki, min bir əziyyətlə yaradılanlar, tikilənlər, qurulanlar əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, dağıdılmır, 

əksinə, onlara sahiblik hissi yarandığından göz bəbəyi kimi qorunub saxlanılır. 

Son illər muxtar respublika iqtisadiyyatında yüksək inkişaf templərinin müşahidə olunduğu sahələrdən 

biri də sənayedir. Belə ki, təkcə 2008-ci ildə muxtar respublikada 122 milyon 181 min manatlıq sənaye məhsulu 

istehsal olunub. Onun 100 milyon 921 manatı özəl sektorun payına düşür. Məhsul istehsalı ötən ilin eyni dövrü 

ilə müqayisədə 20 milyon manat artıb. Artıma əsas səbəb yeni istehsal və xidmət obyektlərinin fəaliyyətə 

başlamasıdır. Ötən dövr ərzində dövlət dəstəyi ilə 32 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb. Onların 

arasında cem istehsalı sahəsi, ərzaq məhsulları terminalı, gücü ildə 3 milyon litr olan pivə zavodu, tütün-

fermentasiya zavodu, plastik qapı-pəncərə, elastik boru, biohumus istehsalı sahələri, tikiş müəssisəsi və digər 

obyektlər var. Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması və genişləndirilməsi məqsədilə onlara 

maliyyə dəstəyinin göstərilməsi də davam etdirilib. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən banklar və digər 

kredit təşkilatları tərəfindən onlara 14 milyon 197 min manat güzəştli kreditlər verilib. İndi bölgədə 99 növ 

ərzaq, 155 növ qeyri-ərzaq olmaqla 254 adda məhsul istehsal olunur. Son illər yaradılan müəssisələr 83 növ 

ərzaq, 141 növ qeyri-ərzaq olmaqla 224 növ istehlak mallarına olan tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına 

ödəməyə imkan verir. Halbuki ötən ilin bu vədəsində cəmi 162 növ məhsula olan tələbat yerli istehsal hesabına 

ödənilirdi. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında müşahidə olunan sabit artım tempi sosialyönümlü inkişafın təmin 

edilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və səmərəli məşğulluğun təşkili 

üçün əlverişli şərait yaradıb. Son 5 il ərzində muxtar respublika üzrə 35 min 740 yeni iş yeri açılması faktı bunu 

sübut edir. Açılmış iş yerlərinin 63,8 faizi daimidir. Bu isə о deməkdir ki, ərazisi əsasən xarici dövlətlərlə 

sərhəddə yerləşən, sadələşdirilmiş birgə gömrük və keçid qaydaları fəaliyyət göstərən regionda iqtisadi cəhət-

dən fəal əhalinin iş dalınca yaxın-uzaq ünvanlara getməsinə ehtiyac qalmır. 

Təbii ki, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında qazanılan uğurlar ilk növbədə ardıcıl və 

məqsədyönlü siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Muxtar respublika rəhbərliyinin möhtərəm Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla həyata keçirməsi əhalinin gündəlik yaşayış 

səviyyəsində, onların maddi-rifah halının yaxşılaşmasında, şəhər və kəndlərin sosial mənzərəsinin dəyişilmə-

sində öz əksini tapır. 

Sözsüz ki, bütün bunlar həm də onu təsdiqləyir ki, qədim və böyük tarixə malik Naxçıvan keçmişdə 

olduğu kimi, yenə də öz dövlətçiliyinə, dahi oğlu Heydər Əliyev ənənələrinə və möhtərəm Prezident İlham 

Əliyevin siyasətinə sadiqdir... 

 

Nizami XUDİYEV, 

YAP İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı, 

filologiya elmləri doktoru, professor  

 
Azərbaycan.- 2009.-19 aprel .-№ 83.-S.5. 
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Naxçıvan sənət məbədinin Azərbaycan teatr mühitindəki mövqeyi 
 

“Naxçıvan teatrı köklü, əsaslı bir teatrdır. Yaxın Şərqin  

ən qocaman sənət ocaqlarından biri olan Naxçıvan  

teatrı böyük bir yaradıcılıq yolu keçmişdir. Teatr bu 

ənənəni bu gün də qoruyub saxlayır”. 

 

HEYDƏR ƏLİYEV 

 

Dəfələrlə ifadə olunmuş fikir və düşüncələrə yeni baxış gətirməklə, təkrarçılığa yol vermədən 

oxucularımız üçün maraqlı olacağını düşünərək Naxçıvan sənəd məbədinin Azərbaycan teatr mühitindəki 

mövqeyini işıqlandırmağa çalışacağıq. 

XIX əsrdə Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan da iqtisadi, siyasi və mədəni həyatda baş 

vermiş ciddi dəyişikliklər nəticəsində yeni inkişaf mərhələsinə daxil oldu. Bu dövrdə Avropa ilə Şərq arasında 

gedən ticarətdə Naxçıvanın vasitəçilik rolu oynaması, bir çox nümayəndələrinin Rusiya və Avropanın 

şəhərlərini gəzmələri, orada təhsil almaları, onların əhali arasında apardıqları söhbətlər xalqın dirçəlişinə, maarif 

və mədəniyyətin inkişafına öz təsirini göstərirdi. 

Naxçıvan teatrının yaranması o zaman Naxçıvanda maarif-məktəb, mədəniyyətin inkişafı, qabaqcıl ziyalı 

kadrların yetişməsi ilə sıx surətdə bağlı idi. Belə bir zamanda naxçıvanlı mütərəqqi gənclər bir yerə toplaşaraq 

teatr tamaşaları göstərməyə başladılar. Həmin dövrdə E. Sultanov və C. Məmmədquluzadə Naxçıvanda teatrın 

yaradılmasının əsas təşkilatçıları idi. Naxçıvanda teatrın əsasının qoyulması ilk peşəkar Azərbaycan teatrının 

yaradılmasının 10 illiyinə təsadüf edir. M.F. Axundovun xalq həyatını bütün canlılığı və təbiiliyi ilə göstərən, 

illərin sınağından çıxmış ölməz komediyaları həm Azərbaycan teatrlarının, həm də realist aktyor sənətinin 

formalaşmasında, yetkinləşməsində son dərəcə böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Aparılan tədqiqatlar 

aydınlığı ilə sübut edir ki, o dövrdə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən “Naxçıvan müsəlman incəsənəti və dram 

cəmiyyəti”nin nümayəndələri 1883-cü ilin may ayının 15-də Hacı Nəcəf Zeynalovun evində M.F. Axundovun 

“Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” əsərinin tamaşası ilə Naxçıvan teatrının təməlini qoyurlar. M.F. 

Axundovun bu ölməz komediyasının tamaşaya qoyulmasında Eynəli bəy Sultanov və Cəlil Məmmədquluzadə 

ilə yanaşı Mirzə Sadıq Qulubəyov, Əbülqasım Sultanov, Mirzə Cəlil Mirzəyev (Şürbi), Paşa ağa Sultanov və 

başqa ziyalılar fədakarlıq göstərirdilər. Bu tamaşadan ruhlanan ziyalılar bir-birinin ardınca M. Fətəlinin 

“Lənkəran xanının vəziri”, “Xırs quldurbasan”, “Hajı Qara”, E. Sultanovun “Tatarka” əsərlərini də tamaşaçılara 

göstərirlər. Məmmədtağı Sidqinin rejissorluğu ilə 1889-cu ildə N. Vəzirovun “Ev tərbiyəsinin bir şəkli” pyesi 

göstərilir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, N. Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin”, “Pəhləvanani-zəmanə”, 

“Sonrakı peşmançılıq fayda verməz”, “Daldan atılan daş topuğa dəyər”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” 

pyesləri də Naxçıvan teatrının repertuarından düşməyən əsərlərdəndir. Bu teatrda Ə.Haqverdiyevin pyeslərinə 

də həmişə geniş meydan verilmişdir. Belə ki, “Bəxtsiz cavan”, “Dağılan tifaq”, “Pəri cadu” pyesləri Naxçıvan 

teatrına uğur gətirmişdir. 

Naxçıvan teatrı fəaliyyəti dövründə ağır və çətin sınaqlardan şərəflə çıxmışdır. Bu gün biz Rza Təhmasib, 

Rza İsfəndiyarlı, Səməd Mövləvi, Nəsən Səfərli, Heydər Muradov, Əli Xəlilov, Heydər Məmmədov, Muxtar 

Nəsirov, Böyükxan Naxçıvanlı, İsa Musayev, Əyyub Haqverdiyev, İbrahim Həmzəyev, Firuzə xanım Əlixanova 

və digərlərini nəcib əməllərinə görə ehtiramla xatırlayırıq. Naxçıvan teatrının inkişaf yoluna nəzər salanda 

gözlərimiz önündə ilk növbədə, böyük maarifçi Cəlil Məmmədquluzadənin portreti dayanır. Mirzə Cəlil 

Naxçıvan teatrının banilərindən biridir. Onun həmişəyaşar pyesləri, “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” 

tragikomediyaları, “Çay dəstgahı” mənzum əsəri Naxçıvan teatrının ən qiymətli tamaşalarından olmuşdur və bu 

gün də uğurla tamaşaya qoyulur. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, “Çay dəstgahı” mənzum pyesi 1890-

cı ildə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Bu tarixi məlumatdan göründüyü kimi, ilk mənzum əsərin 

Azərbaycanda tamaşaya qoyulması Naxçıvan teatrı ilə bağlıdır deməyə haqqımız çatır.  

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə çar senzurası nəinki Naxçıvanda, hətta Azərbaycanda 

milli məktəblərin təsisinə, ana dilinin tədrisinə, milli dildə qəzet və jurnalların nəşrinə, teatr tamaşalarının 

göstərilməsinə hər vasitə ilə qadağa qoyurdu. Naxçıvanda da göstərilən müvəffəqiyyətli tamaşalardan narahat 
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olan çar çinovnikləri hər vasitə ilə tamaşaların göstərilməsinə mane olurdular. Lakin bütün maneələrə, 

qadağalara baxmayaraq, zaman öz işini görür, Naxçıvan ədəbi-mədəni mühiti durmadan öz axarına düşür, 

açıqfikirli ziyalılar dilimizi, tarix və ədəbiyyatımızı geniş təbliğ edir, yeni üsullu məktəblər təsis edir, 

tamaşaların göstərilməsini davam etdirirdilər. Məktəbi yaşada bilmək və yoxsul uşaqları məktəbə cəlb etmək 

üçün həmin ziyalılar göstərdikləri tamaşalardan əldə olunan məbləği məktəbin xeyrinə sərf edirdilər. O dövrdə 

məktəbi teatrsız, teatrı da məktəbsiz təsəvvür etmək mümkün deyildi. 

Rza Təhmasib Naxçıvan səhnəsinə qız və qadınların cəlb edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verirdi. Hələ dini 

xürafatın Naxçıvanda fironluq etdiyi bir dövrdə, 1917-ci ilin noyabr ayının 12-də Rəşid bəy Əfəndiyevin 

təşəbbüsü, Rza Təhmasibin fəal iştirakı ilə Ü. Hacıbəyovun “Arşın mal alan” musiqili komediyası tamaşaya 

qoyulur. Tamaşada iştirak edən ifaçıların hamısı qız və qadınlar idi. Bu hadisə Azərbaycanın teatr tarixində ən 

unudulmayan səhifələrdən birini təşkil edir. Məhz bu tamaşadan sonra naxçıvanlı qız və qadınların teatra gəlişi 

xeyli dərəcədə artır. 

Azərbaycan qadınlarının keçdiyi şərəfli inkişaf yolundan bəhs edən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev “8 Mart Beynəlxalq qadınlar günü” münasibəti ilə Azərbaycan qadınlarına 

təbrikində demişdir: “Qədim zamanlardan bəri vətənə və torpağa sədaqəti ilə seçilən qadınlarımız milli 

məfkurəyə sadiq qalaraq, bu gün də suveren Azərbaycan Respublikasının güclənməsi naminə töhfələr verirlər. 

Onlara xas olan işgüzarlıq, müdriklik, yüksək daxili mədəniyyət və xalqımızın yüzillər boyu təşəkkül tapmış 

zəngin milli-mənəvi sərvətlərinə sədaqət müasir Azərbaycan qadınının ictimai həyatımızda mövqeyini və 

simasını müəyyən edir”. 

İyirminci yüzilliyin 20-ci illərindən başlayaraq Naxçıvan teatrı iki istiqamətdə - həm romantik, həm də 

realist səpkidə formalaşmağa başlayır. Hüseyn Cavidin və Cəfər Cabbarlının pyesləri teatra yeni sənət uğuru 

gətirir. Bir çox adlı-sanlı aktyor və rejissorların - Səməd Mövləvi, İbrahim Həmzəyev, İsa Musayev, Firuzə 

xanım Əlixanova, Əyyub Haqverdiyev, Zəroş xanım Həmzəyeva, Sofya xanım Hüseynova, Roza xanım 

Cəfərxanova, İbrahim Bənəniyarlı, Zemfira xanım Əliyeva, Vaqif Əsədov, Kamran Quliyev, Həsən Ağasoy, 

Rza Xudiyev, Yasəmən xanım Ramazanova və digərlərinin bir sənətkar kimi ərsəyə gəlməsində, 

püxtələşməsində H. Cavid və C. Cabbarlının dərin məzmunlu səhnə əsərlərinin mühüm rolu olmuşdur.  

Müqtədir sənətkar Sidqi Ruhulla Naxçıvanda teatrın direktoru və baş rejissoru (1931-1933) işlədiyi 

müddətdə “Otello”, “Qaçaqlar”, “Pəri cadu”, “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Fərhad və Şirin” əsərlərini 

uğurla tamaşaya qoymuş, həmin tamaşalar özünün professional səhnə həlli ilə diqqətlərdə cəmlənmiş və 

maraqlıdır ki, yaşlı nəsil həmin tamaşaları heyrətlə xatırlayır. Ümumiyyətlə, bu görkəmli sənətkar ömrü boyu 

Naxçıvanla əlaqəsini kəsməmiş, Ordubad teatrının (1912) əsasını qoymuşdur. S. Ruhullanın bu teatrların 

mənəvi inkişafında, aktyor və rejissor kadrların yetişməsində əvəzolunmaz xidmətləri olmuşdur. 

Azərbaycan teatr mühitində Naxçıvan teatrının rolunu yüksəltmək üçün vaxtaşırı tədbirlər görülürdü. Bu 

məqsədlə İkinci Dünya müharibəsi illərində teatrın repertuarına yenidən nəzər salınaraq qəhrəmanlıq və 

vətənpərvərlik ideyalı əsərlərə geniş meydan verilir və tamaşaçılara nəcib hisslər aşılanırdı. Səməd Vurğunun 

“Fərhad və Şirin”, Rəsul Rzanın “Vəfa”, Zeynal Xəlilin “İntiqam”, Məmməd Hüseyn Təhmasibin “Aslan 

yatağı”, Konstantin Simonovun “Vətən oğlu”, Şekspirin “Otello”, Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Arşın mal alan”, 

Nağı Nağıyevin “Polad” əsərləri müharibə illərinin ən gözəl tamaşaları idi.  

İnkarolunmaz həqiqətdir ki, həqiqi sənət xalqları bir-birinə yaxınlaşdırır, onların dostluq və qardaşlıq 

hisslərinə təsir etmək üçün qüvvətli vasitəyə çevrilir. Naxçıvan teatrı da yarandığı gündən məhz bu ideya 

istiqamətində işini qurmuş, N. Qoqolun, M. Qorkinin, A. Çexovun, A.Ostrovskinin, K. Simonovun, A. 

Korneyçukun, Vs.İvanovun, B. Lavrentyevin və digər rus dramaturqlarının və eləcə də Sofoklun, Şekspirin, 

Şillerin, Hüqonun, Holdoninin, Lope de Veqanın və başqa qərb dramaturqlarının zəngin mənəviyyatlı əsərlərinə 

müraciət etmişdir. Bu tamaşaların quruluşçu rejissorları Sidqi Ruhulla, İsmayıl Hüseynov, Həsən Ağayev, Yusif 

Yıldız, Səməd Mövləvi, İbrahim Həmzəyev, Baxşı Qələndərli, Vəli Babayev, Vaqif Əsədov, Əliqismət Lalayev 

gözəl tamaşa yaratmaq üçün yaradıcı axtarışların fövqündə dayanmışlar.  

Vaqif Əsədovun rejissorluğu ilə tamaşaya qoyulan Sofoklun “Elektra” və Əkrəm Əylislinin “Mənim 

nəğməkar bibim” tamaşaları Tiflisdə və İrəvanda keçirilən ümumittifaq teatr festivalının baş mükafatına layiq 

görülmüşdür. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, “Elektra” tamaşasındakı baş rolu-Elektranı respublikanın 

xalq artisti mərhum Zemfira xanım Əliyeva oynamışdır. “Elektra” əsəri Tiflisdə tamaşaya qoyularkən lentə 

alınmış və ümumittifaq televiziyası ilə nümayiş etdirilmişdir.  
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Həmin illərdə türk dramaturgiyasına müraciət olunması diqqəti cəlb edən mühüm cəhətlərdən idi. 1968-ci 

ilin axırlarında mərhum sənətkarımız Vəli Babayev dünyaşöhrətli dramaturq Nazim Hikmətin Vera Tulyakova 

ilə birlikdə yazdıqları “Kor padşah” pyesini tamaşaya qoymuşdur. Bundan sonra Vəli Babayev Nazim Hikmətin 

“Bayramın birinci günü”, Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə”, Orxan Kamalın “Yad qızı”, İbrahim 

Oflazoğlunun “Dəli İbrahim” tamaşalarına quruluş verdi. Teatrda Əsgər Əsgərovun tamaşaya qoyduğu Nazim 

Hikmətin “Qəribə adam”, Əziz Nesinin “Ölən adam” əsərləri də xüsusilə diqqəti cəlb etdi. 

Naxçıvan teatrının inkişaf yoluna nəzər salanda burada Səməd Mövləvi, Həsən Ağayev, Əli Hüseynov, 

İbrahim Həmzəyev, İsa Musayev, Nəsir Sadıqzadə, Baxşı Qələndərli, Vəli Babayev, Vaqif Əsədov, Əliqismət 

Lalayev, Əsgər Əsgərov, Kamran Quliyev kimi rejissorlar, Bəhruz Kəngərli, Adil Qazıyev, Şamil Qazıyev, 

Əyyub Hüseynov, Məmməd Qasımov (qeyd etmək lazımdır ki, muxtar respublikanın əməkdar incəsənət xadimi 

Məmməd Qasımov fasiləsiz olaraq 35 il teatrın baş rəssamı işləmiş, 105 tamaşaya bədii quruluş vermiş və 

peşəkarlığı ilə fərqlənmişdir), Yuran Məmmədov, Mircəlil Seyidov, Şamil Mustafayev, Sabir Qədimov, 

Məmmədəli İsmayılov, Hüseynqulu Əliyev, Əbülfəz Axundov, Əli Səfərli, Səyyad Bayramov kimi rəssamlar, 

Ənvər Hüseynov, Adil Kəngərli, Cəfər Rəcəbli, Məmməd Cavadov, Məmməd Ələkbərov, Rəşid Məmmədov, 

Ramiz Mirişli, Nəriman Məmmədov, Yusif Əsgərov, Əkrəm Məmmədov, Şəmsəddin Qasımov kimi bəstəkarlar 

teatrla sıx əməkdaşlıq etmişlər. 

Bu sənət məbədində yerli müəlliflərin əsərlərinə xüsusi diqqət verilmişdir. Müzəffər Nəsirlinin “Azadlıq 

günəşi” pyesinin 1929-cu ildə tamaşaya qoyulması gələcək dramaturqların yetişməsinə xüsusi zəmin 

yaratmışdır. 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, bir əsrdir ki, Azərbaycan bəstəkarlarının - Üzeyir Hacıbəyovun 

“Leyli və Məcnun”, “Arşın mal alan”, Zülfüqar Hacıbəyovun “Aşıq Qərib”, “Evliykən subay”, “50 yaşında 

cavan”, Fikrət Əmirovun “Gözün aydın”, Səid Rüstəmovun “Beş manatlıq gəlin”, “Durna”, Ağası 

Məşədibəyovun “Toy kimindir”, Süleyman Ələsgərovun “Ulduz”, “Özümüz bilərik”, “Olmadı elə, oldu belə”, 

Vasif Adıgözəlovun “Boşanaq-evlənərək”, Emin Sabitoğlunun “Hicran” opera və operettaları Naxçıvan 

teatrında böyük uğurla tamaşaya qoyulur. 

Gözəllik müəyyən dövr ərzində öz əsrarəngizliyi və lirizmi ilə bizi vəcdə gətirib heyran etdiyi, 

düşündürdüyü, bədii-estetik zövqü oxşadığı kimi, həm də idrakı oynadıb ona təsir edir, humanist-insani 

duyğular aşılayır. Müəyyən zaman keçdikdən sonra o, öz təravətini itirib yeni bir keyfiyyətə keçir. Sənətkarlıqla 

yaradılmış hər bir tamaşa da belədir. Zaman keçdikcə o gəncləşməli, yeni ifaçılar və rejissorlar tərəfindən 

yeniləşməli, zamanın, dövrün ritmi, bədii-estetik tələbləri səviyyəsinə qaldırılmalı, günün tələbi ilə 

səsləşməlidir. Həqiqətən, respublikamızın həyatında o dövrdə baş verən mühüm dəyişikliklər ədəbiyyatımızın, 

incəsənətimizin mövzu siqlətinə təsirsiz qalmadı. Bu dəyişikliklər, hər şeydən əvvəl, müsbət qəhrəman 

problemlərini daha əhatəli və dərindən-dərinə işləmək kimi vacib yaradıcılıq vəzifələrini xüsusi ciddiyyətlə 

qarşıya qoydu. Qəhrəmanı daha real, daha həyati təsvir etmək, mürəkkəb ictimai mühitdə onun daxili aləmini 

bütün zənginliyi ilə göstərmək vəzifəsi xüsusilə diqqət mərkəzində durdu. Bu sahədə incəsənət və teatr 

ictimaiyyəti də kənarda qala bilməzdi. Naxçıvan teatrı zəhmətkeşlərin arzu və istəyini, əməli fəaliyyətini bədii 

həqiqətə çevirməyi, onların hissinə, şüuruna yol tapıb fəal həyat mövqeyinə doğru istiqamətləndirməyi bacardı. 

Naxçıvan teatrı tamaşaçıların mənəviyyatca dəyişməsində, onların ictimai-siyasi həyata münasibətlərinin, etik 

və əxlaqi görüşlərinin formalaşmasında fəal iştirak etdi. Bu gün Naxçıvan teatrı keçmiş yaradıcılıq ənənələrinə 

arxalanaraq yüksək sənətkarlıq nümunəsi göstərmək əzmi ilə çalışır. Sənətin dünəni ilə bu günü, bu günü ilə 

sabahı arasında qarşılıqlı rabitə yaradır. Teatrın hər bir tamaşası xarakterik hadisə və məntiqin yeni yozumu ilə 

tamaşaçılarda maraq doğurur. Buna görə də Naxçıvan teatrı repertuarına daxil etdiyi tarixi əsərlərə də müasirlik 

mövqeyindən yanaşır, tamaşaçılar arasında ülvi hisslər aşılaya bilmək üçün var gücü ilə fəaliyyət göstərir. Bu 

gün Naxçıvan teatrını xalqımızın səadəti naminə fədakarlıqla çalışan, hər bir çətinliyə sinə gərən, 

müasirlərimizin bədii obrazlarını yaratmaq vəzifəsi düşündürür, bu vəzifənin obyektiv və obrazlı həlli üçün 

imkanlardan məharətlə istifadə olunur. Məlum həqiqətdir ki, son illər ərzində muxtar respublikamızda xalqın 

maddi-mənəvi həyatında əsaslı dəyişikliklər edilmiş, tamaşaçıların psixologiyasında yeniləşmə prosesi başlamış 

və böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. Bu sağlam ictimai mühit zəhmətkeşlərin siyasi-mənəvi, əxlaqi 

dünyagörüşünü daha da formalaşdırmışdır. Bu baxımdan axtarış və uğurlar davam etdirilir. Bugünkü 

tamaşaçılar teatrdan şəxsi və ictimai idealın qarşılıqlı əlaqəsini və onların bir-birini tamamlamasını tələb edir. 
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Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin, o cümlədən, Naxçıvan teatrının inkişafında ümummilli 

liderimiz, ulu öndər Heydər Əliyevin böyük diqqət və qayğısı özünü bariz surətdə göstərdi. XX əsrin 70-80-ci 

illərində sənətə və sənət adamlarına, yazıçı və şairlərə, bəstəkar və rəssamlara göstərilən qayğının səmərəli 

nəticəsi idi ki, Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti özünün intibah dövrünü yaşadı, dünya mədəniyyəti 

içərisində öz layiqli yerini tutdu. 

Müstəqillik illərində də Naxçıvan teatrının fəaliyyətində ciddi dönüş yarandı. Milli klassik dramaturgiya-

ya - H. Cavid, C. Məmmədquluzadə, N. Nərimanov, M.F. Axundov kimi ədiblərin əsərlərinə yenidən müraciət 

olundu. Teatrda milli ruh, milli düşüncə hökm sürdü. H. Cavidin "Topal Teymur", "İblis", "Afət”, "Səyavuş", C. 

Məmmədquluzadənin "Dəli yığıncağı", "Qurbanəli bəy", M.F. Axundovun "Lənkəran xanının vəziri", İ. 

Əfəndiyevin "Hökmdar və qızı", N. Nərimanovun "Nadir şah", N. Xəzrinin "Atillanın atlıları", Elçinin 

"Dəlixanadan dəli qaçıb" ("Mənim sevimli dəlim"), K.Ağayevanın "Məhsəti", H. Eyvazlının "Araz sahilində 

doğan günəş", A. Babayevin "Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı" kimi əsərləri qədim sənət ocağının zəngin 

repertuar mənzərəsindən xəbər verir. 

Naxçıvan teatrı həmişə gözəlliyə, mübarizəyə can atmış, ümumi inkişafa mane olan eybəcərliklərə, ic-

timai nifrət hissi oyatmışdır. Teatr özünün 125-ci mövsümündə Həsənali Eyvazlının "Araz sahilində doğan 

günəş", Adil Babayevin "Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı" əsərlərini səhnəyə qoymuşdur. 2008-ci ilin aprel 

ayının 10-da C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulan "Araz 

sahilində doğan günəş" əsəri mövzu aktuallığı baxımından diqqəti daha çox cəlb edir. Tarixi hadisələrdən 

götürülmüş mövzu bu günümüz üçün daha aktualdır. Mövzu düzgün seçilmiş, səhnə formalarından uğurla 

istifadə edilmişdir. Məharətli aktyor oyunu da tamaşaya uğur qazandırır. Tamaşanın əsas qayəsi odur ki, torpaq 

bizə ata-baba əmanətidir. Onu qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaq isə hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. 

Adil Babayevin ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş 

"Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı" əsərinin ilk tamaşası Naxçıvan teatrının yaradılmasının 125 illik yubiley ilində 

- ulu öndərin anadan olduğu gün, may ayının 10-da sənətsevərlərə təqdim olundu. Tamaşada 1990-cı illərdə 

Azərbaycanın düşdüyü ağır vəziyyətdən və dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ölkəni həmin fəlakətdən xilas 

etməsindən bəhs olunur. Hər iki tamaşanın quruluşçu rejissoru Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamları Əbülfəz 

Axundov və Hüseynqulu Əliyev, musiqi tərtibatçısı Şəmsəddin Qasımov olmuşlar. 

Görkəmli alim, sənətşünaslıq doktoru Cəfər Cəfərov Azərbaycan teatrının inkişafında Naxçıvan teatrının 

tutduğu mövqeyi qiymətləndirərək yazırdı: "Müstəqil olaraq meydana gələn Naxçıvan teatrı Azərbaycanın 

başqa şəhərlərində yaranan teatr mərkəzlərindən daha güclü idi və Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafına daha 

səmərəli təsir göstərirdi. Naxçıvan Azərbaycan teatrına E. Sultanov, M. Т. Sidqi, С. Məmmədquluzadə, B. 

Kəngərli, H. Cavid, Ə. Qəmküsar, K. Ziya, R. Təhmasib kimi görkəmli dramaturq, aktyor və teatr təşkilatçıları 

vermişdir". 

 

ƏLİ QƏHRƏMANOV, 

 AMEA Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı, 

 sənətşünaslıq namizədi 

 

Səs.-2009.-18 aprel.-S.10. 
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Naxçıvanda maarifin inkişafında gənclərin rolu 
 

Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da XX əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində mədəni 

quruculuqda müəyyən uğurlar əldə edildi. Gənclər MR-də bir çox mədəni tədbirlərin təşəbbüsçüsü kimi çıxış 

edirdilər. 

 

Naxçıvanda mədəni quruculuğun ən vacib məsələlərindən biri savadsızlığı və azsavadlılığı ləğv 

etməkdən ibarət idi. 1930-cu ildə başlanan mədəni yürüşdə Naxçıvan gəncləri yaxından iştirak etdilər. Yerlərdə 

"Savad uğrunda hücum" şüan ilə gənclərin mitinq və yığıncaqları keçirilir, çoxlu sayda savad kursları açılırdı. 

Kənd yerlərində məktəb binalarının inşası, savadsızların siyahısını yaymaq üçün "yüngül süvari dəstələri", 

"təşəbbüs qrupları" təşkil edilirdi. Bir çox gənc müəllimlər əhalinin savadsızlığını ləğv etmək üçün öhdəliklər 

götürürdülər. Savad kurslarında dərs demək üçün Naxçıvanda 300 nəfər komsomolçu müəllim ayrılmışdı. 1930-

31-ci tədris ilində 13.746 nəfər savadsıza və azsavadlıya savad öyrədilmişdi. 1931-1932-ci illərdə 40 min nəfəri 

savad kursuna cəlb etmək mümkün olmuşdu. Lakin kurslarda müəllim kadrlara ehtiyac çox böyük idi. Ona görə 

də Maarif Komissarlığının xətti ilə yüzlərlə naxçıvanlı gənc Naxçıvanda və Azərbaycanın digər şəhərlərində 

xüsusi pedaqoji kurslara göndərilmişdi. 

1932-ci ilin oktyabrında I Naxçıvan Hamilik Konfransı keçirildi. Konfransda MR əhalisinin 

savadsızlığını ləğv etmək üçün bütün imkanların səfərbər edilməsi, savadsızlığı ləğvetmə məntəqələrində 

işləmək üçün gənclərin kəndlərə göndərilməsi tələb edildi. 1933-cü ildə Naxçıvanda başlanan mədəni yürüşün 

əsas iştirakçıları gənclər oldular. Həmin ildə gənclərin köməyi ilə MR-də savadsızların qəti uçotunu aparmaq 

üçün komsomolçulardan ibarət xüsusi qruplar fəaliyyət göstərirdi. 

1934-cü ildə Naxçıvan MSSR-in kəndlərində 185 savadsızlığı ləğv etmək üzrə qrup yaradılmışdı. 1933-

1934-cü illərdə MR-də 21.016 nəfər adam (onlardan 8500 nəfəri qadın) savad kursları və məktəblərini 

bitirmişdi. Hökumətin qərarlarına uyğun olaraq qısa müddətdə 50 yaşınadək bütün əhalinin savadsızlığını ləğv 

etmək vəzifəsi qoyulmuşdu. 1935/36-cı tədris ilində 600-dən çox savad kursunda 15.017 nəfər savad almışdı. 

MR əhalisi arasında savadlılar artıq 70% təşkil edirdi. 

1936-cı ilin mayında ALKGİ Naxçıvan VKK-nın bürosunda "Naxçıvan MSSR-də savadsızlığın ləğvi 

haqqında" məsələ müzakirə edildi. İclasda rayon komsomol komitələrinin ilk özəklərinin fəaliyyəti geniş təhlil 

edilmişdi. Qeyd edilmişdi ki, MR-in bütün rayonlarında komsomol təşkilatlarının iştirakı ilə kurslar təşkil edilib 

və oraya savadsız əhali cəlb edilib. 1936-cı ildə MR savad kurslarına və məktəblərinə 15.155 nəfər cəlb 

edilmişdi ki, onların 6150 nəfəri qadın idi. 

1938/39-cu tədris ili MR-də savadsızlığın son ili olmalı idi. Lakin bu zaman 12.776 nəfər savadsızın 

cəmi 6148 nəfəri (48,12%), 14.186 nəfər azsavadlının isə 7988 nəfəri (57,3%) yaşlılar məktəbinə cəlb edilmişdi. 

30-cu illərdə savadsızlığın ləğvi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər əhalinin savadlılıq səviyyəsini 

artırmağa və gələcəkdə savadsızlığın tam ləğvinə zəmin yaratdı. Bu illərdə savadsızlığı ləğv etmək uğrunda 

mübarizədə on minlərlə naxçıvanlı gənc iştirak etmişdi. 

30-cu illərdə Naxçıvanda maarif sahəsində əldə edilən nailiyyətlərdən biri də qadın və qızların 

savadsızlığının ləğv edilməsi oldu. 1933/34-cü tədris ilində 8500 nəfər qadın savad kursları və məntəqələrində 

oxuyurdu. 1937-ci ilin martında MR-də 14-50 yaşlılar arasında savadsızların uçotu aparılarkən 11.293 nəfər 

qadın və qızın savadsız və ya azsavadlı olduğu aşkar edilmişdi və həmin ildə 6.154 nəfər qadın savadsızlığı 

ləğvetmə məktəblərinə, 1701 nəfər qadın isə azsavadlılıq məktəbinə cəlb edilmişdi. Lakin qadın və qızların 

savad məktəblərinə cəlb edilməsi sahəsində problemlər yenə də qalmaqda idi. Sonrakı illərdə qadın və qızların 

savad məktəbləri və kurslarına cəlb edilməsi sürətləndirildi. 1940-cı ildə Naxçıvanda 10.853 nəfər qadın savad 

məktəbində oxuyurdu. 

Ümumiyyətlə, 1920-30-cu illərdə sovet hakimiyyətinin qadınlarla bağlı həyata keçirdiyi siyasətdə çoxlu 

əyintilərin, qanunsuzluqların baş verməsinə baxmayaraq qadınlar arasında savadsızlılığın ləğvi sahəsində çox 

mütərəqqi dəyişikliklər baş vermiş və gələcəkdə qadın savadsızlığının tam aradan qaldırılmasına şərait 

yaratmışdı. 

Naxçıvan gəncləri böyüməkdə olan nəslin təhsilini təşkil etməkdə yaxından iştirak edirdi. 1930-cu il 

noyabrın 19-da AK(b)P Naxçıvan VKP ümumibtidai təhsilin tətbiq edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Qərarda 
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8-12 yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsi nəzərdə tutulurdu. Ümumiyyətlə, 1930/31-ci tədris ilində 678 nəfər 

oğlan və 699 nəfər qız ümumi təhsilə cəlb olunmuşdu. 

1931/32-ci tədris ilində MR-də 163 məktəbdə 16.427 nəfər şagird oxuyurdu ki, onlardan 5552 nəfəri qız 

idi. Bu zaman həmin məktəblərdə 470 nəfər müəllim (onlardan 74 nəfəri qadın idi - H. C.) çalışırdı. Müəllimlər-

dən 396 nəfəri azərbaycanlı idi. Bir ildən sonra MR-də artıq 540 nəfər müəllim var idi ki, onların 460 nəfəri 

azərbaycanlı idi. Buna baxmayaraq MR-də, xüsusən kəndlərdə onlara ehtiyac çox böyük idi. MR-də müəllim 

kadrlara, xüsusən qadın müəllimlərinə böyük tələbat var idi. Qadınların əksəriyyəti şəhər məktəblərində 

işlədiklərindən kənd yerlərində qızların məktəbə cəlb edilməsi sahəsində böyük problemlər mövcud idi. MR-də 

bir çox valideynlər öz qızlarını məktəbə qoymurdular. Bəzi kəndlərdə cahil insanlar qızların oxumasının şəriət 

qanunlarına zidd olduğuna inanaraq məktəblərdə dərslərə mane olmaq istəyirdilər. Ümumilikdə məktəbdə 

oxuyanlar arasında qızların faizi 30 civarında idi. Buna görə də Naxçıvan XKS, XMK və digər təşkilatlar qadın 

və qızlardan müəllim hazırlanmasını sürətləndirmək qərarına gəlmişdilər. ALKGİ Naxçıvan VKK qızların 

Naxçıvan şəhər və Azərbaycanın digər şəhərlərində yerləşən pedaqoji texnikumlara göndərilməsini hamiliyə 

götürmüşdü. 

Qızların məktəbdən kənarda qalmalarının əsas səbəblərindən biri də feodal-patriarxal qalıqları kimi 

göstərilən gənc qızların erkən nişanlanması və ərə verilməsi idi. MR-in əksər rayon və kəndlərində 11, 12, 13 

yaşlı qızların ərə verilməsi 30-cu illərin sonuna qədər davam edirdi. Nişanlanmış qızlar isə dərhal məktəbdən 

uzaqlaşdırılırdı. ALKGİ XI qurultayı öz qərarlarında bütün komsomol təşkilatlarından 4 icbari təhsil ilində, 

xüsusən azərbaycanlı qızların təhsilə cəlb edilməsində xalq təhsil orqanlarına əməli kömək göstərməyi tələb 

etmişdi. Qurultaydan sonra Naxçıvan VKK-də rayon komsomol komitə katiblərinin müşavirəsində bu məsələ 

bir daha müzakirə edilmiş və yerli təşkilatlardan qızları məktəbə cəlb etmək üçün daha səmərəli fəaliyyət 

göstərmək tələb edilmişdi. 

"Şərq qapısı" qəzetinin məlumatına görə, 1938-ci ilin əvvəllərində MR-də 10.287 nəfər qız məktəbdə 

oxuyurdusa, həmin ilin sonlarında 27.653 nəfər şagirdin 12.591 nəfəri qız idi. 11.580 nəfər qadın savad 

məktəbində oxuyurdu, MR-də 110 nəfər qadın müəllim çalışırdı. 

Ümumi ibtidai təhsili başa çatdırmaq və yeddiillik təhsilə keçmək üçün MR-də zəruri sayda məktəb 

binaları yox idi. Belə binalara ehtiyac olduğu bir zamanda MR-də əksinə, maarif sisteminə aid binalar bir sıra 

başqa məqsədlər üçün istifadə edilirdi. Məsələn, kişi pedaqoji texnikumunda corab fabriki, qadın pedaqoji 

texnikumunda isə hərbi hissə yerləşirdi. 

1934/35-ci tədris ilində bir sıra kəndlərdə məktəb binaları istifadəyə verildi. Komsomol təşkilatları 

məktəb tikintisində işləmək üçün komsomolçuları səfərbər etmişdi. II beşillikdə MR-də 80 yeni məktəb binası 

tikildi. 

Artıq I beşilliyin sonunda Naxçıvan MR-də məktəbyaşlı uşaqların 76,4 %-i ümumi təhsilə cəlb 

olunmuşdu. Bu zaman qızların sayı 4713 nəfər (31,3%) təşkil edirdi. 1937/38-ci tədris ilində bütün MR üzrə 194 

tədris müəssisəsində 25.996 nəfər şagird (onlardan 22.770 nəfəri azərbaycanlı idi) təhsil alırdı ki, onlardan 2679 

nəfəri (800 qız) orta məktəblərin payına düşürdü. Bu zaman müəllimlərin sayı 733 nəfər (909 nəfəri 

azərbaycanlı), qadın müəllimlərin sayı 120 nəfər idi. Sonrakı illərdə müəllimlərin sayı durmadan artaraq 

1940/41-ci tədris ilində 1027 (796 nəfəri azərbaycanlı), qadın müəllimlərin sayı 1010 nəfərə çatmışdı. MR-in 

məktəblərinin müəllim kadrları ilə təmin edilməsində Naxçıvan və Ordubad pedaqoji texnikumları böyük rol 

oynamışdılar. 1938/39-cu tədris ilində bu tədris ocaqlarını 149 nəfər bitirmişdi ki, onların da 26 nəfəri qız idi. 

Bu illərdə Naxçıvanda rus dilinin öyrənilməsi üçün işlər görülürdü, lakin buna baxmayaraq bu dili tədris 

etmək üçün MR-də müvafiq kadrlar çox az idi. MR-də 1938-ci ildə cəmi 142 nəfər rus dili müəllimi var idi ki, 

onların da əksəriyyəti qeyri-ixtisas təhsilli idi. Bu problemin həlli məqsədilə MR-də xüsusi kurslar açılmış, 

metodik seminarlar təşkil edilmişdi. 1939-cu ildə 52 nəfər müəllim rus dilini öyrənmək məqsədilə Bakıya kursa 

göndərilmişdi. Azərbaycan K(b)P MK və Azərbaycan SSR XKS-nin birgə qərarı ilə 1938-ci il sentyabrın 1-dən 

bütün qeyri-rus məktəblərində rus dili icbari keçirilməyə başlandı. 1939-cu ildən etibarən MR-də rus qrafikasına 

keçidlə əlaqədar yeni əlifbanın öyrənilməsinə başlanmış, komsomol komitələri nəzdində xüsusi kurslar və 

dərnəklər təşkil edilmişdi. 

30-cu illərdə MR iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, maarifi üçün kadrların hazırlığı sahəsində müəyyən işlər 

görülmüşdü. 1931/32-ci tədris ilində Naxçıvan MSSR-də 3 orta-ixtisas məktəbində 616 nəfər tələbə oxuyurdu 

ki, onun da 94 nəfəri qız idi. 
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1931/32-ci tədris ilində Naxçıvanda tibb texnikumu da açılmış və oraya 32 nəfər tələbə daxil edilmişdi. 

Onların əksəriyyətini rayonlardan gələnlər təşkil edirdi. 1935-ci ildə texnikumun ilk buraxılışı oldu. 

Texnikumun məzunları arasında 8 nəfər qız da var idi. Ümumiyyətlə, 1934-1941-ci illər ərzində burada 400 

nəfərdən çox orta tibb işçisi hazırlanmışdı ki, onların da 151 nəfəri qız idi. 1937/38-ci tədris ilində MR-də 5 

texnikum fəaliyyət göstərirdi. 

MR-in pedaqoji kadrlarla təmin edilməsində yenə əvvəlki kimi, əsas rolu pedaqoji texnikum oynayırdı. 

Qızların texnikumlara cəlb edilməsi sahəsində komsomol maarif orqanları ilə sıx əlaqədə işləyirdi. Artıq 1939-

cu ildə texnikumlarda 204 nəfər qız təhsil alırdı. MR-in məktəblərini qadın pedaqoqlarla təmin etməkdə 

Naxçıvan və Ordubad pedaqoji texnikumlarının, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun mühüm rolu var idi. Kəndli 

gənclər məktəblərini, fəhlə fakültələrini, sənət məktəblərini və başqa təhsil müəssisələrini bitirmiş qızların bir 

çoxu kəndlərdə maarif, mədəniyyətin inkişafında, qızlarla işin canlanmasında, onların təhsilə, mədəniyyətə, 

ictimai həyata cəlb edilməsində xüsusi xidmətlər göstəriblər. 

1940/41-ci tədris ilində Naxçıvan MR texnikumlarını 309 nəfər tələbə bitirmişdi. MR-də xalq təhsilinin 

inkişafında, yüksək ixtisaslı pedaqoji kadrların hazırlanmasında 1939-cu ilin sentyabrında açılmış Naxçıvan 

Dövlət ikiillik Müəllimlər İnstitutu böyük rol oynamışdı. İnstitutda dərs demək üçün MR-in ən yaxşı 

müəllimləri dəvət edilmişdi. Birinci ildə instituta 120 nəfər tələbə qəbul edilmişdi ki, onların da 31 nəfəri qız 

idi. Həmin ildə institutun hazırlıq şöbəsi açılmış, oraya 120 nəfər oğlan və 36 nəfər qız qəbul edilmişdi. 

Tələbələr MR-də keçirilən kütləvi idman-müdafiə tədbirlərinin əsas iştirakçıları idilər. Texnikumların 

nəzdində müdafiə dərnəkləri təşkil olunmuşdu. 

MR-də yüksək ixtisaslı kadr hazırlığına Azərbaycanın, eləcə də SSRİ-nin ali məktəblərinə yerli 

gənclərin göndərilməsi xətti ilə də kömək göstərilirdi. 1935-ci ildə MR-in 130 nəfər gənci Bakı, Gəncə, 

Moskva, Leninqrad, Tiflis şəhərlərinə təhsil almaq üçün göndərilmişdi. Bütün bu tədbirlərin sayəsində Naxçıvan 

MR-də 30-cu illərdə yeni ziyalı nəsli formalaşdırıldı. 1941-ci ilin əvvəllərində MR-də 9 mindən çox ali və orta 

ixtisas təhsilli (514 nəfəri ali, 8860 nəfəri orta-ixtisas təhsilli) mütəxəssis var idi. Naxçıvan MR-də həmin illərdə 

ali və orta təhsilin inkişafı sahəsində həyata keçirilmiş işlər gələcəkdə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanma-

sının daha sürətlə aparılması üçün zəmin yaratdı. Artıq 1939-cu ildə Naxçıvan əhalisinin savadlılıq dərəcəsi 

84,5% (şəhər əhalisi 86,5%, kənd əhalisi 84%), qadınlarınkı isə 78,1%-ə (müvafiq olaraq 79,1% şəhərdə, 77,8% 

kənddə) çatmışdı. 

Ümumiyyətlə, 30-cu illərdə sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda, о cümlədən Muxtar Respublikada 

mədəni-maarif sahəsində həyata keçirdiyi siyasətdə çoxlu əyintilərin, qanunsuzluqların baş verməsinə 

baxmayaraq gənclər arasında savadsızlığın ləğvi sahəsində çox mütərəqqi dəyişikliklər baş vermiş, gələcəkdə 

gənclər arasında savadsızlığın tam aradan qaldırılmasına və milli kadrların yetişməsinə şərait yaradılmışdı. 

 

Həmzə Cəfərov 

Tarix elmləri doktoru  

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

 

Palitra.- 2009. -15 aprel -№39 (1327) S. 11. 
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Arxeoloji abidələr Naxçıvanın qədim tarixindən soraq verir 

 

         Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamın qədim və möhtəşəm tarixə malik 

olan bu diyarın zəngin keçmişinin araşdırılmasına, Azərbaycan tarixindəki əvəzsiz rolunun bir daha 

təsdiqlənməsinə böyük təkan verəcəyi şübhəsizdir.  

 

         Azərbaycanın qədim mədəniyyət beşiyi Naxçıvanın füsunkar gözəlliyə, təbii zənginliklərə malik çay 

vadilərində, dağ yamaclarında, Şərurun, Günnüt, Sədərək dağətəyi zonalarında, Ordubadın Kilid, Sirabın 

Daşqala, Əlincəçay vadisinin Ərməmməd, Tənənəmin, Qazma və b. karst mağaralarında daş dövründə 100000 

illər bundan əvvəllər ulu babalarımız olan ibtidai insanlar yaşayış məskənləri salmışlar. 

Şahbuz bölgəsində öz füsunkar təbiəti ilə insanları valeh edən Batabat yaylağında, Naxçıvan çayı 

vadisindəki İkinci Kültəpə qədim yaşayış yeri yaxınlığında, Əlincə çayı vadisindəki Ərməmməd piri 

ətraflarındakı qayaaltı sığnaqlarda və terraslarda daş dövrü mədəniyyətinin izləri qeydə alınmışdır. 

Batabat yaylağında, Zorbulaq yaxınlığındakı qayaaltı sığnaqlardan Mustye mədəniyyəti dövrünə (e.ə. 80 

minillik) aid qaşov tipli obsidian alət əldə edilmişdir. 

Culfa rayonu ərazisində, İlandağın qərb ətəyində yerləşən Ərməmməd piri yaxınlığındakı mağaranın 

girəcəyindən çoxlu bıçaqvari daş lövhələr tapılmışdır. 

Naxçıvan şəhərindən 12 km şimalda yerləşən II Kültəpə qədim yaşayış yeri yaxınlığındakı 1983-cü ildə 

terrasdan tapılmış bifas tipli çaxmaq daşı çapacaq aləti e.ə. 100 min il bundan əvvələ aid olub, böyük tarixi 

əhəmiyyət kəsb edir.  

Şərur ərazisində Tənənəm kəndi yaxınlığındakı Qazma mağarasında daş dövrünün Mustye mədəniyyətinə 

aid ibtidai insan məskəni aşkara çıxarılmış və 80 min il bundan əvvəllərə aid obsidian (dəvəgözü) əmək alətləri - 

itiuclu qaşovlar, bıçaqlar və osteoloji materiallar əldə edilmişdir. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri 

olan Naxçıvan diyarında daş dövrü ibtidai insanlarının əsas məşğuliyyəti ovçuluq olmuşdur.  

İbtidai icma quruluşunun sonrakı mərhələlərində - mezolit, neolit, eneolit, tunc və ilk dəmir dövrlərində 

(e.ə. XII-I minilliklərdə) Naxçıvan ərazisində ardıcıl və intensiv yaşayış olmuşdur. Bu mühüm tarixi dövrləri 

araşdırıb öyrənmək üçün yeganə mənbə maddi-mədəniyyət abidələridir. 

Naxçıvanın qədim mədəniyyət abidələri XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində rus, ingilis, polyak 

alimlərinin, səyyahlarının diqqətini cəlb etmişdir. 

Naxçıvan şəhərindən cənubda, Nehrəm kəndi yaxınlığındakı Qızılburun adlı yerdən tapılmış qədim 

Naxçıvan mədəniyyəti nümunələri Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyası tərəfindən Moskvaya aparılmış 

(1896-cı ildə) və hazırda Moskva Dövlət Tarix Muzeyində ən qiymətli materiallar kimi saxlanılır. 

Görkəmli rus alimləri akademik İ.İ.Meşşaninov, A.A.Miller, A.A.İyessen, T.S.Passek, B.A.Latınin, 

Azərbaycan arxeoloqları Ə.K.Ələkbərov və İ.M.Cəfərzadə XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvanın bir sıra 

qədim abidələrində tədqiqat işləri aparmışlar. Lakin Naxçıvanın qədim tarix və mədəniyyət abidələrinin sirləri 

50-ci illərdən etibarən arxeoloq O.H.Həbibullayevin Kültəpə qədim yaşayış yerində apardığı tədqiqat işlərindən 

sonra açılmağa başlandı. 

Naxçıvanın tarixi abidələri 1960 illərdən etibarən daha geniş planda tədqiq edilmişdir. Naxçıvanın ibtidai 

icma quruluşu dövrü tarixi və mədəniyyətləri, qədim yaşayış yerləri, nekropollardan əldə edilmiş arxeoloji 

materiallar və qayaüstü rəsmlər əsasında öyrənilir. 

Avropa və Asiya miqyasında ən nadir abidələrdən sayılan çoxtəbəqəli Kültəpə yaşayış yerlərinin arxeoloji 

materialları, Azərbaycan tarixində uzun müddət qaranlıq qalmış ibtidai icma quruluşunun neolit, eneolit, tunc və 

ilk dəmir dövrü problemlərini ardıcıl şəkildə öyrənməyə imkan verir. 

Naxçıvan şəhərindən 8 km şimal-şərqdə yerləşən Kültəpə, Şərur ərazisindəki Sədərək, Ovçular təpəsi və 

b. yaşayış yerləri eneolit dövrü oturaq əkinçi-maldar tayfalarının əsas mədəniyyət mərkəzləri olmuşdur. 

Kültəpədə Naxçıvanın qədim memarlığına aid bina qalıqları, müxtəlif əmək alətləri və zəngin sənətkarlıq 

nümunələri aşkara çıxarılmışdır. Naxçıvanda qədim memarlıq sənəti e.ə. VI-II minilliklərdə yüksək inkişaf 

tapmış, qədim Şərqin ilk sivilizasiya ocağı sayılan Mesopotamiya ilə bir səviyyəyə çatmışdır. 
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Naxçıvandakı Kültəpə, Təbriz yaxınlığındakı Yanıqtəpə və Urmiyadakı Göytəpə yaşayış yerlərinin 

dairəvi binaları öz planına, tikinti xüsusiyyətlərinə görə Şimali Mesopotamiyanın Arpaçi və Govurtəpə 

abidələrinin dairəvi planlı binaları ilə eyniyyət təşkil etməsi təsadüfi deyildir. Azərbaycanın bu qədim 

mədəniyyət mərkəzləri ilə qonşuluqda yerləşən Mesopotamiya arasında - Qədim Naxçıvan və şumer tayfaları 

arasında sıx etnik, iqtisadi mədəni əlaqələr olmuşdur. Kültəpədən Naxçıvanın eneolit dövrü tayfaları üçün 

səciyyəvi mədəniyyət nümunələri ilə birlikdə Yaxın Şərq mədəniyyətinə aid nəfis boyalı qabların və füruzə 

bəzəklərin tapılması bu əlaqələrə gözəl sübutdur. 

Neolit, Eneolit dövrlərində Naxçıvanda əkinçilik və maldarlıq əsas təsərrüfat sahələri olmuşdur. 

Metalişləmə, dulusçuluq, daşişləmə, sümükişləmə, toxuculuq və s. mühüm sənət sahələri inkişaf tapmışdır. 

Naxçıvan dünyanın ilk qədim metal (mis) işləmə ocaqlarından biri kimi tanınmışdır. Kültəpə abidəsindən e.ə. 

VI-V minilliklərə aid müxtəlif mis alətlər və bəzək nümunələri əldə edilmişdir. 

İbtidai icma quruluşunun tunc dövrü (e.ə. IV-II minilliklər) mərhələsində qədim Naxçıvan tayfalarının 

iqtisadi, ictimai və mədəni həyat tərzində böyük təkamül baş vermişdir. Bu dövrdə bütün Azərbaycanda olduğu 

kimi, Naxçıvanda da iri tayfa ittifaqları yaranmışdır. 

Tunc dövrünün ilk mərhələsində – eramızdan əvvəl IV-III minilliklərdə Naxçıvan tayfaları Azərbaycan 

xalqının etnogenezinin formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Bu tayfaların həyat tərzini səciyyələndirən tarixi 

mənbələr Kür-Araz mədəniyyəti abidələridir. Bütün Qafqazda, Cənubi Azərbaycanda (Urmiyada), Ön Asiyada 

(Suriya, Fələstin və b.) geniş yayılmış Kür-Araz mədəniyyətinin əsas vətəni Naxçıvan diyarıdır. Odur ki, Kür-

Araz mədəniyyətinin ən zəngin və qalın təbəqəli qədim yaşayış yerləri (I Kültəpə, II Kültəpə, Maxta, Ovçular 

təpəsi, Daşarx və b.) Naxçıvan ərazisindədir. 

Naxçıvan çayı vadisində yerləşən I Kültəpə, II Kültəpə, eləcə də Şərurdakı Maxta yaşayış yerində 

aparılmış arxeoloji tədqiqatların nəticələri Kür-Araz mədəniyyətinin özündən əvvəlki yerli eneolit mədəniyyəti 

əsasında inkişaf tapdığını sübut edir. 

İlk tunc dövrü Kür-Araz mədəniyyəti tayfalarının yaşayış binaları eneolit dövrü memarlığı ənənəsinin 

davamı olub, əsasən dairəvi planda möhür və çiy kərpiclə inşa edilmişdir. 

Naxçıvanda zəngin mis və mışyak yataqlarının olması, burada qədim metallurgiyanın çox erkən inkişaf 

tapmasına imkan yaratmışdır. Qədim Naxçıvan tayfaları arasında dulusçuluq, toxuculuq sənəti, daşişləmə, 

sümükişləmə və b. peşə növləri də xeyli inkişaf tapmışdır. Kür-Araz mədəniyyəti abidələrindən əldə edilmiş 

müxtəlif çeşidli, simmetrik formalı qara, boz, çəhrayı rəngli, üzərləri cilalı və rəngarəng motivlərlə naxışlanmış 

gil qablar qədim dulusçuluq sənətinin gözəl nümunələridir. 

İlk tunc dövründə (e.ə. IV-III minilliklərdə) Naxçıvanla Yaxın Şərqin və Cənubi Qafqazın mədəniyyət 

mərkəzləri arasında sıx iqtisadi, mədəni əlaqələr olmuşdur. 

E.ə. II minillikdə – tunc dövrünün orta və son inkişaf mərhələlərində Naxçıvan tayfaları yeni həyat tərzinə 

qədəm qoymuşlar. 

Eramızdan əvvəl III minilliyin sonu və e.ə. II minilliyin əvvəllərində Naxçıvanda, eləcə də Azərbaycanın 

bir çox cənub regionlarında əkinçiliyin, maldarlığın, atçılığın, metallurgiyanın, dulusçuluğun və sənətkarlığın 

bir çox növlərinin intensiv inkişafı sosial-iqtisadi və mədəni yüksəlişə böyük təkan vermişdir. 

Tunc dövrünün inkişaf etmiş çağlarında güclü tayfa ittifaqları yaranmışdır. Əhalinin sayı xeyli artmış, 

əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq əsas təsərrüfat sahələri kimi formalaşmış, mübadilə və ticarət əlaqələri daha da 

genişlənmişdir.  

İri tayfa ittifaqlarının mərkəzlərində metallurgiya, toxuculuq və s. mühüm sənət növləri yüksək inkişaf 

tapdı. 

Yaxın Şərq ölkələrilə Azərbaycanı, eləcə də bütün Cənubi Qafqazı əlaqələndirən əsas ticarət yollarının 

kəsişdiyi əlverişli mövqedə yerləşən iri tayfa ittifaqları mərkəzləri iqtisadi, mədəni cəhətdən yüksək inkişaf 

tapdı və nəticədə Naxçıvanda ilkin şəhərlər meydana gəldi. Bu qədim şəhər mərkəzləri sahəsinin böyüklüyünə 

və əhalisinin sayına görə iki qrupa ayrılır. Birinci qrupa sahəsi 6-10 hektar, ikinci qrupa isə 30-40 hektar olan 

qədim şəhər mərkəzləri aiddir. Belə mərkəzlərdə yaşamış əhalinin sayı təxminən 5000-10000 nəfər olmuşdur. 

Naxçıvanın ilkin şəhər mərkəzlərindən II Kültəpədə, Govurqala (Şahtaxtı), Qarabağlar, Oğlanqala, 

Plovtəpə və Qazançı qalasında arxeoloji tədqiqat işləri aparılmış və dəyərli materiallar əldə edilmişdir. 

Naxçıvançay vadisində yaşamış qədim tayfa birliyinin ilkin mərkəzi II Kültəpə iqtisadi, mədəni cəhətdən sürətlə 
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inkişaf etmiş və tezliklə şəhər kimi tanınmışdır. Bu qədim şəhər 10 hektara qədər ərazini əhatə etmişdir. Plan 

quruluşuna görə mərkəzi hissə Narınqala və onun ətrafındakı yaşayış sahəsindən ibarətdir. 

Narınqala beşbucaqlı plana malik möhtəşəm qala divarları ilə əhatələnmişdir. Divarların birləşən küncləri 

dördkünc bürclərlə daha da möhkəmləndirilmişdir. 

II Kültəpə qala divarları planına, memarlıq xüsusiyyətlərinə və möhtəşəmliyinə görə Yaxın Şərqin qədim 

şəhərlərinin qalalarını xatırladır. 

Naxçıvanın bu qədim qalası Fələstinin İyerixon (e.ə. III-II minilliklər) Mesopotamiyanın Ur (e.ə. III 

minillik - VI əsrədək), Xafəci (Upi) (e.ə. 2500-cü il), Egey mədəniyyəti mərkəzi Troya - II (e.ə. III-II 

minilliklər), xetlərin Karxemış (e.ə. XX-VII əsrlər), Xattuşaş (e.ə. II minillik) və b. şəhərləri, qalaları ilə eyni 

memarlıq mədəniyyəti səviyyəsindədir. Həmin qalalar hazırda Alxanqala, Oğlanqala, Govurqala, Qızqalası adı 

ilə məşhurdur. 

Naxçıvanın qədim şəhərsalma və qalatikmə memarlıq mədəniyyətinin ən parlaq nümunələri Şərurun 

Oğlanqala və Şahtaxtı-Govurqala abidələridir. 

Naxçıvanın tunc dövrü tayfaları yaxın qonşuları – urmiyalılar, şumerlər və xetlərlə daim iqtisadi, mədəni 

əlaqə şəraitində yaşamışlar. Qədim Şərq dünyası sivilizasiyası üçün səciyyəvi olan erkən şəhər memarlıq 

mədəniyyətinin incəlikləri Naxçıvan ustaları tərəfindən mənimsənilmişdir. II Kültəpənin Narınqalasında 

aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılmış tikinti qalıqlarında qədim Naxçıvan memarlığında 

tədqiq olunmuşdur. 

Naxçıvanın mühüm Tunc dövrü memarlığında böyük təkamül, yeniləşmə baş vermişdir. Binalar dördkünc 

planda, çaydaşları və kvadrat iri çiy kərpiclərlə inşa edilmişdir. Küçələr düz və əyri planlardadır. Qala divarları 

boyunca yerləşən küçələrə səliqə ilə çay daşları döşənmişdir. 

II Kültəpədə və digər e.ə. II minillikdə mərkəzlərdə dulusçuluq, metalişləmə və toxuculuq kimi mühüm 

sənətkarlıq sahələri və bir sıra peşə növləri yüksək inkişaf tapmışdır. 

Monoxrom və polixrom boyalı qablar müxtəlif rənglərlə (qırmızı, qara, ağ, sarı, göy və s.) yüksək bədii 

tərtibatda, əsasən həndəsi motivli naxışlarla bəzədilmişdir. Ayinlər və adətlərlə bağlı mərasimlərin icrası zamanı 

işlədilən xüsusi boyalı qabların üzəri adam, at, öküz, maral, keçi, quş (qartal, leylək, durna) rəsmləri və simvolik 

məzmun kəsb edən piktroqrafik işarələrdən ibarət kompozisiyalı təsvirlərlə naxışlanmışdır. Polixrom boyalı 

qablardan bəzisinin üzərində qırmızı rənglə çəkilmiş səkkizguşəli türk ulduzunun rəsmi xüsusi rəmzi məna kəsb 

edir. Günəş, həyat, işıqlı dünya simvolu olan bu rəmz 4000 il bundan əvvələ aid olub, sonrakı tarixi dövrlərdə 

də Naxçıvanda geniş yayılmış, bədii tərtibatlı müxtəlif sənət nümunələrində və memarlıqda tətbiq edilmişdir. 

Azərbaycanın üçrəngli milli dövlət bayrağı üzərindəki səkkizguşəli ulduz rəmzi belə qədim tarixi əsasa 

malikdir.  

Naxçıvanın boyalı qabları, Qədim Şərqin Mesopotamiya, Urmiya, Elam və b. ilkin şəhər mədəniyyəti 

boyalı qabları ilə eyni səviyyədə yüksək qiymətləndirilir. 

Naxçıvanın zəngin duz yataqlarında böyük həcmdə istehsal edilən duz yerli əhalinin tələbatını ödəməklə 

yanaşı, qonşu regionlara və Yaxın Şərq ölkələrinə ixrac olunmuşdur. 

Naxçıvan və Urmiya əyalətləri qədim şumerlərin ilkin şəhər mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmuşlar. 

Yaxın Şərqdə ilkin şəhər mədəniyyətinin yaranması və təkamülündə Naxçıvanın özünəməxsus xüsusi rolu 

olmuşdur. 

Ümidvarıq ki, Prezident sərəncamı Naxçıvanın qədim tarixinin, o cümlədən də onun arxeoloji abidələrinin 

öyrənilməsi işinə yeni təkan verəcəkdir.  

 

Vəli ƏLİYEV, 

AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor 

 

Xalq qəzeti.-2009.-15 aprel.-N 79.-S.7. 
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Naxçıvan müqəddəratı necə müəyyənləşdirildi 
 

Naxçıvanın muxtariyyət statusu alması çox ağır, gərgin bir dövrdə, gərgin mübarizələr nəticəsində 

mümkün olmuşdur. 

Heydər ƏLİYEV 

 Ümummilli lider 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 6 fevral 2009-cu il tarixli sərəncamında qeyd olunduğu 

kimi, "Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində xüsusi ictimai-

siyasi və tarixi əhəmiyyəti vardır". 

 

Azərbaycanın şimal ərazilərinin Rusiya imperiyası tərəfindən işğalı kütləvi köçürmə siyasəti, inzibati 

ərazi müəyyənləşdirilməsi ilə müşayiət olundu. Azərbaycan əhalisinin əzəli tarixi - coğrafi yaşayış məskənləri 

Rusiya hökuməti tərəfindən tətbiq edilən, mütəmadi dəyişdirilən və etnosiyasi məqsəd güdən yerli idarəçilik 

formalarına tabe edilməklə xeyli itkiyə məruz qaldı. 

XX yüzilin əvvəllərində, 1917-ci ilin fevral inqilabı ilə süqut edən Rusiya imperiyasında ucqar bölgələrin, 

xalqların taleyi müəyyənləşdirilmə prosesində idi. Dünyanın güclü dövlətlərinin Qafqazda, Xəzər dənizi 

hövzəsində maraqların toqquşması, nüfuz mübarizəsi, biri digərini əvəzləyən xarici hərbi qüvvələrin bölgədə 

"arbitr" missiyası və onları öz maraqlan naminə "sabitlik" yaratmaq səciyyəli ərazi-inzibati tədbirləri vəziyyəti 

daha da qəlizləşdirmişdi. Region üçün ən məşum rolu ənənəvi dağıdıcı erməni millətçiliyi, onun "Böyük 

Ermənistan" iddiasından doğan qəsbkarlıq və soyqırımı siyasəti oynadı. Daşnak təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış 

Naxçıvan torpağının taleyi də kəşməkeşli olmuşdur. İrəvan quberniyası tərkibinə aidiyyəti və İrəvanın 

ermənilərə verilmə-si yerli əhalini çox çətin vəziyyətdə qoymuşdu. Göyçə gölünün cənubunda, Zod, Böyük 

Vedi, Vedibasar, Milistan və başqa kəndlərdə, Şərur-Dərələyəzdə və İrəvan yaxınlığında müsəlmanların 

müqaviməti daha kəskin olmuşdur. Mübarizə zamanı onlarla müsəlman kəndi məhv edilsə də, müsəlmanlar 

erməni dəstələrini sıxışdırmağa və bölgənin, əhalinin hüquqlarının beynəlxalq sülh konfransında diqqətə 

alınması şərti ilə müttəfiqlər tərəfindən neytral zona elan edilməsinə müvəffəq olmuşdular. Azərbaycan 

Cümhuriyyəti Sovet Rusiyasının hərbi müdaxiləsi nəticəsində süqut et-dikdən az sonra Azərbaycan torpaqlan 

siyasi sövdələşmə predmetinə çevrilmişdi. Rusiya hökuməti Azərbaycanı Ermənistanın xeyrinə Şərur-Dərələyəz 

qəzasından və Naxçıvan rayonundan imtina etməyə sövq edirdi. Bunu Sovet dövlətinin başlıca rəhbərlərindən 

olmuş İ. Stalinin məsələyə münasibətində müəyyən etmək mümkündür: "Əgər Zəngəzur və Naxçıvanın kimə 

məxsus olmasını bilmək istəyirlərsə, onları Ermənistanın indiki hökumətinə vermək olmaz, orada Sovet 

hökuməti yaranarsa, vermək olar ". Əvvəlcədən qərarlaşdırılmış bu ssenari 1920-ci il noyabrın 29-da 

Ermənistanda sovet hakimiyyətinin elan edilməsi aktından dərhal sonra həyata keçirilməyə başlandı. Lakin 

"üzərində dəfələrlə israr edilən" "türk qapısı" (birinci Stalinin, ikinci Atatürkün ifadəsidir) Naxçıvanın əhalisi 

tarixi qətiyyət göstərərək silahlı müqavimət həddinə qədər mübarizə aparıb, Ermənistan idarəçiliyinə daxil 

olmadı. Sovet Ermənistanı hökuməti Naxçıvanı müstəqil sovet respublikası kimi tanıdığını bəyan etdi. Bölgə ilə 

bağlı 26 və 28 dekabr 1920-ci il bəyanatlarını Ermənistan inqilab komitəsi Azərbaycan hökumətinə deyil, 

Naxçıvana göndərmişdi. Lakin tezliklə Naxçıvanda keçirilən гəу sorğusu erməni xislətli siyasi uzaqgörənliyə 

ümid yeri qoymadı: əhalinin 90 faizi Naxçıvanın muxtar respublika statusunda Azərbaycanın tərkibində 

qalmasına səs verdi. 

Bu statusa hüquqilik qazandıracaq müqaviləni Türkiyə tərəfınin Qafqaz respublikaları ilə ауrı-ayrılıqda, 

ikitərəfli qaydada imzalamaq cəhdi gərgin prosesə çevrilmişdi. Ankara hökumətinin Yusif Kamal, Əli Fuad və 

doktor Riza Nurdan ibarət nümayəndə heyəti 1921-ci ilin fevralında Moskvaya gələrək Sovet dövləti ilə 

danışıqlar aparmışdır. Həmin dövrdə Azərbaycan SSR hökumətinin başçısı olan Nəriman Nərimanov türklərlə 

danışıqlar zamanı Sovet tərəfınin nəzərə almalı olduğu şərtləri məktub vasitəsilə 

V. Leninin diqqətinə çatdırmışdı: "Türkiyə nümayəndə heyəti bizim nümayəndəmiz Behbud Şahtaxtinski 

ilə birlikdə Moskvaya gedir... Onlar üçün ən prinsipial məsələ erməni məsələsidir... onlar dedilər: "Erməni 

məsələsi ölüm-dirim məsələsidir"... Moskva erməni məsələsinə görə türkləri özündən uzaqlaşdırsa, onlar məyus 

olub, İngiltərəyə üz tuta bilərlər... Mən Sizi xəbərdar etməyə borcluyam: yoldaş Çiçerin Şərq məsələsini 
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dolaşdırır, o, erməni məsələsinə həddən artıq uyur və məhz erməni məsələsi üzündən türklərlə aramızın dəyməsi 

nəticəsində nələr baş verə biləcəyini nəzərə almır... Mən qəti deyirəm ...biz nəyin bahasına olursa-olsun türklərlə 

möhkəm ittifaq bağlamalıyıq." 

Fevralın 19-da məktubla tanış olan V. Lenin bir çox məqamları xətt çəkərək ayırmış və dərkənarda 

məktubu Mərkəzi Komitənin bütün üzvlərinin oxumasını tapşırmışdı. Məktubu oxuduqlarını qeyd edənlər 

içərisində N. Buxarinin qeydi diqqəti çəkir: "Əgər səhv etmirəmsə, həmin nümayəndə heyəti artıq gəlmişdir və 

heç yerdə qəbul edilmir". N. Nərimanovun Leninə məktubu türk nümayəndə heyətinə münasibətdə, danışıqlar 

prosesində sovet tərəfınin mövqeyinə təsirsiz qalmamışdır. Fevralın 21-də Leninə ünvanladığı ikinci qısa 

məktubunda da N. Nərimanov yazmışdı: "Mən güman edirəm ki, Türkiyə nümayəndə heyəti ilə danışıqlarda 

erməni məsələsi rol oynamamalıdır ". 

1921-ci il fevralın 26-da Moskva konfransı açıldı. Müzakirə olunmuş ümdə məsələlərdən biri də 

Naxçıvana aid olmuşdur. Martin 16-da Türkiyə və RSFSR arasında dostluq və qardaşlıq haqqında imzalanmış 

müqavilədə Naxçıvanın müqəddəratı xüsusi bəndlə (3-cü maddə) qərarlaşmış oldu: "Razılığa gələn hər iki tərəf 

hazırkı müqavilənin 1(B) əlavəsində göstərilən sərhədlərdə Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında 

muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, о şərtlə ki, Azərbaycan bu himayə haqqını heç bir zaman üçüncü bir 

dövlətə güzəştə getməyəcəkdir. Naxçıvan torpaqlarının sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi də 

maddədə əksini tapmışdır. Beləliklə, Naxçıvan Azərbaycanın himayəsində qalmaqla yeni beynəlxalq hüquqi 

status qazanmışdı. Naxçıvan əhalisinin təhlükəsizliyinin təminat qarantı kimi Türkiyə ordusunun aktiv mövqe 

tutacağı da sənədləşdifilmişdi. 

Moskva müqaviləsi RSFSR MİK tərəfindən 1921-ci il martin 20-də, Türkiyə Böyük Millət Məclisi 

tərəfindən isə 1921-ci il iyulun 21-də ratifıkasiya olunmuş, onların mübadiləsi sentyabrın 22-də Türkiyənin Qars 

şəhərində həyata keçirilmişdir. Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında həll olunmamış məsələləri 

nizama salmaq məqsədilə yeni konfrans çağırmaq zərurəti yaranmışdı. Konfrans Qarsda 1921-ci il 26 sentyabr 

13 oktyabr tarixində keçirilmişdir. 

Qars müqaviləsinin hər bir Qafqaz respublikası tərəfindən аупса təsdiq olunmasında təkid edən Türkiyə 

diplomatiyasının son ümid yeri olmuşdur: Yusif Kamal buna nail olmağı və işin sürətləndirilməsinə təsir 

göstərmək baxımından Nərimanovla əlaqə yaratmağı İbrahim Əbilovdan xahiş etmişdir. Nərimanov birinci 

Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında Naxçıvanla bağlı suala konkret cavab vermişdi: Sovet Rusiyası ilə 

Türkiyə arasındakı müqaviləyə əsasən Naxçıvan Azərbaycanın protektoratı altında müstəqil respublika elan 

olunur. Orada bizim nümayəndəmiz olacaq və biz hər cəhətdən Naxçıvana xidmət edəcəyik. 

Qars müqaviləsi Naxçıvanın müqəddəratını bir daha müəyyənləşdirdi, ərazi mənsubiyyəti məsələsini bir 

daha təsdiqlədi. Zaqafqaziya seymində, AXC parlamentində, Ermənistanın, Türkiyənin parlamentlərində, Paris 

sülh konfransında, Sovet hökuməti tərəfindən dəfələrlə müzakirə edilmiş Naxçıvan məsələsi Moskva və Qars 

müqavilələri ilə qəti həllini tapmış oldu. Bu müqavilələr Naxçıvan diyarının Azərbaycanın tərkibində muxtar 

qurum kimi qalmaq imkanlarını reallaşdırdı. Müqavilələri imzalayan dövlətlər Naxçıvanın Azərbaycanın 

tərkibində muxtar ərazi statusuna beynəlxalq hüquqi təminat vermiş oldular. 

1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan Muxtar SSR-nin təşkilindən sonra 

ermənilərin "qaçqınlıq" pərdəsi altında Naxçıvan ərazisinə köçüb yerləşmək yolu ilə bölgədə etnodemoqrafık 

vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişdirib gələcəkdə Naxçıvanın statusuna yenidən baxılması və iddialarının 

əsaslandırılması məqsədilə etdikləri cəhdlərin qarşısı alınsa da, 1920-ci illərin sonlarında Naxçıvan MSSR-in 

657 kvadrat kilometirlik ərazisi Ermənistan SSR-ə verilmiş, beləliklə Azərbaycan hakimiyyəti altındakı 

Naxçıvan bölgəsi ilə birbaşa ərazi bağlılığına son qoyulmuşdur. 

1921-ci ildə bağlanmış beynəlxalq müqavilələrə zidd olaraq həyata keçirilmiş bu dəyişiklikliyin SSRİ 

dövründə qüvvədə qalması SSRİ-nin süqutundan sonra müstəqilliyini bərpa etmiş dövlətlər tərəfindən məqbul 

bilinməməlidir. Cənubi Qafqazda özlərini 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş dövlətlərin varisi elan etmiş 

hazırkı dövlətlərin ərazi bütövlüyü həmin hüdudlarda bərpa olunmasa da, beynəlxalq xarakterli müqavilə kimi, 

bir tərəfdən Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan, digər tərəfdən Türkiyə arasında RSFSR-in iştirakı ilə 

bağlanmış və ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi 1922-ci il sentyabrın 11-də İrəvanda keçirilmiş, elə həmin 

gündən qüvvəyə minmiş Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi sənəddə 

göstərildiyi kimi bərpa olunmalıdır: "Türkiyə hökuməti, Ermənistan və Azərbaycan Sovet hökumətləri hazırkı 
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müqavilənin 3 saylı əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Naxçıvan bölgəsinin Azərbaycanın himayəsi 

altında Muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar". Müqavilənin fəaliyyət müddəti məhdudlaşdırılmamışdır. 

ZSFSR-nin, həmçinin SSRİ-nin hələ yaradılmadığı dövrdə Ermənistanın müstəqil dövlət olaraq 

səlahiyyətli nümayəndələrinin imzaladığı Qars müqaviləsi ilə Azərbaycan dövlətinin Naxçıvan üzərində 

hakimiyyəti birmənalı təsbit edilmişdir. 1924-cü il fevralın 9-da isə Azərbaycan SSR MİK Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunu qəti bərqərar etdi. Bu tarixi nailiyyətin qoruyucu təminatı 

Azərbaycan xalqının dönməz iradəsi, Azərbaycan dövlətinin siyasi qətiyyəti olmuş və olacaqdır. 

 

Firdovsiyyə ƏHMƏDOVA, 

 tarix elmləri namizədi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti 

 

Xalq qəzeti.-2009.-9 aprel.-N 74.-S.5. 
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1918-1920-ci illərdə erməni millətçilərinin Naxçıvan, Zəngəzur və  

Qarabağda qanlı cinayətləri 
 

1917-ci il fevral burjua-demokratik inqilabının və oktyabr çevrilişinin qələbəsindən istifadə edən erməni 

millətçiləri Cənubi Qafqazda siyasi hakimiyyətə yiyələnmək, tarixi Azərbaycan torpaqlarında “Böyük 

Ermənistan” yaratmaq xülyasına düşmüşdülər. Bu dövrdə Bakıda siyasi cəhətdən fəallaşan və hegemonluq 

etmək iddiasında olan erməni millətçiləri müxtəlif siyasi və hərbi təşkilatların rəhbər orqanlarına soxulur, həmin 

təşkilatlarda rəhbərliyi ələ almağa çalışırdılar.  

Mənfur niyyətlərini həyata keçirməyə çalışan erməni millətçiləri Tiflis şəhərində A.Xatisyanın rəhbərliyi 

ilə Milli Büro yaradaraq silahlı qüvvələrin təşkilinə başlamışdılar. “Könüllülər” adı altında yaradılan bu silahlı 

dəstələrin sayı hələ 1914-cü ilin sonu üçün 4-ə, döyüşçülər isə 10 min nəfərə çatmışdı. Ermənilərin 1917-ci ildə 

Ümumqafqaz səviyyəsində keçirdikləri toplantılarda Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları açıq-aşkar səslənməyə 

başlamışdı. 1917-ci ildə Tiflisdə keçirilən kəndli deputatları qurultayında daşnaklar Yelizavetpol quberniyasının 

iki inzibati vahidə bölünməsi ideyasını irəli sürdülər. Quberniyalardan ikincisi tərkibinə Yelizavetpol qəzasının 

dağlıq hissəsinin, Qarabağ və Zəngəzurun daxil olacağı Qandzaq olmalı idi. 

1917-ci il dekabr ayının 5-də Türkiyə hökuməti ilə Zaqafqaziya Komissarlığı arasında 14 maddəlik 

Ərzincan barışıq müqaviləsi imzalanmışdı. Lakin erməni silahlı qüvvələri əldə edilən və sonrakı sazişlərə məhəl 

qoymayaraq, böyük hərbi qüvvə ilə Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində görünməmiş zorakılıqlara və 

vəhşiliklərə başlamışdılar. 1917-ci ilin əvvəllərindən 1918-ci ilin mart ayınadək olan dövrdə İrəvan 

quberniyasında 197 kənd talan edilmiş, dağıdılmışdı. 1917-ci ildə Zəngəzur qəzasında 109, Qarabağda 157 kənd 

qismən dağıdılmışdı. Azərbaycan bölgələri üzrə (Lənkəranı çıxmaqla) 60 yaşayış məskəni tamamilə məhv 

edilmiş, 388-i qismən zərər çəkmişdi. Yandırılmış, viran edilmiş təsərrüfatların sayı 5140-a çatmışdı. 

Türk xalqlarının qəddar düşməni Andronik Ozanyan 1918-ci il iyun ayının əvvəllərində 8000 əsgər, 4 top, 

6 pulemyot və s. ibarət hərbi qüvvə ilə Naxçıvan bölgəsinin ərazisinə soxulmuş, iyunun 21-də Culfanı işğal 

etmişdi. O, iyun ayının 22-də Culfadan Bakıya S. Şaumyana göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Culfa mənim 

əlimdədir, istədiyimiz vaxt onu sizin sərəncamınıza verə bilərəm”. 

Bakı Quberniyası XKS-nin sədri S. Şaumyan öz cavab teleqramında daşnak Androniki xalq qəhrəmanı 

elan edir, ondan aldığı 577 №-li teleqramın tam mətnini Moskvaya — mərkəzi hökumətə xəbər verdiyini 

bildirir, türk süngüsündən ziyan çəkən bütün cəsur döyüşçülərə salam yetirməyi xahiş edirdi. Bu teleqraf 

mübadiləsi həm Naxçıvanı Sovet Rusiyasının ayrılmaz hissəsi elan etmiş Andronikin məkrli niyyətlərini, həm 

də ondan Bakı ilə əlaqə yolları aramaq xahişi edən S.Şaumyanın və onun rəhbərlik etdiyi Bakı Kommunasının 

xalqa zidd, Sovet Rusiyasının yeni müstəmləkəçilik siyasətinə sədaqətlə xidmət edən qondarma qurum 

olduğunu açıq-aşkar sübut edirdi.  

Andronikin quldur dəstəsi Naxçıvana yürüş edən zaman yolboyu dəhşətli qırğınlar, zorakılıqlar və 

vəhşiliklər törətmişdilər. Təkcə Yaycı kəndində erməni quldurları 2500 nəfəri öldürmüş və Araz çayında 

boğmuşdular. Almalı mahalında 516 kişini qətlə yetirdikdən və gənc qadınları ayırdıqdan sonra 2000 kişini 

toplayaraq öldürmüş, 40 qadın və cocuğu həbs etmişdilər. 

1918-ci ilin yay və payız aylarında Andronikin quldur dəstəsi Zəngəzura soxularaq azərbaycanlı əhalidən 

ya Ermənistan hökumətinə tabe olmağı, ya da Zəngəzuru boşaltmağı tələb etdi. Lakin Azərbaycanın digər 

bölgələrindən ayrı düşmüş, silahsız azərbaycanlılar bu həyasız tələbi rədd etdilər. Andronikin quldur dəstəsi 

Zəngəzurda 115, Cavanşir, Cəbrayıl, Şuşa qəzalarında 21, İrəvan quberniyasında 60-dan çox Azərbaycan 

kəndini məhv etdi. 100 mindən çox azərbaycanlı öz doğma yurdlarından qovuldu, didərgin düşdü. Zəngəzurda 

3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşaq öldürülmüş, 1060 kişi, 794 qadın və 485 uşaq yaralanmışdı. Nəticədə tam 

olmayan məlumata görə, təkcə bu qəzada komissiyanın məruzəsi hazırlanana qədər 10068 azərbaycanlı 

öldürülmüş və ya şikəst edilmişdi. Erməni vəhşiliklərinin qurbanları daha çox olmuşdur. 

Şahidlərin ifadələri əsasında tərtib olunmuş məruzədə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında ətraflı 

məlumatlar verilmişdi. Vaqudu kəndində 15 azərbaycanlı qız özlərini öldürmüşdülər. Elə həmin kənddə 400-

dən yuxarı azərbaycanlı əhali məsciddə sığınacaq tapır. Erməni vandalları əvvəlcə məscidə əl bombaları atır, 

sonra isə ona od vuraraq adamlarla birlikdə yandırırlar. Həmin kənddə Qədəm Tahir qızı qılıncla doğranmış və 

döşü kəsilərək başı kəsilmiş südəmər uşağın ağzına soxulmuşdur. Kəndin yaxınlığında Gülməstə Qasım qızı 

öldürülmüş, döşləri kəsilmiş, kürəklərinin arasına at nalı mıxlanmışdı.  
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Nüvədi kəndində yorğan-döşəkdən dura bilməyən yüz yaşlı Əsəd bəyi süngü ilə deşik-deşik etmişdilər. 

Bu kənddə qaçıb canını qurtarmaq istəyən qadınların və uşaqların başlarını kəsmişdilər. Döşləri kəsilmiş qadın 

və iki yerə şaqqalanmış uşaq meyitləri qalmışdı.  

İrmişli kəndini talan edərkən ermənilər südəmər uşaqları süngülərə taxmış, öldürülən meyitləri tikə-tikə 

doğramışdılar. Aqudi kəndində ermənilər müsəlmanlardan xristianlığı qəbul etməyi tələb etmişdilər. Bundan 

imtina edən qadınların döşlərini kəsib körpə uşaqların ağzına soxmuşdular. Ermənilər Qulam Şakir oğlunun 

ayaqlarını kəsmiş, sonra süngü ilə onu dəlik-deşik etmiş və qanı qurtarana qədər kəsik ayaqları üstə hərəkət 

etməyə məcbur etmişdilər. Güllü kəndində 9 nəfəri qılıncla doğramış, 7 nəfəri diri-diri yandırmışdılar.  

Bağırbəyli kəndində ermənilər 7 kişi və qadını bir evə doldurmuş, onları diri-diri yandırmışdılar.  

1918-ci ildə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Bakı Quberniyasında 229, İrəvan quberniyasında 211, 

Qars vilayətində 82 yaşayış məntəqəsi yerlə yeksan edilmiş, yüz minlərlə müsəlman əhalisi qırılmış, qaçqın 

düşmüşdülər. 

Daşnaklar təkcə Zəngibasarda 48, Vedibasarda 118, Dərələyəzdə 74, Şərurda 7 kəndi odlayıb viran 

qoymuş, onların sakinlərini öldürmüş, sağ qalanlar didərgin salınmışdı. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti Andronikin quldur dəstəsinin Zəngəzurda və Qarabağda törətdiyi 

zorakılığın və quldurluğun qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirtdi. Hökumətin 1919-cu il 15 

yanvar tarixli iclasında Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları hüdudlarında Qarabağ General-

qubernatorluğunun yaradılması qərara alındı. General-qubernator təyin edilmiş Xosrovpaşa bəy Sultanov fevral 

ayının 12-də Şuşa şəhərinə gələrək öz vəzifəsinin icrasına başladı. 

Andronik Gorus şəhərini ələ keçirib, ermənilərin “Kiçik Ermənistan”ın paytaxtı adlandırdıqları Şuşa 

şəhərini tutmağa 3 dəfə cəhd göstərdi. 1919-cu il fevralın 23-də Andronik qüvvətli silahlı dəstə ilə Gorusdan 

Dığ istiqamətində hərəkət etdi və Cəbrayıl, Şuşa qəzalarının dağlıq hissəsini, bütün Zəngəzuru Xudafərin 

körpüsünədək işğal etməyə çalışdı. Yerli müdafiə qüvvələri Zabux dərəsində Andronikin quldur dəstələrini 

darmadağın etdilər və böyük itkilərlə Gorusa çəkildi. 

Qarabağın qubernatoru Xosrovpaşa bəy Sultanovun qətiyyətli mövqeyi və tədbirləri daşnak Andronikin 

1300 nəfər piyadadan, 500 süvari və artilleriyadan ibarət quldur dəstəsini 1919-cu ilin mart ayında Azərbaycan 

ərazisini tərk etməyə məcbur etdi. Andronik öz dəstəsini Eçmiədzində katalikosa təhvil verərək xaricə qaçmış 

və orada “Böyük Ermənistan” yaradılması uğrunda daşnak hökuməti adından “diplomatik mübarizə” aparmışdı. 

Onun qoyub getdiyi hərbi hissələr sonralar da bir sıra bölgələrdə, o cümlədən Zəngəzurda fitnəkar əməllərini 

davam etdirmişdilər. 

Quldur erməni hərbi dəstələri 1918-1920-ci illərdə “Daşnaksütyun” partiyasının Ermənistanda 

hakimiyyəti illərində azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər nəticəsində həmin ərazidə minə yaxın 

azərbaycanlı kəndi viran edilmiş, 570 min nəfər azərbaycanlıdan 1920-ci ilin noyabrına qədər cəmi 12 min nəfər 

qalmışdı. Son tədqiqatlardan gətirilən həmin faktlardan və digər materiallardan bir daha aydın olur ki, ermənilər 

bütün Zaqafqaziyada azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə dağıntılar və vəhşiliklər, qırğınlar törətmişdilər. Quldur 

Andronikin silahlı dəstələri Zəngəzur qəzasında daha çox qəddarlıqlar törətmiş, azərbaycanlıların yaşadığı 

kəndlər dağıdılmış, yerlə yeksan edilmişdi.  

Erməni millətçilərinin “Dənizdən-dənizə böyük Ermənistan” planlarına Naxçıvan torpaqları da daxil idi. 

1919-cu ilin aprel ayının ortalarından başlayaraq Naxçıvan bölgəsinin müsəlman əhalisi arasında bu mahalın 

Ermənistan Respublikasının müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsi barədə xəbərlər yayılmağa başladı. 1919-cu il 

mayın 3-də Naxçıvan bölgəsinin Ermənistan Respublikasının müvəqqəti idarəçiliyinə verilməsi barədə ingilis 

generalı Devi və İrəvan hərbi dəstəsinin rəisi Dro tərəfindən birgə əmr imzalanmışdı. Naxçıvan əhalisinin 

kəskin etirazına baxmayaraq, ermənilər mayın 20-dək bölgənin “idarəçiliyinə” başladılar. Yalnız Ordubad 

əhalisi xeyli müqavimət göstərərək erməni qoşun hissələrini öz ərazilərinə buraxmadılar. 

Ermənilərin qısamüddətli “idarəçiliyi” ərzində (1919-cu il mayın ortalarından iyulun sonlarınadək) 

ermənilər tərəfindən bölgənin müxtəlif yerlərində çoxlu özbaşınalıqlar və qanunsuzluqlar törədildi. Bu 

müddətdə təkcə Naxçıvan şəhərində 330-dək axtarış aparılmış, 500—600 nəfər həbs olunmuş, 100—150 nəfərə 

isə işgəncə verilmişdi. 

“Erməni idarəçiliyi”nə son qoymaq məqsədilə Naxçıvan əhalisi müdafiə xarakterli bir sıra tədbirlər həyata 

keçirtdi. İyulun 19—25-də yerli əhali ilə ermənilər arasında bir sıra silahlı toqquşmalar baş verdi. Qıvraq 

kəndindən kömək alan Naxçıvan əhalisi iyulun 25-də erməniləri məğlub edərək geri çəkilməyə məcbur etdi.  
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1918-ci ilin payızında Azərbaycan tərəfi sülh konfransı keçirmək üçün Ermənistan hökumətinə dəfələrlə 

müraciət etsə də, əks tərəf bu təklifə etinasız yanaşmışdı. Oktyabrın 30-da imzalanan Mudros sazişinə əsasən, 

türk və alman qoşunlarının Zaqafqaziyadan geri çəkilməsindən və özünə müttəfiq saydığı Antanta ölkələrinin 

simasında ingilis qoşunlarının Zaqafqaziyaya mandat almasından sonra yaranmış fürsətdən istifadə edən 

Ermənistan tərəfi silah gücünə Azərbaycan və Gürcüstan əraziləri hesabına öz ərazisini genişləndirmək yolunu 

tutmuşdu. Lakin İrəvan quberniyasının Vedibasar və Zəngibasar nahiyələrində, Şərur-Dərələyəz qəzasında yerli 

özünümüdafiə dəstələrinin erməni silahlı qüvvələrinə vurduğu sarsıdıcı zərbələr, gürcü qüvvələrinin Borçalı və 

Loruda əks hücumları Ermənistanı sülh danışıqlarına getməyə məcbur etmişdi. 

Azərbaycanla Ermənistan arasında ərazi mübahisələrini Ermənistanın xeyrinə həll etmək üçün Birləşmiş 

Dövlətlərin Ali Komissarlığı Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarında neytral zona yaratmaq, bununla də 

həmin əraziləri Azərbaycanın nəzarətindən çıxarmaq istəyirdi. Lakin Azərbaycan hökuməti ona edilən təzyiqləri 

dəf edərək, o şərtlə neytral zona yaradılmasına razılıq vermişdi ki, həmin ərazidə Azərbaycanın suveren 

hüquqları saxlanılmış olsun. 

1919-cu il noyabrın 23-də ərazi mübahisələrini həll etmək üçün Azərbaycan və Ermənistan 

respublikalarının baş nazirləri Tiflisdə görüşmüşdülər. Həmin görüşdə Ermənistan hökuməti Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü təmin etmək üçün öz qoşunlarını zəbt etdiyi Zəngəzurdan çıxarmağı öhdəsinə götürmüşdü. Lakin 

Ermənistan hökuməti Zəngəzurda işğal edilmiş yaşayış məntəqələrindən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması 

haqqında verdiyi vədin əksinə olaraq, 1920-ci il yanvarın 19—25-də Zəngəzur qəzasında 51 kəndi darmadağın 

etmiş, yerli əhalini soyqırımına məruz qoymuşdu. 

1920-ci ilin yanvar ayının 11-də Paris Sülh Konfransında Antantanın Ali Şurası tərəfindən Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin defakto tanınmasından sonra da, ərazi mübahisələrinə, milli münaqişələrə son 

qoyulmamışdı. Erməni millətçi dairələri Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanımaq və iddia etdikləri 

Azərbaycan torpaqlarından imtina etmək istəmirdilər. 1920-ci ilin əvvəllərində XI qızıl ordunun Şimali 

Qafqazda Denikin ordusunu məğlub edib Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşmasından istifadə edən erməni 

silahlıları mart ayının 22-də Şuşa, Xankəndi, Əsgəran, Xocalı və Tərtərdə yerləşən Azərbaycan hərbi hissələrinə 

hücum etdilər.  

Azərbaycan milli ordusu uğurlu döyüş əməliyyatları keçirərək aprel ayının 5-də Şuşaya daxil oldu. 

Aprelin 9-dan 12-dək Şuşa yaxınlığındakı Kesişkənd ətrafındakı döyüşlərdə erməni silahlı qüvvələrinin 

möhkəmləndirilmiş bazası məhv edildi. Azərbaycan Ordusu 1920-ci ilin aprel ayının sonunadək Qarabağda 

1919-cu il noyabrın 23-nə olan vəziyyəti bərpa edərək ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlaya bildi. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə onun ərazisi 113.895,97 km idi. Onun 97.297,67 km 

mübahisəsiz, 16.598,30 km mübahisəli zonaları əhatə edirdi. 

Qarabağda təşkil edilmiş erməni qiyamının məkrli planını sovet komandanlığı rəsmi İrəvanla birgə 

hazırlamışdı və məqsəd Azərbaycana hücum edən XI ordunun əməliyyatlarını asanlaşdırmaqdan ibarət idi. 

Erməni hakim dairələri Sovet Rusiyasına göstərdikləri “ayı xidməti” müqabilində Azərbaycanın əzəli torpaqları 

olan Zəngəzurun və Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistana verilməsi barədə Moskva ilə razılığa gəlmişdilər. 

Beləliklə, 1917—1920-ci illərdə erməni daşnak-bolşevik birləşmələri Azərbaycan ərazisində görünməmiş 

vəhşiliklər törətmiş, Bakı Quberniyasında, Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvan torpaqlarında türk-müsəlman 

əhalisinə qarşı soyqırım həyata keçirmişdilər. Azərbaycan kəndlərinə qarşı “yandırılmış torpaq” taktikasından 

istifadə edən erməni daşnaklarının hakimiyyətdə olduqları iki il müddətində Ermənistanda (Qərbi 

Azərbaycanda) yaşayan əhalinin sayı 35,5 faiz azalmışdı. Daşnak mauzerçiləri Ermənistanda yaşayan 575 min 

azərbaycanlıdan 565 min nəfərini qanına qəltan etmiş və yaxud zor gücünə öz doğma yurdlarından didərgin 

salmışdılar. Bütövlükdə isə erməni millətçiləri 1905—1907 və 1918—1920-ci illər ərzində 500 mindən artıq 

azərbaycanlını indiki Ermənistan ərazisində qətlə yetirmişdilər.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 

münasibətilə xalqımıza müraciətində deyildiyi kimi, belə bir zamanda bizim başlıca məqsədimiz erməni 

millətçilərinin xalqımıza qarşı törətdiyi soyqrımı və cinayətlərin dünya dövlətlərinin parlamentləri, beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən tanınmasına nail olmaqdır.  

 

Xaqani MƏMMƏDOV,  

tarix elmləri doktoru, professor  
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Nuru MƏMMƏDOV,  

tarix elmləri namizədi, dosent 

 

Xalq qəzeti.-2009.-3 aprel.-N 69.-S.4. 
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Naxçıvanın daha bir qürur yeri 
 

Ötən il muxtar respublikada 486 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılıb 

 

Gəlin etiraf edək ki, evlərimizin, bağlarımızın, eləcə də həyət-bacamızın gözəlliyi, yaraşığı çox vədə 

onun yaşıllığı ilə ölçülür. Hansı şəhərdə, kənddə, yaxud bağda, həyətdə növbənöv güllər, tinglər, ağaclar 

görmüşüksə, yaxşı mənada həsəd aparmışıq. Xüsusən, onlar səliqə ilə əkiləndə və düzgün aqrotexniki 

qaydada becəriləndə...  

Yaşıllıq sağlamlıq, gümrahlıq rəmzi olmaqla bərabər, insan yaşayışının başlıca rəhnidir. Deyilənə görə, 

bir çinar ağacının "istehsal etdiyi" oksigen 58 adama bəhs edir. Bir hektar meşə, yaşıllıq zolağı isə il ərzində 50-

70 ton tozu, zəhəri öz "süzgəç"indən keçirir. Meşələr su balansının nizamlanmasında, küləyin qarşısının 

alınmasında, atmosferi oksigen və fitonsidlərlə zənginləşdirən üzvi maddələrin hazırlanmasında, eləcə də əksər 

heyvanların qida yeri və sığınacağı kimi mühüm rol oynayır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi zəngin floraya və rəngarəng bitki örtüyünə malikdir. Bölgənin 

əsas təbii sərvətlərindən biri elə flora müxtəlifliyidir. Floristik tərkibinə görə, muxtar respublika ərazisinin bitki 

örtüyü ölkəmizin 23 botaniki-coğrafi rayonları arasında birinci yeri tutur. AMEA-nın müxbir üzvi, biologiya 

elmləri doktoru, professor Tariyel Talıbovun sözlərinə görə, Naxçıvan MR ərazisi flora müxtəlifliyinin 

zənginliyinə görə Azərbaycan florasının 62,4 faizini təşkil edir. Bununla yanaşı, ərazidə meşə ehtiyatları 

olduqca azdır. Şahbuzun Biçənək kəndi ətrafında yerləşən və 2550 hektardan artıq sahəni əhatə edən meşə 

sahəsi istisna olmaqla bölgədə böyük ormanlar demək olar ki, yoxdur. Culfanın Ərəfsə kəndi yaxınlığındakı 

Xəzinədərə, Ordubad rayonunun Xurs və Nəsirvaz kəndləri ətraflarındakı Tillək, Xəlil, Cəmil, Əznəməri 

meşələri birlikdə heç 500 hektar sahəni əhatə etmir.  

Təbii meşə örtüyünün azlığı ilk növbədə regionda təbii şəraitin, geoloji və geomorfoloji quruluşun son 

dərəcə mürəkkəb olması ilə əlaqədardır. Bitki örtüyünün formalaşmasında fiziki amillərdən başqa, antropoloji 

təsirlər də müəyyən rol oynayıb. Muxtar respublikada iqlimin quraqlığı və kontinentallığı ilə əlaqədar bitki 

örtüyünün şaquli və üfüqi zonalığı ölkənin digər bölgələrindən kəskin fərqlənir. Kontinental iqlim şəraitində 

bitki, ağac becərmək müşkül məsələdir. Xüsusən, yayın qızmar, qışın sərt şaxtalı günlərində. Bu səbəbdən hələ 

sovet hakimiyyəti dövründə regionun ərazisinin təxminən 1 faizi yaşıllıq olub. Nəzərə alsaq ki, muxtar 

respublikanın ərazisi 5,3 min kvadratkilometrdir, onda bitki örtüyünün həcmini hesablamaq bir o qədər çətin 

deyil. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində isə ölkədə hökm sürən ictimai-siyasi proseslər düçar olduğumuz 

ekoloji durumu daha da ağırlaşdırdı. Muxtar respublikanın Ermənistan tərəfindən iqtisadi blokadaya alınması 

nəticəsində regiona nəql olunan təbii qazın və elektrik enerjisinin kəsilməsi ağacların kütləvi kəsilməsinə səbəb 

oldu. Buna baxmayaraq, o dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyən ulu öndər Heydər 

Əliyev təbiətə dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün ardıcıl tədbirlər görürdü. 1993-cü il aprel ayının 2-də 

ümummilli liderin təşəbbüsü ilə qəbul olunan qərarla hər ilin yaz mövsümündə yaşıllaşdırma aylığı keçirilirdi. 

1996-cı ildən etibarən muxtar respublikada həmin qərara ardıcıl əməl olunur.  

Nəticədə regionda yaşıl ərazilərin dairəsi getdikcə çoxalır. Təkcə ötən il 486 hektar sahədə meşəsalma və 

meşəbərpa tədbirləri həyata keçirilib, 400 mindən artıq ağac tingləri və gül kolları əkilib. Bu o deməkdir ki, 

muxtar respublikada hər nəfər bir ağac əkib. Bundan əlavə, Naxçıvan MR-in şəhər, qəsəbə və kəndlərində, 

magistral yol kənarlarında, sututarların, su kanalların ətrafında əkiləcək ərazilərin sxemləri hazırlanıb, torpaq və 

iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ağac və ting növləri seçilərək əkin sahələrinin dislokasiya planı işlənilib. 

Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də budur ki, yeni yaşıllıq zolaqları təkcə Naxçıvan şəhərində salınmır. Ali 

Məclis sədrinin çağırışı ilə hər həftənin şənbə və bazar günləri keçirilən iməciliklər, yaşıllaşdırma tədbirləri 

rayon və kəndləri də əhatə edir. Ötən il Naxçıvan şəhəri və şəhərətrafı ərazilərdə 51 hektar sahədə meşəsalma və 

meşəbərpa işləri görülmüşsə, Şərur, Babək və Şahbuz rayonlarında həyata keçirilən tədbirlər bundan çox olub. 

Aparılan tədbirlər sayəsində müxtəlif dərəcədə şoranlaşmış, erroziyaya uğramış yüz hektarlarla torpaq sahəsi 

əkin dövriyyəsinə qaytarılıb. Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay vadiləri boyu sahələrdə, səhralaşmaya meyilli 

Pircuvar düzü və Culfa rayonu ərazilərində, yol kənarlarında, su kanalları və sututarlar ətrafı sahələrdə qoruyucu 

meşə zolaqları salınıb. Özü də muxtar respublikada yaşıllıq zolaqları təkcə sututar ərazilərdə salınmır. Regionda 

təpə döşlərinə, yamaclara terraslar şəklində əkilərək hasilə gətirilən bağlar da az deyil.  
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Yeni yaşıllıq massivlərinin salınmasında bir çox xarici ölkələrdə qazanılan təcrübədən uğurla istifadə 

olunur. Onlardan biri damcı üsulu ilə suvarma sisteminin tətbiqidir. Deyilənə görə, bu üsuldan ilk dəfə İsraildə 

istifadə edilib. Mexaniki üsulla istifadə olunan bu üsulda başlıca məqsəd su itkisinin qarşısını almaqdan və 

ondan qənaətlə istifadə etməkdən ibarətdir. Ona görə də bu üsuldan əsasən suvarma suyu çatışmayan ərazilərdə 

istifadə olunur. Yeni suvarma metodunun ekoloji və iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alınaraq ötən il 100 hektar 

sahədə bu cür suvarma sistemləri quraşdırılıb. 

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ətrafında salınan 50 hektarlıq yaşıllıq zolağı insan əməyinin hansı gücə 

malik olduğunu göstərir. Çünki min illər boyu susuzluqdan ilan mələyən və daşlı-kəsəkli sahələr hesab olunan 

bu ərazilərdə bağ salmaq, ağac becərmək həqiqətən asan deyil. Adı "Qurani-Kərim"də çəkilən Əshabi-kəhf 

ziyarətgahı ətrafında salınan 30 hektar bağ kimi. Həmin ərazidə, təpələr üzərində relyefə uyğun yaşıllıq zolaqları 

keçən il salınıb. Əkilən ağaclar damcı üsulu ilə becərilir.  

Muxtar respublikada yaşıllıq zolaqlarının salınmasında meyvə ağaclarına üstünlük verilir. Bu, iqtisadi 

baxımdan da xeyli faydalıdır. Naxçıvan MR ekologiya və təbii sərvətlər naziri Hafiz Yaqubov bunun bölgədə 

həm də aqrar-sənaye kompleksinin inkişafı məqsədi ilə həyata keçirildiyini bildirir. Deyir ki, yerlərdə yeni və 

müasir emal müəssisələri yaradılırsa, xammala olan tələbatın ödənilməsi üçün meyvəçiliyin inkişafına diqqət 

yetirilməlidir. Təkcə ötən il 200 hektardan artıq sahədə meyvə bağları salınıb. Artıq bu mövsüm Kəngərli 

rayonunun Qabıllı kəndi yaxınlığında becərilən meyvə bağlarından on tonlarla məhsul götürüləcək. Son dörd il 

ərzində burada 100 hektardan artıq meyvə bağı salınıb. Həmçinin Şərurun Püsyan kəndi yaxınlığındakı 50 

hektar meyvə bağından nübar məhsullar dəriləcək. Babək rayonu ərazisində Quşculuq massivində salınan 

meyvə və Ordubaddakı Dəstə gölü ətrafında salınan ərik bağlarının da məhsul verməsinə çox qalmayıb. 

Bununla yanaşı, Hafiz Yaqubovun sözlərinə görə, cari ildə bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdə başlıca 

diqqət torpaqların münbitliyinin artırılmasına, onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilir. Bunun üçün 

yaz və payız mövsümlərində 289 hektar sahədə meşəsalma və 148,8 hektar ərazidə meşə-bərpa işləri həyata 

keçiriləcək. Artıq 350 min müxtəlif meşə və meyvə tingləri yetişdirilib. Onlar tezliklə əkin dövriyyəsinə daxil 

ediləcək.  

Onu da qeyd edək ki, təbiətin mühafizəsi, onun zənginləşdirilməsi qlobal xarakter daşımaqla beynəlxalq 

əhəmiyyət kəsb edir. "Təbiəti insandan insan üçün mühafizə edin" çağırışı bu gün də aktualdır. Bu istiqamətdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər diqqətəlayiqdir. Fakt göz qabağındadır: əgər 2000-

ci ildə yaşıllıq sahələri muxtar respublika ərazisinin cəmi 0,6 faizini təşkil edirdisə, ötən il bu rəqəm 1,6 faizə 

çatıb. Bu müddətdə adambaşına düşən yaşıllığın həcmi isə 0,012 hektardan 0,021 hektara yüksəlib. 

Mütəxəssislərin fikrincə, kəskin kontinental iqlim şəraitinə malik bölgə üçün bu rəqəmlər az deyil. Üstəlik, yerli 

hakimiyyət orqanları bitki örtüyünün daha da artırılması üçün səylərini davam etdirirlər. Hər il orta hesabla 300-

350 hektar sahədə yeni yaşıllıq zolaqları salınırsa, mövcud bitki aləmi qorunub saxlanılırsa, deməli, Naxçıvan 

MR yaxın dövrdə yaşıl bölgəyə çevriləcək.  

 

M.MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2009.-2 aprel.-N 69.-S.4.  
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Naxçıvan buzxanası 
 

Orta əsrlərdən bütün Şərq aləmində məşhur olan Naxçıvan memarlıq məktəbi təkcə öz dövrlərinin 

görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirəsinə ucaldılan türbələri - Mömünə xatun, Yusif Küseyiroğlu, Gülüstan, 

Qarabağlar abidələri ilə öyünməyib. Bu sırada dini binalar, mülki memarlıq abidələri də önəmli rol oynayır. 

Həmin abidələr də xalqımıza məxsus olan çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin canlı yadigarlarına çevrilib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, bu abidələr təkcə memarlığın yox, həm də dövlətçiliyimizin 

nə qədər dərin köklərə malik olduğunu göstərir. 

“Naxçıvan ərazisində həddindən çox dünya miqyaslı memarlıq abidəsi var. Onların hər biri 

Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini göstərən abidələrdir” deyən ulu öndər böyük 

təəssüflə onu da qeyd etmişdir ki, hələ də bunlar haqqında sanballı tədqiqatlar hazırlanmayıb. Amma nə yaxşı 

ki, ötən illər ərzində böyük öndərin bu arzusu da artıq reallaşıb. “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki 

tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” muxtar respublika 

Ali Məclisi sədri Vasif Talıbovun imzaladığı sərəncam əsasında isə 1157 abidə qeydə alınıb, onlardan 555-i 

dünya və ölkə əhəmiyyətli abidədir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi tərəfindən 

“Naxçıvan abidələri” ensiklopediyasının nəşr olunması ən vacib və gərəkli işlərdən biri olub. 

Bir vaxtlar məxsus olduğu dövrlərin xeyirxah və imkanlı adamları tərəfindən inşa olunan bu tikililər - 

çoxaşırımlı və təkaşırımlı körpülər, karvansaralar, yeraltı hamamlar, bazar kompleksləri və digər obyektlər də 

tariximizin doğru-dürüst tədqiqində qiymətli mənbələrdir. Orta əsr səyyahları da öz əsərlərində bu abidələr 

haqqında heyranlıqla danışıblar. Övliyə Çələbi divarları, salon döşəməsi müxtəlif rəngli yəşəm mərməri və 

qranit tavalarla örtülən Zal-paşa hamamından söz salarkən hətta belə bir ifadə də işlədib ki, “Naxçıvan özünün 

hamamları ilə bütün Şərqdə şöhrət qazanmışdır”. Müəllif İranın şəhərlərindəki hamamlarla müqayisədə də 

üstünlüyü buradakı obyektlərə verib. Bunu burada suyun keyfiyyəti və xidmətin yüksək səviyyəsi ilə 

əlaqələndirib. 

Mülki memarlıq abidələri sırasına daxil olan və ölkə əhəmiyyətli sayılan obyektlərdən biri Naxçıvan 

şəhərindəki Buzxana abidəsidir. O abidə ki, bu təmayüldə ölkəmizdə qeydə alınan ən böyük tikilidir. 20 metr 

uzunluğunda və 8 metr enində olan bu abidə ilk baxışdan bir mərtəbəli binanı xatırlatsa da, onun ümumi 

hündürlüyü 9,6 metrdir. Dam örtüyünün üzərində isə altı kiçik günbəz ucaldılıb. 

Başlıca məziyyəti heç də onun böyük ölçülərə malik olmasında deyil. Memar, mütəxəssis dili ilə 

desək, yüksək texniki səviyyədə kərpicdən qurulmuş örtük konstruksiyasının mükəmməl həlli, naturada 

tikilməsi, bina örtüyünün uzununa yüngül və dinamik konstruksiya sxemi üzərində yaradılması abidənin 

səciyyəvi cəhətlərindəndir. Təxminən hər üç metrdən bir qurulan çatmavari tağlararası boşluq çatma 

tağbəndlərlə örtülüb. Kərpic hörgü cərgələri yükdaşıyan tağlara nisbətən şaquli vəziyyətdə yerləşdirilib. Binanın 

örtük hissəsinin kərpic hissələrindən göründüyü kimi, tağların yuxarı hissəsində tağbəndlərin konstruksiyası 

dəyişir və onlar balaca tağbəndlərlə tamamlanır. Balaca tağbəndlər isə binanın əsas oxu boyu yerləşdirilib. 

Onu da qeyd edək ki, bu cür oxşar konstruksiyadan Ordubad şəhərindəki Buzxanada da istifadə 

olunub. Hətta o dövrdə Təbriz və Ərdəbildə inşa olunan bazar komplekslərinin örtülü keçidləri də bunun 

oxşarıdır. Bu da, ilk növbədə XII-XIV əsrlərdə mövcud olan Naxçıvan memarlıq məktəbinin geniş əhatə dairəsi 

ilə bağlı olub. Heç şübhəsiz ki, bu məktəbin təməli də ondan bir qədər əvvəl, daha doğrusu XI əsrin ortalarında, 

Alp Arslanın hakimiyyəti dövründə qoyulub. Haqqında söhbət açdığımız Buzxana kompleksi də regionda ticarət 

məqsədi ilə inşa olunan obyektlərdən biri olub. 

Obyektin inşa tarixi barədə söylənilən mülahizələr bir qədər fərqlidir. Tədqiqatçıların bir qisminin 

fikrincə, o, orta əsrlər Naxçıvan memarlıq məktəbinin inkişaf etdiyi və çiçəkləndiyi dövrdə inşa olunub. O 

dövrdə ki, Naxçıvan Atabəylər-Eldəgizlər dövlətinin paytaxtı olduqdan sonra bu şəhər bədii-memarlıq mərkəzi 

kimi də xeyli təşəkkül tapıb. Həmin dövrdə bölgədə mövcud olan Naxçıvan, Culfa və Ordubad şəhərləri Yaxın 

və Orta Şərqdə böyük ticarət və sənət mərkəzləri kimi şöhrət qazanıblar. XIV əsrdə məşhur olan Təbriz minatür 

sənəti də elə bu məktəbdən qaynaqlanıb. 

Azərbaycan memarlığında Naxçıvan məktəbi abidələrinin yorulmaz tədqiqatçılarından olan akademik 

   Ə. Salamzadə ilə sənətşünaslıq doktoru K. Məmmədzadənin qənaətləri bundan ibarət olub ki, Buzxana 

obyekti də XIV əsrin əvvəllərində inşa olunub. Amma onun XVII əsrdə Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə inşa 

olunduğunu deyənlər də vardır. O ki qaldı bu buzxanadan, necə və hansı məqsədlə istifadə olunmasına, bu 
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barədə Naxçıvan Elmi-Bərpa İstehsalat İdarəsinin direktoru, muxtar respublikanın əməkdar memarı Arif 

Əzizovun dedikləri də maraqlıdır. Onun fikrincə, tarixən buzxanalar çay kənarlarında inşa olunub. Qışın sərt 

şaxtalarında çayın suyu həmin obyektin qarşısındakı xüsusi meydançada dondurulduqdan sonra iri parçalar 

şəklində doğranıb binanın yerin səthindən dörd-beş metr aşağıda olan buzxana hissəsinə yığılardı. Havalanma 

sisteminin düzgün qurulması isti yay günlərində buz ehtiyatından səmərəli istifadə etməyə imkan verərdi. 

Ondan daha çox ticarətdə, ərzaq məhsullarının saxlanılmasında və digər məqsədlər üçün istifadə olunardı. 

Böyük ədib, yazıcı-demokrat Mirzə Cəlilin uşaqlıq və yeniyetməlik dövrünün təəssüratları altında 

qələmə aldığı “Buz” hekayəsindən də aydın olur ki, XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərində də Naxçıvan 

şəhərinin bazarlarında, küçə və meydanlarında buz satışı təşkil olunardı və adamlar ondan müxtəlif məqsədlər 

üçün istifadə edərdilər. “Hər bir yay fəsli küçələrdə arabalarda, buz sallarını görəndə, bir tərəfdən o buzu 

şampanskilərə və ləzzətli marojnalara işlədən xoşbəxtlər gözümün qabağına gəlir” - deyən müəllif onu da 

bildirir ki, bu nemətdən - “ağ və təmiz duru buz kərpiclərindən” təbabətdə də geniş istifadə olunurmuş. 

Son illərdə muxtar respublikada aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirləri memarlıq abidələrini də 

öz ağuşuna alıb. Naxçıvan Buzxana kompleksində aparılan bərpa və təmir işləri onu uçub-dağılmaq 

təhlükəsindən xilas edib. Səkkiz il bundan əvvəl Naxçıvandakı Elmi-Bərpa İstehsalat İdarəsinin bərpaçı 

mütəxəssisləri insafən bu sənət əsərinin ruhunu və nəfəsini düzgün duyaraq onun əvvəlki görkəmini qaytara 

biliblər. Bununla yanaşı, obyektin həyətində də xeyli həcmdə abadlıq işləri görülüb. Cari ildə də həmin 

obyektdə bərpa və təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Bu dəfə “Dizayn” MMC-nin inşaatçıları abidənin 

dam örtüyündə müəyyən tədbirlər həyata keçirəcəklər. 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2009.-5 mart.-N 51.-S.7. 
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2008-ci ildə Naxçıvana 219 min turist gəlib 
 

Bu, ötən illə müqayisədə 55,5 faiz çoxdur 

 

Bütün şüurlu həyatını öz millətinin xoşbəxtliyinə həsr edən Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik 

etdiyi dövrdə başqa sənət adamları ilə yanaşı, Azərbaycan musiqişünaslarına da çox böyük qayğı və ehtiram 

göstərib. 

Təkcə onu demək kifayətdir ki, dövlət müstəqilliyimizin ilk illərində, bazar iqtisadiyyatına keçidlə 

əlaqədar yaranmış sosial problemləri dövlət səviyyəsində müvəffəqiyyətlə həll edən Heydər Əliyev yaradıcı 

ziyalıların, xüsusi xidmətləri olan bəstəkar və musiqişünasların əməyini yüksək qiymətləndirirdi. 

Həmin dövrlərdə bütün sahələrin inkişafı ilə yanaşı, turizmin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar da çox 

mühüm dövlət qərarları verilirdi. Bu qərarlar əsas tutularaq, hazırda muxtar respublikada turizmin inkişaf 

amilləri yüksək qiymətləndirilir, böyük işlər görülür və görülməkdədir. 

Dünya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən birinə çevrilən turizm Naxçıvanda olduqca böyük 

potensiala malikdir. Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafındakı tərəqqi, ekoloji cəhətdən təmiz iqlimi, 

mədəni və tarixi abidələrlə zənginliyi bura gələn turistlərin sayının ildən-ilə artmasına səbəb olur. 2008-ci ildə 

Naxçıvana turist kimi gələnlərin sayı 219 min 118 nəfər olmuşdur ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 55,5 faiz 

çoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəngin təbii və maddi-mədəni sərvətləri turizmin inkişafına geniş 

üfüqlər açır. Sosial, iqtisadi və mədəni tədbirləri özündə cəmləşdirən turizm həmçinin beynəlxalq əlaqələrin 

möhkəmləndirilməsinə də xidmət edir. 

Turizmin inkişafında xalq musiqisinin rolu böyükdür 

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, turizmlə mədəniyyət bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Eyni zamanda 

turizmlə mədəniyyətin özünəməxsus yaxınlıqları var. Çünki turizm qonaqların yerli mədəniyyətə qarşı 

göstərdikləri səmimi marağın münasib formada ödənilməsidir. 

Uzun əsrlərdən bəri ölkələri gəzib dolaşmış səyyahlar şəhərlərin ümumi simasını və ayrı-ayrı 

memarlıq abidələrini seyr edərkən onları meydana gətirən bənzərsiz mədəniyyətlərlə təmasda olmuş, eyni cəhəti 

folklor və etnoqrafiya, adət və ənənələr üzrə də öyrənməyə səy göstərmişlər. 

İnsanların mənəvi-psixoloji aləmini anlamaqda musiqinin əvəzsiz rolu var. Xalqın musiqisi onun 

qəlbinin tərcümanıdır, tarixi mədəniyyətinin ayrılmaz parçasıdır. Qonaqlar üçün yeni və qeyri-adi olan musiqi 

təəssüratları isə təbii olaraq bir çox maraqlar doğura bilər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan xalq musiqisinin ümumi mənzərəsi kifayət qədər 

zəngin və özünəməxsusdur. Burada muğamat, aşıq sənəti, xalq mahnı və rəqs yaradıcılığı dərin tarixi köklərə 

malikdir. Hətta digər bölgələrdə çox da yayılmamış mərasim folkloru və xüsusilə də yallı rəqsləri, bəzi qədim 

adətlər (tulum zurnası, yan tütəyi və s.) bu və ya digər dərəcədə yaşadılmaqdadır. 

Zənnimizcə, turistlərə ilk növbədə bu diyarın qədim tarixi, əzəli və əbədi Azərbaycan türk torpaqları 

olmasını və zəngin mədəniyyətini parlaq bir şəkildə çatdırmaq lazımdır. Azərbaycan xalq musiqisinin qədim 

kökləri, tarixi inkişafı və məhəlli üslubları, o cümlədən Naxçıvanın özünəməxsus "Musiqi dialekti" 

etnomusiqişünaslarımızı düşündürən ən vacib məsələlərdəndir. 

Beləliklə, musiqişünaslar tədqiqat, turizm işçiləri isə təbliğat sahəsində çalışmaqla faydalı əməkdaşlıq 

edə bilərlər. 

İşin təşkili ilə əlaqədar bəzi mülahizələrimi də bildirmək istərdim. Musiqi turizm fəaliyyətində birinci 

dərəcəli vasitə olmasa da, bu sahədə gözəl nəticələrin əldə olunmasında çox önəmli rol oynaya bilər. Musiqi 

ifalarını janr və məzmunundan asılı olaraq turist bazarlarında, muzeylərdə, adi kənd mühitində və ya təbiət 

guşəsində təşkil etmək olar. Bunun üçün müxtəlif məqamlardan-istirahət saatlarından, nahar və ya şam yeməyi 

vaxtından, muzey ekskursiyalarından istifadə etmək mümkündür. Nisbətən böyük musiqi və rəqs ansamblları və 

nadir alətləri nümayiş etdirən video-yazılar və filmlər də köməyə gələ bilər. 

Çoban və tulum çalğısına oynayan turist...  

Öz növbəsində turist marağı da bəzi arxaik janrların və alətlərin dirçəldilməsində bir amil kimi diqqətə 

layiqdir. Belə ki, bu gün tulum zurnası Naxçıvan MR-in müəyyən kəndlərində çox az sayda qorunub saxlanılıb, 
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onun tətbiq sahəsi də xeyli daralıb. Lakin bir anlığa təsəvvür edin ki, çarıq, kürk, qoyun dərisindən papaq 

geyinmiş bir çobanın tulum çalğısına hələ oynayan turist də tapılır. Eyni zamanda turistlər qatıq, ayran və başqa 

nemətlərdən dada bilsələr, onların xatirələrindən silinməyəcək gözəl səhnələr yaranar.  

Bu xəyalların gerçəkləşdirilməsi üçün bir o qədər də vəsait tələb olunmur. Tulum, yan tütəyi və ya saz 

turistlərin həqiqətən rəğbətini qazana bilərsə, həmin alətlərin və müvafiq janrların yaşadılmasına da yaxşı 

imkanlar açılar. 

Ümumiyyətlə, musiqi nümunələrini səsləndirməkdən başqa, onların məzmun və mahiyyətindən də 

bəhs etmək yerinə düşərdi. Məsələn, muğamatın fəlsəfi ideyalar aləmindən söz açmaq, saz havalarının epik 

qəhrəmanlıq xislətini anlatmaq turistlərin marağını daha da artırmış olar. 

 

Hafiz Hüseynov,  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin sosial idarəetmə və turizm  

kafedrasının müdiri, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent 

 

Mədəniyyət.-2009.-4 mart.-N.15.-S.8. 
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Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinə dair 

İsmayıl HACIYEV, 

AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri, akademik 

 

Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan Yer kürəsində həyatın başlandığı ilk insan məskənlərindən 

biridir. Naxçıvan bölgəsində Daş dövründən başlayaraq müxtəlif tayfalar yaşamışlar. Bu tayfaların adları və 

onların etnik tarixi xüsusi tədqiqat predmeti olmamış və lazımi səviyyədə araşdırılmamışdır. Bununla belə, 

akademik B. Budaqov, t.e.d. Q. Qeybullayev, t.e.n. İ. Kəngərli, tədqiqatçı Q .Budaqova tədqiqat işlərində 

Naxçıvanın etnik tarixinə də toxunmuşlar (1). Q Qeybullayev isə buna ayrıca bir məqalə həsr etmişdir (3, s. 37-

44). Bütövlükdə götürdükdə isə Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinin və əhalisinin milli tərkibinin öyrənilməsinə 

böyük ehtiyac vardır. Çünki məkrli düşmənlərimiz bu problemlə bağlı saxta və uydurma fikirlər irəli sürür və 

bununla da bölgənin "Böyük Ermənistan "ın tərkib hissəsi olduğunu əsaslandırmağa, Azərbaycan türklərinin bu 

torpaqlara qələmə olduğunu sübut etməyə çalışırlar. Əslində, bu fikir tamamilə yanlışdır, heç bir elmi əsasa 

söykənmir. Azərbaycan türkləri bu ərazilərin ən qədim sakinləri olmuşlar. Həm də qədim erməni mənbələrinin 

heç birində Naxçıvan bölgəsində ermənilərin yaşaması haqqında məlumat yoxdur. 

Bəhs olunan məqalədə Naxçıvan bölgəsinin etnik tarixinə diqqət yetirilmişdir. 

Aparılan arxeoloji qazıntılar, xüsusilə Qazma mağarasından əldə olunan maddi-mədəniyyət nümunələri 

və Gəmiqaya daş təsvirləri (e. ə. IV-II minilliklərə aid) Naxçıvan bölgəsində insanların Daş dövründən 

yaşadıqlarını göstərir. 

Naxçıvan bölgəsində yaşayan tayfalar Urmiya gölünün ətrafında yaşayan tayfalarla çox sıx əlaqədə 

olmuşlar. Kuti, lullubi, subi, turukki və b. tayfalar bu ərazilərin ən qədim sakinləri olmuşlar. Naxçıvan bölgəsi 

tarixən Cənubi Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin tərkibində olmuşdur. Həmin dövlətlərin 

türkmənşəli etnosların siyasi qurumları olması artıq şübhə doğurmur. 

Е.ə.1 minilliyin əvvəllərində göstərilən tayfalar əsasında Assur mənbələrində adları Manna və Maday 

kimi çəkilmiş etnoslar tarix səhnəsinə çıxırlar (2, s. 37). Manna (e. ə. IX-VII əsrlərdə) və Midiya (e. ə. 673-550-

ci illər) dövlətləri türk xalqlarının tarixində mühüm siyasi qurumlardır. Naxçıvan bölgəsi müxtəlif vaxtlarda 

Midiyanın sərhədləri daxilində idi. E. ə. VI əsrin ortalarında Naxçıvan bölgəsinə 10 min nəfər midiyalı ailə 

köçürülmüşdür (2, s. 14). Ərəb sərkərdəsi Həbib ibn Məsləmənin Naxçıvan əhalisi ilə bağlı verdiyi fərmanda 

Naxçıvan əhalisi "maq" (mar) adlandırılır (4, s. 82). "Naxçıvan marların ölkəsidir" (F. Buzand), "Qoxtanda 

marların kəndləri mövcuddur" və s. Bunlar göstərir ki, Naxçıvan bölgəsində madaylar (maqlar, marlar) 

yaşamışdır və onların türkmənşəli olması qəbul edilir (4). Bununla əlaqədar Q. Qeybullayev maraqlı 

ümumiləşdirmələr aparır: Naxçıvan ərazisi eramızdan xeyli əvvəl başlayaraq Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olmuşdur. Bu ərazinin qədim əhalisi Cənubi Azərbaycan ərazisində yaşamış tayfalarla eyni etnik mühitə malik 

olmuşdur (3, s. 39). 

Naxçıvan əhalisinin etnik tərkibi tarixən türkdilli tayfaların üstünlüyü, çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. 

Çünki bu bölgənin ən qədim yerli əhalisi türkdilli tayfalar olmuşdur. Bununla belə, bu bölgəyə tarixin sonrakı 

mərhələlərində müxtəlif türkdilli tayfalar da köç etmiş və bu ərazidə yaşayan eyni dilli tayfalarla qaynayıb 

qarışmışdır. Tədqiqatçıların fikrincə, hələ e. ə. VII əsrdə şimal istiqamətindən Cənubi Qafqaza gəlmiş sak 

tayfaları Naxçıvan ərazisində də məskunlaşmışdır. Bu tayfanın türkdilli olması tədqiqatçılar tərəfindən sübut 

edilmişdir. Sakların bir qolu olan kol tayfası da (Koltan, Qoxtan) Naxçıvanın Ordubad bölgəsində yaşamışlar. 

E. ə. II əsrdə Naxçıvan bölgəsində qədim türk məşəlli bulqar tayfasına mənsub ailələrin məskunlaşması 

da elmə məlumdur. Ordubad rayonundakı Vənənd yaşayış məntəqəsinin onlara məxsus olması bəllidir (6, s. 133 

-135). Qafqaz dağlarından şimalda yaşayan bulqarlar е.ə. 149-127-ci illərdə Cənubi Qafqaz ərazisinə gəlmişlər. 

V əsr müəllifi yazır ki, gələnlər öz başçılarının adı ilə məskənlərini Vənənd adlandırdılar. Tədqiqatçıların bir 

qisminin ehtimalına görə, toponim Azərbaycanın məşhur əlvəndi tayfasının adından götürülmüşdür. Oykonim 

hər iki halda etnotoponimdir və türk mənşəlidir. 

Sonrakı dövrlərdə Naxçıvan bölgəsinə qarqar, şirak, basin, alban, xəzər, gerus və s. türk qəbilələri 

gəlmişlər. VII-VIII əsrlərdə baş vermiş ərəb-xəzər müharibələrinin döyüş meydanı əsasən Azərbaycan ərazisi 

idi (7, s. 181, 205-211). Mənbələrdə xəzərlərin abas, kulac, tarna, avar, oğuz, bulqar, biral, paçinak, kabar və 
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b. tayfalardan ibarət olduğu qeyd olunmuşdur. Q. Budaqovanın fikrincə, Naxçıvan bölgəsinə xəzərlərin 

içərisində peçeneqlər də gəlmişdilər. 

Naxçıvan bölgəsində eramızın əvvəllərində məskunlaşmış digər türkdilli tayfa peçeneqlərdir. 

Peçeneqlər Orta Asiyanın qədim türkdilli tayfalarından biri olmuşdur. Q. Budaqovaya görə, onlar antik 

mənbələrdə qeyd olunan basinelərdir. Bas ne adı sonralar peçeneq ,peçene, beçjıə formalarını kəsb etmişdir (2, 

s. 19). Peçeneqlərin məhz Orta Asiyadan Sır-Dərya çayının hövzələrində e. ə. III əsrdə yaratdıqları Kanq 

dövlətini yaratmış hissəsi kəngər adlanmışdır. Deməli, peçeneqlərlə kəngərlər eyni tayfanın adamları idilər. 

Onlar da eranın əvvəllərində hunların tərkibində Cənubi Qafqaza gəliblər. 

Peçeneqlər indiki Ermənistan ərazisində və Naxçıvan bölgəsində məskunlaşmışlar. Naxçıvanda bu 

etnonim Biçənək adlı bir песө yaşayış məntəqəsi və aşırım adında əksini tapmışdır. Peçeneqlərin özü bir sıra 

tayfalardan ibarət olmuşdur. Naxçıvan bölgəsində Qarabağ (Qarabağlar) toponimi (Şərqi Türkiyədə və 

Azərbaycanın başqa ərazilərində olduğu kimi), Ermənistandakı Qafan (əslində Qapan) toponimi də 

peçeneqlərin müxtəlif tayfalarının adları ilə adlandırılmışdır. Qarabağ toponimlərinin peçeneqlərin Qarabay 

tayfasının adı ilə bağlılığı şübhə doğurmur. 

Mənbələrdən aydındır ki, peçeneqlərin bir hissəsi Kəngər adlanmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 

kəngər adlananlar Orta Asiyada Kanq dövlətində yaşayanların adıdır və kəngər "Kanq ərləri, kişiləri" mənasını 

verir. Eranın əvvəllərində Mərkəzi Asiyadan Şərqi Avropaya hərəkət edən hunlar Kanq əyalətindən keçərək 

kəngərlərin bir hissəsini özlərinə qatmışlar (5, s. 16). Eranın əvvəllərində türkdilli kəngərlər Azərbaycan 

ərazisində məskun idilər. Zaqafqaziyada kəngərlərin iki regionda yaşaması məlumdur: Həm Albaniyanın 

qərbində - onun Gürcüstan və Ermənistanla sərhəd zonasında, həm də Naxçıvanda. Suriya mənbələrində 

Naxçıvanda kəngərlər 542-552-ci illər hadisələri ilə əlaqədar olaraq yad olunur. Orta əsr mənbələrində Naxçıvan 

zonasında yaşayan kəngərlər haqqında məlumatlar verilir. 

Eramızın ilk əsrlərində hunların tərkibində Naxçıvana gəlmiş qədim türk məşəli kəngər tayfası uzun 

əsrlər boyu burada yaşamış və bölgənin fəaliyyətində yaxından iştirak etmişlər. XVIII əsrdə isə Naxçıvan 

xanlığı kəngərlilər tərəfindən idarə olunmuşdur. IX əsrin əvvəllərinə aid məlumatlarda Naxçıvan əyalətindəki 

2791 azərbaycanlı ailəsindən 920-si Kəngərlilər nəslinə mənsub olmuşdur (9, s. 101-102). İ. Şopenə görə, 

Naxçıvanda kəngərlər aşağıdakı tayfalardan ibarət idi: Yurdçu, Qızıllı, Sarvanlar, Xalxallı, Pirhəsənli, Salaş, 

Ağabəyli, Qarabağlar, Kəmən, Cağatay, Qaraxan, Hacılar, Cəmşidli, Bilici, Qızıl İlan, Qurdlar, Qaradolaqlı, 

Şabanlı, Kəlfır, Ərəfsəli, Qaracallı, Qarakövsərli, Bolqarlı, Kürd Mahmudlu, Əliyanlı, Ziyadlı, Bərgüşadlı (13, 

s. 537-538). 

Şopen Kəngərlilər nəslinin 1433 ailədən ibarət olmasını göstərir. Ola bilsin, kəngərlilərdən Qarabağda 

qışlayanları Naxçıvanda aparılan bəzi siyahıya alınmalarda nəzərə almayıblar. 1727-ci ildə tərtib edilmiş "Gən-

cə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri"nə görə, "Naxçıvan elatından" olan Kəngərli camaatı Qarabağda 

qışlayar, Naxçıvanda yaylayarmış. 

Şopenin yazdığına görə, Rusiya Naxçıvanı işğal edən zaman orada 67 xan, 373 bəy və sultan olmuşdur. 

Digər bir rus müəllifi K. Smirnov Naxçıvanda Kəngərli nəsli ilə yanaşı, aşağıdakı bəy nəsillərinin olmasını qeyd 

etmişdir: Talışovlar, Ağasıbəyovlar, Muradəsilbəyovlar, Şahtaxtinskilər, Vəzirovlar, Camalbəyovlar, 

Sultanovlar, Elçiyevlər və s. 

XIX əsrin 30-cu illərinə aid mənbədə göstərilir ki, Naxçıvan əyalətində iki böyük tayfa birləşməsi 

yaşayır: Kəngərlər və Qaracalar. Burada qeyd olunur ki, Kəngər tayfaları aşağıdakı kəndlərdə məskundurlar: 

Yurdçu-Cəhri kəndində; Cümşüdlü -Govurarx, Xok, Şahtaxtı və Gildasar kəndlərində; Xalxallı - Vayxır 

kəndində; Qaraxanbəyli - Qaraxanbəyli kəndində; Ağabəyli, Caqataylı, Qaracallı, Bilici, Qaraqulağı, Keçilər, 

Sarvanlar, Şahbanlı, Əlixanlı - Naxçıvan şəhərində; Ərəfsəli - Dizə Kərimbəy kəndində; Səleykə - Nəhəcir, 

Külüs və Mahmudoba kəndlərində; Qızıllı - Kültəpə kəndində; Pir Həsənli - Kaqan kəndində; Qızlqışlaq -

Bulğan kəndində; Kəlfir - Tırkeş və Sələsüz kəndlərində; Qarabağlar –Qarabağlar kəndində(l 1, s. 32). Qara-

calar tayfası isə Dərələyəz mahalında yarımköçəri həyat tərzi keçirirdilər (ll , s. 32). 

Naxçıvan ərazisindəki coğrafi adlardan aydın olur ki, burada abdal, hun, gorus, quşçu, bayan və b. 

qədim türk tayfaları da məskunlaşmışdır. XI-XII əsrlərdə Naxçıvana səlcuq-oğuz türkləri də gəlmişlər. Bunlara 

Yaycı, Bəkdili, Xələc və b. oğuz tayfaları ilə bağlı toponimləri göstərmək olar. Sonralar ustaclı, rumlu və b. 

türk qəbilələri diyarda daha fəal olmuşlar. Türk tayfalarından didivarlı, qızıllı, əmirxanı, ərəfsəli, hacılı, keçili, 

kəlfirli, qaraxanbəyli, qarxunlu, əlixanlı, muğanlı və onlarla başqaları bölgənin aborigen xalqları olmuş, bu 
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gün də muxtar respublika ərazisində həmin tayfaların izləri qalmış, bir sıra yaşayış məskənləri onların adları ilə 

adlanmışdır. 

Göründüyü kimi, tarixən Naxçıvan əhalisi türklərdən-azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur. Dövrün 

mənbələrində bu barədə faktlara kifayət qədər təsadüf olunur. Məsələn, "Əcaib əd-dünya" əsərində (XIII əsr) 

Naxçıvanda əhalinin sıx olması, aybəniz olmaları, bədii oyma və ağac emalı sahəsində mahir olmaları, qorxmaz, 

qonaqpərvər və xoş xasiyyətləri ilə seçilmələri; dillərinin xoşa gələn olması, xüsusilə İslamın şafei təriqətinə 

itaət etdikləri və s. barədə maraqlı qeydlər verilir. 

"Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri" də etnik məsələlərin araşdırılması baxımından diqqəti cəlb 

edir. Belə ki, XVIII əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan sancağının əhalisi siyahıya alınmış, əhalinin milli tərkibi, 

məşğuliyyəti, vergi sistemi, demoqrafik vəziyyəti qeydə alınmışdır. "Müfəssəl dəftər" də dünyaya hay-küy salıb 

Naxçıvana qarşı əsassız ərazi iddiaları irəli sürən mənfur ermənilərə tutarlı cavab verilir. Onlara sübut olunur ki, 

lap qədimdən Naxçıvan sancağı bugünkü ərazi ilə bərabər, Ermənistanla həmsərhəd rayonların ərazilərini də 

əhatə etmiş (Vedi rayonunun cənub-şərq hissəsi, Dərələyəz rayonunun bütün ərazisi, Cermux rayonunun yarısı, 

Sisyan (Qarakilsə) rayonunun əsas hissəsi və Meğri yaşayış məntəqəsi daxil olmaqla rayonun bir neçə yaşayış 

məntəqəsi), bu torpaqlar əbədi və əzəli oğuz yurdu olmuşdur. "Naxçıvan dəftəri" də Naxçıvanın inzibati ərazi 

bölgüsü, nahiyələr, nahiyələrə daxil olan şəhər və kəndlərin adları, dövlətin vergi sistemi, vergiyə cəlb olunan 

şəxslərin adı və ata adları, müxtəlif məscid, karvansara, dükan, bazar, hamam və s. adları verilmişdir ki, bunlar 

da erməni iddialarına çox tutarlı cavabdır. XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvan sancağındakı müsəlmanların 

əhalinin ümumi sayındakı nisbəti təqribən 70-76% təşkil edirdi (6, s. 15). 

"Naxçıvan dəftərin"də verilmiş inzibati-ərazi bölgüsündən görünür ki, Naxçıvan sancağına 14 nahiyə - 

Naxçıvan, Əlincə, Sair Məvazi, Dərə-şahbuz, Mülki-Arslan, Məvaziyi-Xatun,  Qarabağ,  Qışlağat,  Dərəşam, 

Azadciran, Şorlut, Dərənürgüt, Sisyan, Dərələyəz daxil idi ki, bunların da adları Azərbaycan-türk mənşəlidir. 

Naxçıvanın orta əsrlər tarixi barədə ilk mənbələrin məlumatı və tədqiqatçıların rəyləri həmin ərazinin 

bütün orta əsrlər boyu, əvvəlki dövrlərdəki kimi Azərbaycanın tərkibində olduğunu və əhalisinin 

azərbaycanlılardan ibarət olduğunu təsdiq edir. 

Ermənilərin Naxçıvan iddialarını bu bölgənin etnik tarixi, əhalinin milli tərkibi rədd edir. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, Naxçıvan bölgəsində, əsasən, türkdilli tayfalar yaşamışlar. Azərbaycanlılar qədim zamanlardan 

Naxçıvanın əsas etnosu olub. Hakimiyyət də təbii olaraq həmişə azərbaycanlıların əlində olmuşdur. Elə bu 

səbəbdəndir ki, Naxçıvan ərazisindəki coğrafi adların tam əksəriyyəti türkcədir. Nəinki Naxçıvan bölgəsində, 

indiki Ermənistan deyilən ərazidə də azərbaycanlılar yaşamışlar. XIX əsrin ortalarında İrəvan quberniyasının 

Şərur-Dərələyəz qəzasını tədqiq etmiş A. V. Parvitski yazır ki, qəzada 55 azərbaycanlı kəndi, 7 erməni kəndi 

vardı(12, s. 99). 

XIX əsr rus mənbələrində də Naxçıvan əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında maraqlı məlumatlar var. 

Elə bir XIX əsr rus müəllifi tapmansan ki, Qriboyedovun "müsəlman ölkəsi" adlandırdığı Naxçıvanı "erməni 

Naxçıvanı" hesab etmiş olsun. Qriboyedov 1828-ci il sentyabrın 23-də komandan Paskeviçə yazdığı məktubda 

Naxçıvan əyalətində 2428 ailə, о cümlədən 2024 müsəlman ailəsi və 404 yerli erməni ailəsinin olduğunu bildirir 

(13, s. 611). Qriqoryevin "Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri" əsərində isə əyalətdə 4959 ailənin olması 

göstərilir. 4149 müsəlman ailəsi və 810 erməni ailəsi (11, s. 75). Göründüyü kimi, kameral sayıma görə, bəzi 

vaxtlarda ermənilər Naxçıvan əhalisinin yalnız altıda birini təşkil etmişdir. 

Naxçıvan əhalisinin tərkibində həm sayca, həm də etnik cəhətdən əsaslı dəyişiklik Rusiya işğalından 

sonra baş vermişdi. Bu, çarizmin Azərbaycan ərazisini, о cümlədən Naxçıvanı erməniləşdirmək siyasətinin 

nəticəsi idi. Lakin çarizmin bütün səylərinə baxmayaraq nəinki ermənilər əhalinin əksəriyyətini təşkil edə 

bilmədi, həm də onlar bu ərazidə duruş gətirə bilmədilər. 

Beləliklə, yuxarıda deyilənlər təsdiq edir ki, Naxçıvan bölgəsində türkdilli əhali avtoxton olmuş və bu 

ərazidə türk mənşəli etnoslar aparıcı rol oynamışlar. 
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Şərqin qapısı - Naxçıvan diyarı əsaslı yüksəliş yolundadır 
 

Azərbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı iqtisadi islahatlar, sosial inkişafa yönəldilmiş 

ümummilli proqramların uğurla reallaşdırılması ölkənin bütün regionları kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasını 

da əsaslı yüksəliş və tərəqqi yoluna çıxarmışdır. Təsadüfi deyil ki, ölkənin ümumi inkişafına mühüm töhfələr 

verən muxtar respublika sakinləri uğurları, nailiyyətləri ilbəil artırırlar. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

qüdrətinin, ölkənin beynəlxalq nüfuzunun getdikcə artması burada insanların qurub-yaratmaq əzmini 

gücləndirir, təşəbbüskarlığa geniş meydan açır. Elə yola saldığımız 2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə sosial-iqtisadi sahədə əldə edilmiş nailiyyətləri də məhz bu amillərlə əlaqələndirmək olar. Ötən il muxtar 

respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən ümumi daxili məhsul istehsalı 2007-ci ilə nisbətən 

müqayisəli qiymətlərlə 35,5 faiz artaraq 795 milyon 764 min manata çatmışdır. Hesabat dövründə burada 

adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun dəyəri 2504 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Son illər ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafında sənayenin rolu getdikcə artır. Artıq Azərbaycanda 

çox güclü sənayeləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Ölkə sənayesində baş verən dinamik inkişaf Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının timsalında da aydın nəzərə çarpır. Muxtar respublika sənayesinin yüksək sürətlə inkişaf 

etməsi, əsasən, beş il əvvəl qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”nın reallaşması məqsədilə buradakı əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan 

səmərəli istifadə olunması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, ayrı-ayrı sahələrin inkişafını nəzərdə tutan digər 

proqramların burada da uğurla həyata keçirilməsi və geniş iqtisadi islahatlar ümumi tərəqqiyə və əsaslı 

yüksəlişə təkan vermişdir. 2008-ci ildə muxtar respublikada 164 milyon 452 min manatlıq sənaye məhsulu 

istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 26,7 faiz çoxdur. Hesabat dövründə 

istehsalın 79,4 faizi malların, 20,6 faizi isə sənaye xarakterli xidmətlərin payına düşmüşdür. Ötən il dövlət 

sektorunda 29 milyon 94 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 135 milyon 358 min manatlıq sənaye 

məhsulunun istehsal olunması muxtar respublikada əlverişli biznes və sahibkarlıq mühitinin 

formalaşdırılmasına, bütövlükdə qeyri-dövlət sektoruna göstərilən qayğı və diqqətin nəticəsidir. Elə son bir ildə 

qeyri-dövlət bölməsində istehsal olunmuş sənaye məhsulunun həcminin 50 faizdən çox artması da bunu sübut 

edir. 

Hazırda ölkəmizdə sənaye məhsullarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin 

etmək istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu sahədə idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasına, daxili 

bazarın qorunmasına və yerli istehsalın stimullaşdırılmasına diqqət getdikcə artırılır. Bu baxımdan son illər 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sənaye sektorunda da yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılır. Təkcə 2008-

ci ildə muxtar respublika üzrə dövlət dəstəyi ilə 37 istehsal və xidmət sahəsinin fəaliyyətə başlaması da bunu 

sübut edir. Onu da deyək ki, son zamanlar bütün ölkədə olduğu kimi, Naxçıvan iqtisadi rayonunda da 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə başlanılmışdır. Belə ki, hazırda burada iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 

19 layihə reallaşdırılır ki, bunlardan da “Badamlı” mineral su, mebel, makulatura emalı və qutu istehsalı 

müəssisələrinin, həmçinin mərmərdən döşəmə və üzlük daş istehsalı sahələrinin yaradılması diqqəti daha çox 

cəlb edir. 

Ötən il sənaye sektorunun inkişafına yardım məqsədilə muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları 

tərəfindən yerli istehsalçılara 9 milyon 789 min manat kreditin ayrılması isə bu sahəyə maliyyə dəstəyinin 

getdikcə artmasından xəbər verir. 

Yola saldığımız 2008-ci ildə bütün maliyyə mənbələri hesabına Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

iqtisadi və sosial sahələrin inkişafına bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 309 milyon 598 min manat 

məbləğində sərmayə yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 86 milyon 650 min manat və ya 38,9 faiz 

çoxdur. Bu da muxtar respublikanın hər bir bölgəsində geniş vüsət alan tikinti quruculuq işlərinin 2008-ci ildə 

də davam etdirilməsinə, yeni təhsil, səhiyyə, mədəniyyət obyektlərinin, inzibati binaların inşasına və digər 

infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə imkan yaratmışdır. Təkcə onu demək kifayətdir ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi şərəfinə elan olunmuş inkişaf və tərəqqi ilində Şərqin qapısı - qədim 

Naxçıvanda 854 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş və ya yenidən qurulmuşdur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 

2008-ci ildə də təhsil müəssisələrinin tikintisi diqqət mərkəzində saxlanmışdır. Belə ki, ötən il Şərur rayonunun 

Aşağı Yaycı kəndində 224, Ordubad rayonunun Unus kəndində 168, Culfa rayonunun Əbrəqunis kəndində 432, 
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Şahbuz rayonunun Şada kəndində 88, Şahbuzkənddə 224 və Babək rayonunun Məmmədrza Dizə kəndində 196 

yerlik yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə, Babək rayonunun Sirab və Şıxmahmud, 

Culfa rayonunun Ərəfsə kənd, Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbə orta məktəblərində əsaslı təmir və 

yenidənqurma işləri aparılmışdır. Tikinti-quruculuq işləri muxtar respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindəki 

məktəbəqədər tədris müəssisələrində də davam etdirilmişdir. Eyni zamanda, il ərzində ali və orta ixtisas 

məktəblərinin, məktəbdənkənar tədris-tərbiyə mərkəzlərinin də tikintisi və təmiri diqqət mərkəzində 

saxlanılmış, bu məqsədlə xeyli iş görülmüşdür. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunmasına, səhiyyə xidmətinin 

yaxşılaşdırılmasına da diqqət artırılır. Bu məqsədlə yeni səhiyyə müəssisələri tikilir, mövcud xəstəxana və 

sağlamlıq ocaqlarının maddi-texniki bazası gücləndirilir. 2008-ci ildə Naxçıvan şəhərində Təcili Tibb Mərkəzi, 

324 yerlik “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi, 62 çarpayılıq Culfa Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, həmçinin bir sıra 

kənd sahə xəstəxanaları, həkim ambulatoriyaları və feldşer-mama məntəqələri tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

Hazırda isə Naxçıvan Doğum Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Onkoloji Dispanserinin, “Duzdağ” 

fizioterapiya xəstəxanası üçün yeni sahələrin və Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi davam etdirilir. 

Son illər tikinti-quruculuq işlərinin coğrafiyası xeyli genişlənərək mədəniyyət obyektlərini də əhatə etmişdir. Bu 

iş 2008-ci ildə daha geniş vüsət almışdır. Belə ki, ötən il Naxçıvan şəhərində xalq qəhrəmanı Koroğluya heykəl 

ucaldılmış, Babək rayonunun Nehrəm kəndində Cəlil Məmmədquluzadənin xatirə muzeyi, Sədərək rayonunda 

Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkı, Naxçıvan şəhərində Zaviyyə-Mədrəsə binası, Cəlil 

Məmmədquluzadə adına ədəbiyyat muzeyi, Came məscidi, Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi istifadəyə 

verilmişdir. Hazırda isə muxtar respublikanın mərkəzində Heydər Əliyev Sarayının tikintisi davam etdirilir. 

Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi, onlar üçün normal iş şəraitinin yaradılması məqsədilə 66 inzibati bina, eləcə də bir neçə kənd 

mərkəzləri tikilərək və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. 

Yola saldığımız 2008-ci ildə yaşayış binalarının və fərdi mənzillərin tikintisi də geniş vüsət almışdır. İl 

ərzində Naxçıvan şəhərinin Babək məhəlləsində 24 mənzilli, Heydər Əliyev prospektində 20 mənzilli, Culfa 

şəhərində 16 və 10 mənzilli yaşayış binaları inşa olunmuş, Şərur şəhərində 26 mənzilli binanın əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. Bundan əlavə, hesabat dövründə muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 117 min 318 

kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 76 faiz çoxdur. 

Son dövrlər Şərqin qapısı Naxçıvan diyarında yeni və rahat yolların çəkilişi istiqamətində də geniş 

işlər həyata keçirilir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 2008-ci ildə muxtar respublika üzrə 141,8 kilometr 

uzunluğunda yeni yollar salınmış və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 87 kilometrlik Naxçıvan - Sədərək yolunun 

müasir standartlar səviyyəsində tikintisi isə hazırda davam etdirilir. Ötən il, həmçinin bir sıra yeni körpülər də 

tikilərək istifadəyə verilmişdir. 

2008-ci il ölkəmizin aqrar bölməsi üçün də uğurlu olmuşdur. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin davam etdirilməsi, həmçinin adı çəkilən sahəyə dövlət 

dəstəyinin gücləndirilməsi və s. tədbirlər ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artmasını təmin 

etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının mühüm sahələrindən sayılan kənd təsərrüfatının daha 

da inkişaf etdirilməsi ötən ilin prioritet istiqamətlərindən biri olmuşdur. Bu da təsadüfi deyil. Çünki muxtar 

respublikada istər yeni yaradılmış emal müəssisələrinin xammalla təchizatında, istərsə də əhalinin ərzaqla 

təminatında kənd təsərrüfatının rolu və əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Naxçıvanda ərzaq məhsulları istehsalını 

artırmaq, idxaldan asılılığı azaltmaq və bu sahədə sahibkarlıq hissini gücləndirmək məqsədilə qəbul olunmuş 

“2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 

Dövlət Proqramı”nda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması üçün yeni istiqamətlər 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Eyni zamanda, muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə məşğul olan yeni 

müəssisələrin yaradılması, istehsalçılara dövlət maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, bir sıra güzəştlərin tətbiqi 

müsbət nəticələr vermişdir. Diqqətçəkən məqamlardan biri də odur ki, ötən il burada fəaliyyət göstərən bank və 

kredit təşkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 5 milyon 195 min manat kredit 

verilmişdir. Bütün bu amillər əkin-biçinə marağı xeyli artırmışdır. Elə 2008-ci ilin məhsulu üçün 59 min hektar 

sahədə (2007-ci illə müqayisədə 19 faiz çox) əkin işlərinin həyata keçirilməsi də buna əyani sübutdur. 2008-ci 

ildə əkin sahələrinə aqrotexniki qulluğun vaxtında və keyfiyyətlə aparılması məqsədilə “Naxçıvan Aqrolizinq” 
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ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə 1 milyon 263 min manatlıq mineral 

gübrə paylanmışdır. 

Bundan əlavə, əkin prosesində müasir texnika və mütərəqqi üsulların tətbiqi məqsədilə adı çəkilən 

qurum tərəfindən muxtar respublikaya 346 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikası gətirilmiş, onların lizinq 

yolu ilə məhsul istehsalçılarına verilməsinə başlanılmışdır. Həyata keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində 

2008-ci ildə Naxçıvanda 153 milyon 418 min manatlıq (2007-ci ilə nisbətən 11,5 faiz çox) kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal olunmuşdur. İstehsalın stimullaşdırılması, məhsulların saxlanılması üçün il ərzində iki 

soyuducu anbar, ərzaq məhsulları terminalı, müxtəlif tutumlu iki taxıl anbarı istifadəyə verilmişdir. 

Ötən il muxtar respublikada əsas strateji istiqamətlərdən sayılan taxılçılığın inkişafına qayğı və diqqət 

xeyli artırılmış, taxıl istehsalçılarına 1 milyon 387 min manat kredit verilmişdir. Bunun da hesabına 2008-ci ilin 

məhsulu üçün 33 min 441 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl əkilmişdir. Sahələrə göstərilən düzgün 

aqrotexniki qulluq bol məhsul yetişdirilməsi üçün zəmin yaratmışdır. Belə ki, keçən il dənli və dənli paxlalı 

bitkilər əkilmiş sahələrdən 87 min 350 ton məhsul yığılmış, 2007-ci illə müqayisədə 11 faizlik artıma nail 

olunmuşdur. 

Naxçıvanda ikinci çörək sayılan kartof istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə fermerlərə 689 min 

manat kredit verilmiş, bunun da hesabına 2513 hektar sahədə kartof əkilmişdir. Nəticəsi də ki, uğurlu olmuş, 

əkin sahələrindən 34 min 309 ton məhsul götürülmüşdür. 

Yeri gəlmişkən, əkinçiliyin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə meliorasiya və irriqasiya işlərinin 

təkmilləşdirilməsi, suvarılan torpaqların su ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər də il ərzində 

yüksək keyfiyyətlə davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada əhalinin heyvandarlıq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına da xüsusi 

diqqət yetirilmiş, bu məqsədlə banklar və digər kredit təşkilatları tərəfindən 2 milyon 674 min manat kredit 

verilmişdir. Bunun da nəticəsində heyvanların baş sayında və heyvandarlıq məhsullarının istehsalında artıma 

nail olunmuşdur. 2009-cu il yanvarın 1-nə təsərrüfatlardakı iri və xırda buynuzlu heyvanların sayı müvafiq 

olaraq 9632 və 576937 baş təşkil etmişdir. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının uğurla yerinə yetirilməsi, eləcə də bölgələrdə 

təşəbbüskarlığa və iqtisadi fəallığa geniş meydan verilməsi bütün ölkədə olduğu kimi, muxtar respublikada da 

ənənəvi sahələrin dirçəldilməsinə imkan yaratmışdır. Naxçıvanda qədim ənənələrə malik arıçılığa dövlət 

maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsi bu sahəyə marağı xeyli artırmışdır. Elə 2008-ci ildə burada arı ailələrinin 

sayının 28860-a çatdırılması və onlardan 430 ton bal istehsal olunması da bunu təsdiqləyir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi tərəqqinin təmin olunması məqsədilə istehsalla yanaşı, 

infrastruktur sahələrinin işinin də günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına geniş diqqət yetirilir. Ötən il 

nəqliyyatda fəaliyyətin tənzimlənməsi və müasirləşdirilməsi sahəsində bir sıra əlavə tədbirlər görülmüş, müasir 

tipli 9 ədəd avtobus alınaraq xəttə buraxılmışdır. İl ərzində dəmir yolu infrastrukturunun da işlək vəziyyətdə 

saxlanması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, sərnişin vağzalları yenidən qurulmuşdur. 

Son illər muxtar respublikada rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində əhəmiyyətli inkişafa nail 

olunmuşdur. Elə yola saldığımız 2008-ci ildə tikintisi başa çatdırılan Naxçıvan-Sədərək fiber-optik magistralı 

üzərində yerləşən 7 kəndin avtomat telefon stansiyaları optik avadanlıqla təmin edilmiş, Culfa-Ordubad optik 

magistral xəttinin tikintisi başa çatdırılmış, 6 kənd ATS-i fiber-optik magistrala qoşulmuşdur. Bundan əlavə, il 

ərzində telefon abunəçilərinin sayı daha 3912 nəfərədək artırılmışdır. Ötən il muxtar respublikada poçt və rabitə 

xidmətlərinin həcmi 2007-ci ilə nisbətən 43,2 faiz artaraq 23 milyon 209 min manat təşkil etmişdir. Göstərilən 

ümumi xidmətlərin 81,2 faizi qeyri-dövlət rabitə müəssisələrinin payına düşmüşdür. 

Muxtar respublikanın elektrik enerjisi və “mavi yanacaq”la təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı 

həyata keçirilən tədbirlər müsbət nəticələr vermişdir. Belə ki, il ərzində istehlakçlar yerli istehsal hesabına 

fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təmin edilmiş istifadəçilər tərəfindən istehlak olunmuş 18 milyon 549 min 

manatlıq elektrik enerjisinin dəyərinin 97,7 faizi ödənilmişdir. Ötən il ilk dəfə olaraq muxtar respublikanın 

bütün yaşayış məntəqələri təbii qazla təmin edilmiş, 76 min 82 abunəçinin mənzilinə qaz xətti çəkilmişdir. 

Payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar ilin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

keçirilmiş müşavirədə aidiyyatı orqanlar qarşısında qoyulmuş konkret vəzifələrin vaxtında yerinə yetirilməsi 

nəticəsində bir sıra problemləri aradan qaldırmaq mümkün olmuş, o cümlədən Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, rayon 

mərkəzlərindəki çoxmərtəbəli binaların mərkəzləşdirilmiş və ya fərdi qazanxanalar vasitəsilə qızdırılması təmin 
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edilmişdir. Bundan əlavə, istilik sistemi olmayan təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektlərinə təsdiq olunmuş 

bölgü əsasında lazımi qədər ağ neft və maye qaz ayrılmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yeni istehsal sahələrinin yaradılması, əhali məşğulluğunun təmin 

edilməsi, daxili bazarın qorunması muxtar respublikada sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün stimul 

yaratmışdır. Məlum olduğu kimi sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq, mövcud maneələri aradan qaldırmaq 

məqsədilə ölkə başçısının 2007-ci il 25 oktyabr tarixli sərəncamına əsasən 2008-ci il yanvar ayının 1-dən 

etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınmasında “bir pəncərə” sistemi tətbiq olunur. Bu sistem qısa 

müddətdə bəhrəsini göstərmiş, 2008-ci ildə muxtar respublika üzrə 67 hüquqi və 1673 fiziki şəxs qeydiyyata 

alınmışdır. 

Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması və genişləndirilməsi məqsədilə onlara 

maliyyə dəstəyinin göstərilməsi də davam etdirilmiş və 2008-ci ildə 18 milyon 885 min manat kredit 

verilmişdir. 2008-ci ildə ümumi daxili məhsulda özəl bölmənin payı 86 faiz təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatında 

məhsul istehsalının 99,8 faizi, sənayedə 82,3 faizi, nəqliyyatda isə 80,6 faizi özəl bölmənin payına düşmüşdür. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış əlverişli şəraitin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 254 növdə 

məhsul istehsal olunur, onun da 99 növü ərzaq, 155-i isə qeyri-ərzaq məhsullarıdır. İl ərzində 83 növdə ərzaq, 

141 növdə qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə 224 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli 

istehsal hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir. 

Sahibkarlığın inkişafı məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi ilə yanaşı, əhali gəlirlərinin də artmasına 

müsbət təsir göstərmişdir. Əhalinin pul gəlirləri 2008-ci ildə 683 milyon 826 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 

2007-ci ilə nisbətən 36,1 faiz çoxdur. Ötən il adambaşına düşən gəlirlər 1767,9 manat olmuşdur. Orta aylıq 

əməkhaqqının həcmi də 2007-ci illə müqayisədə 52,8 faiz artaraq 235,2 manat təşkil etmişdir. 2008-ci ildə 

muxtar respublikada adambaşına aylıq gəlirləri yaşayış meyarından aşağı olan ailələrə 2 milyon 286 min 

manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 

Son dövrlər aparılan məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsinin 

strukturunun və istiqamətinin genişlənməsinə səbəb olmuşdur. 2008-ci ildə muxtar respublikanın 31 xarici 

dövlətlə apardığı ticarət əməliyyatları nəticəsində 103 milyon 748 min ABŞ dolları həcmində xarici ticarət 

dövriyyəsi yaranmışdır. Bu isə 2007-ci illə müqayisədə 12,6 faiz çoxdur. 2008-ci ildə ixracın həcmi 2007-ci illə 

müqayisədə 1,7 dəfə artaraq 40 milyon 274 min ABŞ dolları, idxalın həcmi isə 8,3 faiz azalaraq 63 milyon 474 

min ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Aparılan iqtisadi islahatlar büdcə daxilolmalarının da həcminə müsbət təsir göstərmişdir. 2008-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan 24 milyon manat əvəzinə 57 milyon 104 

min manat vəsait daxil olmuşdur. 

Əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və 

müavinətlərin ödənilməsinə 55 milyon 459 min manatadək vəsait yönəldilmişdir. Ötən il 27 milyon 735 min 

manat məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti yığılmışdır ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 7 milyon 469 min 

manat və ya 36,9 faiz çoxdur. Pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan vəsaitin 56 faizi sığorta haqqı 

kimi muxtar respublikada toplanmışdır. Aztəminatlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlar da dövlət 

qayğısından kənarda qalmamış, 30 nəfər müharibə veteranına “OKA” markalı avtomobil verilmiş, 125 nəfər 

sanatoriya-kurort putyovkaları ilə təmin olunmuşdur. 

Son illər dünya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən biri də turizmdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının sosial-iqtisadi tərəqqisi, təmiz, saf iqlimi, mədəni və tarixi abidələrlə zənginliyi buraya turist 

axınının ildən-ilə artmasına səbəb olur. 2008-ci ildə muxtar respublikaya turist kimi gələnlərin sayı 219 min 118 

nəfər olmuşdur ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 55,5 faiz çoxdur. 

Göründüyü kimi, “inkişaf və tərəqqi ili” elan edilən 2008-ci il Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün 

əhəmiyyətli və yaddaqalan hadisələrlə zəngin olmuşdur. Muxtar respublikada yaradılan müəssisələr, elektrik 

stansiyaları, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektləri, yollar, körpülər, çoxsaylı yeni iş yerləri əsaslı yüksəlişin 

və tərəqqinin parlaq təzahürüdür. Son illər Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş mühüm dövlət 

proqramlarının, fərman və sərəncamlardan irəli gələn vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi Şərqin qapısı 

Naxçıvanın sosial-iqtisadi mənzərəsini əsaslı şəkildə dəyişmiş, yeniləşdirmişdir. 

Hazırda isə muxtar respublika əlamətdar bir tarixi hadisəni qeyd etməyə hazırlaşır. Məlum olduğu 

kimi, ölkə Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 
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2009-cu il fevralın 6-da xüsusi sərəncam imzalamışdır. Naxçıvanlılar indidən yubiley təntənələri ilə nəfəs alır, 

doğma respublikalarının daha da çiçəklənməsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Yubiley ilini həm də yüksək 

nailiyyətlər ilinə çevirməyi qarşılarına məqsəd qoymuş muxtar respublika sakinləri ölkəmizin sosial-iqtisadi 

inkişafına daha böyük töhfələr verməyə çalışırlar. 

 

Mirbağır YAQUBZADƏ 

Xalq qəzeti.-2009.-27 fevral.-N 46.-S.3. 
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Məşhur xeyriyyəçi 
 

Mirzə Heydər Nəsirbəyovun adı gələcək yüzilliklərdə də insanların yaddaşında yaşayacaq 

 

Naxçıvan hər bir yüzillikdə özünün böyük şəxsiyyətləri ilə Qafqazda ad-san qazanan şəhərlərdən biri 

olub. Bu sərt iqlimli diyar qranit xarakterli, iradəli mübarizlər məkanı kimi də tanınıb. Təəssüflər olsun ki, 

gözü götürməyənlər Naxçıvana bəzən "əyalət" kimi baxıblar. Bu gün Naxçıvan MDB məkanında və xarici 

ölkələrdə çox mədəni və ziyalılar diyarı kimi məşhurdur. Burada Avropa və Şərq mədəniyyəti çox ahəngdar 

surətdə birləşir, hər birimizdə qürur doğurur. Bütün bunlar hamısı bizi bir daha keçmiş tariximizi dərindən 

öyrənməyə sövq edir. Axı, keçmişimiz də bizimdir. Son illərdə Azərbaycanın milyonçu xeyriyyəçiləri haqqında 

xeyli kitablar yazılıb. Bu kitabları oxuduqca görmüşük ki, naxçıvanlı xeyriyyəçi milyonçular unudulub. 

Amma Naxçıvanın da olduqca dövlətli tacirləri olub. Özü də ən çox Avropa bazarları ilə ticarət edən Məşədi 

Ələsgər Bağırov, Hacı Hüseynalı Qurbanov, Məşədi Heydər Nəsirbəyov və digərləri çox maraqlı insanlar 

olublar. XIX əsrin ikinci yarısında və XX yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvanda çox nüfuzlu ağsaqqallardan, 

eləcə də Rusiya imperiyasında ən varlı şəxslərdən biri Məşədi Heydər Nəsirbəyov olmuşdur. 

Artıq saralıb-solan arxiv sənədləri, tapa bildiyimiz fotoşəkillər və karımıza yetən gündəliklər, xatirələr о 

illərə xəyalən də olsa ekskurs etməyimizə imkan yaradır. Məşədi Heydər Nəsirbəyov əslən naxçıvanlıdır. Onun 

ulu əcdadları da bu şəhərdə doğulub və burada da ömürlərini başa vurublar. 

Ensiklopedik alim Əziz Şərifin bizlərə yadigar qoyub getdiyi "Keçmiş günlərdən sənədli xatirələr" 

kitabında Məşədi Heydər haqqında ilk dəfə məlumat verilib. О yazır ki, böyük bibim Şahbəyim xanım (Şahı) 

şəhərin ən dövlətli adamı Mirzə Heydər Nəsirbəyovun ömür-gün yoldaşı idi. Yeri gəlmişkən, Naxçıvanda onu 

hamı "Mirzə Heydər" deyə çağırırdı. Çünki o, ruscanı və farscanı yaxşı bilirdi. Maarifçi adam idi. 

Mirzə Heydər Nəsirbəyovun doğum tarixi məlum deyil. Sənədlərdə və kitablarda onun məşhur bir 

xeyriyyəçi tacir və sahibkar olması haqqında ara-sıra məlumatlara rast gəlirik. Bizim üçün ən yaxşı mənbə onun 

qızı Fatma xanımın (Naxçıvanda hamı onu Matan xanım kimi tanıyırdı) söylədikləridir. Fatma xanımla bağlı 4-

5 yazı çap etdirmişik. Hətta, rus dilində yazılanı da var. Çünki bu ağbirçək ana bir çox tarixi məsələlərin 

açılmasına köməklik edib. Yaxşı yaddaşı vardı. Özü də zadəgan qızlarına məxsus məktəbdə rus dilində təhsil 

almışdı. Ömrünün sonuna kimi 1998-ci ilədək atasının yay mülkündə yaşayırdı. 

Matan xanımın söylədiklərindən: Atamın babaları da yüksək gildalı tacirlər olmuşlar. Onun şəhərin bir 

neçə yerində, əsasən mərkəzi yerlərdə mülkü vardı. İndi biri qalır, yəqin məndən sonra о da olmayacaq. İndiki 

Əli-xan məhəlləsinin çoxu onun üzümlükləri idi. Bazarçayı bu üzümlüklərdən keçirdi. Hər növ üzüm sortları 

vardı. Çünki alınan kişmişi və mövücü (üzüm qurusunu) Rusiya bazarlarına aparırdılar. Və burada gördüyünüz 

bu mülkü atam tikdirmişdi. Özü də Bazarçayın kənarında dincəlməyi çox sevirdi. Onu  da deyim ki, Russia 

padşahı atama orden də vermişdi. Bilmirəm nəyə görə. Sonralar anamdan eşitmişdim. Atam vəfat edəndə on 

dörd yaşım vardı. (Matan xanım 1902-ci ildə Naxçıvanda anadan olmuşdu). Birdən divardakı şəklə baxaraq 

deyir, - bax, orada atamın ayaqları yanında rahatca yastığa dirsəklənən, əlini üzünə dayayan mənəm. 

Ömrümüzün ən bəxtəvər çağlarıdır. Hamımız sağ-salamatıq. Hələ heç ağlımıza da gəlmir ki, bizi hansı tale 

gözləyir. Sol tərəfdə mənimlə baş-başa verən bacım Zəhradır, onu 1917-ci ildə (atamın ilindən sonra) Qənbəralı 

Bənəniyarskiyə nikahladılar. Yazıq Qənbərin başına sovet hökumətində vəzifədə olan ermənilər nələr 

gətirmədilər. Deyirdilər ki, sən Araz-Türk hökuməti qurubsan və sair. Hamısını məhv etdilər ay oğul, ocaqları 

kor qoydular. 20-ci ildən sonra hamı bir-birindən qorxurdu. Nə isə, bu qəmli söhbətləri yada salmayaq.

 Atamdan sağda yeganə qardaşım İbrahimdir, onun nakam həyatı bizi lap yetimləşdirdi. Toyundan sonra 

cəmi bircə il yaşadı. Onun ölümünə atam heç bircə il də dözə bilmədi. Anam 4 qızı ilə tək-tənha qaldı. Bir ildən 

sonra ona kömək edən qardaşı Qurbanəlini (Əziz Şərifin atasını) də itirdi... Atamdan solda anam Şahbəyimdir, 

sonra oturan bacım Xeyransa xanımdır. Yanındakı üzü nurlu oğlan Cabbar Kələntərovdur (bacımın əri), onun 

atası Hacı İsmayıl Naxçıvan ən mötəbər adamı idi. Cabbarın qucağındakı uşaq oğlu Fərəcdir, arxada dayanan 

onların ev qulluqçusudur. Onun qucağında olan uşaq da Cabbarın oğludur. Atamın dizlərini qucaqlayan bacım 

Ququş xanımdır. Sonralar Hacı Kələntərovla ailə qurdu. Hamısını Naxçıvandan sürgün etmişdilər. Hə, qardaşım 

İbrahimin yanındakı uşaq da Cabbarın qızıdır. 

Bu şəkil, oğul, mənim üçün bolşeviklərin bizdən aldıqları bir sandıq cavahirlərdən, brilyantlardan da 

qiymətlidir... Şəkil təxminən 1912-ci ildə çəkilib. 
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Matan xanımın özünün şirin, kədər dolu səslə söylədiyi xatirəni yazıb saxlamışdım. Onun oturduğu 

otaqda çox sevdiyi 2-ci bir tarixi fotoşəkil də divardan asılmışdı. Onu da sizə təqdim edirik. Bu, tariximiz üçün 

çox vacib və maraqlıdır. Bu şəkil 1900-cü ildə çəkilib. Mirzə Heydər Nəsirbəyovun pambıq fabrikinin 

karvansarasında (son illərə qədər xarabalıqları keçmiş Sabir bağının qurtaracağında qalırdı) alış-verişi təsvir 

edir. Mirzə Heydər özü də oradadır. Şəklin üstündə olan yazıdan məlum olur ki, fotonu çəkdirən onun işlər 

müdiri olub. Dəvə karvanları çox səliqəli hazırlanmış pambıq taylarını əsasən Avropaya gedən gəmilərə 

daşıyırmışlar. Matan xanımın dediyinə görə, uzaq Trabzona (o, Dərəbizon deyirdi) karvanla aparıb, oradan 

gəmilərə yükləyirmişlər. Mirzə Heydər şəkildə işçilərinin və ticarət edənlərin yanındadır. 

Mirzə Heydər Nəsirbəyov Naxçıvan şəhərində Avropa tipli məktəblərin açılmasında çox fəallıq göstərir 

və maddi yardım edirdi. Qızlarını da həmin məktəblərdə oxudurdu. Onun Tiflisdə, İrəvanda, Xarkovda, 

Kiyevdə, Moskvada, Sankt-Peterburqda və Varşavada bank hesabları vardı. 

Əziz Şərifin gündəliyində maraqlı bir faktlap yerinə düşür: "instituta əlli manat verməyi atam о günlərdə 

ticarət işləri üçün Moskvada olan Məşədi Heydər Nəsirbəyova tapşırmışdı. О da mənim yoxlamam ilə instituta 

gedib əlli manatı vermiş və Səmədovun ünvanına teleqramla bildirmişdi. Bu xəbər məni son dərəcə 

sevindirmişdi, çünki bu məbləğin verilməsilə mənim instituta qəbulum təsdiq edilmişdi". Sənədlərdən məlum 

olur ki, Mirzə Heydər İrəvanda, Tiflisdə, Moskvada oxuyan naxçıvanlı cavanlara hər zaman yardım göstərirmiş. 

Çünki onun özü Naxçıvan şəhərində gedən abadlıq, quruculuq işlərində yaxından iştirak etdiyindən bilirdi ki, 

savadlı mütəxəssislərə çox ehtiyac var. Bir dəfə Moskvada olarkən Əziz müəllim yarızarafat, yarıciddi dedi ki, 

"bir günah iş" görmüşəm. Neyliyim, zəmanənin üzü qara olsun. özü sonra əlavə etdi ki, Matanın atasını bəzən 

xəsislikdə suçlamışam. Amma o, əslində səxavətli olub. Belə yazmasaydım qlavlit (senzura) kitabımın çapına 

icazə verməzdi. 

Arxiv sənədlərində Naxçıvan şəhərində о illərdə aparılan iclaslarda Məşədi Heydər Nəsirbəyovun adı 

həmişə yaxşılığa çəkilibdir. Maraq üçün deyək ki, şair Müzəffər Nəsirli də bu nəsildəndir. Yenə də Matan 

xanımın xatirələrindən: Atam ikinci mülkünü Xan Dikində tikdirmişdi. Bu ikimərtəbəli mülk 1980-ci ilədək 

qalırdı. О vaxtlar orada Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi və Dövlət notariusu yerləşirdi. Hətta, 

1970-ci illərdə о mülkün həyətində olan bağçamız olduğu kimi qalırdı. Bəzi nadir gül kolları hələ də əvvəlki 

kimi çiçəkləyirdi. Atam bu mülkü oğluna tikdirmişdi. Otağımızın birini kitabxana eləmişdi. Atam həmişə 

"Molla Nəsrəddin" jurnalına abunəçi idi. Onun Tiflisdə yaşayan dostu, naxçıvanlı tacir Məşədi Ələsgər Bağırov 

Mirzə Cəlilə təmənnasız yardım edənlərdən idi. Atamın özü Mirzə Cəlili lap yaxşı tanıyırdı. Mirzə Cəlilin qızı 

Münəvvər xanım Naxçıvanda yaşayanda tez-tez bizə gələrdi. Bizim lap əvvəllərdən əlaqələrimiz vardı. 

Atam Londondan əntiqə musiqili çilçıraq alıb gətirmişdi. Böyük salonda asırdıq. İtaliyanın Venetsiya 

şəhərindən bədənnüma güzgünü də alıb gətirdi. Çox adamlar sonralar almaq istəyirdilər. Nə qədər çətinliyim 

olsa da, satmadım (ancaq onun vəfatından sonra yoxa çıxdı hər şey). 1916-cı ildə atam vəfat etdi. Anama 

demişdi ki, məni "Mirzə Hüseyn segahı" ilə torpağa tapşırarsınız. 1920-ci il gəldi və müsibətimiz başlandı, nə 

başlandı. Bizim var-dövlətimizi talan etdilər. Gəlib bu yay evinə daldalandıq. Əl çəkmirdilər. Anam 

brilyantlardan gizlədib saxlamışdı ki, bizi bir yana çıxartsın. Axı, kişisiz evin taleyi necə olar? Bir qonşumuz 

siyasi idarədə işləyirdi. Anamı sürgün adı ilə qorxudub gizlətdiyi qızılların və brilyantların hamısını əlindən 

aldı. Matan xanım о adamların adlarını da yadında saxlamışdı. Bizi sürgün etmək istəyirdilər. Bu zaman Əzizin 

dayısı Əbdüləzim Rüstəmov mənimlə ailə qurdu. Və о sovet hökumətini quranlardan biri olduğundan ürək edib 

əvvəlcə bizi sürgün etmədilər. (Matan xanım qəmli-qəmli gülümsəyir və deyir ki, anam Əbdüləzimin qohumu 

da olsa məni ona vermirdi. Deyirdi sən bolşeviksən. Balalarımı, kürəkənlərimi gedər-gəlməzə 

göndərmirsiniz...). 

Tale elə gətirdi ki, Mirzə Əbdüləzimin özünü 37-ci ildə sürgün etdilər. Ona çox əziyyət verdilər. Yalnız 

1991-ci ildə ona ölümündən çox illər sonra bəraət verildi. Oğul, çox qorxulu illər yaşadıq. Əziz dadaşım 

Naxçıvana gələndə deyir ki, Matan hünər sənə yaşadın. 

Mirzə Heydərin ən yaxşı şəkillərindən birini görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərli çəkib. Atam onda sağ 

idi. О şəkli də saxlamışam. (Həmin nadir rəsm əsəri indi Matan xanımın qızı Səkinə həkimdədir). Matan xanım 

1998-ci ildə 96 yaşında çox sevdiyi Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. 

Son illərdə MTN-nin Bakıdakı arxivində işləyərkən Cabbar Kələntərovun istintaq işinə rast gəldim. Onu 

33 yaşında həbs etmişdilər ki, bir vaxtlar şəhərin komendantı olmusan. Matan xanım elə hey deyirdi: Cabbar 

kimi mərd oğula necə qıydılar. 0, Revkomu yamanlayırdı. Qənbəralı Bənəniyarskinin də işinə rast gəldim. 
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Bunların hamısının həbs orderlərinin altında əsasən ermənilərin imzası vardı. Amma bir təəssüfü heç vaxt unuda 

bilmirəm. Onların həbs kağızlarının siyahısında bir vaxtlar dostluq etmiş bəzilərinin də familiyaları vardı. 

Revkomdakıların özlərini 37-yə qədər məhv elədilər. Yəqin ki, Mirzə Heydər 1920-ci ildə sağ olsaydı, Allah 

bilir onu hansı aqibət gözləyəcəkdi.  

1905-ci ildə ermənilərlə vuruşan, sahibsiz uşaqlara yiyə duran, kasıblara kömək edən, Naxçıvanı 

həmişə sevinc içində görmək istəyən xeyriyyəçilərdən biri də Mirzə Heydər Nəsirbəyov olub. İllər ötüb keçsə də, 

Əziz Şərifin gündəliklərində və Matan xanımın çap olunan xatirələrində adıçəkilən Mirzə Heydər Nəsirbəyovun 

xeyirxah əməlləri gələcək yüzilliklərdə də insanların yaddaşında yaşayacaq. Çünki məşhur xeyriyyəçinin 

əməlləri də tariximizdir. 

Musa QULİYEV  

AMEA Naxçıvan bölməsi Tarix, Etnoqrafiya  

və Arxeologiya İnstitutunun elmi işçisi 

 

Şərq qapısı.-2009.-11 fevral.-S.5. 
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NAXÇIVAN: Azərbaycanın məğrur qalası, Şərqə açılan qapısı 
 

Zəngin tarixi, mədəniyyəti, yetirdiyi ziyalıları, siyasi xadimləri ilə seçilən bu qədim diyar inkişaf edir, 

müasirləşir, gözəlləşir 

Şərqin iri elm, mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən sayılan, çoxəsrlik dövlətçilik 

ənənələrinə malik qədim və zəngin tarixə malik, siyasi xadimləri, alimləri, şair və ədibləri ilə dünya 

sivilizasiyasında tanınan Naxçıvan mürəkkəb, çətin, şərəfli inkişaf yolu keçmişdir. 

1999-cu ildə muxtar respublikanın 75 illik yubileyində çıxış edən ulu öndər Heydər Əliyev bu məqamı 

bir daha xatırladaraq Naxçıvanın statusunu müəyyən edən muxtariyyətin verilməsini tarixi zərurət kimi vacib 

hesab edirdi. Əsrlər boyu həqiqətən adına layiq olan, “Cahanın nəqşi” sayılan bu torpağı ələ keçirmək istəyənlər 

çox olsa da fatehləri diz üstə çökdürən qədim diyar qəhrəman övladlarının igidliyi, yenilməzlik simvolu olan 

qalaları sayəsində düşmənə təslim olmadı. Min cür hiylələrə əl atan ermənilər də başqaları kimi “Naxçıvana 

sahiblənmək” kimi murdar niyyətlərinə çata bilmədilər. Çünki bu torpaq tarixin bütün dönəmlərində öz elinə, 

obasına, torpağına, milli kökünə bağlı fatehlər yurdu kimi tanınmış, ərənləri ilə fəxr etmişdir. Ermənilər 

tərəfindən blokada vəziyyətində olsa da düşmənə sinə gərən muxtar respublikanı daşnak təcavüzündən 

mətanətlə qoruyan ümummilli lider Heydər Əliyev idi. 

Prezident İlham Əliyevin bu günlərdə imzaladığı “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik 

yubileyinin keçirilməsi haqqında”kı sərəncamda da bu məqamlar bir daha diqqətə çatdırılır: “Milli istiqlaliyyət 

yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, 

respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərə öz müsbət və həlledici təsirini göstərmişdir.” 

Həqiqətən respublikanın intellektual potensialının gücləndirilməsində, iqtisadi qüdrətinin 

artırılmasında, dövlətçilik ənənələrinin zənginləşdirilməsində Naxçıvanın xüsusi rolu və yeri var. 

Ötən əsrin sonuncu onilliyində ölkəmizdə baş verən hadisələr muxtar respublikanın ictimai -siyasi 

həyatına da təsirsiz ötüşmədiyi kimi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan və Şərqə açılan qapısı sayılan 

Naxçıvanın önəmini daha da artırdı. O dövrdə bütün diqqətlər Naxçıvana yönəlmişdi. Xarici qonaqlar, 

diplomatlar, əcnəbi jurnalistlər baş verən hadisələrin əsil mahiyyətini öyrənmək üçün müdrik siyasətçi Heydər 

Əliyevə müraciət edirdilər. 

1990-cı ildə doğma vətəni Naxçıvana gələn ümummilli lider Heydər Əliyev qayıdışı ilə Azərbaycanın 

müstəqilliyi və süverenliyinin əbədiliyi üçün böyük tarixi xidmətlər göstərdi. Bütün dünya ictimaiyyəti ulu 

öndərin “Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi olması bundan da 

çətindir” kimi müdrik kəlamının həyatda təsdiqinin şahidi oldu. Bütün dünya xalqları bir daha əmin oldular ki, 

qərinədən artıq siyasi və dövlətçilik fəaliyyətində liderlik fəlsəfəsini dərindən mənimsəyən ulu öndərin irsi 

çoxları üçün örnək və təcrübə məktəbidir. 

Milli müstəqillik hərəkatında da fərqlənən muxtar respublikada 1990-1993-cü illərdə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin başçılığı ilə bütünlükdə Azərbaycanın gələcəyi üçün vacib olan çox mühüm tarixi əhəmiyyətli 

qərarlar qəbul olundu. Məhz onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq haqqında qərar 

Naxçıvanda qəbul edildi. Əsrlərdən bəri sərhədlərimizi üzümüzə bağlayan sovet ordusunun hərbi hissələri ilk 

dəfə Naxçıvandan çıxarıldı. “Yenilməz, qırmızı ordudan” miras qalan silah -sursat azərbaycanlı əsgərlərdən 

ibarət yaradılan Milli Orduya qaytarıldı. İlk Sərhəd Qoşunları bu qədim diyarda təşkil olundu. Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının üçrəngli bayrağı birinci olaraq Naxçıvan MR Ali Məclisində dalğalandı, dövlət 

atributları bərpa edildi. Qanlı 20 Yanvar hadisələrinin günahkarlarını üzə çıxarmaq, faciəni yaradan səbəbləri 

təhlil etmək məsələsi də məhz ulu öndərin rəhbərlik etdiyi sessiyada müzakirə olundu. Azərbaycanın suveren 

hüquqlarına, respublikada gedən demokratik proseslərə qəsd olan 20 Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verildi. 

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığını təsdiq edən Qars müqaviləsi onun təşəbbüsü ilə təzələndi. 31 

dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü haqqında qərar məhz onun rəhbərliyi ilə qəbul olundu. 

Blokadada qalan muxtar respublika əhalisinin enerji, ərzaq məhsulları ilə təminatı üçün qonşu İran və Türkiyə 

ilə əlaqələr yaradıldı. “Ümid korpüsü”nün çəkilişi ilə illərdən bəri həsrətli qardaş və bacılar biri-birinə 

qovuşdular. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsi, ÜDM-də 85 faiz payı olan qeyri-neft sektorunun 

möhkəmlənməsi, bazar iqtisadiyyatına keçid üçün başlıca amil olan islahatların əsası da o illərdə, Naxçıvanda 

qoyuldu. Zərərlə işləyən kolxoz və sovxozların özəlləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etməklə Azərbaycan 

tarixində yeni mərhələnin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirdi, insanlara mülkiyyət hüququ verildi. Kəndlinin 
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torpaq mülkiyyətinə sahiblənməsi üçün tarixi qərarlar qəbul olundu. Bu kimi faktları çox sadalamaq olar. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə aparılan quruculuq işləri isə muxtar 

respublikanı daha füsunkar və əzəmətli edir. 

Görülən işlərin nəticəsidir ki, Naxçıvan nəinki gözəlliyi, iqtisadi inkişafı ilə də digər regionlardan 

fərqlənir. Muxtar respublikanın paytaxtı tanınmaz dərəcədə dəyişilib, gözəlləşib, müasirləşib. Küçə və 

parklarda, istirahət guşələrində göz oxşayan abadlıq bu qədim diyara başqa yaraşıq verir. Bütün naxçıvanlılar bu 

torpağın övladları olması ilə fəxr edir, qürur duyurlar. Hər addımda hiss olunan səliqə, sahman, abadlıq 

təşəbbüskarlıqdan, doğma torpağa, yurda bağlılıqdan xəbər verir. İndi muxtar respublikanın elə bir güşəsi 

yoxdur ki, Azərbaycanda gedən ümumi inkişaf burada hiss olunmasın. 

İqtisadi və sosial inkişafın sürətlə davam etdirildiyi Naxçıvana hər gəlişindən məmnun qaldığını, 

blokada şəraitində yaşasa da burada aparılan quruculuq işlərinin başqaları üçün nümunə olduğunu bildirən 

Prezident İlham Əliyev muxtar respublikanın davamlı, dinamik inkişaf yolu ilə irəlilədiyini qeyd edir. 

Bu inkişafı ötən ilki uğurları əks etdirən statistik rəqəmlər də təsdiqləyir. Ötən il muxtar respublika 

üzrə ÜDM 35 faiz artaraq 795 milyon 764 min manata çatdırılıb. Bunun nəticəsi olaraq adambaşına düşən ÜDM 

həcmi 44, 3 artmış, orta aylıq əmək haqqı 235,2 manat olmuşdur. İqtisadiyyatının əsasını təşkil edən və yeni 

istiqamətlər üzrə şaxələndirilən sənayenin inkişaf tempi də ürəkaçandır. Təkcə ötən il muxtar respublika üzrə 

164 milyon 451 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunmuş, 37 yeni istehsal və xidmət sahələri 

yaradılmışdır. Sevindirici haldır ki, daxili tələbatı ödəyən, Naxçıvan istehsalı olan məhsullar Azərbaycanın digər 

bölgələrinə və qonşu ölkələrə ixrac edilir. 

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı, fermer təsərrüfatlarının yaradılması, sahibkarlığa 

marağın artırılması üçün biri-birindən əhəmiyyətli addımlar atılır. 2008-ci ildə bu məqsədlə xeyli kredit 

ayrılmışdır. Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün banklar və maliyyə təşkilatları 

tərəfindən 18 milyon 885 min manat məbləğində kredit verilmişdir. İndi emal müəssisələrində 224 adda ərzaq 

və sənaye malları istehsal olunur, əhalinin tələbatı yerli məhsullar hesabına ödənilir. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə inşasına başlanılan ” Vayxır” su dəryaçasının istifadəyə verilməsi ilə Babək rayonunun 

kəndlərinin, minlərlə təsərrüfatın suvarma suyuna tələbatı ödənilir. Ehtiyac duyulan digər rayonlarda da su 

kanalları çəkilmişdir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı ” Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına dövlət 

dəstəyi” adlı sərəncamına, Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq tədbirlər 

müəyyənləşdirilir. Aqrar sahənin inkişafını sürətləndirmək, əhalinin taxıla olan tələbatını yerli imkanlar 

hesabına ödəmək üçün imkanların səfərbər edilməsi müsbət nəticə verir. Dizel yanacağı və gübrələrin alınması 

üçün nəzərdə tutulan güzəştlər fermer təsərrüfatlarının genişlənməsinə, məhsul bolluğuna optimal şərait yaradır. 

” Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi sahibkarlığın genişlənməsini sürətləndirir. 

Dövlətin Məşğulluq Strategiyasına uyğun görülən tədbirlər nəticəsində əhalinin işlə təminatı 

yaxşılaşdırılır. Son beş ildə burada 40 minə yaxın yeni iş yerləri açılıb. 

Ən başlıcası odur ki, muxtar respublika əhalisinin və iri müəssisələrin elektrik enerjisinə, təbii qaza 

tələbatı tam ödənilib. Hazırda Naxçıvan qonşu Türkiyə və İrana enerji ixrac edir. Dövlətin enerji strategiyasına 

müvafiq olaraq respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda inşa edilən modul tipli elektrik 

stansiyası əhalinin enerji ilə təminatında mühüm rol oynayır. Naxçıvan 26 xarici ölkə ilə ticarət əlaqəsi saxlayır. 

Bu cür dinamik inkişaf tikinti, abadlıq sahəsində də hiss olunur. Ötən il muxtar respublikada 41 

inzibati bina, 16 səhiyyə ocağı, 3 uşaq bağçası, 10 yaşayış binası, 33 fərdi ev, 3 idman obyekti inşa olunmuş, bir 

neçə mədəni, məişət, təhsil ocağı yenidən bərpa olunaraq abadlaşdırılmışdır. Əvvəllər də ittifaq əhəmiyyətli 

müalicə ocağı hesab olunan ” Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi kimi bir çox xəstəxana, doğum evi, həkim- 

ambulator, feldşer-mama məntəqələri yenidən qurularaq, müasir tibbi avadanlıqlarla təmin edilərək istifadəyə 

verilmişdir. Ən müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş Naxçıvan Diaqnostika Mərkəzində tibb elminin ən son 

nailiyyətlərindən olan açıq ürək əməliyyatlarının aparılması üçün hər cür şərait yaradılıb. Böyrəkdə olan 

qüsurların aradan qaldırılmasında istifadə olunan dializ aparatının quraşdırılması ilə yerli əhalinin qonşu 

ölkələrə getməsi məhdudlaşdırılıb. 

Əhalinin sosial müdafiəsinin təşkili də muxtar respublika rəhbərliyinin ən çox diqqət yetirdiyi 

sahələrdəndir. Böyük vətən müharibəsi iştirakçıları və müstəqillik illərində torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda 

döyüşlərdə şəhid olmuş vətəndaşların ailələrinin və yaxud sağlamlığını itirmiş əlillərin mənzil şəraitinin 
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yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər görülmüş, belə statusa malik 37 ailə mənzillə təmin olunmuşdur. 

Pensiya və aztəminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımların vaxtlı-vaxtında ödənilməsinə 

xüsusilə diqqət göstərilir. 

Adətən ziyalılar diyarı kimi tanınan muxtar respublikada təhsilin, elmin inkişafı da prioritet 

sahələrdəndir. Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılan şəraitdən razı qalan əcnəbi qonaqlar belə etiraf edirlər 

ki, burada dünyanın ən tanınmış ali təhsil ocaqlarından da yaxşı şərait yaradılmışdır. Hazırda naxçıvanlı 

tələbələr Prezident təqaüdünə layiq görülüb. Ali məktəblərə qəbul olunanların sayı ildən-ilə artmaqdadır. Bütün 

orta təhsil müəssisələri ən müasir İKT avadanlıqları ilə təmin olunmuş, tədrisin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmış, 

modernləşdirilmişdir. 

Ermənistanla sərhəddə yerləşən Naxçıvanda ordu quruculuğuna da diqqət istənilən səviyyədədir. 

Hərbi hissələrdə etibarlı müdafiə sistemi yaradılır, əsgər və zabitlərin məişət şəraiti yaxşılaşdırılır, inzibatı və 

yaşayış binaları tikilir. 

Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi münasibətilə imzaladığı 

sərəncam isə daha böyük işlər üçün başlanğıcdır. Yubileyin yüksək səviyyədə, bütün bölgələrdə qeyd olunacağı 

isə bu qədim diyarın fədakar insanlarının əməyinə verilən dəyərli töhfədir. 

 

Xuraman İsmayılqızı 

İki sahil.-2009.-11 fevral.-N.26.-S.4 
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2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı 
 

2008-ci il ölkəmizdə sosial-iqtisadi sahədə qazanılan çoxsaylı uğurlarla, iqtisadiyyatın dinamik 

inkişafı, mühüm islahatların həyata keçirilməsi və ən əsası, əhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşması ilə 

yadda qaldı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyasının ölkə Prezidenti 

cənab İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilməsi iqtisadiyyatın bütün sahələrində böyük 

nailiyyətlərin əldə olunmasını, makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsini və davamlı iqtisadi inkişafı təmin 

etmişdir. 

Bu inkişaf muxtar respublikamızda özünü qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Həyata keçirilən 

məqsədyönlü iqtisadi siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin digər 

regionlarından, iqtisadi rayonlarından bir sıra iqtisadi və sosial parametrlər üzrə öndədir. Burada reallaşdırılan 

irimiqyaslı quruculuq tədbirlərini 2008-ci ilin iyun ayında muxtar respublikaya səfəri zamanı yüksək 

qiymətləndirən ölkə başçısı cənab İlham Əliyev demişdir: “Bildiyiniz kimi, mən hər il Naxçıvana gəlirəm, 

vəziyyətlə tanış oluram. Hər dəfə yeni obyektin açılışında iştirak edərkən mən çox sevinirəm, qürur hissi 

keçirirəm ki, Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvanda belə gözəl işlər görülür. Bu gün bütün 

Azərbaycanda sosial və iqtisadi inkişafın sürətlə getməsi artıq bütün dünya üçün aydın olan bir 

məsələdir. Azərbaycanın iqtisadi potensialının artması, enerji təhlükəsizliyi sahəsinə verdiyi töhfələr, 

bütövlükdə ölkəmizin beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi-bunlar artıq reallıqdır. О cümlədən 

Azərbaycanın bütün bölgələrində, xüsusilə Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı olan Naxçıvanda bu 

məsələlərin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir”. 

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında müşahidə olunan dinamik artım tempi 2008-ci ildə də 

davam etdirilmişdir. Bunu 2008-ci il üzrə makroiqtisadi göstəricilər daha aydın xarakterizə edir. 

İqtisadi inkişafın əsas ümumiləşdirilmiş göstəricisi ümumi daxili məhsul istehsalıdır. Bu göstərici 

2007-ci ildə 544 milyon 959 min manat təşkil edirdisə, 2008-ci ildə 35,5 faiz (müqayisəli qiymətlərlə) artaraq 

795 milyon 764 min manat təşkil etmişdir. Adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2007-ci illə 

müqayisədə 44,3 faiz artaraq 2057,3 manata çatmışdır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə makroiqtisadi göstəricilər 

Müqayisə predmenti 2008-ci ildə 2007-ci ildə analoji nisbət, 

faizlə 

Ümumi daxili məhsul 795763,6 544958,9 135,5* 

Adambaşına düşən ümumi 

daxili məhsul  

manatla  

ABŞ dolları ilə 

 

 

2057,3  

2504,0 

 

 

1425,5  

1659,1 

 

 

144,3 

150,9 

Sənaye məhsulunun ümumi 

həcmi 

 

164451,9 

 

122679,5 

 

126,7* 

Əsas kapitala yönəldilen 

invcstisivalar 

 

309598,1 

 

222948,0 

 

138,9 

Kənd təsərrüfatının ümumi 

məhsulu 

 

153417,5 

 

122415,9 

 

111,5* 

Nəqliyyat sektorunda yük 

daşınması, min tonla 

 

8702,1 

 

8041,5 

 

108,2 

Poçt və rabitə xidmətlərinin 

həcmi 

 

2320,8 

 

16207,6 

 

143,2 

о cümlədən 

mobil rabitə üzrə 

 

18835,4 

 

12783,1 

 

147,3 

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 406448,8 259828,2 126,8* 

Əhaliyyə göstərilən pullu 

xidmətlər 

 

69299,7 

 

50112,9 

 

124,1* 
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Xarici ticarət dövriyyəsi, min 

ABŞ dolları ilə 

 

103747,8 

 

92118,4 

 

112,6 

о cümlədən 

ixracın iimumi həcmi 

 

40274,1 

 

22887,4 

 

176,0 

İdxalın iimıııni həcmi 63473,7 69231,0 91,7 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

dövlət büdcəsinin gəlirləri 

 

57103,7 

 

44094, 3 

 

129,5 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

dövlət büdcəsinin xərcləri 

 

308338,5 

 

224458,3 

 

137,4 

Əhalinin gəlirləri 683826,4 502444,1 136,1 

Adambaşına düşən gəlirlər, 

manatla 

 

1767,9 

 

1314,2 

 

134,5 

Bir işçiyə hesablanmış orta 

aylıq əmək haqqı, manatla 

 

235,2 

 

153,9 

 

152,8 

*) müqayisəli qiymətlər üzrə 

 

Sənaye 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının yüksək inkişaf templərinə malik olan əsas sahələrdən biri 

sənayedir. 2008-ci ildə muxtar respublikada 164 milyon 451 min 900 manatlıq sənaye məhsulu istehsal 

olunmuşdur ki, bu da 2007-ci ildə istehsal olunmuş 122 milyon 679 min 500 manatlıq məhsuldan 26,7 faiz 

çoxdur. Sənaye məhsulunun strukturunda istehsalın payı 79,4, xidmətlərin payı isə 20,6 faiz təşkil etmişdir. 

Sənayenin dövlət sektorunda 29 milyon 94 min manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda 135 milyon 358 min 

manatlıq məhsul istehsal edilmişdir. Qeyri-dövlət sektorundakı yüksək iqtisadi fəallığın nəticəsidir ki, özəl 

sektor üzrə istehsalın həcmi 2007-ci ilə nisbətən müqayisədə 50,5 faiz artmışdır. 

Sənaye sahəsində inkişafın dinamikliyinin qorunub saxlanılması üçün yeni istehsal və xidmət 

obyektlərinin fəaliyyətə başlaması davamlı olaraq dəstəklənməkdədir. 2008-ci ildə dövlət dəstəyi ilə 37 istehsal 

və xidmət sahəsi, о cümlədən Metaləritmə Zavodu, Radiator Panel və Dam Örtükləri Zavodu, Tütün 

Fermentasiya Zavodu, plastik qapı-pəncərə istehsalı sahəsi, şalvar və köynək istehsalı sahəsi, müxtəlif 

meyvələrdən cem istehsalı sahəsi, tomat pastası istehsalı sahəsi, yeni Asfalt-Beton Zavodu, müxtəlif növ 

polietilen torba və örtük istehsalı sexi, ip istehsalı sahəsi, kartof, meyvə və tərəvəzin saxlanılması üçün müxtəlif 

tutumlu iki soyuducu anbar, elastik boru istehsalı sahəsi, biohumus istehsalı sahəsi, ayaqqabı altlığı və ayaqqabı 

istehsalı sahəsi, taxılın uzunmüddətli saxlanılması üçün tutumu 18 min ton olan taxıl anbarı, taxılın 

qısamüddətli saxlanılması üçün tutumu 20 min ton olan taxıl anbarı, gücü ildə 3 milyon litr olan Pivə Zavodu, 

salfet və çörək istehsalı sahələri fəaliyyətə başlamış, karbon qazı istehsalı sahəsi yenidən qurulmuşdur. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, hazırda iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 19 əsaslı layihə üzrə işlər 

davam etdirilməkdədir. 

Muxtar respublikamızda sənaye potensialının davamlı yüksəlişini və yerli məhsulların ixracına 

göstərilən xüsusi dövlət dəstəyini sübuta yetirən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, 2008-ci il ərzində daxili 

tələbatdan artıq istehsal olmuş 28 milyon 511 min ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulları qonşu xarici 

ölkələrə və respublikamızın digər bölgələrinə ixrac olunmuşdur. 

Sənaye sahəsində mövcud inkişaf templərinin dayanıqlığını dəstəkləmək məqsədilə 2008-ci ildə təkcə 

sənaye üzrə təsərrüfat subyektlərinə 9 milyon 789 min manat həcmində kreditlər verilmişdir. 

 

Hərbi quruculuq 

Ötən dövrlərdə olduğu kimi, 2008-ci ildə də hərbi quruculuq məsələləri daim diqqət mərkəzində 

saxlanmış, muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı ardıcıl olaraq sistemli tədbirlər 

müəyyənləşdirilib həyata keçirilmişdir. Görülən tədbirlərin bir istiqaməti də hərbi qulluqçuların sosial-məişət 

şəraitinin daha da yaxşılaşması qayğıları ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, Ordubad rayonunun Nurgüt kəndi 

ərazisində əsgər-məişət yaşayış kompleksi, Culfa şəhərində 600 yerlik əsgər yataqxanası, zabit yaşayış-məişət 

kompleksi, Şahbuz şəhərindəki hərbi hissədə 45 mənzilli yaşayış binası, Kəngərli rayonundakı hərbi hissədə 

yaşayış-məişət və əsgər tədris-texniki kompleksi, Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində və Qaraağac 
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kəndində əsgərlər üçün məişət-yaşayış kompleksləri tikilərək, Heydərabad qəsəbəsində 5 fərdi mənzil əsaslı 

təmir olunaraq ordu birləşmələrinin istifadəsinə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində Hava Hücumundan Müdafiə 

Qoşunlarının avtomatlaşdırılmış mərkəzi istifadəyə verilmiş, “N” saylı hərbi hissənin qərargah binasının 

tikintisi isə davam etdirilir. Şərur rayonunun Kərimbəyli, Ordubad rayonunun Aza və Kotam, Culfa rayonunun 

Gülüstan, Kəngərli rayonunun Şahtaxtı və Böyükdüz kəndləri ərazisində, Sədərək rayonunda sərhəd 

məntəqələrinin və zabit ailələri üçün 8 mənzilli 7 binanın tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Kəngərli Rayon Hərbi Komissarlığı üçün inzibati bina tikilərək, Babək, Şərur və Şahbuz rayon hərbi 

komissarlıqları üçün inzibati binalar yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. 

 

Tikinti 

2008-ci il ərzində muxtar respublikada əsas kapitalın yaradılmasına bütün mənbələr hesabına 309 

milyon 598 min 100 manatlıq investisiya sərf olunmuşdur. 2007-ci ildə istifadə olunan 222 milyon 948 min 

manatlıq investisiya ilə müqayisədə sərmayə qoyuluşlarının həcmi 86 milyon 650 min 100 manat və ya 38,9 faiz 

artmışdır. 2008-ci ildə investisiya qoyuluşlarının 280 milyon 839 min 900 manatı və ya 90,7 faizi tikinti-

quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir ki, bu da 2007-ci ildəki 173 milyon 792 min 300 manatlıq göstəricidən 

107 milyon 47 min 600 manat və ya 61,6 faiz çoxdur. 

2008-ci ildə 41 inzibati bina, 16 səhiyyə ocağı, 3 uşaq bağçası, 3 təhsil ocağı, 10 yaşayış binası, 33 

fərdi ev, 3 idman obyekti, 6 orta məktəb tikilərək, 25 inzibati bina, 4 təhsil ocağı, 1 səhiyyə ocağı, 1 uşaq 

bağçası, 2 idman obyekti isə yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, 9 inzibati bina, 4 səhiyyə 

ocağı, 3 orta məktəb, 1 idman obyektində tikinti və yenidənqurma işləri davam etdirilir. Ümumiyyətlə, 2008-ci 

ildə muxtar respublika üzrə müxtəlif təyinatlı 854 obyekt istifadəyə verilmiş, 91 obyektdə isə tikinti-quraşdırma 

və təmir işləri davam etdirilmişdir. 

2008-ci ildə Şərur rayonunun Aşağı Yaycı kəndində 224, Babək rayonunun Məmmədrzadizə kəndində 

196, Ordubad rayonunun Unus kəndində 168, Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində 432, Şahbuz rayonunda 

Şahbuzkənddə 224, Şada kəndində 88 şagird yerlik məktəb binalarının tikintisi, Babək rayonunun Sirab 

kəndində 624, Şıxmahmud kəndində 686, Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində 1026, Culfa rayonunun 

Ərəfsə kəndində 320 şagird yerlik məktəb binalarının yenidən qurulması və əsaslı təmiri, Naxçıvan şəhərində 

Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey Kompleksinin, Babək rayonunun Qaraxanbəyli, Ordubad rayonunun Biləv, 

Çənnəb, Dırnıs, Tivi, Şahbuz rayonunun Külüs, Keçili, Culfa rayonunun Göynük kəndlərində məktəb 

binalarının təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Türk Liseyi binasının tikintisi, 4 və 8 nömrəli məktəb 

binalarının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində 120 yerlik 4 saylı, 200 yerlik 12 saylı və 80 yerlik 15 saylı uşaq bağçalarının 

tikintisi, Ordubad şəhərində 50 yerlik uşaq bağçasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan şəhərində Əcəmi məhəlləsində, Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində, Babək rayonunun 

Şıxmahmud kəndində uşaq musiqi məktəbləri binalarının tikintisi, Naxçıvan şəhərində tibb məktəbinin, 

Naxçıvan Regional Peşə Tədris mərkəzinin binalarının yenidən qurulması, Babək rayonunun Nehrəm kəndində 

Uşaq Musiqi Məktəbi binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq 

münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin, Naxçıvan şəhərində Şahmat Mərkəzinin binalarının tikintisi davam 

etdirilmişdir. 

Naxçıvan Şəhər Təcili Tibb Mərkəzi, Babək rayonunda 324 yerlik “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzi, 

Nehrəm kəndində 20 çarpayılıq kənd sahə xəstəxanası, Culfa rayonunda 62 çarpayılıq Mərkəzi Xəstəxana, Şərur 

rayonunun Zeyvə, Aşağı Yaycı, Babək rayonunun Şıxmahmud, Zeynəddin, Şahbuz rayonunun Şahbuzkənd, 

Biçənək, Kolanı, Culfa rayonunun Əbrəqunus və Ərəfsə kəndlərində həkim ambulatoriyaları, Ordubad rayonu-

nun Unus, Şahbuz rayonunun Şada və Babək rayonunun Məmmədrzadizə kəndlərində feldşer-mama 

məntəqələri tikiləcək, Şərur rayonunun Qarxun kəndində həkim ambulatoriyası isə yenidən qurularaq istifadəyə 

verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Onkoloji Dispanserinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum 

Mərkəzinin, Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının və Naxçıvan Muxtar Respublikası Duzdağ Fizioterapiya 

Xəstəxanası üçün yeni sahələrin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərinin Əliabad və Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbələrində qəsəbə mərkəzlərinin, Şərur 

rayonunun Qarxun, Vərməziyar, Zeyvə, Aşağı Yaycı, Babək rayonunun Nehrəm, Zeynəddin, Məmmədrzadizə, 
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Şıxmahmud, Culfa rayonunun Əbrəqunus, Ərəfsə, Şahbuz rayonunun Biçənək, Kolanı kəndlərində kənd 

mərkəzlərinin tikintisi, Şahbuz rayonunun Şahbuzkənd və Gömür kəndlərində kənd mərkəzlərinin əsaslı təmiri 

başa çatdınlmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsinin, 

Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinin, Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsinin inzibati binalarının, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Arbitraj Laboratoriyasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar Respubli-1 kası 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin, Naxçıvan Şəhər Rabitə İdarəsinin inzibati binasının 

yenidən qurulması, Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Naxçıvan Muxtar 

Respublika Regional Şöbəsinin və Şahbuz Rayon Mənzil İstismar Sahəsinin inzibati binalarının təmiri başa 

çatdırılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Informasiya Texnologiyaları Nazirliyinin internet 

Mərkəzinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya, Arxeologiya, 

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat institutlarının və Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı binalarının təmiri davam 

etdirilmişdir. 

Şərur rayonunda 1 saylı Şərur-Sədərək, Babək rayonunda 3 saylı Babək-Kəngərli, Naxçıvan şəhərində 

4 saylı Naxçıvan, Şahbuz rayonunda 5 saylı Şahbuz-Babək, Culfa rayonunda 6 saylı Culfa-Babək, Ordubad 

rayonunda 7 saylı Ordubad-Culfa seçki dairələri üzrə dairə seçki komissiyalarının inzibati binalarının tikintisi, 2 

saylı Şərur Seçki Dairəsi üzrə Dairə Seçki Ko-missiyasının inzibati binasının təmiri başa çatdırılmışdır. 

Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatının binasının tikintisi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin inzibati binasının əsaslı təmiri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı 

şəhərində Daimi Nümayəndəliyinin, Naxçıvan Şəhər icra Hakimiyyətinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

inzibati binalarının təmiri başa çatdırılmış, Kəngərli rayonunda Şahtaxtı Gömrük İdarəsi binasının tikintisi, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin inzibati binasının yenidən qurulması, Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Dövlət Gömrük Komitəsinin inzibati binasının təmiri davam etdirilmişdir. 

Şərur, Babək və Ordubad rayonlarında əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinin inzibati binalarının 

tikintisi başa çatdırılmışdır. 

Şərur Rayon Elektrik Şəbəkəsi binasının tikintisi, Culfa-Ordubad arası fiberoptik kabelinin çəkilişi, 

Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində Bələdiyyə, Təlim Mərkəzi, ATS, poçt və baytarlıq üçün binanın yenidən 

qurulması başa çatdırılmışdır. 

Kəngərli, Şahbuz və Ordubad rayonlarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin dövlət yanğın təhlükəsizliyi şöbələri üçün binaların tikintisi davam etdirilmiş, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin və Naxçıvan Şəhər 

Şöbəsinin inzibati binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 

Naxçıvan Texniki İnzibati Binaların İstismarı Müəssisəsınin iş həyətində və inzibati binasında, 8 saylı 

Rabitə və İşarəvermə Distansiyasının Culfa Rabitə Evinin, Culfa dəmir yolu sərnişin vağzalı binasının, Culfa 

bərpa qatarının inzibati və yardımçı binasının, Culfa Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin, Azərbaycan Dövlət Dəmir 

Yolu Naxçıvan Hissəsinin Təhlükəsizlik Xidmətinin Gülüstan Təhlükəsizlik Komandasının inzibati binasının, 

Qıvraq Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin, 10 saylı Ordubad Dəmir Yolu Distansiyasının Culfa stansiyasındakı 

məntəqəsinin əsaslı təmiri başa çatdırılmış, Culfa stansiyası ərazisində yeni dəmir yolu keçidi salınmış, mövcud 

beton körpü əsaslı təmir olunmuşdur. 

Culfa Vaqon Müayinə Məntəqəsi binasının, 5 saylı Naxçıvan Elektrik Təchizatı Distansiyasının 15 

nömrəli Culfa Elektrik Şəbəkəsinin inzibati binasının, Şərur Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin əsaslı təmiri davam 

etdirilmişdir. 

13 saylı Körpü Tikinti Qatarı tərəfindən Salamməlik Zərəni, Şahtaxtı-Qıvraq mənzillərində Araz çayı 

sahili boyunca sahilbərkitmə işləri başa çatdırılmış və Ordubad-Salamməlik mənzilində Araz çayı sahili 

boyunca sahilbərkitmə işləri davam etdirilmişdir. 

Kəngərli rayonunda mərkəzi stadionun və minifutbol meydançasının, Babək rayonunun Çeşməbasar 

kənd məktəbində minifutbol meydançasının tikintisi, Culfa şəhəsində futbol meydançasının əsaslı təmiri, 

Naxçıvan şəhərində Üzgüçülük Mərkəzinin təmiri başa çatdırılmış, Şərur şəhərində İdman Kompleksinin 

tikintisi davam etdirilmişdir. 
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Şahbuz rayonunun Mahmudoba kəndində məscid binasının tikintisi, Naxçıvan şəhərində “Nuh 

Peyğəmbər” türbəsinin bərpası, “Came” məscidi binasının yenidən qurulması, Zaviyyə-Mədrəsə binasının əsaslı 

təmiri, Babək rayonunun Zeynəddin və Şıxmahmud kəndlərində məscid binalarının təmiri başa çatdırılmış, 

Şərur şəhərində məscid binasının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Babək rayonunun Nehrəm kəndində C.Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyinin tikintisi, Naxçıvan 

şəhərində C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyi binasının yenidən 

qurulması, Babək rayonunun Nehrəm və Zeynəddin kəndlərində “Şəhidlər” komplekslərinin əsaslı təmiri başa 

çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Fəxri Xiyabanın tikintisi, Heydər Əliyev Sarayının və Heydər Əliyev Uşaq 

Gənclər Yaradıcılıq Sarayının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində “Koroğlu” heykəlinin ucaldılması, “Mominə Xatın” məqbərəsinin, Xalça 

Muzeyinin, Xatirə Muzeyinin, “Gənclik Mərkəzi”nin və M.Şahtaxtlı adına Kitab Evinin təmiri başa çatdırılmış, 

“Buzxana” abidəsinin təmiri davam etdirilmişdir. Naxçıvan şəhərində “Böyük Bağ” adlanan ərazidə “Əyləncə 

Mərkəzi”nin binasının, Şahbuz rayonunda Heydər Əliyev parkının tikintisi başa çatdırılmış, Şərur şəhərində 

Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Şahbuz rayonunun Kolanı və Biçənək kəndlərində ticarət mərkəzlərinin, Şərur rayonunun Aşağı 

Aralıq kəndində Ticarət Mərkəzinin, Şahbuz rayonunun Mahmudoba kəndində mağaza binasının, Babək 

rayonunun Şıxmahmud kəndində məişət evinin və mağaza binasının tikintisi, Naxçıvan şəhərində Mərkəzi 

Bazarın, Ticarət Mərkəzinin, Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Ticarət Mərkəzinin, Şərur rayonunun 

Aşağı Yaycı kəndində Ticarət Mərkəzinin, Babək rayonunun Nehrəm kəndində Ticarət Mərkəzinin, bazar və 

məişət evlərinin, Şıxmahmud kəndində mağaza binasının, Zeynəddin kəndində Ticarət Mərkəzinin, Şahbuz 

rayonunda Şahbuzkənddə mağaza və məişət evinin, Culfa şəhərində Ticarət Mərkəzinin və bazarın əsaslı təmiri 

və yenidən qurulması başa çatdırılmış, Ordubad şəhərində bazarın, Şərur rayonunun Qarxun kəndində Ticarət 

Mərkəzinin, Məişət evinin və Yuxarı Aralıq kəndində Ticarət Mərkəzinin tikintisi davam etdirilmişdir. 

Naxçıvan şəhərində Babək məhəlləsində 24 mənzilli, Culfa şəhərində 16 mənzilli yaşayış binalarının 

tikintisi, Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev prospektində 20 mənzilli, Culfa şəhərində 10 mənzilli, Şərur 

şəhərində 26 mənzilli yaşayış binalarının yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində Ə.Qəmküsar küçəsində 18 

nömrəli və Ordubad şəhərində Heydər Əliyev prospektində 62 nömrəli yaşayış binalarının əsaslı təmiri başa 

çatdırılmışdır. 

Azərbaycan Vətən müharibəsində iştirak edərək öz sağlamlıqlarını itirmiş və ya şəhid olmuş 

vətəndaşların ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra tədbirlər görülmüş, 37 ailə 

mənzillə təmin edilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq Xidmətinin inzibati binasının, Naxçıvan Şəhər 

Baytarlıq İdarəsi binasının, Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Stansiyasının və Dövlət Baytarlıq Xidməti nəzdində xüsusi 

təhlükəli xəstəliklərin diaqnostik müayinəsi laboratoriyasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 

Muxtar respublikada yerli və magistral əhəmiyyətli yolların bərpası və tikintisi istiqamətində işlər 

2008-ci ildə də davam etdirilmiş, Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolunun müasir standartlara uyğun 

şəkildə yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 2008-ci ildə avtomobil yolları infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində 141,8 kilometr uzunluğunda yeni yollar salınmış və ya əsaslı təmir 

olunmuşdur. 

2008-ci il ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə 117 min 318 

kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2007-ci ildəki 66 min 640 kvadratmetr səviyyəsindəki 

göstəricidən 50 min 678 kvadratmetr və ya 76,0 faiz çoxdur. 

 

Kənd təsərrüfatı 

Muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biri kənd təsərrüfatıdır. 

Muxtar respublikada ərzaq məhsulları istehsalını artırmaq, əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli ərzaq 

məhsulları ilə təmin etmək, ərzaq təminatı sahəsində risklərin idarə olunmasını səmərələşdirmək, ərzaq təminatı 

sisteminin institusional inkişafını həyata keçirmək və sahibkarlıq mühitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 17 sentyabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008-2015-

ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı” muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılmasında yeni istiqamətləri 
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müəyyənləşdirmişdir. Yeni emal müəssisələrinin yaradılması, məhsul istehsalçılarına dövlət maliyyə yardımının 

göstərilməsi, güzəştli şərtlərlə gübrə satışının təşkili, məhsulun satışı üçün yarmarkaların keçirilməsi kənd 

təsərrüfatında məhsul istehsalının həcminin ildən-ilə artmasına səbəb olur. 

2008-ci ildə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bank və kredit təşkilatları tərəfindən kənd 

təsərrüfatının inkişafı üçün məhsul istehsalçılarına 5 milyon 195 min manat həcmində kredit verilmişdir. 

Əkinçilik kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi kimi yenə də diqqət mərkəzindədir. Məhsul 

istehsalçılarının müasir texnika, üzvi və mineral gübrələrlə təchizatına köməklik məqsədilə yaradılan “Naxçıvan 

Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 84 ədədi 2008-ci ildə olmaqla cəmi 346 ədəd müxtəlif kənd 

təsərrüfatı texnikaları alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. Bu texnikalardan 74-ü ötən ildə lizinq yolu ilə 

məhsul istehsalçılarına verilmişdir. 

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq 2008-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 58 min 909 

hektara yaxın sahədə yazlıq və payızlıq əkin keçirilmişdir ki, bu da 2007-ci ilin göstəricisindən 9 min 512 hektar 

və yaxud 19 faiz çoxdur. 

Ümumi əkin sahəsinin 60,9 faizi və yaxud 35913,7 hektarını qarğıdalı da daxil olmaqla dənli və dənli-

paxlalı bitkilər, 18,9 faizini və yaxud 11144 hektarını yem bitkiləri, 10 faizini və yaxud 5889 hektarını tərəvəz, 

4,7 faizini və yaxud 2760 hektarını ərzaq üçün bostan bitkiləri, 4,3 faizini və yaxud 2513 hektarını kartof, 1,2 

faizini və ya 689 hektarını texniki bitkilər təşkil edir. 

Taxılçılıq və kartofçuluq 2008-ci ildə də əsas əkinçilik sahələri kimi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

2008-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 33 min 441 hektar sahədə yazlıq və payızlıq taxıl əkilmişdir ki, 

bunun da 30 min 50 hektarını buğda, 3 min 391 hektarını isə arpa təşkil edir. 2007-ci illə müqayisədə buğda 

zəmilərinin sahəsi 11 min 933 hektar artmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” 2007-ci il 23 yanvar tarixli sərəncamına əsasən muxtar 

respublikanın buğda istehsalçılarına payızlıq və yazlıq məhsul istehsalı üçün sərf etdikləri yanacağın, motor 

yağlarının orta hesabla 50, mineral gübrələrin isə dəyərinin orta hesabla 70 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi 

təmin olunmuş və bu iş davam etdirilməkdədir. Bundan başqa, taxılçılığın inkişafı ilə əlaqədar bank və kredit 

müəssisələri tərəfindən istehsalçılara 1 milyon 387 min manatdan çox kredit verilmişdir. 

Ötən il muxtar respublikada istehsal olunan buğdanın hər kiloqramının 40 qəpikdən mərkəzləşmiş 

qaydada satınalınması məhsul istehsalçılarının taxıl istehsalına və onun vaxtında itkisiz yığılmasına marağını 

artırmışdır. 

Kartofçuluq muxtar respublikada əsas bitkiçilik sahələrindən biridir. Daxili bazarın kartofla 

təminatında idxaldan asılılığı azaltmaq, əhalinin tələbatının keyfiyyətli yerli məhsul hesabına ödənilməsini 

təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 11 aprel 2005-ci il tarixli Sərəncamı 

ilə təsdiq olunmuş 2005-2010-cu illəri əhatə edən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar olaraq kartof əkini üçün əlverişli torpaq sahələri 

müəyyənləşdirilmiş, güzəştli şərtlərlə kredit verilməsi təmin olunmuşdur. Kartof istehsalçılarına maliyyə 

yardımı göstərmək məqsədilə 2008-ci il ərzində onlara 689 min manatdan artıq kredit verilmişdir. Həyata 

keçirilən tədbirlər nəticəsində 2008-ci ildə 2513 hektar sahədə kartof əkilmişdir ki, bu da 2004-cü Illə 

müqayisədə 1045 hektar, yaxud 71 faiz çoxdur. İlk dəfə olaraq muxtar respublikada 2008-ci ilin məhsulu üçün 9 

hektar sahədə payızlıq kartof əkini aparılmışdır. 

2008-ci ildə 35196,2 hektar sahədən 87305 ton dənli və dənli paxlalı (qarğıdalısız), 717,5 hektar 

sahədən 2841 ton dən üçün qarğıdalı, 235,5 hektar sahədən 588,3 ton dən üçün günəbaxan, 453,5 hektar 

sahədən 3115,7 ton şəkər çuğunduru, 2513 hektar sahədən 34309,2 ton kartof, 5889 hektar sahədən 60825,0 ton 

tərəvəz, 2760 hektar sahədən 38618,9 ton ərzaq üçün bostan məhsulları, bar verən meyvə bağlarından 37516,6 

ton meyvə, üzüm bağlarından 13753,5 ton üzüm toplanmışdır. 

Kənd təsərrüfatında əkinçiliklə yanaşı, heyvandarlığın da inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Muxtar respublikada baytarlıq xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi, məhsuldar cinsli malqaranın sayının 

artırılması istiqamətində tədbirlər 2008-ci ildə də davam etdirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 

Baytarlıq Xidməti tərəfindən iribuynuzlu və xırdabuynuzlu malqarada qarayara, dabaq, brusellyoz, emkar, 

brodzot və sair xəstəliklərə qarşı profilaktiki peyvəndləmə işləri aparılmışdır. 
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1 yanvar 2009-cu il tarixə muxtar respublikada 96 min 32 baş qaramal mövcud olmuşdur ki, bu da 01 

yanvar 2008-ci illə müqayisədə 1988 baş çoxdur. 01 yanvar 2009-cu il tarixə qoyun və keçilərin sayı 01 yanvar 

2008-ci ilə nisbətən 13 min 40 baş artaraq 576 min 937 baş olmuşdur. 

Heyvandarlıqda baş sayının artımı öz növbəsində heyvandarlıq məhsulları həcminin artmasını 

şərtləndirmişdir. 2008-ci ildə 16638,6 ton ət, 72042,3 ton süd istehsal olunmuş və 2007-ci ilə nisbətən 3,4 və 2,5 

faizlik artım əldə edilmişdir. 

Ümumilikdə 2008-ci ildə muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında 153 milyon 417 min 500 manatlıq 

məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2007-ci ilə nisbətən 11,5 faiz çoxdur. 

Iqtisadi potensialımızın prioriteti olan kənd təsərrüfatı sahəsində qazanılmış əsaslı nailiyyətlərin 

davamlılığı naminə kənd təsərrüfatının alt infrastrukturunun, bu sahədə xidməti həyata keçirən sektorların 

inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Hazırda muxtar respublikada meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin bərpası və 

yenidən qurulması, yeni sistemlərin tikilməsi hesabına suvarılan torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması 

müntəzəm xarakterlidir. Bu işlərin davamı kimi 2008-ci ildə muxtar respublikada 4 nasos stansiyasının tikintisi, 

3 nasos stansiyasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. 2 nasos stansiyasının tikintisi, 2 nasos stansiyasının 

isə əsaslı təmiri davam etdirilir. Suvarma əkinçiliyinin inkişafında xüsusi rola malik olan Arpaçay su anbarında 

əsaslı təmir işləri aparılmışdır. Bundan əlavə, 20 subartezian quyusunun tikintisi, 2 subartezian quyusunun və 16 

kəhrizin əsaslı təmiri başa çatdırılmış, 13 kəhrizin əsaslı təmiri davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikada bütün sahələrdə olduğu kimi, təbiətin, təbii sərvətlərin qorunub saxlanılması, 

səmərəli istifadəsi və mövcud ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə mühüm tədbirlər həyata 

keçirilir. 2008-ci ildə muxtar respublika üzrə 486 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 400 

mindən çox ağac və bəzək kolu salınaraq əkin dövriyyəsinə daxil edilmişdir. Damcı üsulu ilə suvarma 

sisteminin ekoloji və iqtisadi səmərəliliyi nəzərə alınaraq 75 hektar sahədə bu üsulla yaşıllaşdırma tədbirləri 

həyata keçirilmişdir. 

 

Nəqliyyat, rabitə, energetika 

Muxtar respublikada nəqliyyat kompleksinin inkişafı templərinin yüksəldilməsi məqsədilə yeni 

nəqliyyat texnikası və texnologiyalarının istifadəyə cəlb edilməsi, nəqliyyat sisteminin əlverişliliyinin və 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, şəhər nəqliyyatı işinin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması 

istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 

2008-ci ildə muxtar respublikanın nəqliyyat sektorunda bütövlükdə 8 milyon 702 min 100 ton yük 

daşınmışdır ki, bu da 2007-ci ildəki göstəricidən 8,2 faiz çoxdur. 

Muxtar respublikada nəqliyyatın müxtəlif növləri fəaliyyət göstərsə də, yük və sərnişin daşınmaları, 

əsasən, avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. 2008-ci ildə sərnişin daşınmasında rahatlığı təmin etmək 

məqsədilə 9 ədəd müasir tipli avtobuslar alınaraq xəttə buraxılmışdır. 

2008-ci ildə Türkiyə Respublikası ilə nəqliyyat-iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da 

sərbəstləşməsi məqsədilə Naxçıvan-İstanbul-Naxçıvan marşrutu üzrə aviareys açılmışdır. 

2008-ci ildə muxtar respublikada rabitə xidmətlərinin həcmi 23 milyon 208 min 800 manat olmuşdur 

ki, bu da 2007-ci ildəki 16 milyon 207 min 600 manatlıq xidmətlə müqayisədə 43,2 faiz çoxdur. Ümumi 

xidmətlərin 81,2 faizi qeyri-dövlət rabitə müəssisələrinin payına düşmüşdür. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi üzrə 2008-ci ildə 4 

milyon 373 min 400 manatlıq rabitə xidməti göstərilmişdir ki, bu da 2007-ci ildə göstərilən 3 milyon 424 min 

500 manatlıq xidmətlə müqayisədə 27,7 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində 3912 ədəd telefon çəkilişi olmuşdur. 

Həm rabitə sahəsindəki inkişaf meyllərini, həm də əhali gəlirlərinin dinamikasını birgə xarakterizə 

edən mühüm bir göstərici ondan ibarətdir ki, artıq muxtar respublikada aktiv istifadə olunan mobil telefonların 

sayı 200 min ədədə çatmışdır. 

Muxtar respublikanın elektrik enerjisi təchizatını yaxşılaşdırmaq istiqamətində həyata keçirilən 

tədbirlər nəticəsində istehlakçılar yerli istehsal hesabına fasiləsiz enerji ilə təmin edilmişlər. Bu gün muxtar 

respublika enerji idxal edən regiondan, enerji ixrac edən regiona çevrilmişdir. Belə ki, 2008-ci ilin aprel ayından 

etibarən Türkiyə Respublikasından əvvəllər alınmış elektrik enerjisinə görə yaranmış borcun yerli istehsal 

hesabına enerji şəklində geri qaytarılmasına başlanılmışdır. 
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Mühüm göstəricilərdən biri də odur ki, 2008-ci ildə istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin miqdarı 

2007-ci illə müqayisədə azalmışdır. Belə ki, 2007-ci ildə itki nəzərə alınmaqla muxtar respublikanın elektrik 

enerjisi istifadəçilərinə 474 milyon 702 min kilovat-saat enerji verilmişdirsə, 2008-ci ildə bu göstərici 309 

milyon 136 min kilovat-saat təşkil etmişdir. Bu isə 2007-ci illə müqayisədə 165 milyon 566 min kilovat-saat, 

yaxud 34,9 faiz az enerji deməkdir. 

2007-ci il ərzində enerjidən istifadəyə görə toplanan vəsaitin miqdarı 18 milyon 54 min manat, yaxud 

istehlak olunan enerjinin dəyərinin 68,8 faizi həcmində olmuşdursa, 2008-ci il ərzində toplanan vəsaitin miqdarı 

18 milyon 129 min manat, ödənilmə faizi 97,7 faiz təşkil etmişdir. 

2008-ci ildə Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası ilə Naxçıvan Qaz Turbin Elektrik Stansiyası arasında 

24 kilometr uzunluğunda yeni 110 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin tikintisinin başa çatdırılması və istismara 

verilməsi muxtar respublikanın elektrik şəbəkələrinin dayanıqlığının xeyli yüksəldilməsinə, həmçinin qonşu 

ölkələrlə elektrik enerjisi mübadiləsinin yaxşılaşdırılmasına geniş texniki imkanlar yaratmışdır. Bundan əlavə, 

Ordubad rayonu ərazisində gücü 36 meqavat olan “Ordubad” və Gilançay üzərində 20 meqavat gücündə su 

elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikanın elektroenergetika sahəsində yenidənqurma tədbirləri davam etdirilmiş, 

ümumilikdə, 2008-ci il ərzində 1 ədəd 110/10 kilovoltluq, 2 ədəd 35/10 kilovoltluq, 1 ədəd 35/6 kilovoltluq 

yarımstansiyalar başqa əraziyə köçürülmüş, 52 ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyaları 

quraşdırılmış, 1,0 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq ikidövrəli və 142,8 kilometr uzunluğunda müxtəlif 

kilovoltluq elektrik verilişi xətləri çəkilmişdir. Naxçıvan şəhəri, Culfa və Şərur rayonlarının transformator təmiri 

sexlərində 123 ədəd müxtəlif güclü 10/0,4 kilovoltluq transformator əsaslı təmir olunmuşdur. 

Muxtar respublikada elektrik enerjisinə olan tələbatın azalması, əsasən, təbii qazla təchizatın 

səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Təbii qaz təminatının bərpası layihəsi çərçivəsində muxtar respublika üzrə 

76 min 754 mənzil qazlaşdırılmışdır ki, bunların da 76 min 82-si təbii qazdan istifadə edir. 

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti, istehlak bazarı, 

əhalinin pul gəlirləri və məşğulluq səviyyəsi 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun yüksəlişi, yeni iş yerlərinin açılması, 

sosial təmayüllü islahatların sürətləndirilməsi və digər bu kimi mühüm proseslərin normal təşkili sahibkarlığın 

inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır. Antiinhisar fəaliyyətinin gücləndirilməsi, təsərrüfat subyektlərinin qeydiyyatının 

və lisenziya sisteminin maksimum sadələşdirilməsi, bölgələrdə regional iqtisad və apelyasiya məhkəmələrinin 

təsis olunması, innovasiyaların təşviqi mərkəzlərinin yaradılması kimi məqsədyönlü tədbirlər sahibkarlıq 

subyektlərinə dövlət dəstəyinin əyani təcəssümüdür. 

Məlum olduğu kimi, sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq, mövcud maneələri aradan qaldırmaq 

məqsədilə ölkə başçısının 2007-ci il 25 oktyabr tarixli sərəncamına əsasən 2008-ci ilin yanvar ayının 1-dən 

etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydə alınmasında “bir pəncərə” prinsipi tətbiq olunmuşdur. Bununla 

əlaqədar 2008-ci il ərzində muxtar respublika üzrə 67 hüquqi və 1673 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 

Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması və genişləndirilməsi məqsədilə onlara 

maliyyə dəstəyinin göstərilməsi də davam etdirilmişdir. 2008-ci ildə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 

banklar və digər kredit təşkilatlar tərəfindən 18 milyon 885 min manat məbləğində kredit verilmişdir. 

Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış əlverişli şəraitin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada 99 

növdə ərzaq, 155 növdə qeyri-ərzaq olmaqla 254 növdə məhsul istehsal olunur. 

Yaradılmış müəssisələr 83 növdə ərzaq, 141 növdə qeyri-ərzaq olmaqla 224 növ istehlak 

mallarına olan tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına ödəmə qabiliyyətinə malikdir. Müqayisə üçün 

qeyd edək ki, 2007-ci ilin sonlarına 82 növdə ərzaq, 80 növdə qeyri-ərzaq olmaqla 162 növ məhsula olan tələbat 

yerli istehsal hesabına ödənilirdi. 

Muxtar respublikanın kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları istehsalçılarının bazara çıxmalarına şəraitin 

yaradılması və əhalinin daha ucuz qiymətlərlə kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olunması məqsədilə şəhər və 

rayon mərkəzlərində iyun ayından etibarən həftədə 2 gün olmaqla satış yarmarkaları təşkil olunmuşdur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi ilə yanaşı, əhali gəlirlərinin 

artmasına da müsbət təsir göstərmişdir. Əhalinin gəlirləri 2008-ci ildə 683 milyon 826 min manat təşkil 
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etmişdir ki, bu da 2007-ci ildəki 502 milyon 444 min manatdan 181 milyon 382 min manat, yaxud 36,1 faiz 

çoxdur. 

Adambaşına düşən gəlirlər 2008-ci ildə 1767,9 manat olmuşdur ki, bu da 2007-ci ildə olan 1314,2 

manatla müqayisədə 34,5 faiz və ya 453,7 manat çoxdur. 

Muxtar respublikada əhali gəlirlərinin artım dinamikasını daha əyani xarakterizə edən natura 

ifadəsində digər göstəricilər də xüsusilə maraq doğurur. Belə ki, 2008-ci ildə əhali tərəfindən muxtar 

respublikaya 2092 ədəd xarici markalı avtomobillər gətirilmiş və bu dövr ərzində 1035 fərdi ev və mənzilin 

alqı-satqısı prosesi reallaşdırılmışdır. 

Əhalinin güzəranının yaxşılaşması, məşğulluğun təmin olunması istiqamətində tədbirlər 2008-ci ildə 

də davam etdirilmişdir. 01 oktyabr 2003-cü il tarixdən 01 yanvar 2009-cu il tarixədək Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üzrə 37 min 73 yeni iş yeri açılmışdır ki, onların da 23 min 675-i, yaxud 63,9 faizi daimi iş 

yerləridir. 2008-ci ildə isə yeni açılmış 6434 iş yerindən 4462-si daimidir. Daimi iş yerlərinin 6,9 faizi dövlət, 

93,1 faizi isə özəl sektorda yaradılmışdır. 

 

Xarici ticarət, maliyyə sektoru 

Son dövrlər aparılan məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsinin 

strukturunun və istiqamətlərinin genişlənməsinə, ticarət tərəfdaşlarının sayının artmasına səbəb olmuşdur. 2008-

ci ildə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar tərəfindən 31 xarici dövlətlə aparılan 

ticarət əməliyyatları nəticəsində 103 milyon 748 min ABŞ dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi 

yaranmışdır. 

Xarici ticarət əməliyyatları Türkiyə, İran İslam Respublikası, Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Gürcüstan, 

Koreya Respublikası, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Kuba, Qazaxıstan, 

Hindistan, Macarıstan, Avstriya, Birləşmiş Krallıq, Yaponiya, İsveç, İsveçrə, Çin, Slovakiya, Niderland, 

Özbəkistan, Meksika, İtaliya, Kanada, Belarus, Pakistan, Finlandiya, Belçika və İspaniya ilə həyata 

keçirilmişdir. 

Xarici ticarət dövriyyəsi üzrə mühüm xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, muxtar respublikada daxili 

tələbatın ödənişində yerli məhsulların xüsusi çəkisinin davamlı yüksəlişi qarşılığında xarici ölkələrdən sənaye, 

kənd təsərrüfatı, ərzaq məhsullarının və elektrik enerjisinin idxalı xeyli azalmış, ixrac isə əhəmiyyətli dərəcədə 

artmışdır. Konkret olaraq 2008-ci ildə muxtar respublikaya idxal bir il öncəyə nisbətdə 8,3 faiz azalmış, 

ixrac isə 76 faiz yüksəlmişdir. 

Aparılan iqtisadi islahatlar büdcə daxilolmalarının da həcminə müsbət təsir göstərmişdir. 2008-ci ildə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlirləri 57 milyon 104 min manat olmuşdur ki, bu da 

2007-ci ildə daxil olan 44 milyon 94 min manat gəlirdən 13 milyon 10 min manat və ya 29,5 faiz çoxdur. 

 

Struktur islahati_ 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında struktur islahatı və idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində tədbirlər 2008-ci ildə də davam etdirilmişdir. 2008-cı il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya, Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq 

Xidməti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası, Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə 

Dövlət Komissiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika Regional Şöbəsi yaradılmış, bir sıra dövlət idarəetmə 

orqanlarının strukturu təkmilləşdirilmişdir. 

 

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial təminat, mədəniyyət və turizm 

Muxtar respublikada elm və təhsilin inkişafına göstərilən diqqət və qayğı elmi potensialın artmasına 

müsbət təsir etmişdir. Belə ki, 2008-ci ildə 4 nəfər doktorluq, 36 nəfər isə namizədlik dissertasiyası müdafiə 

etmişdir. 

Müasir dövrümüzdə istənilən sahənin inkişafının təməlində təhsil durur. Təhsildə əldə olunan uğurlar 

isə öz əksini ali məktəblərə qəbulun səviyyəsində göstərir. 2008-ci ildə muxtar respublikada ali məktəblərə 

sənəd verən abituriyentlərin sayı 2007-ci illə müqayisədə 4,7 faiz artmışdır. 2008-ci ildə orta ümumtəhsil 

məktəblərini bitirmiş 4 min 714 məzundan 3 min 210-u, yaxud 68 faizi ali məktəblərə sənəd vermişdir. Əvvəlki 
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illərin məzunları ilə birgə muxtar respublikada 5571 nəfər ali məktəblərə qəbul üçün sənəd vermişdir ki, bu da 

2007-ci illə müqayisədə 251 nəfər çoxdur. 2007-ci illə müqayisədə bu sahədə xeyli irəliləyiş əldə olunmuşdur. 

Belə ki, 2007-ci il abituriyentlərdən 160 nəfəri 500-700 intervalında bal toplamışdırsa, 2008-ci ildə 219 nəfər 

500-700 intervalında bal toplamışdır. İlk dəfə olaraq muxtar respublikada üçüncü ixtisas qrupu üzrə 1 nəfər 

məzun bütün suallara doğru cavab verərək ən yüksək nəticə göstərmiş və 700 bal toplamışdır. 2007-ci ildə 

yüksək bal toplamış məzunlardan 3-ü Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdürsə, 2008-ci ildə 5 məzun Prezident 

təqaüdünə layiq görülmüşdür. Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş 140 mə-zundan 130-u ali hərbi 

məktəblərə qəbul olunmuşdur. 

İnsanların sağlamlığının mühafizəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 2008-ci ildə də davam 

etdirilmişdir. Belə ki, 2008-ci ildə də yeni səhiyyə obyektlərinin tikintisi, mövcud səhiyyə müəssisələrinin ən 

müasirtibbi avadanlıqlarla təchizatı ilə bağlı görülən işlər xidmətin səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. 

2008-ci il iyunun 27-də Naxçıvan şəhərində keçirilən Türk Dünyası Pediatrlarının səkkizinci konqresi muxtar 

respublika pediatrları üçün səmərəli olmuşdur. 

2008-ci ildə muxtar respublikada 7627 uşaq doğulmuşdur ki, bu da 2007-ci ildəki göstəricidən 17,6 

faiz çoxdur. 1 yaşadək ölən uşaqların sayı isə 15-dən 11-dək azalmışdır. 

Səhiyyə sahəsində dövlət siyasətinin mühüm bir istiqaməti kimi yüksək ixtisaslı həkim briqadalarının 

muxtar respublikaya gətirilməsi və xüsusilə aztəminatlı ailələrdən olan xəstələrin muxtar respublikadan kənara 

getmədən, tamamilə dövlət vəsaiti hesabına burada müayinəsinin və cərrahiyyə əməliyyatlarının təşkili işi 2008-

ci ildə öz intensivliyi ilə yadda qaldı. 

2008-ci il ərzində digər cərrahi müdaxilələrlə yanaşı, təkcə aztəminatlı ailələrdən olan 463 nəfər 

xəstənin yüksək ixtisaslı həkimlərin iştirakı ilə cərrahiyyə əməliyyatı təşkil edilmişdir. Bunlardan 57-si açıq 

ürək üzərində əməliyyat, 11-i laparoskopik cərrahi müdaxilə, 312-si gözdə kataraktın implantasiyası, 83-ü isə 

digər cərrahi müdaxilələr olmuşdur. Muxtar respublikada açıq ürək üzərində 57 əməliyyatdan əlavə 294 nəfər 

xəstədə koronarangioqrafiya manipulyasiyası aparılmışdır. 

Muxtar respublikanın tibb müəssisələrinin ən müasir maşın və avadanlıqlarla təminatına da xüsusi 

diqqət yetirilmişdir. Belə ki, Səhiyyə Nazirliyi sisteminə 10 ədəd “Mersedes” markalı tibbi yardım maşınları 

verilmişdir. 

2008-ci ildə əhalinin sosial müdafiəsini təmin etmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 

pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 55 milyon 459 min manat vəsait yönəldilmişdir. 2008-ci ildə 27 

milyon 735 min manat məcburi dövlət sosial sığorta haqqı yığılmışdır ki, bu da 2007-ci illə müqayisədə 7 

milyon 469 min manat və ya 36,9 faiz çoxdur. Bu isə о deməkdir ki, muxtar respublikada əmək pensiyaları 

və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan vəsaitin 56 faizi məcburi dövlət sosial sığorta haqqı şəklində 

yığılmışdır. 

Muxtar respublika sakinlərinin əmək hüquqlarının qorunması, səmərəli əmək, məşğulluq və 

əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi əsas prioritet istiqamətlər kimi 

saxlanılmaqdadır. Məşğulluq xidməti orqanlarının mühüm fəaliyyət istiqaməti olan işaxtaran və işsiz 

vətəndaşların əmək fəaliyyətinə cəlb olunması ötən il də diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu müddət ərzində 

şəhər və rayon məşğulluq mərkəzləri tərəfindən 2113 nəfərin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində işə 

düzəldilməsində vasitəçilik etmişdir. 

Qeyri-məşğul əhalinin məşğulluğunu təmin etmək və sosial müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün 

məşğulluğun ən çevik formalarından biri olan əmək yarmarkalarının keçirilməsi praktikasından səmərəli istifadə 

olunur. 2008-ci ildə keçirilmiş bu yarmarkalara 152-si özəl olmaqla 463 idarə, müəssisə və təşkilatlardan 4489 

boş iş yeri çıxarılmış və uyğun olaraq 784 nəfər işaxtaran vətəndaş daimi işlə təmin olunmuşdur. 

Muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafı da hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Ölkə 

Prezidentinin sərəncamına əsasən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 

illik yubileyi geniş şəkildə qeyd olunmuşdur. 

Tarixi abidələrin bərpası və mühafizəsi üçün “Əshabi-kəhf Dini Tarixi Abide Kompleksində, “Came” 

məscidində, Zaviyyə-Mədrəsə binasında və Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsində əsaslı təmir, bərpa və 

yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir. Bundan başqa, muxtar respublika ərazisindəki tarixi abidələrin 

mühafizəsi və öyrənilməsi məqsədilə onların pasportlaşdırılması başa çatdırılmış, “Naxçıvan abidələri” 

ensiklopediyası hazırlanaraq çap olunmuşdur. 
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Son illərin dünya iqtisadiyyatında ən gəlirli sahələrdən biri də turizmdir. Muxtar respublikanın sosial-

iqtisadi inkişafındakı tərəqqi, ekoloji cəhətdən təmiz iqlimi, tarixi-mədəni və tarixi abidələrlə zənginliyi buraya 

gələn turistlərin sayının ildən-ilə artmasına səbəb olur. 2008-ci ilin may ayında islam Konfransı Təşkilatına üzv 

ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə Naxçıvanda keçirilən” Dini və sağlamlıq turizmi: mənəvi və fiziki 

istirahətin təşkili” mövzusunda beynəlxalq konfrans muxtar respublikanın turizm imkanlarının təbliğində 

mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. 2008-ci ildə muxtar respublikaya Azərbaycan Respublikasının digər 

bölgələrindən və xarici ölkələrdən gələnlərin sayı 219 min nəfərdən çox olmuşdur ki, bu da 2007-ci illə 

müqayisədə 55,5 faiz çoxdur. 

 

Hüquq-mühaflzə orqanları ilə iş 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, 

vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, qəbul edilmiş 

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” və 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublika sının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” qanunlara uyğun 

olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin statusu artırılaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisində Azərbaycan Respublikasının Ağır Cinayətlərə Dair işlər üzrə Hərbi Məhkəməsinin yurisdiksiyasını 

həyata keçirməyə başlamışdır. 

2008-ci ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər Kollegiyası haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və həmin qanun əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vəkillər 

Kollegiyası fəaliyyətə başlamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Hüquq institutlarının 

inkişafı haqqında” 2006-cı il 2 noyabr tarixli fərmanına uyğun olaraq hüquq-mühafizə orqanlarının maddi-

texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılaraq ən yüksək standartlar səviyyəsinə çatdırılmışdır. jl ərzində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Məhkəməsinin, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Məhkəməsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad Məhkəməsinin, Kəngərli və Sədərək rayon 

məhkəmələrinin, Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssisəsinin, Babək Rayon Polis Şöbəsinin və Cəhri Polis 

Bölməsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəngərli və Sədərək rayon 

şöbələri-nin, Ordubad, Kəngərli və Sədərək rayon prokurorluqlarının yeni inzibati binaları tikilmiş, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Daxili işlər Nazirliyinin Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Xidmətinin, Naxçıvan Şəhər 

Prokurorluğunun, Şərur Rayon Prokurorluğunun inzibati binalarının yenidən qurulması, Sədərək Rayon Polis 

Şöbəsinin inzibati binasının təmiri başa çatdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun inzibati 

binasının yenidən qurulması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polis 

İdarəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 8 saylı Məntəqə Tipli Cəzaçəkmə 

Müəssisəsinin və 21 saylı Xüsusi Müəssisəsinin inzibati binalarının tikintisi davam etdirilmişdir. 

Muxtar respublikanın cinayətsiz region, Naxçıvan şəhərinin isə təhlükəsiz şəhər olması istiqamətində 

tədbirlərin görülməsi davam etdirilmiş, hüquq maarifləndirmə və profilaktika işi gücləndirilmiş, 2007-ci ildə 60 

hadisə qeydə alınmışdırsa, 2008-ci ildə hüquqpozmaların sayı 3,5 dəfə azalaraq 17 hadisə təşkil etmişdir. 

Qeyd olunan bu pozitiv meyilli sosial-iqtisadi inkişaf və makroiqtisadi sabitlik ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu əvəzolunmaz dövlət siyasətinin, inkişaf strategiyasının bu gün də layiqincə 

davam etdirilməsi nəticəsində gündən-günə inkişaf edərək dünya ölkələri arasında öz layiqli yerini tutan 

müstəqil, suveren Azərbaycanın və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-

iqtisadi, sosial-mədəni həyatının təkmilləşməkdə olduğunu bir daha sübut edir. 

Statistik faktlar və iqtisadi təhlillər deməyə əsas verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da inkişaf 

yüksələn xətlə gedir. Həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər muxtar respublikanın ictimai tərəqqisini və 

iqtisadi inkişafını, ən əsası isə əhalinin layiqli yaşayış səviyyəsini təmin etməkdədir. 

 

Respublika.-2009.-8 fevral.-№30.-S. 3-4 
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Tarixi nailiyyət 
 

Sabah Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 85 ili tamam olur. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan MR-in 85 illik yubileyinin ölkəmizdə geniş qeyd edilməsi 

üçün 2009-cu il fevralın 6-da sərəncam vermişdir. 

Sərəncamda göstərilir ki, qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik 

Naxçıvan diyarı çətin, mürəkkəb və eyni zamanda parlaq inkişaf yolu keçmişdir. Əsrlərdən bəri Şərq aləminin 

elmi-mədəni mərkəzlərindən biri kimi şöhrət tapmışdır. Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı cəsarətli 

addımlar bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi 

proseslərə müsbət və həlledici təsir göstərmişdir. Muxtar respublika bu gün də milli dövlət quruculuğu 

prosesinin fəal iştirakçısıdır, ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına və intellektual potensialının 

gücləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir. 

Naxçıvan torpağı məmləkətimiz üçün həmişə strateji əhəmiyyət kəsb edən bir bölgə olub. 

Arxeoloqların fikrincə, əlverişli təbii-coğrafi mövqeyə malik olan bu diyarda əcdadlarımız qədim daş dövründən 

məskən salıblar. Qazma, Əshabi-kəhf, Daşqala və Kilid mağaralarından əldə edilən çoxsaylı maddi-mədəniyyət 

nümunələri də deyilənləri təsdiqləyib. 

Şərur rayonunun Tənənəm kəndi yaxınlığındakı Qazma mağarasında aparılan arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində 22 mədəni təbəqə aşkara çıxarılıb. 22 metr uzunluğunda olan bu mağarada aparılan tədqiqatlar 

zamanı çoxlu sayda heyvan sümükləri ilə yanaşı daşdan hazırlanmış əmək alətləri qeydə alınıb. Daş 

məmulatlarının hazırlanma texnikası və tipoloji xüsusiyyətləri ərazidə qədim insanların paleolit dövründən 

məskunlaşdığını göstərib. 

Eramızdan əvvəl dördüncü minilliyin sonu, ikinci minilliyin əvvəllərində isə Naxçıvan ərazisində 

Oğlanqala, Govurqala, Çalxanqala kimi qala - şəhər məntəqələri fəaliyyət göstərib. Ötən ilin yay mövsümündə 

Oğlanqala qədim yaşayış yerində beynəlxalq ekspedisiyanın iştirakı ilə aparılan qazıntılar nəticəsində mixi yazı 

nümunəsi də üzə çıxarılıb. 

Böyük dövlətlərin siyasi maraqlarının kəsişdiyi ünvan 

AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doktoru, professor İsmayıl Hacıyevin dediyinə görə, tarixin 

sonrakı məqamlarında Naxçıvan diyarı mürəkkəb, çətin və maraqlı bir inkişaf yolu keçib. Şərqlə Qərbi 

birləşdirən qədim İpək yolunun üstündə yerləşən bu diyar fatehlərin, böyük dövlətlərin siyasi maraqlarının 

kəsişdiyi ünvana çevrilib. Bu səbəbdən də onun mənsub olduğu və yaşadığı siyasi tarixin böyük bir qismi 

yadellilərə qarşı mübarizədə keçib. Eramızdan əvvəl VIII əsrdə Manna dövlətinin tərkibində olan, sonralar 

skitlər tərəfindən ələ keçirilən Naxçıvan daha sonra Midiya, eramızdan əvvəl VI əsrdə Əhəmənilər tərəfindən 

işğal olunub. Eramızdan əvvəl IV əsrdə Makedoniyalı İsgəndərin ordusunun hücumuna məruz qalan imperiya 

dağıldıqdan sonra Atropatena dövlətinə qatılan Naxçıvanı bizim eranın 624-cü ilində Bizans imperatoru II İrakli 

ələ keçirib. VII əsrin 40-cı illərində isə bölgəni ərəb qoşunları işğal ediblər. 

IX-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətlərinin tərkibinə daxil olan Naxçıvan təkcə ayrılmaz parçası 

olduğu Azərbaycanın deyil, həm də Yaxın və Orta Şərqin gözəl və əzəmətli şəhərlərindən birinə çevrilir. XII 

əsrdə isə Naxçıvan Azərbaycanın Atabəylər-Eldəgizlər dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra onun qüdrəti 

daha da artır. XIII-XIV əsrlərdə isə o, Xarəzmşahların, monqolların, Qızıl Ordanın dağıdıcı yürüşlərinə məruz 

qalsa da, bütün dövrlərdə öz mədəniyyətini, dövlətçiliyini və tarixi ərazisini qoruyub saxlaya bilib. 

Tarixin gərgin və təzadlı anları 

1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın əsas ərazisindən təcrid olunmuş Naxçıvanın nə qədər gərgin və 

təzadlı bir dövr yaşadığını belə bir fakt da sübut edir ki, qısa müddətdə burada iki xarici dövlətin - ABŞ və 

İngiltərənin general-qubernatorluğu fəaliyyət göstərib. 

O dövrdə Azərbaycan əraziləri hesabına öz dövlətini yaradan ermənilər təkcə əzəli dədə-baba 

yurdumuz olan Zəngəzuru ələ keçirməklə kifayətlənmək istəməyiblər. Onlar qədim oğuz-türk yurdu olan 

Naxçıvana da sahib çıxmaq istəyiblər. Yeni yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şimalda bolşeviklərin, 

cənubda ermənilərin hərbi təcavüzündən ehtiyatlanaraq barışdırıcı siyasət yeritməsi, qədim Azərbaycan şəhəri 

olan İrəvanı ermənilərə güzəştə getməsi, tərəddüd göstərərək Naxçıvan diyarının Azərbaycan torpağı olduğunu 

elan etməməsi də “Böyük Ermənistan” ideyasını hansı yolla olursa-olsun gercəkləşdirmək istəyən daşnakların 
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əl-qolunu daha da açmasına səbəb olub. Bu dövrkü tarix isə bölgə və onun əhalisi üçün həqiqətən də ağır və 

təlatümlü dövr olub. Belə ağır və məşəqqətli dövrdə ermənilərin silahlı basqınlarına mərdliklə sinə gərən 

Naxçıvan əhalisi yenə də yeganə xilasını Azərbaycanın tərkibində qalmaqda görüb. Türkiyə dövlətinin bu 

dövrdə siyasi və hərb cəhətdən bölgəyə göstərdiyi kömək əvəzsiz rol oynayıb. 1918-ci ilin iyulunda, 

Azərbaycan Xalq Cümhuruyyətinin yenicə möhkəmləndiyi dövrdə Kazım Qarabəkir paşanın komandanlığı ilə 

Naxçıvana gəlmiş XI Qafqaz ordusu ermənilərin qovulmasında naxçıvanlılara olduqca böyük kömək edib. Elə 

həmin ilin noyabr ayında yaradılan Araz Türk Cümhuriyyəti də əhalinin erməni işğalçılarına qarşı mübarizəyə 

səfərbərliyə alınmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Cəmi beş ay fəaliyyət göstərən bu qurum torpaqlarımızın 

erməni daşnaklarının əlinə keçməsinə imkan verməməklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünə 

xidmət etdi. Onu da qeyd edək ki, paytaxtı Naxçıvan şəhəri olan bu siyasi qurumun ərazisi təxminən 16 min 

kvadratkilometr, əhalisi 1 milyon nəfərə yaxın olub. Həmin qurum təkcə Naxçıvan bölgəsindəki əraziləri əhatə 

etməyib. Onun çevrəsindəki ərazilər - Sərdarabad, Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Mehri də bu respublikanın 

tərkibində olub. 

Zorla siyasiləşdirilmiş Naxçıvan məsələsi 

Akademik İsmayıl Hacıyevin fikrincə, əgər 1918-1920-ci illərdə ermənilərin Naxçıvanı işğal etməklə 

bağlı cəhdləri daha çox hərbi və siyasi müstəvidə aparılmışdısa, 1920-ci ilin aprelində bolşeviklərin 

Azərbaycanı işğal edəndən sonra daşnak Ermənistanının ərazi iddiası mərkəzi hakimiyyətin regional siyasəti 

səviyyəsinə qaldırıldı. O zamankı “fəhlə-kəndli hökuməti”nin apardığı bu məkrli siyasət Naxçıvanın öz fəhlə və 

kəndlilərinin qətiyyətli mövqeyi nəticəsində uğursuzluğa düçar oldu. Belə ki, 1921-ci ilin əvvəlində 

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş rəy sorğusunda Naxçıvan 

əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan mahalının muxtariyyət statusunda Azərbaycanın tərkibində qalmasına səs 

vermişdir. Bundan sonra ermənilərin zor gücünə, hərbi yolla Naxçıvanı işğal etmək niyyətləri baş tutmadı. O 

dövrdə Ermənistanın ilk baş naziri olmuş şəxs də etiraf etməyə məcbur olmuşdur ki, “Naxçıvan və Şərurda 

inzibati tədbirlərlə qayda-qanun yarada bilmədik. Silaha əl atmağa, qoşun yeritməyə və qırğın törətməyə məcbur 

olduq. Vedibasar, Şərur və Naxçıvan kimi mühüm yerlərdə öz hakimiyyətimizi, hətta silah gücünə də qurmağa 

nail ola bilmədik. Məğlub olduq və geri çəkildik”. 

Naxçıvan məsələsi eyni zamanda fəal diplomatiya və siyasət meydanına da çıxarılmışdır. Onun siyasi 

aktuallığını belə bir fakt da təsdiq edir ki, bu məsələ 1919-cu ildə bir neçə dəfə Zaqafqaziya Seymində, 1918-

1920-ci illərdə dəfələrlə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, Türkiyə Respublikasının və Ermənistanın milli 

şuralarında və parlamentlərində, 1919-cu ildə Versal sülh konfransında, 1920-1921-ci illərdə Azərbaycan və 

Ermənistan inqilab komitələrində, 1921-ci il martın 16-da Rusiya Kommunist Bolşeviklər Partiyasının Siyasi 

Bürosunda, 1920-1921-ci illərdə Rusiya Xalq Komissarları Sovetində müzakirə mövzusuna çevrilmişdir. 

Naxçıvanın tarixi taleyi isə yalnız 1921-ci ildə böyük uzaqgörənliklə imzalanmış iki beynəlxalq sənəddə - 

Moskva və Qars müqavilələrində öz əksini tapa bildi. Martın 16-da Moskvada imzalanan müqavilə Naxçıvanın 

artıq mövcud olan ərazi statusunu təsbit edərək ona Azərbaycan protektoratı altında muxtariyyət verilməsini 

müəyyənləşdirdi. Oktyabrın 13-də Cənubi Qafqazın sovet respublikaları ilə Türkiyə hökuməti arasında Rusiya 

nümayəndəsinin iştirakı ilə bağlanan Qars müqaviləsi əvvəlki müqavilənin şərtlərini daha da möhkəmləndirdi. 

20 maddədən və 3 əlavədən ibarət olan bu müqavilənin beşinci maddəsi Naxçıvanın gələcək statusundan bəhs 

edir. Orada deyilir ki, “Türkiyə hökuməti, sovet Ermənistanı və Azərbaycan hökumətləri Naxçıvan vilayətinin 

hazırkı müqavilənin üçüncü əlavəsində göstərilən sərhəd daxilində Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi 

təşkil etməsinə razıdırlar”. Müqavilənun müddətsiz imzalanması bölgənin gələcək taleyi üçün də böyük 

əhəmiyyət kəsb etdi. 

Zorla siyasiləşdirilmiş Naxçıvan məsələsi məhz bu müqavilələrlə əhalinin arzu və tələbinə uyğun 

olaraq həll edildi. Bu halda Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində muxtar respublika kimi qalması imkanı 

reallaşdı. 

Muxtariyyət tarixinin başlanğıcı  

Ən yeni tariximizdən bu həqiqət də məlumdur ki, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 1920-ci ilin 

aprelində qurulsa da, bu hakimiyyətin strukturları Naxçıvanda 3 ay sonra - yalnız iyul ayının 29-da yarandı. 

Bahadur Vəlibəyovun başçılığı ilə XI Ordunun 300 nəfərlik bir hissəsi Gorus-Biçənək-Kolanı istiqamətindən 

keçərək, Naxçıvana daxil oldu. Naxçıvan şəhərində hərbi inqilab komitəsi və müdafiə şurası yaradıldı. Bir qədər 

sonra diyarın başqa bölgələrində də inqilab komitələri və yerli hakimiyyət orqanları təşkil olundu. Sovet 
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hakimiyyəti Naxçıvanın bütün ərazisində 1921-ci ilin yanvarınadək qurulub başa çatdırıldı. Həmin ilin 

sentyabrında isə Naxçıvan Xalq Komissarları Soveti yaradıldı. 

1922-ci ilin yanvarında Naxçıvanda sovetlərin birinci qurultayı keçirildi. Diyar İnqilab Komitəsi ləğv 

olundu və Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi yaradıldı. 1922-ci ilin dekabrında I Zaqafqaziya sovetlər 

qurultayı Naxçıvan məsələsi üzrə qəbul etdiyi xüsusi qərarda Naxçıvanın muxtariyyət statusunda Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiq etdi. 1923-cü ilin əvvəlində III Ümumnaxçıvan sovetlər qurultayı 

Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Xalq Komissarları Sovetini buraxdı, bunun əvəzində Diyar İcraiyyə 

Komitəsi və onun komissarlıqlarını yaratdı. Bu qurultay Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının muxtariyyət 

hüquqlarında Azərbaycanın tərkibinə qatılması məsələsini geniş müzakirə etdi və ayrıca bəyanatla bölgənin 

Azərbaycana daxil olmasını vacib saydı. 

1923-cü il dekabr ayının 31-də Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan diyarının 

Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi haqqında qərar 

qəbul etdi, bunun təsdiqini Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsindən xahiş etdi. 1924-cü il yanvarın 8-də 

Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan diyarının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına 

çevrilməsi barədə qərar qəbul etməklə Azərbaycanın tərkibində saxladı. 

Naxçıvan MSSR-in Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1924-cü il yanvarın 18-də keçirilmiş birinci 

plenumu həmin qərarı təsdiq etdi və bundan sonra Azərbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1924-cü il 9 

fevral tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar diyarının Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi 

təsdiq olundu. 

Muxtar ərazi statusunun möhkəmləndirilməsi 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olmasını rəsmən qəbul etməyə məcbur olan Ermənistan yenə də 

bu torpağa olan ərazi iddialarından, onu özünə birləşdirmək niyyətindən əl çəkmək istəmir. Ermənilər yenə də 

məkrli niyyətlərini həyata keçirməyə çalışırlar. Nəticədə Moskvadakı himayədarlarının köməyindən istifadə 

edərək Naxçıvanın bəzi torpaqlarını qoparıb öz ərazilərinə birləşdirə bilirlər. 1929-cu ildə Zaqafqaziya MİK-nin 

qərarı ilə muxtar respublikanın 657 kvadrat kilometr ərazisini - Şərur dairəsinin Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, 

Şahbuz nahiyyəsinin Oğbin, Ağxəç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy, Ordubad qəzasının isə Qorçevan kəndləri 

Ermənistana verildi. Aradan bir il ötməmiş Ordubad dairəsinin Aldərə, Lehvaz, Astazur və Nüvədi yaşayış 

məntəqələri də qonşu dövlətə “peşkək” edilərək həmin ərazidə Mehri rayonu yaradılır. Bu məkrli siyasət 

nəticəsində Naxçıvan ərazi cəhətdən Azərbaycandan ayrı düşür. 

Naxçıvanın muxtar ərazi statusunun möhkəmləndirilməsində ötən illər ərzində qəbul olunmuş 

konstitusiyaların böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Muxtar respublikanın 1926-cı il aprelin 18-də V Ümümnaxçıvan 

Sovetlər Qurultayında qəbul olunmuş birinci Konstitusiyasında və sonrakı konstitusiyalarda Naxçıvan 

Azərbaycanın tərkibində Muxtar Respublika kimi təsbit olunmuşdur. Göründüyü kimi, Naxçıvanın muxtariyyəti 

1918-1921-ci illərdə bölgədə baş verən proseslər, ona bilavasitə təsir edən daxili və xarici amillər, diyarın 

coğrafi-siyasi vəziyyəti və beynəlxalq müqavilələr sayəsində mümkün olmuşdur. 

Zamanında gündəmə gətirilən məsələ 

Naxçıvanın ərazisi kimi, onun muxtariyyət statusu da zaman-zaman məkrli erməni hiylələrinə məruz 

qalıb. 1990-cı ilin iyul ayında xalqımızın mərd və mübariz oğlunun siyasi təqiblər ucbatından Moskvadan 

Naxçıvana gəlməsi, burada yaşayıb, fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanın başı üzərində dolanan siyasi 

oyunlardan, ərazisini erməni işğalından, muxtariyyətini isə ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etdi. Bu illərdə 

ümummilli liderimizin muxtar respublika parlamentində xüsusi bəyanatla çıxış etməsi, 1992-ci ilin mart ayında 

Türkiyə Respublikasına səfəri zamanı Moskva və Qars müqavilələrini yenidən gündəmə gətirərək dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətinə yönəltməsi Naxçıvanın muxtariyyət statusuna 

ikinci ömür verdi. Naxçıvan üçün ağır bir zamanda qardaş Türkiyənin birmənalı mövqeyi də Ermənistana öz 

təcavüzkar hərəkətlərini həyata keçirməyə mane oldu. 1992-ci ilin may ayında - Şuşa və Laçın şəhərlərinin 

işğalı dövründə Naxçıvana qarşı məkrli planların alt-üst olunmasında məhz bu amil önəmli rol oynadı. Məhz 

həmin ilin may günlərində dünyanın 57 dövləti Ermənistanın Naxçıvana qarşı təcavüzkarlığını pisləmiş, NATO 

isə bu barədə xüsusi bəyanatla çıxış etmişdir. 

Amma istər xaricdə, istərsə də daxildə bu yeniliklərə, müsbət dəyişikliklərə qısqanclıqla yanaşanlar, 

onu gözü götürməyən qüvvələr də tapıldı. AXC-Müsavat iqtidarı dövründə, daha doğrusu, 1992-ci ilin oktyabr 

ayında yerli cəbhəçilər Naxçıvanın muxtariyyət statusunu ləğv etmək üçün dövlət çevrilişinə əl atanda ulu öndər 
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onlara ibrətamiz və tutarlı şəkildə belə cavab vermişdi: “Mən həyatımdan keçərəm, lakin Naxçıvanı 

Azərbaycandan ayırmaram”. Ondan bir il əvvəl isə Naxçıvanı Azərbaycan üçün “kor bağırsaq” hesab edən Ayaz 

Mütəllibov da hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün antikonstitusion tədbirlərə əl atmışdı. Hamıya da məlum idi ki, 

vəzifə hərisləri tərəfindən bu addımlar yalnız və yalnız xalqımızın müdrik oğlu Heydər Əliyevin siyasi 

meydandan uzaqlaşdırılmasına yönəldilmişdi. 

Muxtariyyət tarixində yeni mərhələ 

1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi (referendum) ilə qəbul edilən Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət 

statusu verilir. Buradan isə belə bir məntiqi həqiqət doğur ki, əgər 1921-ci ildə bağlanmış Moskva və Qars 

müqavilələri Naxçıvanın tarixi-hüququ statusunu müəyyənləşdirmişsə, ölkəmizin müstəqilliyi dövründə qəbul 

olunan Əsas Qanunumuz ilə Naxçıvanın statusu ali hüquqi qüvvəyə qaldırılır. Yeni Konstitusiyanın 8-ci fəsli 

bütövlükdə “Naxçıvan Muxtar Respublikası” adlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi olması barədə müddəanın muxtar respublikanın statusunu müəyyən edən maddəyə daxil edilməsi 

mühüm əhəmiyyət daşımaqla bərabər dünya təcrübəsinə də uyğunlaşdırılır. 

1998-ci ilin dekabr ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul olunur. 

Həmin il yanvarın 14-də ölkə başçısı Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Komissiyasının iclasında muxtar respublikanın Konstitusiya layihəsi geniş müzakirə olunur. 

Həmin iclasda dahi rəhbər qəbul olunacaq konstitusiyanın ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı və muxtar 

respublikanın taleyi üçün oynayacağı rola toxunaraq demişdi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, onu 

qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün 

ona xidmət edən çox böyük amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”. 

Lakin Azərbaycanın bəzi müxalif siyasi dairələri, 1992-1993-cü illərdə olduğu kimi, bu dövrdə də 

muxtar respublikanın statusu ilə bağlı əsassız iddialar, bu statusu ləğv etməyə çağıran təkliflər irəli sürməyə 

başladılar. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun beynəlxalq müqavilələrə əsaslandığını unudan bir sıra simasızlar 

bəyanatlar verərək bölgənin yeni konstitusiya layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun 

gəlmədiyini iddia edirdilər. Onların əsas bəhanəsi də bu idi ki, guya unitar dövlətdə muxtariyyət ola bilməz. 

ADP-nin yaydığı bəyanatda isə deyilirdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir qurum kimi saxlanılması 

Konstitusiyada təsbit olunmuş Azərbaycanın unitar dövlət olması prinsipinə ziddir. 

Dünyanın bir sıra unitar dövlətlərində - Finlandiya, İtaliya, İspaniya, Çin, Gürcüstan və Danimarkanın 

inzibati-ərazi quruluşunda muxtar qurumların mövcudluğu bu müddəaların da tamamilə əsassız olduğunu 

göstərdi. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyi ilə 

bağlı yaradılan dövlət komissiyasının iclasında böyük yanğı və narahatçılıqla demişdi ki, təəssüflər olsun ki, 

bizim daxilimizdə də müxalifətə mənsub olan, “Naxçıvana muxtariyyət verilməməlidir”, “muxtariyyət ləğv 

olunmalıdır” fikirləri söyləyən bəzi şəxslər, yaxud Naxçıvanın Konstitusiyasının qəbul olunmasına mənfi 

münasibət göstərənlər istər-istəməz Azərbaycana düşmən mövqeyində duran ermənilərin həmin iddialarına 

kömək edirlər. 

Uğurla davam etdirilən siyasət  

Naxçıvanın muxtariyyat statusunun qorunması və möhkəmləndirilməsi Heydər Əliyevin düşünülmüş 

və uzaqgörən siyasətində həmişə üstün yer tutub. Elə buna görə də müdrik insan siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı 

dövrlərində bu diyarın möhkəmlənməsinə və onun inkişafına xüsusi qayğı göstərib. Geniş auditoriya 

qarşısındakı çıxışlarının birində bununla bağlı belə deyib: “Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, 

Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan 

Naxçıvan haqqında planlarım yerinə yetirilsin”. 

Prezident İlham Əliyev də bu ənənəni, siyasi xətti uğurla davam etdirir. Muxtar respublikaya səfərləri 

çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin birində dövlət başçımız bu amilə toxunaraq belə deyib: “Xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvana çox diqqətlə yanaşırdı. Ona görə yox ki, burada anadan olmuşdu, 

bura onun vətəni idi. Ona görə ki, siyasi xadim kimi Naxçıvanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini çox gözəl başa 

düşürdü”. 

Bir neçə kəlmə də muxtar respublikada dövlət idarəetmə quruluşu haqqında. Təbii ki, bölgənin 

yerləşdiyi geostrateji mövqe, başlıcası isə ölkənin əsas hissəsi ilə onun ümumi sərhədinin olmaması burada 
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muxtar idarəetmə sisteminin təsis olunmasını zəruri edib. Bu idarəetmə sistemi ölkəmizdə mövcud olan dövlət 

quruluşundan bir qədər fərqlidir. Əgər ölkəmiz bu sahədə prezidentli respublika quruluşuna malikdirsə, muxtar 

respublikada dövlət idarəetməsi parlament hakimiyyəti üsulu ilə həyata keçirilir. 

Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun fikrincə, ümummilli liderimizin müəyyən 

etdiyi quruculuq xətti, ölkəmizin bütün regionları kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasını da inkişaf və tərəqqi 

yoluna çıxarıb. Bu səbəbdən də muxtar respublika iqtisadi və sosial böhrandan nəinki qısa vaxt ərzində yaxa 

qurtara bilmiş, həmçinin onun dayanıqlı və dinamik inkişafı da təmin edilib. Ötən il ərzində burada iqtisadi 

inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul istehsalının həcminin 29 faiz artması da həyata keçirilən 

tədbirlərin məntiqi davamı olub. 

Bir sözlə, Naxçıvanın muxtariyyəti həqiqi mənada onun qazandığı tarixi nailiyyət olub. Muxtar 

respublikanın bugünkü varlığı və inkişafı da onun real bəhrəsi olub. Görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər 

bunlarla da bitmir. Ümummilli liderimizin sözləri ilə desək, “Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş 

başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük amildir.” 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.-2009.-8 fevral.-N 30.-S.4. 
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Naxçıvan - Qoca Şərqin qapısı 
 

Aparılan arxeoloji qazıntılar sübut edib ki, Naxçıvan İkiçayarası, Assuriya, Misirlə sıx ticarət 

əlaqələrində olub 
 

Şərqin ən qədim sivilizasiya məskənlərindən olan Azərbaycan ərazisi arxeoloji abidlərlə zəngindir. 

Burada ən qədim insanlar yaşamış və özlərinin maddi mədəniyyət nümunələrini yaradıblar. Azərbaycanın 

belə bir diyarlarından biri də ən qədim Naxçıvan şəhəri olub. Burada aşkar olunan Qazma mağarası (Şərur 

rayonu) göstərilir ki, bu diyarda ən qədim insanlar yaşayıb və özlərinin tarixi izlərini qovublar. 

Sonrakı eneolit və tunc dövründə burada daimi ardıcıl həyat tərzi olub. Tunc dövründə sənətin 

müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə əlaqədar bu şəhər Şərqin mühüm sənət və ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilib. 

Ərazidə sənətin müxtəlif sahələri dulusçuluq, memarlıq, toxuculuq, zərgərlik, ağac emalı kimi sahələri geniş 

inkişaf edib. Bütün bunlar da Naxçıvan şəhərinin və onun əhatə etdiyi ərazidə daxili və xarici ticarətin inkişaf 

edib genişlənməsində böyük rol oynayıbdır. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan maddi mədəniyyət 

şeyləri göstərir ki, Naxçıvan ərazisi qədim şərq ölkələri olan İkiçayarası, Assuriya, Misirlə sıx ticarət 

əlaqələrində olub. Bütün bu iqtisadi ticarət əlaqələri şəhərin daha da inkişaf etməsində mühüm rol oynayıb. 

Bunu həm də şəhərin memarlıq tikililərinin üslubunda da aydın görmək olar. Şəhərin və onun ətrafında olan 

yaşayış məskənlərinə, Şərq ölkələrinə xas olan memarlıq nümunələri böyük təsir göstərib. 

Antik dövrdə Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın Şərq dünyası ilə əlaqələrində daha önəmli rol oynayıb. 

Şəhərin adı həm yunan Roma, həm də orta əsrlər dövrünün yazılı mənbələrində geniş əks olunub. 

Qədim yunan coğrafiyası Ptolomeyin xəritəsində antik dövrdə Azərbaycanda 29 yaşayış məskəninin 

adı çəkilib. Onların arasında Naxçıvan şəhəri "Naksuana" kimi qeyd olunub. Naksuana sözünü tədqiqatçılar 

"Şirin sular" məskəni kimi qiymətləndiriblər. Görünür о zaman şəhər özünün mədən suları ilə həm Şərqdə, həm 

də yunan dünyasında tanınıb. 

Makedoniyalı İskəndərin Şərqə yürüşündən sonra ellinizm başqa ölkələr kimi Azərbaycana, habelə 

onun qədim diyarı olan Naxçıvana da hərtərəfli təsir göstərib. Daha doğrusu, şəhər ellinizm dünyası ilə bağlı 

olub. Bunu şəhərin ətrafından, о cümlədən Qarabağlardan (Şərur rayonu), xaraba Gilandan (Ordubad rayonu) 

tapılan Makedoniyalı İskəndərin, habelə Sələvki hökmdarlarının pulları da aydın göstərir. Naxçıvan şəhərinin 

ellinizm dünyası ilə əlaqələrində heç şübhə yoxdur ki, onun coğrafi mövqeyi, tunc dəmir dövründə mövcud 

olmuş ticarət yolları da mühüm rol oynayıb. Həmin ticarət yolları antik dövrdə Naxçıvanı həm Təbrizi, həm də 

İkiçayarası, Aralıq dənizi və Qara dəniz sahili ölkələrilə də sıx əlaqələndirilib və birləşdirilib. Məlumdur ki, о 

zaman Şərqlə Qərbi birləşdirən "Böyük İpək yolu həm su, həm də quru yollarından ibarət olub. Yolun quru 

hissəsi Orta Asiyadan Parfiya vasitəsilə Atropatenaya oradan da Təbriz, Ərdəbil və Naxçıvan vasitəsilə müxtəlif 

istiqamətlərə doğru genişlənmişdir". İpək yolunun bir hissəsi Qazaka-Naxçıvan vasitəsilə də daha işlək olub. 

Bunu antik müəlliflərdən Strabon, romalı tarixçi Böyük Pliniyin məlumatları da aydın göstərir. Onların 

məlumatlarından aydın olub ki, antik dövrdə Naxçıvan şəhərinin həm Qərb, həm də Şərq dünyası ilə bağlı 

olmuş sıx iqtisadi mədəni cəhətdən bağlılığı olub. Bütün bunlar da şəhərin iqtisadi, mədəni cəhətdən inkişaf 

etməsində böyük rol oynayıb. 

Antik dövrdə Azərbaycan, о cümlədən Naxçıvan şəhəri də zəngin təbii sərvətlərə malik olub, bu 

regionda istehsal olunmuş sənət şeyləri də Şərq və Qərb dünyasında şöhrət qazanıb. Bunu antik müəlliflərin 

Azərbaycanın şəhərləri, əkinçiliyi, maldarlığı, dəvəçiliyi haqqında olan məlumatları da aydın göstərir. 

istehsal olunan balıq, balıq məhsulları, ipək parçaları, duz məhsulları, (Naxçıvan şəhəri), bəzək əşyaları 

(Təbriz, Ərdəbil) nəinki Şərqdə, həm də yunan-Roma dünyasında tanınmış və orada geniş ticarət 

əlaqələrində istifadə olunub. Romalı tarixçi Böyük Pliniyin məlumatlarından aydın olur ki, bu zaman 

Azərbaycanda istehsal olunan ipək parçalar Yunanıstanda olan Mileet yunundan geri qalmayıb. Bəzi 

keyfiyyətlərinə görə ondan da üstün olub. Məlumdur ki, Naxçıvan ərazisi qədim zamanlardan mineral suyu 

və duz mədənləri ilə zəngin olub. Ola bilsin bu cür strateji məhsullar da antik və orta əsrlərdə yerli əhalinin 

tələbatını ödədikdən qalan hissəsi satılmaq üçün yaxın və uzaq ölkələrə aparılıb. Bu cür əhəmiyyətli 

məhsullar həmçinin şəhərin Yaxın Şərq ölkələrində tanınmasında mühüm rol oynayıb. 

Yazılı və arxeoloji mənbələrdən aydın olur ki, antik və erkən orta əsrlərdə Naxçıvan şəhəri və onun 

ərazisinin Roma dünyası, Sarmat-Alanlarla, ərəb dünyası ilə də sıx əlaqəsi olub. Parfiya dövləti Azərbaycanın 
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cənub hissəsini ələ keçirmək uğrunda mübarizə etdiyi bir vaxtda qonşuluqda Şimali Qafqazda yaşayan Alanların 

tez-tez hücumuna məruz qalıb. Bu hücumlar çox təhlükəli olduğundan parfiyalılar romalılarla uzun müddət 

davam edən aramsız müharibələri dayandırıb sülh müqaviləsi imzalayıblar. Məhz bu dövrdə Alanların 

Azərbaycanla, о cümlədən Naxçıvanla əlaqələri yaranıb. Bunu Alanlara məxsus qəbirlərin Mingəçevir və 

Naxçıvandan aşkar olunması da aydın göstərir. Həmin qəbirlərdən müxtəlif formalı Sarmat-Alan silahları və bə-

zək əşyaları aşkar edilib. Əslində о zaman Albanlarla müttəfiq olan Sarmat-alanların Azərbaycanla düşmənçilik 

münasibətləri olmayıb. Bu da onu göstərir ki, antik dövrdə alanların Mingəçevir və Naxçıvan şəhərləri ilə 

iqtisadi-ticarət əlaqələri olub. 

Naxçıvanın təbii sərvətləri o, zaman uzaq Roma dünyasının və xilafətin də nəzər diqqətini cəlb edib. 

Onlar hər vasitə ilə strateji mövqeyinə görə Naxçıvan şəhərini ələ keçirməyə çalışıblar. Məhz belə bir şəraitdə 

Parfiya və Roma pulları Naxçıvan ərazisinə daxil olub. Onların içərisində daha çox Parfiya hökmdarlarının, 

qismən də olsa Roma solidlərinə də rast gəlirik. Naxçıvan ərazisində aşkar olunan Parfiya hökmdarlarının 

pullarının çoxu da (II Mitrdat Qotarz və başqaları) o, zaman Parfiyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan paytaxtı 

Ekbatana şəhərində kəsilib. 

Erkən orta əsr ərəb mənbələrində Naxçıvan şəhəri ilə bağlı çox maraqlı məlumatlar var. Ən çox 

maraqlı məlumatlara Abu-Dilafın "Tarixi qeydlər"-ində rast gəlirik. Onun məlumatları daha çox 

inandırıcıdır. O, məlumatdan aydın olur ki, onun özü şəxsən Təbrizdən gələrkən Naxçıvanda olub və oranın 

müalicə və mədən suları ilə şəxsən özü tanış olub. O, yazır ki, biz gəlib Naxçıvan yaxınlığında bir göl 

sahilində dayandıq, yerli əhali buranı dəri xəstəliyinin müalicə olunduğu yer adlandırırdı. Məni səfərdə 

müşahidə edən şəxs heç bir məhəl qoymadan paltarını çıxarıb, həmin göldə çimdi və biz bir az getdikdən 

sonra onun dərisində olan xəstəlik, о cümlədən qoturluq xəstəliyi tamamilə sağaldı. 

Naxçıvan şəhərinin xilafət dünyası daha canlı əlaqəsini göstərən ən möhtəşəm abidə müqəddəs Əsabü-

Kəhf abidəsidir. İslamın müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimdə adı çəkilən bu müqəddəs yer Naxçıvan şəhərini 

nəinki ərəb dünyasında habelə Qərb dünyasında tanıdır. İnsanların daima ziyarətgahına çevrilmiş bu yer onu 

göstərir ki, şəhər islam dünyasının mühüm dini mərkəzlərindən biri olmaqla, onlarla sıx bağlı olub. Sonrakı 

dövrlərdə Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın xarici dövlətlərlə iqtisadi, ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayıb. Bu 

cür təbii sərvətlərə, strateji mövqeyə malik Naxçıvan şəhərini daima yadelli işğalçılar bədnam qonşular ələ 

keçirməyə çalışıblar. Hələ 1914-1918-ci illərdə Antantanın "Naxçıvan" mandatı olub və bu şəhəri ələ keçirməyi 

planlaşdırıblar. Lakin onlar buna nail ola bilməyiblər. 

Uzun müddət bədnam qonşularımız olan ermənilər bu şəhər haqqında ərazi iddiaları irəli sürüblər. Bu 

ideya 1991-ci il SSRİ dağıldıqdan sonra onlar tərəfindən daha yayılıb. Lakin o, ideyanın heç bir hüquqi asası 

olmayıb və olmayacaq. Naxçıvan şəhəri antik dövrdə olduğu kimi bu gün da Azərbaycanın ən mühüm sənət, 

elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Naxçıvan həmişə Azərbaycanın Şərqə çıxış qapısı olub və bu gündə 

İranın, Türkiyə ilə əlaqələrində önəmli yol oynayır. 

 

İbadulla MƏMMƏDOV, 

ADPU-nun dosenti,  

Hacı Tofiq SEYİDOV 

 

Azad Azərbaycan. - 2009.-28 yanvar - №13 (1505)- S. 6. 
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Naxçıvan MR: Aqrar bölmənin inkişafında yeni mərhələ 
 

Əhalinin etibarlı ərzaq təminatı sosial dayanıqlığın, iqtisadi sabitliyin və hərbi gücün başlıca 

meyarıdır 

Günü-gündən yeniləşən Azərbaycanımızın Naxçıvan bölgəsi XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq 

özünün sürətli inkişaf dövründə ötən hər ili sosial-iqtisadi həyatda əldə olunan mühüm dəyişkənliklərlə başa 

vurur. Bu illərdə uğurla həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı istiqamətində 

muxtar respublikanın iqtisadi strategiyasına uyğun olaraq bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Bu da 

blokada vəziyyətində olan muxtar respublikada sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün bazis rolunu 

oynamış, yeni iş yerlərinin açılmasına, nəticədə adamların maddi-rifah halının yüksəldilməsinə öz müsbət 

təsirini göstərmişdir. 

Müstəqil dövlət quruculuğunun ilk illərində çox çətin tarixi sınaqlardan çıxmış Naxçıvan Muxtar 

Respublikası bir sıra sosial-iqtisadi proqramların və onların icra mexanizmlərinin həyata keçirildiyi bölgələrdən 

olmuş, digər sahələrdə olduğu kimi kənd təsərrüfatında da xüsusi mülkiyyətə əsaslanan infrastrukturların 

formalaşdırılması istiqamətində aparılan işlərdə həmişə ön mövqedə qərarlaşmışdır. Bölgədə aqrar islahatların 

inkişaf strategiyası hələ müstəqil dövlət quruculuğunun ilk illərində - ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olarkən hazırlanmışdır. Yaxın keçmişə nəzər salacaq 

görərik ki, o dövrdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin 1992-ci ildə “Naxçıvan MR - də zərərlə işləyən kolxoz və 

sovxozlar haqqında”, həmçinin “Rentabelli işləməyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının 

özəlləşdirilməsi barədə təkliflər haqqında” qərarları ictimai əmlakın özəlləşdirilməsi istiqamətində atılan ilk 

addımlar olmuşdur. 

Bundan başqa, Naxçıvan Ali Məclisinin müxtəlif vaxtlarda qəbul etdiyi “Aqrar islahatların əsasları”, 

“Kəndli-fermer təsərrüfatının yaradılması”, “Özəlləşdirmə proqramları haqqında” qərarları və digər mühüm 

sənədlər aqrar bölmədə əsaslı islahatların həyata keçirilməsində mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanda ilk dəfə 

olaraq torpaq islahatlarının həyata keçirilməsinə məhz bu bölgədə başlanmışdır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev Muxtar Respublikada aparılan quruculuq işlərini belə ifadə etmişdir: “Bizim 

məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın bütün sosial məsələləri öz həllini tapsın. Naxçıvanın timsalında 

biz bunu görürük. Burada həm sosial sahəyə diqqət göstərilir, həm də iqtisadi inkişaf çox sürətlə gedir, yeni 

müəssisələr, fabriklər, zavodlar açılır, quruculuq işləri aparılır. Mən çox sevinirəm, qürur hissi keçirirəm ki, 

Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvanda belə gözəl işlər görülür”. 

Muxtar respublikanın coğrafi mövqeyi aqrar bölmənin inkişafına çox uyğun gəldiyindən bu sahəyə 

daha çox diqqət yetirilir. “Naxçvan Muxtar Rekspublikasının (2005-2008-ci illər) sosial-iqtisadi regional 

Proqamı”na uyğun olaraq aqrar bölmədə dövrün tələblərindən irəli gələn ayrı-ayrı sahələrin inkişafı üçün çevik 

qərarlar qəbul edilir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” və digər 

qəbul edilmiş sənədlərdən irəli gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi, fermerlərə, kənd adamlarına maliyyə 

dəstəyinin göstərilməsi, sahibkarlığın inkişafı, regionda infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi əhalinin 

istehlakında yerli məhsulların xüsusi çəkisinin artmasını təmin etmişdir. 

Keçən mövsüm taxılçılığın inkişafı ilə bağlı görülən tədbirlər məhsuldarlığın yüksəldilməsinə zəmin 

yaratmışdır. Bütün qəbul edilmiş müvafiq qərar və sərəncamlar nəticə etibarı ilə aqrar bölmədə maddi-texniki 

bazanın möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynamışdır. Muxtar respublikada ərzaq mallarının istehsalı ilə 

istehlakı arasında nisbət ildən-ilə birincinin hesabına artmaqdadır. Ərzaq məhsullarının istehlakı 2007-ci ildə 

adambaşına taxıl məhsulları üzrə 174,5 kq (o cümlədən çörək və çörək məhsulları üzrə 138,8 kq), ət və ondan 

hazırlanan məhsullar üzrə 43,4 kq, süd məhsulları üzrə 177 litr, yumurta üzrə 126 ədəd, kartof üzrə 91,1 kq, 

tərəvəz üzrə 140,6 kq, meyvə və giləmeyvə üzrə 88,5 kq, şəkər üzrə 31,5 kq, bitki yağı üzrə 8,7 kq, balıq 

məhsulları üzrə 1,2 kq təşkil etmişdir. 

2008-ci ildə aqrar bölmədəki istehsalçılara 4 milyon 528 min manatlıq kredit verilməsi nəticəsində 

əkin sahələrinin ümumi sahəsi 59 min hektara çatdırılmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları güzəştli 

şərtlərlə 1 milyon 263 min manatlıq mineral gübrə ilə təmin edilmişlər. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmidar 

Cəmiyyəti tərəfindən 84 ədəd yeni texnika gətirilərək istehsalçıların ixtiyarına verilmişdir. Bütün bu işlərin 

nəticəsi olaraq 2008-ci ildə 135 milyon 797 min manatlıq ərzaq məhsulları istehsal edilmiş, o cümlədən 

sahələrdən strateji əhəmiyyət kəsb edən 87 min 305 ton taxıl, 34 min 309 ton kartof toplanılmışdır. Sahibkarlıq 
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subyektlərinin sayı artırılaraq 66 hüquqi, 1555 fiziki şəxsə çatdırılmışdır. Ötən dövr ərzində ümumi daxili 

məhsulda özəl bölmənin payı 86 faiz, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında isə 97 faizə yüksəlmişdir. 

Ancaq buna baxmayaraq aqrar bölmədə makroiqtisadi sabitlik və əhalinin pul gəlirlərinin artdığı 

dövrdə işgüzar fəallığın artırılması, yoxsulluğun minimum həddə endirilməsi, torpaqdan, sudan, işçi 

qüvvəsindən səmərəli istifadə olunması, əkinçilikdə texniki təchizatın yaxşılaşdırılması, bitkiçilik və 

heyvandarlıq məhsullarının artırılması, aqrotexniki, fitosanitar və baytarlıq xidməti mədəniyyətinin 

yüksəldilməsi dövrün tələbindən geri qalırdı. Xüsusilə, əhalinin ərzaq təminatında təhlükəsizliyin və keyfiyyətin 

yüksəldilməsi, nəhayət bunları həyata keçirə biləcək yüksək kadr potensialının keyfiyyətcə müasir dövrün 

tələbatı səviyyəsində yetişdirilməsi və digər məsələlər öz həllini gözləyirdi. 

Həmçinin muxtar respublikada aparılan aqrar islahatların nəticəsi kimi kənd təsərrüfatında tələbata 

uyğun strateji istiqamətlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi, dünya standartlarına cavab verə biləcək emal 

müəsissələrinin yaradılması, yerli istehsalın artırılması ilə onların idxalının tədricən azaldılması və digər 

problemlərin həlli üçün uzunmüddətli proqramların hazırlanmasına ciddi ehtiyac duyulurdu. Belə bir vaxtda 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 avqust 2008-ci il tarixli sərəncamına müvafiq olaraq Naxçıvan Ali 

Məclisi “2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” haqqında 

sərəncam verdi. Bu sərəncamla aqrar bölmənin inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyuldu. 

Dövlət proqramında muxtar respublikada bitki və heyvan mənşəli ərzaq məhsulları istehsalının 

artırılması, əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli məhsullarla təmin olunması, ərzaq təminatı sisteminin institusional 

inkişafının həyata keçirməsi və sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması kimi istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. 

Bu illlər ərzində dənli bitkilərin əkin sahələrinin 38 min hektara, məhsuldarlığın hər hektardan 40 sentnerə, 

ümumi istehsalın 150 min tona, kartof istehsalı həcminin 45 min tona, tərəvəz və bostan bitkilərinin istehsalının 

120 min tona, meyvə məhsullarının həcmini 45 min tondan çox, şəkər çuğundurunun əkin sahələrini 3 min 

hektara, yem bitkilərinin əkin sahələrini 12 min hektara qədər genişləndirilməsi, ət istehsalını 25 min tona, süd 

və süd məhsulları istehsalını 100 min tona qədər artırılması, sənaye üsulu ilə illik quş əti istehsalını 3 min tona, 

yumurta istehsalını 70 milyon ədədə qədər yüksəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Çünki əhalinin etibarlı ərzaq 

təminatı sosial dayanıqlığın, iqtisadi sabitliyin və hərbi gücün başlıca meyarıdır. 

Artıq muxtar respublikada həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində özəl mülkiyyətə əsaslanan 

münasibətlərin formalaşması prosesi başa çatmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında özəl bölmənin 

xüsusi çəkisi 99,8 faizə yüskəlmişdir. 2007-ci ildə aqrar bölmədə real gəlir orta hesabla 4 faiz artmışdır. 

Bununla yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, kreditləşdirmənin günün tələbləri səviyyəsinə 

çatdırılması, əldə olunmuş müxtəlif növ məhsulların saxlanmasının təmin edilməsi, bütün mövsümlər ərzində 

satış bazarlarına ayrı-ayrı ərzaq məhsullarının çıxarılmasında fasiləliyin aradan qaldırılması, məhsulların 

satışında qiymət sabitliyinin qorunub saxlanılması və s. kimi problemlər gündəmdə duran əsas 

problemlərdəndir. 

2008-ci ildə muxtar respublikada kartof, meyvə və tərəvəzin saxlanılması üçün 2 soyuducu anbar, 

ərzaq məhsulları terminalı, taxılın uzunmüddətli saxlanılması üçün 18 min ton tutuma malik, qısamüddətli 

saxlanılması üçün isə 20 min tonluq anbar tikilib istifadəyə verilmişdir. Ancaq görülmüş tədbirlərlə yanaşı, 

muxtar respublika ərazisində ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı məhsullarının artırılması üçün stimullaşdırıcı təsirə malik 

olan, işlək mexanizmə əsaslanan istehsalçı - alıcı - satıcı şəbəkəsinin yaradılmasına, pul dövriyyəsinin 

sürətləndirilməsi üçün satış bazarlarının genişləndirilməsinə, bir sıra yeyinti məhsullarının saxlanılma 

müddətinin uzadılması, ixracat şəbəkəsinin yaradılması üçün iri tutumlu xüsusi anbarların, soyuducu 

kameraların tikilməsinə, yerli və idxal məhsullarının keyfiyyətinə nəzarətin artırılmasına ciddi ehtiyac duyulur. 

Bu yaxınlarda Naxçıvan şəhərində ərzaq mallarının keyfiyyət müayinəsinin aparılması üçün yeni müasir tipli 

laboratoriyanın istifadəyə verilməsi mütəxəssis rəylərinin ciddi nəzərə alınması imkanlarını artırmışdır. 

Aqrar bölmənin inkişaf etdirilməsi kənd əhalisinin, xüsusilə, sərhədyanı yaşayış məntəqələrində 

adamların məşğulluğunun artırılmasına, nəticədə şəhərlərə axının qarşısının alınması sahəsində mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Müxtəlif ekoloji-coğrafi ərazilərində 6 iqlim, 10-dan çox tipə aid çoxlu sayda torpaq 

növlərinə məxsus olan düzən, dağətəyi və dağlıq ərazilərindəki əkinə yararlı sahələrdə müvafiq kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin becərilməsinin genişləndirilməsi, məhsuldarlığının artırılması üçün geniş imkanlar mövcuddur. 

Regionda meyvəçilik və üzümçülük xüsusi iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən biridir. Ancaq mövcud 

meyvə bağları hələlik daxili bazarı və qismən kiçik həcmli emal müəssisələrinin tələbatını ödəmək imkanına 
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malikdir. Meyvə ixracının təşkili üçün müvafiq ərazilərdə özəl fermer təəssüratlarından ibarət infrastrukturların 

təşkili eyni sort tərkibli yeni meyvə bağlarının salınması nəticəsində mümkündür. 

Ərazidə tədqiqatlar nəticəsində öyrənilmiş müxtəlif vaxtlarda yetişən alma sortlarından “Ordubad 

gözəli”, “Rəcəbi”, “Şada alması”, “Kükü alması”, “Qızıləhmədi”, “Toz alma”; armud sortlarından “Abasbəyi”, 

“Qızıl armud”, “Sarı şəkəri”, “Qış armudu”, şaftalı sortlarından “Tərəlli”, “Şərəlli”, “Ağ nazlı”, “Qırmızı nazlı”, 

“Zəfərani”; ərik sortlarından “Abutalibi”, “Badam ərik”, “Sarı şalax”, “Qırmızı şalax”; alça sortlarından məşhur 

“Naxçıvan göycəsi” və müxtəlif gilas, gilənar, badam, heyva, qoz sortlarından ibarət meyvə plantasiyalarının 

salınması, toplanmış məhsulların yüksək səviyyədə qablaşdırılaraq xarici bazarlara çıxarılması muxtar 

respublika büdcəsinə xeyli maddi gəlir gətirməklə gələcəkdə kəndlərimizdə əhalinin məşğulluğunun 

artırılmasında mühüm rol oynayardı. Hazırda dağətəyi və dağlıq ərazilərdə meyvəçiliyin genişləndirilməsi, 

meyvə bağlarının bərpası, sort tərkibinin yeniləşdirilməsi və digər işlər uğurla həyata keçirilir. 

Muxtar respublikada üzümçülüyün çox qədim tarixi vardır. Keçən əsrin 70-80-ci illərində regionun 

iqtisadi həyatında çox mühüm rol oynayan aqrar bölmənin bu sahəsi Mixail Qorbaçovun məlum alkoqolizmə 

qarşı mübarizə proqramı əsasında kütləvi məhv edilməyə başlandı. Qısa müddətdə bütün şərab emalı zavodları 

məhv edildi. Üzüm genefonduna çox ciddi ziyan vuruldu. Aborigen üzüm sortları ancaq həyətyanı sahələrdə 

qorunub saxlanıldı. Əlbəttə, belə xoşagəlməz hal uzun müddət davam edə bilməzdi. Artıq 2002-ci ildən üzüm 

sahələrinin genişləndirilməsi işlərinə başlanıldı. 2005-ci ildə muxtar respublikanın 923 hektarlıq üzüm 

plantasiyasından 13280 ton məhsul toplanıldı. 

Hazırda kənd əhalisinin məşğulluğunun və maddi gəlirlərinin artırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb 

edən üzümçülüyün genişləndirilməsinə fəal və doğma münasibət bərpa olunmaqdadır. Dövlət proqramında 

üzümçülüyün inkişaf etdirilməsi, süfrə sortları istehsalının artırılmasının nəzərdə tutulması bu sahəyə dövlət 

qayğısının artdığını göstərir. Muxtar respublikada həm əhalinin ehtiyacının təmin olunması, həm də xarici 

ölkələrə ixrac edilməsi məqsədilə yüksək keyfiyyətli üzüm məhsullarının istehsalının təşkili, ixtisaslaşdırılmış 

fermer təsərrüfatları şəbəkəsinin yaradılması, daxili və xarici ticarət dövriyyəsi üçün “Sarı kişmişi”, “Qırmızı 

kişmişi”, “Qara kişmişi”, “Miskalı”, “Şəfeyi”, “Muxtarı” və digər yüksək keyfiyyətli süfrə sortlarından ibarət 

plantasiyaların salınması artıq həlli vacib problemlərdəndir. Yüksək keyfiyyətli qurudulmuş kişmiş istehsalının 

təşkili və xarici bazarlara çıxarılması xüsusi diqqət tələb edən sahələrdəndir. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, 

yeni üzüm bağlarının salınmasında yerli sortlardan geniş istifadə olunması daha məqsədəuyğundur. Azərbaycan 

MEA Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda ərazidəki üzüm sortları toplanılaraq qorunmuş, 150 

sortdan ibarət “üzüm genefondu” kolleksiya bağı yaradılmışdır. Çox müxtəlif genetik xüsusiyyətləri, yetişmə 

müddətləri və iqtisadi səmərəliliyi ilə diqqəti cəlb edən süfrə, universal və texniki üzüm sortları gələcəkdə 

müxtəlif məqsədli yeni üzüm plantasiyalarının salınmasında istifadə olunacaqdır. 

Əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması muxtar respublika rəhbərliyinin daim diqqət 

mərkəzindədir. Bu məqsədlə aqrar bölmədə səmərəli istehsal mühitinin yaradılması, toplanan məhsulların 

saxlanılması, satış infrastrukturlarının yaradılması, qabaqcıl sığorta sistemindən istifadə olunması, elmi 

yeniliklərin tətbiqi, kadr potensialının daim yeniləşdirilməsi, bu sahəyə maliyyə dəstəyinin genişləndirilməsi və 

maddi marağın artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmaqdadır. Muxtar respublikada işgüzar quruculuq 

mühiti davam edir. Üçüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı sessiyasında muxtar 

respublika Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov öz çıxışında 2008-ci ildə görülən işlərə yekun vuraraq demişdir: 

“Təbii ki, görülən işlərlə, quruculuq sahəsində əldə olunan naliyyətlərlə kifayətlənməyəcək, bundan sonra da 

ümummilli liderimizin yolunu davam etdirərək doğma Azərbaycanımızın quruculuq salnaməsini layiqli 

nümunələrlə zənginləşdirəcəyik”. 

 

Varis QULİYEV 

Olaylar.2008.-25 dekabr.-N.226.-S.4 
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Tanrının millətimizə sonsuza qədər lütfü... “Bu, bizim dilimizdir” 
 

Müsahibimiz AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor 

müavini, filologiya elmləri namizədi Firudin Rzayevdir. 

 

Firudin müəllim, dilimiz ilk dəfə nə zaman Azərbaycan dili şəklində ortaya çıxmış və nədən 

məhz «Azərbaycan dili» adlandırılmışdır?  

-Azərbaycan dilinin mükəmməl bir şəkildə formalaşması tariхi prosesi, onun geniş arealda ünsiyyət 

vasitəsinə çevrilməsi zamanı çox qədim dövrlərin ictimai-siyasi hadisəsi olmaqla ən azı 5 min ildən artıq bir 

tarixlə səsləşməkdədir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, e.ə IХ əsrdən eramızın IХ əsrinə kimi olan hadisələri 

özündə cəmləşdirən «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanımızdakı boyların nə tariхi, nə də dili geniş tədqiq 

olunmamış, onun şeir üslubunda yazılma amilinin keçdiyi təkamül yoluna diqqət yetirilməmiş, bu şeir 

mükəmməlliyinin səbəbi araşdırılmamışdır. Dilin sabit ünsiyyət vasitəsi kimi böyük bir tayfa birlikləri 

toplumunda hakim mövqe qazanması 10-15 min illik bir tariхi təkamül prosesinin nəticəsi olsa da, dilimiz bu 

zaman əhatəsində öyrənilməmiş, yaхın bir dövrün, ХI əsrin bir хatiratı «Azərbaycan dili» ifadəsini qəbul 

etməyə əsas vermişdir. Yadımıza salaq, Хətib Təbrizinin həmyerlisi ilə danışığına maraq göstərən Əbül Ülanın 

«Siz hansı dildə danışırdınız» sualına cavab «Azərbaycan dilində» ifadəsi olmuş, bu da həm dilimizin, həm də 

хalqımızın ХI əsrdən formalaşması kimi səhv bir elmi nəticəni ortalığa çıхarmışdır.  

-Belə demək mümkünsə siz bu sual-cavabdakı «Azərbaycan dili» ifadəsini ilkin hesab etmirsiniz. 

O zaman Azərbaycan dilinin tariхi hansı dövrlərlə səsləşir?  

-Bizə məlumdur ki, hazırkı Azərbaycan dilimiz Oğuz dilləri ailəsinə daхildir. Oğuzlar isə ok-ittifaq, 

birlik, uz/as türklərinin toplumu olmaqla ok-as «oğuz» şəklində As türklərinin birliyi idi. Asərlər, yəni müasir 

azərlər e.ə III minilliyin ortalarından güclü türk toplumu olmaqla Kiçik Asiya, Ön Asiya, Orta Asiya kimi böyük 

ərazilərdə aparıcı qüvvə idi və onlar bu adları tariхə yazan qədim və çoх böyük güc sahibi Azər türklərinin ulu 

əcdadları olmuşlar. Ən qədim və qədim dövrlərin tariхi hadisələrinin aхarına təsir edən Azər tayfa adına sonrakı 

dövrlərdə bəyliklərin yaranması ilə əlaqədar «bay» və məkan ifadə edən «kan» sözləri də qoşulmuş 

«Azərbaycan» adı formalaşmışdır ki, təbii dilimizdə bu adı mənimsəmişdir. Bunu sübut edən tariхi faktlar 

asərlərin - azərlərin e.ə. minilliklərdə qaya yazılarına qədər düşmüşdür. «As er budun erdi», «As ere ben 

bolğayın temiş», «As budunığ yokattımız» ifadələrinin tərcümədə «As хalqı vətən oldu», «As ərə mən olun 

dedim», «As ölkəsi, vətəni yoх oldu» kimi ifadələr bu хalqın tariхinin və dilinin qədim salnaməsidir. Asərlərin 

çoх əskilərə söykənən Osk-Ask əlifbaları olmuş, bu işarə hərflərdən finikiyalılar, latınlar, albanlar, gürcülər 

bəhrələnmişdir. Türk tamğa, hərf və as əlifbası ilə bu işarələrin müqayisəsi də fikrimizin doğruluğunu təsdiq 

edir. Asərlərin əlifba sisteminə daхil olan işarələri Qobustan, Kəlbəcər, Pirallahı, Nüvədi və s. ərazilərimizdən 

tapılan yazı işarələrində də görmək mümkündür. Qədim tariхçilərdən Herodot, Strabon, Plutarх və b. öz 

yazılarında keçmiş Azərbaycan ərazisinin Asiya adlanmasını göstərmişlər. Asər dili Bütöv Azərbaycan (İrəvan 

хanlığı və Cənub torpaqlarımız), Dəmir qapı Dərbənd, Gürcüstan ərazilərində aparıcı dil olmuş, Doğu Anadolu, 

Dəclə və Fərat çaylarının yuхarı aхarları, Suriya və İrak yaхaları, Orta Asiya, Altaylar və Krım türklərinə qədər 

areal bir dil böyuklüyündə yaddaşlara hopmuş, türk хalqlarının ünsiyyət vasitəsinə çevrilmişdir. Hazırda 

sadalanan bu fantastik ərazinin türkləri oğuz dil ailəsinə daхil olan türk boylarıdır. Bunlar isə əski as dilini 

daşıyan oğuz-as varisləridir. Sözün farsların iddia etdikləri azər-«od» sözü ilə heç bir bağlılığı yoхdur və azər-

«od» ifadəsi хalqımızı 5 min ildən artıq bir tariхdən uzaqlaşdırmaq qəsdində siyasi uydurmanın məhsuludur.  

-Bütün bunlar çoх maraqlı faktlar və elmi dəlillərdir. Məhz bu yöndən görkəmli 

şəхsiyyətlərimiz, dövlət хadimlərimiz dilimiz haqqında qiymətli fikirləri olmuşdur. Ana dili haqqında 

sizin də fikrinizi bilmək maraqlı olardı...  

-Ən əvvəl onu qeyd edim ki, qədimlərdən günümüzə kimi Əssar Təbrizi, Хətib Təbrizi, Nizami, 

Füzuli, Nəsimi, Vaqif, Cəlil, Cavid kimi söz sahiblərinin, Mirzə Kazımbəy, Əhməd Cəfəroğlu, Həmid Araslı, 

Dəmirçizadə, Bəkir Çobanoğlu kimi böyük dilçilərimizdən sonra dilimiz haqqında yeni söz demək çətindir. 

Yalnız onu deyə bilərəm ki, Azər-Azərbaycan dili Tanrının millətimizə sonsuza qədər bir lütfüdür.  

-Dilimiz həmişə yad dillərin təsirinə məruz qalmasını necə izah edərdiniz? Bunu Azərbaycan 

хalqının tarixin müхtəlif dövrlərində bir sıra işğallarla üz-üzə gəlməsi ilə əlaqələndirmək olarmı?  
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-Bəli. Çoхsaylı işğallar, əsasən də ərəb, fars, rus, bəzi hallarda isə Osmanlı Türklərinin işğalları 

dilimizdə хeyli ərəb, fars rus və Osmanlı türk sözlərinin izlərini saхlamaqdadır. Əgər yadımıza salsaq Türk 

Cümhuriyyətinin yarandığı dövrdən bir qədər sonra burada «Dil inqilabı» keçirildi və хeyli yad sözlər türk 

dillərimizdəki sözlər və arхaizmlər hesabına leksikondan çıхarıldı. Bizə belə gəlir ki, bu inqilab bizdə də 

keçirilməli fel kökləri üzərində yad sözlərin qarşılıqları yaradılmaqla orfoqrafiya lüğətimizə daхil edilməlidir... 

 -Tariхin müхtəlif dövrlərinə nəzər salsaq, görərik ki, dövrün müхtəlif təbəqəli qabaqcıl 

ziyalıları ana dilimizi uca tutmuş, onun yaşaması uğrunda mübarizə aparmışlar. Ana dilimizin 

formalaşmasında çoх böyük хidmət göstərən və dilimizi dövlət dili səviyyəsinə qaldırılmasına çalışanlar 

barəsində nə deyərdiniz?  

-Söylədiyiniz kimi tariх boyu ziyalılarımız bu dilin yaşaması, dövlət dili səviyyəsinə yüksəlməsi üçün 

az qala bir ömrü mücadilə etmiş, onun saflığı, əbədiyaşarlığı üçün səy göstərmişlər. Burada haqlı olaraq belə bir 

sual da çıхa bilər ki, bəs aparılan mübarizənin məqsədi nə ilə bağlı idi və hər tariх dönəmində buna bir səbəb var 

idimi? Əgər tariхə nəzər salsaq bayaq sadaladığımız dövlətlərin ərazisinin az qala yarısı Oğuz səltənəti idi. 

Onların dil uğrunda mübarizə aparmasına hər hansı bir səbəb yoх idi. Lakin Dədə Qorqud zamanında İnal Sız 

Yavquy хanın İslam dininə meyili və Qorqud atanın tövsiyəsi ilə Oğuz səltənətinin İslam dinini qəbul etməsi, 

sonrakı işğallar ərəb üsul-idarə sistemi dilimizə inanc qorхusundan dolayı minlərlə ərəb, bəzən də fars sözlərinin 

qarışdırmış, elə bunun nəticəsində də bir qrup sözlərimiz ümumişləklikdən aralanmış, leksikonumuzdan qopub 

arхaikləşmişdir. Dilimizin İslam dini amilində tənəzzülünü görən ziyalılarımız məhz bir vaхtlar dilin 

assimiliyasiya olunması acısından dolayı mübarizə aparmış, onu tamam itmək təhlükəsindən qorumuşlar. ХVI 

əsrdə isə şah babamız Хətayi dilimizi tam qorumaq üçün dövlət dili səviyyəsinə yüksəltməyə çalışsa da buna 

nail ola bilməmişdir.  

-Bu gün yeniyetmə və gənclərimizin хarici dilləri öyrənməyə böyük maraq göstərməsi müхtəlif 

dillər əhatəsində olan ana dilimizi gələcəkdə yad dillərin təsirinə məruz qoya bilər... 

 -Çoх dil bilmək ana dilinə arхa çevirmək deyil. İstər mədəniyyətimiz və ədəbiyyatımızın, istər tariх 

və arхeologiyamızın, istərsə də memarlıq incəsənətimiz və rəssamlıq əsərlərimizin хaricdə tanıtdırılmasında bu 

gün ümumişlək ünsiyyətə sahiblənmiş dillərin öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Biz adət və ənənələrimizi 

əlimizdən alan yad geyim, musiqi, davranış qaydaları, əхlaqi keyfiyyətlərdən qorunmalıyıq. Qədim adət və 

ənənəmiz üzərində köklənmiş bütün mirasımıza arхa çevirməməli, əksinə öz mədəniyyətimizin bütün sahələrini 

хarici dövlətlərə aşılamağa çalışmalıyıq. Bütün bunların mayasında isə ana dilimiz dayanır. Hazırkı müstəqil 

dövlətçiliyimizdə ana dilimizin inkişafı və təkmilləşməsi üçün hər cür şərait eləcə də dövlət qayğısı var. 

Naхçıvan Muхtar Respublika rəhbərinin birbaşa şəхsi səyi və milli təəssübkeşliyi ilə gündən-günə gözəlləşən 

şəhərimizin mərkəzində qoyulmuş "Ana dili" abidəsi, qədim abidələrin ensiklopediya şəklində yüksək 

keyfiyyətlə nəşri, хarici arхeoloqların ərazimizdə arхeoloji aхtarışlara cəlb olunması, Gəmiqaya daş 

yaddaşımızın tədqiqi istiqamətində ekspedisiyaların təşkili, daşınmaz əmlak olan hər qəbildən tikintilərin 

yüksək memarlıq üslubunda başa çatdırılması, təkcə son 5 ildə minə yaхın belə tikililərin təhvili və sair 

məsələlər bu qayğının təkzibolunmaz nümunələridir. Hər birində tariхimiz, memarlıq üslubumuz və onların 

adında isə dilimiz yenidən həyata qayıtmaqdadır. 

-Bilmək istərdik Naхçıvanda ali təhsil alan хarici vətəndaşlara Azərbaycan dilinin öyrədilməsi 

hansı səviyyədədir?  

-Хarici tələbələrin dilimizi yüksək səviyyədə öyrənməsi üçün universitetlərimizdə yüksək biliyə malik 

alimlərimiz və peşəkar müəllimlərimiz var. Хarici tələbələrin 5 ildə dilimizi mükəmməl öyrənməməsi 

müəllimlərin deyil tələbələrin günahıdır. İki və ya üç il SSRİ məkanındakı hərbi hissələrdə, rus dilini öyrənirdik. 

Onların oхuduğu yer isə, hər cür şəraiti olan, dünya universitetlərini bəzi məqamlarda qabaqlayan ali təhsil 

ocaqlarıdır...  

-Ukrayna şairi B. Oleynik demişdir: «Hansı dilin zərurətindən danışsaq, bizi alqışlayır və 

beynəlmiləlçi adlandırırlar. Amma çalışıb ana dilinin zərurətindən danışan kimi, anasının dilini 

bilməyən, ona həqarətlə baхanlar bizə şubhə ilə yanaşır, ən yaхşı halda bizi «geri qalmış adam», özünü 

isə irəli getmiş, mədəni və müasir adam hesab edir». Necə düşünürsünüz gələcəkdə bizləri belə bir 

təhlükə gözlüyürmü?  

-Хeyir, aparıcı dillərə yiyələnmək elə böyüklük deyil, dilin ifadə imkanlarının genişlənməsidir. Etiraf 

edək ki, uzun illərin işğalı qanımızda da müəyyən «qarışıqlıq» yaratmışdır. Hər kəs bu yöndə özünü uca tutursa, 
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çoх dilə sahib olmaqla Milli kökünə yadlaşırsa bu əqli nasazlıq əlamətidir. Dilinə хor və üstən aşağı təkəbbürlü 

baхanların kökü şübhəlidir. Bir də ki, bir məsəl var: «Keçmişinə güllə atanı, gələcək topa tutar»... 

Söhbətləşdi: Türkanə BƏYLƏRLİ 

Olaylar.2008.-25 dekabr.-N.226.-S.4 
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Nuhun yurdu - Hun yurdu: Naxçıvan 
 

"Naxçıvanın özünəməxsus təbiəti, təbii sərvətləri, torpağı, təbii abidələri də, təəssüf olsun ki, 

indiyə qədər lazımi dərəcədə öyrənilməyib, bəlkə də düz olardı deyim ki, heç öyrənilməyibdir. Bunlara, 

mənim irəli sürdüyüm məsələlərin öyrənilməsinə böyük ehtiyac var. Ona görə ki, Naxçıvan Azərbaycan 

xalqının tarixində, ümumiyyətlə, Azərbaycan anlayışında çox böyük yer tutur". 

HEYDƏR ƏLİYEV 

 

Dünyada qaya rəsmləri çoxdur. Nuhun gəmisi və böyük daşqınla bağlı təsvirlər yalnız Naxçıvanda - 

Gəmiqayada və Bakı yaxınlığında - Qobustanda əks olunub. 

Nuhun tufanı ilə əlaqədar sonuncu, ümumi elmi fikir belədir: "Nuh əfsanəsi Şumer mənşəlidir". 

Akademik İsa Həbibbəyli yazır ki, Nuh əfsanəsi bütün dünyaya yayılıb. Yer üzündə elə bir xalq yoxdur ki, bu 

əfsanədən xəbərsiz qalsın və Nuhu öz babası hesab etməsin. İnsan yaşayan 5 qitədə, hər ölkədə, hətta Sakit 

okean adalarında "Nuhun gəmisinin dayandığı yer" - dağ, təpə nişan verilir: Avropada, Asiyada, Amerikada 

və Avstraliyada. Bir sözlə, Nuhun gəmisinin yan aldığı dağlar - Gəmiqayalar saysız qədər çoxdur. Bibliyaçılar 

daha çox Türkiyə ərazisindəki Ağrı dağını, müsəlmanlar isə Suriyadakı Cudi dağını "Nuhun dayanacağı" 

hesab edirlər. 

Naxçıvandan - Gəmiqayadan söhbət düşəndə isə elmi mübahisələr siyasi niyyətlərlə toqquşur. 

Ermənilərin Naxçıvana işğalçı nəzəri ilə baxmaqları Nuh əfsanəsinin "bu yalnız erməni əfsanəsidir" - 

uydurmasını da meydana gətirib. Ermənilərə havadarlıq edən bəzi rus müəllifləri bununla əlaqədar "Bibliya 

Nuhu", "Bibliya Nuhunun qəbrinin Naxçıvanda tapılması". "Naxçıvanda-Gəmiqayada Bibliya Nuhuna 

("Bibleyskiy Noy") heykəl-abidə qoyulması" haqqında səs-küy qaldırmışdılar. Bu niyyətlə də 2005-ci ilin 

may-avqust aylarında Naxçıvana rus soyadlı erməni ekspedisiyasının səfəri təşkil edilməli idi. Bu kor niyyətin 

qarşısı alındı. 

Nuhun tufanını, böyük daşqını "dünya daşqını" kimi xəbər verən ilk yazılı mənbə azı 5000 il yaşı olan 

Şumer dastanı "Bilqamıs"dır. "Bilqamıs"dan əvvəl isə heç bir yazı yoxdur. Belə yazı yalnız Azərbaycanda-

Gəmiqaya və Qobustanda ilk dəfə bu sətirlərin müəllifi tərəfindən aşkar olunub. 

Nuhun həm də münəccim-astronom olduğu haqqında məlumatlar yayılıb. Bunlar da "Bilqamıs"da yox-

dur. Qobustandakı rəsm sübut edir ki, həmin məlumatların mənbəyi Azərbaycandır. Rəsmdə tufanı qarşılamağa 

hazırlaşan adamlar göyə tuşlanmış xüsusi astronomik cihazlarla ulduzları müşahidə edirlər. 

 

Bəzi məqamlar diqqəti çəkir. 

1. Nuhun Gəmisinin qaya rəsmləri. "Bilqamıs dastanı"ndakı təsvirlərə uyğun gəlir. Gəminin eni, uzunu, 

hündürlüyü haqqında "Bilqamıs" belə yazır: 

"Sən bütün canlıları yığıb gəminə yüklə, 

Qoy, dördkünc olsun sənin 

Düzəldəcəyin gəmi, 

Eni də uzununa, qoy, tən olsun düz gəlsin" 

Qobustandakı rəsm "Bilqamıs"dakı sözləri əyani şəkildə təsdiq edir. Yəni, "Bilqamıs" yazır, Qobustan 

isə əyani olaraq təqdim edir, göstərir. Bu, Qobustanda eni uzununa bərabər olan, dördkünc, nəhəng gəmi 

rəsmidir. 

2. Nuhun gəmisinin "sualtı gəmi" forması Gəmiqayadakı rəsmlərdə aydın görünür. "Bilqamıs"da isə bu 

formadan söhbət getmir. 

3. Gəmidə insanların fəryad etmələri, Tanrını: Utunu-Günəşi, Kitabı, tanrıçılığın digər atributlarını: 

İşığı-Şiri, Yazın ilk soraqçısı - Keçini və s. köməyə çağırmaları da "Bilqamıs"da yoxdur. Cəmiqayadakı 

rəsmlərdə isə bunlar aydın nəzərə çatdırılır.  

"Bilqamıs" dastanında bu məqam da xatırlanmır. Deməli, Naxçıvanda-Gəmiqayada vulkan daşlarına 

həkk olunan rəsmlər "Bilqamıs"dan daha qədim dövrlərə aiddir. Gəmiqaya və Qobustan "Bilqamıs"ı yox, 

"Bilqamıs" Gəmiqaya və Qobustanı təkrar edir. Müqayisə edək: 

Nuhun adı: 

1. "Bilqamıs"da-Utnapişti. 
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2. Bibliyada-Noy. 

3. Quranda-Nuh. 

4. Naxçıvanda-Gəmiqayada-Gəmi rəsmlərinin üstünə Gün və Ut (Utu) yazılıb. Məhz "Gün" adı sonrakı 

adların (Utnapişti, Noy, Nuh) məzmunu üçün baş koddur. 

Nuhun qədim "Nooh" şəkli də eyni "Gün" sözünün törəməsidir. "Bilqamıs"da Utnapişt. Tanrının 

məsləhəti ilə nəhəng gəmi düzəldib insan nəslini və bütün canlı aləmi xilas etdiyinə görə, mükafat olaraq əbədi 

ömür-ölməzlik qazanır və tanrıların cərgəsinə daxil edilir: 

Utnapişti adam idi. 

İndən belə Tanrılara tay olacaq! 

O, əbədi sağ qalacaq. 

Ulu-ulu çaylar üstə yurd salacaq! (Tərcümə İsmayıl Öməroğlunundur). 

Bu, tanrıçılığın Yaradılış fəlsəfəsindən gələn ideyadır; ölməzlik yalnız Tanrıya və Tanrının qərarı ilə 

onun soma elçilərinə məxsusdur. "Utnapişti" sözündə Günəşin Od-Ot-Ut: Utu adı baş koddur. Günəş-Utu: Tanrı 

qüdrətinin baş təmsilçisi kimi Od Tanrı hesab edilib. Utnapişti: Utda-Odda bişdi. Oda, işığa çevrildi 

anlamındadır. "Noy" və "Nuh" isə birbaşa "Gün" sözünün törəməsidir. Bunu etimoloji açım təsdiq edir: 

Gün-Nüg: Nuq-Nuh; 

Nuq; Nuy-Noy 

Bu təhlil söyləməyə əsas verir ki, müqəddəs kitablara "Bilqamıs"dan başqa, ikinci mənbədən də 

məlumat daxil olub. Sözügedən gəmi rəsmləri sübut edir ki, həmin mənbə Azərbaycandır. 

Nuhun gəmisinin "üç yaruslu" olması Bibliyada belə xatırlanır: "İ v kovçeqe sdelay s boku eqo; Ustroy 

v nem nicnee, vtoroy i trety (çilye)" ("və gəmidə aşağı, ikinci və üçüncü yaşayış sahəsi ayır-qur"). 

"Bilqamıs"da xatırlanmayan bu fakt: Gəmiqayada fəlakət məqamı gəmi rəsmində aydın göstərilib. Bir 

daha xatırladaq ki, dünyadakı təqribən 20-dək "Gəmiqaya"dan yalnız birində - yalnız Naxçıvanda belə gəmi 

rəsmləri var. "Bilqamıs"da insan və yer adlarının başqa "Gəmiqayalı" ölkələrlə yox, yalnız Azərbaycanla 

səslənməsi diqqətdən kənarda qala bilməz. 

Beləliklə. Nuhun tufanı mövzu-su 3 məqamda rəsm edilib: 

1. Tufan ərəfəsində (Qobustanda) 

2. Tufan başlandı (Gəmiqayada) 

3. Tufan sakitləşdi (Gəmiqayada). Ut-Napiştinin ölkəsi; Ut-Lar: 

Odlar ölkəsi - Azərbaycan. 

Qaya təsvirlərində, xalçalarda, xüsusən də fəlakətə düşən gəmi rəsmlərində "Utu" piktoqrafının aydın və 

iri ölçüdə aşkarlanması bu gəmilərin məhz Utunun-Utnapiştinin-Noyun-Nuhun gəmisinin rəsmləri olduğunu 

söyləməyə əsas verir. Onu da təsdiq edir ki, tək Naxçıvan deyil, bütün Azərbaycan Nuhun-Utunun-Od Tanrının 

ölkəsi kimi Utlar-Odlar: Tanrıçılar ölkəsidir. 

Yüz məntiqi fikir bir qaya rəsmini əvəz edə bilməz. Gəmiqaya-Qobustanda, Tabriz və Urmiya ətrafında, 

Kəlbəcərdə və Zaqatalada, Şamaxıda və Pirallahı adasında, Mingəçevirdə və Zəngilanda, Azərbaycan 

xalçalarında, saxsı və metal qablar üzərində saysız qədər "Utu" (Ut) sözü "Utular-Odlar: Tanrıçılar yurdu"nun 

kodlarıdır.  

 
ULDUZLAR QƏDƏR UZAQ 

 

Böyük daşqın və Nuhun gəmisi əfsanəsi bizdən ulduzlar qədər uzaqdır. Ulduzları hamı görür və hamı 

özününkü bilir. Həm də heç kim ulduzlara sahib çıxa, "o yalnız mənim ulduzumdur" - deyə bilmir. Nuhun 

əfsanəsi "yerə bağlı ulduz" timsalında hamının ona şərik çıxmasına səbəb olub. Amma bu ulduz-əfsanə bütün 

hallarda Yer kürəsinin məhdud bir dairəsinə-ərazisinə bağlıdır. О əraziyə ki, həm yaxın (Bilqamıs, Bibliya, Qu-

ran), həm də uzaq mənbələrlə (Gəmiqaya-Qobustan rəsmləri) bir-birini təsdiq edir. Dünyada heç bir ərazi bu 

təsdiqə Azərbaycan qədər yaxın deyil. 

"Dünya daşqını" deyiləndə çox da inandırıcı deyil, fikrimizcə, onu məhəlli daşqını kimi "Böyük daş-

qın" adlandırmaq olar. Bu daşqın nə vaxt olub? 6-7 min ildən 13 min ilə qədər yazırlar. "Dünya daşqını" 

adlandırılan "Bilqamıs" dastanında tarix, fəlakətin yaşı söhbətləri yoxdur. Amma dastanda bir misra diqqəti 

çəkir: 
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"Yer üzü çat-çat olub sınıq küpəyə döndü". 

Burada Yerin kürə şəklində olduğu və məşum fəlakət nəticəsində "çat-çat olub, sınıq küpəyə dönməsi" - 

bütöv ikən materiklərə, qitələrə ayrılması xatırlanır. Burada, həqiqətən də bütün dünyanın bir zaman başdan-

başa sulara qərq olmasından söhbət gedir. Rus alimi A. E. Rozanov belə bir fəlakəti bütöv Yer kürəsinin sınıq 

küpəyə dönərək, qitələrə ayrılmasını və bir müddət qitələrin dünya okeanında üzərək yerlərini dəyişməsini 

əsaslandırmağa çalışır və bunun 600 milyon il əvvəl baş verdiyini yazır. Deməli, dünya daşqını haqqında 

əfsanənin kökü, ilk sorağı 600 milyon il uzaqdan gəlir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Gəmiqaya haqqında deyib: "Bu, bildiyimiz kimi, həm təbiətin böyük bir 

abidəsidir, eyni zamanda, insan yaradıcılığının abidəsidir. Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın 

tarixini əks etdirən abidədir. Amma onu öyrənməkdə biz passivik. Keçmişdə, sovet dövründə passiv 

olmusunuz". 

Ümummilli liderimiz daha sonra deyib: "Müstəqilliyi möhkəmləndirmək üçün xalqımızın, mil-

lətimizin qədim tarixini, keçdiyi yolu elmi surətdə tədqiq edib əsərlər, illüstrativ materiallar, kino-

telelentlər yaratmaq, bunu həm öz xalqımıza, həm də bütün dünya xalqlarına göstərmək lazımdır". 

Bəzi müəlliflər üçün yaddaş: 

"Naxçıvan" sözünün mənası nədir? - sualına "Naxçıvan naxların vətənidir" - cavabınız kökündən 

səhvdir. 

Sovet dövrünün ensiklopediyalarında belə yazılıb: Naxlar Qafqazdilli xalqlara aiddir; Naxlar erməni 

feodalları olubdur. 

1. Naxçıvan heç vaxt bu naxlardan heç birinin vətəni olmayıb. Bunu təsdiq edən heç bir tarixi mənbə 

yoxdur. Bu, sırf uydurmadır. 

Naxçıvanı "naxların vətəni" adlandıranlar bəs, Gəmiqaya rəsmlərini kimə aid edirlər? 

2. Hər toponimik adın ilk şəkli əsasdır. 

"Naxçıvan" adının ilk variantı "Naksuana"dır. Bu, 2000 il əvvəlki mənbədə yazılıb və tarixçilərimiz 

bunu dönə-dönə misal çəkiblər. 

Naxçıvan-Gəmiqaya rəsmlərində Suana, Aksuana, Akşta, Aksu, Akuştanaq-sözləri "Naksuana"nın 

"Aksuana" variantının ola bilməsinə əsas verir. Məhz "Aksuana"dan sonrakı Aksuban, s-ç əvəzlənməsi ilə 

Akçıban, nəhayət, Nakçıban adı meydana gələ bilərdi. Akçıban: Ağçı: Tanrıçı mənası ilə aydınlaşır. AK-AĞ: 

Od Tanrı kimi Günəşin adlarındandır; 

"Naxçıvan" bütün hallarda "Gün" sözünə bağlıdır. "Nuh" da "Gün" sözündən törəyib. Əbülfəz Hüseyni 

də "Nuh" sözünün "Nuq-Nüg-Gün" kodundan olduğunu yəqin edib. ("Şərq qapısı" 1986.30.01.) Metatezaya bir 

daha diqqət yetirək: 

Gün-Nüg: "Nügədi" kənd adı və bu toponimin "Nüvədi", "Nüydü" şəkilləri-Quba, Ağsu, İsmayıllı, 

Lənkəran və Zəngilan rayonlarında; 

Gün-Kun-Nuk: "Nukus" şəhəri. Özbəkistanda Qaraqalpaq Muxtar Respublikasının paytaxtı; Nuk-us: 

Nuk-suana: Naksuanal-Naksu-ban-Naxçıvan! Beləliklə, "Naxçıvan" sözünün mənası haqqında son 200 ildən 

bəri davam edən mübahisələrə, nəhayət, nöqtə qoyuldu. (Siyasi mübahisələr isə həmişə olacaq).Nəhayət, bu 

qənaətə gəlirik ki, "Dünya daşqını" və Nuhun gəmisi ulduzlar qədər uzaq bir əfsanədir. Gəmiqaya və Qobus-

tanda, daha sonra "Bilqamıs"da bu əfsanənin təsvir edilməsi onu öncə Azərbaycan əfsanəsi adlandırmağa əsas 

verir. Azərbaycandan kənara bu əfsanənin nağıllaşmış variantları yayılıbdır. Azərbaycan qayalarında, daşlarında 

və xalçalarında geniş miqyasda əks olunmuş-yazılmış "Utu" sözü öncə Od Tanrının: Tanrının yaratdığı 

Tanrının-Günəşin adıdır. Qədim azərbaycanlı (protoazərbaycanlı-prototürk) və Azərbaycanın müxtəlif 

etnoslardan ibarət bütün qədim əhalisi özlərini, "Utuçular" məzmunu ilə, "Tanrıçılar" adlandırmış, ölkə-ərazi də 

bununla əlaqədar: Utuçular-Odlar ölkəsi: Tanrıçılar ölkəsi - Azərbaycanın ən qədim adlarından biri kimi bu 

günümüzədək gəlib çatıbdır. 

Akademik İsa Həbibbəyli yazır ki, Gəmiqaya bir neçə cəhətdən Həzrəti Nuh peyğəmbərin gəmisi və 

dünya tufanı əfsanəsi ilə bağlıdır. Əvvəla, dağın adında əfsanəvi Gəminin yerə - dağa çatması, qovuşması fikri 

öz əksini tapıbdır. İkincisi, burada gəmi təsvirləri də bu yerin məlum əfsanə ilə səsləşdiyini göstərir. Bu 

rəsmlərdə təlatüm, çalxanma elementlərinin mövcudluğu da adıçəkilən məkanı bir daha Nuh əfsanəsi ilə 

əsaslandırmağa imkan verir. Nəhayət, bu ərazidəki toponimlərdən bəzilərinin Nuh peyğəmbərlə səsləşməsi 

Gəmiqayanı məşhur əfsanə ilə yaxınlaşdırır. Xüsusən, bizim fikrimizcə, Gəmiqaya ətəklərində "Nəbi yurdu" 
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toponimi birbaşa Nuh peyğəmbərə aiddir. Nəbi yurdu-Hun yurdu; Nuhdaban-Nuhun ayağı dəydiyi yer; Nehrəm-

Nuhram-Nuhun ram olduğu - dincəldiyi yer; Nuhəcir-Nuhun, mükafat kimi, dinclik tapdığı yer. 

Bəs, Nuh peyğəmbərin nəsli - soyu tarixdə hansı adla tanınıb? Fikrimizcə, bu, Gəmiqaya-Qobustanda 

rast gəldiyimiz Kun-Nuk-Nuh-Hun; Gün-Qun-Kun-Hun kodlarına bağlı Hunqar-Kanqar-Kəngər adlarıdır. 

Kəngərli dağı, düzü, kəndi, rayonu Naxçıvanda çox qədimlərdən bəllidir. (Macarıstanın qədim adı: Hunqariya-

Kanqariya-Kəngəriyyə: Kəngər Ana-Kəngərli - nəslin-soyun adını yaşatmaqdadır). 

Nəhayət, həm əfsanəvi, həm də tarixi Dədə Qorqud olduğu kimi, həm əfsanəvi, həm do tarixi Nuh da 

ola bilərdi. 

Gəmiqaya qoruq elan edilməlidir. Bu fikrin ilk müəllifi Əbülfəz Hüseynidir. (1986) 

 
YENİ HİPOTEZA 

 

Nuhun tufanı ilə Atlantida fəlakəti eyni dövrdə -12 min il əvvəl baş verib. Alimlər okeanın dibindən 

piramida (Bermud üçbucağından) və divar qalıqlarının aşkar edildiyini söyləyirlərsə, deməli, Atlantida 

mədəniyyəti də Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyətinin tərkib hissəsi ola bilərdi. Deməli, Gəmiqaya-Qobustan 

mədəniyyətinin öyrənilməsi ümumdünya əhəmiyyətli problemdir. 

 

Əjdər FƏRZƏLİ, 

Filologiya elmləri namizədi 

Yeni Azərbaycan.- 2008.- 13 dekabr .- S. 11. 
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Naxçıvanda memarlıq inciləri 
 

"Dünyada böyük dövlətlər var, amma böyük abidələr yarada bilmirlər, çünki imkanları yoxdur" - bu 

sözlər xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur. O, Naxçıvan şəhərində Mömünə xatun 

məqbərəsini ziyarət edərkən bu sözləri söyləyib. Ulu öndər "biziər çox vaxt bu abidəni gözəl memarlıq abidəsi 

kimi təbliğ edirik" deyərək bu sənət əsərinin çoxəsrlik dövlətçilik əпənələrimizin yaşadılması istiqamətində 

oynadığı rola da toxunub:  "Bu abidənin memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün bəlkə daha da böyük 

qiyməti Azərbaycanın qədim dövlət olmasını göstərməsidir. Bu, təkcə memarlığın zənginliyini yox, 

dövlətçiliyin nə qədər zəngin olduğunu, nə qədər möhkəm olduğunu da göstərir. Əgər dövlətçilik о qədər 

yüksək səviyyədə olmasaydı, onlar bu cür abidənin yaradılması barədə qərar qəbul edə bilərdilərmi?" 

"Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarixi mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında" muxtar respublika Ali Məclisi sədrinin imzaladığı sərəncam əsasında 

burada 1157 abidə qeydə alınıb, onlardan 56-sı dünya əhəmiyyətli abidədir. Hər biri də xalqımızın zəngin və 

çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini özündə yaşadan memarlıq inciləridir. О, incilər ki, onlar tariximizin on ikinci 

yüzilliyindən başlayaraq bu günümüzə qədər ayrı-ayrı dövrlərdə, məqamlarda inşa olunublar, iqtisadi 

qüdrətimizi, gücümüzü, başlıcası isə varlığımızı dünyanın yaxın-uzaq ölkələrinə tanıdıblar. 

Alimlərin fikrincə, Naxçıvanda hər daşın, hər qayanın altında bir tarix yatır. Bölgədə keçirilən mötəbər 

elmi toplantıda beynəlxalq simpoziumda iştirak edən mütəxəssislərin yekun rəyləri də bundan ibarət olub ki, 

Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olan qədim Naxçıvan bəşər sivilizasiyasının, mədəniyyətinin ən başlanğıc 

nöqtələrindən biri olub. Bu qədim və keşmə-keşli tarixi isə sübut edən mənbələri, amillər çoxdur: ilk insanların 

yaşadıqları mağaralar, qədim yaşayış yerləri, erkən şəhər mədəniyyəti, möhtəşəm qala divarları, qayaüstü 

rəsmlər, daş qoç heykəlləri, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan memarlıq inciləri... 

Qazma, Əshabi-kəhf, Kilid mağaralarında daş dövrü mədəniyyətinin izləri aşkar olunub. Bu yerlərdə 

insanlar ibtidai icma dövründə yaşayıblar. Eramızdan əvvəl dördüncü minilliyin sonu və ikinci minilliyin 

əvvəllərində isə Naxçıvan ərazisində Oğlanqala, Qarabağlar, Çalxanqala, Govurqala kimi qala-şəhər 

məntəqələri fəaliyyət göstərib. Gəmiqaya rəsmləri kimi təsviri sənət abidələri, bədii tərtibatlı boyalı qablar, tunc 

məmulatları və sairə Naxçıvanın qədim tayfalarının həyat tərzini, dini-ideoloji və fəlsəfi-estetik dünyagörüşünü 

əks etdirib. 

Sonrakı dövrlərdə də Naxçıvan Şərqlə Qərb arasında mühüm karvan yolları üzərində yerləşən iri ticarət 

mərkəzinə çevrilib. Bu amil heç də bölgəyə həmişə xeyir-bərəkət, bolluq gətirməyib. Bu səbəbdən də uzun illər 

boyu o, döyüş meydanlarına çevrilib. Hətta qədim romalılar, parfiyalılar, sasanilər də neçə əsrlərlə bu torpağa 

göz dikiblər. 

IX-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətlərinin tərkibinə daxil olan Naxçıvan təkcə Azərbaycanın deyil, 

həm də Yaxın və Orta Şərqin gözəl və əzəmətli şəhərlərindən birinə çevrilir. 0, böyük ticarət və sənaye, 

mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanıb. XII əsrdə isə Naxçıvan Azərbaycanın Atabəylər-Eldəgizlər 

dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra onun qüdrəti daha da artıb. Regionda çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin 

təməli də məhz о dövrdə qoyulub. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tariximizin tədqiqi, öyrənilməsi 

və təbliği sahəsində bu amillə bağlı qarşıda duran vəzifələri aydın və konkret şəkildə belə göstərib: "Bugünkü 

Azərbaycanın böyük bir hissəsi, həm Naxçıvan tərəfdə olan hissəsi, həm də Araz çayının о tərəfindəki hissəsi 

Azərbaycan dövləti, Atabəylər dövləti olubdur. Ona görə də biz buna tarixi qiymət verməliyik". 

XII əsrdə Azərbaycan intibahı özünü iki istiqamətdə xüsusilə göstərə bilib: ədəbiyyat sahəsində və 

memarlıqda. Böyük rus şərqşünası Yevgeni Bertelsin belə bir fikri var: "Əgər dünyanın bütün dövrlərində 

yaşamış şairləri bir cərgəyə düzmək lazım gəlsə, mən birinci yeri tərəddüd etmədən Nizami Gəncəviyə 

verərdim". Sənətşünaslar isə belə deyirlər: Dahi Nizami poeziyada hansı zirvəni kəşf edə bilmişdirsə, Naxçıvan 

memarlıq məktəbi öz sahəsində ən yüksək zirvəyə qalxmışdır. Naxçıvan memarlıq məktəbi öz dövrünün ən 

yüksək nailiyyəti olmaq etibarı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fonduna daxil olub . O, türk, ərəb, səlcuq 

memarlıq xüsusiyyətlərinin əsas ştrixlərini özündə birləşdirərək heç bir mədəniyyəti təkrar etməyib. 

Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi və ən görkəmli nümayəndəsi olmaqla Qərb 

ölkələrində bu sənətin imzasız olduğu bir dövrdə Şərq aləmində bir sıra şah əsərlərin müəllifi kimi tanınıb. 

Böyük rus alimi, akademik M. V. AIpatov onun yaradıcılığından söz açaraq deyib: "Belə yüksək memarlıq 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1617 

 

forması duyğusuna, kompozisiyasının bu cür klassik bitkinliyinə və ifa mükəmməlliyinə bu dövrdə Orta Avropa 

memarlığında təsadüf olunmur". 

Memar Əcəmi həm də öz zəmanəsinin elmi biliklərinə yiyələnmiş, hərtərəfli inkişaf etmiş bir şəxsiyyət 

olub. Bu məktəb Şərq dünyasına Əmirəddin Məsud Naxçıvani, Əhməd ibn Əyyub əl-Hafiz Naxçıvani kimi dahi 

memarlar, sənətkarlar bəxş edib. Bu dövrdə həndəsə və riyaziyyat elmləri də yüksək dərəcədə inkişaf etdiyindən 

bu elmi bilik və vərdişlərin tətbiq olunduğu sahələrdən biri də memarlıq olub. 

Memar Əcəminin yaradıcılığında formalaşan memarlıq tiplərindən ən bitkini qülləvarı türbələr olub. Ayrı-ayrı 

nüfuzlu şəxslərin xatirəsinə ucaldılan bu monumental abidələr el arasında uzun illər "Günbəz" adı ilə də 

tanınıblar. Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən və yerli camaat arasında "Atababa günbəzi" adı ilə tanınan 

Yusif Kuseyir oğlu türbəsi 1162-ci ildə inşa olunub. O, ustad memarın bu günümüzə gəlib çatan ilk böyük əsəri 

olub. Sərdabə və yerüstü qülləvarı hissədən ibarət olan bu abidənin kitabəsində də onun kimin şərəfinə və hansı 

tarixdə inşa olunduğu da əksini tapıb: "Bu türbə xacə, canlı rəis, dinin zəkası, islamın camalı, şeyxlər başçısı 

Yusif Kuseyir oğlunundur". Digər kitabədə isə onun "Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməli" sözləri 

yazılıb. 

Şeyxlər başçısının türbəsi ikiqatlı olub, səkkizbucaqlı formadadır. Sərdabə yer altına salındığından türbə 

ətrafdan birqatlı qüllə kimi görünür. Abidə ilk baxışdan tutumunun həndəsi təmizliyi, nisbətlərinin incəliyi və 

harmonik gözəlliyi ilə seçilir. Əsas tikinti və bəzək hörgüsü kimi bir materialdan bişmiş kərpicdən ustalıqla elə 

istifadə olunub ki, о da abidənin həndəsi biçiminin bütövlüyünü gücləndirməklə bərabər ona vahid, qırmızımtıl 

kalorit verir. Kompozisiyanın sadə olmasına baxmayaraq, bu abidə özünün düzgün münasibliyi, ornament 

bəzəyinin zənginliyi ilə də seçilir. 

Mömünə xatunun məqbərəsini Naxçıvanın Tac-Mahalı adlandıranlar heç də yanılmırlar. Təkcə 

Azərbaycanda deyil, islam ölkələrində də ən uca və incə kompozisiyalı türbələrdən olan bu abidənin belə uzun-

ömürlülüyü, ilk olaraq onun mühəndis həllinin bitkinliyi ilə bağlıdır. Memar Əcəmi bu əsərində təkcə bədii 

təfəkkürün dərinliyi, zövq incəliyi deyil, eləcə də geniş riyazi biliyə və zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə əsaslanan 

mühəndislik dühası nümayiş etdirə bilib. AMEA-nın müxbir üzvi, memarlıq doktoru Cəfər Qiyasinin sözləri ilə 

desək, abidənin dayaq sistemi, xüsusi ilə sərdabəsinin quruluşu ilə tanışlıq əyani göstərir ki, naxçıvanlı memar 

öz sağlığında "mühəndislər başçısı" titulunu heç də nahaq yerə qazanmayıb. 

Əsrlər boyu yerli əhali arasında "Atabəy günbəzi" kimi tanınan bu məqbərə 1186-cı ildə inşa olunub. O. 

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin banisi olan Şəmsəddin Eldənizin arvadı Mömünə xatunun şərəfinə ucaldılıb. 

Bəzi tədqiqatçılara görə, Atabəylər dövlətinin başçısı Şəmsəddin Eldəniz, onun həyat yoldaşı Mömünə xatun və 

oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan da bu sərdabədə dəfn olunublar. Abidə əzəmətli memarlıq zənginliyi ilə 

yanaşı, Azərbaycanın qədim tarixini, möhtəşəm dövlətçilik ənənələrini, onun yüksək mədəniyyətə malik 

olmasını da təsdiqləyir. Abidənin baş tağında kufi xətlə yazılan bu sözlər də insanları xeyirxah əməllərə 

səsləyir: "Biz gedirik ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar". 

Naxçıvanın memarlıq inciləri sırasında Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki memarlıq kompleksi 

özünəməxsus yer tutur. Kompleks iki qoşa minarədən, 16 metr hündürlükdə olan türbədən ibarətdir. Minarə ilə 

türbənin üst qatı kaşı naxışlarla bəzədilib. Onların arasında qalan 15-20 metr məsafədə isə dini bina qalıqları 

var. 

Dərələyəz dağ silsiləsinin yamaclarında yerləşən bu kəndin də qədim tarixi olub. Qalacıq deyilən 

ərazidə insanlar son tunc və ilk dəmir dövründə yaşayıblar. Yaşayış məskəninin adının etimologiyası ilə bağlı 

deyilənlərdə maraqlıdır. Alimlərin fikrincə, Qarabağlar sözü qədim türk tayfası olan kəngərlilərin bir qolunun 

adı ilə bağlıdır. Bu məlumat X əsr müəllifi Konstantin Baqruanarodnının Cənubi Rusiya çöllərində yaşayan 

peçeneq-kəngərlərin bir tayfasının qarabay adlanması barədə deyilənlərlə tam uzlaşır. Tariximizin orta əsrlər 

dövründə isə Qarabağlar Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olub. Onun Yaxın Şərq ölkələri ilə Avropanı 

birləşdirən mühüm karvan yollarının üstündə yerləşməsi sayəsində burada sənət-karlıq, ticarət, iqtisadi həyat 

xeyli tərəqqi edib.  

Qarabağlar kəndindəki qoşa minarənin XII əsrin sonu - XIII əsrin əvvəllərində tikildiyi ehtimal olunur. 

Minarələri bir-birlərinə bağlayan baştağ isə XIV əsrdə inşa olunub. Baştağın üzərində Elxani hökmdarı Hülaki 

xanın arvadı Quti xatunun adı yazıldığından, onun şərəfinə tikildiyi güman edilir. Heç şübhəsiz ki, Hülaki xanı 

bu şəhərdə yaşayıb. 
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Sərdabə və yerüstü hissədən ibarət olan Qarabağlar türbəsində qülləvarı türbələrin əsas xüsusiyyətləri 

əks olunub. Abidənin 12 bucaqlı yeraltı sərdabəsinin divarları daşdan, günbəzləri isə kərpicdən hörülüb. 

Türbənin səthi isə qırmızı və firuzəyi kaşılı kərpiclə örtülərək, həndəsi ornamenti xatırladan kitabələrlə 

bəzədilib. Kitabə qurşağı isə nəsx xətlə işlənib. Onun memarlıqda başlıca kompozisiya xüsusiyyəti isə 4 baştağlı 

olmasıdır. Ayrı-ayrı qütblərdə yerləşən bu baştağlar ona dörd fasadlı görkəm verir. 

Türbənin konus şəklində olan yuxarı günbəzi və müvafiq kitabələri dağıldığından onun tikilmə tarixini 

dəqiq müəyyən etmək mümkün olmayıb. Aparılan tədqiqatlar isə Bərdə türbəsi kimi onun da XIV əsrin 

əvvəllərində tikildiyini göstərir. Bu türbələr arasında oxşarlıqlar da çoxdur. 

Culfa rayonu ərazisində yerləşən Gülüstan türbəsi memarlıq xüsusiyyətləri baxımından Naxçıvandakı 

qülləvarı türbələr qrupuna daxil olan abidələrdən fərqlənir. Bu abidə ilk növbədə orta əsr Naxçıvan 

memarlığında əsas tikinti materiallarının yalnız kərpic və kaşıdan olmasını iddia edənlərin fikirlərini alt-üst edir. 

Türbənin 12 üzlü gövdəsi qırmızı tuf daşlarından, kürsüsü isə iri üzlük daş lövhələrindən inşa olunub. Digər 

qülləvarı türbələr kimi bu abidə iki hissədən ibarət olsa da, burada sərdabə qatı yerin üst qatında tikilib. 

Türbənin qülləvarı tutumu ilə onu üzərində saxlayan kürsülüyün üzvi bağlılığı təmin edilib. Bu səbəbdən də inşa 

tarixindən neçə əsrlər ötməsinə baxmayaraq öz vüqarını hələ də saxlaya bilib. 

Son on ildə Naxçıvanda aparılan genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin mühüm bir qolunu da xalqın 

keçmişinə mənsub olan hər qayanın, hər daşın tarixini yaşatmaq ideyası təşkil edib. Bir çox abidələrdə əsaslı 

təmir və yenidənqurma işləri aparılıb. Əlincəçay üzərindəki XIII-XIV əsrlərə aid edilən Xanəgah kompleksi də 

onlardan biri olub. Deyilənə görə, həmin xanəgahda ustad Nəsiminin müəllimi Fəzlullah Nəimi dəfn edilib. 

Xanəgah əvəzinə "İmamzadə"lərin meydana gəlməsi Səfəvilər dövrü üçün xarakterik olub. Naxçıvan 

"imamzadə"sinin isə bir kompleks kimi yaranmasını da XVII əsrə aid etmək olar. Son illər bu abidə-kompleksdə 

də əsaslı təmir işləri aparılıb, ora dindarların ixtiyarına verilib. XVIII əsrdə tikilməsi güman edilən Xan evində 

aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra bu obyekt də şəhərin ən gözəl tikililərindən birinə 

çevrilib. İndi burada Xalça muzeyi fəaliyyət göstərir. Naxçıvan şəhərində Buz-xana kompleksi, Cümə və 

Zaviyyə məscidləri, İsmayılxan hamamı və digər obyektlərdə də bərpaçı mütəxəssislər bu abidələrin nəfəsini, 

ruhunu tam duya biliblər. 

Naxçıvan şəhərində Köhnə Qala deyilən ərazidə Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi bərpa edilir. iki 

hissədən - sərdabə və türbədən ibarət olan səkkiz guşəli bu abidədə tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Kaşı daşlarla 

işlənən həndəsi ornamentlər abidəyə xüsusi yaraşıq verir. Türbənin çardaq hissəsi isə piramida şəklində işlənib. 

Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti yanında elmi-bərpa istehsalat idarəsinin bərpaçı mütəxəssisləri 15 metr 

hündürlüyündə olan bu obyektdə hördükləri muncuq-muncuq kərpiclərdə, saldıqları zərif naxışlarda dahi 

memarların dəst-xətlərini olduğu kimi təkrarlayıblar. 

Təbii ki, əcdadlarımızın özlərindən sonra qoyub getdikləri bütün tarixi mədəniyyət abidələri bu yurdun 

Azərbaycançılıq möhürü olub. Bu abidələr təkcə varlığımızı və dövlətçiliyimizi yaşatmırlar, onlar həm də 

zaman-zaman ölkəmizin iqtisadi qüdrətini özlərində təcəssüm etdirirlər. 

Görünür, Azərbaycan bu cəhətdən xoşbəxt ölkədir. 

 

Məmməd MƏMMƏDOV 

Azərbaycan.- 2008.- 20 noyabr .- S. 7. 
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Ərzaq təminatına həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans 
 

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Ərzaq təminatının əsas mənbələri: heyvandarlıq və bitkiçilik” 

mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir. Konfrans AMEA Naxçıvan Bölməsi və Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Qars Qafqaz Universiteti ilə birgə gerçəkləşdirilmişdir.  

 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, AMEA-nın 

müxbir üzvü Vəli Hüseynov qonaqları salamlayaraq konfransın əhəmiyyətindən danışdı. Prorektor son illər 

Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar islahatlardan, əhalinin ərzaq təminatının ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının 

başlıca prinsiplərindən olmasından bəhs etdi. Natiq dünya standartlarına uyğun yüksək keyfiyyətli heyvandarlıq 

və bitkiçilik məhsullarının istehsalı və satışı, ölkənin ərzaq fondunun zənginləşdirilməsi, bu sahə üzrə yüksək 

ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirilməsi istiqamətində görülən məqsədyönlü işlərdən söz açdı. 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Tariyel 

Talıbov “Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora biomüxtəlifliyinin taksonomik spektri” mövzusunda məruzə 

edərək Naxçıvanın zəngin flora örtüyünün elmi tədqiqindən, qida və müalicəvi bitkilərdən istifadədən bəhs etdi.  

Qars Qafqaz Universitetinin Veterinar fakültəsinin dekanı, professor Şahin Aslan baytarlıq kadrlarının 

hazırlanması sahəsində Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Qars Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında 

çıxış etdi. 1999 - 2006-cı illərdə universitetlərin baytarlıq ixtisasları arasında ayrıca müqavilə imzalandığını, bu 

müqavilələrə əsasən NDU-nun baytarlıq ixtisası üzrə tələbələrinin Qars Qafqaz Universitetində bir neçə dəfə 

sınaq-təcrübə kurslarında olduğunu, elmi-nəzəri biliklərini daha da təkmilləşdirdiklərini qeyd etdi. Şahin Aslan 

Qars Qafqaz Universitetinin müəllimlərindən Yaqub Yıldırımın və Oqtay Özkanın ötən il NDU-da virusologiya 

və əczaçılıq ixtisasını tədris etdiklərini xatırladaraq bundan sonra da elm, təhsil sahəsində tərəfdaşlıqlarını 

davam etdirəcəklərini bildirdi. 

Beynəlxalq elmi konfrans “Heyvandarlıq”, “Bitkiçilik”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora 

biomüxtəlifliyi” mövzularında bölmə iclasları ilə işini davam etdirdi. Bölmə iclaslarında NDU-nun 

“Zoologiya”, “Baytarlıq”, “Botanika”, “Təməl tibb fənləri” kafedralarının, AMEA-nın Botanika İnstitutunun, 

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun, Azərbaycan Kənd təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik 

İnstitutunun, Naxçıvan Elmi-tədqiqat Baytarlıq Stansiyasının, “Araz” Elmi İstehsalat Birliyinin əməkdaşlarının 

məruzələri dinlənildi. Qars Qafqaz Universitetinin “Cərrahiyyə” kafedrasının müdiri, professor İsa Özaydının, 

həmin universitetin Veterinar fakültəsinin yardımçı dosent doktoru Tarkan Şahinin məruzələri xüsusilə maraq 

doğurdu.  

Növbəti gün NDU-nun baytarlıq ixtisası üzrə I-IV kurs tələbələri Naxçıvan Elmi-tədqiqat Baytarlıq 

Stansiyasının Cərrahiyyə laboratoriyasında Qars Qafqaz Universitetinin “Cərrahiyyə” kafedrasının müdiri İsa 

Özaydının və dosent Mete Cihanın rəhbərliyi ilə heyvanlar üzərində keçirilən cərrahiyyə əməliyyatında iştirak 

etdilər. 

 

Mehriban Sultan 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri 

 

İki sahil.-2008.-4 noyabr.- №208.-S.7 
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İntensivləşmə aqrar sektorda istehsal artımının real yoludur 
 

Ərzaq təhlükəsizliyinin gündəmə gəldiyi indiki vaxtda bu proses diqqətdən kənarda 

qalmamalıdır 
 

Son 5 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar istehsalın inkişafında nəzərə çarpan irəliləyiş 

baş vermişdir. Bu dövrdə əkinçilik və heyvandarlıq üzrə bütün göstəricilərə əməl olunmuş, məhsul istehsalı 

kəmiyyət və keyfiyyətcə yüksəlmişdir. Cari ildə isə muxtar respublikada 82 min 564 ton taxıl götürülmüşdür ki, 

onun da 74667 tonu ərzaq buğdasıdır. Bu, keçən ilin buğda yığımından 16731 ton çoxdur. Beləliklə, bu il 

Naxçıvan MR-də adambaşına 190 kiloqram buğda istehsal edilmişdir. Deməli, muxtar respublika əhalisinin 

ərzaq buğdasına olan tələbatı daxili istehsal hesabına ödənir. 

Amma söhbət bütünlükdə Azərbaycanın özünü çörək məhsulları ilə təmin etməsindən, taxıl və ərzaq 

buğdası istehsalının daxili imkanlar hesabına artırılmasından, bu sahədə idxaldan asılılığın azaldılmasından 

gedir. Elə qarşıdakı 7 il ərzində ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramının 

qəbulu da bu vəzifələrin icrasına xidmət edir. Proqramda irəli sürülən vəzifələrin icrası üçün ölkəmizdə güclü 

potensial imkanlar var. Amma onlar hərəkətə gətirilməli, mövcud olanlardan səmərəli və faydalı istifadə 

olunmalıdır.  

Bu imkanların sırasında aqrar istehsalın intensivləşdirilməsi xüsusi önəm daşıyır. Çünki müasir dövrdə 

ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmağın, əhalinin yeyinti məhsullarına tələbatının tam ödənilməsinin əsas yollarından 

biri aqrar istehsalın intensivləşdirilməsidir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bütün ölkələrdə iqtisadi artımın 

ekstensiv tipi təbii ehtiyatların tükənməzliyinə əsaslandığına görə birinci tətbiq edilmişdir. Sonra bir neçə 

intensiv dəyər irəli çəkilmiş və uzun müddət hər iki tip yanaşı mövcud olmuşdur. Təbii ehtiyatların getdikcə 

tükənməsi və azalmasından sonra isə intensiv və ya intensivləşdirmə prioritet üsula çevrilmişdir. İndi 

intensivləşdirmə aqrar sektorda istehsalı artırmağın əsas tipi hesab edilir. Əkinçilik və heyvandarlığın, 

ümumilikdə kənd təsərrüfatının kompleks mexanikləşdirilməsi, kimyalaşdırılması, eləcə də torpağın 

meliorasiyası aqrar istehsalın intensivləşdirilməsinin əsas amilləridir. 

Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsinin kompleks mexanikləşdirilməsi insan əməyini bütün 

əməliyyatlarda, demək olar ki, aradan qaldırır. Başqa sözlə, kompleks mexanikləşdirmə əl əməyi vasitələrini 

maşın və mexanizmlərlə əvəzləyir. Odur ki, iqtisadi artımın intensivləşdirilməsi kənd təsərrüfatında texnikadan 

istifadəni genişləndirməyi, onu vaxtaşırı təzələməyi tələb edir. Beləliklə, normal və faydalı texnika ilə təmin 

edilmiş və münbitliyi artırılmış torpaqda fermer az məsrəflə daha yüksək məhsul əldə etməyə nail olur. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda əkinçilik 

və heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi istiqamətində son illər əsaslı addımlar atılmışdır. 

Belə ki, "Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmış, aqroservislər formalaşdırılmışdır. Kənd təsərrüfatının 

mexanikləşdirilməsi ilə yanaşı, bu sahənin elektrikləşdirilməsi də istehsalın köklü inkişafının əsas mənbəyi və 

hərəkətverici qüvvələrindən biri kimi çıxış edir. Çünki elektrik enerjisi maşın və avadanlığın daha sahmanlı, 

düzgün və səlis işləməsini təmin edir, taxılın döyümü, şum, sağım, mal-qara üçün yem doğramaq işlərində və 

digər sahələrdə geniş istifadə olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da aqrar istehsal və bütünlükdə kənd 

təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, habelə elektrik enerjisinin tətbiqində xeyli iş görülmüş, buradakı 

"Aqrolizinq" Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə torpaq sahiblərinə müxtəlif adda 300-ə yaxın kənd təsərrüfatı 

texnikası verilmişdir. 

Bununla belə, əhalinin ərzağa olan tələbini tam ödəmək üçün xaricdən gətirilən kənd təsərrüfatı maşın 

və avadanlıqlarının miqdarı artırılmalı, texniki keyfiyyət yüksəldilməli, onların uzunmüddətliyi və etibarlığının 

yoxlanılmasına diqqət yetirilməlidir. Bundan başqa, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı üçün maşın, avadanlıq, ehtiyat 

hissələri və cihazlar istehsal edən müəssisələrin sayı artırılmalı, aqrar sektorun texniki təminatının tədricən 

daxili istehsal hesabına ödənilməsinə nail olunmalı, eyni zamanda ixtisaslı işçilər hazırlanması ön plana 

çəkilməlidir. 

Aqrar sektorda istehsalın intensivləşdirilməsinin zəruri və mühüm amillərindən biri də bu sahənin 

kimyalaşdırılmasıdır. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, əkinçilikdə məhsuldarlığın yüksəldilməsinin ən azı yarısı 

mineral və yerli gübrələrdən faydalı istifadə etmək hesabına təmin edilir.  
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Əkinçilikdə əsas istehsal vasitəsi olan torpağın meliorasiyası isə intensivləşdirilmənin üçüncü amilidir. 

Başqa əmək vasitələrindən fərqli olaraq, torpaq əmək cismi və əmək vasitəsi olması, eləcə də məhdudluğu və 

daşınmazlığı, həmçinin artmasının qeyri-mümkünlüyü, təbii münbitliyinin çox ləng artması ilə fərqlənir. 

İntensivləşdirmə əsasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artması torpaqla düzgün rəftardan, onun 

münbitliyinin yüksəldilməsindən asılıdır. Bu zaman torpağın meliorasiyası tədbirləri sistemində onun 

suvarılması və qurudulması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Torpağın meliorasiyası və irriqasiyası baxımından mürəkkəb iqlim və çətin melioratip şəraiti olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında son dövrlər əsaslı tədbirlər həyata keçirilir, işin keyfiyyətinə xüsusi 

əhəmiyyət verilir. Muxtar respublikada meliorasiya və irriqasiya sistemi üzrə ölçülüb-biçilmiş, texniki-iqtisadi 

cəhətdən götür-qoy edilmiş uzunmüddətli kompleks tədbirlər planı hazırlanmışdır. Hazırda onun icrası ardıcıl 

olaraq təmin edilir ki, bu da kənd təsərrüfatında suvarma suyuna olan tələbatın normal ödənilməsinə imkan 

verir. Ümumiyyətlə, bütünlükdə Azərbaycanda meliorasiya və suvarma proqramları işlənib hazırlanmış və onlar 

ardıcıllıqla həyata keçirilir. 

İntensivləşdirmənin əsas amilləri ilə yanaşı, ayrı-ayrı ərazilərdə onun digər üsullarından da istifadə 

etmək vacibdir. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin daha məhsuldar və yeni növlərinin istehsalı, əlavə vəsait hesabına 

qabaqcıl aqrotexniki üsullardan istifadə, daha intensiv bitkilər hesabına bağların, üzümlüklərin salınması, 

məhsuldarlığı daha yüksək olan cins mal-qaranın saxlanılması və onların hər başına görə yem tədarük edilməsi, 

kənd təsərrüfatı məhsullarını emal edən yeni müəssisələrin tikilməsi, şitilliklərin, istixanaların yaradılması, eləcə 

də meyvə-tərəvəzin saxlanılması üçün soyuducu anbarların inşası intensivləşdirmənin digər üsullarıdır. 

Əkinçiliyin və heyvandarlığın rayonlaşdırılması, işçilərin ixtisaslarının və peşə hazırlığının müntəzəm 

artırılması, yeni təsərrüfatçılıq metodlarının tətbiqi də bu sıraya daxildir. 

İntensivləşdirmə həmçinin kənd təsərrüfatının təmərküzləşdirilməsinin başlıca və əsas istiqamətini 

müəyyən edir. Təmərküzləşdirmə öz mahiyyəti etibarilə istehsal vasitələrinin, işçi qüvvəsinin və məhsul 

yaradılmasının iri kənd təsərrüfatı müəssisələrində cəmləşdirməsinin ifadəsidir. Onu qeyd edək ki, 

təmərküzləşmə istehsalın qanunauyğunluğudur və bu zaman iri istehsalın kiçik istehsaldan üstünlüyü aydın 

görünür. Aqrar bölmədə təmərküzləşməni kiçik torpaq sahələrinin alqı-satqı, qohumların torpaq sahələrinin bir 

yerə cəmlənməsi, kənd icması, habelə digər yollarla həyata keçirmək mümkündür və fikrimizcə, bu 

qanunauyğun proses ölkəmizdə ardıcıl surətdə həyata keçirilməlidir. 

Bir sözlə, intensivləşdirmə yeni qəbul edilmiş dövlət proqramındakı vəzifələrin icrası istiqamətində 

başlıca şərt kimi qiymətləndirilməli, bu proses daha da dərinləşdirilməli, məhsul istehsalının artırılması, 

məhsuldarlığın yüksəldilməsi, yüksək keyfiyyətli əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarının bolluğu üçün ona 

daim diqqət yetirilməlidir.  

 

Asif ŞİRƏLİYEV 

Azərbaycan.-2008.-17 sentyabr.-N 208.-S.6. 
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Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü 
 

Bu, həm də bölgədə beynəlxalq əlaqələrin təşəkkül tapdığı dövr idi 

 

Ölkəmizin müstəqillik qazanması və beynəlxalq münasibətlərin subyektinə çevrilməsi ilə onun xarici 

əlaqələrinin inkişafında sərhəd bölgəsində yerləşən Naxçıvanın da rolu artmış oldu. Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı yeritdiyi siyasət nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin əsas ərazisi ilə birbaşa nəqliyyat-

kommunikasiya əlaqələrindən məhrum olmuş və hazırda o, blokada şəraitində yaşamaqdadır. Buna görə də 

Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası öz səlahiyyətləri daxilində xarici 

əlaqələr qurmağa məcbur idi. 

Taleyin hökmü ilə ağır blokada şəraitində olan Naxçıvana rəhbərlik edən Heydər Əliyevin uzaqgörən 

siyasəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran və Türkiyə dövlətləri ilə əlaqələri yaradıldı, 

Naxçıvanın həyati tələbatlarını ödəmək, kommunikasiya əlaqələrini bərpa etmək üçün protokollar imzalandı. 

Muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi 1 il 9 ay ərzində Heydər Əliyev əsasını qoyduğu xarici əlaqələr sayəsində 

bölgəni labüd fəlakətdən xilas etdi. Naxçıvanın о ağır dövründə qurduğu beynəlxalq əlaqələr muxtar 

respublikanın mövcudluğu üçün bəlkə də yeganə vasitəyə çevrildi. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Ali Məclisin Sədri seçildikdən sonra Naxçıvan-Türkiyə münasibətləri yeni 

mərhələyə qədəm qoydu. "Naxçıvan türk-islam dünyasına bir qapıdır" deyən Heydər Əliyev bu istiqamətdə 

ardıcıl, məqsədyönlü fəaliyyət göstərməyə başladı. Həmin il oktyabrın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Sədərək rayonunda Azərbaycan-Türkiyə arasında Araz çayı üzərində körpü müvəqqəti istifadəyə verildi. 

Həmin körpünün rəsmi açılışı mərasimində Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevlə bərabər Türkiyə 

hökumət dairələrinin nümayəndələri, Azərbaycanın görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri də iştirak etdilər. 

70 il ərzində bir-birlərinə həsrət qalan bu dost və qardaş ölkələr arasında ilk gediş-gəliş əlaqələri 

yaradıldı. 1991-ci il noyabrın əvvəllərində Türkiyə Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndə heyəti muxtar 

respublikaya səfər etmiş, səfər zamanı Ali Məclisin Sədri ilə Araz çayı üzərində avtomobil körpüsünün 

tikilməsi, keçid məntəqəsi yaradılması haqqında məsələlər müzakirə edilmiş, muxtar respublika Nazirlər 

Kabineti ilə həmin qurum arasında protokol tərtib edilmişdi. 

Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində müvəqqəti körpü istifadəyə verildikdən sonra Türkiyə 

hökuməti nümayəndələrinin, iş adamlarının, Naxçıvana səfərləri, muxtar respublikaya göstərilən yardımların 

həcmi artmışdı. 

Bu dövrdə Naxçıvan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında Heydər Əliyevin başçılığı ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının nümayəndə heyətinin qonşu ölkəyə səfərləri xüsusi rol oynadı. 1992-ci ilin martında 

Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatında görünməmiş bir hadisə baş verdi. Türkiyənin о vaxtkı Baş naziri Süleyman 

Dəmirəlin göndərdiyi şəxsi təyyarə ilə Heydər Əliyevin dost ölkəyə işgüzar səfəri oldu. Səfər zamanı Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti T. Özal, Baş nazir S. Dəmirəl ilə əhəmiyyətli görüşlər keçirildi. Görüşlərdə əsas 

müzakirə edilən məsələ, təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və Naxçıvanın düşdüyü ağır 

vəziyyətlə bağlı olmuşdu. 

Muxtar respublikanın qonşu dövlətlə bütün sahələrdə əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

Türkiyənin Baş naziri və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri birgə protokol imzalamışdılar. 13 

maddəlik protokolda muxtar respublikaya maliyyə, iqtisadi, texniki yardım göstərilməsi, muxtar respublikanın 

zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün 100 milyon ABŞ dolları həcmində kreditin ayrılması, tərəflər arasında enerji 

xətlərinin yaradılması, nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi öz əksini tapmışdı. Protokolda həmçinin bank 

işi, turizm, informasiya sahəsində geniş əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması, muxtar respublikadan olan 100 

tələbənin Türkiyədə təhsil alması haqqında razılığa gəlinmişdi. 

Ulu öndər bu protokolu böyük əhəmiyyətə malik tarixi sənəd kimi qiymətləndirmiş, muxtar 

respublikanın icra strukturlarına protokolun icrası ilə əlaqədar konkret təkliflərlə çıxış etməyi tapşırmışdı. 

Qısa müddət ərzində protokolda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin reallaşdırılması üçün konkret işlər 

görülməyə başlandı. Telekommunikasiya sahəsində muxtar respublikanın ehtiyaclarını ödəmək üçün Türkiyənin 

"Teletaş" şirkətinin nümayəndələri bölgəyə gəldilər. Qonşu ölkənin kənd təsərrüfatı nazirliyi əməkdaşlarının 

Naxçıvana səfəri zamanı (aprel, 1992) böyük miqdarda texniki yardım, gübrə, toxum göndərilməsi haqqında 

razılıq əldə edilmişdi. 
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Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında 1992-ci il mayın 28-də açılmış "Sədərək-Dilucu" körpüsü 

mühüm mərhələ oldu. Naxçıvan torpağı həmin gün böyük bayram əhval-ruhiyyəsi yaşadı. Naxçıvanın tarixində 

ilk dəfə olaraq dünyanın ən iri dövlətlərindən birinin - Türkiyənin Baş naziri birbaşa bu torpağa qonaq gəldi. Bu 

münasibətlə hava limanında qarşılanma mərasimi də böyük təntənəyə çevrildi. Həmin qarşılamada bir qədər 

əvvəl Naxçıvana xüsusi təyyarə ilə gəlmiş Türkiyənin 150 nəfərdən artıq yüksək çinli məmur və yaradıcı 

ziyalılarından ibarət nümayəndə heyəti da iştirak edirdi. 

Naxçıvan Hava Limanında Süleyman Dəmirəlı böyük məhəbbətlə salamlayan Ali Məclisin Sədri dedi: 

"İlk dəfə olaraq Türkiyənin Baş naziri bu qədim torpağa ayaq basır. Sayın Süleyman Dəmirəl və onu müşayiət 

edən şəxsləri bu gün burada qarşılamaq kimi bir xoşbəxtlik bizə nəsib olub".  

Baş nazir Süleyman Dəmirəl də Heydər Əliyevə, eləcə də naxçıvanlılara sonsuz sevgi və məhəbbətini 

bildirdi: "Şadam və xoşbəxtəm ki, bu gün naxçıvanlılarla görüşürəm, sizləri bağrıma basıram. Sizi əmin etmək 

istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanla birgə olmuş və olacaqdır. Dərdinizə də, sevincinizə də şərik 

olmuşuq". 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai, iqtisadi həyatında mühüm mərhələ olan və iki qardaş xalqın 

uzun illər qovuşmaq arzusunu yerinə yetirən "Ümid", "Həsrət" körpüsünün istifadəyə verilməsi böyük hadisəyə 

çevrildi. 

1992-ci ilin iyulunda keçirilmiş Muxtar Respublika Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin iclasında 

körpünün istifadəyə verilməsi böyük tarixi hadisə kimi qiymətləndirilmiş, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

iqtisadi, mədəni, əlaqələrin genişlənməsinə, qardaş xalqların bir-birinə yaxınlaşmasına xidmət edəcəyi 

bildirilmişdi. Rəyasət heyətinin qərarı ilə "Sədərək-Dilucu" körpüsü Türkiyə Respublikası ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası arasında rəsmi keçid qapısı elan edildi. 

Naxçıvan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevlə Süleyman Dəmirəl arasında 

yaranmış dostluq münasibətləri xüsusi rol oynayırdı. Heydər Əliyev Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar 

Naxçıvanda yaranmış vəziyyətlə S. Dəmirəl və digər Türkiyə rəhbərlərini daim məlumatlandırmış, təcavüzün 

dayandırılması üçün kömək göstərilməsini xahiş etmişdir. 1992-ci ilin mayında Ermənistanın Naxçıvana 

təcavüzü ilə bağlı Türkiyə hökuməti bəyanat qəbul etmiş və 1921-ci il Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın 

muxtariyyətinin qarantı olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişdi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qonşu Türkiyə vilayətləri - Qars, İqdır, Ağrı, Ərzurum, Van ilə də 

əlaqələri yaranır və möhkəmlənirdi. Heydər Əliyev Türkiyədə səfərdə olarkən dəfələrlə bu bölgələrdə olmuş, 

həmin vilayətlərin nümayəndə heyətləri də öz növbəsində Naxçıvana işgüzar səfərlər etmişdilər. Xüsusən, Qars 

və İqdır vilayətləri ilə əlaqələr sürətlə, yüksələn xətt üzrə inkişaf edirdi. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə sədrlik 

etdiyi dövrdə xarici əlaqələrin sıx inkişaf etməyə başladığı ikinci dövlət Azərbaycanın cənub qonşusu olan İran 

İslam Respublikası idi. 

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan-İran siyasi, iqtisadi, 

mədəni əlaqələrində öz coğrafi şəraitinə görə, eyni zamanda, düşdüyü blokada vəziyyətinə görə mühüm və 

əhəmiyyətli rol oynamağa başladı. Bu səbəbdəndir ki, 20 ilə yaxındır ki, Azərbaycan dövləti öz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvanla nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrini İran ərazisi ilə həyata keçirir. Müstəqilliyin ilk dövründə 

Azərbaycan-İran münasibətləri heç də hamar olmamış, istənilən səviyyədə qurulmamışdı. Xüsusən, Xalq 

Cəbhəsinin iqtidarı dövründə İrana münasibətdə radikal çağırışlarla müşayiət olunan hərəkətlər iki dövlət 

arasında kifayət qədər problem yaratmışdı. Belə şəraitdə Naxçıvana uğurla rəhbərlik edən Heydər Əliyev öz 

uzaqgörən siyasəti ilə qonşu dövlətlə münasibətləri müəyyən qədər tarazlaşdırmağa, bununla da, muxtar 

respublikanın iqtisadi çətinliklərini bir qədər yüngülləşdirməyə nail olmuşdu. 

Ali Məclis Sədrinin İrana rəsmi səfərlərində qarşı tərəflə əldə olunan razılaşmalar, İİR-in çoxsaylı 

nümayəndə heyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına işgüzar səfərləri bütün sahələrdə əlaqələrin 

genişlənməsinə səbəb oldu. 

Naxçıvan-İran əməkdaşlığının möhkəmlənməsində muxtar respublikanın İranın şimal əyalətləri, 

xüsusən, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil ilə əlaqələri mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. 

Ali Məclisin Sədri kimi fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdə Heydər Əliyev Mərənd fərmandarı Rza 

İbadinin başçılığı ilə İİR-in işgüzar dairələrinin bir qrupunu, Şərqi Azərbaycan ostandarı Əkbər Pəhrizkarı qəbul 

etmiş, birgə danışıqlarda Naxçıvana qaz, elektrik enerjisi verilməsi və digər məsələlər müzakirə edilmişdi. 
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İranın nazirlik və idarələri, özəl şirkətləri ilə qarşılıqlı əlaqələr də inkişaf etdirilirdi. 1992-ci ilin 

yanvarında lİR-in neft naziri Qulamrza Ağazadə ikitərəfli əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün muxtar 

respublikaya gəlmişdi. Naxçıvanın İranla iqtisadi, humanitar əlaqələrində, ona yardım göstərilməsində İranın 

məşhur "Bonyade Mostezəfan və canbazane Enqelabe Eslami" sənaye-ticarət şirkəti mühüm yer tuturdu. 

1992-ci ilin əvvəllərindən şirkət Naxçıvanda bir çox iqtisadi layihələri əsaslandırmış və həyata keçirmiş, 

onun Naxçıvanda nümayəndəliyi təşkil edilmişdi. 

Heydər Əliyev İranın rəsmi nümayəndələri ilə görüşlərində həmişə onların diqqətini Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Naxçıvanın düşdüyü ağır hərbi-siyasi, 

iqtisadi vəziyyətinə yönəltmiş, dost və qardaş ölkəni Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə etməyə və 

Ermənistana təsir göstərməyə çağırırdı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İİR ilə siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin yeni mərhələyə qalxmasında 

Heydər Əliyev başda olmaqla muxtar respublikanın nümayəndə heyətinin İran islam Respublikasının xarici işlər 

naziri Əli Əkbər Vilayətinin dəvəti ilə 1992-ci il avqustun 22-25-i qonşu dövlətə səfəri mühüm rol oynadı. 

Səfər zamanı İİR-in dini lideri S. Ə. Xomneyi, Prezident Ə. Ə. Həşimi Rəfsəncani, parlamentin sədri 

Natiq Nuri, xarici işlər naziri Ə. Ə. Vilayəti, yol və nəqliyyat naziri Səidi Kiya, rabitə naziri Fərrazi, korporasiya 

naziri Şəfali, energetika naziri Zəncani, neft və qaz naziri Ağazadə, "Bonyade Mostezəfan və canbazane Enqe-

labe Eslami" fondunun prezidenti Möhsün Rəfiqdust, "Hilal Əhmər" cəmiyyətinin sədri Vahid Dəstiyirdi ilə 

görüşlər və danışıqlar aparmışdır. Səfərin yekunu olaraq İİR ilə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq haqqında protokollar imzalanmışdı. Həmin protokollarda qarşılıqlı 

siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, muxtar respublikaya ərzaq yardımı göstərilməsi nəzərdə 

tutulmuşdu. İran tərəfi Naxçıvana enerji verilməsinə, İİR ərazisindən Culfa-Xudafərin yolu ilə yüklərin 

Naxçıvana daşınmasına, Poldəşt-Şahtaxtı körpüsünün tikilməsinə razılıq vermişdi. Səfər zamanı həmçinin birgə 

müəssisələrin açılması, ticarət qaydalarının yüngülləşdirilməsi, gömrük siyasətinin liberallaşdırılması, Naxçıvan 

şəhərində İİR Baş konsulluğunun açılması qərara alınmışdı. Təbii ki, bütün bunlar Heydər Əliyevin böyük 

nüfuzunun, ona olan hörmətin ifadəsi idi. 

1993-cü ilin martında isə ulu öndər Heydər Əliyevin İran islam Respublikasına ikinci rəsmi səfəri oldu. 

Rəsmi görüşlərdə İİR ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında bağlanmış 24 avqust 1992-ci il tarixli 

müqavilənin həyata keçirilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada ilə əlaqədar yaranmış 

problemlərinin 

həlli yolları müzakirə edildi. 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işləyərkən muxtar respublikanın İİR 

ilə mədəni və humanitar sahələrdə də əməkdaşlığa böyük diqqət yetirir, bütün görüşlərində bu sahədə əlaqələrin 

faydalılığını göstərirdi. 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə muxtar respublikanın dünyanın digər ölkələri 

və beynəlxalq qurumları ilə də münasibətlərinin əsası qoyulmuşdu. Həmin dövrdə bölgəni ağır vəziyyətdən 

çıxarmaq üçün Heydər Əliyev gərgin diplomatik fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycanın, muxtar respublikanın 

problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə etmişdi 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qızışdığı ilk vaxtlarda Azərbaycan rəhbərliyinin səriştəsiz diplomatik 

siyasəti nəticəsində Azərbaycanın az qala beynəlxalq təcridlə üzləşdiyi bir vaxtda Heydər Əliyev öz diplomatik 

fəaliyyəti ilə Ermənistanın Azərbaycana, onun ayrılmaz hissəsi Naxçıvana qarşı yeritdiyi təcavüzkar siyasəti 

haqqında əsas həqiqətləri dünya birliyinə çatdırmağa, ölkəmiz ətrafındakı informasiya blokadasını yarmağa 

çalışmışdı. 

Bunun üçün birinci növbədə dünyanın aparıcı dövlətləri, xüsusən, ABŞ ilə münasibətləri normallaşdır-

maq lazım idi. Lakin о zamankı Azərbaycan rəhbərliyi onun xarici diplomatlarla görüşünə hər vasitə ilə mane 

olmağa çalışırdı. 

1991-ci il dekabrın 27-də ABŞ-ın Moskvadakı səfirliyinin nümayəndələri Ense G. Breyter və Orbi A. 

Karlson son 70 ildə ilk Amerika diplomatları kimi Naxçıvana gəlmiş və Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevlə 

görüşmüşdülər. 

1992-ci il aprelin 28-də ABŞ-ın Azərbaycanda ilk səfiri Robert Fin, həmin il iyulun 17-də yeni səfir Re-

gard Mayls Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri ilə görüşmüşdülər. 
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Heydər Əliyev hər qonaqlara Naxçıvanın ağır vəziyyəti haqqında məlumat vermiş və bunun əsas 

səbəbinin Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü olduğunu qeyd etmişdi. Ali Məclisin Sədri eyni zamanda, 

dünya ictimaiyyətində Azərbaycan, onun Naxçıvan bölgəsi haqqında, obyektiv məlumat yayılmasına ehtiyac 

olduğunu söyləmiş, Ermənistanla hərbi münaqişə və onun aradan qaldırılması yolları da müzakirə edilmişdi. 

B. KIinton ABŞ prezidenti seçilər-kən Heydər Əliyev ona təbrik teleqramı göndərmiş, onun müstəqil 

Azərbaycan Respublikasına və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına xoş və xeyirxah 

münasibət bəsləyəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdi. B. KIintona digər məktubunda isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının daha ağır iqtisadi blokada şəraitində olduğunu xatırladaraq bunun əsas səbəbkarının məhz 

Ermənistan olduğunu bildirmiş və ABŞ prezidentindən muxtar respublikaya humanitar yardım göstərilməsini 

xahiş etmişdi. 

ABŞ hökuməti bu məktuba cavab olaraq muxtar respublikaya 1993-cü ilin martında 1 milyon dollar 

dəyərində ilk humanitar yardım göndərmişdi. Bu yardım о zaman göndərilmişdi ki, ABŞ konqresi erməni 

lobbisinin təsiri altında Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanı günahkar bilərək, ona humanitar yardım 

göstərilməsinin qadağan edilməsi haqqında bədnam "907-ci düzəliş"i qəbul etmişdi. Göstərilən yardımdan əlavə 

ABŞ-ın bir sıra hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Naxçıvana gələrək vəziyyətlə yerində 

tanış olmuşdular. 

1993-cü il mayın 19-da ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Robert Puli və ABŞ-ın 

Azərbaycandakı səfirliyinin ticarət-iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Robert Silverman Naxçıvana gəlmiş və muxtar 

respublikaya yardımın davam edəcəyini bildirmişdilər. Bu təşkilatlardan biri Amerika Beynəlxalq Yardım və 

İnkişaf Agentliyi Naxçıvana ilk yardım göstərmiş təşkilatlardan biri olmuşdu. 

Heydər Əliyevin diplomatik fəallığı nəticəsində digər dövlətlərin hökumətləri də öz nümayəndələrini 

muxtar respublikadakı vəziyyətlə tanış olmaq üçün Naxçıvana göndərmişdilər. 

Naxçıvana yardım göstərən ilk beynəlxalq təşkilatlar isə BMT-nin müvafiq qurumları, birinci növbədə, 

onun inkişaf Proqramı olmuşdur. Muxtar respublikada yaranmış sosial-iqtisadi vəziyyəti öyrənmək və 

humanitar yardım üçün BMT Baş Katibinə məlumat vermək üçün BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi 

Mahmud Əl-Səid Naxçıvana gəlmişdi. Heydər Əliyev onunla söhbətdə əmin olduğunu bildirmişdi ki, BMT 

özünün ənənəvi humanizm və sülh prinsiplərinə sadiq qalaraq Naxçıvanın mövcud problemlərinə diqqətlə 

yanaşacaqdır. Bir müddətdən sonra BMT-nin Qaçqınlarla iş Şurasının və BQXC-nin nümayəndələri Ceral 

Besson və Bernard Culer qaçqınların vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün Naxçıvana gəlmişdilər. BMT-nin 

Qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin proqramlaşdırma üzrə rəhbəri Lois 

Rovira qaçqınlara yardım proqramını hazırlamaq üçün Naxçıvanda olmuşdu. 

Əlbəttə, bu yardımlar Naxçıvanın üzləşdiyi problemlərin həlli, ehtiyaclarının təmin edilməsi 

istiqamətində bir о qədər ciddi əhəmiyyət daşımasa da. xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatları 

nümayəndələrinin Naxçıvana hər gəlişi, bölgədəki real vəziyyət, Ermənistanın təcavüzkar hərəkətləri haqqında 

obyektiv həqiqətin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycanın ətrafında yaranmış informasiya 

blokadasının aradan götürülməsi istiqamətində mühüm addım idi . 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri işlədiyi müddətdə qonşu İran, 

Türkiyə rəhbərləri ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə, xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri 

ilə apardığı danışıqlarda təkcə Naxçıvanın deyil, həm də Azərbaycanın, onun Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalması ilə bağlı problemləri ön plana çəkir, bütün diplomatik 

fəaliyyətini həmin problemin həllinə yönəldir-di. Bütün bu diplomatik gedişlər isə iqtisadi blokadanın ağır 

məngənələri altında yaşayan Naxçıvanın çətin imtahanlardan uğurla çıxmasına şərait yaratdı. 

 
Məmməd MƏMMƏDOV,  

Azərbaycan.- 2008.- 3 avqust .- S. 1-2. 
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Naxçıvanın qoç heykəlləri tarixindən 
 

Hər daşın altında bir tarix yatır 

 

Naxçıvan şəhərində hər gün qoç heykəlləri olan parka gələrkən onlarla üzbəüz oturanda 

düşünürsən, görəsən bu heykəllər ulu tariximizdən пə kimi xəbər verir? Hansı dövrün tarixini özündə 

yaşadır bu dilsiz daş heykəllərimiz?.. 

Bu kimi suallara ətraflı cavab almaq üçün Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşı, tarix elmləri 

doktoru Fəxrəddin Səfərliyə müraciət etdik. 

- Fəxrəddin тüəllim, qədim türk tayfalarında qoç rəmzi olub. Bu nə deməkdir? 

- Qoç güc-qüvvət, bolluq, bərəkət rəmzi hesab olunur. Qədim türk tayfaları bunu belə hesab ediblər. 

MR-in ərazisində qəbirüstü xatirə abidələrinin böyük bir qismini müxtəlif növ daşlardan hazırlanmış qoç və 

qoyun heykəlləri təşkil edir. Bunlar regionun һər yerində az və ya çox miqdarda yayılıb. Bu heykəllərin çoxu 

qırmızımtıl rəngli daşdan hazırlanmışdır. Bu, səbəbsiz deyil. 1836-cı ilə aid bir tarixi mənbədə Əlinçay 

mahalının Culfa kəndində qırmızı rəngli sərt Darıdağ daşından dəyirman daşlan və qəbirüstü abidələr 

düzəldildiyi qeyd olunur. Daha başqa bir mənbədə göstərilir ki, Culfada daş üzərində işləmə və bədii daşyonma 

sənəti üzrə mərkəz fəaliyyət göstərmişdir. Belə bir abidə heykəllər Ordubad bölgəsində qeydə alınan abidələrin 

əksəriyyəti bu mərkəzdə hazırlanmışdır. Bu daş heykəllər zəmanəmizə qədər müxtəlif məziyyətdə gəlib 

çıxmışdır. Bəziləri isə əsrlərin sınağına dözməyərəк sıradan çıxmışlar... 

- Fəxrəddin müəllim, bizə yaxşı məlumdur ki, belə heykəllərdə ata-babalarımız öz qiymətli dəfnə və 

qızıllarını gizlədirmişlər. Виnи песə izah edə bilərsiniz? 

- Bəli, bu şayiə elə bu qoç-qoyun heykəllərinin məhv olması ilə nəticələnib, çoxları dağıdılaraq yer 

üzündən silinmişdir. Qədim türk xalqlarının mifologiyasında qoç totemi qüvvət, güc, eyni zamanda bolluq, 

bərəkət rəmzi hesab edilərək müqəddəsləşmişdir. Çox yaxşı haldır ki, bu ölkəmizə gələn səyyahların, 

tarixçilərin də diqqətini cəlb etmiş, onlar öz əsərlərində, yol qeydlərində bu barədə maraqlı məlumatlar 

vermişlər. Belə bir məlumat 1834-cü ildə Azərbaycanda olmuş fransız səyyahı Dyibadə Monpeçenin yol 

qeydlərində də öz əksini tapmışdır. O, çoxlu daş heyvan fiqurlarını görmüş və yerli əhalinin onlara xüsusi 

ehtiram göstərdiklərini yazmışdır. Rus alimi V. M. Sisoyevin məlumatlarında isə Naxçıvanda olan abidələrin 

miqdarı da göstərilir. Rus alimi hətta bu heykəllərin 62 m hündürlüyü, uzunluğu 1,5 m, eni isə 40 sm olan 

heykəlləri də xüsusi qeyd etmişdir. Ulu ata-babalarımızdan belə bir deyim də bizə gəlib çatıb ki, "guya uşağı 

olmayan qadınlar bu fiqurun altından sürünərək keçsə, onun uşağı olacaqdır". 

Tədqiqatçılar qəbirlərin üzərinə qoyun və qoç fiqurlarının dəfn alətləri və inamları ilə qədim türk 

tayfalarının adət və ənənəsidir. Bu cür fiqurlardan birini oğuz tayfaları istifadə etmişlər. 

Onlar belə güman edirdilər ki, qəbirlər üzərinə qoyulan belə heykəllər dəfn olunanın axirət dünyasında 

behiştə getməyə kömək edəcək. О adamlar bu qoçlara minərək cənnətə gedəcəklər. Yəni bu qoç və qoyun 

heykəllərinin tarixi çox qədimdir. О da faktdır ki, bu cür heykəllər bütün türkdilli xalqların ərazilərində 

mövcuddur. 

- Ви ermənilər пəуə əəsaslanaraq bu heykəlləri oğurlayıb aparmışlar? 

- Ermənilər bu heykəllərə türklərin inamını görərək, onların bu heykəllərə inamını artırmışdır. Odur ki, 

son bir neçə il bundan əvvəl belə heykəlləri ermənilər oğurlayıb Yerevanın meydançalarında qoyaraq sonra da 

bu abidələrin erməni mədəniyyəti abidələrinin nümunələri kimi təqdim etməyə çalışmışlar. Lakin tarix hər şeyi 

öz yerinə qoyur. Bu abidələrin türkdilli xalqlara məxsus olduğu dünyada sübut olunub və onu bir çox türk 

ölkələrində istəyənlər görə bilər. Bu fiqurlara arxeoloji qazıntılarda da rast gəlinir. Gültəpə yaşayış yerində ilk 

tunc dövrünə aid mədəni təbəqədən hazırlanmış kiçik ölçülü qoyun fiqurları aşkar edilmişdir. Hətta tarixdə 

Azərbaycanda Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tayfaları XV əsrdə hökmdarlıq dövründə qəbirlərin üzərinə qoç və 

qoyun heykəlləri qoyulması adət olmuşdur. Bu faktlara dini kitablarda rast gəlinir. Naxçıvan bəşərin ikinci 

beşiyidir. Bu diyarın minilliklər tarixi var. Hər daşın altında bir tarix var, bu diyarın. Arxeoloq, tədqiqatçı 

alimlər öz işlərini səylə davam etdirirlər, düşmənə zərbə vurmaq üçün həb çox qiymətli şəhər yerləri, qala, 

əşyalar, abidələr üzə çıxacaqdır. Amma düşmən bilməlidir ki, bu gün Naxçıvan MR ərazisində bu gün 500 abidə 

və memarlıq işləri, fiqurları, maddi mədəniyyəti sübut edən dəlillər var. 

Hacı Tofiq Seyidov 
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Naxçıvan - dahilər yetirən vətəndir 
 

Heydər Əliyev: "Mən bu torpaq qarşısında baş əyirəm" 

 

...Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzdən dərhal sonra - 1990-cı ilin уаnvarında Sovetlər İttifaqının 

rəhbərliyinə etiraz əlaməti olaraq Azərbaycanın keçmiş birinci katibi Heydər Əliyev Moskvada bəyanat verdi. 

Artıq SSRİ adlanan nəhəng imperiyanın çökməkdə olduğunu vurğulayan dahi siyasətçi belə ağır gündə yenidən 

xalqı ilə bir yerdə olmaqdan ötrü Vətənə üz tutdu. 

...1990-cı il yanvarın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Soveti Naxçıvanın Sovetlər 

İttifaqının tərkibindən çıxması haqda tarixi bir qərar qəbul etdi. Azərbaycan Ali Soveti isə yanvarın 29-da 

bu qərarı ləğv etdi. 1991-ci ilin sentyabr ayında Naxçıvanda sovet hakimiyyəti ləğv olundu, Heydər Əliyev 

xalqın tələbi ilə Ali Məclisin sədri seçildi. 

SƏDAQƏT 

 

Zaman: müstəqillik dövrü  

Məkan: Naxçıvan  

"Mənim 1990-cı ildə Naxçıvana gəlməyim, görünür, taleyin işi imiş. Moskvada tutduğum vəzifədən 

istefa verəndən sonra, Azərbaycana qarşı Ermənistanın hərbi təcavüzü başlayandan sonra mən Azərbaycan üçün 

çox narahat idim. Ancaq eyni zamanda, mənə qarşı edilən ədalətsizlik və cürbəcür təxribat aksiyaları da məni 

çox incidirdi. Məndə Vətənə qayıtmaq, xalqla bir yerdə olmaq, bir yerdə yaşamaq arzusu gündən-günə artırdı. О 

ağır dövrdə bütün Azərbaycan xalqının qərarını, mənə olan münasibətini, qayğısını hiss edirdim." 

1990-cı ilin yanvar faciəsindən sonra Azərbaycana gəlmək haqqında qərar qəbul edən Heydər Əliyevə 

Bakıda yaşamağa imkan vermədilər. O, yenidən öz torpağından güc almaq, doğma insanlarla bir yerdə olmaq, 

onların dərdlərinə şərik olmaq üçün Naxçıvana üz tutdu. 

Əslində, Bakıya gələn Ulu öndəri xalq böyük ruh yüksəkliyi ilə qəbul etdi. Amma hakimiyyətdə təmsil 

olunan qüvvələr onun gəlişindən qorxuya düşdüklərini gizlətmək belə istəmir, hər vəchlə bu gəlişə mane olmağa 

çalışırdılar. Onda: "Naxçıvan ayağa qalxdı. Naxçıvan məni qucaqladı, bağrına basdı. Son illərdə çəkdiyim 

bütün əzab-əziyyəti unutdum. Naxçıvan xalqının tələbi və Naxçıvan Ali Məclisinin qarşısındakı о böyük 

meydanda davamlı keçirilən mitinqlərin təzyiqi nəticəsində mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinə sədr seçildim. О vaxt mən çox böyük ziddiyyətlər içində idim. Hesab edirdim ki, mən çox böyük 

həyat yolu keçəndən sonra yenidən bir vəzifə tutmamalıyam, sadəcə olaraq, öz imkanlarımla Naxçıvana 

kömək etməliyəm. Ancaq siz bunu tələb etdiniz, xalq bunu tələb etdi, mən də sizin tələbinizə görə buna 

razı oldum." 

Bu gün о illər haqqında çox danışılır. Tarixə bərabər о üç il haqqında. Həmin üç ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Azərbaycanın müstəqilliyini əldə etməsi və qoruyub saxlaması üçün böyük xidmətlər göstər-

di. Heydər Əliyev blokada şəraitində olan muxtar respublika ilə yanaşı, bütöv Azərbaycan üçün çalışırdı. 

Üstəgəl aramsız erməni həmlələri... 

1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni seçilmiş Ali Sovetinin sessiyası 

keçirildi. Vəziyyət çox mürəkkəb idi. О gün təkcə Naxçıvan üçün yox, bütün Azərbaycan üçün tarixi bir gün 

oldu. Azərbaycanın о vaxtkı rəhbərlərinə nümunə göstərən və sonra belə qərarlar qəbul etməyə məcbur edən 

Heydər Əliyevin təklifi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından "sovet sosialist" sözləri çıxarıldı. 

1918-ci il müstəqilliyi zamanı qəbul olunmuş dövlət bayrağı-mız Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət 

bayrağı kimi qəbul edildi. 

Naxçıvan MR-in Ali Məclisi SSRİ-nin saxlanması haqqında referendum barədə Moskvada qəbul 

olunmuş qərarın əksinə çıxdı. Moskvada qəbul olunmuş qərarı hələ ki, rəsmi Bakı müzakirəyə çıxarmamışdı. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Ali Məclis bu məsələni müzakirə etdi və Naxçıvan MR-in Ali Məclisi Sovetlər 

İttifaqının saxlanması ilə əlaqədar keçiriləcək referendumun əleyhinə çıxdı. 

Ondan sonra Naxçıvana təzyiqlər artırıldı. Blokada şəraitində olan muxtar respublikaya ərzaq yardımı 

dayandırıldı. Naxçıvan əhalisi ulu rəhbəri dəstəklədi, inamının ardınca getdi: 1991-ci ilin martında referendum 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında baykot olundu.  
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Naxçıvan MR-in əhalisi müstəqillik və milli azadlıq yolunda Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatının ön 

sıralarında gedirdi. 

Naxçıvan MR tərəfindən qəbul olunmuş cəsarətli addımlardan biri 1991-ci il avqust ayının 19-da (o 

vaxt Sovetlər ittifaqı hələ öz mövcudluğunu qoruyub saxlayırdı) azadlıqsevən insanların kommunist 

hakimiyyətinin əleyhinə qalxmaları oldu. Daha cəsarətli bir addım: Naxçıvan MR-in Ali Məclisi Azərbaycanda 

keçirilən prezident seçkilərini tanımadı: "Naxçıvana qarşı böyük hücumlar oldu, hətta Azərbaycan rəhbərliyi 

buraya böyük bir silahlı qüvvə göndərdi. Daxili işlər Nazirliyindən böyük bir qrup zabit gəldi, Azərbaycanın 

deputatlarından ibarət böyük qrup, о cümlədən bir neçə general gəldi, Naxçıvanda vəziyyəti dəyişdirməyə 

çalışdılar. Ancaq biz öz qətiyyətimizi nümayiş etdirdik. Xatirənizdədir ki, о vaxt mən televiziya vasitəsilə 

bəyanat verdim və xəbərdarlıq etdim ki, Naxçıvanın qəbul etdiyi qərarı pozmaq, yaxud Naxçıvanda güc işlədib 

təzyiq göstərmək üçün gələn qüvvələr dərhal Naxçıvanı tərk etməlidirlər." 

Naxçıvanın müstəqillik, milli azadlıq əhval-ruhiyyəsi bütün Azərbaycana təsir edirdi. Məhz 

bunların nəticəsində Naxçıvan bir çox ciddi addımlar atdı və nəhayət, Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müstəqilliyinin əldə edilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikası öz xidmətlərini göstərdi. 

1992-ci il oktyabrın 4-də Xalq Cəbhəsinə mənsub olan silahlı dəstələr Naxçıvanın qanuni dövlət 

hakimiyyətini devirməyə cəhd göstərdilər. Daxili İşlər Nazirliyini, televiziya studiyasını zəbt edərək bəyanat 

verdilər. Oktyabr ayının 24-ü Naxçıvan üçün ağır, faciəli bir günə çevrildi. On il əvvəl isə Azərbaycanın birinci 

katibi Heydər Əliyev Naxçıvan torpağını Hüseyn Cavidin cənazəsini Vətənə gətirməklə sevindirmişdi. On il 

əvvəl dünyanın ən böyük güc dövləti sayılan SSRİ-yə qarşı siyasi qiyam etmişdi. Məhz həmin gün - 24 

oktyabrda, Hüseyn Cavidin anadan olmasının 110-cu ildönümü günü Naxçıvana qarşı təxribat törədildi. 

Göstəriş rəsmi Bakıdan gəlirdi. Heydər Əliyevin ətrafında birləşən Muxtar Respublika dağılıb parçalanmaqdan - 

qardaş qırğınından və işğaldan - Dağlıq Qarabağın aqibətini yaşamaqdan qurtula bildi: "Bəli, günlər vardı ki, biz 

həftələrlə elektrik enerjisindən məhrum olurduq. Gecə saat ikiyə-üçə qədər iş otağımda az işıq verən neft 

lampası ilə oturub işləyirdim, bunu hamı bilirdi. Evlərə elektrik, istilik vermək üçün heç bir imkan yox idi. 

insanlar həqiqətən donurdular. Bizim bir çox müşavirələrimiz, hətta Ali Məclisin sessiyaları qış vaxtı 

keçiriləndə insanlar paltoda, papaqda otururdular, çünki vəziyyət həqiqətən çox ağır idi. Amma yenə də 

deyirəm, naxçıvanlıların dözümlülüyü hamımızı bu vəziyyətdən çıxartdı. О illər biz bir-birimizə sədaqətimizi 

sübut etdik. Siz sübut etdiniz ki, öz torpağınıza, xalqımıza, millətinizə, müqəddəs, müstəqil Azərbaycana 

sədaqətlisiniz və mənim də həm Azərbaycan xalqına, həm Azərbaycan torpağına, həm də Naxçıvana sədaqəti-

min şahidi oldunuz". 

Məlumdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu vaxtilə beynəlxalq müqavilələr əsasında 

müəyyən edilib: Naxçıvan muxtar respublikadır, Azərbaycanın tərkibindədir. Təəssüf ki, Xalq Cəbhəsinin 

hakimiyyəti dövründə muxtar respublikanı qoruyub saxlamaq, onun statusunu möhkəmləndirmək əvəzinə, 

yalnız və yalnız öz şəxsi məqsədlərinə nail olmaq üçün muxtar respublika kimi onu ləğv etmək cəhdləri 

göstərilməyə başlandı. 

Naxçıvanda dövlət çevrilişinə cəhddən dərhal sonra Ali Məclisin sessiyası çağırıldı. XC-ni təmsil edən 

qüvvələr Azərbaycanın unitar dövlət olduğunu əsas gətirərək göstərirdilər ki, unitar dövlət daxilində heç bir 

muxtariyyət hüququ ola bilməz. 1995-ci il-də ümumxalq referendumu vasitəsilə qəbul olunan 

Konstitusiyada Naxçıvanın statusu müəyyən edildi. 

 
İKİ OD ARASINDA 

 

Zaman: müstəqillik dövrü  

Məkan: Naxçıvan 

"Biz bu gün çox əhəmiyyətli, vacib olan bir məsələni müzakirə edirik, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında dövlətçiliyin, qanunvericiliyin, qanunvericilik aktlarının yaranması prosesinin həyata 

keçirilməsi ilə məşğuluq. Bu baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının yaranması çox 

mühüm bir vəzifədir." 

Tarixən Çingiz xanın, Teymurləngin, hətta X əsrdə Bizans hökmdarının diqqətini çəkən Naxçıvan 

torpağı Azərbaycanın bir hissəsi olaraq yaşayır. 1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra, Naxçıvanın son dəfə 

1924-cü ildə muxtar respublika elan edilməsinə və 1926-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ilk 
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Konstitusiyası qəbul olunana qədər ağır və keşməkeşli zaman yaşamışdı. Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran tarixi 

torpaqlarımız - Zəngəzur mahalı, onun bir hissəsi olan Qafan və Mehri Ermənistana verilməsəydi, bəlkə də 

Naxçıvanın muxtariyyət zəruriyyəti də meydana çıxmazdı. 

1990-1991-ci illərdə Naxçıvanda çox gərgin vəziyyət yaranmışdı. Bir tərəfdən Ermənistandan 

Naxçıvana vaxtaşırı hücumlar, ikinci tərəfdən də daxili ictimai-siyasi vəziyyət həddən artıq gərginləşmişdi. 

Heydər Əliyev müstəqil hərəkət edərək, muxtar respublikada özünüidarə üsuluna keçdi. Bu, konkret olaraq 

rəsmi Bakının yürütdüyü siyasətin tam əksinə çıxmaq idi. Ulu öndərin ilk addımlarından biri Naxçıvanda 

Müdafiə Komitəsi yaratmaq oldu. Bununla da muxtar respublikada mütəşəkkil silahlı qüvvələrin təşkili 

prosesinə rəvac verildi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir hissəsi olan Naxçıvan silahlı qüvvələri yaranmağa 

başlandı. 

Naxçıvanda silahlı qüvvələrin yaranması birbaşa Heydər Əliyevin nəzarəti ilə həyata keçirilirdi. 

Naxçıvan Ermənistanla böyük sərhədə malik olduğu kimi İran və Türkiyə ilə də həmsərhəd idi. Ona görə də, 

sərhəd dəstələrinin yaradılması olduqca zəruri idi. Sovetlər ittifaqına mənsub olan sərhəd dəstələri həmin vaxt 

Rusiyanın sərəncamına keçmişdi. Azərbaycanın payını almaq üçün, bu əmlakın müstəqil Azərbaycanın 

ixtiyarına verilməsi üçün çox cəhdlər göstərilirdi. О vaxt Azərbaycan prezidenti fərman vermişdi ki, sərhəd 

dəstələrinin əmlakı bölünsün; 50 faizi Rusiya Federasiyasının, 50 faizi isə Azərbaycan Respublikasının 

sərəncamına verilsin. Ancaq Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Naxçıvan həmin əmlaka bütünlüklə sahib 

çıxdı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının о zamankı rəhbərliyi ölkənin mənafelərini qorumağa qadir 

deyildi, ona görə də Heydər Əliyev Naxçıvanda Azərbaycanın mənafelərini qorumaq üçün müstəqil siyasət 

aparmaq, təşəbbüslər etmək, müstəqil qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qalırdı. Bu məsələdə də Naxçıvan 

müstəqil olaraq Rusiya Federasiyası ilə danışıqlara getdi və istəyinə nail oldu. 

Dövlətin əsas vəzifələrindən biri olan ölkənin hərbi qüdrətini inkişaf etdirmək və hər bir hadisənin 

vaxtında qarşısını almaq üçün təminat yaratmaqdır ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın ölüm-dirim savaşına 

qalxdığı bir vaxtda bunu bacardı. 

İran İslam Respublikası ilə danışıqların da nəticəsi muxtar respublikanın xeyrinə həll edildi. 

Muxtar respublikanın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün bir çox imtiyazlar yaradıldı. İrandan qaz 

kəmərinin çəkilməsi, sement zavodunun tikilməsi, Naxçıvanın İran ərazisindən keçməklə Bakı ilə əlaqələrinin 

sadələşdirilməsi, avtobus reyslərinin təşkili, Naxçıvandan Təbrizə, Təbrizdən Naxçıvana qatarın işləməsi və 

digər bir çox məsələlər barədə danışıqlar aparıldı. İran İslam Respublikasının Naxçıvana aid qəbul etdiyi 

qərarlar böyük əhəmiyyətə malik idi. Naxçıvan əhalisi xüsusi pasportlar vasitəsi ilə İranın istənilən yerinə gedə 

bilmək imtiyazı qazandı. 

Türkiyənin Naxçıvana xüsusi yardımı ilə 1992-ci ildə "Ümid körpüsü" və "Həsrət körpüsü" adlandırılan 

iki körpü inşa olundu. О vaxtdan Azərbaycan Naxçıvan vasitəsilə Türkiyə ilə birbaşa əlaqə saxlayır. 

Türkiyənin Naxçıvana hər cür kömək etməsi barədə razılıq əldə olundu. 

Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda Naxçıvan həmişə dayaq rolunu oynayıb. Azərbaycanda dövlət 

çevrilişi etmək, müstəqilliyimizə xəyanət etmək cəhdləri baş verən zaman Naxçıvan camaatı Heydər Əliyevi 

dəstəkləmək üçün ilk olaraq ayağa qalxdı: "Saf mənəviyyatlı, qeyrətli, namuslu naxçıvanlıların qarşısında 

mən həmişə baş əymişəm və baş əyirəm. Mən bu torpağın qarşısında baş əyirəm." 

Naxçıvanda iqtisadi və aqrar islahatların, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi əhalinin sosial-iqtisadi 

vəziyyətini gündən-günə yaxşılaşdırırdı. 

Naxçıvanda televiziya və telekommunikasiya xətləri bərpa olundu. 

 
SİYASİ MƏQSƏD 

 

Zaman: ... 

Məkan: müstəqil Azərbaycan 

Qeyd edək ki, 1924-cü ildə yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikası həmişə ermənilərin torpaq 

iddialarına daxil edilən ərazi olub. Ona görə də Heydər Əliyev Naxçıvanın qədim və son əsrlərdəki tarixinin 

daha da geniş təhlil olunaraq, qələmə alınmasını tələb edirdi. Azərbaycana torpaq iddiası ilə yanaşanlara 

qətiyyətli cavab verilməlidir: "Bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, biz Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyini artıq Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə keçiririk. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının yubileyləri olubdur. Xatirimdədir ki, onun 25 illik, 

sonra 40, 50 illik yubileylərinin çoxunda vaxtilə iştirak etmişəm. Ancaq indi müstəqil Azərbaycanın Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının yubileyini keçirməsi heç də bir təntənə, şənlik məqsədi daşımır. Bu, böyük bir siyasi 

məqsəd daşıyır." 

Bu böyük siyasi məqsəd müstəqil dövlət olaraq tariximizi doğru, düzgün, kənar təzyiqlərdən azad 

şəkildə özümüzün müəyyən etməsinə hesablanmışdı. Azərbaycan tarixinin müstəqil şəkildə öyrənilməsi və 

təbliğ edilməsi gələcək nəsillər üçün əsas yaratmaqdan ötrü ən vacib faktor idi. Məqsəd həm də Azərbaycanın 

tərkib hissəsi, ayrılmaz parçası olan Naxçıvanın tarixini təhlil etmək və bunu geniş kütləyə, о cümlədən 

beynəlxalq aləmə təqdim etmək idi. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı həmin illər çox kəskin xarakter almış torpaq iddiası və erməni 

alimlərinin, sıravisindən tutmuş siyasətçilərinə qədər əksəriyyətin elmi cəhətdən bunu sübut etməyə qalxması 

Azərbaycana ciddi problemlər yaradırdı. 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistan torpağı olması 

məsələsini kəskin qoydular və münaqişə başlandı. Hazırda ermənilər Naxçıvanı hədəfə alıb. Bütün bu iddiaların 

əsassız, uydurma olduğunu beynəlxalq aləmdə sübut etmək üçün əsaslı sənədlər, fundamental elmi, populyar 

əsərlər yaranmalı idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəinki yaşadığımız indiki illərdə, gələcək nəsillər üçün 

də qoruyub saxlamaq üçün çox güclü bir konsepsiya, əsas yaratmaq lazım idi ki, heç bir qüvvə heç bir zaman 

torpaqlarımızın hansısa bir hissəsini ələ keçirə bilməsin. Heydər Əliyev elə əsərlər yaranmasını tövsiyə edirdi 

ki, Ermənistan ərazisinin Azərbaycana məxsus olmasını daim ardıcıl surətdə sübut etsin. 

Ona görə də ulu öndər tarixi şəxsiyyətlərə həssaslıqla yanaşırdı. Məsələn, Hüseyn Cavidin ev muzeyinin 

yaradılması, nəşinin Azərbaycana köçürülməsi. 1990-cı ildə Naxçıvana gələn Heydər Əliyev yenidən 

Azərbaycanın birinci katibi olarkən gördüyü işləri həyata keçirməyə başladı. Xatirə muzeylərinin açılışı, tarixi 

abidələrin bərpası kimi işlər yenidən ümumrespublika səviyyəsində həyata keçirilməyə başladı. 

1970-ci ilə qədər Naxçıvanda iki muzey - tarix-diyarşünaslıq və ədəbiyyat muzeyləri fəaliyyət 

göstərirdi. Muxtar respublikanın bütün rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, Cəmşid Naxçıvanskinin, 

Cəlil Məmmədquluzadənin, Məmməd Səid Ordubadinin, Yusif Məmmədəliyevin, Bəhruz Kəngərlinin ev 

muzeyləri, Xalça və Xatirə muzeyləri, Açıq səma altında muzey, rəsm qalereyası da yaradıldı. Ədəbiyyat və 

Şəhidlər muzeyləri fəaliyyətə başladı. Olimpiya idman Kompleksinin inşaası üçün layihə hazırlandı. 

Mömünəxatun sərdabəsində dəfn olunanların vaxtilə oğurlanmış baş-daşları yenidən qiymətli 

mərmərdən hazırlandı. Tarixi memarlıq abidələrinin ən böyük qiyməti yerləşdiyi ərazinin qədim dövlət 

olmasının bariz nümunəsidir. Heydər Əliyev uzaqgörən dövlət xadimi kimi bu fakta böyük diqqət göstərirdi. 

Ulu öndərin Naxçıvana son səfəri bütün Azərbaycanın yaddaşındadır. Onda heç kim az sonra nə 

olacağını bilmirdi. Dövlət başçısı doğulduğu torpağın hər qarışını bağrına basmaq istəyirdi sanki. Ayrılıq 

məqamında da Ulu öndər çox kövrəlmişdi. Elə onu Naxçıvandan Bakıya yola salanlar da. Onun vidalaşarkən 

dediyi sözlər hamının xatirində əbədi yaşayacaq: "Mən istəyirdim ki, burada sizinlə daim yaşayam. Ancaq 

həyat buna imkan vermədi. Mən getdim, amma ürəyim buradadır". 

 

Zərnişan AĞAQIZI 

Yeni Azərbaycan.- 2008.- 25 aprel.- S. 6. 
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Naxçıvanın itirilmiş torpaqları və Naxçıvanla bağlı  

bir xəritə haqqında 
 

İsmayıl HACIYEV, 

AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri, akademik 

 

Bu yaxınlarda Naxçıvan ölkəsinin 1924-cü ilə aid bir xəritəsinə rast gəldik. Xəritə 2-ci dərəcəli 

kartoqraf N. Rıbakov tərəfindən tərtib edilmiş və çəkilmişdir. Burada Naxçıvan ölkəsinin ərazisi və əsas 

yaşayış məntəqələri öz əksini tapmışdır. Xəritədə Naxçıvanla Ermənistan arasındakı "mübahisəli ərazilər" 

xüsusi olaraq göstərilmişdir. Bunlar indiki Şərur, Kəngərli, Babək, Şahbuz rayonları ilə Ermənistan SSR 

arasındakı 279 hektar ərazi və Ordubad rayonu ilə Zəngilan arasında qədim Azərbaycan torpağı olan 

Zəngəzur ərazisinin bir hissəsidir. Qeyd etməliyik ki, tarixi ərazilərimiz olan Kilit və Qarçevan əraziləri 

Naxçıvan ölkəsinin sərhədləri içərisində özünə yer almışdır ki, bu da müəllifin obyektiv mövqeyi kimi 

dəyərləndirilə bilər. 

 

Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə, eləcə də onun ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvana qarşı ermənilər 

torpaq iddialan ilə çıxış etmiş, indi də bu mərəzlərindən əl çəkməmişlər. Etiraf etməliyik ki, ermənilər bir çox 

hallarda məqsədlərinə nail olmuşlar. Onlar Azərbaycanın bir sıra torpaqlarmı Ermənistana birləşdirə bilmişlər. 

"Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyası ilə yaşayan erməni daşnakları min bir hiylə ilə bəzi torpaqlarımızı 

əlimizdən almışlar. Biz güzəştə getdikcə onların iştahı daha da artmışdır. Bu yolla Zəngəzur mahalı, Göycə 

torpaqları, Vedibasar əlimizdən alındı. Naxçıvan Şimali Azərbaycandan ayrı düşdü. Kərki kəndi işğal olundu, 

neçə-neçə kəndimiz qərarla ermənilərə verildi... 

Məlumdur ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının mövcudluğu zamanı onun ərazisi 114 min 

kvadrat kilometr idi. Bunun 97,4 min kvadrat kilometri mübahisəsiz, 16,6 min kvadrat kilometri "mübahisəli 

ərazilər" idi (l,s.422). Nəinki "mübahisəli ərazilərdən", heç bir mübahisə doğurmayan ərazilərdən də torpaqlar 

itirdik. Dağlıq Qarabağ hadisələrinə qədər 86,6 min kvadrat kilometr əraziyə sahib idik. Hələlik bu ərazinin 20 

faizə yaxın hissəsində qanuni hakimiyyətimizi bərpa edə bilməmişik. 

Naxçıvana gəldikdə isə vaxtilə Azərbaycanın günortacında yerləşən bu qədim diyar indi Azərbaycandan 

ayrı düşmüşdür. Müxtəlif tarixi mərhələlərdə həmişə Azərbaycanla coğrafi cəhətdən, həm də bütün cəhətlərlə 

bir olan Naxçıvan indi anklav vəziyyətinə düşmüşdür. Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi Naxçıvanı 

ərazi cəhətdən Azərbaycandan ayrı salmış və bu səbəbdən də Naxçıvana muxtariyyət statusu verilmişdir. 

Bununla əlaqədar ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: "Əgər Zəngəzur mahalının Ermənistana verilməsi 

olmasaydı, bəlkə də, Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə 

idi" (7, s.144). 

Naxçıvan qədim dövlətlərin tərkibində olanda da Azərbaycandan ауrı olmamış, bu dövlətlərin ən inkişaf 

etmiş əyalətlərindən biri olmuşdur (8, s. 4). Bu ərazidə Naxçıvanşahlıq, Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 

Naxçıvan xanlığı, Araz-Türk Respublikası kimi dövlət qurumları mövcud olmuşdur. Naxçıvan xanlığının ərazisi 

indikindən xeyli böyük olmuş, Dərələyəz və Zəngəzur torpaqlarının da çox hissəsini əhatə etmişdir. Ümumi 

sahəsi 9,4 min kvadrat kilometr idi. Xanlığın tərkibində 7 mahal və 2 şəhər var idi. 

Haqqında söhbət açdığımız xəritədə göstərildiyi kimi, 1929-cu ilədək Naxçıvan MSSR-in ərazisi 5988 

kvadrat kilometr idisə, sonra itirilmiş torpaqların hesabına azalaraq 5363 kvadrat kilometrə endi. 625 kvadrat 

kilometr ərazi itirildi (12, s.82). Tarixə müraciət etməklə bu məsələnin mahiyyətinə diqqət yetirək. 

1918-ci ilin may ayında üç Cənubi Qafqaz respublikası öz müstəqilliklərin elan etdilər. Bu respublikalar 

yarananda onların ərazi və sərhədləri hələ müəyyənləşdirilməmişdi. Yaranan Ermənistan dövlətinin mərkəzi də 

yox idi. Azərbaycan Demokratik Respublikasının rəhbərləri "humanistlik edərək" İrəvanı ermənilərə güzəştə 

getdilər (4, v.l). Bu mərhələlərdə Ermənistan rəhbərləri niyyətlərini hələ gizlədirdi. Lakin tezliklə məlum oldu 

ki, "ermənilərlə bütün mübahisələr" qurtarmayıb. О da məlum idi ki, Ermənistan Azərbaycan ərazilərini ələ 

keçirmək üçün başkəsənlərini işə salıb. 1918-ci ilin iyun ayının əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvana qarşı 

erməni hücumları, vəhşilikləri başlandı. 1918 - 1920-ci illərdə ermənilər Naxçıvanı tutmaq, bu əraziyə sahib 

olmaq üçün hər cür vasitədən istifadə edirdilər. Və nəticədə 73 min nəfərdən çox (əhalinin 38 faizi) naxçıvanlı 
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ermənilərə aparılan döyüşlərdə həlak oldu (10,2001 ,№4). Bununla belə, qəhrəman naxçıvanlılar erməni 

işğalçılarını ərazidən qovdular. 

Ermənistan Respublikasının birinci baş naziri Ovanes Kaçaznuni 1923-cü ildə etiraf etmişdi ki, 

"...inzibati tədbirlərlə müsəlman rayonlarında qayda-qanun yarada bilmədik, silaha əl atmağa, qoşun yeritməyə, 

dağıtmağa və qırğın salmağa məcbur olduq və hətta uğursuzluğa uğradıq. Vedibasar, Şərur, Naxçıvan kimi 

mühüm yerlərdə öz hakimiyyətimizi hətta silah gücünə qura bilmədik, məğlub olduq və geri çəkildik" (11, s.33). 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri N. Yusifbəyli isə yazırdı ki, "Cəsur naxçıvanlılar, şərurlular... 

özləri bu məsələni (Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə birləşmək məsələsini - İ.H.) həll etdilər. Onlar həyatlarını, 

ailələrinin şərəfini və əmlaklarını risk edərək, doğma torpağa - Vətənə birləşmək üçün özləri ayağa qalxdılar, 

azad oldular" (6, s.403). 

Azərbaycan Respublikası hökumətinin Moskvadakı səlahiyyətli nümayəndəsi B. Şaxtaxtinski isə  

1920-ci il avqustun 12-də Leninə göndərdiyi məktubda yazırdı: "Naxçıvan ölkəsi əhalisi bir neçə il ərzində öz 

müstəqilliyini daşnaklardan qoruyub saxladı. Bütün cəhdlərinə baxmayaraq daşnaklar Naxçıvana yiyələnə 

bilmədilər" (3, v. 237,239) 

Bu da bir həqiqətdir ki, 1920-ci ilə qədər öz məqsədlərinə nail ola bilməyən ermənilər, bolşevik 

rəhbərlərinin ikiüzlü, məkirli siyasətləri nəticəsində mərhələ-mərhələ arzularını gerçəkləşdirdilər, bolşeviklər bir 

sıra ərazilərimizi qeyri-qanuni olaraq ermənilərə verdilər. Zaqafqaziyada Sovet hakimiyyətinin qurulduğu 

mərhələdə Azərbaycanın tarixən Naxçıvanla bağlı olan Zəngəzur, Dərələyəz, Qəmərli, İrəvan mahalı, Göycə 

mahalı və b. dilbər guşələri də Rusiyanın havadarlığı ilə asanlıqla Ermənistan tərəfindən ələ keçirildi. 

Naxçıvanın müxtəlif ərazilərini hər vəchlə ələ keçirməyə Ermənistan daim gizli və aşkar şəkildə cəhd 

göstərmişdir. 1920-ci ilin yayında Azərbaycanın Zəngəzur, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz kimi mübahisəsiz 

torpaqları uğrunda Sovet Rusiyası ilə daşnak Ermənistanı arasında hərbi əməliyyatlarla yanaşı, gizli siyasi və 

diplomatik danışıqlar da davam etdirilir, Azərbaycanın iştirakı olmadan onun torpaqlarının Ermənistana 

verilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. N. Nərimanov V. Leninə məktubunda yazırdı: "Dəhşətli vəziyyət 

yaranmışdı. Mərkəz Gürcüstan və Ermənistanın müstəqilliyini, Azərbaycanın isə istiqlaliyyətini tanımış, lakin 

eyni zamanda həmin mərkəz Azərbaycanın tamamilə mübahisəsiz ərazilərini Ermənistana verir... " (3, v.l). 

Baxmayaraq ki, 1921-ci ildə Azərbaycanın, Ermənistanın, Gürcüstanın, Türkiyənin səlahiyyətli 

nümayəndələrinin RSFSR-in nümayəndəsinin iştirakı ilə imzaladıqları Qars müqaviləsi ilə öz üzərilərinə 

öhdəliklər götürmüşdülər. Həmin müqavilənin birinci maddəsində göstərilir ki, "razılığa gələn tərəflər ərazi 

məsələləri barədə əvvəlki müqavilələrin qüvvəsini itirmiş hesab edirlər. Zaqafqaziya Respublikaları bir-birinə 

qarşı ərazi iddiaları ilə tələb qaldırmamağı və üçüncü bir ölkəyə də bu imkanı verməməyi öhdəsinə götürürlər" 

(12, s.24). 

Qars müqaviləsinin 3-cü əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində Naxçıvan ölkəsi Azərbaycanın 

himayəsi altında muxtar ərazi təşkil edib. 

"Naxçıvan ərazisi" başlığı altında verilən əlavədə Ermənistan SSR ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasındakı sərhəd xəttinin keçdiyi əsas nöqtələr aşağıdakı kimi göstərilir: 

(Naxçıvan ərazisi) Urmiya kəndindən (başlayır), oradan düz xətt ilə Arazdəyən stansiyasına (bu stansiya 

Ermənistan SSR-ə qalacaq), sonra düz xətt ilə Daşburun dağının (3142) qərbinə, oradan Daşburun dağının 

suayrıcısını (4108), Cəhənnəmdərəsi çayını, Bağırsaq dağının suayrıcısını (6607 və ya 6587) keçərək, "Rod" 

(Bulaq) yazısının cənubundan keçmiş İrəvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının inzibati sərhədləri ilə gedərək, 

6629 yüksəkliyindən Kömürlüdağa (6839 və ya 6930), oradan 3080 yüksəkliyinə, Sayatdağa (7868), Qurdqulaq 

kəndinə, Həməsür dağına (8160), 8022 yüksəkliyinə, Küküdağa (10282) və (nəhayət) keçmiş Naxçıvan 

qəzasının şərqi inzibati sərhədində (qurtarır) (12, s.36). 

Naxçıvanın sərhədləri dəqiq göstərilsə də, ermənilər məqsədli surətdə sonrakı illərdə tərtib edilmiş 

xəritələrdə arzularını gerçəkləşdirmişlər. Belə ki, 1924,1928, 1932-ci illərdəki xəritələrdə Naxçıvan ərazisi 

dəqiq göstərilsə də, 1929, 1942, 1952, 1955, 1963...- cü il xəritələrində saxtakarlığa yol verilmiş və beləliklə, 

Arazdəyən stansiyası bölgəsindən 400 hektar, Şahbuz rayonunun Kükü ərazisindən 450 hektar ərazi Ermənistan 

SSR ərazisinə qatılmışdır. Yenə Şahbuz rayonu ərazisində Camışölən zirvəsində 100 hektar ərazi 1982-ci ildə 

tərtib edilmiş xəritədə Ermənistan torpaqları kimi göstərilmişdir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Rıbakovun işlədiyi 1924-cü il xəritəsi (1:25000 miqyaslı) obyektivliyi, 

təkmilliyi və dəqiqliyi ilə seçilir. Qəribədir ki, bu xəritə son illərə qədər çox vaxt üzə çıxarılmırdı. Bu xəritədə 
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Sədərək kəndinin "Həsənqulu bağı" deyilən ərazisi düzgün olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə daxil 

edilmişdir. 1929-cu il xəritəsində isə əksinə "Həsənqulu bağı" Ermənistan SSR ərazisi kimi göstərilmişdir. 

Qars müqaviləsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində olmasını rəsmən qəbul 

etməyə məcbur olan Ermənistan Naxçıvana qarşı ərazi iddialarından, onu özünə birləşdirmək niyyətlərindən əl 

çəkmirdi. Ermənistanın hakim dairələri Moskvadakı himayədarlarının köməyi ilə Naxçıvanın bəzi torpaqlarını 

qoparıb öz ərazilərinə birləşdirməyə nail oldular. 1929-cu ilin fevralın 18-də Zaqafqaziya Mərkəzi İcraiyyə 

Komitəsinin qərarı ilə Naxçıvanın 657 km2 ərazisi - Şərur qəzasının Qurdqulaq, Xaçik, Horadiz, Naxçıvan 

qəzası Şahbuz nahiyəsinin Oğbin, Ağxəç, Almalı, İtqıran, Sultanbəy kəndləri, Ordubad qəzasının Qarçevan 

kəndi, habelə Kilit kəndi torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verildi (5, v. 2). 

Göründüyü kimi, heç bir hüquqi əsası olmayan bu qərarla, Türkiyə hökumətinin razılığı və xəbəri ol-

madan Qars müqaviləsinin şərtləri pozulmuş, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 9 kəndi əkin sahələri, otlaqları, 

biçənəkləri və sair ilə birlikdə əlimizdən alınmışdır. Açıq etiraf etməliyik ki, yaranmış şəraitdən istifadə edən 

ermənilərin istəklərinə Azərbaycan rəhbərliyi lazımi müqavimət göstərə bilməmişdir. 

Bütün bunlardan istifadə edən ermənilər yeni-yeni torpaqlar ələ keçirmək istəyində olmuşlar. Onlar 

1930-cu ildə Aldərə, Lehvaz, Astazur, Nüvədi və başqa yaşayış məntəqələrini Ermənistana birləşdirmiş və bu 

ərazidə Mehri rayonunu yaratmışlar (14, s.95). 

Yenə də Qars müqaviləsinin şərtlərini kobud surətdə pozaraq Zaqafqaziya Sovetləri MİK Rəyasət 

Heyətinin 1938-ci il 5 mart tarixli iclasının qərarına əsasən Şərurun Sədərək və Kərki kəndləri ətrafındakı bəzi 

ərazilər də Ermənistana verildi (9; 10.02.2008). 

Tarixin sonrakı mərhələlərində ermənilər о qədər azğınlaşmışdılar ki, artıq ауrı-ауrı əraziləri yox, 

bütövlükdə Naxçıvanın Ermənistana verilməsini dövlət səviyyəsində qaldırırdılar. Lakin onların arzuları 

ürəklərində qaldı, məsələni öz xeyirlərinə həll edə bilmədilər. Ermənistanın Naxçıvanla bağlı ərazi iddiaları 

sonrakı dövrlərdə də davam etmiş, erməni daşnakları indi də bu sərsəm xülyalarla yaşayırlar. Keçən əsrin 80-ci 

illərinin sonu-90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan hərbi yolla Naxçıvan Muxtar Respublikasına təcavüz etsə də, 

məqsədinə nail ola bilmədi. Bununla belə, erməni daşnakları rus ordusunun köməyi ilə 1990-cı ilin yanvarın 15-

də Kərki kəndini işğal etdilər. Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi Naxçıvanı 

erməni işğalından xilas etdi. 

Bu gün də erməni xisləti, erməni təbliğatı öz işindədir. Onlar beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün 

saxta təbliğatlarını işə salmış, Naxçıvanla, onun tarixi və abidələri ilə bağlı heç bir elmi əsası olmayan uy-

durmalar irəli sürür, kitablar çap etdirir, konfranslar keçirirlər. Respublika ziyalıları, elmi ictimaiyyət 

ermənilərin bu uydurma təbliğatlarını ifşa etməli, beynəlxalq ictimaiyyətə doğru-düzgün məlumat 

çatdırmalıdırlar. Bunun üçün bütün vasitələrdən istifadə edilməlidir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin dediyi kimi, "...bütün bu iddiaların əsassız, uydurma olduğunu beynəlxalq aləmdə sübut etməliyik. 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəinki indiki dövrdə, gələcək nəsillər üçün də qoruyub saxlamalıyıq". 
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Heydər Əliyev və Naxçıvan teatrları 
 

"Teatr müqəddəs yerdir, tərbiyə ocağıdır. Orada çalışanlar fədakardırlar, fədaidirlər... Teatr 

xadimləri tamaşaçıya bir söz demək üçün, onu irəliləyişimizə mane olanlara qarşı mübarizəyə qaldırmaq 

üçün nə qədər çalışırlar. Heç kim bilmir ki, aktyor səhnəyə çıxıb rolu tamaşaçı qarşısında oynadığı vaxta 

kimi nə qədər həyəcan, sevinc keçirir. Mən həmişə teatra yaxın və bağlı olmuşam. Bu ötəri hiss deyil, 

içimdən gələn bir məhəbbətdir. Teatrı çox sevirəm. Teatra məhəbbət mənim içimdə var. " 

 

Xalqımızın müdrik oğlunun - ümummilli liderimizin teatr və orada çalışan insanlar haqqında dediyi bu 

qiymətli sözləri oxuyanda istər-istəməz belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, bu ifadələri yalnız teatrı 

dərindən duyan, onu yaxından hiss edən, ab-havasına bələd olan, ona daxilən bağlanan bir insan söyləyə bilər. 

Bəli, bu sözlərin müəllifi olan Heydər Əliyev həqiqətən də ömrünün yeniyetməlik çağından teatr adlı 

aləmin sehrinə düşmüş, həyatının bütün mərhələlərində də, planetdə dahi və fenomenal bir şəxsiyyət kimi 

tanınanda da, ahıllıq dövründə də bu sehrdən xilas olmaq istəməmişdir. 

Ulu öndərimizdə teatra olan sonsuz məhəbbətisə Naxçıvanın teatr mühiti oyatmışdır. Doğma 

şəhərindəki dram teatrının tamaşalarına xüsusi maraq göstərən Heydər Əliyev, demək olar ki, 14 yaşından bu 

qədim sənət ocağının daimi tamaşaçısına çevrilir. Teatra vurğunluğu onu 1938-ci ildə Naxçıvan Şəhər Pionerlər 

Evində yenicə təşkil olunan dram dərnəyinə gətirir. О zaman bu dərnəyin təşkilatçısı və rəhbəri, Naxçıvan 

Dövlət Dram Teatrının aktyoru Miribrahim Həmzəyev bu istiqanlı yeniyetmədə fitri istedadı sezərək ona 

əvvəlcə əsas rolları, sonrakı tamaşalarda isə baş rolları etibar edir. 

Naxçıvan Pedaqoji Məktəbində təhsil aldığı illərdə bu dram dərnəyinin fəal üzvü olan Heydər Əliyev 

burada hazırlanan "Qaralar ölkəsində" (K. Həsənov), "Lənkəran xanın vəziri" (M. F. Axundov), "On min manatı 

kim uddu" (M. Ordubadi), "Qanlı döyüş" (İ. Həmzəyev) kimi tamaşalarda oynadığı rollarla tamaşaçıların, 

xüsusən də müəllimləri və tələbə yoldaşlarının rəğbətini qazanır. 

1939-cu ildə Naxçıvanda təhsilini başa vurub Azərbaycan Sənaye İnstitutunda oxuyan Heydər Əliyev 

teatr aləmindən ayrı düşməsilə barışa bilmir və çox keçmədən bu işə maraq göstərən istedadlı tələbələri tapıb bir 

yerə toplayaraq institutda dram dərnəyi yaradılmasına nail olur. 

Demək olar ki, məhz bu dram dərnəyindəki fəaliyyəti gənc Heydər Əliyevin təşkilatçılıq və rəhbərlik 

keyfiyyətlərini formalaşdırır. 

1941-ci ildə Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə ali təhsilli memar olmaq arzusu ürəyində qalan 

H. Əliyev müharibənin ilk aylarından Naxçıvanda - müxtəlif dövlət idarə və təşkilatlarında məsul vəzifələrdə 

işləsə də vaxtaşırı imkan tapıb Naxçıvan Teatrının yeni quruluşlarının premyeralarında iştirak edər, öz sevimli 

sənət müəllimi Həmzəyevlə, teatrın rejissorları, rəssamları və aktyorları ilə görüşər, onlarla söhbətdən xüsusi 

zövq alardı. 

AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq doktoru İnqilab Kərimov özünün "Heydər Əliyev sənət, 

sənətkarlar, sənətkarlıq haqqında" kitabında ulu öndərin Naxçıvan Teatrı ilə bağlı əlaqələrindən birini belə təsvir 

edir: "1958-ci ilin əvvəlləri idi. Azərbaycan EA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun aspirantı idim. Respublika 

Mədəniyyət Nazirliyinin xəttilə Naxçıvana ezamiyyətə göndərilmişdim. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının iki 

tamşasına... baxdıqdan sonra yaradıcı kollektivlə görüşüb fikirlərimi söylədim... Müzakirədən sonra mən İbrahim 

Həmzəyevin qonağı olmalı idim, şam yeməyini onlarda yeməli idik... İbrahim Həmzəyev... teatrın yaradıcı 

kollektivinin tərkibini sanki nəzərdən keçirdi. "Vaxtı ilə bizdə yaxşı istedadlar, həvəskarlar vardı" - dedi, Heydər 

Əliyevin adını çəkdi və onun nəinki istedadlı bir aktyor, hətta qüvvətli bir teatr nəzəriyyəçisi ola biləcəyini 

vurğuladı və dedi ki, onda da teatra, aktyor sənətinə belə aydın münasibət var idi. Mən ilk dəfə Heydər Əliyevin 

adını о gün orada, İbrahim Həmzəyevin dilindən eşitdim." (Bakı, "Ulu" Nəşriyyatı, 2005, səh.42-44) 

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, 1941-45-ci illər arası 402-ci Azərbaycan Diviziyasının nəzdində 

olan hərbi caz orkestri də Naxçıvanda yerləşdirilmişdi. Arada vaxt tapıb, bu musiqi kollektivinin də məşqlərini 

böyük maraqla dinləyən Heydər Əliyevin orkestrin rəhbəri, gənc bəstəkar və dirijor Tofiq Quliyevlə 

dostluğunun təməli də məhz Naxçıvanda qoyulmuşdur. 

Müharibədən sonra dövlət təhlükəsizliyi orqanının perspektivli zabiti kimi Leninqrada - ixtisas təhsili 

almağa göndərilən H. Əliyev doğma teatrının kollektivilə təxminən 15 ildən sonra - Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 40 illik yubileyi günündə - 1964-cü ilin 15 oktyabrında görüşdü. Bu görüş artıq Cəlil 
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Məmmədquluzadənin adını daşıyan və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlanan qədim sənət ocağının 

yenicə istifadəyə verilmiş möhtəşəm binasında oldu. Naxçıvan Teatrının 600 nəfərlik, amfiteatrlı, üçmərtəbəli 

lojalı tamaşa zalı, hər cür işıq və stanqet sistemli, fırlanan dairəli səhnəsi olan yeni, əzəmətli bir binaya sahib 

olmasına bəlkə də həmin gün hamıdan çox sevinən Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin 

müavini Heydər Əliyev teatrın yeni baş rejissoru Baxşı Qələndərlilə, Zəroş və İbrahim Həmzəyevlərlə, gənclik 

dövründən yaxşı tanıdığı teatrın baş rəssamı Məmməd Qasımovla, aktyorlardan İsa Musayev, Firuzə Əlixanova, 

Mirhəsən Mirişli, Xədicə Qazıyeva və Əyyub Haqverdiyevlə yubiley gecəsinin rəsmi hissəsilə bədii hissəsi 

arasındakı fasilə zamanı səmimi görüşərək, onları yeni bina və bayram münasibətilə təbrik etmiş, yeni 

tamaşalarla maraqlanmış və hamıya uğurlar arzulamışdır. 

Belə bir yeni görüş 1965-ci ilin iyununda Bakıda keçirilən "Naxçıvan MSSR mədəniyyət həftəsi" 

zamanı olmuşdur. "Mədəniyyət həftəsi"ndə Naxçıvan Teatrı üç tamaşası ilə təmsil olunurdu. Onlardan 

"Məhsəti" tamaşası daha böyük müvəffəqiyyət qazanaraq müəllifə və teatra uğur və şöhrət gətirdi. 

Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında həmin tamaşaya baxdıqdan sonra Heydər Əliyev həyat yoldaşı 

Zərifə xanımla birlikdə səhnə arxasına keçərək müəllif Kəmalə Ağayevaya və baş rolun ifaçısı Zəroş 

Həmzəyevaya gül dəstəsi təqdim etmiş və bütün kollektivi təbrik etmişlər. 

14 iyul 1969-cu il. Həmin il Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumu 

Respublika Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri, general-mayor Heydər Əlirza oğlu 

Əliyevi MK-nın I katibi və büro üzvü seçdi. 

1969-cu ildən Heydər Əliyevin respublika rəhbəri seçilməsilə bir çox sahələr kimi Azərbaycan 

mədəniyyətində, о cümlədən teatrlarda da bir oyanış, bir dirçəliş baş verdi. Şübhəsiz ki, Naxçıvan Teatrı da bu 

proseslərdən kənarda qalmadı. 

1970-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı yaradılarkən bilavasitə Heydər 

Əliyevin tövsiyəsilə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rəssamı, muxtar respublikanın əməkdar 

incəsənət xadimi Məmməd Qasımov eyni zamanda həmin təşkilatın ilk sədri seçilmişdir. 

Bir il sonra Naxçıvan Teatrı Bakıya qastrol səfərinə dəvət olunur. Qastrol müddətində böyük uğur 

qazanan və rəğbətlə qarşılanan K. Qoldoninin "Mehmanxana sahibəsi" tamaşası televiziya ilə translyasiya 

edilərək bütün respublikaya canlı yayımlanmışdır. 

1974-cü ilin fevral ayında H. Ə. Əliyev respublikanın birinci şəxsi kimi ilk dəfə Naxçıvana gəldi. Dövlət 

Musiqili Dram Teatrının binasında keçirilən təntənəli yığıncağın rəsmi hissəsindən sonra MK-nın birinci katibi 

imkan tapıb xalq artisti İ. Həmzəyevlə görüşmüş və teatrın vəziyyəti, yeni tamaşalar barədə məlumat əldə etmişdir. 

Elə həmin ilin oktyabrında muxtar respublikanın 50 illiyi münasibətilə yubiley şənliklərində iştirak edən 

Heydər Əliyev yenidən Naxçıvan Teatrının qonağı olmuş və yubiley münasibətilə respublikanın fəxri adlarına 

layiq görülmüş sənətkarları şəxsən təbrik etmişdir. 

1979-cu ildə Naxçıvan Teatrının qocaman rejissoru və aktyoru xalq artisti İbrahim Həmzəyevin anadan 

olmasının 70, səhnə fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə Naxçıvanda, Gəncədə və Bakıda - "Aktyor evi"ndə 

təntənəli yubiley gecələri, bir sıra müəssisə və təşkilatlarda isə görüşlər keçirildi. Öz ustadını şəxsən təbrik etmiş 

Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə görkəmli sənətkar SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanına 

əsasən "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenilə təltif edilmişdir. 

Hüseyn Cavid yaradıcılığına və şəxsiyyətinə pərəstiş edən Heydər Əliyevin rəhbərliyilə Azərbaycan  

KP MK bürosu dahi şair və dramaturqun 100 illiyini təntənəli keçirmək barədə 1981-ci ildə geniş qərar qəbul 

etdi. Həmin qərara əsasən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının nəzdində "Cavid" Poeziya Teatrı yaradıldı. 

Yenə də böyük Heydər Əliyevin о zamankı Sovet İttifaqında sensasiyalı təşəbbüsü, qəti addımı və 

himayədarlığı sayəsində uzaq Sibirdən gətirilən H. Cavidin cənazəsi Naxçıvan şəhərində doğma torpağa 

tapşırılan günün axşamı -1982-ci il noyabrın 6-da Cavid ömrünü və yaradıcılığım əks etdirən "Mənim tanrım 

gözəllikdir, sevgidir" tamaşası ilə Poeziya Teatrının təntənəli açılışı oldu. 

Açılışdan bir ay əvvəl isə Naxçıvanda səfərdə olan Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Heydər Əliyev vaxt ayırıb özünün 

yaratdığı "Cavid" Poeziya Teatrını ziyarət etmiş, elə burada Naxçıvan Teatrının yaradıcı heyətilə yarımsaatlıq 

səmimi görüş keçirmişdir. 

Bu hadisədən 8 il sonra doğma Naxçıvana dönən fərdi təqaüdçü Heydər Əliyevi şəhərin Azadlıq 

meydanında - Dövlət Musiqili Dram Teatrının qarşısında 80 minlik bir izdiham gözləyirdi. 1990-cı il iyul ayının 
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22-də axşamüstü buraya, xalqla görüşə gələn ulu öndər yolüstü Hüseyn Cavidin Naxçıvan Teatrının 

yaxınlığında olan məzarını ziyarət etdi. Buradan meydana qədər olan yolu bir qrup adamın müşayiətilə piyada 

gedən Heydər Əliyev teatrın yanından keçərkən binanı seyr etdi, dərin köks ötürüb qəhərləndi. 

Günəşin qürub çağı idi. Bu zaman sanki meydanda yeni bir günəş doğdu. Heydər Əliyev ziyası meydanı 

birə on hərarətləndirdi. Müdrik rəhbər teatrın binası qarşısında görünəndən meydanın mərkəzinə çatıncaya qədər 

gurultulu alqışlar, "Yaşasın Heydər Əliyev!" nidaları ara vermədi. El atası mikrafonla müraciət edərək xalqı 

salamladı və hamıya bu görüş üçün minnətdarlıq edərək bildirdi ki, o, Vətənin bu ağır günlərində xalqı ilə 

birlikdə olmaq üçün qayıtmışdır. 

Həmin əlamətdar gündən təxminən bir ay sonra Heydər Əliyevi ziyarət etdim. Naxçıvanda yaşadığı 

həyət evində bu ikinci görüşüm zamanı ona söz verdiyim dəvətnaməni təqdim etdim. Bu, 1989-cu ildə 

yaradılan, 1990-cı ilin iyununda birinci tamaşası ilə fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının 

sentyabrın 1-də ilk mövsümünün açılışına dəvətnamə idi. İki həftə öncə baş tutmuş tanışlıq xarakterli 

görüşümüzdə ulu öndər kukla teatrının rəhbəri kimi məni təbrik edərək sevinclə demişdi: "Naxçıvanda ikinci 

dövlət teatrının açılması çox böyük mədəni və tarixi hadisədir." 

Təəssüf ki, məhz həmin gün deputatlığa namizəd kimi seçicilərlə görüşə getdiyindən şəhərdə olmayan 

Heydər Əliyev bizim mərasimdə iştirak edə bilmədi. Onun salamlarını, təbriklərini və xeyir-duasını mərasim 

iştirakçılarına və kollektivə mən çatdırmalı oldum. 

Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri seçildikdən sonra bağlanmaq təhlükəsilə üzləşmiş qədim 

Naxçıvan Teatrı və kövrək addımlarını atan kukla teatrı daim Heydər Əliyevin diqqət və qayğısını hiss etmişdir. 

Bir faktı misal çəkim. 1992-ci ildə şəhər rəhbərliyi Dövlət Kukla Teatrının binasını Türkiyənin Naxçıvanda 

yaradılmış Baş Konsulluğuna vermək istəyirdi. Naxçıvan MR АН Məclisində keçirilən müşavirədə sədr Heydər 

Əliyevə bu barədə məlumat verildikdə o, hiddətlənmiş və bir növ Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının 

müdafiəsində duraraq qeyd etmişdir ki, bu teatrı harasa uyğunsuz bir yerə köçürmək, ona laqeyd yanaşmaq, 

yaxud "bu gün kukla teatrı nəyimizə lazımdır?" ifadəsini necə işlətmək olar. Heç bilirsinizmi Naxçıvanda 

Dövlət Kukla Teatrının yaradılması necə böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Hələ 90-cı ilin əvvəllərində bu 

xəbər Moskvada, demək olar ki, bütün SSRİ-də böyük rezonans doğurmuşdu. Məhz 90-cı ilin yanvarında 

Naxçıvana erməni təcavüzü başlayan bir vaxtda burada fədakar sənət adamları tərəfindən kukla teatrının təşkil 

olunması onu sübut etdi ki, bu xalq nə qədər nikbin, məğrur və döyüşkən bir xalqdır. Naxçıvanlılar torpaqlarını 

qoyub qaçmaq fikrindən tamamilə uzaq olmuş, qəhrəmancasına döyüşmüş, düşməni geri oturtmuş, gələcək nəsil 

barədə düşünərək mədəni quruculuq işlərini də davam etdirmişlər. Mən 1990-cı ildə Naxçıvana gəldikdən sonra 

avqust ayında bu teatrın rəhbərliyi ilə görüşəndə daha müfəssəl məlumat aldım, onları təbrik edərək uğurlar 

arzuladım və qeyd etdim ki, bu gün də burada təkrar edirəm: "Naxçıvanda Dövlət Kukla Teatrının açılması çox 

böyük mədəni, tarixi əhəmiyyətli bir hadisə olmuşdur." Bundan sonra Ali Məclis sədrinin sərəncamı ilə 

konsulluq üçün başqa yerdə xüsusi ərazi ayrılaraq yeni bina tikildi. H. Əliyevin qonşu dövlətlərlə başladığı 

müqavilələr əsasında Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Türkiyə və İrana səfərlər etdi. 

1992-ci il oktyabrın 24-də AXC Naxçıvan Şöbəsinin dövlət çevrilişinə cəhd edəcəyini bilən Heydər 

Əliyev bunun fərqinə varmadan ayın 23-də, axşam Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrına gəlib Hüseyn 

Cavidin 110 illik yubiley gecəsində iştirak edərək geniş nitq söyləmişdir. 

1993-cü ilin iyunun 15-də Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı baş verdi. Azərbaycan cəmi 10 il içərisində 

qüdrətli dövlətə çevrilib güclü iqtisadiyyata, rəşadətli orduya, çiçəklənən elmə və mədəniyyətə sahib olan bir 

ölkə kimi dünyaya tanındı. 

Bu illər ərzində respublikanın bütün teatrları kimi Naxçıvan teatrları da inkişaf etdi. Onların maddi-

texniki bazası yaxşılaşdırıldı, sənətkarlara qayğı artırıldı. Onların fədakar əməyi layiqincə qiymətləndirildi. 

Heydər Əliyev ölkə Prezidenti seçildikdən sonra Azərbaycanın yüzlərlə sənət adamı kimi qədim 

Naxçıvan Teatrının da dörd nəfər aktyoru xalq artisti, baş rəssamı isə xalq rəssamı fəxri adına layiq görülmüş, 

bir aktyor "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuşdur. 

Heydər Əliyev 1990-cı ildə Naxçıvanda ikən belə demişdi: "Sənət inkişaf etməlidir. Bunu unutmaq 

olmaz. Mən mədəniyyətin, о cümlədən teatrın inkişafı üçün daxili bir məhəbbətlə çalışdığım kimi, həm də 

güclü məsuliyyət hiss edərdim. Oğlum da teatr azarkeşi idi. Sənətkarlıq, aktyorluq Allah vergisi olduğu 

kimi. ona obyektiv, prinsipial qiymət verməyi, xeyirxahlıqla yanaşmağı bacarmaq da Allah vergisidir." 
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Fərəhli haldır ki, ulu öndərimizin bu tövsiyələri onun ləyaqətli davamçıları möhtərəm Prezidentimiz 

İlham Əliyev və Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri hörmətli Vasif Talıbov tərəfindən layiqincə yerinə 

yetirilməkdədir. 

Ələkbər QASIMOV, 

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü 

Mədəni-maarif.- 2008. - №1. - S. 49-51. 
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Naxçıvanın VII-XII əsrlər dövrü tarixinin tarixşünaslığına dair 
 

Nailə Vəlixanlı, 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik 
 

Azərbaycanın ulu diyarı Naxçıvanın qədim və orta əsrlər tarixi XIX yüzilin ilk qərinəsindən 

başlayaraq ilk vaxtlar, əsasən, rus və qərb alim və yazıçılarının müxtəlif, çox vaxt məlumat xarakterli 

əsərlərində bu və ya digər səviyyədə təqdim olunmuşdur(l). Lakin regionun olduqca mürəkkəb VII-XII əsrlər 

dövrünün ardıcıl və hərtərəfli elmi araşdırılmasına yalnız ötən əsrin ikinci yarısından, məhz azərbaycanlı 

tarixçilər, arxeoloq və memarlar (İ. Əzimbəyov, Ə. Ələsgərzadə, Z. Bünyadov, M. Şərifli, A. Salamzadə, 

İ. Cəfərzadə, R. Məmmədov, V. Piriyev, M. Nemətova, N. Vəlixanlı və b.) tərəfindən başlanılmışdır. Zaman 

keçdikcə tariximiz, maddi və mənəvi mədəniyyətimiz üçün hədsiz dərəcədə əhəmiyyətli olan bu dövrün 

aşkarlaşdırılmasının olduqca aktual və vacib olması bir daha təsdiq edilir. Belə ki, mövzuya dair bir sıra 

problemlərin alimlərimiz tərəfindən kifayət qədər ciddi tədqiq edilməsinə baxmayaraq, bu gün də Naxçıvan 

mövzusu ətrafında ehtiraslar soyumur: istər erməni, istər rus, istərsə də hətta qərb tarixşünaslığında bu mövzu 

tez-tez hədəfə çevrilir. Hətta müasir erməni alimlərinin və onların rus və qərb havadarlarının istər xüsusi, istərsə 

də erməni xalqının tarixinə həsr olunmuş ümumiləşdirilmiş bütün əsərlərində regionun tarixi məqsədyönlü 

surətdə təhrif edilir və saxtalaşdırılır, Naxçıvan qeydsiz-şərtsiz erməni şəhəri, diyarın ərazisi isə "Böyük 

Ermənistan"ın bir hissəsi kimi təqdim olunur. Bu isə bizi doğma Naxçıvanın çox mürəkkəb və mübahisəli orta 

əsrlər dövrünə yenidən müraciət etməyə, mənbələrdə olan materialı bir daha müqayisəli şəkildə araşdırmağa 

təhrik edir (2). 

2003-cü ildə Moskvada Rusiya Elmlər Akademiyasının Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix 

elmləri doktoru V. A. Şnirelmanın "Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье" 

("Yaddaşın müharibələri. Miflər, eynilik və Zaqafqaziyada siyasət") adlı kitabı çapdan çıxdı (3). Özünü Cənubi 

Qafqazda olan bütün konfliktlərdən baş çıxaran və onlara "obyektiv" yanaşan səlahiyyətli mütəxəssis kimi 

qələmə verən müəllif əsərinin başqa hissələrində də Naxçıvan tarixinin ayrı-ayrı səhifələrinə toxunsa da, 

bütövlükdə bu mövzunu əhatə edən beş səhifəlik (s. 242246) XIV fəslini "Naxiçevanskie strasti" ("Naxçıvan 

ehtirasları") adlandırır və burada danılmaz hesab etdiyi belə bir fikri aksiom kimi irəli sürür: "Нахичеванская 

АССР, созданная в 1924 г. и вошедшая в состав Азербайджанской ССР, имела сложную историю, в 

которой след оставили как армяне, так и средневековые тюрки. В раннем средневековье здесь 

располагались армянские области Нахчаван и Гохтн провинции Васпуракан, а также часть 

исторического Сюника. Иными словами, вся указанная территория являлась одним из центральных 

районов того, что армяне называют Великой Арменией. Весь этот район, - подчеркивают армянские 

авторы, входил в область формирования армянского народа... Позднее этот регион был завоеван 

арабами, а затем сельджуками. Тогда политическая роль Нахичевани сильно изменилась, ибо атабеки 

Ильдегизиды сделали ее в XII в. столицей своего огромного государства. Между тем, город сохранял 

роль крупного торговоремесленного центра, где жила большая армянская община..." [ 

1924-cü ildə yaradılan və Azərbaycan SSR tərkibinə daxil olan Naxçıvan MSSR həm ermənilərin, 

həm də orta əsr türklərinin (müəllif "azərbaycanlı" sözünü dilinə gətirməkdən çəkinir və onu "orta əsr türkü" 

termini ilə əvəz edir, - N.V.) iz qoyduqları mürəkkəb tarixə malikdir. Erkən orta əsrlərdə Vaspurakan əyalətinin 

Naxçıvan və Qoxtn vilayətləri, eləcə də tarixi Sünikin bir hissəsi burada yerləşirdi. Başqa sözlə, qeyd olunan 

bütün ərazi ermənilərin Böyük Ermənistan adlandırdıqları yerin mərkəzi rayonlarından (? !, - N.V.) biri idi. 

Erməni müəlliflərinin qeyd etdikləri kimi (isnad erməni müəllifinə deyil, mənbəyə olmalıdır, - N.V.), bütün bu 

rayon erməni xalqının formalaşdığı vilayətə daxil idi... Sonralar bu regionu ərəblər, daha sonra səlcuqlar işğal 

etdilər. O zaman Naxçıvanın siyasi rolu çox dəyişdi, belə ki, atabəylər-Eldənizlər XII əsrdə onu öz böyük 

dövlətlərinin paytaxtı etdilər. Bununla belə, şəhər böyük erməni icmasının yaşadığı iri ticarət-sənətkarlıq 

mərkəzi rolunu saxlamışdı"] (4). 

Qeyd edilməlidir ki, V. Şnirelmanın bir elə ciddi mənbəyə əsaslanmayan, başlıca olaraq müasir erməni 

müəlliflərinin (özünün də dediyi kimi "Ayvazyan, Ulubabyan" və b.-nın) yazdıqlarını təkrarlayan müddəaları 

tədqiq edilən dövrlə məşğul olan digər alimlər üçün heç də yeni şey deyil. Görünür, "danışmamaq qızıldır" 

fikrinə rəğmən, biz mütəxəssislər, professional tarixçi etikasından uzaq olan və sərbəstliyə yol verən belə 
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"intellektuallardan" fərqli olaraq, emosiyaya qapılmadan, mənbələrə əsaslanan və tarixi gerçəkliyi əks etdirən 

obyektiv tədqiqatlarımızı davam etdirməli, xüsusilə, tarixşünaslıq məsələlərini daha diqqətlə izləməliyik. 

Azərbaycan tarixinin bir çox taleyüklü və mübahisəli problemlərini "təhlil" etmək səlahiyyətini öz 

üzərinə götürən V. Şnirelmanm bir sıra əsassız mülahizəsinə xüsusi elmi cavabın zəruriliyini vacib bildiyimiz 

halda, biz burada onun Naxçıvana aid yalnız bir neçə "ehtiraslı" fikrinə münasibətimizi bildirmək istərdik. 

Müəllifin əsərindən təqdim etdiyimiz hissənin elə birinci cümləsində Naxçıvanın Azərbaycanın 

(burada Azərbaycan SSR) tərkibinə yalnız 1924-cü ildə daxil olduğu qeyd edilir. Əgər V. Şnirelman orta əsr 

mənbələri ilə bir qədər yaxından tanış olsa idi, onda əl-Biruninin (X əsrin sonu - XI əsrin əvvəlləri) IV iqlimin 

Azərbaycana aid şəhərləri sırasında Urmiya, Ərdəbil, Səlmas, Təbriz, Mərənd və b. ilə birlikdə Naxçıvanın da 

adını çəkdiyini ("Nəşavə, bura həmçinin Naxçıvandır") görərdi (5). Eyni məlumat Yaqut əl-Həməvi (XIII əsr) 

tərəfindən də təsdiq edilir ("Naxçıvan Azərbaycanda böyük şəhərdir. Bəziləri isə deyirlər ki, Arrandadır. O 

Ərminiyə ilə sərhəddir") (6). Onu da xatırlamalıyıq ki, hələ ərəblərdən öncə, VI əsr Sasani şahənşahı Xosrov 

Ənuşirvanın inzibati islahatına əsasən Xəzəryanı İran vilayətləri ilə yanaşı bütün Cənubi Qafqaz ölkələrini 

özündə birləşdirən Azərbaycan (Adurbadaqan) vilayəti (kustu) mövcud olmuşdur. Sasani imperiyasının dörddə 

birini təşkil edən bu Şimal bölgəsi ərəb hakimiyyətinin ilk illərində öz admı əsasən Arazdan cənubda olan 

torpaqlarda saxlamış, ərəblərin Cənubi Qafqaz ərazisində işğal etdikləri, azərbaycanlıların, gürcülərin, 

ermənilərin, ləzgilərin və b.-nın yaşadıqları bütün yerlərə isə inzibati "Ərminiyə" adı verilmişdir. VIII yüzilin 

sonu, IX yüzilin birinci yarısında Xilafətin daxilində baş verən siyasi hadisələr ərəb işğal dairələrinin Cənubi 

Qafqaz ərazisində yaratdıqları süni "Ərminiyə" inzibati birləşməsinin faktiki olaraq ləğvinə səbəb olmuş, formal 

olaraq ərəb valisinin idarə etdiyi vahid Qafqaz canişinliyi - vilayəti yaradılsa da, əslində həmin valiyə tabe olan 

və ona vergi verən yerli feodallar öz mülkləri daxilində hakimiyyət və imtiyazlarmı qoruya bilmişdilər (7). 

Xilafətin zəiflədiyi dövrdə (IX əsrin ikinci yarısından başlayaraq) Cənubi Qafqazda yaranan feodal dövlətlərin 

(Sacilər, Salarilər, Şəddadilər və s.) Naxçıvan ərazisini də əhatə etdiyi zaman mənbələr, yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi, sərhədyanı Naxçıvan şəhərinin yerləşdiyi ölkənin Azərbaycan və ya Arran odluğunu təsdiq edirlər. 

V. A. Şnirelmanm digər bir fikrinə görə guya "erməni xalqının formalaşdığı" ərazidə yerləşən 

Naxçıvanda Azərbaycan atabəylərinin hakimiyyəti dövründə də böyük erməni icması yaşayırdı. Maraqlıdır. 

Əgər Naxçıvan erməni şəhəri idisə, xalqı da burada formalaşmışdı, nəyə görə orada "böyük" də adlansa əhalinin 

əksəriyyətini yox, cüzi hissəsini təşkil edən erməni icması yaşamalı idi? Doğrudur, orta əsr sənədlərindəki 

məlumata görə, Azərbaycanın "mühüm sərhəd vilayəti" olan Naxçıvanın sakinləri arasında "müsəlman" və 

"muşriklərdən" (çoxallahlı, politeist) başqa "müsəlmanların himayəsinə keçmək istəyən kafirlər" - xristianlar da 

olmuşdur (8). Milliyyətləri (erməni? alban? və ya başqası?) bildirilməyən bu xristianlar arasında ermənilər də 

ola bilərdi. Lakin, bu məqam orta əsr ərəb-fars mənbələrinə əsasən Azərbaycan ərazisində yerləşən Naxçıvanın 

heç də tədqiq olunan dövrdə erməni şəhəri olduğuna dəlalət etmir. 

Onu da qeyd etməliyik ki, apardığımız tədqiqatlar Atabəylər dövründən xeyli əvvəl, ərəb işğalı 

illərində də Naxçıvanın, aşağıda görəcəyimiz kimi, erməni Vaspurakan vilayəti ilə siyasi bağlılığını inkar edir 

(9). Qeyd olunan məsələnin Naxçıvanın ərəblər tərəfindən işğalı məqamı ilə bilavasitə əlaqədar olduğunu nəzərə 

alaraq, tarixşünaslıqda taleyüklü bu hadisənin şərhini araşdıraq. 

İşğal dövrü hadisələrinin yerli və ərəb mənbələrində dolaşıqlığa gətirib çıxaran ziddiyyətli təsviri 

ədəbiyyatda ərəb yürüşlərinin vaxtının və istiqamətinin fərqli verilməsinə səbəb olmuşdur. Bu kimi fərqlərin 

meydana çıxmasına əsas səbəb bilavasitə işğal dövrünə (VII-VIII əsrlər) dair mənbələrin yox dərəcəsində az 

olması, həmin dövrə aid əsasən IX əsrdə qeydə alınmış məlumatların isnadlar (ötürmələr və soraqlaşmalar) 

vasitəsilə çatdırılması ilə yanaşı, hadisələrin baş verdiyi dövrün gərginliyi, hücuma məruz qalan yerli əhalinin, o 

cümlədən azərbaycanlıların işğalçılara göstərdikləri ciddi müqaviməti üzündən eyni yerin bir neçə dəfəyə 

tutulması olmuşdur (10). Tarixşünaslıqda ərəblərin Cənubi Qafqaza, o cümlədən Naxçıvana hücumu məsələsinə 

Azərbaycan alimləri Z. Bünyadov və R. Məmmədov, Dağıstan alimi Ə. Şıxsəidov, erməni alimi A. Ter-

Gevondyan və b. toxunmuşlar (11). Akademik Z. Bünyadov və onun ardımca R. Məmmədov dəqiq tarix 

göstərmədən Naxçıvana ərəb ordusu tərəfindən ilk hücumun "xəlifə Osmanın (644-656) dövründə", Dağıstan 

tarixçisi Ə. Şıxsəidov 24/644-645-ci ildə, A. Ter-Gevondyan isə 654-cü ildə baş verdiyini bildirirlər. 

Mənbələrin müqayisəli təhlili göstərir ki, Naxçıvanın ərəblər tərəfindən işğalı birdəfəyə mümkün olmamış, 

Xilafət qüvvələri bu əraziyə bir neçə dəfə hücumlar etmişlər. 644-cü ildə, Azərbaycan ərazisinin cənub və 

Dərbəndədək Xəzərsahili torpaqlarının işğalından bir il sonra, sərkərdə Həbib ibn Məsləmənin başçılığı ilə 
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həyata keçirilən yürüş zamanı Naxçıvan (dövrün ərəb mənbələrində Nəşavə adlanır) ələ keçirilmiş, onun 

"xristian, atəşpərəst və yəhudi" əhalisi ilə barışıq imzalanmışdı (12). 

Maraqlıdır ki, Naxçıvanla bağlanılan müqavilənin mətni dövrümüzə çatmasa da bəzi tədqiqatçılar 

(Z. Bünyadov, R. Məmmədov və b.) Dəbil (Dvin) şəhəri ilə ərəblərin bağladıqları oxşar müqavilə əsasında 

Naxçıvan müqaviləsini bərpa etməyə cəhd göstərmişlər (13). Lakin bu müqavilələrin oxşarlığı sözsüz ki, heç də 

onların eyniliyi ola bilməzdi, belə ki, müqavilə bağlanılan hər bir şəhər özünəməxsusluğu ilə fərqlənirdi. 

Bununla belə, Naxçıvan müqaviləsinin şərtlərinin Dəbil müqaviləsindəkindən o qədər də fərqlənmədiyini təsdiq 

etmək olar; çünki, bu müqavilə haqqında xəbər verən ərəb tarixçisi əl-Bəlazuri (IX əsr) hər iki müqavilənin 

oxşarlığını xüsusi vurğulamışdır (14). 

Naxçıvanın işğalı ilə bağlı tədqiqatçıların diqqətini cəlb edən və ədəbiyyatda fərqli işıqlandırılan 

məqamlardan daha bir neçəsini qeyd etmək istərdik. Bunlardan biri ərəb valisi Məhəmməd ibn Mərvanın yerli 

və ərəb mənbələrində öz əksini tapan zor siyasəti nəticəsində guya Naxçıvanda baş verən kütləvi qətl 

hadisəsidir. Mənbələrdəki məlumata görə, VIII yüzilin ilk illərində Cənubi Qafqazda ərəblərə qarşı qaldırılan 

çıxışları yatırmaq cəhdində olan ərəb valisi yerli əyanları kilsəyə toplatdıraraq, qapıları bağlatdırmış və onları 

diri-diri yandırtdırmışdı. Yerli qaynaqlara (Moisey Kalankatuklu, Gevond, Asogik və b.) (15) əsaslanan 

tarixçilər (R. Məmmədov, A. Ter-Gevondyan və b.) (16) hadisənin Naxçıvanda baş verdiyini qeyd edirlər. 

Halbuki, eyni hadisə haqqında məlumat verən IX əsr ərəb müəlliflərindən əl-Bəlazuri və əl-Yəqubi onun "Xilat 

vilayətinin kilsələrində" (17), əl-Kufı isə dəqiq yer göstərmədən "Ərminiyənin ortasında" (18) baş verdiyini 

yazırlar. Əlbəttə ki, dövrün ərəb müəllifləri üçün baş verən hadisənin Naxçıvanda, Xilatda və ya başqa bir yerdə 

olmasının fərqi yox idi. Onlar, sadəcə olaraq, olan hadisələri qeydə alırdılar. Naxçıvanı (əgər doğrudan da bu 

fakt olmuşdusa) onlar tərəfindən Xilatla dəyişməyin məntiqi əsası da yoxdur. İlk tədqiqatlarında ("Azərbaycan 

VII-IX əsrlərdə") baş verən hadisəni Naxçıvanla əlaqələndirən akademik Z. Bünyadov (19) özünün son 

araşdırmalarında yerli knyazların ərəb valisi tərəfindən qətlə yetirilməsi hadisəsinin Türkiyənin Qars 

vilayətindəki eyni adlı Naxçıvan şəhərində baş verdiyini sübut etməyə çalışır və bu məqsədlə erməni akademiki 

İ. A. Orbelinin həmin şəhərdə apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı öyrənilən dövrə aid yandırılmış kilsə 

qalıqlarını aşkarlaşdırdığını, Azərbaycanın Naxçıvan şəhəri ərazisində isə o dövrə aid heç bir kilsə və 

xristianlığa məxsus digər tikililərin qalıqlarının tapılmadığını da qeyd edir (20). 

Müvafiq mənbə və ədəbiyyatın təhlili bizi belə bir nəticəyə gətirir ki, müxtəlif sinxron mənbələr eyni 

məlumatı müxtəlif şərh etdiklərinə və buna görə də baş verən konkret hadisənin bilavasitə Naxçıvan ərazisinə 

aidliyini təsdiq edən dəlillərin kifayət qədər qənaətbəxş olmadığma baxmayaraq, sözsüz ki, şəhərin özü və ətraf 

yerlər dağıdıcı döyüşlər nəticəsində böyük zərər çəkmiş, kəndlər, obalar dağıdılmış, yerli əhali böyük 

müsibətlərə düçar olmuşdu. 

Ərəb işğalı ilə bağlı ədəbiyyatda ziddiyyətli işıqlandırılan mürəkkəb məsələlərdən biri də ərəblərin 

işğal prosesində yaratdıqları, ərəb mənbələrində əl-Busfurracan, əl-Busfurrucan və ya əl-Basfurcan adlandırılan 

inzibati bölgəyə aiddir. Bu bölgənin adının antik Basoropeda (Atropatena dövləti) və erkən orta əsrlər 

Vaspurakanı (erməni Arsrunilər nəslinin idarə etdiyi vilayət) coğrafi adları ilə eyniliyi şəksiz olsa da, onların 

ərazi baxımından üst-üstə düşdüyünü və bununla da Naxçıvanı erməni Vaspurakan vilayətinə aidliyini iddia 

etmək səhv olardı. Belə ki, regionda ərəb hücumları nəticəsində baş verən siyasi dəyişikliklər inzibati-ərazi 

dəyişikliyinə də səbəb olur, ərəblərəqədərki bu və ya digər vilayətin hüdudlarını daraldır və ya, əksinə, 

genişləndirirdi. 

Ərəb yürüşləri gedişində işğal olunmuş ayrı-ayrı yerlərin əhalisi ilə müqavilə bağlayan ərəblər Cənubi 

Qafqazda da xəlifə Əbdülməlik ibn Mərvanın (685-705) həyata keçirdiyi inzibati islahatın nəticəsi olan yeni 

inzibati-bölgü sistemi yaratmışdılar. İşğal olunan ərazilərin idarəsini təşkil etmək məqsədilə köhnə inzibati-idarə 

sistemində yalnız işğal prosesindən irəli gələn cüzi dəyişikliklər edən Xilafət üsul-idarəsinin yaratdığı süni 

inzibati bölgələrdən biri də ərəb mənbələrində əsas inzibati mərkəzi Nəşavə-Naxçıvan hesab olunan əl-

Busfurrucan vilayəti idi. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, özündə yalnız ərəblərəqədərki Vaspurakan vilayətinin adını 

saxlamış bu inzibati ərazi, ortaçağ ərəb müəllifləri tərəfindən məhz Arran ölkəsinin (əl-Ərmən ölkəsinin yox) 

vilayəti adlandırılır (21). Ərəb müəlliflərinin tədqiq edilən dövr üçün ərəb yürüşləri zamanı işğal olunan bütün 

Cənubi Qafqaz ölkələrinə verdikləri ümumi, qondarma "Ərminiyə" inzibati adı kimi (22) əl-Busfurrucan da 

işğal prosesində hüdudları dəyişdirilmiş ərəb inzibati dairəsi idi. Tədqiqatlardan görünür ki, yeni ərəb inzibati 

sisteminə görə əsas inzibati şəhəri Nəşavə  Naxçıvan sayılan Ərəb əl-Busfurrucanı vilayətindən fərqli olaraq 
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erməni Vaspurakan vilayətinin ərazisi əslində Van gölündən cənub-şərqdə yerləşirdi, əsas inzibati mərkəzi də 

Van şəhəri idi (23). 

Beləliklə, yerli və ərəb mənbələrinin müqayisəli öyrənilməsi Naxçıvanın ərəb işğalından sonra inzibati 

baxımdan III Ərəb Ərminiyəsinin (24) tərkibində yeni təşkil edilən, ərəblərəqədərki erməni Vaspurakan 

vilayətinin adını qəbul etsə də ərazi baxımından ondan fərqlənən və daha geniş olan əl-Busfurrucan vilayətinə 

qatıldığını, strateji əhəmiyyətli bu şəhərdə ərəb qarnizonu və vergi məmurunun, eləcə də mənşəcə ərəb olan, və 

ya ərəblərin məvlası (himayə etdiyi) olan şəhər hakiminin yerləşdirildiyini, müasir erməni alimlərinin 

iddialarına rəğmən heç bir mənbədə Naxçıvanın bilavasitə və ya dolayısı ilə Ermənistana aidiyyətini, erməni 

feodal nəsli Arsrunilərin mülkü olduğunu təsdiq edən məlumatın olmadığını göstərir. 

IX əsrin sonlarına yaxın bütün Xilafət ərazisində parçalanma prosesinin genişlənməsi, tarixi 

Azərbaycanın ayrı-ayrı hissələrində real hakimiyyətin yerlərdəki canişin və feodalların əlinə keçməsi ilə 

nəticələndi. Elə həmin dövrdən, o vaxtadək ərəblər üçün hələ də dayaq məntəqəsi kimi strateji əhəmiyyətini 

saxlayan Naxçıvan Sacilər sülaləsinin tabeliyinə keçdi. Tədqiqatlara əsasən məhz həmin sülalənin nümayəndəsi 

Yusif ibn Əbu-s-Sac Abbasilərin hakimiyyəti dövründə Xilafətin şimal vilayətlərinə köçən və bu yerlərdə 

məskunlaşan ərəb Əbu Duləfilər nəslindən olan şəxsi 918-ci ildə Naxçıvanın (eləcə də Qoğtənin) əmiri təyin 

edir (25). Hadisələrin sonrakı inkişafından - Sacilər və Salarilər sülaləsi nümayəndələrinin bölgədəki çox 

mürəkkəb fəaliyyətlərindən asılı olmayaraq Naxçıvan əmiri hələ də Əbu Duləfilər nəslindən təyin olunurdu. İran 

alimi Kəsrəvi Təbrizinin mülahizəsini dəstəkləyən Azərbaycan tarixçisi M. X. Şərifli Əbu Duləf nəslinin 983-cü 

ildən bəri mərkəzi Naxçıvan olan Naxçıvanşahlıq müstəqil dövlətinə başçılıq etdiyini və bu dövlətin 1065-66-cı 

ildə Səlcuqlar tərəfindən işğal edildiyini göstərir(26). Onun fikrincə "Naxçıvanşahlıq Salarilər dövlətinin son 

vaxtlarında əmələ gəlmiş və Rəvvadilər dövləti ilə yanaşı yaşamışdır"(27). Mənbələrin və tarixi ədəbiyyatın 

araşdırılması sonralar başqa tədqiqatlarda da təkrar olunan(28) bu fikrin real əsasları olmadığını, Naxçıvan 

hakiminin müstəqil dövlət başçısı deyil, Şəddadi dövləti tərkibində feodal mülk sahibi olduğunu təsdiq edir. 

Maraqlıdır ki, XII əsrin lap əvvəllərində (500/11061107) Dərbənddə ərəb dilində tərtib edilmiş anonim 

əlyazmada Şəddadilərə məxsus Arran ərazisi haqqında məlumat verən yerli müəllif ölkənin əsas iqamətgah 

şəhərlərindən Gəncə ilə yanaşı Naxçıvanın da adını çəkir (29). Tarixşünaslıqda M. X. Şəriflinin son Əbu 

Duləfilər nümayəndəsinin artıq sultan Alp Arslanın ilk (1063-cü ildə) hücumu ilə Naxçıvanı da tutmasından 

sonra daha əmir vəzifəsini icra etməməsi, Naxçıvanın yeni əmirinin səlcuqlardan təyin olunması fikri vardır 

(30). İbn əl-Əsirin verdiyi xəbərə görə, səlcuqlar "müsəlmanların sərhədyanı dayağı" olan iki qalanı (Sürmərini 

və Qarabağı) tutur və "əsgərlərlə, sursatla, pulla və silahla təmin edib, Naxçıvan əmirinin sərəncamına verirlər" 

(31). Belə çıxır ki, Naxçıvan əmiri, doğrudan da (M. Şəriflinin yazdığı kimi) Əbu Duləfilərdən deyil, 

səlcuqlardan olmuşdur. Lakin məlumdur ki, "Gərşasbnamə" əsərini əmir Əbu Duləfə həsr etmiş şair Tusi Əli 

Əsədi 458(1065/66)ci ildə Naxçıvanda onun sarayında olmuş, Əbu Duləf haqqında yazdığı dastanı adı çəkilən 

əsərinə salmışdı (32). Burada bir qədər dolaşıqlıq yaranır: əgər Alp Arslanın Naxçıvanı tutması və onun yerli 

hakimini səlcuq əmiri ilə əvəz etməsi faktı h. 456-cı ildə baş vermişdisə, bundan iki il sonra - h.458-ci ildə 

Naxçıvanda Əbu Duləfm sarayında olmuş Tusi Əli Əsədi artıq "Naxçıvanşah Əbu Duləfı" əmir vəzifəsində görə 

bilməzdi. Görünür, Kəsrəvi Təbrizinin araşdırmalarmı dəstəkləyən M. X. Şərifli məhz buna görə sultan Alp 

Arslanın Naxçıvanşahlığı ləğv edərək Naxçıvana əmir təyin etməsi hadisəsinin Əsədinin Naxçıvanda olduğu 

458-ci ildən "az sonra" baş verdiyini qeyd edir (33). Bu isə tarixi həqiqəti təhrif edir; belə ki, artıq qeyd 

etdiyimiz kimi, sultan Naxçıvanda h.456-cı ildə olmuşdu. Əgər Əsədinin Əbu Duləfı Naxçıvanda öz sarayında 

görməsi realdırsa, onda onun bu dəfə səlcuq əmiri kimi Naxçıvanı hələ bir müddət də, bəlkə də Şəddadilər 

dövləti süqut edənədək, idarə etdiyini güman etmək olar. Bu tarixdən sonra mənbələrdə bir daha Naxçıvanşah 

Əbu Duləf adına rast gəlinmir. Az sonra isə Azərbaycanşah Rəvvadilərin və Arranşah Şəddadilərin yerlərini də 

səlcuq əmirləri tuturlar. 

Beləliklə, Səlcuq hücumunadək Naxçıvanşah Əbu Duləf tərəfindən idarə olunan Naxçıvan əmirliyi 

sultan Alp Arslanın bu əmirliyi ləğvindən sonra da Şəddadilər dövləti süqut edənədək (1075) onun tərkibində 

qalmışdır. Əmirliyin mərkəzi olan Naxçıvan şəhəri isə səlcuq əmirinin idarəsi dövründə də öz əwəlki hərbi 

strateji əhəmiyyətini saxlaya bilmişdi. 

Maraqlıdır ki, sultanlıq taxtına çıxanadək, demək olar, əksər səlcuq sultanları (Məlikşah, Məhəmməd 

Tapar, Məsud, Toğrul) imperiyanın bu mühüm bölgəsində fəaliyyət göstərmişlər. R. Məmmədov "bəzi 

müəlliflərə" istinad edərək, XII əsrin əvvəllərində Naxçıvanda canişinlik edən "Yıxarmış adlı bir feodal'ın adını 
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çəkir (34). Heç bir mənbədə belə bir ada rast gəlməsək də, onu "Yaquti" adının təhrif edilmiş şəkli güman etmək 

olar. Belə ki, Məlikşahın sultanlığı dövründə (1072-1092) Naxçıvanda onun əmisi Yaqutinin oğlu İsmayıl ibn 

Yaquti valilik edirdi (35). 

Naxçıvanın sonrakı dövrü birbaşa atabəy Şəmsəddin Eldənizin əsasmı qoyduğu Azərbaycan 

Atabəyləri - Eldənizlər dövləti ilə bağlıdır. Təəssüf ediləcək haldır ki, akademik Z. Bünyadovun çox ciddi 

tədqiqatına baxmayaraq (36), bu gün də ədəbiyyatda bu atabəy sülaləsinə Eldəgəz, Eldəgiz, Eldoqquz və b. 

adlar verilir; Şəmsəddin Eldənizin arvadı, Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslanın anası Möminə xatun Eldənizin 

deyil Cahan Pəhləvanın arvadı kimi qeyd edilir; Eldənizin arvadı Narınc xatunun hesab olunur(37). Onu da 

deməliyik ki, R. Məmmədovun tədqiqatında həm Narınc xatunun, həm də Eldənizin Naxçıvanda vəfat etdikləri 

göstərilsə də, onların hər ikisinin Həmədanda tikilmiş türbədə basdırıldıqları, Naxçıvandakı türbədə isə Cahan 

Pəhləvanın və arvadı Zahidə xatunun dəfn olunduqları bildirilir(38). 

Dövrün mənbələrində olan məlumata görə, əri Cahan Pəhləvanın 1186-cı ildə ölümündən sonra 

Naxçıvanda yaşayan və atabəylərin xəzinəsi yerləşən Əlincə qalasına sahiblik edən Zahidə xatun oğulluğu Əbu 

Bəkrin hakimiyyəti illərində artıq Təbrizin hakimi idi. Əbu Bəkrin vəfatmdan (1210) sonra gürcülər 

Azərbaycanın bir çox şəhərləri ilə (Naxçıvan, Culfa, Mərənd və b.) yanaşı Təbrizə də hücum edərkən buranın 

hakimi Zahidə xatun olmuşdur (39). Möminə xatun türbəsinin tikintisinin isə Zahidə xatunun sağlığında, 1186-

cı ildə başa çatdırıldığı üstündəki kitabədən məlumdur. 

Vətən tarixşünaslığımızın haqqında məlumat verdiyimiz bu maraqlı məqamları ilə yanaşı Naxçıvan 

memarlığının inciləri, Əcəmi sənətinin şah əsərləri olan Möminə xatun və Yusif Kuseyir oğlu türbələrinin 

üzərində təsadüfən nəzərimizi cəlb edən, biri digərini təkrar etməyən qəribə naxışlara memarlarımızın diqqətini 

yönəltmək istərdim. Müsəlman abidələri üzərində insan təsvirlərinin edilməsinə qadağa qoyulmasına 

baxmayaraq, Əcəminin həmin türbələr üzərində həkk etdiyi həndəsi və nəbati naxışlar arasında məharətlə 

gizlədilmiş müxtəlif insan fiqurlarını da görmək mümkündür. 

Görünür, ədəbiyyatda Əcəmi sənətkarlığı, Naxçıvan memarlıq məktəbi haqqında yazılacaq yeni 

tədqiqatlarda Əcəmi dühasının bu sirrini də açmaq, şərh etmək lazım gələcək. 

Bütün bunlar göstərir ki, düşmən gözü qalmış torpaqlarımıza olan iddiaların qarşısını almaq, əzəli 

torpaqlarımıza yiyə durmaq üçün Naxçıvanın təqribən 600 illik dövrünü əhatə edən zaman kəsiyinə də bir daha 

nəzər salınması, onun hər bir səhifəsinin dəqiqləşdirilməsi, elmi dəlillərə, ilkin mənbələrə əsaslanmaqla 

işlənilməsi, ədəbiyyatda öz əksini tapan bir sıra dolaşıq fikir və mülahizələrin təshih olunması tarix elmimizin 

qarşısında duran vacib məsələlərdəndir. 
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Naxçıvanda xalçaçılığın tarixi 
 

Təbriz  xalçaçılıq məktəbi ilə Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi eynidir 

 

Mən deyərdim ki, ümumilikdə tək xalçaçılığın yox bütövlükdə dünyanın mədəniyyət tarixini daha 

dəqiq öyrənmək  üçün Naxçıvanın qədim tarixini öyrənmək lazımdır. Bu torpağın tarixini bilmədən dünya 

sivilizasiya mədəniyyət tarixini bilmək olmaz. Çünki dünyanın ilkin yazı mədəniyyəti   nümunəsi bu 

torpaqdadır. Və bu tarix ibtidai insanların quruya çıxdığı və yaşamaları  üçün ovçuluqla məşğul olduqları 

tarixdir ki, məhz bu tarixdən da insanların məişət mədəniyyəti başlamışdır. Daha doğrusu, xalçaçılıq 

mədəniyyətinin ilkini olan keçəçilik mədəniyyəti.  

Hələ Mezolit (е.э. XII - е.э. VIII minillik) və Neolit (е.э. VII-VI minilliklər) dövründə məşhur su 

tufanından sonra (Nuh dövrünün su tufanı) Kiçik Qafqaz sıra dağlarının ən hündür zirvəsi (3904-3906 m.) olan, 

dünyanın qapısı mənasını daşıyan "Qapıcıq" zirvəsində məskunlaşmış ulu babalarımız, Nuh peyğəmbərin 

törəmələri bugünkü Gəmiqayada bəşəri sənət mədəniyyətinin izlərini qoymuşlar. Bu sənət mədəniyyəti sonralar 

kamil dil, yazı, ovçuluq və nəhayət xalçaçılıq sənətinin ilkin rüşeymi olan və bu günə qədər yaşayan keçəçilik 

mədəniyyəti kimi yaşamaqdadır. Minilliklər keçdikcə məişətimizdə geniş istifadə etdiyimiz keçəçilik sənəti 

növü xalçaçılığın digər növləri olan həsirçilik, palazçılıq, kilimçilik, sumaxlılıq, vərniçilik, şəddəçilik, zilizçilik 

və nəhayət xovsuz xalça növündən xovlu və süjetli xalça növünə qədər uzun bir yol keçmişdir. 

Zaman-zaman Gəmiqayadan yer iizünə yayılan insanlar rahatlıqlarını təmin etməк üçün primitiv 

keçəçilik sənətini inkişaf etdirmiş, sonralar isə sənət duyumlu insanlar keçərin üzlərində müxtəlif rəngli 

yunlardan naxışlar salmağa və daha sonralar isə saxladıqları heyvanların yunundan ipəyirmə alətləri 

vasitəsi ilə (сəhrə, dükçə, teşi və s.) xalçaçılığın əsasına, palazçılığa qədəm qoymuşlar. Və bununla da insan 

məskənləri üzrə xalçaçılıq qrupları, naxış çeşniləri yaranaraq əsasən Azərbaycan - tiirk torpaqlarında geniş 

surətdə yayılmışdır. 

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti Quba-Şirvan, Gəncə-Qazax, Qarabağ və Naxçıvan kimi qruplara bölünərək 

inkişaf etmişdir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, ilkin insanların daş mağaralarda (Əshabi-Kəhfdə) istilik və 

yumşaqlıq yaratmaq üçün hazırladıqları və uzun müddət istifadə etdikləri keçəçiliyin, palazçılığın, cecimçiliyin, 

çuvalçılığın yaranış məkanı olan Naxçıvan, sonrakı inkişaf mərhələlərindən sonra yaddan çıxmış və burada 

toxunan xalçaçılıq məmulatları da  məktəbinin sənət əsəri kimi tarixə düşmüş və tacirlərin vasitəsilə yer üzünə 

yayılmışdır. 

Bugünkü tədqiqatlar göstərir ki,  xalçaçılıq məktəbi haqqında danışılan zaman nəzərə almaq lazımdır ki, 

Təbriz xalçaçılıq məktəbi ilə Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi eynidir. Daha doğrusu, bir bədənin iki qollarıdır və 

bunları bir-birindən ayırmaq olmaz. Bəli, Naxçıvan xalçaları müəyyən texniki qaydalara görə Təbriz 

xalçalarından fərqlənir. Bunlar primitiv siluet cizgiləri, əriş və arqaç iplərinin qalınlığı, ilmə sıxlığı, üzərində 

mifoloji cizgilərin və islamçılıqdan qabaqkı bütpərəstlikdən gələn detallarının olmasıdır. Bu təsvirləri biz 

abidələrimizdə, memarlıq sənət nümunələrimizdə qəbirüstü abidələrimizdə və digər sənət nümunələrimizdə də 

görürük. 

Əgər biz tarixi xalçalarımıza diqqətlə nəzər salmış olsaq və sonra memarlıq abidələrimizə baxmış olsaq 

görərik ki, yun ip ilmələrlə tamamlanan naxışların eynilə oxşarını biz abidələrimizin bəzək hissələrində də 

görürük. 

Diqqət yetirin. XII əsrin tarixi memarlıq abidəsi Yusif Küseyir oğlu türbəsinin, Möminə Xatın 

türbəsinin, XII əsrin abidəsi Gülüstan türbəsinin, XIII-XIV əsrin tarixi yadigarı Qarabağlar türbəsinin çoxüzlü 

səthləri ayrı-ayrılıqda hərəsi bir xalça naxışdır və bir-birinə bənzətməyən həndəsi naxışların sintezindən 

yaranmış xalça çeşniləridir. Sadəcə olaraq bu ornamental çeşnilər böyük rəssam-memarlar tərəfindən daşlarda 

ilmələnmiş "Naxçıvan" çeşnili xalçaların təkrarıdır. Bu daş xalçalar Naxçıvanın qədim mədəniyyətindən, onun 

kamil sənətkarlarından və ulu xalçaçılıq sənətindən xəbər verir. 

Bu giin muzeyimizin ekspozisiyasında Şahbuz rayonunun Keçili kəndindən gətirilmiş, XVIII əsrin 

əvvəllərinə aid "Ovçuluq" adlı bir qədim xalça nümayiş etdirilir. Bu xalça öz orijinallığı, rəng həlli, 

üzərindəki insan, heyvan və qoç təsvirləri ilə tamaşaçıları heyran edir. Xalçalardakı rəmzi detallar, iplərin 

qalınlığı, ilmələrin azlığı və üzərindəki həndəsi naxışlar bizə sanki ovçuluqla məşğul olan ulu babalarımızı 

yada salır və Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin min illər bundan əvvəlki qədim tarixindən gələn əспəbi 
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səyyahlar, tacirlər, zaman-zaman burada talançılıqla və işğalçılıqla məşğul olan gəlmə insanlar Naxçıvanın 

beh qiymətli, tarixi xalçalarım ələ кеçirəк xarici dövlətlərə aparmış və başqa millətlərin adı ilə satardılar. Bu 

gün bəşər mədəniyyətinin dünya şöhrətli incilərini özündə qoruyub saxlayan Luvr (Paris),Vatikan (Roma), 

Viktoriya və Albert (London), Metropoliten (Nyuyork), Ermitaj (Sankt-Peterburq), Krakovo (Polşa) və s. 

başqa məşhur muzeylərdə, müxtəlif adamların kolleksiyalarında, Təbriz, Gəncə, Qazax, Quba, Şirvan, 

Qarabağ xalçaları ilə yanası çox qədim tarixi olan Naxçıvan xalçalarını da görürük. Çeşnisi məlum olan bu 

xalçalar tacirlər və səyyahlar tərəfindən əmtəə halında alınıb Naxçıvandan aparıldığından, elmi tədqiqat 

işləri aparmadığından, ünvanları dəqiqləşmədiyindən bu xalçalar sadəcə, olaraq islam mədəniyyəti 

nümunəsi kimi qeydə almışlar. Hətta xalçaçılıq sənətinə tamamilə yad olan ermənilərin adına da 

bağlanılmışdır. 

Şəhrizadın "Min bir gecə" nağılından da maraqlı olan Naxçıvanın xovlu və xovsuz xalçaları əsasən də 

"Ovçuluq" adı ilə tanınan xalçalarının böyük tədqiqat işlərinə ehtiyacı vardır. Çünki onların motivi heyvanat 

aləmindən, ilk insanların məşğuliyyətindən, ovçuluqla məşğul olan dövrlərindən və ovladıqları heyvanların 

ətindən, südündən istifadə etdikləri kimi, onların yunundan da nесə istifadə etmələrindən xəbər verir. Və çox 

sevindirici haldır ki, belə xalçalar min illərlə öz xarakterik cizgilərini qoruyub saxlamışlar. Belə rəmzi cizgilərin 

xalçalarda olması isə, sübut edir ki, xalçaçılığın ilk pilləsi məhz insanların ovçuluqla məşğul olduqları 

dövrlərdən gəlir. Ovçuluqla məşğul olan qəbilələr isə sözsüz ki, qiymətli xammal olan yundan geniş istifadə 

etmişlər, о cümlədən də xalçaçılıqda. 

Qeyd еtməliyəт ki, xalçaçılıq sənətinin qədim tarixindən xəbər verən, əsas motivi ovçuluqla bağlı 

olan xalçalar qədim Azərbaycan şəhəri olan Təbriz xalçaçılıq məktəbinə də aiddir. Lakin bunları bir-

birindən ayıran müəyyən amillər vardır və тəп bunları açıqlamaq istərdim. Ovçuluq motivi Təbriz 

xalçalarında tamamilə yeni bir formada əks olunur. Və burada bir orta əsr rəssamlarının tam kamil 

rəssamlıq cizgilərini göriirük. Belə ki, bu xalçalarda miniatür janr üslubunu özündə qoruyub saxlamaqla 

konkret hadisələri və ov səhnələrini görürük. Үəni xalçaçılığın kamillik dövrü müşahidə olunur. Bu 

"Ovçuluq", "İlin dörd fəsli", "Отər Хəууат", "Şeyx Sənan", "Leyli və Мəспип" kimi xalçalarda daha 

qabarıq görünür. 

Təbriz xalçalarından danışanda sözsüz ki, biz Cənubi Azərbaycan şəhərlərindən olan Həmədən, İsfahan, 

Xorasan kimi şəhərlərdə toxunan xalçaların da Təbriz məktəbinə yaxın olmasını nəzərə almalıyıq. Bu ərazilərin 

xalçalarında əsasən gül, çiçək, qönçə, "Dünya ağacı"nın təsvirini, xırda çiçəklər, çox zərif naxışlar və çox 

haşiyələrlə səciyyələndiyini görürük. 

Adətən bu məktəblərin xalçaları uzunluğuna görə 10-12 metrə, eninə görə isə 2-6 metrə qədər olurlar. 

Rəng һəllinə görə Naxçıvan xalılarında olduğu kimi qırmızı, çəhrayı, firuzəyi, sarı rənglərlə seçilirlər. 

Məşhur ingilis sənətşünaslarından F. Martin, V. Robinson Təbriz xalçaları haqqında danışarkən 

Azərbaycan rəssamı (XVI əsr) Soltan Məhəmmədin adını xüsusilə qeyd edir və göstərirlər. Və onun miniatür 

sənəti üzrə gözəl rəssam olduğu kimi, һəm də gözəl xalçaçı rəssam olmasını da söyləmişlər. Və məhz 

xalçaçılığın yaranışı ilə bağlı olan "Ovçuluq" səpkili xalçalarda Naxçıvan rəssamları ilə yanaşı, onun da dəst-

xəttinin olmasını qeyd etmişlər. 

Bu gün bizə də məlumdur ki, Azərbaycanda ornamental naxışsalma və nəbati naxışsalma ustası kimi 

Atabəylər dövlətinin baş memarı olan Əcəmi Naxçıvani hələ XII əsrdə özünün məşhur naxışsalma 

möhürünü vurmuşdur. Yalnız bundan sonra Əcəminin davamçıları və onun tələbələri istər memarlıqda, istər 

rəssamlıqda və istərsə da xalçaçılıq sənətinin ilkin çeşnisinin yaranmasında diinyanın müxtəlif yerlərində, о 

cümlədən da Təbriz xalçaçılıq məktəbinin kamilləşməsində öz izlərini qoymuşlar. 

Naxçıvan xalıların Təbriz xalılarından fərqləndirən əsas amillər haqqında açıqlama vermək istərdim: 

Naxçıvan xalıları əsasən iki tipdə, altı çeşni növünə bölünürlər. Bunlar irigül, firuzəyi, xançeşni, xankarvan, 

dəvəli, quşludur. Naxçıvan xalçalarının digər xarakterik xüsusiyyətlərindən biri də ilmələrin uzunluğu (10-12 

mm), ilmə sıxlığının seyrək olması (1 m kv.-nə 90-160 min ilmə), iplərin qalınlığı, həndəsi naxışların 

konkretliyi, yelənlərinin 4-5 və bəzən daha çox olmasıdır. Naxçıvan xalçaları əsasən yax qırxımı zamanı əldə 

olunan yundan toxunardı. Çünki yaz yunu uzun lifli olduğuna ipəyirmə üçün daha əlverişlidir və keçə salma 

üçün də belə yun əsas amillərdəndir. Belə yundan salınan keçələrin, toxunulan xalçaların və digər dekorativ 

sənət nümunələrinin möhkəmliyi və davamlılığı daha uzun olur. 
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Naxçıvan xalçalarının üstün cəhətlərindən biri də odur ki, adətən, burada toxunulan xalçalarda 

Ordubadın keyfiyyətli ipək saplarından da istifadə olunardı. Belə xalçaları qədim İpək yolunun səyyahları, 

tacirləri, ordu başçıları yüksək qiymətə alırdılar və aparıb dünyanın başqa-başqa bazarlarında yüksək qiymətə 

satardılar. Bu adamlar üçün xalçanın harada toxunması о qədər əhəmiyyət kəsb etmədiyindən sadəcə olaraq 

"İslam xalçası" adı ilə tanıdılardı. Və Naxçıvan xalçalarının da adı , Xorasan, Ərdəbil xalçaları kimi 

qarışdırılardı. 

Bu gün Ermənistanın paytaxtı Yerevan şəhərinin tarix muzeyində nümayiş etdirilən qədim və məşhur 

"Naxçıvan" çeşnisi ilə tanınan və oxşarı Azərbaycanın digər bölgələrində də olan xalça, ermənilərin 

"İcevan" xalçası adı ilə diinya tamaşaçılarına təqdim olunur. 

Dediyimiz kimi, Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin çox qədim bir tarixi var və bu tarix bu gün da 

yaşayır və xalçaçılıq ənənələri Naxçıvanın müxtəlif ərazilərində kustar formada davam etdirilir. 

Bir fakta diqqət yetirin! Mənə elə gəlir ki, bu bir vaxt Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin istər keçmişindən 

və istərsə də bu günündən çох söz deyir. Bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, sizə təqdim olunan bu siyahı 

yalnız Naxçıvanın bir balaca kəndində, Vayxırda olan xalçaçı qadınların siyahısının bir hissəsidir. 

1893-cü il təvəllüdlü Mehri Cəfərova (xovlu və xovsuz xalça ustası), 1898-ci il təvəllüdlü Gülsüm 

Əliyeva (yüzlərlə  xovlu xalça və kilim toxumuşdur ,nəticəsi Gülsüm Əliyeva Naxçıvan Dövlət Xalça 

Muzeyində çalışır və xalça toxumaqla məşğuldur),1922-ci il təvəllüdlü Fatma Seyidova(xoflu xalça ustası, anası 

Surə xanım da xalçaçı olmuşdur),1923-cü il təvəllüdlü Leyla Abbasova(15 yaşından xalçaçılıqla və boyaqçılıqla 

məşğuldur,)1930-cu il təvəllüdlü Xanımcan Vəliyeva(xoflu xalça ustası) 1952-ci il təvəllüdlü Zöhrə xanım (13 

yaşından хаlса toxumaqla məşğuldur), 1943-cü il təvəllüdlü Ləzifə Muxtarova (xovlu və xovsuz xalça ustası), 

Qarayeva Adilə (palaz, kilim, cecim, xovlu və xovsuz xalça ustası), Əliyeva Fatma (kilim ustası, anası Mehri 

xanımdan öyrənib), 1993-cü il təvəllüdlü Mələksuma Əliyeva (12 yaşından xalça toxumaqla məşğuldur, 

öyrənib), Maman Vəliyeva (xovlu xalça ustası), Gövhər Mehdiyeva xalçaçı, Gültəkin Mehdiyeva xalçaçı, 

Ruqiyyə Məmmədova xalçaçı, Rəfıqə Məmmədova xalçaçı, Nuranə Cahangirova xalçaçı və b. 

Bu gün Naxçıvanın elə bir kəndi tapılmaz ki, orada xalçaçılıq sənətinin hansısa bir növü ilə məşğul 

olmasınlar. Heç yadımdan çıxmaz, mənim olardı 12-13 yaşım, Yeni Yol kəndində yaşayan xalam Tərlan 

(Allah ona rəhmət eləsin) hər il yay vaxtları həmişə bizə gələrdi və deyərdi: - Bu palazı sizə salmışam, adı 

"Göy qurşağı"dır!- həqiqətən də Tərlan xalanın saldığı palazlar yeddi rəngdən ibarət olar göy qurşağına 

bənzəyirdi. Bu kənddə palaz salmaq bir adət idi. Qız, gəlin, qoca, cavan hamı palaz salardı. Yadda bir şeyi 

saxlamaq lazımdır ki, qədim el sənəti heç vaxt yaddan çıxmır və unudulmur. Çünki о xalqın qədim 

tarixindən süzülüb gəlmiş və min illərlə insanların dolanışığın əsas atributlarından biri olmuşdur. 

Zaman dünyanın mizan tərəzisidir. Bizim yaddan çıxardıqlarımızı nə vaxtsa zaman özü bizim yadımıza 

salır. Çünki hakim zamandır! 

Sonda qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin tarixi сох-сох qədimlərdən gəlir, о bu 

gün yaşayır və gələcəkdə də yaşayacaqdır. Çünki bu el sənətinə Azərbaycanda böyük dövlət qayğısı vardır. 

Azərbaycan Respublikasını prezidenti İlham Əliyevin 6 mart 2007-ci il tarixli sərəncamı xalçaçılıq 

sənətinə, onu qoruyub saxlayan xalça muzeylərinə olan dövlət qayğısının təzahürüdür. Biz sənətçi-

tədqiqatçıların da əsas işi ondan ibarət olmalıdır ki, tarixi insan sivilizasiyasından başlayan qədim xalçaçılıq 

el sənətimizi tədqiq edək, onları digər millətlərin caynağından xilas edək və dünyaya tanıdaq. 

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi bu gün bu missiyanı yerinə yetirməyi özünün ən əsas işlərindən biri 

sayır və yerinə yetirir. 

 

Arif QƏDİM, 

Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi,  

Prezident təqaüdçüsü 

 

Azad Azərbaycan.-2007.-10 oktyabr.-S.6. 
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Heydər Əliyev Milli Ordu quruculuğuna Naxçıvandan başladı 
 

Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabrın 3-də əhalinin təkidli tələbi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi Azərbaycanın mürəkkəb və ağır dövrünə təsadüf edirdi. 

Qarabağ problemi ətrafında yayılan dalğanın zərbə qüvvəsinə məruz qalan, sərhədyanı kəndləri 

ermənilər tərəfindən işğal və qarət olunan, dincliyi əlindən alınan Naxçıvan həqiqətən də taleyin ümidinə 

buraxılmış tənha bir adanı xatırladırdı. Tale Heydər Əliyevi Naxçıvana göndərməklə Naxçıvanı və bütün 

Azərbaycanı gözlənilən fəlakətlərdən xilas olmaq üçün real imkan yaratdı. Ümummilli liderimizin ilk 

gündən başlayaraq atdığı addımlar, həyata keçirdiyi tədbirlər Naxçıvanı düşmən əlinə keçmək 

təhlükəsindən xilas etdi. Muxtar respublikanın ali vəzifəli şəxsi seçildikdən sonra böyük öndər bölgənin 

erməni təcavüzündən müdafiəsi ilə bilavasitə məşğul olmağa başladı, bu məsələ onun əsas fəaliyyət 

istiqamətinə çevrildi. İlk əvvəl isə Ali Məclisin 7 sentyabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə Naxçıvan MR Dövlət 

Milli Müdafiə Komitəsi yaradıldı. 

 

Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisinə sədr seçilməsi milli miqyasda böyük hadisə olduğundan 

bədxah qonşularımız tərəfindən böyük narahatlıqla qarşılandı. Bu səbəbdən də az sonra erməni millətçiləri 

muxtar respublikaya qarşı yeni təcavüzkar hərəkətlərə əl atdılar. Sentyabrın 10-dan 11 -nə keçən gecə erməni 

silahlı quldur dəstələri bir neçə sərhəd kəndinə basqın edərək Şahbuz rayonunun Yuxarı Remeşin kəndindən 

1083 baş, Ordubad rayonunun Tusi adına kolxozundan 1054 baş qoyun aparmış, həmin rayonun sakinləri Xəlil 

Xəlilovu və Əşrəf Abbasovu girov götürmüşdülər. Bununla bağlı muxtar respublikanın hüquq-mühafizə 

orqanları rəhbərlərinin Ermənistanın hüquq-mühafizə orqanları ilə iki çobanın və qoyun sürülərinin dərhal geri 

qaytarılması tələbi ilə apardıqları danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Bu hadisədən qəzəblənən Ordubad 

rayonunun bir qrup sakini isə İrəvan-Qafan qatarının hərəkətini saxladı. Vəziyyət daha da gərginləşdi. Yalnız 

bundan sonra Ermənistan Ali Sovetinin sədri Levon Ter-Petrosyan Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri Heydər 

Əliyevə zəng edərək onu parlamentin başçısı seçilməsi münasibətilə təbrik etmiş və Ermənistanla Naxçıvanın 

sərhəd rayonlarında baş verən münaqişəli məsələləri "qarşılıqlı anlaşma və konstruktiv danışıqlarla həll etmək" 

niyyətində olduğunu bildirmişdi. O, Ordubad stansiyasında saxlanılan sərnişin qatarının yola salınmasına kömək 

göstərilməsini Heydər Əliyevdən xahiş etmiş, aparılmış çobanların, qoyun sürüsünün qaytarılması, baş vermiş 

cinayətin araşdırılması üçün tədbirlər görəcəyini vəd vermişdi. Heydər Əliyev ona verilən vədlər vaxtında 

yerinə yetirilsə, sərnişin qatarını buraxmaq zərurətini Ordubad rayonu əhalisinə inandırmaq imkanının olduğunu 

bildirmişdi. 

Bu da bir faktdır ki, 1991-1993-cü illərdə Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Ali Məclisin Rəyasət Heyətinin 

iclaslarında muxtar respublikanın sərhədindəki vəziyyət mütəmadi müzakirə edilmiş, müvafiq orqanların 

nümayəndələrinin iştirakı ilə operativ tədbirlər müəyyənləşdirilmişdi. 

1991-ci il oktyabrın 2-də Ali Məclisin sessiyasında Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü ilə müdafiə 

məsələləri qapalı iclasda müzakirə olunaraq müvafiq qərar qəbul edildi. Sessiyada həmçinin Azərbaycanın 

Xocalı şəhərində yaranmış gərgin vəziyyət də müzakirə olundu. Naxçıvan deputatları qarşısında çıxış edən 

Xocalı Şəhər Sovetinin sədri Elman Məmmədov mövcud vəziyyət barədə ətraflı məlumat verərək respublika 

rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyini tənqid etdi, Ali Məclisdən, onun sədrindən kömək istədi. Bu məsələlər barədə 

çıxış edən deputatlar çıxış yolunu yalnız Milli Ordunun yaradılmasında gördüklərini qeyd etdilər. Həmin iclasda 

həmçinin Goranboydan gəlmiş nümayəndələrin rayonda yaranmış vəziyyət barədə məlumatları dinlənildi. 

Həmin nümayəndələrin çıxışlarında, eləcə də Goranboy sakinlərinin Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinə 

göndərdikləri çoxsaylı teleqramlarda rayon ərazisində ermənilər tərəfindən girov götürülmüş insanların geri 

qaytarılmasına kömək göstərmək xahiş edilirdi. Belə mətnli müraciətlər respublikamızın digər rayonlarından da 

daxil olurdu. Ali Məclisin Sədri bu müraciətlərə cavab olaraq bildirirdi ki, muxtar respublika rəhbərliyini hər bir 

azərbaycanlının taleyi narahat edir. O, erməni quldurları tərəfindən girov götürülmüş azərbaycanlıların azad 

olunaraq öz ailələrinə qaytarılması üçün bütün imkan və vasitələrdən istifadə edəcəyinə söz vermişdi. 

Heydər Əliyev L.Ter-Petrosyanla telefon danışıqlarında və Ermənistan rəhbərliyinə göndərdiyi 

teleqramlarda Naxçıvanın taleyüklü məsələləri ilə yanaşı, Dağlıq Qarabağda və Goranboyda erməni yaraqlıları 

tərəfindən girov götürülmüş azərbaycanlıların qaytarılması haqqında dəfələrlə məsələ qaldırmışdı. Nəticədə 

Goranboy rayonunun sakinləri Umud Bayramov, Süleyman Bədəlov erməni əsirliyindən azad edilərək öz 
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ailələrinə qaytarıldılar. Göstərdiyi insanpərvərliyə görə Bayramovlar ailəsi Naxçıvana gələrək Ali Məclis 

Sədrinə sonsuz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Oktyabrın 26-da keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

sessiyasında SSRİ Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvanda yerləşən hissələrinin statusu haqqında məsələ müzakirə 

olundu. Bu məsələnin müzakirəsinin zəruriliyi ondan irəli gəlirdi ki, son vaxtlar hərbi hissələr yerli hakimiyyət 

orqanları ilə kifayət qədər əlaqə saxlamır, əhali ilə münaqişələrə gətirib çıxaran hərəkətlərə yol verirdilər. Hərbi 

hissələr tərəfindən hərbi texnikanın və silahın respublikadan kənara aparılması barədə şayiələr yayılır, ayrı-ayrı 

hərbi qulluqçuların hüquqazidd hərəkətləri yerli əhali arasında böyük narazılığa səbəb olurdu. Sessiyada 

Naxçıvanda qulluq edən hərbçilərin erməni quldurları ilə Azərbaycanın əleyhinə pozuculuq əlaqələri haqqında 

çoxlu faktlar göstərildi. Belə bir narahatlıq doğuran məqama da diqqət yetirildi ki, Naxçıvandakı Sədərək və 

Ordubad zastavaları gizli şəkildə Ermənistandakı sərhəd dəstəsinə tabe edilib. Ali Məclisin Sədri həmin 

məsələnin üç gün ərzində həll edilməsi və qeyd olunan zastavaların Naxçıvan sərhəd dəstəsinə tabe etdirilməsi 

haqqında 41-ci sərhəd dəstəsinin komandiri V.Cukova tapşırıq verdi. Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi 

sayəsində bu məsələ öz müsbət həllini tapdı. Oktyabr ayının 30-da Naxçıvan sərhəd dəstəsinin komandanlığı Ali 

Məclisin Sədrinə muxtar respublikanın ərazisində yerləşən bütün sərhəd məntəqələrinin 41-ci sərhəd dəstəsinə 

tabe etdirilməsi haqqında məlumat verdi. Həmin sessiyada "Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən silahlı 

qüvvələrin hissələrinin statusu haqqında" məsələ də müzakirə olundu və müvafiq qərar qəbul edildi. Həmin 

qərarla muxtar respublika ərazisində yerləşən SSRİ Silahlı Qüvvələrinin statusu ilə bağlı bütün məsələləri 

hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək, onlarla yerli hakimiyyət orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini təkmilləşdirmək, 

hərbi qulluqçularla yerli əhali arasında münaqişəli halların qarşısını almaq məqsədilə birgə tədbirlər 

hazırlanması üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Ali Məclis Sədri müavininin rəhbərliyi ilə yaradılmış 

komissiyaya muxtar respublikanın xalq deputatları ilə yanaşı, 75-ci diviziyanın komandiri Slaboşeviç və 41-ci 

sərhəd dəstəsinin komandiri Cukov da daxil edildilər. Lakin imperiyanın bəzi informasiya vasitələri Naxçıvanın 

hakimiyyət orqanları və əhalisinin Naxçıvandakı hərbi hissə və sərhəd dəstəsi ilə qarşılıqlı münasibətlərini təhrif 

edən, muxtar respublikada vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdən bir sıra məlumatlar yaymaqda davam 

edirdilər. Muxtar respublikada yerli əhali ilə hərbçilər arasında qarşıdurma haqqında yanlış məlumatlar 

müəyyən dairələr tərəfindən Mərkəzə ötürülürdü. 

Noyabr ayının əvvəllərində SSRİ DTK sədrinin müavini N.Şam və Baş Sərhəd İdarəsinin şöbə rəisi 

A.Bessonov Naxçıvanda yerləşən sərhəd qoşunları ilə bağlı bəzi məsələləri araşdırmaq üçün muxtar 

respublikaya gəldilər. Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyev onlarla görüşdə ayrı-ayrı hərbçilər tərəfindən törədilən, 

əhalinin narazılığına səbəb olan və yerli hakimiyyət orqanları ilə hərbi hissələrin qarşılıqlı fəaliyyətini 

mürəkkəbləşdirən hüquqazidd hərəkətlər barədə danışaraq muxtar respublikanın hakimiyyət orqanlarının hərbi 

hissələrlə qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət barədə qonaqlara məlumat verdi. 

Böyük öndər bu dövrdə hərbi hissələrlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq, ayrı-ayrı hərbçilərin qanunsuz əməllərinə, 

Azərbaycanın mənafeyinə xələl gətirən fəaliyyətlərinə son qoymaq üçün bütün imkanlardan maksimum 

dərəcədə istifadə edirdi. Baş verə biləcək münaqişələrin qarşısını almaq üçün yerli hakimiyyət orqanları ilə 

hərbi hissələrin komandanlığı mütəmadi görüşür, birgə tədbirlər həyata keçirirdilər. Ali Məclisin Sədri özü bir 

neçə dəfə Naxçıvanda yerləşən hərbi hissələrin komandanlığı və şəxsi heyəti ilə görüşmüş və bu fikri xüsusilə 

vurğulamışdı ki, Naxçıvanda yerləşən hərbi hissələr öz xidməti vəzifələrini Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 

nəzərə almaqla, regionda yaranmış real vəziyyətə uyğun yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə 

həyata keçirməlidirlər. 

1991-ci ilin dekabr ayında SSRİ-nin dağılması vahid silahlı qüvvələrin bölünməsi məsələsini ortaya 

çıxardı. Yaranmış yeni şərait Naxçıvanda yerləşən hərbi hissələrin statusunun dəqiqləşdirilməsi, həmin 

hissələrin burada qalmalarının məqsədəuyğunluğu məsələsini zəruri edirdi. Vəziyyətin sürətlə dəyişməsi, 

keçmiş strukturların dağılması muxtar respublikadakı hərbi hissələrin statusuna yeni şərait nöqteyi-nəzərindən 

yanaşmağı tələb edirdi. Muxtar respublika Ali Məclisinin 14-16 dekabr 1991-ci il tarixli sessiyasında hərbi 

hissələrin statusu məsələsi bir daha müzakirəyə çıxarılmış, bu məsələlər ilə bağlı yaradılmış xüsusi komissiyaya 

hərbi hissələrin komandirləri ilə birgə 10 gün müddətinə konkret təklifləri hazırlayıb Ali Məclisə təqdim etməsi 

tapşırılmışdı. 

Muxtar respublika rəhbərliyinin məsələni qarşılıqlı güzəşt və qanuni yolla həll etmək istəyinə 

baxmayaraq, yerli hakimiyyət orqanlarına rus hərbçilərinin yerli əhali ilə münaqişələrə səbəb olan hərəkətləri, 

onların hərbi texnikanı və avadanlıqları respublikadan çıxarmaq, sökərək yararsız hala salmaq cəhdləri haqqında 
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çoxlu məlumatlar daxil olurdu. Bütün bunlara dair konkret faktlar Naxçıvan MR Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin 

hərbi hissə komandirlərinin də iştirak etdikləri 1992-ci il yanvarın 2-də keçirilən iclasında geniş müzakirə 

olundu. İclasda çıxış edən Heydər Əliyev hərbçilərlə yerli əhali arasında baş vermiş münaqişələri təhqiq etmək 

üçün xüsusi komissiyanın yaradılması ilə bağlı təklif irəli sürdü. O, hərbi texnikanın və avadanlıqların muxtar 

respublikadan çıxarılması haqqında faktlara münasibət bildirərək dedi: "Yadda saxlamaq lazımdır ki, Sovet 

ordusu və onun hərbi texnikası keçmiş İttifaqın bütün respublikalarının xərci ilə yaradılmış və saxlanılırdı. Ona 

görə də hərbçilərdə olan silahlar, hərbi texnika və avadanlıq onların yerləşdiyi hər bir respublikanın payına 

düşməlidir. Biz muxtar respublikadan silahların, hərbi texnikanın və avadanlığın aparılmasına heç cür yol verə 

bilmərik. Suveren respublikalar birliyinin yaranması ilə əlaqədar hər bir respublikada, о cümlədən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında yerləşən hərbi hissələr yerli hakimiyyət orqanlarına tabe olmalıdırlar. Hərbçilər yerli 

əhaliyə, onun adət və ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Əhali ilə hərbçilər arasında normal qarşılıqlı 

münasibətlər bərqərar olmalıdır". İclasda Azərbaycan rəhbərliyinin göstərilən məsələlərlə əlaqədar qeyri-

müəyyən, qeyri-ardıcıl və bəzən anlaşılmaz mövqe tutması da haqlı tənqid olundu. 

Qəbul edilmiş qərarda Naxçıvandakı bütün yeraltı və yerüstü sərvətlərin Azərbaycan xalqının, muxtar 

respublika əhalisinin milli sərvəti olduğu əsas götürülərək muxtar respublikada yerləşən silahlı qüvvələrin 

hissələrinin bütün hərbi və təsərrüfat tikililərinin, əmlakın, silahların və hərbi sursatların, hərbi və mülki 

texnikanın Naxçıvan MR-ə məxsus olduğu qeyd edilmiş, Ali Məclisin icazəsi olmadan respublika ərazisindən 

hərbi sursat və texnika çıxarılması qadağan edilmiş, muxtar respublika ərazisində olan hərbi hissələrin hüquqi 

statusu haqqında məsələ qəti həll olunanadək, onların Ali Məclisə tabe olmaları, prinsipial məsələlərdə 

fəaliyyətlərini Ali Məclis ilə razılaşdırmaları göstərilmişdi. 

1992-ci il martın 10-da Heydər Əliyevin Ermənistan Ali Sovetinin sədri Babken Arakçyanla görüşü 

oldu. Görüş zamanı Ermənistanla Naxçıvan arasındakı bütün sərhəddə sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar 

edilməsi, Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən keçən Bakı-Naxçıvan sərnişin qatarının təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi, Ermənistandan keçən bütün kommunikasiya xətlərinin normal işləməsi haqqında razılıq əldə 

olunsa da, qarşı tərəf bu sazişin heç bir müddəalarına əməl etmədi. Bakıdakı bəzi üzdəniraq siyasətçilər isə 

Naxçıvan Ali Məclisi Sədrinin bu istiqamətdəki fəaliyyətini separatçılıq kimi qələmə verməyə cəhd göstərsələr 

də, Heydər Əliyev Ermənistanın rəhbərləri ilə telefon danışıqlarında, şəxsi görüşlərində təkcə Naxçıvanın 

təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri deyil, bütün Azərbaycanı narahat edən, xüsusən Dağlıq Qarabağın taleyi ilə 

bağlı problemləri ön plana çəkirdi. Buna konkret misal olaraq 1992-ci il martın 12-də ermənilər Ağdam şəhərini 

və digər yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutduqları zaman Heydər Əliyev dərhal Ermənistan rəhbərlərinə telefon 

açaraq atəşin dayandırılmasını tələb etməklə bütün problemlərin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulamasını 

göstərmək olar. 1992-ci ilin mayı isə Azərbaycanın, eləcə də Naxçıvan MR-in müasir tarixinin ən mürəkkəb və 

gərgin dövrünü təşkil edirdi. Həmin ayda Bakıda siyasi qüvvələrin başı hakimiyyət mübarizəsinə qarışdığından 

və onların Qarabağı yaddan çıxarmalarından istifadə edən ermənilər Azərbaycana qarşı hücumlarını 

genişləndirərək Şuşa və Laçın şəhərlərini ələ keçirdilər və bununla da Dağlıq Qarabağın işğalını başa çatdırdılar. 

Ermənilər yaranmış şəraitdən istifadə edərək Naxçıvana qarşı məkrli planlarını da həyata keçirməyə çalışır, 

sərhəd kəndlərinə təcavüzlər edirdilər. Bu amansız təcavüz bir neçə gün davam etmiş, yalnız möhtərəm Heydər 

Əliyevin gərgin siyasi, diplomatik səyləri nəticəsində onun qarşısını almaq mümkün olmuşdu. Lakin bu da 

müvəqqəti olaraq dayandı. Ayın 18-də müasir silahlarla silahlanmış ermənilər yenidən muxtar respublikaya 

hücuma keçərək bir sıra sərhəd məntəqələrini ələ keçirməyə çalışdılar. Bu dəfə torpaqlarımız uğrunda ölüm-

dirim mübarizəsi başladı. Bu hücumlar nəticəsində hərbçilər və dinc əhali arasında çoxlu həlak olanlar, 

yaralananlar oldu. Sədərək kəndi ciddi dağıntılara məruz qaldı. Bir neçə sərhəd kəndinin əhalisi təhlükəsiz yerə 

köçürüldü. 

Belə mürəkkəb şəraitdə Heydər Əliyevin fenomenal siyasətçi və diplomat dühası Naxçıvanı real işğal 

təhlükəsindən xilas etdi. Dahi rəhbərin uzaqgörən və düşünülmüş siyasəti təpədən-dırnağadək silahlanmış 

erməni yaraqlılarının məkrli planlarını alt-üst etdi. Həmin günlərdə Ali Məclis Sədrinin yorulmaq bilmədən 

gecəli-gündüzlü apardığı siyasət öz bəhrəsini verdi. O, xarici dövlətlərin başçılarına, beynəlxalq qurumlara, 

dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına, eləcə də Naxçıvana hərbi 

təcavüzü barədə məlumat vermiş, bu təcavüzü dayandırmaq üçün əməli tədbirlər görülməsini tələb etmişdi. 

Naxçıvan üçün son dərəcə ağır bir zamanda qardaş Türkiyənin birmənalı mövqeyi Ermənistana öz təcavüzkar 

niyyətlərini həyata keçirməyə mane oldu. May ayının 18-də Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl, xarici 
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işlər naziri Ərdal İnönü Heydər Əliyevə telefonla zəng edərək vəziyyət barədə ətraflı məlumat aldılar. Həmin 

gün gecə isə Süleyman Dəmirəlin sədrliyi ilə Türkiyənin Nazirlər Kabineti iclas keçirərək Ermənistanın 

Naxçıvana təcavüzü ilə bağlı bəyanat verdi. Baş nazirin göstərişi ilə böyük elçi Ömər Ərsun başda olmaqla 

Türkiyənin nümayəndə heyəti Naxçıvana gələrək vəziyyətlə yerində tanış olmaq üçün Sədərək bölgəsinə 

getmiş, sonra böyük siyasətçi ilə görüşmüşdülər. 

Heydər Əliyevin dünya xalqlarına müraciətindən sonra bir çox ölkələrin, о cümlədən Rusiyanın 

informasiya agentliklərinin, mətbuat orqanlarının nümayəndələri Naxçıvana gələrək buradakı vəziyyət haqqında 

dünya ictimaiyyətini obyektiv məlumatlandırdılar. Əlbəttə, bunlar ümummilli liderimizin də qeyd etdiyi kimi, 

Azərbaycan üçün böyük nailiyyət idi. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlanandan həmişə Azərbaycan 

günahlandırılmış, mətbuat orqanları, dünya ictimaiyyəti, о cümlədən Rusiya ictimaiyyəti həmişə ermənilərin 

xeyrinə birtərəfli məlumatlar almışlar. Məhz о dövrdə dahi siyasətçinin səyləri nəticəsində dünya 

ictimaiyyətində düzgün, obyektiv təsəvvür yaradıldı və Ermənistanın təcavüzkar mövqeyi ifşa edildi. 57 dövlət 

Ermənistanın təcavüzkarlığını pisləmiş, NATO isə bu barədə xüsusi bəyanat yaymışdı. Qırmızı Xaç 

Cəmiyyətinin nümayəndələri də Naxçıvana gələrək döyüş bölgəsinə, Sədərəyə baş çəkmişdilər və həlak olmuş 

naxçıvanlıların cəsədləri onların vasitəçiliyi ilə ermənilərdən geri alınmışdı. Təbii ki, Heydər Əliyevin 

diplomatik fəallığı, bütün dünya ictimaiyyətini ayağa qaldırması Ermənistanı geri çəkilməyə məcbur etdi. 

Bununla bərabər onlar yenə öz yerlərində oturmaq istəmir, hər cür vasitələrə əl ataraq sübut etməyə çalışırdılar 

ki, guya bu müharibədə ilk əvvəl hücumu onlar başlamayıblar və Naxçıvan ərazisini işğal etməyiblər. Nəhayət, 

mayın 24-də Ermənistanın müdafiə naziri V.Sarkisyan və başqa rəhbər işçilər Naxçıvan rəhbərliyinə müraciət 

edərək danışıqlar aparmaq istədiklərini bildirdilər. Bir fakt da xüsusi qeyd edilməlidir ki, о dövrdə Naxçıvanın 

bütün əhalisi muxtar respublikanın müdafiəsini möhkəmləndirmək üçün öz köməyini göstərirdi. Muxtar 

respublikanın bütün yaşayış məntəqələrində könüllülərdən ibarət özünümüdafiə dəstələri yaradılmış və onlar 

sərhəd kəndlərində yerləşdirilmişdilər. Bəzi müəssisələr, ayrı-ayrı vətəndaşlar vətəndaşlıq təşəbbüsü ilə çıxış 

edərək Naxçıvanın müdafiəsi üçün vəsait toplayırdılar. Lakin bu iş bir çox hallarda pərakəndə aparıldığından 

ondan sui-istifadə edilməsi barədə söz-söhbətlər də eşidilirdi. Bütün bunları nəzərə alaraq Heydər Əliyev Ali 

Məclisin növbəti sessiyalarının birində Naxçıvanın vahid inkişaf və müdafiə fondunun yaradılması təklifi ilə 

çıxış etdi. Həmin təklif Ali Məclisin Rəyasət Heyətinin 25 may 1992-ci il tarixli iclasında geniş müzakirə 

edilərək bəyənildi. Naxçıvan iqtisadiyyatının inkişafını və müdafiəsini təmin etmək üçün hər bir vətəndaşın fəal 

vətənpərvərlik səyi göstərməsinə böyük ehtiyac olduğunu əsas götürərək Naxçıvan iqtisadiyyatına və 

müdafiəsinə yardım məqsədilə Naxçıvanın inkişafı və müdafiəsi fondunun yaradılması haqqında qərar qəbul 

edildi. 

Heydər Əliyev muxtar respublika Ali Məclisinin Sədri işlədiyi dövrdə muxtar respublikada hərbi 

quruculuq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Onun birbaşa rəhbərliyi və nəzarəti altında Rusiyanın 

Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin Naxçıvandakı hərbi hissələrinin komandanlıqları ilə aparılan danışıqlar 

nəticəsində 75-ci motoatıcı diviziyanın ləğv edilməsi və diviziyanın bütün hərbi və təsərrüfat əmlakının 

Azərbaycan Respublikasının sərəncamına verilməsi haqqında razılıq əldə edildi. Həmin danışıqlarda muxtar 

respublika rəhbəri Azərbaycanın artıq tam müstəqil dövlət olduğunu və dünya dövlətləri tərəfindən müstəqil 

dövlət kimi tanındığını əsas tutaraq Azərbaycan, onun tərkib hissəsi olan Naxçıvanın ərazisində başqa dövlətin 

hərbi hissələrinin qalmasının qeyri-mümkünlüyünü qətiyyətlə bildirdi. 

1992-ci il iyulun 25-də Ali Məclisin Rəyasət Heyətinin iclasında Naxçıvan MR Dövlət Müdafiə 

Komitəsinin yenidən təşkil olunması və onun bazasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin tərkibində müvafiq 

hərbi strukturun yaradılması zəruri hesab edildi. İki gündən sonra, iyulun 22-də 75-ci divi-ziyanın əmlakının, 

silah-sursatının Azərbaycan Milli Ordusuna təhvil verilməsi prosesinə başlanıldı və bu proses avqust ayının 15-

də başa çatdırıldı. Naxçıvan MR Dövlət Müdafiə Komitəsinin və təhvil alınan 75-ci diviziyanın hərbi 

hissələrinin bazasında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvanda 5-ci əlahiddə motoatıcı briqadası yaradıldı. 

1992-ci il avqustun 18-də keçmiş Sovet Ordusunun 75-ci diviziyasının şəxsi heyətinin son dəstəsi Naxçıvanı 

tərk etdi. Həmin gün diviziyanın əmlakının, silahlarının, hərbi texnikasının və sursatının Azərbaycan Milli 

Ordusunun 5-ci əlahiddə motoatıcı briqadasına təhvil veril-məsi haqqında sənədlərin imzalanması və 

diviziyanın Naxçıvandan yola salınması mərasimi keçirilmiş, Ali Məclisin Sədri bu mərasimdə çıxış edərək 

ürək sözlərini demişdir. Milli Ordunun Naxçıvandakı 5-ci əlahiddə briqadasının zabit və əsgərləri qarşısında 

çıxış edən Heydər Əliyev əmin olduğunu bildirmişdi ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvanda yerləşən 
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hissəsi Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edəcək, briqadanın komandanlığı, bütün zabit və 

əsgər heyəti sərəncamlarına keçən hərbi əmlakın, texnikanın saxlanılmasına, ondan səmərəli istifadə edilməsinə 

böyük səy göstərəcəklər. O, ümidvar olduğunu bildirmişdi ki, bundan sonra Naxçıvanın müdafiəsi daha da 

möhkəmlənəcəkdir. 

1992-ci il iyul ayının 28-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin təklifi ilə Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının 

Naxçıvanda 1-ci sərhəd qoşunları dəstəsi yaradıldı. Həmin il sentyabrın 29-da Naxçıvan şəhərində Naxçıvan 

MR Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti rəhbərliyinin, Rusiya Sərhəd Qoşunları Baş idarəsinin və Zaqafqaziya 

Sərhəd Qoşunları Dairəsi nümayəndələrinin iştirakı ilə 41-ci sərhəd dəstəsinin ləğv olunması və onun 

funksiyalarının, bütün hərbi və təsərrüfat əmlakının 1-ci sərhəd dəstəsinə verilməsi haqqında sənədlər 

imzalandı. 75-ci diviziya ilə olduğu kimi, keçmiş 41-ci sərhəd dəstəsinin də bütün hərbi, hərbi-texniki və 

təsərrüfat əmlakı Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının Naxçıvandakı dəstəsinə təhvil verildi, bu zaman heç bir 

münaqişəli hal olmadı. Elə həmin gün muxtar respublika rəhbərliyi və ictimaiyyətinin nümayəndələri tərəfindən 

41-ci sərhəd dəstəsinin sonuncu qrup zabit və əsgərləri, başda dəstənin komandiri polkovnik V.Cukov olmaqla 

təyyarə ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasından yola salındılar. 

Bununla da Azərbaycan ilə qonşu dövlətlər - İran və Türkiyə arasında Naxçıvan ərazisindəki 215 

kilometrlik dövlət sərhədinin mühafizəsi Azərbaycan Sərhəd Qoşunları tərəfindən həyata keçirilməyə başlandı. 

Bütün sərhəd məntəqələrində və sərhəd dəstəsi qərargahının üzərində Azərbaycanın dövlət bayraqları qaldırıldı. 

1992-ci il sentyabrın 29-dan Naxçıvan ərazisində digər dövlətin - Rusiyanın heç bir hərbi hissəsi və hərbi 

qulluqçusu qalmadı. Naxçıvanda təxminən iki əsr müddətində mövcud olmuş əcnəbi ölkənin hərbi iştirakına son 

qoyuldu. О vaxtdan Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan MR ərazisində Azərbaycan Milli Ordusunun və 

Azərbaycan Milli Sərhəd Qoşunlarının hissələri fəaliyyət göstərməkdədir. 1992-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin birinci ildönümü münasibətilə Bakıda olduğu kimi, Naxçıvanda da Azadlıq meydanında 

hərbi parad keçirildi. Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyev paraddan əvvəl meydana toplaşmış döyüşçülər və 

vətəndaşlar qarşısında çıxış edərək bu əlamətdar gün münasibətilə onları təbrik etmiş və demişdir ki, biz 70 il 

ərzində hər il keçmiş Sovetlər İttifaqının Silahlı Qüvvələrinin bayramlarının iştirakçısı olmuşuq. Fəqət bugünkü 

bayram bizim hər birimizin qəlbində böyük iftixar hissi doğurur. ...Çünki Azərbaycan xalqı nəhayət öz dövlətini, 

öz millətini, öz doğma torpaqlarını müdafiə etmək üçün Milli Ordusunu yaratmışdır. Bu ordunun bir hissəsi də 

Naxçıvanda yerləşir. 

Sonra Heydər Əliyev Milli Ordunun yaranmasını şərtləndirən tarixi hadisələri səciyyələndirərək bu 

proseslərdə Naxçıvanın xüsusi vəziyyətini qeyd etmişdi. Ümummilli liderimiz Naxçıvan torpağını cəsarətlə 

qorumuş bütün vətənpərvər Naxçıvan oğullarına, bütün könüllü dəstələrə minnətdarlıq hisslərini bildirərək onu 

da bəyan etmişdi ki, Naxçıvandakı Azərbaycan Milli Ordusunun hissələri lazımi gücə malikdir və Naxçıvan 

torpaqlarını müdafiə etməyə qadirdir. Ali Məclisin Sədri könüllü dəstələrin keçmiş üzvlərinə üz tutaraq onlara 

da minnətdarlığını bildirmiş, eyni zamanda öz vətəndaşlıq vəzifələri ilə məşğul olmalarını tövsiyə etmiş, 

torpaqlarımızın düşməndən müdafiəsini ancaq və ancaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvanda 

yaradılmış hissələrinin həyata keçirməli olduğunu göstərmişdi. Heydər Əliyev muxtar respublikanın Ali 

Məclisi, Nazirlər Kabineti, bütün nazirliklər, dövlət komitələri, müəssisələr, təşkilatlar və ауrı-ауrı vətəndaşlara 

Naxçıvanda yerləşən Milli Ordu hissələrinə qayğı və kömək göstərməyi şərəfli və müqəddəs bir vəzifə kimi 

tapşırmışdı. Muxtar respublikada hərbi quruculuq sahəsində mövcud problemlər də Ali Məclisin Sədri Heydər 

Əliyevin yanında keçirilən müşavirə və yığıncaqlarda dəfələrlə müzakirə edilmiş, onların aradan qaldırılması 

üçün tədbirlər həyata keçirilmişdi. 

Bir sözlə, Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1991-1993-cü illərdə Naxçıvanda müdafiə və hərbi 

quruculuq sahəsində görülmüş tədbirlər bölgənin düşmən əlinə keçməsinin qarşısını aldı, sabitlik və əmin-

amanlığın möhkəm təməlini qoydu. 

 

Məmməd MƏMMƏDOV, 

 

Azərbaycan.-2007.- 25 iyul.- S.2.  
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Naxçıvan tarixinin qanlı səhifələri 

Tarix boyu lüğətləri "vətən" sözündən məhrum, günahsız xalqlara qarşı həyata keçirdiyi 

cinayətkar aksiyalara görə lənətlənmiş erməni daşnaklarının öz sərhədlərini Qara dənizdən Aralıq 

dənizinədək uzadaraq "Böyük Ermənistan" adlı dövlət yaratmaq xülyalarını gerçəkləşdirmək üçün son 

iki əsrdə dünyanın müxtəlif ölkələrində, həmçinin Azərbaycanda törətdikləri qanlı soyqırımları və 

deportasiyalar məlumdur. Onlar 1918-1920-ci illərdə məmləkətimizin ayrılmaz bir parçası olan qədim 

Naxçıvan torpağını da qanlı aksiyalar meydanına çevirmişdilər. 

Əcnəbi ölkələrdəki himayədarlarının fitvası və maddi-mənəvi dəstəyi ilə təpədən-dırnağa silahlanaraq 

üç istiqamətdən - Ordubad, Şahbuz və Şərur qəzaları tərəfdən Naxçıvanın mərkəzinə doğru addımlayan erməni 

quldur dəstələri heç kəsə rəhm etmədən, südəmər körpələrdən tutmuş ağsaqqal və ağbirçəklərədək əhalini 

ucdantutma qılıncdan keçirir, güllə yağmurlarının hədəfinə çevirirdilər. Uşaqları diri-diri yanan tonqallara atır, 

cavanları ayaqlarından kəndirlə başıaşağı ağaca bağlayaraq şaqqalayırdılar. Hamilə qadınların qarnını yırtıb, 

hələ doğulmamış körpələrini nizələrlə eybəcər şəklə salır, insanların başının dərisini soyur, gözlərini çıxarır, 

qollarını və ayaqlarını kökündən baltalayırdılar. 1918-ci ilin əvvəllərində Ərzurum, Qars və Xorasan ətrafındakı 

döyüşlərdə ağır məğlubiyyətə uğrayan tayqulaq Andronik Ozanyan Torosi həmin məğlubiyyətin qisasını oğuz 

türkləri olan azərbaycanlılardan çıxmaq üçün iyunun 14-də böyük dəstə ilə Araz çayını adlayıb Naxçıvana daxil 

olmuş və təkcə Culfa rayonunun ən böyük yaşayış məntəqələrindən biri olan Yaycı kəndində ağlasığmaz 

qırğınlar törətmişdi. 1918-ci ildə Naxçıvanda Milli Komitənin katibi işləmiş, о faciəli günlərin canlı şahidi 

Mirzə Bağır Əliyevin "Qanlı günlərimiz" əsərində qeyd etdiyi kimi, "ermənilər Yaycı kəndini bir günün içində 

yandırıb külə döndərdilər. Onlar kənddə qarşılarına çıxan bütün insanları atlarının ayaqları altına salıb 

tapdalayır, qılıncdan keçirirdilər. Tükürpərdici fəryadlar kəndin küçə və meydanlarını başına götürmüşdü. Qaçıb 

canlarını qurtarmaq istəyən biçarə insanlar hər tərəfdən erməni zərbələrinə tuş gəlirdilər. Küçələrdə insan 

qanından gölməçələr yaranmışdı. Yollar boyu kəsilmiş başlar, ayaqlar, qollar tökülüb qalmışdı. Təsəvvür edin 

ki, qarşıda gurhagurla axan Araz çayı, arxada isə daha qorxunc, insanlıq simasını tamam itirmiş erməni adlı 

yırtıcılar sürüsü. Biçarə insanlar düşmən əlinə keçməmək üçün özlərini coşqun dalğaların qoynuna atır, 

əksəriyyəti, xüsusilə qadınlar, uşaqlar və şikəstlər üzə bilmədiklərindən boğulub məhv olurdular. Ermənilər 

Yaycının 2500 nəfərdən çox sakinini qətlə yetirdilər. Ən acınacaqlısı о idi ki, Yaycı kəndinin qonşuluğundakı 

Yuxarı Aza və Der kəndlərinin erməniləri də özləri istəməsələr belə, Andronikin qorxusundan azərbaycanlılara 

qarşı bu dəhşətli soyqırımı əməliyyatında onun quldur dəstələrinə kömək edirdilər. Çünki Andronik - "Biz uzun 

illər bir tavan altında yaşayıb, bir süfrədən duz-çörək kəsdiyimiz bu biçarə insanlara necə əl qaldıra bilərik" - 

deyə həmin qətliamda iştirak etməkdən boyun qaçıran onlarca ermənini kəndin ortasında dara çəkdirdiyindən 

qalanları qorxudan bu cinayətkar aksiyada iştirak etmək məcburiyyətində qalmışdılar". Ermənilər 1918-1920-ci 

illərdə təkcə Araz boyu kəndlərin yarım milyona yaxın azərbaycanlı əhalisini о kükrəyən çayın coşqun 

dalğalarında boğub öldürmüşlər. 1918-ci ilin iyul ayında Naxçıvanı erməni quzğunlarının qanlı caynaqlarından 

xilas etmək üçün Nuru paşanın rəhbərliyi altında türk qoşunlarının bu qədim torpağa qədəm qoymasından 

təşvişə düşən Andronik öz quldur dəstəsi ilə Sisyana qaçdığından erməni daşnaklarının Naxçıvanı bütövlükdə 

işğal planı pozulur. Həmin vaxt Naxçıvanda, hazırda adı hərbi liseylərimizdən birində əbədiləşdirilmiş məşhur 

hərbi xadim və qüdrətli sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskinin böyük qardaşı polkovnik Kəlbəlı xanın rəhbərliyi 

altında "özünümüdafiə komitəsi" və "Araz-Türk" Respublikası yaradılır. Naxçıvan şəhəri başda olmaqla 

Uluxanlı, Verdi-basar, Sərdarabad, Qəmərli, Dərələyəz və Şərur mahalları "Araz-Türk" Respublikasının 

tərkibinə daxil edilir. 1918-ci ilin noyabrında ingilis-amerikan qoşunları İstanbula, yunanlar isə Anadoluya 

soxulduqlarından Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi altında türklərin imperialist təcavüzkarlığına qarşı istiqlal 

savaşı başlanır. Nuru paşa öz xalqına kömək məqsədilə ordunu Azərbaycandan geri çəkmək məcburiyyətində 

qaldığından Qafqazda erməni daşnaklarının əlqolu açılır. Çar hökumətinin Qafqazda və Türkiyədəki 

cəbbəxanalarının, həmçinin, Aleksandropoldakı patron zavodunun bütün silah-sursatı ermənilərin əlinə keçir. 

1918-ci ilin axırlarında Sərdarabad, Uluxanlı və Dərələyəz yaşayış məntəqələri, həmçinin Vedi və Cüvə 

ermənilər tərəfindən mühasirəyə alınır, əliyalın dinc əhaliyə qanlı divan tutulur. О dəhşətli günlərin canlı şahidi 

olan ağsaqqal və ağbirçəklərin xatirələrindən və söyləmələrindən məlum olur ki, ermənilər Naxçıvanın bir çox 

kəndlərinə elə od vurub yandırmışdılar ki, heç izi-tozu da qalmamışdı. Daşnaklar minlərlə ailəni kütləvi surətdə, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1655 

 

ağır işgəncələrlə qətlə yetirmişdilər. Güllə yağmuruna tutduqları günahsız insanları üst-üstə dərin çalalara töküb 

üstünü torpaqlamış, bəzilərini isə quyulara doldurub ağzını çaylaq daşları ilə örtmüşdülər. Həmin vaxt 

Naxçıvanda baş verən dəhşətli hadisələr qonşu İranda da böyük təşvişə səbəb olmuşdu. Iranın baş nazirinin 

Təbriz rəhbərliyinə yazdığı məktubda Makulu Sərdar Iqbal Səltənətdən və digər xanlardan tələb olunurdu ki, 

Naxçıvan əhalisini erməni daşnaklarının hücumlarından xilas etmək üçün təcili surətdə düşmənin keçid yollarını 

bağlasınlar. Ermənilərin Təbrizdə olan başbilənləri ilə danışıqlar aparmaq üçün oraya təcili nümayəndə heyəti 

göndərsinlər. Ermənilərdən tələb edilsin ki, Naxçıvan əhalisinə qarşı təcavüzkarlıqdan əl çəksinlər. 1919-cu ilin 

martında daşnak hökumətinə köməyə gələn ingilis qoşunları Naxçıvanı işğala məruz qoyub, Şərur-Dərələyəz 

yolunda və Noraşen dəmir yol stansiyasında öz postlarını qurdular. Həmin il mayın 3-də keçirilən yığıncaqda 

Naxçıvan Ermənistanın "ayrılmaz parçası" elan olundu. Türk qanına yerikləyən vəhşi Varşamyan Naxçıvana 

qubernator təyin edildi. "Araz-Türk" Respublikası (Vedi və Cüvədən başqa) ləğv edilərək daşnak hökumətinin 

ərazisinə qatıldı. Naxçıvan "Özünümüdafiə" komitəsinin fəaliyyəti dayandırıldı. Bu haqsızlıqdan zinhara gəlmiş 

yerli əhali ittifaq qoşunlarının komandanlığına etiraz məktubu göndərsə də, heç bir nəticə hasil olmadı. Bundan 

qəzəblənmiş əhalinin kütləvi mitinqlər dalğası Naxçıvanı bürüdü. işğalçı erməni ordusunun komandanı, əlli 

minlərlə insanın qanına batmış, terrorçu general, Dro ləqəbli Drostamat Kananyandan və Naxçıvanın qondarma 

qubernatoru Varşamyandan bir neçə saat ərzində bölgəni tərk etmələri tələb olundu. "Azərbaycan" qəzetinin 

1919-cu il tarixli 154-cü sayında yazılır ki, "...hətta Naxçıvanda olan xarici ölkələrin səfirləri belə Naxçıvanın 

Ermənistanın tabeçiliyinə verilməsinə qarşı öz etiraz səslərini ucaltmış, müsəlman əhalisindən olan bir millətin 

başqa millətin tabeçiliyinə verilməsinin qanunazidd olduğunu və bu barədə öz dövlətlərinin rəhbərlərinə 

məlumat verəcəklərini bildirmişdilər." Naxçıvan əhalisi qətiyyətlə deyirdi: "Əgər Naxçıvanın Ermənistana 

verilməsi barədəki bu bədnam qərar ləğv olunmasa, onlar silaha sarılıb istiqlal savaşına atılmaq 

məcburiyyətində qalacaqlar. О cür vəhşi bir millətə tabe olmaqdansa, vuruşa-vuruşa ölmək daha şərəflidir". 

Naxçıvanlılar öz and mərasimlərində bildirmişdilər ki, biz tikə-tikə doğranıb, alovlar içində yanıb kül olsaq 

belə, öz qədim ata-baba torpağımız Naxçıvanı Azərbaycandan ayrılmağa qoymayacağıq. Bundan qəzəblənmiş 

ermənilər günahsız adamlara divan tutmağa başlamışlar. Ermənilərlə yerli əhali arasında əvvəlcə əlbəyaxa 

vuruşma, sonra isə silahlı döyüşlər başlamışdır. Polkovnik Kəlbəlı xan ingilis komandanlığından ermənilərə 

atəşi dayandırmaq əmri verməyi tələb etsə də, bu tələb nəticəsiz qalmışdır. Bu haqsızlıqdan qəzəblənmiş Kəlbəlı 

xan 1919-cu ilin oktyabrında naxçıvanlılardan ibarət müsəlman döyüşçüləri başına toplayıb, onlara yadelli 

qəsbkarlara qarşı döyüşə başlamaq əmri vermişdir. Qəzəblənmiş əhalinin qarşısında duruş gətirə bilməyən 

erməni ordusu Naxçıvanı tərk etmişdir. Şəhərdə daşnak qubernatorluğu yıxılmış, onların qoşunları Naxçıvan-

Şərur qəzalarından çıxarılmışdır. 

"Azərbaycan" qəzeti 1919-cu il tarixli 190-cı sayında yazırdı ki, "Həmin vuruşda xeyli düşmən əsgəri 

öldürülmüş, 800 nəfər erməni döyüşçüsü və 8 nəfər zabit əsir alınmışdır. Ermənilər 4 top, 40 pulemyot, 1 

bronlaşmış qatar, simsiz teleqraf, xeyli hərbi sursat, 7 vaqon un, 1 vaqon quru süd, 1 vaqon konserv qoyub 

qaçmışlar". Kəlbəlı xan Şahtaxtı, Yurdçu, Qabullu və Qarabağlar kəndləri arasında möhkəm mövqe tutub, 

daşnak qoşunlarının qarşısında keçilməz sədd yaratdıqdan sonra Naxçıvan Milli Şurasının qurultayı çağırılmış, 

Naxçıvanın Şərur və Verdi-basar rayonlarının Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olması haqqında qərar qəbul 

edilmişdir. Naxçıvanı işğal planını 150 ildən bəri ürəklərində gəzdirən ermənilər sonrakı illərdə onun bəzi ərazi 

vahidlərinin Ermənistana birləşdirilməsinə nail olsalar da, bu qədim torpağı bütünlükdə ələ keçirə bilmədilər. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 4 fevral 1999-cu il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyinin 

keçirilməsi ilə əlaqədar imzaladığı fərmanda qeyd olunduğu kimi, "Ermənistan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Azərbaycanın tərkibində olmasını rəsmən qəbul etməyə məcbur olsa da, bu faktla əslində heç 

cür razılaşa bilmir, Naxçıvana ərazi iddialarından, onu Ermənistana birləşdirmək niyyətlərindən əl çəkmirdi. 

Ermənistanın hakim dairələri Moskvadakı himayədarlarının köməyi ilə Naxçıvanın bəzi torpaqlarını qoparıb öz 

ərazilərinə birləşdirməyə nail oldular. 1929-cu ildə Zaqafqaziya Mərkəzi İnqilab Komitəsinin qərarı ilə 

Naxçıvanın 657 kvadrat kilometr ərazisi - Şərur qəzasının Qurdbulaq, Xaçik, Horadiz, Naxçıvan qəzasının 

Şahbuz nahiyəsinin Ogbin, Ağxaç, Almalı, Itqıran, Sultanbəy kəndləri, Ordubad qəzasının Qorçevan kəndi, 

habelə Kilid kəndi torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verildi. 1930-cu ildə isə Aldərə, Lehvaz, Astazur, 

Nüvədi və digər yaşayış məntəqələri Ermənistana verilmiş və həmin ərazidə Mehri rayonu yaradılmışdır. 

Ermənistanın Naxçıvanla bağlı ərazi iddiaları sonrakı dövrlərdə də davam etmiş və indi də o, bu çirkin 

niyyətlərindən əl çəkmir". Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışlarında dəfələrlə 
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bildirmişdir ki, "Ermənistan işğalçı dövlətdir. O, bizə qarşı tarix boyu etnik təmizləmə siyasəti aparıb. 

Torpaqlarımızı işğala məruz qoyub. Artıq xalqımızın səbri tükənməkdədir. Biz hansı yolla olursa-olsun, о 

torpaqları erməni tapdağından xilas edəcəyik və onlar törətdikləri cinayətlər üçün tarix və beynəlxalq 

ictimaiyyət qarşısında cavab verəcəklər". 

 

Zeynal VƏFA 

Azərbaycan.-2007.-3 aprel.- S.6. 
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Naxçıvanda qadın sufilər 
 

Hacıfəxrəddin SƏFƏRLİ, 

tarix elmləri namizədi 

 

Orta əsr qaynaqları təsdiq edir ki, Azərbaycan ərazisi, о cümlədən onun qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan bölgəsi о zamanlar bütün müsəlman dünyasında geniş yayılan və dini-siyasi-

fəlsəfi cərəyan olan sufi təriqətlərinin fəaliyyət göstərdiyi yerlərdən biri olmuşdur. Ərazidə indiyədək qalan 

epiqrafik abidələr üzərində aparılmış tədqiqatlar nəticəsində vaxtilə Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərən, öz 

xanəgahlarmı quran, ətraflarına müridlər toplayaraq mənsub olduqları təriqətlərin ideyalarını yayan şeyxlərdən 

Əbu Səid, Hacı Lələ Məlik, Hacı Hilalullah, Əmir Xəlifə, İslam, Nurəddin və başqaları kimi xanəgah 

rəhbərlərinin adları müəyyənləşdirilib elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir. Bəs bu şeyxlərin rəhbərlik etdiyi 

xanəgahlarda yaşayaraq ibadət, zikr və ideyalarını yaymaqla məşğul olan dərvişlər sırasında qadınlar, yaxud 

onların qadın təəssübkeş və tərəfdarları olmuşdurmu? Biz burada ərazidə indiyədək qalan müsəlman epiqrafik 

abidələrinin məlumatları əsasında həmin suala qismən də olsa cavab vermək istəyirik. 

Müsəlman dünyasının müxtəlif уеrlərində fəaliyyət göstərən bir sıra sufi təriqətlərinə mənsub 

xanəgahların qadın üzvlərinin və ya tərəfdarlarının olması tədqiqatçılar tərəfindən sübuta yetirilmişdir. 

Təsəvvüfün yarandığı və təşəkkül tapdığı ilk dövrlərdə onun sufilikdə böyük şöhrət qazanmış Rabiə əl-

Ədəviyyə kimi məşhur nümayəndəsi olmuşdur. Rabiə əl-Ədəviyyəni ilk sufilər içərisində Həsən Bəsridən sonra 

ikinci tanınmış şəxsiyyət, ilk və ən böyük sufi qadın kimi səciyyələndirən K. Bünyadzadə onu Bəsrinin 

ideyalarını davam etdirməklə bərabər, һəm də ilk dəfə ilahi sevgi fikrini irəli sürən sufi kimi xarakterizə edir (2, 

s.36-37). "Ya Rəbbim! Sənə cəhənnəm qorxusu ilə ibadət edirəmsə, тəni cəhənnəmdə yandır. Sənə cənnət ümidi 

ilə ibadət edirəmsə, cənnəti mənə haram qıl. Əgər Sənə Sənin üçün ibadət edirəmsə, daima Özünü mənə göstər" 

deyən bu bəsrəli qadın sufi təliminin banilərindən və ən görkəmli nümayəndələrindən biridir (4, s. 90). 

Görkəmli şair və sufi şeyxi Fəridəddin Əttar ona nəzərən demişdir ki, insanların elə mərtəbəsi vardır ki, orada 

qadın-kişi qalmır. 

Orta əsr qaynaqları qadınların içərisindən çıxmış, təsəvvüf aləmində özünəməxsus yeri olan, müxtəlif 

sufi təriqətlərinin fəaliyyətində yaxından iştirak edən, təriqət mənsubu olan çoxlu qadınların adını indiyədək 

qoruyub saxlamışdır. Sufizmin məşhur tədqiqatçılarından olan ingilis şərqşünası C. Trimingem qadın sufilərdən 

və xanəgahlarından bəhs edərkən yazır ki, sıralarında Rabiə əl-Ədəviyyə kimi məşhur qadın sufilər olan 

mistisizm (təsəvvüf) yeganə dini mühit idi ki, qadın orada özünü göstərə bilirdi... 

Тəkcə Hələb şəhərində əsası 1150-1250-ci illər arasında qoyulan yeddi qadın xanəgahı var idi. 

Bağdadda belə xanəgahlar bir neçə idi. Onların əп məşhuru Fatimə Raziyənin (521/1127-ci ildə olub) ribatı idi. 

Qahirədə Bint əl-Bağdadiyyə adı ilə tanınan Zeynəb bint Əbül-Bərəkət adlı qadın - şeyx və onun ardıcılları üçün 

əl-Məlik əz-Zahir Baybarsın qızının 684/1285-ci ildə inşa etdirdiyi əl-Bağdadiyyə ribatı fəaliyyət göstərirdi. Bu 

ribat indiyədək əd-Darb əl-Əsfərdə fəaliyyət göstərir (15, s.43-44). 

Qadınlara məxsus xanəgahlar kişi xanəgahları ilə müqayisədə geniş yayılmasalar və məşhur olmasalar 

da, һəг halda onların orta əsrlər boyunca, hətta indiyədək fəaliyyət göstərməsi danılmaz faktdır. Məhz bu 

səbəbdən bəzi tədqiqatçılar kişi və qadın sufi məskənlərini bir-birindən fərqləndirmiş, onları ауrə-ауrı adlarla 

adlandırmışlar. Məsələn, əl-İrbili kişi iqamətgahları üçün "xanəgah", qadın iqamətgahları üçün isə "ribat" 

terminlərindən istifadə etmişdir (15, s.43). 

Qadınların içərisindən məşhur sufilər yetişmişlər. Onların bəziləri hətta Rabiə əl-Ədəviyyənin müasiri 

olmuşdur. Doğrudur, onlar müqayisədə Rabiə əl-Ədəviyyə səviyyəsinə çatmasalar da. yaşadıqları dövr üçün 

tanınmış şəxsiyyətlər olmuşlar. Amerika şərqşünası A. Şimmel göstərir ki, Marqaret Smit Rabiə əl-Ədəviyyənin 

müasirləri olan, VIII yüzilliyin sonlarında Bəsrədə və Suriyada yaşayan bəzi sufi qadınların həyatı haqqında 

material toplamışdır. Onların arasında Allahdan qorxan "həmişə ağlayan və başqalarını da ağlamağa məcbur 

edənlər" kimi tanınan bəsrəli Мəryəm, Reyhan və bir çox başqaları olmuşlar. "Ürək gözləri" ilə daha yaxşı 

gördüklərindən onların bəziləri daim göz yaşları axıdaraq kor olmuşdular (16, s.331). 

Hicri IV əsrdə Bağdadda tövbəni təbliğ edən qadınlar meydana çıxmışdı. "Təbliğatda şirindilli" 

Meymunə bint Sakul (393/1062-ci ildə ölüb) belələrindəndir. O, tərkidünya (zahid) həyat tərzi keçirmiş və bir 

dəfə demişdi ki, bu köynəyi (xirqəni - H.S.) mən bu günədək 47 il geyinmişəm. о cırılmayıb. Onu mənə anam 
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toxumuşdur. Allaha qarşı günah etməyən paltar heç vaxt cırılmaz" (12, s.313). Fəlsəfə elmləri namizədi  

K. Bünyadzadənin yazdığına görə. məşhur sufi şeyxlərindən ibn-Ərabinin mürşidlərindən biri qadın olmuşdur 

(3). 

Orta əsrlərdə аупса qadın хаnəgahlarının fəaliyyət göstərməsi ilə yanaşı, bir sıra yerlərdə kişilərə 

mənsub xanəgahların üzvü, yaxud da tərəfdarı. təəssübkeşi olan qadınlar da olmuşlar. Lakin əksər sufi 

təriqətlərinin ardıcılları, əsasən, kişilərdən ibarət olurdu və onlar, adətən bir yerdə yaşayırdılar. Qadın sufilərə 

onlarla bir yerdə yaşamağa icazə verilmirdi. Sufi təriqəti mənsublarının bəziləri evlənməməyi əhd edir, bu haqda 

and içirdilər. İslam dini zəminində təşəkkül tapmasına və islam peyğəmbərinin müsəlmanlara xitabən "sizin ən 

pisləriniz (ömür boyu) subay qalanlarınızdır və subaylar şeytanların qardaşlarıdır" (5, s.154) deməsinə 

baxmayaraq sufi təriqətlərinin bəzisində bu adət geniş yayılmışdı. 

Orta əsr qaynaqlarına əsaslanaraq "sufiliyin əsası evlənməmək (subaylıq) üzərində qoyulsa da, kəbinə 

icazə verilməsi onda böyük dəyişikliklərə səbəb oldu" söyləyən İsveçrə şərqşünası A. Mets ailəli sufi 

şeyxlərindən bir neçəsinin adını çəkmiş, hətta onların arvadlarının sayını, çoxlu uşaqlarının olmasını da qeyd 

etmişdir (12, s.275-276). Ailəli sufilər üçün xanəgahlarda ayrıca yerlər olur, yaxud da onların ailəsi 

xanəgahların yaxınlığındakı yerlərdə yaşayırdılar. 

Xanəgah rəhbərləri olan şeyxlər isə öz ailələri ilə birlikdə xanəgah kompleksində onlar üçün nəzərdə 

tutulmuş xüsusi yerlərdə yaşayırdılar. Şeyxlərin arvadları, adətən ərlərinin rəhbərlik etdiyi xanəgahın üzvü və 

yaxud təəssübkeşi olur, xanəgahların işində iştirak edirdilər. Xanəgah mənsubu və yaxud təəssübkeşi olan subay 

və dul qadınlar isə əsasən öz evlərində yaşayır, ancaq mənsub olduqları təriqətin işlərində, onun ideyasının 

yayılmasında iştirak edirdilər. Burada həmin qadınların xanəgahlara göstərdiyi maddi yardımları xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. 

Orta əsrlər zamanı qadınlar sufi təriqətlərinin fəaliyyətində bu və ya digər formada iştirak etsələr də, 

bəzi təriqətlərdə onların hərəkətləri məhdudlaşdırılırdı. Qadınlara bu cəhətdən ən çox imkan Osmanlı Türkiyə-

sində, Bektaşiyyə Cəmiyyətində verilirdi. Burada onlar kişilərlə mütləq bərabərliyə malik idilər: hər hansı bir 

məsələyə həsr olunmuş mərasimlərə gedir, ümumi bayram yeməklərinə və bektaşilərin əxlaqsızlıqda ittiham 

edil-mələrinə səbəb olan yığıncaqlarına qatılırdılar (16, s.336). Xanəgah mənsubu və yaxud təəssübkeşi olan 

qadınlar arasında maddi cəhətdən imkanlı, sufilərin fəaliyyətini maliyyələşdirən varlı qadınlar xüsusi yer 

tuturdular. Qaynaqların məlumatına görə, erkən vaxtlardan başlayaraq imkanlı qadınlar sufi rəhbərlərinin, 

təşkilatlarının, yaxud bütöv qrup dərvişlərin xeyriyyəçiləri kimi yad edilirlər. Onlar хаnəgahları уетəк və pulla 

təmin edirdilər. XI əsrin əvvəllərində dindar qadın Bibi Fatimə Əbu Səid ibn-Əbül Xeyri və onun müridlərini 

dəstəkləyirdi. XVIII əsrdə isə Auranqzebirı qızlarından biri Mir Dərdə Dehlidə bütöv bir kompleks bina hədiyyə 

etmişdi (16, s.336-337). 

Göründüyü kimi, sufi təriqətlərinə mənsub qadınlar müsəlman dünyasının müxtəlif yerlərində fəaliyyət 

göstərmişlər. Onlar sufilərə maddi cəhətdən kömək etmiş, hətta bəzən onların ibadət, zikr və yaşayış məskənləri 

olan xanəgahları təmir etdirmiş, yeni binalar inşa etdirmişlər. Oxşar vəziyyətə biz Naxçıvan bölgəsində də rast 

gəlirik. Ərazimizdə indiyədək bizə gəlib çatan epiqrafik abidələrin məlumatları bu fikri söyləməyə əsas verir. 

Culfa rayonunda. Əlincəçayın sol sahilində yerləşən xanəgah kompleksinin əsasını təşkil edən türbənin 

cənubunda, ona bitişik şəkildə inşa edilən məscid-türbənin iki sətir ərəb dilində yazılmış kitabəsində belə bir 

məlumatla rastlaşırıq: "Bu məqbərə mükəmməl, kamil fəzilət sahibi, alim, şeyx, hacıların və hər iki müqəddəs 

yerin (Məkkə və Mədinə şəhərləri - H. S.) iftixarı, xalqlar içərisindəki tayfaların (sufi təriqətlərinin - H. S.) 

mürşidi, Allahı tanıyanların şeyxi Hacı Lələ Məlikindir. Tikinti kəramətli, əzəmətli xatun Xond Bikə xatunun - 

onun isməti artıq olsun - səyi ilə 901-ci ildə (miladi 1495-1496-cı il) tamam oldu" (8, s.31; 13, s.70; 14, s.l 18). 

Orta əsrlər zamanı Naxçıvan bölgəsində fəaliyyət göstərən sufi təriqətlərinə rəhbərlik edənlər içərisində 

sufilikdə ən yüksək məqama çatmış şəxsiyyətlər də olmuşdur. Belə şəxsiyyətlərdən biri də kitabədə adı 

xatırlanan Şeyx Hacı Ləb Məlikdir. Xatirəsinə türbə-məscid inşa etdirilən Şeyx Hacı Ləb Məlik XV əsrin 

sonlarında хаnəgahda fəaliyyət göstərən sufi təriqətinin rəhbər şeyxi olmuşdur. Kitabənin mətnində mərhumun 

adına əlavə edilən "şeyx", "kamil", "fazil", "mükəmməl alim", "arif" titulları onun yüksək elm və fəzilət sahibi 

olmasından xəbər verir. Həmçinin, kitabənin mətnində qeyd olunan "xalqlar içərisindəki tayfaların mürşidi" 

kəlmələri Şeyx Hacı Ləb Məlikin adı çəkilən xanəgahda fəaliyyət göstərən sufi təriqətinə mənsub olan 

dərvişlərin rəhbəri - mürşidi olmasını təsdiq edir. "Arif" tituluna layiq görülmüş Şeyx Hacı Ləb Məlik sufilikdə 

ən yüksək məqam tutmuş bir şəxsiyyət olmuşdur. 
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Şeyx Hacı Lələ Məlikin xatirəsinə türbə-məscid inşa etdirən Xond Bikə xatun Şeyx Hacı Ləb Məlikin 

arvadı olmuş və əri ilə birlikdə xanəgahda yaşamışdır. Şeyx Hacı Ləb Məlik vəfat etdikdən sonra öz xanəgahı 

yanın-da dəfn olunmuşdur. Arvadı Xond Bikə xatun isə ərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun qəbri 

üzərində məscid-türbə inşa etdirmiş, bu haqda kitabə vasitəsilə məlumat vermişdir. Xanəgahda fəaliyyət 

göstərən sufi təşkilatının üzvü və ya təəssübkeşi olduğu üçün o, ərinin vəfatından sonra xanəgahı tərk etməmiş 

və həyatının sonunadək orada yaşamışdır. Kitabədə qadının adına əlavə olunan "Кərаmətli, əzəmətli xatun" 

titulları, "isməti artıq olsun" sözləri onun heç də adi qadın olmadığını, özünün səxavəti, paklığı, isməti və s. 

müsbət keyfiyyətləri ilə başqalarından seçildiyini təsdiq edir. Öldükdən sonra isə hörmət əlaməti olaraq о da 

xanəgahın şərq divarının yanında dəfn olunmuşdur. Bunu təsdiq edən ən sanballı və mötəbər qaynaq onun 

qəbrinin üstünə qoyulmuş və keçən yüzilliyin 70-ci illərinin əvvəllərində xanəgahda bərpa işləri aparılarkən 

torpağın altından aşkar olunmuş sənduqə tipli xatirə abidəsidir. Mərmərdən hazırlanmış abidənin səthinin 

kənarlarında Quran ayəsi (11-255), baş tərəfində isə belə bir kitabə həkk edilmişdir: "Bu bağça qazı Məcd əd-

Dinin qızı, mərhumə Xond Bikənindir" (8, s.38; 13, s. 69; 14, s. 44). 

Abidənin üzərində tarix qeyd edilməmişdir. Ancaq türbə-məscidin kitabəsindən aydın olur ki, XV 

yüzilliyin sonlarında, türbə-məscidin inşası başa çatarkən o, sağ imiş. Qeyd olunduğu kimi, о, ərindən sonra da 

xanəgahda yaşamış, vəfat etdikdən sonra isə hörmət əlaməti olaraq orada dəfn olunmuşdur. Bu məlumata, 

həmçinin onunla birlikdə tapılan və tarixləri bəlli olan digər abidələrlə tam oxşarlıq təşkil etdiyinə əsasən, 

qadının ölüm vaxtını XV əsrin sonu, XVI əsrin əvvəllərinə aid etmək olar. 

Şeyx Hacı Ləb Məlik kimi məşhur bir sufi şeyxinin arvadı olan Xond Bikə xatun əsil-nəcabətli ailədən 

çıxmış, qazı Məcd əd-Din adlı bir şəriət hakiminin qızı olmuşdur. Göründüyü kimi, Xond Bikə xatunun atası 

imkanlı adam olmuşdur. Ərinin qəbri üstündə belə möhtəşəm bir abidə inşa etdirməsi sübut edir ki, onun 

özünün də maddi imkanları geniş olmuşdur. Ehtimal ki, xanəgahda yaşayan bu qadın mənsub olduğu və ya 

təəssübünü çəkdiyi Əlincəçay xanəgahı üzvlərini lazım gəldikcə pul və yeməklə təmin etmiş, orada bir sıra 

başqa xeyriyyəçilik işlərini də həyata keçirmişdir. Ancaq təəssüf ki, onun inşa etdirdiyi türbə-məsciddən başqa 

heç bir əməli haqqında bizə məlumat gəlib çatmamışdır. 

Ordubad şəhərində qeydə alınmış sənduqə tipli qəbirüstü abidə üzərindəki məzar kitabəsi də sufi 

qadının xatirəsinə həsr olunmuşdur. Bu fikri kitabədə mərhumənin adına əlavə olunmuş titullar təsdiq edir. Belə 

ki, Ziba xanım adlı qadına mənsub olan bu kitabədə mərhumənin adına "abid" titulu da əlavə olunmuşdur. 

Kitabənin mətni belədir: "Quran 11-255. Bu bağça əmir Bədi ül-Mülkün qızı, alim, abid. kəramətli xatun Ziba 

xanımındır" (7, s. 15; 9, s. 39). 

Axirət səadətinin ibadətlə qazanılacağına inanaraq həyatını ibadətə həsr edən səmimi dindar mənasına 

gələn "abid" titulunun sufi anlamı da vardır (11, s. 307; 17, s. 52). Ümumiyyətlə, һəг bir yaxşı müsəlman kimi. 

һər hansı bir sufi də eyni zamanda abid sayılır. Abid tituluna əsasən, mərhumə Ziba xanımın һəт dindar, ibadətlə 

məşğul olan bir qadın, həm də sufi təriqətinə mənsub bir şəxs olduğunu ehtimal etmək olar. 

"Bektaşiyyə" sufi cəmiyyətinin banisi Hacı Bektaşi Vəli özünün "Makalat" əsərində yazır ki, Allah 

insanı dörd ünsürdən yaratmışdır: torpaq, su. atəş, hava. Buna görə də insanlar dörd qrupa bölünürlər: 1. 

Abidlər. 2. Zahidlər. 3. Mühiblər (sevənlər). 4. Ariflər. Hacı Bektaşi Vəlinin fikrincə, abidlər şəriət tayfasıdır və 

əsilləri havadandır. Hava həm şəfa verir, həm də qüvvət. Elə buna görə də abidlər gecə-gündüz haqqa ibadət 

edirlər (6, s.37-38). Ziba xanımın adının əvvəlinə "abid" titulu ilə yanaşı, "alim" titulu da əlavə olunmuşdur. Bu 

titul onun sufi təriqətinə mənsub olması fikrini qüvvətləndirir. Çünki, sufi təriqəti mənsubları təhsil alaraq 

təkmilləşir, yüksək elmə malik olurdular. Cəlabddin Rumi "zahid", "arif" və "alim" anlayışlarının bir-biri ilə 

əlaqədə olduğunu, bu anlayışların yüksələn xətt üzrə - zahid-arif-alim - inkişaf etdiyini göstərir və qeyd edir ki, 

"alim" sözünün mənası lüğətdə "arif" sözündən daha üstün və daha mənаlıdır. Çünki Tanrıya alim deyilir. Fəqət, 

arif demək caiz (icazə verilmir) deyil. Arifin mənası - bilmədiyini sonradan öyrənən adamdır və bunu Tanrı 

haqqında demək olmaz (6, s.212). 

Göründüyü kimi, "alim" sözünün məna tutumu çox böyükdür. Ziba xanımın bu titulla təqdim olunması 

onun alim, görkəmli şəxsiyyət olmasından irəli gəlir. Qadının adına əlavə edilən "kəramətli xatun", "xanım" 

titulları da bu fikri təsdiq edir. 

İngilis alimi A. Şimmelin fikrincə, "abid" titulunu "Bektaşiyyə" təriqətindən aşağı təbəqəyə mənsub, 

yəni şəriət mərhələsində olan adamlar daşıyırdılar. (16, s. 263, 390). Ehtimal etmək olar ki, mərhumə Ziba 

xanım sufiliyin dörd mərhələsindən birincisini, şəriəti keçmiş və "abid" adlanmışdır. Yüksək vəzifəli şəxs 
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(hərbçi-sərkərdə) olan Əmir Bədi ül-Mülkün qızı olmasına əsasən ehtimal etmək olar ki, Ziba xanım da imkanlı 

qadın olmuş və mənsub olduğu xanəgaha maddi yardım göstərmişdir. Şeyx Əbu Səidin xanəgahının qərb 

tərəfində dəfn olunmasına əsasən ehtimal etmək olar ki, o, bu xanəgahın üzvü və yaxud da tərəfdarı olmuş, 

orada yaşamışdır (10, s. 137). Hətta onun xanəgahın şeyxlərindən birinin arvadı olması fikrindən də yan keçmək 

olmur. 

Haqqında bəhs etdiyimiz Xond Bikə xatun və Ziba xanım һər ikisi kitabələrdə "kəramətli xatun" titulu 

ilə təqdim olunmuşlar. Lüğətlərdə "kəramət" sözü "müsəlmanların təsəvvürünə görə, övliyalardan, Allahdan  

və b. müqəddəslərdən sadir olan bəzi xariqüladə işlər, ecazkar qüvvə, möcüzələr" şəklində, "kəramətli" kəlməsi 

isə "kəramət sahibi", "möcüzəli", "ecazkar" kimi izah olunur (1. s.51). Sufi təriqət mənsublarına aid olan bu 

fikirlər bir daha təsdiq edir ki, "kəramətli xatun" sözləri ilə təqdim olunan һəг iki qadın Naxçıvan bölgəsində 

fəaliyyət göstərən xanəgahlardan birinin üzvü və yaxud da tərəfdarı, təəssübkeşi olmuşdur. 

Göründüyü kimi, bölgədə indiyədək qalan müsəlman epiqrafik abidələrinin təqdim etdiyi məlumatlar 

Naxçıvanda sufi qadınların olmasını söyləməyə imkan verir. 
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XIX əsrdə Naxçıvan duz sənayesi 

(Rus mənbələri əsasında) 
 

YAŞAR RƏHİMOV 

AMEA Naxçıvan bölməsi 

 

Azərbaycan tarixşünaslığında yeni istiqamət alan Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi tarix elmi qarşısında 

duran mühüm problemlərdəndir. Xalqımızın tarixində özünəməxsus mövqeyi olan bu diyarın tarixi haqqında rus 

mənbələrində geniş məlumat vardır. Hələ XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda olmuş rus tədqiqatçıları, 

səyyahları və sənayeçiləri diyarın təbii sərvətləri ilə də maraqlanmış, Naxçıvan daş duz yataqları onların 

diqqətini daha çox cəlb etmişdir. XIX əsr Naxçıvan tarixinə aid olan bir neçə rus mənbəsində bu dövrdə 

diyarımızda hasil edilən duzun keyfiyyəti, ixracı, qiyməti, miqdarı və s. məsələlər haqqında maraqlı məlumatlar 

əldə etmək mümkündür. 

Qeyd edək ki, diyarımızdakı daş duz yataqları XIX əsr rus mənbələrində «Naxçıvan duz sənayesi» də 

adlandırılır. Naxçıvan şəhər məktəbinin inspektoru olmuş K. A. Nikitinin 1882-ci ildə dərc olunan «Naxçıvan 

şəhəri və Naxçıvan qəzası» adlı məqaləsinin (Qafqaz ölkəsi və tayfalarının təsviri üçün materiallar məcmuəsi) 

137-142-ci səhifələri diyarımızda duz yataqlarının yerləşdiyi ərazi, onun çıxarılma texnologiyası, miqdarı, 

qiyməti və satışı məsələlərinə həsr edilmişdir. Müəllif duz yataqlarının yerləşdiyi ərazini belə təsvir edir: 

«İrəvandan Naxçıvana gedən yolda təpələr, yüksəkliklər və bitki örtüyündən məhrum olmuş ərazi ilə 

qarşılaşırıq. İnsan yaşamayan və susuz olan bu ərazi çox kədərli və acı təəssürat yaradır. Naxçıvana 12-15 verst 

qalmış yolun sol tərəfində Naxçıvan duz sənayesi adlandırılan daş duz yataqları vardır. Su olmadığına görə bu 

ətrafda heç bir sakin və kənd yoxdur...» (2, s. 137-138). 

Fikrimizcə, Naxçıvanda duzçıxarılması çox qədim dövrdən - həb daş dövründən mövcud olmuşdur. 

Bunu 1870-ci ildə Naxçıvan duz mədənlərindən tapılmış tarixi çox qədimlərə gedib çıxan daş balta və külünglər 

də təsdiq edir. Buradakı duz mədəninin nəzarətçisi olan Beyer həmin baltalardan 2 ədədini Naxçıvan şəhər 

məktəbinə bağışlamış, qalanlarını isə Peterburq və Tiflis muzeylərinə göndərmişdir. Bu baltalardan duz 

çıxarılmasında istifadə olunmuşdur (2, s. 115). 

Mənbənin təhlilindən aydın olur ki, burada çalışan məmurlar, fəhlələr, duzçıxaranlar torpaq qazmalarda 

yerləşirmişlər, suyu isə Naxçıvandan 12 verst кəпаг olan bir ərazidən gətirirmişlər. Rus müəllifi duz hissələrinin 

və parçalarının ən çox gilli dağların tərkibində olduğunu və duz qatlarının qalınlığı və kipliyinin heç də hər 

yerdə eyni olmadığını qeyd edir. О yazır ki, duz mədənində çalışan hər bir işçi gün ərzində 40 pud duz çıxarır. 

Duz kütləsinin miqdarına və qiymətinə gəlincə, burada müəyyən fərqlər olduğu nəzərə çarpır. Araşdırmalar 

göstərir ki, XIX əsrdə Naxçıvan duz mədənlərindən çıxarılan duz həm iri həcmli (sal duz - Y.R.) daş duz 

hissələrindən, həm də üyüdülmüş narın duzdan ibarət idi. Çıxarılmış daş duzun һəг pudu üçün 1,5 qəpik, narın 

duzun һəг pudu üçün 0,5 qəpik ödənilirdi (2, s. 138). Başqa sözlə, daş duzun çıxarılmasına ödənilən məbləğ 

narın duza nisbətən 1 qəpik artıq idi. Bu da daş duzun heyvandarlıqda geniş istifadəsi ilə bağlıdır. Etnoqrafik 

materiallarda heyvanlara duz verilməsi haqda geniş məlumatlar vardır. Bu məqsədlə sal və narın duzdan istifadə 

edilir. Yaylaqların əksəriyyətində xüsusi duz daşları olmuşdur. Duz həmin daşların üstünə tökülürdü ki, 

heyvanlar yalasınlar. 

Məlumatdan aydın olur ki, Naxçıvanda һəг il 200.000 pud (120.000 pud daş duz, 80.000 pud narın duz) 

duz çıxarılırmış. Duzun çıxarıldığı yerdəki satış qiyməti ilə onun Naxçıvandan kənardakı ərazilərdə satış 

qiymətində müəyyən fərqlər olduğunu müşahidə edirik. Çıxarıldığı yerdə bir pud duz 10 qəpiyə satılırdısa, 

Naxçıvandan kənarda 18-25 qəpik, Şuşada isə 60-75 qəpik idi (2, s. 139). Bundan başqa çıxarılmış duz yerli 

əhalinin tələbatını ödəməklə yanaşı, Ordubada, Yenibəyazitə, Şuşaya, İrana və b. yerlərə göndərilirdi. 

K. A. Nikitin duz çıxarılan ərazidəki 2 mağaranın daha çox diqqəti cəlb etdiyini göstərir: «Yolun lap 

kənarında yerləşən birinci mağaranın yarısı dağıldığı üçün о yararsızdır. Dağların mərkəzində yerləşən və indi 

duz çıxarılan ikinci mağara isə çox dərində olduğu üçün orada işıqsız işləmək mümkün deyil. Heç bir işçidən 

duzun müəyyən edilmiş həcmdə və miqdarda çıxarılması tələb edilmir...» (2, s. 138). 

Maraq doğuran məsələlərdən biri də çıxarılan duzun hansı üsul və vasitələrlə daşınması məsələsidir. 

Naxçıvan duzunun müxtəlif ərazilərə daşınmasında qoşqu vasitəsi kimi uzunqulaq və qatırlardan istifadə 

edirdilər. Naxçıvandan Azərbaycanın və Zaqafqaziyanın əksər zonalarına qatırla duz daşınması barədə istənilən 
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qədər dəlil-sübut göstərmək olar. Belə ki, «Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri» kitabında XIX əsrin I yarısında 

Naxçıvandan Azərbaycanın bir sıra yerlərinə qatırla yük aparıldığı barədə məlumat verir (l, s. 93). 

Naxçıvan mahalında Duzdağ yaxınlığında da duz hissələri çıxarılırdı (3, s. 329). Tarixi mənbələrdə 

Naxçıvanda - Süst və Cəhri kəndləri ərazisində yerləşən duz mədənləri haqqında məlumat vardır. İstehsal edilən 

duzu Şərura, Yelizavetpola, Naxçıvan dairəsinin bütün kəndlərinə, о cümlədən Qarabağa ixrac edirdilər. 

Ordubad sakinləri duzu Arazın о tayından yaxın olan Herherdən alırdılar ki, bura da onlara Naxçıvan duz 

mədənlərindən daha yaxın idi» (1, s. 115). 

Müəyyən vaxtlarda İrandan gətirilən duzun qiyməti artırılırdı. Bu zaman ordubadlılar Naxçıvan duzunu 

almağa daha çox üstünlük verirdilər. Əgər İrandan gətirilən duzun xərci artırılsa, о zaman bütün Ordubad əhalisi 

Naxçıvan duzuna müraciət edir (1, s. 115). Bu isə duz müştərilərinin sayının çoxalmasına və Naxçıvan 

mədənlərindən çıxarılan duzun alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsinə şərait yaradırdı. 

Yuxanda göstərilən məsələlərə Naxçıvan diyarının tarixi üçün ilk mənbə xarakteri daşıyan 1833-cü ildə 

V. Qriqoryev tərəfindən tərtib edilmiş «Naxçıvan əyalətinin statistik təsviri» kitabında da rast gəlirik. Naxçıvan 

duzunun özünəməxsus tamını və şöhrətini göstərən müəllif yazır: «Bu duz keyfiyyətinə görə bütün 

Zaqafqaziyada məşhurdur. Qarabağdan, Yelizavetpol dairəsindən, Şərurdan və Naxçıvanın bütün kəndlərindən 

bura karvanlar gəlir. Aprel ayından oktyabr ayınadək duz istehsalının əhatə dairəsi daha da genişlənir» (1, s. 17). 

Məlum olduğu kimi yay aylan Qarabağın elat əhalisi Naxçıvanın dağlıq zonasındakı yay otlaqlarına 

gəlirdilər. Bu vaxt duz almaq üçün gələn karvanların sayı daha da artırdı. Yay ayları duz yataqlarında çalışan 

işçilərin sayı 10 - 20 nəfər olurdusa, payız mövsümündə (oktyabr-noyabr ayları) bu rəqəmlər azalaraq 4-8 nəfərə 

çatırdı (1, s. 18). Fikrimizcə, bu azalmanın əsas səbəbi fəsil dəyişməsi və havaların soyuması ilə əlaqədar idi. 

Tarixi mənbələr də duz istehsalının azalmasında əsas amil kimi onun mövsümi xarakter daşıdığını təsdiqləyirlər. 

Bəhs edilən dövrdə Naxçıvan sənayesinin, о cümlədən duz sənayesinin əhatə dairəsi о qədər də geniş 

olmamışdır. İbtidai üsulla işləyən duz mədənlərində daha çox primitiv texnikadan - dəmir lomdan, külüngdən, 

bantdan və s. istifadə edirdilər. Duz həm yanlarda, həm də tavanda həb çoxdur; əks tərəfdə yuxarıda dar bir 

deşik var ki, bu da mağaranı işıqlandırmaq üçündür (1, s. 17). Buna görə də һəг bir işçidən yüksək ustalıq tələb 

edilirdi. K. A. Nikitindən fərqli olaraq «Statistik təsvir»in müəllifi gün ərzində duz yataqlarından 5400 xalvar və 

ya 100.000 putdan çox duz hasil edildiyini göstərir. Duz qırılması bantın vasitəsilə tez və asan olur; dəmir lom 

ilə deşik açır və oraya bant qoyub partladırlar (1, s. 17). V. Qriqoryev bir batman duzun qiymətinin bir 

Naxçıvan abbasısına və ya səkkiz gümüş qəpiyə satıldığını qeyd edir.  

Məlumata görə, duz mədəni satış yolu ilə xərcini ödəyəndən sonra ildə 1000 tümən, gümüş pulla 4000 

manat gəlir gətirirdi. Buna əsasən satıcı duzun hər batmanından 8 qəpik alırdı, bundan əlavə bir о qədər də onu 

ixrac edərkən hər yükdən alırdı (1, s. 114). Duzun satışı və ixracından götürülən mənfəətin müəyyən hissəsi 

mədəndə çalışan işçilərə ödənilirdi. Bu barədə mənbədə belə yazılıb: «Sahibkar gəlirin 4-cü hissəsini duz 

çıxaran işçilərə ödəməli idi; bu ödəmə pul əvəzinə müəyyən edilmiş qiymətə duzla da ödənilirdi (1, s. 114). 

Fikrimizcə, V. Qriqoryev həb qədim zamanlardan duz çıxarılan «Duzdağ» mədənindən bəhs edir. 

Çünki, kitab nəşr edilən vaxt - 1833-cü ildə ikinci mədəndə həb duz istehsalına başlanmamışdı. Süst kəndi 

yaxınlığında yerləşən (onun şimal-qərbindən 3-4 kilometrlik məsafədə) duz yatağında istehsal 1837- ci ildə 

başlanmışdı. 

Məlum olduğu kimi, XIX əsrin 70-ci illərində duz sənayesinin inkişafına mane olan aksiz vergisi tətbiq 

olunmuşdu. Kulpin duz yataqları ilə birlikdə icarəyə götürülən Naxçıvan duz mədənləri XIX əsrin sonlarına 

qədər ауrə-ауrı şəxslərə verilmişdir. Mənbələrdə XIX əsrin sonlarında azərbaycanlı sahibkarların duz 

hasilatındakı mövqelərinin xeyli azaldığı haqqında məlumatlar vardır. Bu dövrdə rusların köməyi ilə Naxçıvan 

duz mədənləri Azərbaycan sahibkarlarının əlindən alınaraq erməni, yəhudi və b. əcnəbi sahibkarlara verilirdi. 

Yekunda demək olar ki, qədim zamanlardan başlayaraq bölgənin həyatında ciddi rol oynayan Naxçıvan 

duzuna XIX əsrdə də böyük ehtiyac olmuşdur. Lakin regiondakı sosial-siyasi və hərbi vəziyyət onun hasilatına 

mənfi təsir göstərmişdir. XIX əsrin əvvəllərində Rusiya ilə İran arasında aparılan dağıdıcı müharibələr 

Naxçıvanın sənayesinə, о cümlədən duz sənayesinə ağır zərbə vurmuşdur. Bu məsələdə texniki təchizat və 

nəqliyyat məsələsi də xüsusi rol oynamışdır. Göstərilən çətinliklərə baxmayaraq XIX əsrin sonlarına doğru 

sənaye sahəsində, məişətdə və təsərrüfatdakı böyük tələbata görə duz istehsalı xeyli artırılmışdı. Bəhs edilən 

dövrdə Naxçıvan duzu Cənubi Qafqazın bütün regionlarına aparılırdı. Sonda qeyd edək ki, diyarımızdakı daş 
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duz yataqlarından çıxarılan duz soda istehsalı ilə yanaşı, müxtəlif sənaye sahələri üçün əvəzolunmaz xammal 

idi. 
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Naxçıvan şəhərinin dayanıqlı iqtisadi inkişafı 

 

Cavadxan Qasımov, 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, 

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mütərəqqi iqtisadi inkişaf istiqamətli perspektivləri onun bütün kənd, 

qəsəbə, rayon və şəhərlərinin müasir inkişaf mənzərəsini yaratmışdır. Abadlaşmanın, müasirləşmənin və 

davamlı iqtisadi inkişafın dəyişməz ünvanına çevrilən muxtar respublikamız əldə etdiyi uğurlarla yeni keyfiyyət 

mərhələlərinin etibarlı əsaslarını formalaşdırmışdır. Bu isə, özünü Naxçıvan şəhərinin timsalında çoxşaxəliliyi 

ilə göstərməkdədir. 

Əvvəlki illər üzrə əldə olunan iqtisadi potensial üzərində Naxçıvan şəhəri dayanıqlılıq və müqavimətlik 

göstəriciləri ilə seçilməkdədir. İqtisadiyyatın sahə strukturu üzrə səmərəli əlaqələndirmənin də ifadəsi olan bu 

dinamika makroiqtisadi inkişafın etibarlılıq göstəricisi olmaqla, Naxçıvan şəhərinin modernləşmənin önündə 

getməsinə zəmin yarada bilmişdir. Bu, həm də sosial dayanıqlılıq və infrastruktur göstəricilərinin artan 

dinamikada təşəkkülünü təmin etməkdədir. 

Makroiqtisadi inkişafın mühüm göstəricisi olaraq bir il əvvələ görə, daha doğrusu, 2020-ci illə 

müqayisədə 2021-ci ildə sənaye məhsulu 1,7, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2, kənd təsərrüfatı məhsulu 3, 

informasiya və rabitə xidmətləri 13,2, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2,1, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 1,9 

faiz çox olmuşdur. 

Muxtar respublikanın makroiqtisadi inkişaf göstəricilərinin artan dinamikada təşəkkülündə iqtisadiyyatın 

aparıcı sahələrindən biri olan sənayenin də mühüm rola malik olduğunu qeyd etmək olar. Belə ki, əsas 

makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturunda sənayenin ilk yerdə təşəkkül tapması onun şəhər və 

rayonlarının da bu sahə üzrə perspektivlərini artıra bilmişdir. Bunlarla yanaşı, ölkənin milli iqtisadi quruculuq 

proseslərinin qətiyyətlə davam etməsi sənayeləşmə siyasətinin də səmərəliliyini yüksəltmişdir. Məqsədyönlü 

sosial və iqtisadi tənzimləmə mexanizmləri mühitində əldə olunan nəticələr və sənaye məhsulu istehsalı üzrə 

ixtisaslaşan müəssisələrin davamlı fəaliyyəti Naxçıvan şəhərində müvafiq sahə üzrə məhsuldarlıq 

göstəricilərinin strateji təminatına çevrilmişdir. Bunun da nəticəsində, 2021-ci ildə Naxçıvan şəhərində 783 

milyon 473 min 400 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 

1,7 faiz çoxdur. Həyata keçirilən tədbirlərin əhatəsinə və ardıcıllığına diqqət etdikdə aydın olur ki, Naxçıvan 

şəhərində sənaye məhsulunun artan dinamikada təşəkkülü davamlı xarakterə malik olmaqla, perspektivlidir və 

etibarlıdır. Belə ki, geridə qalan ilin yekunlarına görə, Naxçıvan şəhərində dövlət dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin 

fərqli istiqamətlərində 27 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılmış, 6 layihə üzrə istehsal və xidmət 

obyektlərinin yaradılması isə davam etdirilmişdir ki, bu da özündə daha mühüm makroiqtisadi nəticələr əks 

etdirməkdədir. 

Davamlı inkişafın hazırkı mərhələsində Naxçıvan şəhərinin mövcud potensialından düzgün istifadə 

olunması nəzərə alınmaqla, əhalinin sosial rifahının diqqətdə saxlanılması mümkün olmuş və daha firavan həyat 

şəraitinin yaradılmasına nail olunmuşdur. Burada mühüm uğurlardan biri də odur ki, həyata keçirilən tədbirlər 

əhalinin müxtəlif təbəqələrinin nəzərə alınması ilə ardıcıl xarakter daşımaqdadır. Məqsədyönlülüklə görülən 

işlər nəticəsində, tələbə yataqxanasının və 8 yaşayış binasının yenidən qurulması başa çatdırılmış, həmçinin, 1 

yaşayış binasının tikintisi, 7 yaşayış binasının isə yenidən qurulması uğurla davam etdirilmişdir. Xüsusilə, 

gənclərə dövlət qayğısının gerçək ifadəsi olaraq, Naxçıvan şəhərində "Gənclər Yaşayış Kompleksi"nin tikintisi 

davam etdirilmişdir. Bütün bu tədbirlər həm də özünün sosial mahiyyətə malik olması ilə seçilməkdədir. 

Səmərəli təsərrüfat və fəaliyyət mühitinin yaradılması əhalinin rifah göstəricilərinin daha da yaxşılaşmasına 

zəmin olmaqdadır. Bu isə, özünü, fərdi yaşayış evlərinin tikintisi sahəsindəki göstəricilərdə ifadə etmişdir. Qeyd 
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edək ki, təkcə 2021-ci ildə Naxçıvan şəhərində əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 266 min 262 

kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir. 

Həyata keçirilən tədbirlər Naxçıvan şəhərinin müasir inkişaf mənzərəsinin yaradılmasında hərəkətverici 

təsiri ilə seçilmişdir. Makroiqtisadi inkişaf bu amillərin davamlılığı və perspektivliliyi mühitində həm də etibarlı 

infrastruktur təminatına zəmin yaratmaqda, vəsait qoyuluşlarının aktuallığını artırmaqdadır. Geridə qalan ildə 

Naxçıvan şəhərində 58 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Eyni 

zamanda, həmin il ərzində 38 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri davam 

etdirilmişdir. 

İqtisadiyyatın əsas və aparıcı sahələrindən birini də kənd təsərrüfatı təşkil edir. Etibarlı ərzaq məhsulları 

ilə təminat, sənayeləşmə siyasətinin dayaqlarının güclənməsi, istehsal, emal və istehlak həlqəsinin 

davamlılığının təmin olunması həm də kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlıdır. Bütün bu qeyd olunanlar, 

Naxçıvan şəhərinin mövcud iqtisadi inkişaf və sosial dayanıqlılıq göstəriciləri içərisində yer almaqdadır. 

Hazırda Naxçıvan şəhərinin malik olduğu iqtisadi ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmaqla, kənd təsərrüfatına 

aid olan perspektivlər də düzgün dəyərləndirilmiş və nəticədə, müvafiq sahə üzrə məhsuldarlıq göstəriciləri əldə 

olunmaqdadır. Bu isə, artan tələbatlar qarşısında təminat qabiliyyətli məhsulların istehsalı üçün əlverişli zəmin 

yaradılmasına imkan vermişdir. Belə ki, 2021-ci ilin məhsulu üçün Naxçıvan şəhərində 2248 hektar sahədə əkin 

aparılmışdır ki, bu da 2020-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 153 hektar çoxdur. 

Statistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, Naxçıvan şəhərində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 

sahəsində taxılçılıq mühüm sahə olaraq diqqətdə saxlanılmışdır. 

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafında davamlı perspektivləri ilə seçilən Naxçıvan şəhərində 

taxılçılıq mühüm sahə olaraq diqqətdə saxlanılmış və 2021-ci ilin məhsulu üçün 985 hektar sahədə taxıl 

əkilmişdir ki, bunun da 933 hektarı payızlıq, 52 hektarı isə yazlıq taxıldan ibarət olmuşdur. Bunlarla yanaşı, 

taxıl zəmilərinin 659 hektarında buğda, 326 hektarında isə arpa əkini aparılmışdır. 2021-ci ildə taxıl 

zəmilərindən 2 min 722 ton məhsul yığılmışdır. Təhlillər göstərir ki, Naxçıvan şəhərində kənd təsərrüfat 

məhsullarının istehsalı sahəsində dövlətin tənzimləyici mexanizmləri səmərəli nəticələrini verməkdədir. 

Bununla da, strateji kənd təsərrüfatı məhsullarından olan kartofçuluğun inkişafında perspektivlilik təmin 

olunmuşdur. Hələ 2005-ci ildə təsdiq olunan "Kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət proqramı" və digər ardıcıl 

hüquqi mexanizmlər bu sahədə zəruri hüquqi baza olmuşdur. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə 35 hektar sahədə kartof 

əkini aparılmışdır. Bunlarla yanaşı, 1 yanvar 2022-ci il tarixə sahələrdən 387 ton kartof yığılmışdır. 

Kənd təsərrüfatının belə dinamik inkişafa malik olması, müvafiq sahədə keyfiyyətli, təminatlı və 

dayanıqlı məhsuldarlıq göstəricilərinin təşəkkülünə zəmin yaratmışdır. İstehsal olunan məhsulların 

uzunmüddətli saxlanılması və əhalinin təzə və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin olunması məqsədilə 

Naxçıvan şəhərində 1 soyuducu anbarı yaradılmış, 1 istixana təsərrüfatı isə genişləndirilmişdir. 

Dinamik inkişaf xəttinə malik olan proseslərin ardıcıllığı və sistemliliyinin ifadəsi olaraq, 2021-ci ildə 

2794 ton dənli və dənli paxlalılar (qarğıdalısız), 286 ton dən üçün qarğıdalı, 6 ton dən üçün günəbaxan, 3621 ton 

tərəvəz, 2298 ton ərzaq üçün bostan məhsulları, 1084 ton meyvə, 121 ton üzüm tədarük olunmuşdur. Təhlillər 

də Naxçıvan şəhərində kənd təsərrüfatı məhsullarının etibarlı potensial formalaşdırdığını deməyə əsas verir. 

Bütün bunların sosial-iqtisadi və məntiqi nəticəsi olaraq, 2021-ci ildə 15 milyon 889 min 300 manatlıq kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. 

Təbii ki, belə bir potensial makroiqtisadi inkişafın güclü dayaqları olmaqla, əhəmiyyətlidir, davamlıdır və 

sosial mahiyyətinə görə seçilməkdədir. Eyni zamanda, qeyd olunan nəticələr, Naxçıvan şəhərində əhalinin həyat 

şəriaitinin yaxşılaşmasına və alıcılıq qabiliyyətinin daha da artmasına səbəb olmuşdur. Bəhs olunan tədbirlərin 

sistemliliyi və səmərəli gedişi 2021-ci ildə Naxçıvan şəhərində 369 yeni iş yerinin açılması ilə əlamətdar 

olmuşdur. Məşğulluq göstəricilərinin davamlı xarakterə malik olması, sosiallaşma proseslərinin effektivliyini 

artırmış və əməkhaqqı səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 2021-ci ilin yanvar-noyabr 

aylarında orta aylıq əməkhaqqının məbləği 581 manat təşkil etmiş və bu da, makroiqtisadi əhəmiyyətliliyi ilə 

seçilmişdir. 
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İnkişafın hazırkı şəraitində bazar münasibətlərinə xas olan idarəetmənin təşəkkülü, məhsuldar ideya və 

təşəbbüslərə əsaslanan istehsal fəaliyyətinin mövcud olması bir tərəfdən etibarlı məşğulluq imkanlarının 

artırılmasına stimul verirsə, digər tərəfdən də, əhalinin sosial dayanıqlılıq, rifah göstəricilərinin və məmnunluq 

vəziyyətinin yüksəldilməsinə təminat yaradır. Bu isə, nəticə etibarı ilə, bazar münasibətlərinin də inkişafı 

zəminində Naxçıvan şəhəri əhalisinin zəruri istehlak malları ilə təminatı sahəsində əlçatanlıq gətirmişdir. Təkcə 

2021-ci ildə Naxçıvan şəhərinin istehlak bazarında əhaliyə 867 milyon 319 min manat dəyərində istehlak 

malları satılmış və ödənişli xidmətlər göstərilmişdir. Reallaşmış istehlak mallarının 97,2 faizi isə pərakəndə 

ticarət dövriyyəsinin payına düşmüşdür. 

Ölkəmizin iqtisadi inkişaf dinamikası regional və milli zəmində sosial siyasətin də mütərəqqi əsaslarla 

perspektivliliyini artırmaqdadır. Bu isə, təbii olaraq, Naxçıvan şəhərinin də makroiqtisadi göstəricilərində yer 

almaqdadır. Səmərəli sosial siyasətin mövcudluğunun ifadəsi olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 2021-ci il 7 iyun tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində 

STEAM Təlim-Tədris Mərkəzi yaradılmış, bu məqsədlə də, Naxçıvan şəhərində mərkəz üçün binanın tikintisi 

davam etdirilmişdir. 

Dayanıqlı makrososial siyasətin səmərəli nəticələrinin real nəticəsi Naxçıvan şəhər əhalisinin artımında 

da özünü göstərməkdədir. Bunun da nəticəsində, şəhərin demoqrafik vəziyyətinin daha da yaxşılaşmasına nail 

olunmuşdur. Qeyd etmək olar ki, 1 dekabr 2021-ci il tarixə Naxçıvan şəhər əhalisinin sayı 95 min 586 nəfər 

olmuşdur. 

Beləliklə, Naxçıvan şəhərinin mövcud sosial-iqtisadi potensialı Muxtar respublikanın milli iqtisadi 

quruculuq proseslərindəki roluna böyük töhfə olmaqdadır. Cari il ərzində də əldə olunacaq nəticələr iqtisadi 

şaxələndirmənin hərəkətverici qüvvəsinə çevrilməklə, onun daha da səmərəli təşkilinə yol açmış olacaq. Hazırda 

Naxçıvan şəhərinin mövcud dinamik inkişaf göstəriciləri bu istiqamətdə etibarlı dayaqlara çevrilməkdədir. 

 

525-ci qəzet. - 2022. -17 mart. -№49. -S.14. 
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Naxçıvanın üç incisindən biri - halay və yallılar haqqında dəyərli əsər 
 

Zülfiyyə İsmayıl,  

AMEA Naxçıvan Bölməsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

“Naxçıvanın üç incisi bizim üçün xüsusilə əzizdir: “Əshabi-Kəhf, Gəmiqaya və Şərur yallıları. Biz bu 

inciləri qoruyub saxlamalıyıq” – deyən  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

“Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamı muxtar respublikamızda yallı sənətinin 

dərindən araşdırılması, təbliği, qorunması və yaşadılması istiqamətində göstərilən dövlət qayğısının əyani 

göstəricisidir. Ali Məclis Sədrinin daima diqqət və qayğısı ilə Naxçıvanda yallı sənətinin inkişafı sahəsində 

kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Belə ki, “Yallı” festivallarının təşkil olunması, yallıların ilk dəfə nota 

köçürülməsi, “Naxçıvan-Şərur el yallıları” kitabının nəşr olunması və s. sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin 

həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yallılar xalqımızın tarixi, etnoqrafiyası, mərasimləri, mifoloji inancları, adət-ənənələri və ifaçılıq 

mədəniyyəti ilə sıx bağlı şəkildə inkişaf edib. Gəmiqayada daş üzərində həkk olunan kütləvi rəqs elementləri 

Naxçıvanda yallı sənətinin çox qədim tarixə malik olduğundan xəbər verir. Bu tarixi gercəkliyə əsaslanaraq 

2018-ci ilin 26 noyabr - 1 dekabr tarixlərində Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində UNESCO-

nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin növbəti 13-cü sessiyasında qəbul 

edilən qərarla “Yallı (Köçəri, Tənzərə) Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma 

Siyahısına  alınıb. Bu sənədin imzalanması çoxəsrlik xalq sənətinin qorunub yaşadılacağına, layiqli təbliğinə 

zəmanət verən ən böyük mədəniyyət hadisəsindən biridir. 

Bu yaxınlarda AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq 

şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərovanın bu yaxınlarda “Əcəmi” Nəşriyyat 

Poliqrafiya Birliyində işıq üzü görən “Naxçıvan halay və yallıları: tarixi, mənşəyi və fəlsəfi anlamı” 

monoqrafiyası bu sahədəki ən sanballı material kimi oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Zəngin etnomədəni 

materialının toplanması, tərtibi, təsnifi, tədqiqi, eləcə də elmi - nəzəri və praktiki işlərin reallaşması bu əsərdə öz 

əksini layiqincə tapır. Monoqrafiya  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik 

Fondunun 2021-ci il üçün İş Planına əsasən  nəşr olunub. Əsərin elmi redaktoru və  ön sözün müəllifi: filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Əziz Ələkbərli,  rəyçiləri: AMEA-nın müxbir üzvü  Əbülfəz Quliyev, sənətşünaslıq 

elmləri doktoru, professor  Rafiq İmrani, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Elxan Məmmədov və filologiya 

üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Zülfüqarovdur. 

Əsəri elmi cəhətdən təhlil edən dəyərli alimimiz Əziz Ələkbərli yazır: “Halay və yallılar kimi qədim 

mədəniyyət örnəklərinin mənşəyi, yaranma və yayılma arealı ilə bağlı zaman-zaman araşdırmalar aparılsa, fərqli 

fikirlər irəli sürülsə də, bunların məkanının Türk dünyası olması danılmazdır. Lakin məxsusi olaraq 

Azərbaycan, əsasən də Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası, o cümlədən 

Dərələyəz mahalı bu rəqslərin, demək olar ki, yarandığı, inkişaf etdiyi, rəngarəng adda və süjetdə formalaşdığı 

aktiv məkandır. Bu baxımdan – yallının yaranıb formalaşması nöqteyi-nəzərindən Naxçıvanın Şərur rayonu 

daha qabarıq mövqedədir”. 

İki fəsil və 8 paraqrafdan ibarət olan  bu monoqrafiyanın ilk fəsli "Naxçıvanda milli mədəniyyətin 

formalaşmasında folklorun və xalq rəqslərinin rolu” adlanır. Bu fəsildə   Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan folklor mühiti milli yaradıcılıq ənənələri zəngin fatlarla sübuta yetirilir və ümumazərbaycan 

folklorunun dərk olunmasında ayrı-ayrı bölgələrin və folklor mühitlərinin öyrənilməsi mühüm rola malik 

olduğu vurğulanır. Bu fəslin “Milli etnik mədəni sistemin təzahürü - Naxçıvan folkloru” adlı ilk  paraqrafında  

Naxçıvan yallılarının mənşəyini, forma və ifa xüsusiyyətlərini  dərindən araşdıran Aytən Cəfərova ən  çox halay 

və yallı nümunələrinin Şərur  və Ordubad rayonlarının payına düşdüyünü qeyd edir.  Məlumdur ki, halay və 

yallılar geniş mənada sarsılmaz özülə malik olan mədəniyyətimizin bir parçası olmaqla yanaşı  folklor və musiqi 

mədəniyyətimizin nüvəsində dayanır. Bu səbəbdən də “Naxçıvan folklorunun özəllikləri” başlıqlı paraqrafda 

Naxçıvan folklor mühitinin özünəxas xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb olunmaqla yanaşı özünün qədim 

mədəniyyətini folklor janrlarında qoruyub saxlayan dünyanın mədəni mərkəzlərindən birinə çevrilən 

Naxçıvanın folklor janrları həm qədimliyi, həm də özünəməxsus ifa xüsusiyyətlərinə görə digər bölgələrin 
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folklorundan fərqli xüsusiyyətləri nümunələrlə təhlil olunur.  Həmçinin müəllif qeyd edir ki, Naxçıvanın coğrafi 

ərazisində yerləşən kənd və rayonların hər biri ortaq folklor janrlarını yaşatsa da, onların üslub, forma 

xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqli folklor janrlarına aid nümunələri də vardır. Bu cür fərqlər Naxçıvan 

folklorunu unikal etməklə yanaşı, həm də onu bu regionda hansı növ və ya folklor janrının milli mədəni 

prosesin inkişafında xüsusi rol oynamasını göstərməsi ilə səciyyələnir. Müəllif belə rayonlar arasında  Şərurun, 

Ordubadın, Şahbuzun və digərlərinin folklor mühitlərini xüsusi əhəmiyyətindən bəhs açır. Bu paraqrafdan dərk 

olunan nəticə odur ki, Naxçıvan folklorunun əsas özəlliyi, hər şeydən əvvəl, qədim protoazərbaycan 

mədəniyyətini – dilini, xalqın milli poetik tərəqqi sənətini, nəğmələrini, məişət və mövsüm mərasim ayinlərini, 

xalqın milli təfəkkürünün məhsulu olan mifik, aşıq, lirik və qəhrəmanlıq dastanlarını, hekayə, rəvayət, atalar 

sözləri, ağıları, poetik irsini, xalq mahnı və nəğmələrini, rəqs janrlarını qoruyaraq müasir nəslə çatdırmasıdır. 

Əsərin ilk fəslinin sonuncu paraqrafı “Naxçıvan folklorunda mövsüm və məişət mərasim rəqs janrları” 

adlanır.  Rəngarəng janrları ilə özünəməxsusluq qazana  Naxçıvan folkloru janrları milli mədəniyyətin 

inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Tədqiqatçı mövsüm və məişət mərasimləri ilə sıx bağlı olan rəqs janrlarının 

aşağıdakı ardıcıllıqda olması qənaətindədir: 

1. Mövsüm-mərasim nəğmə və rəqsləri; 

2. Məişət-mərasim nəğmə və rəqsləri; 

3. Novruz bayramı öncəsi nəğmə və rəqsləri; 

4. Novruz bayramı nəğmə və rəqsləri; 

5. El bayramları nəğmə və rəqsləri. 

Əsərin ikinci fəsli “Halay-yallı rəqslərinin tarixi, mənşəyi və fəlsəfi mahiyyəti" adlanır. Bu fəslin “Halay 

və yallı rəqs janrının tarixi” adlanan ilk paraqırafında yallı və halayların tarixi və mənşəyi haqqında dərin 

faktlara söykənən məlumatlar verir.  “Halay və yallı rəqs janrının mənşəyi”, “Halay və yallıların janr və forma 

xüsusiyyətləri” və s. başlıqlı paraqraflar məntiqi cəhətdən bir digərinin davamıdır. Müəllif məsələnin tədqiqinə 

kompleks yanaşmış və uğurlu elmi nəticələr əldə etmişdir 

Əsərdə maraq doğuran paraqraflardan biri də “Halay və yallı rəqs janrının fəlsəfi mahiyyəti”dir. Bu 

paraqrafında müqayisəli təhlil aparan A.Cəfərova ən əsası halay və yallıların fəlsəfi mahiyyəti açmağa müvəffəq 

olur. O, tədqiqat zamanı halay və yallı sözlərinin etimoloji izahları vasitəsilə araşdırma obyektinə çevirir. 

Məlum olur ki, halay və yallılar incəsənətin üç sahəsini: musiqi, rəqs və ədəbi janrın bünövrəsi olan söz sənətini 

sintez şəklində birləşdirən möhtəşəm sənət abidəsidir. Bu baxımdan hər üç sahənin – musiqinin, rəqsin və söz 

sənətinin vəhdətinin bu rəqs növündə nə dərəcədə mövcud olub və nə dərəcədə qorunduğu haqda məsələlər 

araşdırmanın əsas istiqaməti təşkil edir. 

“Naxçıvanın halay və yallılarının yayılma arealı və bəşəri əhəmiyyəti” adlı paraqraf monoqrafiyanın  

sonucu hissəsidir. Bu paraqrafda halay və yallı rəqs janrlarının tarixi kökləri dərindən araşdıran tədqiqatçı bu 

rəqs janrlarının türk dünyasının bir çox məkanları ilə yanaşı, digər Avropa ölkələrinə qədər də yayıldığını da 

qeyd edir. Bu faktın özü sübut edir ki, halay və yallı rəqs janrları türk dünyasının, xüsusilə də ilkin vətəni 

Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvandır. Müəllif daha sonra onu da vurğulayır ki,  halay 

və yallıların tarixinin öyrənilməsi onların ilkin olaraq sırf rəqs janrı olduğunu ortaya çıxarır. 

Bu fundamental əsr haqqındakı fikirlərimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, tədqiqatçının 100-dən çox 

son dövrlərin nəşri olan ədəbiyyatdan istifadə etməsi də onun zəngin elmi bazaya sahib olmasının əyani 

göstəricisidir. Əsərin sonunda verilən nəticədən o qənaət hasil olur ki, həmrəylik rəmzi olan Yallı xalqı sülhə 

səsləyən musiqisi ilə, möhtəşəm ritmik ahəngi ilə çox böyük emosional təsirə malikdir. Bu musiqinin qüdrəti 

insan mənəviyyatının saflığını ön plana çəkir. Yallı təkcə musiqi və rəqs növü deyil, o qədim türk tarixinin 

başlıca möhürü, Azərbaycanın mənəvi emblemi və Azərbaycan xalqının azərbaycançılıq simvoludur. 

Folklora milli sərməyəmiz kimi yanaşan və bu xalq qənimətinin gələcək nəsillərə mühafizəkar şəkildə 

qoruyaraq çatdırmaqda böyük şövqlə, həvəslə çalışan, zəngin və hərtərəfli elmi fəaliyyətilə həmkarları arasında 

qibtə hissi oyadan folklorşünas alim Aytən Cəfərovaya yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 

 

İki sahil.-2022.-18 mart.-№50.-S.7. 
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Naxçıvan iqtisadiyyatı: sürətli və tarazlı inkişaf nümunəsi 
  

Tofiq Hüseynov, 

İqtisad elmləri doktoru, professor,  

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, Əməkdar iqtisadçı 

 

Müstəqillik illərində regionların iqtisadi və sosial inkişafı həmişə dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Milli iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olan regional inkişafa 2003-cü ildən sonra xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. 

Onların iqtisadi inkişafını genişləndirmək, mövcud təbii və əmək resurslarından tam və səmərəli istifadə 

etmək məqsədilə indiyə qədər 4 dövlət proqramı qəbul edilmişdir. 

Bəri başdan bildirək ki, bu yazımızda 2004-2018-ci ilin yekunlarından istifadə etmişik. 3 regional inkişaf 

proqramının icrasından sonra iqtisadi inkişafın dinamikasını və miqyasını, habelə həlli vacib problemləri 

müəyyən etmək məqsədilə araşdırma aparmışıq. Məlum olmuşdur ki, 2004-2018-ci illərdə, yəni 3 regional 

inkişaf  dövlət proqramının icrası üçün, Naxçıvan iqtisadi rayonunda əsas kapitala 9,6 mlyard manata qədər 

investisiya qoyulmuşdur. 2018-ci ildə 2003-cü illə müqayisədə onun həcmi 15,7 dəfə artmışdır ki, bu da 

Azərbaycan üzrə orta artım tempindən 4,6 dəfə çoxdur. Bu investisiyaların hesabına milyon manatlarla dəyəri 

olan 64 qeyri-neft emal sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilmiş, infrastruktur obyektləri modernləşdirilmiş, 

yüzlərlə mövcud müəssisə və istehsal sahələri yenidən qurulmuş və genişləndirilmişdir. 

Bakı şəhəri nəzərə alınmadan, ölkənin regionlarında tikilib istifadəyə verilmiş qeyri-neft emal sənaye 

müəssisələrinin 30 faizindən çoxu Naxçıvan iqtisadi rayonunda yaradılmışdır. Bu dövrdə 57,5 min daimi iş yeri 

açılmışdır. Muzdla işləyənlərin sayı 2,3 dəfə artaraq 2018-ci ildə 105,2 min nəfərə çatmışdır. 2018-ci ildə ölkə 

regionlarından ancaq Bakı şəhərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye istehsalı 1990-cı ilin 

səviyyəsinə çatmış və 3,3 dəfə artıma nail olunmuşdur. 

Regional tarazlı inkişafın formalaşmasında mühüm amillərdən biri regionun iqtisadi strukturudur. Bu 

amil regionlarda gəlirlərin səviyyəsinə də təsir edən əsas amillərdən biridir. 2018-ci ildə regionlarda (Bakı 

şəhəri nəzərə alınmadan) ümumi mal (xidmət) istehsalında sənayenin xüsusi çəkisi 23,3, kənd təsərrüfatının 

payı 27,8 faiz təşkil etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə bu göstərici sənaye üzrə 28,1, kənd 

təsərrüfatı üzrə 13,4 faiz olmuşdur. Meyar kimi qəbul edilən xidmət sektorunun payı 58,4 faizə çatmış və bu 

göstəriciyə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasını inkişaf etmiş region kimi qiymətləndirmək mümkündür. 

Muxtar respublikada adambaşına sənaye məhsullarının istehsalı, məsələn, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu ilə 

müqayisədə 3,4, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu ilə müqayisədə 7, Aran iqtisadi rayonu ilə müqayisədə 2,9 dəfə 

çoxdur. 

Təbii sərvətlərlə zəngin olan Naxçıvan MR-də Duzdağ yatağının müasir texnika və texnologiya əsasında 

istismarı təşkil olunmuşdur. Belə ki, 2021-ci ilin ortalarında Duzdağda yeni şaxta istifadəyə verilmişdir. Yeni 

şaxtaya ağır texnikalar daxil olaraq xammalı şaxtadan çıxara bilir. Bununla da şaxtaçıların  əməyi əhəmiyyətli 

dərəcədə yüngülləşmişdir. Duz üyüdüldükdən sonra paketlərdə bazarlara təqdim edilir. Naxçıvan duzunun 

ölkənin digər regionlarında satışını təmin etmək üçün Bərdə şəhərində baza yaradılmışdır. Yenidənqurma işləri 

başa çatdıqdan sonra müəssisənin istehsal gücü 2 dəfəyə qədər artaraq 15 min ton olacaq. 

Çin Xalq Respublikasının texniki dəstəyi ilə Culfa rayonunda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 2021-ci ildə 

Külək-Günəş Hibrid Elektrik Stansiyası tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

elektrik enerjisinə olan tələbatı tamamilə yerli istehsal hesabına təmin edilir. Özü də onun tələbatının 50 faizdən 

çoxu bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir. 

“Azərxalça” ASC-nin Naxçıvan filialının yaradılması nəinki qədim ənənəsi olan xalçaçılıq sənətinin 

inkişafına şərait yaratmışdır, eyni zamanda yeni iş yerlərinin yaradılmasına imkan vermişdir. Qeyd edək ki, 

2018-ci ildə adambaşına düşən sənaye məhsulunun istehsalına görə Naxçıvan MR ancaq Bakı şəhəri və Abşeron 

iqtisadi rayonundan geri qalır. Bu da, əsasən, paytaxtda neft sektoru və Sumqayıtda  sənaye parklarının 

yaradılması hesabına sənayenin üstünlük təşkil etməsi ilə izah edilə bilər. 

Azərbaycanda regional iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biri onların iqtisadi və sosial inkişafında 

mövcud olan fərqlərin azaldılması və tarazlığa nail olunmasıdır. Prezidentin 29 dekabr 2012-ci il tarixli fərmanı 
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ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasın”da regionların tarazlı sosial-iqtisadi 

inkişafını qiymətləndirmək üçün meyar kimi 3 göstərici nəzərdə tutulmuşdur. Onlar adambaşına düşən məhsul 

(xidmət) istehsalından, investisiyaların həcmindən və əmtəə dövriyyəsindən ibarətdir. Konsepsiyanın 

hədəflərindən biri də ölkənin iqtisadi rayonları arasında mövcud olan fərqlərin azaldılmasıdır. Paytaxt və 

regionların tarazlı inkişafı, regionların paytaxtla müqayisə oluna biləcək yaşayış standartlarına malik olması, 

milli gəlirdə onların payının artırılması dövlət başçısının 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər”də də nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq, bizim 

fikrimizcə, bu göstəricilər üzrə Bakı şəhəri ilə digər regionları müqayisə etmək düzgün olmazdı. Çünki 

paytaxtın iqtisadi strukturu neft-qaz sektorunun, ölkənin və transmilli şirkətlərin yerləşməsi hesabına digər 

iqtisadi rayonlarla müqayisədə çox fərqlidir. Regionların inkişafında tarazlıq səviyyəsini qiymətləndirmək 

məqsədilə, bizim fikrimizcə, digər iqtisadi rayonlardan birini müqayisə obyekti kimi qəbul etmək və qalan 

regionları onunla müqayisə etmək lazımdır. Seçilmiş həmin region adambaşına ən yüksək sosial-iqtisadi 

göstəriciyə malik olmaqla iqtisadi strukturu digər regionlara müəyyən qədər oxşar olmalıdır. Bu gün həmin 

meyarlara uyğun olan Naxçıvan iqtisadi rayonudur. 

Regionların tarazlı sosial-iqtisadi inkişafı və sosial müdafiə sistemi iə bağlı konsepsiyanın hədəflərinin 

2014-2018-ci illərdə formalaşmış icra səviyyəsinin araşdırılması əsasında müəyyən edilmişdir ki, 2018-ci ildə 

2014-cü illə müqayisədə onların inkişaf göstəricilərində xeyli irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Ancaq regionların 

iqtisadi və sosial inkişafında tarazlıq hələlik tam təmin edilməmişdir. Onların iqtisadi inkişaf səviyyəsi bir-

birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Belə ki, 2018-ci ildə Naxçıvan iqtisadi rayonu ilə müqayisədə digər 

iqtisadi rayonlar (işğal altında olmuş regionlar istisna olmaqla) adambaşına məhsul istehsalına görə 1,5-4, əsas 

kapitala investisiyaya görə 1,1-1,2, pərakəndə ticarət dövriyyəsinə görə 1,4-1,9, əhalinin nominal gəlirlərinə 

görə 1,1-1,6 dəfə aşağı pillədədir. 2014-2018-ci illərdə iqtisadi rayonların hamısında əhalinin nominal 

gəlirlərinin artmasına baxmayaraq, bu göstəriciyə görə, Bakı şəhəri nəzərə alınmadan, 2018-ci ildə 4091 

manatla birinci yerdə Naxçıvan, ikinci yerdə Abşeron, üçüncü yerdə isə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları 

qərarlaşmışdır. Bütün göstəricilərə görə birinci yer Naxçıvan iqtisadi rayonuna (Bakı şəhəri nəzərə alınmadan), 

ikinci yer Abşeron iqtisadi rayonuna, üçüncü yer Aran iqtisadi rayonuna məxsusdur. Ən aşağı göstəricilər isə bir 

milyona yaxın əhalisi olan Lənkəran iqtisadi rayonunda formalaşmışdır. 2018-ci ildə digər regionlarla 

müqayisədə Naxçıvan iqtisadi rayonunda əhalinin gəlirləri 1,4, sənaye məhsulunun istehsalı 3, əsas kapitala 

investisiyalar 2,8, ümumi məhsul (xidmət) istehsalı 2,5, pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1,7 dəfə çoxdur. 

Əhalinin gəlirlərinin yüksək olması muxtar respublikada genişmiqyaslı mənzil tikintisinin həyata 

keçirilməsinə imkan vermiş, insanların yaşayış şəraiti yaxşılaşmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə Naxçıvan MR-in 

mənzil fondu 2005-ci illə müqayisədə 1,6 dəfə artaraq 13,6 milyon kvadratmetr olmuşdur. Adambaşına düşən 

ümumi mənzil sahəsi 30 kvadratmetrə çatmışdır ki, bu da Azərbaycanın Mənzil Məcəlləsində nəzərdə tutulan 

normadan 1,5 dəfə çoxdur. Diqqəti cəlb edən mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, muxtar respublikada mənzil 

tikintisi, əsasən, məhz əhalinin öz vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Belə ki, 2005-2018-ci illərdə tikilib 

istifadəyə verilmiş 3 milyon 656 min kvadratmetr ümumi sahəsi olan yaşayış evlərinin 98,2 faizini fərdi yaşayış 

evləri təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli fərmanı ilə ölkədə iqtisadi rayonların yeni 

bölgüsü təsdiq edilmişdir. Əvvəlki bölgüdən fərqli olaraq, iqtisadi rayonların sayı 9-dan 14-ə qədər artırılmışdır. 

Yeni bölgü iqtisadi rayonlar üzrə planlaşdırma işlərinin səmərəliliyini artırmaqla onların ixtisaslaşmasına da 

müsbət təsir edəcək və asanlaşdıracaq. Çünki yeni bölgüdə ərazilərin coğrafi quruluşu, təbii iqlim şəraiti, 

torpaqların xüsusiyyəti, əhalinin məşqulluq və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. 

“Aqrar sahədə istehsalın və emal sənayesinin inkişafına dair  bir sıra tədbirlər haqqında” dövlət başçısının 

15 iyul 2021-ci il tarixli fərmanında kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sənayesinin genişləndirilməsi və 

istehsalın dəyər zəncirinin həlqələri üzrə artırılması bir hədəf kimi müəyyən edilmişdir. Beynəlxalq təcrübədə 

dəyər zəncirinin həlqələri üzrə istehsalın artımı klasterlərin, başqa sözlə, keçmiş  SSRİ-də olduğu kimi, aqrar 

sənaye kompleksinin yaradılması yolu ilə həyata keçirilir. Hesab edirik ki, kənd təsərrüfatı xammalının, 

məsələn, pambığı emal edən təsərrüfat subyektlərinin və fermer təsərrüfatlarının bazasında klasterlərin 

yaradılması təxirəsalınmaz vəzifələrdən biridir. Aqrar və sənaye sektorlarının işçilərinin maddi marağının son 

istehlak mallarının (parça, geyim məhsulları və s.) istehsalına yönəldilməsi onların gəlirlərinin artmasına və 

pambıq xammalının kompleks istifadəsinə imkan verər. 
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Regional sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsini xarakterizə edən əsas göstəricilərdən biri onların yerli 

gəlirləridir. Prezident İlham Əliyev demişdir: “Elə bir bölgə yoxdur ki, öz daxili resursları hesabına yaşaya 

bilsin... Ancaq biz çalışmalıyıq ki, hər bir bölgə özünə xas olan xüsusiyyətlərdən, spesifik coğrafi və ərazi 

imkanlarından istifadə edərək özünün maksimum dərəcədə yerli istehsalın artırılması hesabına təmin edə 

bilsin”. Hələ 2012-ci il dövlət büdcəsinin Milli Məclisdə müzakirəsi zamanı maliyyə naziri də haqlı olaraq 

vurğulamışdır ki, regionların özünü maliyyələşdirmə prinsipinə keçməsinin təmin edilməsi mühüm strateji 

vəzifələrdən biridir. Sonrakı illərdə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 2022-ci ildə regionlarda 

yaranan büdcə təyinatlı gəlirlər 2013-cü illə müqayisədə 1,7 dəfədən çox artaraq 985,2 milyon manat təşkil 

edəcəkdir. Yerli gəlirləri və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşmiş xərclərdən ayrılan dotasiyanın yerli 

büdcələrə verilməsi gözlənilir ki, bu da 2013-cü illə müqayisədə 2,3 dəfə azdır. Onu da qeyd edək ki, 

dotasiyanın 14,8 milyon manatı işğaldan azad edilmiş regionların payına düşür. Naxçıvan iqtisadi rayonunda isə 

yerli gəlirlərin 2,5 dəfədən çox artması planlaşdırılır. 

Yerli gəlirlərin artırılması üçün regional iqtisadiyyata yönəldilən investisiyaların səmərəli istifadəsi 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regional səviyyədə investisiyaların iqtisadi səmərəliliyini qiymətləndirmək 

məqsədilə apardığımız hesablamalarda statistik uçotu aparılan iki göstəricini əsas götürmüşük - iqtisadi rayonlar 

üzrə mal (xidmət) istehsalının ümumi həcmi və əsas kapitala yatırılan investisiyalar. Hesablamalar göstərmişdir 

ki, Naxçıvan iqtisadi rayonunda investisiyalardan istifadənin səmərəliliyi orta respublika səviyyəsindən 2,3, 

Quba-Xaçmaz, Abşeron, Gəncə-Qazax və Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları ilə müqayisədə 1,4-7,4 dəfə çoxdur. 

Regional dövlət büdcə gəlirlərinin artımına həlledici təsir göstərən amillərdən biri iqtisadiyyatın 

strukturudur. Qeyd edək ki, bütünlükdə iqtisadi rayonların əksəriyyətində sənayenin xüsusi çəkisi aşağıdır. Ölkə 

üzrə sənaye məhsullarının yalnız 20 faizə qədərinin regionlarda istehsal edilməsi də bunu sübut edir. Şəki-

Zaqatala, Lənkəran-Astara və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarında isə ümumi məhsul (xidmət) istehsalında 

sənaye sektorunun xüsusi çəkisi 2,2-14 faizdir. Əvəzində regionlarda aqrar sektor üstün mövqeyə malikdir. 

Aqrar sektorun vergilərdən azad olunması ilə yanaşı, sənayenin zəif inkişafı yüksək gəlirli iş yerlərini və büdcə 

gəlirlərini azaldan amil kimi çıxış edir. Odur ki, bu regionlarda aqro-emal sektorunun intensiv yolla inkişafının 

təmin edilməsi onların tarazlı inkişafının sürətləndirilməsi baxımından da çox vacibdir. Milli hesabların 

materiallarının öyrənilməsi göstərir ki, hər manat istehsal edilmiş kənd təsərrüfatı məhsulundan 48 qəpik xalis 

mənfəət əldə edilir. 

Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlər də xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu gün muxtar 

respublikada müasir suvarma sistemlərindən istifadə olunur. Ümumilikdə regionda 2069 hektar əkin sahəsinində 

qapalı suvarma sistemi var. Bu sistem imkan verir ki, qrunt suları əkin sahəsindən kənarlaşdırılsın. Suvarma 

normalarına və digər aqrotexniki normalara əməl olunması nəticəsində torpaqlardan istifadənin səmərəliliyi 

yüksəlir və məhsuldarlıq artır. Aqrotexniki qaydalara əməl edilməsini stimullaşdırmaq məqsədilə torpaq 

mülkiyyətçilərinə subsidiyaların ancaq bu qaydalara əməl edənlərə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Muxtar respublikada dövlətə məxsus torpaq sahələrinin əhaliyə icarəyə verilməsi həyata keçirilir. Bu 

yollar münbit torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə cəlb edilir ki, respublikanın ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunsun. 

Həyata keçirilən kompleks tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalının dəyəri 2003-cü ildəki 71,8 milyon manatdan 2018-ci ildə 478,8 milyon manata çatmışdır. 

Adambaşına kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1050 manat təşkil etməklə ölkə üzrə orta göstəricidən 1,5 

dəfə çoxdur. 2018-ci ildə 2010-ci illə müqayisədə taxıl, kartof və tərəvəz istehsalında məhsuldarlıq 1,2-1,3 dəfə 

artmışdır. 

Diqqət yetirilməsi vacib olan bir məsələ də ondan ibarətdir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq 

dəstəklənməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması nəticəsində muxtar respublikada 384 novdə məhsul 

istehsal edilir. 2021-ci ilin məlumatına görə, əhalinin 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla 350 növdə 

məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir. 

Ötən il “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 

emalı və ixracının stimullaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 

muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişafını təmin edən əsas vasitələrdən biri dövlət dəstəyidir. Bu 

regionda dövlət dəstəyi həm kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına, həm də onların emalı üçün yeni emal 

müəssisələrinin yaradılmasına yönəldilir. Dövlət proqramının icrası muxtar respublikanin ixrac potensialının 
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artırılmasında mühüm rol oynayır. Burada istehsal olunan bir çox məhsullar həm Azərbaycanın digər 

rayonlarına göndərilir, həm də Polşaya, İrana və digər ölkələrə ixrac edilir. 

Daxili bazarın inkişafı və qiymət baxımından əhalinin əlçatanlığını təmin etmək üçün hər həftənin şənbə 

və bazar günləri təkcə Naxçıvan şəhərində deyil, həm də  rayon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 

yanaşı sənaye məhsullarının da yarmarkası təşkil olunur. Həmin məhsuların qiymətlərinin bazar qiymətlərindən 

aşağı olmasının hədəfi müəyyən edilir və ona riayət edilməsinə  ciddi nəzarət olunur. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş sahibkarlar sinfi formalaşmış və o, sosial-iqtisadi 

inkişafın aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir. Pandemiyanın tüğyan etdiyi bir dövrdə sahibkarlara dövlət dəstəyi 

genişləndirilmiş, onlara subsidiyalar verilmişdir. 

Naxçıvan-Zəngəzur-Mincivan dəmir yolu xəttinin yenidən bərpası muxtar respublikanı blokadadan 

çıxarmağa, muxtar respublikada yük daşımalarını ucuzlaşdırmağa, xarici ticarət bazarlarının və qonşu ölkələrlə 

nəqliyyat əlaqələrini genişləndirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərəcəkdir. 2020-ci ilin 10 noyabr 

bəyənatına uyğun olaraq Zəngilandan Naxçıvana dəmir yolu xəttinin bərpası regionun Beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizinə çevrilməsinə şərait yaradacaq. Bununla Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafında yeni tarixi 

mərhələ başlayacaqdır. 

 
Azərbaycan. - 2022.- 19 mart. - № 60. - S. 1,5. 
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Naxçıvan həmişə heyran edir 

 
(I yazı) 

 

Mətanət Məmmədova 

 

Novruz tətili günlərində bir neçə qonağımla birlikdə Naxçıvana getmişdik. Onların arasında bu gözəl 

diyara bir neçə dəfə gələnlər də var idi, ilk dəfə gələnlər də. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından ayrılıb 

mənzil başına yön alan andan qonaqlar arasında maraqlı söhbətlər, diskussiyalar başladı. Mən isə, hələlik, bu 

söhbətlərin dinləyicisi, arada verilən sualları cavablandıran şəxs idım. 

 

İlk təəssürat: təmizlik 

 

Naxçıvana ilk dəfə gələn qonaqlarımın ilk təəssüratları yolların, yol kənarlarının, Naxçıvan şəhərinin 

təmizliyinə heyranlıqları oldu. Yəni söhbət əsnasında elə hey bundan danışırdılar. Artıq bir neçə dəfə burada 

olan qanağım isə, “Naxçıvan hər zaman belə təmizdir, ilin bütün fəsillərində burada olmuşam, neçə deyərlər, gül 

gülü çağırır, bülbül bülbülü. Hələ siz buraya yayda gələsiniz, hava limanından düz mənzil başınadək yol 

kənarlarındakı rəngbərəng güllər adama yoldaşlıq edir”. 

Yolumuz uzun idi, hava limanından Şahbuz rayonunadək. Naxçıvan şəhərindən çıxdıq, rayona doğru heç 

də görüntülər dəyişmirdi, əksinə maşınımız şüşə kimi yollarla dağların qoynuna sığınan, dəniz səviyyəsindən 

min metrlərlə yüksəklikdə yerləşən Şahbuza doğru irəlilədikcə təmiz dağ havasının fonunda ətrafdakı təmizlik, 

yolboyu sıra ilə düzülmüş binalar, səf-səf ağaclar, bir də mənzil başınadək maraqla soruşduqları, cavabı “qaz 

kəməri” olan, dağların sinəsinə ilan kimi sarılan sarı borular qonaqlarımı daha çox heyran edirdi. Bərdə 

şəhərindən olan qonaq, “Kaş ki, bizim də şəhərimizdə buradakı təmizliyin yarısı olardı”,- deyib gileylənirdi. Elə 

onun bu giley-güzarı məni xəyalən illər öncələrin Naxçıvanına götürdü. O Naxçıvana ki, indi ondan əsər-əlamət 

belə qalmayıb. O Naxçıvana ki, bir vaxtlar burada yaşayan insanlar da bu qonaqlar kimi gileyli-güzarlı idilər. 

Məgər Naxçıvan həmişəmi belə abad, gözəl, təmiz olub? Xeyr, burada görülən işlərin uzun illər şahidi olduğum 

üçün bunu qonaqlarıma da anlatmağa başladım: 

 

Vaxt var idi ki... 

 

Vaxt var idi ki, bax, bu hava limanından Şahbuz rayonuna olan 20-25 dəqiqəlik yolu bir saata, saat 

yarıma getməli olurdun. Daşlı-kəsəkli yollar, hələ hava yağışlı-qarlı olanda daha dəhşətli vəziyyətdə-palçıqdan 

keçilməz olurdu. Tez-tez avtomobil qəzaları baş verirdi. Ucqar kənlərdə yaşayan insanlar xüsusilə əziyyət 

çəkirdilər. Çünki kəndlərdə heç bir şərait yox idi. Onlar bazarlığa Naxçıvan şəhərinə (çünki rayonlarda bazar 

yox idi) gəlir, hansısa bir sənəd almaq, xəstəxanada müayinə üçün rayon mərkəzinə enməli olurdular. Bu isə 

həm maddi, həm də vaxt baxımından onlara sərf etmirdi. İnsanlar olmazın çətinlikləri ilə üz-üzə qalırdılar. Bu, o 

dövr idi ki, sovet imperiyasının buxovlarından təzəcə azad olmuşduq. Elə yeri gəlmişkən onu da vurğulayım ki, 

bütün bunlar sovetlər birliyinin ölkəmizə göstərdiyi biganə münasibət, regionların tamamilə nəzərdən kənarda 

qalması, insan amilinə hörmətsizliyin nəticələri idi. 

Kənd zəhmətkeşlərinin bərbad yol və yaşadıqları ərazidə bazarın yoxluğu ucbatından qara yazdan min bir 

əziyyətlə istehsal etdikləri məhsul payızda əllərində qalırdı. Bu məhsulları bərbad, həm də baha başa gələn 

yollarla Naxçıvana- bazara gətirməklə kəndli heç bir gəlir əldə etmirdi. Buna görə də öz istifadə edəcəyi qədər 

istifadə edir, qalan məhsul isə xarab olub, zəhmətkeş insanların əziyyətini əllərində qoyurdu. 

Dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, ucqar dağ kəndlərində xəstənin həyatı bu yollardaca yarımçıq qalıb. Onu 

vaxtında xəstəxanaya çatdırmaq mümkün olmayıb. 

Bütün bunların ardınca isə 1988-ci ildən sərhədlərimizdə başlanan erməni qalmaqalı, elektrik enerjisinin, 

qaz xəttinin tez-tez dayandırılması, Bakı-Naxçıvan qatarına basqınların edilməsi, maşinistlərin döyülməsi, 

günlərlə qatarların işləməməsi naxçıvanlılar üçün yeni çətinliklər yaratmağa başlayırdı. Onlar hələ xəbərsizdilər 
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ki, bu bəhbad yollar, bu uzaq xəstənalar, bazarlar, saatlarla yollarda itirdikləri vaxt çox yaxın gələcəkdə 

başlarına gətirilənlərin kölgəsində qalacaq. Naxçıvanı yeni təhlükə gözləyirdi. Nə idi bu təhlükə? 

 

Blokada 

 

Artıq 1989-1990-cı illərdə Naxçıvanda blokada çoxdan başlamışdı. İki il ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda 

qatarların işləməməsini, eletrik, qaz xətlərinin kəsilməsi günlərini hesablayanda bir il idi ki, Naxçıvan blokada 

şəraitində yaşayırdı. Elektrik enerjisinin, təbii qazın yoxluğu, qatarların işləməməsi bütün istehsal 

müəssisələrinin fəaliyyətini dayanmasına səbəb olmuşdu. Artıq haqqında danışdığımız yollarda hərdənbir 

avtomobillər görünə bilirdi. Rayonlardan Naxçıvana marşqut avtobusları dayandırılmışdı. Çünki yanacaq yox 

idi. İnsanlar evlərində yandırmağa heç nə tapmırdılar. Onlar soyuqdan donurdular. Bu, hələ blokadanın ilk ili 

idi. Bir azdan ərzaq qıtlığı, ümumiyyətlə yanacağın yoxluğu qarşısında dəhşətli bir həyat var idi. Naxçıvan 

günü-gündən məhvə doğru gedirdi. Bir tərəfdən ermənilərlə bütün sərhədlərində, xüsusilə Sədərəkdə qanlı 

müharibələr gedir, bir tərəfdən region informasiya blokadasına məruz qalmışdı, digər tərəfdən isə aclıq, səfalət 

hökm sürürdü. 

Naxçıvan həmin dövrdə bu çətinlikləri naxçıvanlılarla birlikdə yaşayan, çıraq işığında fəaliyyət göstrərən 

ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, “Taleyin ümidinə buraxılmış tənha ada”nı xatırladırdı. 

Naxçıvanın da, naxçıvanlıların da bu qara günlərdə üzlərinə yalnız bir günəş doğdu. O günəş ki, 

doğulması ilə bu qədim diyarın və onun sakinlərinin xilaskarına çevrildi. Bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlhаm Əliyev deyir: “Sovet İttifaqının dağıldığı ərəfədə və ondan sonra 

Naxçıvan çox ağır günlər yaşayıb. O illərdə ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı, qətiyyəti və siyasi 

bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan qorudu. Azərbaycana edilmiş hərbi təcavüzdən – 1990-cı ilin 20 Yanvar 

faciəsindən sonra Heydər Əliyev sovet rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham etdi və Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyasından çıxdı. Bundan sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlandı. O, məcbur olub Moskvadan Bakıya 

döndü. Ancaq Bakıda o vaxtkı rəhbərlik təzyiqləri davam etdirirdi və Heydər Əliyev öz Vətəninə, doğulduğu 

yerə – Naxçıvana gəldi. Onun gəlişi Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi 

qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu”. 

Bəli, əgər blokadanın ilk ilində ulu öndər şəxsi nüfuzu, qonşu dövlətlərlə yaratdığı iqtisadi əlaqələr 

sayəsində naxçıvanlıları məhv olmaq təhlükəsindən qorudusa, sonrakı iki ildə burada böyük quruculuq işlərinin 

təməlini qoydu. Naxçıvan bütövlükdə yenidən qurulmağa başlandı. Sonrakı illərdə bu siyasətin uğurla davam 

etdirilməsi və müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi isə bu gün Naxçıvanı buraya gələn hər kəsin heyrət etdiyi 

diyara çevirdi. 

 

O diyara ki... 

 

Bax gördüyünüz, bəyəndiyiniz, heyran qaldığınız bu yollar muxtar respublikanın ən ucqar kəndlərinədək 

uzanır. Dövlətimizin başçısı bu barədə deyir: “Bütün şəhərlər artıq magistral yollarla bir-birinə bağlanıbdır və 

Naxçıvanda olan hər bir insan bunu görür. Yollar çox keyfiyyətlə tikilir, mən bu yolların açılışlarında iştirak 

etmişəm, bəzi yollar çoxdan istismara verilib, amma buna baxmayaraq keyfiyyət də yerindədir”. 

Bu kəndlər həmin kəndlər idi ki, 20-25 il əvvəl orada çayxanalar bir-biri ilə çiyin-çiyinə söykənmişdi. 

İnsanlar torpaqdan əl götürüb, günlərini həmin antisanitariya ocaqları olan çayxanalarda keçirirdilər. Buradakı 

rütubət, tüstü insanların çiyərlərini sıradan çıxarmaq üzrə idi. Ulu öndərin 1992-ci ildə Naxçıvanda başladığı 

torpaq islahatının uğurla davam etdirilməsi, insanların şüuruna maarifləndirmə toxumlarının səpilməsi kəndlinin 

torpağa meylini elə bir şəkildə dəyişdi ki, o, şüurlu şəkildə anladı ki, torpaq onun üçün ən faydalı iş yeridir. Bu 

cür düşünən insanlar çayxanalarda itirdiyi saatları torpağına sərf etməklə torpaq sahibinə çevrildi. Həmin torpaq 

sahibləri indi Naxçıvanın tanınmış iş adamları, sahibkarlardır. 

Kənd zəhmətkeşlərinin məhsullarını realizə etmələri üçün bazarlar fəaliyyətə başladı, hər həftənin şənbə-

bazar günləri kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkaları təşkil olundu ki, təsərrüfat sahiblərinə məhsullarını 

burada sərbəst şəkildə satmalarına hərtərəfli şərait yaradıldı. Bunun ardınca kənd adamlarının maşın-texnika, 

gübrə, su, subsidiya, güzəştli kreditlərlə təmin olunması, müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları festivallarının 

keçirilməsi torpağı alın təri ilə suvaran insanların maraqlarını daha da artırdı, onları torpağa qırılmaz tellərlə 
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bağladı. Çünki blokadanın ilk illərində qazanc dalınca başqa ölkələrə gedən, işsizlik ucbatından ailə yanında üzü 

qara olan, maddi vəziyyətin aşağı olmasına görə övladına toy edə bilməyən insanlar bunları ard-arda həyata 

keçirdikcə, özlərinə yeni evlər tikib, maşınlar aldıqca gördülər ki, torpaqdan səmərəli iş yeri yoxdur. 

Bütün kəndlərdə yeni məktəblər, mədəniyyət müəssisələri, həkim ambulatoriyaları, feldşer-mama 

məntəqələri tikildi. Xidmət orqanları bir mərkəzdə-kənd mərkəzlərində birləşdirildi. Kənd sakinləri daha vaxt 

sərf edib rayon mərkəzinə hansısa bir sənəd ardınca, müayinə, peyvənd üçün getmədilər, bunu yaşadıqları 

ərazidəcə həll etdilər. 

Rayon mərkəzləri və şəhərlər başdan-başa yenidən quruldu, prospektlər, küçələr, parklar yaradıldı. Bütün 

xidmət obyektləri təzələndi, sovet dövründənqalma nə vardısa, yeniləndi. Dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, böyük 

şəhərlərdən Naxçıvanın xəstəxanalarında olan mütəxəssislər buradakı tibbi avadanlıqların onlarda olmadığını 

vurğulayıblar. Xarici qonaqlar kəndlərdəki məktəbləri universitet binalarına bənzədiblər. 

Bəli, dövlətimizin qayğısı, dövlətçiliyə sadiq insanlar sayəsində Naxçıvan blokada şəraitində yaşaya-

yaşaya zamana meydan oxudu. Təbii qazla təmin olundu. Öz təbii resurslarına doğru yol alaraq elektrik enerjisi 

istehsalçısına çevrildi. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi: “Yollarla, elektrik təchizatı, qazlaşdırma ilə 

bağlı – bütün istiqamətlər üzrə muxtar respublikada görülən işlər məni çox sevindirir. Təkcə onu demək 

kifayətdir ki, qazlaşdırmanın səviyyəsi artıq 100 faizə çatıb. Elektrik enerjisi ilə təchizat 100 faizə çatıb və 

Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaradılıb. Vaxtilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. 

Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. İndi isə Naxçıvan özünü elektrik enerjisi ilə 

tam təmin edir və bərpaolunan mənbədən istifadə edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki bu, Naxçıvanın gözəl təbiətinə 

və ekoloji vəziyyətinə töhfə kimi qəbul edilməlidir”. 

Hər addımda gözəllikləri ilə heyran edən Naxçıvan ötən illərdə həm də turistlərin üz tutduğu diyara 

çevrilib. Məşhur Ordubadı, Əshabi-Kəhfi, Duzdağı, Şahbuzunun Batabatı, Ağbulağı-burada yaradılan dağ-xizək 

mərkəzi Naxçıvanın təbii gözəllikləri üzərinə yeni gözəlliklər əlavə edib. Düşünürəm ki, min dəfə 

söyləməkdənsə, bir dəfə görmək daha məsləhətlidir. 

 

Blokada Naxçıvanı və “Sənaye ili” 

 

Heyranedici cəhətlərdən biri isə Naxçıvanla bağlı bütün yazılarımda vurğuladığım kimi, blokada 

şəraitində inkişafa bu dərəcədə nail olunmasıdır. Bu il Naxçıvanda “Sənaye ili”dir. Çox maraqlıdır, deyilmi? 

Blokada Naxçıvanı və “Sənaye ili”. İllər sonraların araşdırma mövzusu olacaq bu nailiyyətlər qürur hissi 

doğurur. Naxçıvan dünyaya bir yenilik bəxş edir: blokadada yaşaya-yaşaya inkişafın da ola biləcəyi möcüzəsini. 

Statistikaya nəzər salaq. Ötən il ümumi daxili məhsul istehsalı 3 milyard 16 milyon 315 min manat, bir il 

öncəki göstəricidən 2,4 faiz çox olub. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul əvvəlki ilə nisbətən 3,4 faiz 

artaraq 6525 manat, orta aylıq əməkhaqqının məbləği isə 548,8 manat təşkil edib. Ümumi daxili məhsulun 

tərkibində ilk yeri 27 faizlə sənaye sahəsi tutur. Ötən il muxtar respublikada bir il öncəki göstəricini 1,7 faiz 

üstələyən həcmdə - 1 milyard 69 milyon 655 min 700 manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal olunub. Burada 

özəl bölmənin payı 92,3 faizdir. Sənayenin inkişafı məqsədilə təsərrüfat subyektlərinə 2021-ci ildə 11 milyon 

276 min manat kredit verilib. 194 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılıb, yaxud yaradılması davam 

etdirilib. Naxçıvanda 384 növdə məhsul istehsal olunur. 

2021-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlara verilən 38 milyon manatdan artıq kreditin 13 milyon 875 

min manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə, 24 milyon 161 min 100 manatı isə 

fərdi sahibkarlığın inkişafına sərf olunub. 52 hüquqi və 2389 fiziki şəxs qeydiyyata alınıb. 2021-ci ildə bir il 

öncəyə nisbətən 5,3 faiz çox, yəni 573 milyon 380 min manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunub 

Təkcə 2021-ci ildə muxtar respublikada 355 sosial və inzibati obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq 

istifadəyə verilib, 149 obyektdə tikinti və yenidənqurma işləri davam etdirilib. Əhalinin həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə də müsbət təsir göstərib və ötən il əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 

376 min 661 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilib. 

Ötən il mayın 10-da Naxçıvana səfəri zamanı dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev bölgənin sürətlə 

inkişaf etdiyini və bütün sahələr üzrə işlərin müsbət istiqamətdə getdiyini vurğulayaraq demişdir: “Sənaye 

potensialı inkişaf edir, artır. Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il ərzində iğtisadi artımın templərinə görə 

rekordsmendir. Ümumi daxili məhsul 10 dəfədən çox artıb”. 
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Bəli, ümummilli liderimizin başladığı uğurlu siyasətin dövlətimizin uğurla davam etdirməsinin 

təntənəsidir bu gün Naxçıvan. Niyə də hər kəsi heyran etməsin ki... 

 

P.S. Səhəri gün isə Türkiyə Respublikasına gedirdik. Sədərək gömrük-keçid məntəqəsinədək yolboyu göz 

baxdıqca uzanan sıx yaşıllıqların müzakirəsi gedirdi. Bu barədə ikinci yazıda. 

 

Səs.-2022.-2 aprel.-№56.-S.8-9. 
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Naxçıvan: taleyin hökmünə buraxılmış ada yaşıllıqlar diyarına çevrildi 

 

II yazı 

 

Mətanət Məmmədova 

 

Səfərimizin ikinci günü yolumuz Türkiyə Respublikasına idi. Sədərək Gömrük-Keçid Məntəqəsinədək bir 

neçə saatlıq yol vardı qarşımızda. Martın 22-si olsa da, builki qışa nədənsə qısqanclıq hissi hakim kəsilmiş, 

yerini hələ də yaza vermək fikrində deyildi. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da hava yağışlı-

qarlı idi. Lakin yazda yağan bu qar yolboyu aran bölgələrdə ağacların çiçəyi, hələ ağacları çiçəkləməmiş 

yerlərdə isə partlamaq anında olan tumurcuqların üzərinə yağırdı. Qarşımızda gözəl bir mənzərə açılmışdı: 

ağappaq çiçək və ağappaq qar. Sanki bəyaz örpəklər üst-üstə sərilib hansının gözəl olmasını onlara heyranlıqla 

baxanlardan soruşurdu. Lakin çox keçmədi ki, günəş doğdu, ağacların çiçəkləri üzərindən qar örpəyi bir andaca 

yoxa çıxdı. Bir qədər sonra isə yenidən qar yağmağa başladı, yenə də ağacların örpəkləri ikiləşdi. Elə bil uzun 

yolun ağırlığını azaltmaq üçün qışla yaz bir tamaşa seyr etdirirdi yolçulara. Göz baxdıqca uzanan sıra ilə əkilmiş 

hər yaşda olan ağaclarsa yenə də yol yoldaşlarımın heyranlıqla tamaşa etdikləri və müzakirəyə çevirdikləri 

mövzu oldu. Düşünürdüm ki, onlar buraya yazın ortaları, yay fəslində gəlsələr, yaşıllıqlara valeh olarlar. Çünki 

bir azdan ağacların budaqlarını çırtıb günəşə boylanacaq kiçik yarpaqcıqlar böyüyərək bütöv ağacları ağuşuna 

alacaq və hara baxsan oxşar mənzərələrlə yalnız sonsuz yaşıllıqları görəcəksən. 

 

Elə bu arada 

 

Təbiətə tamaşa etməklə yanaşı, həm də sosial şəbəkələrdə gəzişmək uzun yolu qısaltmaq metodlarından 

olduğu üçün telefonu əlimə aldım. Təsadüfə bax ki, bayaqdan bəri aramızda gedən söhbətlər fonunda belə bir 

maraqlı yazıya rast gəldim: “İngilis Brendon Grimşou 13000 dollara Seyşel adalarında özünə kiçik bir ada aldı 

və ora köçdü. Brendonun 40 yaşı olanda o, işini atdı və yeni həyata başladı. Həmin zaman adada artıq 50 ildir 

heç kəs yaşamırdı və Brendon özünə yoldaş tapdı və onlar birlikdə adanı evə çevirməyə başladılar. 39 il ərzində 

Grimşou və onun köməkçisi Rene Laforten öz əlləri ilə 16000 ağac əkdilər. 2007-ci ildə Rene vəfat edir və 

Brendon adada yalnız qalır. Onun artıq 81 yaşı vardı. O adaya 2000 yeni quş növlərini və dünyanın başqa 

yerlərində yox olmaq həddində olan 100-dən artıq nəhəng tısbağalar gətirdi. 

Bir zamanlar ada artıq cənnətə dönəndə Səudiyyə Ərəbistanının şahzadəsi Brendona ada üçün 50 milyon 

dollar təklif etdi, amma o imtina etdi. Dedi ki, “istəmərəm ki, bu ada varlıların əyləncə məkanına dönsün. Yaxşı 

olar ki, bura hər kəsin əylənə biləcəyi milli park olsun”. Buna nail oldu. 2008-ci ildə ada Milli Park adını 

qazandı”. 

Sözün həqiqi mənasında, bu kiçik bir yazı mənə çox təsirli gəldi. Ona görə ki, yazının bəzi nüansları 

Naxçıvanın dünənini və bu gününü gözlərim önündə canlandırdı. Avtomobilin pəncərəsindən hələ də görünən 

sıx ağaclıqlar isə beynimdə dolaşan fikirlərlə o qədər üst-üstə düşürdü ki... Axı Naxçıvan da bir zamanlar öz 

taleyinin ümidinə buraxılmış adaya oxşayırdı. Dörd bir tərəfi sanki su ilə əhatə olunmuş bu diyar çıxış yolu tapa 

bilmirdi. Hansı səmtə dönürdüsə, yenə eyni görüntülər idi. Çarə isə bu adadaca nə edirsən, özün et, idi. 

 

Bomboz ada 

 

Coğrafiyasına görə yaşıl rəngdən çox boz rəngin üstünlük təşkil etdiyi Naxçıvan dağlıq ərazilərdən ibarət 

olduğu üçün bu rəng daha çox gözə görünən olub. Demirəm ki, Naxçıvanda yaşıllıq az olub. Burada meşələr də 

var, bağ-bağatlar da. Lakin dağın-daşın rəngi yaşılı üstələyib həmişə. Xüsusilə 1990-larda, blokadanın ilk 

illərində olub-qalan yaşıllıqlar da insanlar tərəfindən məhv ediləndə boz rəng daha çox hakim kəsilmişdi bu 

diyara. İnsanları qınamaq isə mümkün deyil. Çünki qazsız, işıqsız qalan Naxçıvan əhalisi son çarəni meşələrdə, 

bağ-bağatlarında, həyətlərində ata-babalarının əlləri ilə əkdikləri bar ağaclarında belə görürdü. Bu ağacların hər 

biri kəsildikcə qolunun kəsildiyini hiss edən insanlar üçün başqa yol yox idi. Ya ağaclara dəyməyib donub 

ölməliydilər, ya da bu ağır həyatla mücadilənin əsas şərti olan istiliyi əldə etmək üçün ağacları doğramalı idilər. 
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Elə bu səbəbdən də Naxçıvanın hər tərəfində təbiət qəbiristanlıqları yaranmışdı. Gövdəsi torpaqdan bir-iki qarış 

yuxarıdan kəsilən ağacların buradan boylanan məzlum görüntüsü yaradırdı bu mənzərəni. Meşələr tükənmişdi, 

yol kənarları, həyət-bacalarda ağaclar yoxa çıxmışdı. Naxçıvanın qazla təminatına hələ uzun illər vardı. Lakin 

elektrik enerjisi müəyyən fasilələrlə də olsa, verilməyə başlanmışdı. Bütün bunlar isə ulu öndər Heydər Əliyevin 

yenə də şəxsi nüfuzu, qonşu dövlətlərlə apardığı danışıqlar nəticəsində mümkün olmuşdu. Təbiətin bu miskin 

görüntüləri də onu çox narahat edən məsələlərdən idi. Odur ki, ulu öndərin təşəbbüsü ilə “Hərə bir ağac əksin!” 

kampaniyasına başlanıldı. Beləliklə... 

 

Bozdan yaşıla doğru 

 

Bəli, bu ada hələ ulu öndərin Moskvadan Bakıya, oradan isə Naxçıvana qayıdışı ilə kimsəsizlikdən 

çıxmış, öz xilaskarını, arxalana biləcəyi böyük qüvvəni tapmışdı. Bir el ağsaqqalının ətrafında sıx birləşmək, 

böyük sözü dinləmək, birlik omaq isə Naxçıvanın uzun illərdən bəri blokada şəraitində inkişafına səbəb oldu. I 

yazıda sadaladıqlarımın fonunda yaşıllıqların bərpası və artırılması da görülən işlərin əsas istiqamətlərindən 

birinə çevrildi. Beləliklə ötən 20-25 ildə Naxçıvan öz coğrafiyasına məxsus boz rəngini dəyişib yaşılın üstünlük 

təşkil etdiyi diyara çevrildi. Bu işdə hər yaz, payız fəsillərində keçirilən iməciliklərin böyük rolu oldu. 

Yadımdadır, iməciliklərə yeni start verilən vaxtlarda heç də bütün insanlar bunu birmənalı qarşılamır, vaxtilə 

donmamaq üçün kəsib məhv etdikləri ağacları bərpa etməyə qəribə baxır, bunu kimlərinsə etməli olduğunu 

düşünürdülər. Lakin Naxçıvana kənardan ağac gətirib əkməyəcəkdilər ki. Bunu bu yerin insanları etməli idilər. 

Bu sahədə də köməyə maarifləndirmə işləri gəldi. Çox keçmədi ki, insanlar əllərində tinglər iməciliklərə 

çıxdılar. Muxtar respublikada həyata keçirilən ekoloji siyasətin məqsədi indiki və gələcək nəsillərin 

ehtiyaclarının təmin edilməsi naminə mövcüd ekoloji sistemlərin, idtisadi potensialın qorunması və təbii 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə davamlı inkişafın saxlanılmasından ibarətdir. Muxtar respublikanın 

təbii iqlim xüsusiyyətləri və relyefi, xüsusilə sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişafı nəzərə alınaraq region üçün 

ən mühüm ekoloji amil olan meşələrin, yaşıllıqların qorunması və artırılması sahəsində görülən işlər nəticəsində 

meşə ehtiyatları dəfələrlə artırılmışdır. Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 20 faizə yaxınını 

yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ilin əvvəllərində isə bu göstərici 0,6 faiz həddində olmuşdur. Ekoloji mühütin 

sağlamlaşdırılması, ekoturizm potensialının inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi məqsədilə ölkə Prezidentinin 

2009-cu il 25 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkının ərazisi, 

Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, habelə muxtar respublikanın Culfa və Ordubad rayonlarının inzibati ərazisində 

olan dövlət meşə fondu, Şahbuz, Culfa və Ordubad rayonlarının inzibati ərazilərindəki yay otlaqlarının 

torpaqları hesabına genişləndirilmiş, 42 min 787 hektar ərazidə Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan 

Respublikasının Zəngəzur Milli Parkı yaradılmışdır. 

Muxtar respublika ərazisində məskunlaşmış nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan bitki və heyvan 

növlərinin qeydiyyatının aparılması və xüsusi mühafizə olunması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin 2006-cı il 15 avqust tarixli Sərəncamına əsasən ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

flora və faunasına dair “Qırmızı kitab”ların hazırlanması sayı azalmaqda olan növlərin qorunub artırılmasına, 

xüsusi qaydada mühafizə edilməsinə təminat yaratmışdır. 

 

Yaşıllıqlar həm də yolçunun nübar payı, əsgərlərimizin meyvə sovqatıdır 

 

Bəli, bu heyranlıq duyulan bu yaşıllıqlar heç də asanlıqla başa gəlməyib. Uzun illərin zəhməti, minlərlə 

tingin əkilməsi, onların suvarılması, suvarma arxlarının çəkilməsi, damçı üsulu ilə böyük ərazilərin bu sistemə 

salınması, artezian və kaptajların vurulması, gübrə verilməsi, ağartma işlərinin vaxtında görülməsi, hər il yazda 

qurumuş ağacların yenisi ilə əvəzləşdirilməsinin vaxtlı-vaxtına həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunub. 

Maraqlı faktlardan birini də vurğulayım ki, bu diyarın heyrətamiz yaşıl görüntüsü içərisində başqa bir 

heyrətamizlik də var. Bu da yol kənarlarının, parkların, bağların yaşıllığına xidmət edən ağaclar arasında meyvə 

ağaclarının da çoxluq təşkil etməsidir. Elə ki, yay gəldi bu ağaclar qırmızı, sarı, sarılı-qırmızılı örpəyini başına 

salır. Gilənar, gilas, ərik, şaftalı, alma ağaclarının meyvəsi yolçunu yoldan etməklə yanaşı, həm də onların nübar 

payı olur. Onu da xüsusilə vurğulayım ki, bu ağaclardan dərilən tonlarla meyvə hərbi hissələrə əsgərlərimizə 

sovqat olaraq göndərilir.Bəli, Blendonun adada yaratdığı və kimsəyə verməyə qıymadığı Milli Parkdan fərqli 
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olaraq Naxçıvanın adanı yarıb yaşıllıqlara doğru açdığı yolda həm Milli Park, həm Dövlət qoruqları, həm 

turistlərin, qonaqların üz tutduğu ünvan, həm insanların zəhmət payı, həm də qədim diyara minlərlə insanın 

böyük sevgisi var. Elə bu sevgi ilə Blendonun adasına oxşar cəhət olaraq naxçıvanlılar onu 1990-cı illərdə 

düşməndən canları bahasına qorudular. Naxçıvan indi də qorunur, yaxın gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi ilə 

Vətəninə qovuşacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Çünki o yollar Naxçıvanı daha böyük inkişafa aparacaqdır. 

 

Səs.-2022.-6 aprel.-№58.-S.5. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası: Sənaye ilində böyük sənaye potensialı ilə 

 

Cavadxan Qasımov 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycan Respublikasının müasir müstəqillik illərində əldə etmiş olduğu sosial-iqtisadi uğurlar milli və 

regional səviyyələrdə etibarlı bazanın formalaşmasında mühüm amilə çevrilmişdir. Bu mənada, bütün regionlar 

kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının da dayanıqlı və müqavimətli iqtisadiyyatı təşəkkül tapmış və özünün 

sosial mahiyyəti ilə seçilmişdir. Xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevin müəllifi olduğu məhsuldar 

ideyalar əsasında müasir iqtisadi şəraitin möhkəm dayaqları yaradılmış, istehsal və sosial infrastruktur 

təminatları gücləndirilmişdir. Bu isə, öz növbəsində, cəmiyyət üzvlərinin artan tələbatlarının qarşılanmasına və 

rifah göstəricilərinin artan dinamikada mövcudluğuna təminat vermişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olaraq, sənayenin ilbəil inkişaf 

istiqamətində təşəkkül tapması, burada islahatların düzgün, məqsədyönlü və uzunmüddətli prioritetlər nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilməsinin ifadəsinə çevrilmişdir. Bu sahədəki perspektivlərin əhatəsinin genişlənməsi 

həm də iqtisadiyyatın sahə strukturunun qarşılıqlı əlaqələndirilməsi baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. 

Sənaye, kifayət qədər sosial mahiyyətli, dayanıqlılıq göstəricilərinə malik olan, modern idarəetməyə əsaslanan, 

elmlə texnologiyanın vəhdətinə istinad edən, iqtisadiyyatın digər sahələrinin, o cümlədən, kənd təsərrüfatının 

paralel olaraq canlanmasına zəmin yaradan sahədir. Qeyd olunanlar əsasında bildirmək olar ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ölkənin milli-iqtisadi quruculuq proseslərində çevik iştiraka malik olmasında məhz 

sənayenin rolu və çəkisi artmışdır. 

Təbii ki, müasir iqtisadi inkişaf mərhələsində muxtar respublikada əsas makroiqtisadi göstərici olan 

Ümum Daxili Məhsulun (ÜDM) strukturunda ilk yerdə sənayenin təşəkkül tapması məhz bütün sahələrin 

şaxələndirilmiş inkişafı mühitində mümkün olmuşdur. Keçdiyimiz illər üzrə makroiqtisadi göstəricilərin təhlili 

göstərir ki, 1995-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan ÜDM-nin həcmi 70 dəfəyə 

yaxın, sənaye məhsulunun həcmi isə 117 dəfədən çox artmışdır. Bunlarla yanaşı, ölkəmizdə 2004-cü ildən 

etibarən uğurla davam edən regional inkişaf üzrə Dövlət proqramlarının yaratmış olduğu davamlı istehsal mühiti 

nəticəsində sənaye məhsulunun artımı dinamik xarakterə malik olmuşdur. Belə ki, 2004-2008-ci illərdə sənaye 

məhsulunun həcmi 6,5 dəfə, 2009-2013-cü illər ərzində 4,1 dəfə, 2014-2018-ci illər ərzində isə 1,1 dəfədən çox 

təşkil etmişdir. Sənaye sahəsinin hazırkı inkişaf dinamikası geridə qalan illərin çox mütərəqqi bazasının 

formalaşmasının ifadəsi olaraq çıxış etməkdədir. 

Qeyd etmək olar ki, artıq 2021-ci il üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunan sənaye 

məhsulunun dəyəri 1 milyard 69 milyon 655 min 700 manat təşkil etmişdir. Təhlillər göstərir ki, muxtar 

respublikada sənayenin inkişafı makroiqtisadi inkişafın və bu sahədəki məqsədyönlü tədbirlərin hərəkətverici 

qüvvəsi olaraq, diqqətdə saxlanılmışdır. Eyni zamanda, bu sahənin perspektivliliyi məqsədilə, təsdiq olunan 

tənzimləmə mexanizmləri daha səmərəli istehsal mühitinin əsaslarını yaratmışdır. Beləliklə də, bir-birini əvəz 

edən müvafiq illər üzrə sənaye məhsulunun həcmi davamlı artımla müşayiət olunmuşdur. 

Artıq geridə qalan illər üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasında həm də şəhər və rayonların sənaye 

cəhətdən uğurlar qazanmasını da qeyd etmək lazımdır. Müvafiq Dövlət proqramlarının səmərəli icrası 

müddətlərində hər bir şəhər və rayon sənayeləşmə siyasətindən yetərincə bəhrələnmişdir. Bunu statistik 

rəqəmlərin təhlili də göstərir. 

İqtisadiyyat inkişaf etdikcə, onun milli iqtisadiyyat üzrə prioritetlərin əlçatanlığı üçün rolu və 

hərəkətverici təsir imkanları da artmaqdadır. Bu sahədə, hazırkı iqtisadi şəraitə xas olan idarəetmənin səmərəli 

təsisatlarının gücləndirilməsi, həmçinin özəl sektorun artan çəkisi aktuallığı ilə seçilməkdədir. Elə bunun 

nəticəsidir ki, artıq Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin sənayeləşmə proseslərinə öz töhfəsini vermiş, 

xüsusilə də, Sənaye Park və Məhəllələrinin yaradılmasında malik olduğu potensialla əhəmiyyətli yol qət 

etmişdir. Artıq 13 sentyabr 2019-cu il tarixində Şərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması muxtar respublikanın 

makroiqtisadi inkişafında yeni keyfiyyət mərhələsinin əsaslarını təşkil etmiş oldu. Şərur Sənaye Məhəlləsi hər 

şeydən əvvəl yeni və yaradıcı ideyalara əsaslanan sahibkarlıq fəaliyyətinin məhsuldar nəticələrinə, zəruri 

infrastruktur təminatına, xüsusilə də, məhsulların istehsal olunması və xidmətlərin göstərilməsi proseslərində 
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kiçik və orta sahibkarlıq üçün əlverişli zəmin olacaqdır. Eyni zamanda, muxtar respublikanın sənaye 

perspektivləri çevik idarəetmə qurumlarına malik olmaqla, ən modern texnika və texnologiyalardan istifadəyə 

əsaslanmaqla məhsul istehsalının davamlılığına təminat verməkdədir. Həmçinin bu, özəl sektorun 

perspektivlərini, səmərəli təsərrüfatçılıq fəaliyyətinin yaradılmasını və məşğulluq potensialının artırılmasını 

təmin etməkdədir. Qeyd etmək lazımdır ki, Şərur Sənaye Məhəlləsinin potensialı əhatəli olacaqdır. Belə ki, 

orada əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı və məşğulluğu məsələsinin aktuallığı da nəzərə alınmış və 

xüsusilə, bitki yağları istehsalı müəssisəsinin yaradılması və xalça fabrikinin qurulması da diqqətdə 

saxlanılmışdır. Bu isə, hər şeydən əvvəl, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq sahə üzrə idxaldan 

asılılığının azaldılmasına istiqamətlənmişdir. 

İstinad olunan illər üzrə 1,2 dəfə artım olan göstəricilər özəl sektorun inkişafında sənayenin rolunun 

böyük olduğunu bir daha ortaya qoymuş olur. Ümumiyyətlə, sənaye muxtar respublikanın makroiqtisadi 

inkişafının çox mühüm göstəricisi olaraq, keçdiyimiz illər üzrə artım dinamikasına xas olmuşdur. 

Şəklin məlumatlarından da aydın olur ki, istehsal olunmuş sənaye məhsulunun həcmi geridə qalan illər 

üzrə çox qısa müddət ərzində artmışdır. 2019-cu ildə isə bu göstərici bir milyard manatı keçmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye sahəsinin davamlı inkişafı yeni keyfiyyət mərhələsinin 

göstəricisi olmaqla, eyni zamanda, texnoloji inkişafla və innovasiyalaşma prosesləri ilə paralel olaraq davam 

etməkdədir. Elə bunun nəticəsidir ki, 2020-ci ilin dekabr ayında Naxçıvan Dövlət Universitetində 2 hektar 

sahədə Texnologiyalar Parkı yaradılmışdır ki, bu da, elə sənayeləşmə siyasətinin bir mühüm hissəsi olaraq 

həyata keçirilmişdir. Belə ki, Texnologiyalar Parkı da universitet ilə sənaye müəssisəsinin strateji 

əməkdaşlığının nəticəsində yaradılır və fəaliyyəti təmin olunur. Bu da onu göstərir ki, muxtar respublikanın 

sənayeləşmə sahəsindəki uğurlarında ali təhsil şəbəkəsinin də rolu böyükdür. 

Bütün bunlarla, Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlətin səmərəli regional iqtisadi siyasətində uğurla 

iştirak etməkdədir. Qeyd olunanlar hazırkı 2022-ci ilin muxtar respublikada “Sənaye ili”  elan olunması üçün 

əsaslı zəmin olmuşdur. Məhz sənaye sektorunda qarşıdakı dövrlər üzrə həm rəqabətqabiliyyətli, həm də 

ixracyönümlü məhsul istehsalının təşviqi, həmçinin, innovasiyalara əsaslanan yeni müəssisələrin qurulması və 

uğurların artırılması məqsədilə Tədbirlər Planı təsdiqlənmişdir ki, bu da cari il üçün də hədəflərin daha da 

əlçatan olmasına təminat vermiş olacaqdır. 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası milli iqtisadi quruculuq proseslərində daha böyük uğurlarla 

iştirak etməkdədir. İstər kəndlərin, rayon və şəhərlərin iqtisadi inkişafı, istərsə də istehsal olunan məshulların 

artım dinamikası bu sahədəki proseslərin məqsədyönlülüyünü bir daha göstərməkdədir. Təbii ki, bu potensialla 

qarşıdakı inkişaf mərhələlərində daha mütərəqqi uğurlar əldə olunacaqdır. 

 

Yeni Azərbaycan.-2022.-8 aprel.-№60.-S.3. 
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NAXÇIVAN MR-da AQRAR SFERANIN DİNAMİK 

İQTİSADİ İNKİŞAFI VƏ DÖVLƏTİN İXRAC SİYASƏTİ 

 

Əbdülhüseyn Zamanov 

 

Məqalədə aqrar sferanın dinamik iqtisadi inkişafı istiqamətində reallaşan kompleks və sistemli tədbirlərin özəl 

bölmənin inkişafını sürətləndirməsi, bölgələrdə sahibkarlığın inkişafına əlverişli şəraitin, biznes mühitinin yaradılması, 

kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının ixrac potensialının artırılması məsələləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: aqrar sfera, dinamik iqtisadi inkişaf sahibkarlıq, biznes mühiti, məhsul istehsalı, ixrac potensialı 

 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində səmərəliliyin artırılması, rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi 

istiqamətində qeyri-neft sektorunun inkişafı dövlətin əsas prioritetlərindən biridir. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin “Qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 18 

yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı, “Qeyri-neft məhsullarının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 01 mart 

2016-cı il tarixli fərmanı bu sahənin inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 17 aprel 2017-ci ildə Yevlaxda qeyri-neft ixracatçıların respublika 

müşavirəsində vurğulayıb: “Son illər ərzində Azərbaycanda ciddi islahatlar aparılıb, regionların sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət proqramları qəbul edilib, sahibkarlara dövlət tərəfindən böyük dəstək göstərilib və göstərilir. 

Beləliklə biz qeyri-neft ixracının artırılmasına nail ola bilmişik”. 

Azərbaycan Dövlətinin iqtisadi inkişaf siyasəti bütün regionlarda olduğu kimi Naxçıvan MR-da da uğurla 

həyata keçirilir. Sürətli sosial-iqtisadi yüksəliş yolunda əhalinin daim artan tələbatını yerli məhsullar hesabına 

ödənilməsini təmin etməklə ixracyönümlü məhsulların artırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə başlanıldı. Muxtar Respublikada da regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004-2008-ci, 2009-

2013-cü və 2014-2018-ci illəri əhatə edən üç dövlət proqramı qəbul edilib. Hazırda isə 2019-2023-cü illəri əhatə 

edən sayca dördüncü Dövlət proqramı uğurla icra edilməkdədir. Ötən illər ərzində başa çatan dövlət proqramları 

və hazırda davam etdirilən yeni proqram həmçinin “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan MR-da meyvəçiliyin və 

tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” ümumi inkişafa təkan verib yeni istehsal və xidmət sahələri 

fəaliyyətə başlayıb. 

Bu gün Naxçıvan MR-da sahibkarlığın inkişafı istiqamətində reallaşan kompleks və sistemli tədbirlər bu 

sahəyə dövlət dəstəyinin güclənməsi özəl bölmənin inkişafını sürətləndirib, şəhərlərlə yanaşı bölgələrdə də 

sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradıb. Bütün bunların nəticəsidir ki, ÜDM-da özəl bölmənin xüsusi 

çəkisi artaraq 88%-i ötüb. Son illərdə MR-da 84 sənaye təyinatlı, 270 heyvandarlıq, 84 ətlik və yumurtalıq 

istiqamətində quşçuluq, 111 arıçılıq, 74 bağçılıq, 14 balıqçılıq təsərrüfatının yaradılması nəticəsində məhsul 

istehsalı artıb, əhalinin yaşayış səviyyəsini və məşğulluğu yüksəlib, ixrac olunan məhsulların həcmi artmışdır. 

Buna görə də MR-da yerli xammala əsaslanan istehsal müəssisələrinin yaradılması istiqamətində işlər 

görülməkdədir. MR-da kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının ixrac potensialının artırılmasına xüsusi diqqət 

yetirilir. İstehsaldan artıq məhsulun ixracı sahəsində bu gündə işlər görülməkdədir. Müasir şəraitdə Muxtar 

Respublikada sahibkarlar və iş adamları üçün əlverişli biznes şəraiti yaradılmışdır. Aqrar sahədə məhsul 

istehsalçılarını 2019-cu ilədək, torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən azad olması, fermerlərə satılan 

kübrə və mator yağlarına görə verilən subsidiyaların artırılması, güzəştli şərtlərlə texnikaların verilməsi aqrar 

sahənin davamlı inkişafına yönəldilməsinə hesablanıb. 

Bu gün artıq reallıqdır ki, əksər kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbat yerli məhsullar hesabına ödənilir. 

Muxtar Respublikada növbəti əkin sisteminin tətbiqi, suvarma və meliorasiya işlərinin aparılması 

məhsuldar toxum sortlarının yaxşılaşdırılması, cins mal qara sortlarının yetişdirilməsi, süni mayalandırma işləri, 

elektro-termostatik inkubatorların alınması, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı laboratoriyaların təşkili Muxtar 

Respublikanın kənd təsərrüfatının sürətli inkişafına töhfə verəcəkdir. 
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Hazırda Muxtar Respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur, 350 növdə məhsula olan tələbat yerli 

məhsullar hesabına ödənilir. İstehsal olunan məhsulların əksər hissəsi özəl sektorun payına düşür. Bu 

məhsulların 121 növü ərzaq, 262 növü qeyri ərzaq məhsullarıdır. 107-si ərzaq, 237-si qeyri ərzaq olmaqla 344 

növ məhsul daxili imkanlar hesabına ödənilir. 

Yeni istehsal müəssisələrinin işə salınması istehsalın çoxşaxəli inkişafına, məşğulluğun səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə, sosial layihələrin uğurla həyata keçirilməsinə səbəb olmuşdur. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 2018-ci ilin müvafiq dövründə ÜDM həcmi 1,2% artaraq 2,9 milyard manatdan artıq, hər bir nəfərə 

düşən ÜDM istehsalı 5330 manat olmuşdur. Bu da keçən ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 2% çoxdur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi əlverişli biznes mühitinin yaradılması sahəsində həyata keçirilən 

tədbirlər nəticəsində istehsal potensialının güclənməsinə, iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafına, infrastrukturun 

yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Görülən tədbirlər nəticəsində faiz dərəcəsinin aşağı səviyyəsi kreditin əl çatan 

olması öz təsirini göstərməkdədir. 2018-ci ildə sahibkarlara 13,2 milyard manat vəsait verilmişdir. 

Emal sənayelərinin işə düşməsi nəticəsində keçən dövr ərzində sənaye məhsulunun həcmi artaraq 900 

milyon manata yaxın olmuşdur. Kənd təsərrüfatının iqtisadi inkişafı bir tərəfdən əhalinin ərzaqla, emal 

sənayesini isə xammala olan təminatım yaxşılaşdırırsa, digər tərəfdən əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, 

gəlirlərinin artırılması, yoxsulluğun azalması, məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi üçün geniş imkanlar açır. 

Kənd və şəhər arasındakı fərqi aradan qaldırmaq, rahatlığın yaradılması, məhsul istehsalçılarının maliyyə 

dəstəyinin gücləndirilməsi, texnika və kübrə təchizatının yaxşılaşdırılması, suvarma sistemlərinin yenilənməsi, 

hazır məhsulun satışı, saxlanması üçün əlverişli şəraitinin təmin edilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının 

həcminin artırılmasıdır. 

2018-ci ildə strateji əhəmiyyəti olan buğda məhsulu üçün 32483 hektar sahədə səpin aparılmış, zəmilərdən 

97689 ton məhsul yığılmışdır. 1174 hektar qarğıdalı sahəsindən 10524 ton məhsul yığılmışdır. 2017-ci ilə 

nisbətən məhsuldarlıq 19% artmışdır. 

Muxtar Respublikanın coğrafi-iqtisadi şəraiti, təbii resursları və bərəkətli torpağı meyvə və tərəvəz istehsalı 

üçün əsas amildir. Ötən ildə 6183 hektar sahədə tərəvəz, 2776 hektar sahədə bostan əkinləri əkilmiş və yüksək 

məhsul əldə edilmişdir. 2018-ci ildə Naxçıvan “Aqrolizinq” xətti ilə 321 ədəd texnika gətirilmişdir, həmin ildə 

616 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsi qurulmuşdur. 

Ərzaq təminatında xüsusi çəkiyə malik olan heyvandarlığın inkişafına diqqət artırılmışdır. 2018-ci ildə 

fermerlərə 4,5 milyon manat kredit verilmişdir. Muxtar Respublikada arıçılığa da xüsusi diqqət verilir və bu 

sahədə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. “2017-2022-ci illərdə Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı” qəbul edilib. Bu sahə ilə məşğul olanlara 297 min manat kredit verilib. 

Aqrar iqtisadiyyatın inkişafında ailə təsərrüfatlarının mühüm rolu vardır. Ailə təsərrüfatının inkişafı üçün 

ardıcıl tədbirlər keçirilir. 

Görülən tədbirlər nəticəsində kənd təsərrüfatının inkişaf edəcək 411 milyon manatdan çox kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsal edilmişdir ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövründən 4% çoxdur. Muxtar Respublikada kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və ixracının artırılmasına Türkiyə respublikası tərəfindən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında istehsal olunan və ixrac edilən məhsullara qoyulan rüsumun ləğv edilməsi və digər 

məhdudiyyətlərin götürülməsi sahibkarlığın inkişafı üçün geniş imkanlar açmışdır. 

Hazırda həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2018-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət 

dövriyyəsi 483,4 milyon ABŞ dolları təşkil edir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2017-ci ilin nəticələri 

ilə müqayisədə 2018-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsi 23,5 milyon dollar və ya 5,12% çox olmuşdur. 

Xarici ticarət dövriyyəsinin 424,2 milyon ABŞ dollarını ixrac təşkil edib ki, bu da 2017-ci ilin nəticələri ilə 

müqayisədə 94,66 min ABŞ dolları və ya 0,22% çoxdur. 

Ötən il ərzində Muxtar Respublikanın xarici ticarətində 59,2 milyon dollar idxal təşkil edib ki, bu da 2017-

ci illə müqayisədə 22,6 milyon dollar və ya 61,8 azalıb. 
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Ötən il ərzində Muxtar Respublikanda 365,1 milyon manat dəyərində müsbət saldo yaranıb ki, bu da 

əvvəlki illərin nəticələri ilə müqayisədə 21,7 milyon dollar ya 5,6% çoxdur. Yerli istehsalın artması daxili 

bazarda məhsul bolluğunu yaratmaqla bərabər Muxtar Respublikanın ixrac potensialını gücləndirib, idxalın 

azalmasına səbəb olub. 

Son 10 ildə xarici ticarət dövriyyəsində qeydə alınmış uğurlar bu gün də davam etməkdədir. Statistik 

məlumatlardan aydın olur ki. sahibkarlar və fiziki şəxslər tərəfindən aparılan ticarət əməliyyatları nəticəsində 

56,3 milyon ABŞ dollar xarici ticarət dövriyyəsi yaranıb ki, bunun da 53,2 milyon ABŞ dolları yaxud 94,5% 

ixrac, 3,1 milyon ABŞ dolları, yaxud 5,5% idxal təşkil edir. Bu da 1 il öncəyə nisbətən ixracın həcmi 1,1% 

artıb, idxalın həcmi 73,3% azalıb. 

Daxili bazarın qorunması, xaricə valyuta axının qarşısının alınması, idxaldan asılılığı aradan 

qaldırılmasında yerli istehsal mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, aqrar bölmənin dinamik inkişafına nail olmaq üçün regionun siyasi, iqtisadi 

və ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Muxtar Respublikanın blokada şəraiti, respublikanın bütün 

regionları ilə əlaqəsinin kəsilməsi, çoxlu problemlər və xüsusiyyətlər yaradır ki, bu da islahatların gedişində 

onun konkret üsulunda öz forma və məzmunu tapır. 

Hər bir məhsulun ixracı, dünya bazarı ilə əlaqələndirilməlidir. Bu baxımdan ərzaq bazarının dünya bazarı 

ilə əlaqələri, 2 amil nəzərə alınmaqla, qurulmalıdır: qiymət və keyfiyyət. Lakin digər amillərdə təsir göstərir: 

qablaşdırma, reklam və s. 

Dünya bazarı daha yaxşı şəraitdə istehsal edilən yüksək ixrac miqyasına və rəqabət qabiliyyətinə malik 

olan bazardır. Buna görə də dünya qiymətləri pis şəraitdə istehsal olunan malların dəyərindən aşağı olacaq. 

Kənd təsərrüfatının bütün sahələrində istehsal üçün şərait o qədər də münasib deyil, eyni zamanda iqlimin 

qlobal istiləşməsi də təsir göstərir. Aqrar sahə hər zaman mənfi şəraitdə inkişaf etmək məcburiyyətindədir və bu 

sahə daha çox məsrəf tələb edəcəkdir. Sahənin bu baxımdan maliyyə dəstəklənməsinə böyük ehtiyacı vardır. 

Aqrar sferanın formalaşması müasir dövrdə kəndin inkişafı ilə bağlı olan amildir. Bu sahədə qəbul olunmuş 

dövlət proqramları aşağıdakı tədbirlərin görülməsini tələb edir: 

− strateji məhsulların ərzaq və xalq istehlak məhsullarının istehsal sahələrinin intensiv inkişafının 

təmin edilməsi; 

− ərzaq təhlükəsizliyinin qarşısının alınması məqsədi ilə cəmiyyətin istehlak şeylərinə olan tələbatı 

daxili mənbələr hesabına həyata keçirilməli; 

− aqrar sahədə məhsul istehsalının gəlirlərini təkrar istehsalın səviyyəsinə çatdırılması üçün dövlət 

dəstəyinin təmin edilməsi; 

− xarici bazarlara çıxmaq üçün regionların coğrafi-iqtisadi ərazi şəraitinə uyğun iqtisadi 

münasibətlərin formalaşması; 

− kənd təsərrüfatında sabitlik təmin edilməlidir; 

− bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar infrastruktur sahələrini formalaşdırmaq, istehsal olunan 

məhsulların istehlakçılara keyfiyyətli çatdırılması, saxlanması zəruridir; 

− kənd təsərrüfatına investisiyanı və yeni texnologiyanı cəlb etməklə məhsul istehsalının artımına 

nail olmaq. 

− aqrar sahədə investorların, dövlət təminatının dəstəklənməsi, vergi qoyuluşunun azaldılması, bank 

faizinin stavkası, kredit resurslarının axının stimullaşdırılması, səviyyəsinin endirilməsi və s. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının aqrar sferasının inkişafı üçün əsas vəzifələr aşağıdakılardır: 

− aqrar sferanın məhsullarının ixracının stimullaşdırılması; 

− investisiya fəaliyyəti və ixracat siyasətinə aid olan bütün məsəllər öyrənilməlidir; 

− aqrar sahənin ixrac potensialının formalaşması və inkişafı. 

Aqrar ixrac potensialının artırılması yollarından biri kənd təsərrüfatının ixrac yönümlü sahələrinin 

inkişafına yönəldilən fəal struktur siyasətinin həyata keçirilməsidir. 
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Təhlillər göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası öz təbii sərvətlərinə və iqtisadi məkanlarına görə çox 

zəngindir. Bu sərvət və iqtisadi imkanlardan tam səmərəli istifadəyə nail olunması üçün ölkəmizdə normativ-

hüquqi baza yaradılmış sahibkarlıq ilə infrastruktur formalaşmış, sərbəst bazar münasibətlərinin inkişafı təmin 

edilmişdir. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin dayanıqlı iqtisadi inkişafı istiqamətində qəbul 

olunmuş normativ-hüquqi aktlarda aqrar islahatların aparılma prinsip və metodları müəyyənləşdirilmişdir. 

Dayanıqlı iqtisadi inkişafa nail olmaqda əsas məqsəd aqrar istehsalın bütün sahələrində islahatların 

aparılmasını təmin etmək, istehsalın iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək, cəmiyyətin qida məhsullarına, sənayenin 

xammala olan təminatını yaxşılaşdırmaq, kənd yerlərində əhalinin məşğulluğunu artırmaq, insanların sosial 

vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir. 

Aqrar islahatların əsas prinsiplərindən aşağıdakıları göstərmək olar: 

− sahibkarlıqda və təsərrüfatlarda yeni mütərəqqi formaların müəyyən edilməsi; 

− regiona innovasiyanın cəlb edilməsi, elm, texnika, texnologiyanın daha yeni intensiv inkişaf 

formalarından istifadə edilməsi; 

− kəndlinin real sahibkara çevrilməsi əsasında idarə etmə strukturlarının və aqrar sahədə 

idarəetmənin istehsal iqtisadi münasibətlərinin dəyişdirilməsi; 

− kənd təsərrüfatı ilə xalq təsərrüfatı (yüngül və yeyinti) sahələrinin, regionun xarakterik 

xüsusiyyətini nəzərə almaqla, qarşılıqlı əlaqələrini yaratmaq; 

− aqrar islahatlarda çevikliyin, ədalətin və aşkarlığın həyata keçirilməsi üçün təbliğat işlərinin 

aparılması; 

− aqrar sferada infrastrukturların yeni əsaslar üzərində qurulmasını və qarşılıqlı əlaqəsini təmin 

etmək. 

Dayanıqlı və dinamik inkişafa nail olmaq üçün aqrar sahədə aparılan məqsədyönlü istiqamətlərdən biri də 

torpaq münasibətləri üzərində yeni təşkilati formaların yaradılmasıdır. Aqrar sahənin özəlləşdirilməsi əsasında 

çoxukladlı mülkiyyət yarandı, (xüsusi mülkiyyət, fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətləri). 

Müasir şəraitdə sahibkarlığın aşağıdakı formalarının inkişafına nail olunmuşdur: 

− azad sahibkarlığın meydana gəlməsi və inkişaf etdirilməsi; 

− dövlət və bələdiyyə mülkiyyətlərinin yeni yaradılan təşkili formaları əsasında (ferma, auksion, 

kollektiv və kooperativ, şərikli, payçı, səhmdar cəmiyyəti və s.) mülkiyyətləri əldə etməsidir. 

Görülən işlər xarici ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə imkan verir. Naxçıvan məhsullarının 

xarici bazarlara çıxarılması məqsədilə lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi, onun ixrac imkanlarını daha da 

artırır. Naxçıvanın əsas ixrac məhsulları arasında “Made in Azerbaycan” brend altında xarici bazarlarda 

“Badamlı”, “Sirab”, mineral suları, emal olunmuş ət məhsulları, otlardan hazırlanmış çaylar, spirtli və qazlı 

aromatlaşdırılmış içkilər, təzə meyvə və meyvə şirələrini göstərmək olar. 

Sevindirici haldır ki, Naxçıvanlı sahibkarlar 23-27 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Türkiyənin İstanbul 

şəhərində qida, inşaat, tikinti, kimya sənayesi, mebel, turizm və s. keçirilən ixrac missiyasına Muxtar 

Respublikanın 19 şirkətlə təmsil olunmaqla qlobal arenada kifayət qədər tanınmaqdadır. 

Tədqiqatlar göstərir ki, aqrar iqtisadiyyatın düşünülmüş siyasət xətti Muxtar Respublikanın təbii 

resurslarından, səmərəli istifadə etməklə, iqtisadi inkişafa nail olmaq, istehsal sahələrini daha da 

genişləndirmək, əhalinin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, məşğulluğu yüksəltmək, prioritet məsələlərin həllində 

öz töhfəsini verməkdir. Hazırkı qlobal iqtisadi proseslər sonunda MR iqtisadi yatımının rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəlməsinə, idxaldan asılılığın azaldılmasına, aqrar sahənin ixrac yönümlülüyünün genişləndirilməsinə 

töhfələr verəcəkdir. 
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Резюме 

В статье рассмотрены вопросы ускорения развития частного сектора, создания благоприятных условий для 

развития предпринимательства в регионах, бизнес-среды, повышения экспортного потенциала 

сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции. 
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The article discusses the issues of accelerating the development of the private sector, creating favorable conditions for 

the development of entrepreneurship in the regions, the business environment, increasing the export potential of 

agricultural and processing products. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan 

 
İsmayil Hacıyev,  

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

1918-ci ilin mayında müsəlman Şərqində ilk dəfə yaradılmış yeni suveren dövlət – Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti (AXC) çətin və mürəkkəb şəraitdə iki ilə yaxın yaşayıb fəaliyyət göstərdi. Bu Cümhuriyyət 

Rusiya ilə yanaşı dünyanın bir sıra böyük dövlətlərinin siyasi, iqtisadi siyasətlərinin məngənəsində mübarizə 

aparmalı oldu, öz suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün bütün vasitələrə əl atdı, bu yolda çox mürəkkəb 

problemlərlə üzləşdi. Böyük dövlətlərin təzyiqi altında 1918-ci il mayın 29-da Azərbaycan Milli Şurası 

Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sərhəd problemini müzakirə edərkən öz suverenliyini qoruyub saxlamaq 

naminə İrəvan şəhərinin ermənilərə verilməsi qərarını çıxarmağa məcbur oldu və bu qərarı ürək ağrısı ilə “tarixi 

zərurət”, “labüd bəla” hesab etdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qonşu ölkələr Azərbaycana qarşı bir sıra ərazi iddiaları irəli 

sürürdü. Bu zaman Azərbaycanın ərazisi 113.9 min kv. km idi. Onun 97.3 min kv.km-i mübahisəsiz, 16,6 min 

kv. km-i mübahisəli hesab edilirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni şərəflə yerinə yetirdi. 

Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti, dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, 

bayrağı, himni və gerbi yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər 

həyata keçirildi. Ölkənin ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müddətdə yüksək döyüş 

qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və demokratik prinsiplərə uyğun dövlət orqanları quruldu, 

maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət yetirildi, təhsil milliləşdirildi, ilk universitet təsis olundu və s. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün çətin 

şəraitdə mübarizə aparır, bütün imkanlarından istifadə edir, taleyüklü məsələlərin həllinə çalışırdı. AXC-in 

hökuməti və parlamenti öz fəaliyyətində, daxili və xarici siyasətində Naxçıvanla bağlı bir sıra məsələlərə diqqət 

yetirir, bölgənin ermənilər tərəfindən tutulmasına imkan vermir və ona siyasi, hərbi, maddi və mənəvi 

köməkliyini göstərirdi. 

Rusiya Azərbaycandan qoparıb imperiyaya birləşdirilmiş ölkəmizin tarixi torpaqlarının – İrəvan 

quberniyasının, həmin əraziyə tabe edilmiş Naxçıvan diyarının, Şərur-Dərələyəz və Ordubad qəzalarının süni 

surətdə yaradılmış Ermənistana birləşdirilməsini elan etdi. 

Ermənistan Respublikasının Naxçıvana hücumları, hakimiyyət çəkişmələri bu diyarı daha çıxılmaz 

vəziyyətə salmışdı. Əhalinin xeyli hissəsi qaçqına çevrilmişdi. 

Naxçıvana köçürülmüş erməni əhalisi diyarda vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə çalışırdı. 

Naxçıvandakı ermənilərə, xarici qüvvələrə arxalanan Ermənistan Respublikası Naxçıvan diyarına yiyələnmək 

üçün öz fəaliyyətlərini daha da genişləndirirdi. Onlar Naxçıvana Ermənistanın bir hissəsi kimi baxır və diyarın 

müxtəlif yerlərində fitnəkarlıqlar törədirdilər. Digər tərəfdən daşnakların ingilislərdən yardım alaraq Culfanı ələ 

keçirmiş qaniçən Andranik Ozanyan Naxçıvanın şəhər və kəndlərini talan edir, dinc əhalini öldürürdü. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı gündən Naxçıvan diyarının əhalisi bu respublika ilə birləşməyə 

hazır olduğunu bildirsə də mövcud siyasi və beynəlxalq vəziyyət Naxçıvan əhalisinin arzusunu həyata 

keçirməyə imkan vermirdi. 

Bununla belə, Naxçıvan əhalisi bölgənin Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qorunub saxlanılması üçün 

inadla mübarizə aparırdı. Onlar 1919-cu il yanvarın 4-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının 

sədri Fətəli xan Xoyskiyə ünvanlanmış müraciətdə Naxçıvan, Şərur və Ordubad ərazilərində ermənilərin 

törətdikləri vəhşiliklər haqqında geniş məlumat verirdi. 

1919-cu il yanvarın 7-də Azərbaycan hökuməti Ermənistan hökumətinə nota göndərməyə məcbur oldu. 

Notada Azərbaycan xalqına qarşı zorakılığa son qoyulması tələb olunurdu. 

Yanvarın 8-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti vəziyyəti müzakirə etdi, qəbul olunmuş 

qətnamədə hökumətə ciddi tədbirlər görməyi tapşırdı. Yanvarın 25-də Parlament “İrəvan quberniyasındakı 

hadisələrə dair” məsələni yenidən müzakirə etdi. M.Ə.Rəsulzadə bəyanatla çıxış edərək bildirdi ki, Naxçıvan 
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qəzasında ermənilər günahsız müsəlmanların qanını tökür. O, hökuməti bir daha kəskin tədbirlər görməyə 

çağırdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin Naxçıvandakı vəhşiliklərinə son qoymaq üçün 

müttəfiqlərin Qafqazdakı Ali Komissarına müraciət etdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ilə Naxçıvan bölgəsinin əlaqələrinin yaradılmasında və 

əhalinin problemlərinin həllində İrəvan quberniyasından olan ictimai xadimlərin, onların yaratdıqları müxtəlif 

təşkilatların mühüm rolu olmuşdur. Yanvarın 5-də Bakıda İrəvan quberniyasında yaşayan azərbaycanlı 

nümayəndələrin fövqəladə iclası keçirilmiş və quberniya müsəlmanlarının həmyerlilər cəmiyyəti yaradılmışdı. 

Həmyerlilər cəmiyyəti öz nümayəndəsi kimi Mirabbas Mirbağırovu İrəvan quberniyasına göndərdi. AXC 

hökumətinin razılığı ilə M.Mirbağırov Gəncəyə gəlmiş, burada ona 12 nəfər Azərbaycan zabiti qoşulmuş və 

onlar Ordubadda əhali ilə görüşdükdən sonra 1919-cu il fevralın 19-da Naxçıvana çatmışlar. 

M.Mirbağırov və onunla gələn heyət yerli hökumətin rəhbərləri, ingilis general-qubernatoru və xalqın 

nümayəndələri ilə görüşləri oldu. Fevralın 23-də keçirilən yığıncaqda xalq yekdilliklə Azərbaycana birləşmək 

arzusunda olduqlarını bildirdilər. Nümayəndələr Azərbaycanın təmsilçiləri kimi mövcud yerli hökuməti 

tanıdıqlarını bildirdilər. M.Mirbağırov könüllü surətdə Azərbaycana birləşmək barədə rəsmi akt tərtib etməyi 

məsləhət gördü. Siyasi, iqtisadi, hərbi, mülki və mədəniyyət məsələlərinə dair maddələrdən ibarət olan akt 

hökumətin, Milli Şuranın və əhalinin nümayəndələri tərəfindən imzalandı. 

M.Mirbağırovun Naxçıvana səfəri, AXC ilə Naxçıvanın əlaqələrinin artırılması sahəsindəki təkliflərinin 

çox böyük əhəmiyyəti oldu. Azərbaycan hökuməti Naxçıvanın problemləri ilə sistematik məşğul olmağa 

başladı.  Azərbaycan hökuməti M.Mirbağırovun və Naxçıvanın Müvəqqəti hökumətinin işlər müdiri Bəhram 

xan Naxçıvanskinin təklifləri əsasında 1919-cu il fevralın 28-də Naxçıvan general-qubernatorluğu yaratdı. 

Bəhram xan Naxçıvanski general-qubernator təyin olundu. Genaral-qubernatorluğun nəzdində Şura yaradıldı. 

Bölgədə idarəçiliyin, yerli hakimiyyətin təşkili və qoşun hissələrinin saxlanması üçün 1,5 milyon manat pul 

ayrıldı. 

1919-cu ilin əvvəlində ingilislər Naxçıvanı tutaraq Araz-Türk Respublikasını, Naxçıvan Milli Komitəsini 

ləğv etdilər. İngilislər Naxçıvanı Ermənistanın tərkibinə daxil etmək üçün hər cür üsul və vasitələrə əl atırdılar. 

AXC hökumətinin Naxçıvan bölgəsinə dair suveren hüquqlarının bərqərar edilməsinə yönəldilən 

tədbirlərin həyata keçirilməsi ingilislər tərəfindən müdafiə olunmur və müxtəlif maneələrlə qarşılaşırdı. Belə ki, 

1919-cu il martın 10-da Ermənistanla Naxçıvan şəhərindəki daşnak hərbi hissələrindən Ermənistanın daxili işlər 

nazirinin adına göndərilən məlumatda deyilirdi ki, ingilis komandanlığı daşnakların Şərurun bir sıra kəndlərini 

tutmasına etiraz etmir. 1919-cu il mayın 4-5-də ingilis generalı Devi Naxçıvana gələrək bildirmişdir ki, 

Naxçıvan və Şərur qəzası Ermənistan Respublikası ərazisində yerləşdiyinə görə Ermənistan hökumətinə tabe 

olmalıdır. Daşnaklar ingilis zabitlərinin bilavasitə köməyi və iştirakı ilə 1919-cu ilin iyununda Naxçıvanın bir 

hissəsini tutsalar da, Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi hissələri daşnakların nizami qoşununu əzərək Naxçıvan 

ərazisindən kənara atdı. 

AXC rəhbərliyi Naxçıvanla bağlı hərbi səciyyəli müəyyən işləri görə bilməsə də bəzi diplomatik-siyasi 

yollardan istifadə edirdi. Bu sahədə Azərbaycan hökumətinin İrəvan və Tiflisdəki diplomatik nümayəndələrin 

səmərəli və işgüzar fəaliyyəti, Azərbaycan rəhbərliyini və Xarici İşlər Nazirliyini obyektiv məlumatlarla təmin 

edirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş nazirləri olmuş F.Xoyski və N.Yusifbəyli imkanları daxilində 

Naxçıvana köməklik edir, onun Azərbaycan ərazisi kimi qorunub saxlanılması üçün siyasi, diplomatik, maddi 

və mənəvi vasitələrdən istifadə edir və qəhrəman naxçıvanlıların fəaliyyətlərini də yüksək qiymətləndirirdilər. 

F.Xoyski parlamentin iclasında Naxçıvan bölgəsinin qəhrəman əhalisinin Vətənə qovuşmaq üçün öz həyatları 

və ailələri ilə risk edərək mübarizəyə qalxıb azadlığa çıxdıqlarını söyləmişdi. N.Yusifbəyli 1919-cu il avqustun 

18-də parlamentdəki çıxışında bu bölgə ilə bağlı qeyd etmişdir ki, Naxçıvan öz qüvvələri ilə istilaçıları 

devirərək Azərbaycanla birləşməyə hazır olduğunu bildirmişdi. 1919-cu il dekabrın 22-də N.Yusifbəyli 

parlamentdəki çıxışında yenidən bu məsələyə qayıdaraq demişdir: “İgid naxçıvanlılar, şərurlular və 

vedibasarlılar bu məsələni özləri həll ediblər; onlar həyatlarını, ailələrinin şərəfini və var dövlətlərini riskə 

qoyaraq doğma torpağa-vətənə qovuşmaq üçün ayağa qalxıb azad oldular və bununla da hökumətin işini 

asanlaşdırdılar. Güman edirəm ki, haqq və ədalət tərəfdarları bu qətiyyəti, fədakarlığı və vətənpərvərliyi 

görəndən sonra onların qanuni hüquqlarını danmayacaqlar...”. 
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Qeyd etməliyik ki, AXC Naxçıvanla əlaqələrin çətinliyini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının 

nümayəndəsi Qarabağ general-qubernatorunun Naxçıvan bölgəsinin idarəsi üzrə köməkçisi fəaliyyət 

göstərmişdir. Bir qədər sonra isə Qarabağ general-qubernatorluğu nəzdində Naxçıvan bölgəsinə dair xüsusi 

tapşırıqlar üzrə müvəkkillik vəzifəsi yaradıldı. Səməd bəy Cəmillinski Naxçıvanın general-qubernatoru təyin 

edildi. Naxçıvan və Ordubadda yerli hakimiyyətin və silahlı qüvvələrin təşkili üçün 1919-cu ilin avqustunda 

S.Cəmillinskinin sərəncamına 1 mly. manat vəsait ayrıldı. 

1919-cu ilin ikinci yarısında bölgədə ABŞ-ın rolu artdı. Amerika polkovniki Rey AXC hökumətinə 

bildirmişdi ki, Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzaları xüsusi zona təşkil edir və həmin yerlərdə bütün idarəçilik 

işlərinə cavab verə biləcək Amerika general-qubernatorluğu təşkil olunacaqdır. Lakin ABŞ-ın bu mövqeyi AXC 

hökuməti və Naxçıvan Milli Komitəsi tərəfindən qəbul edilmədi. Belə olan halda müttəfiqlərin Ali Komissarı 

V.Haskelin adı ilə elan edilmiş 20 bənddən ibarət layihə Azərbaycan hökumətinə göndərilsə də bu qəbul 

edilmədi. Yeni layihə 12 bənddən tərtib edildi və yenə də hökumətə təqdim edildi. Azərbaycan hökuməti də öz 

növbəsində layihə hazırlayıb Haskelə təqdim etdi. Bu da qəbul olunmadı. Naxçıvan Milli Şurasının və bütün 

Naxçıvan əhalisinin təkidi ilə polkovnik Delli Naxçıvanda general-qubernator kimi qəbul edilmədi. Beləliklə, 

C.Rey və E.Delli cəhd göstərsələr də general-qubernatorluq yarada bilmədilər, onların missiyası süquta uğradı. 

Beləliklə, aydın olur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti və parlamenti hərbi-siyasi vasitələrdən 

istifadə edərək ölkənin ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışmış, Naxçıvanın itirilməsinə və ermənilər tərəfindən 

işğal edilməsinə yol verməmiş və bu istiqamətdə ingilislər və amerikalılarla diplomatik danışıqlar aparmış, eyni 

zamanda Naxçıvana hərbi və maddi köməklik göstərməklə məqsədlərinə nail olmuşdur. 

 

İki sahil.-2022.-24 may.-№90.-S.6. 
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Naxçıvanın rəngarəng və təkrarsız təbiəti 
 

Muxtar Respublikanın flora və faunası özünəməxsus cəhətləri ilə seçilir 

 

İsmayıl Məmmədov, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun  

baş direktoru, biologiya elmləri doktoru, dosent 

Pərviz Fətullayev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun  

laboratoriya rəhbəri, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının cənubda İran, qərbdə Türkiyə ilə Araz çayı boyunca, şimalda və şərqdə 

isə Ermənistanla Zəngəzur və Dərələyəz silsiləsi ilə həmsərhəd olan unikal məkanda yerləşməsi, buranı 

təkrarolunmaz təbiət laboratoriyasına çevirib. Qədim sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin yaranma mərkəzi olan 

bu diyar, vəhşi təbiətin də xeyli sayda bitki və heyvan növlərinin yaranmasının təkzibedilməz mərkəzlərindən 

biri sayılır.  

Muxtar Respublikanın iqlimi, onun coğrafi mövqeyi, ərazinin hər tərəfdən dağ silsilələri ilə əhatə 

olunması və iri su hövzələrindən (dəniz və okeanlardan) uzaqda yerləşməsi bu ərazinin flora və faunasına da öz 

təsirini göstərib. Hazırda ərazi cəhətdən çox da geniş olmayan muxtar respublikada ali sporlu, çılpaqtoxumlu və 

örtülütoxumlu bitkilərin 160 fəsiləyə, 910 cinsə daxil olan 3020 növü məlumdur. Muxtar respublikanın quru 

onurğalıları faunasına 3 sinfə aid olmaqla, sürünənlər 39, quşlar 265 və məməlilər 70 növ ilə təmsil olunur. 

Bunlardan 39 növü nadir və ya məhvolma təhlükəsi altındadır. Hal-hazırda bu diyar məhv olmaq təhlükəsində 

olan nadir heyvan növlərindən - bəbir (Panthera pardus saxicolor), Manul pişiyi (Otocolobus manul), Qaya 

keçisi (Capra aegagrus), Dağ qoyunu (Ovis orientalis) və sairin, demək olar ki, axırıncı sığınacaqlarına çevrilib. 

Belə nadir növlərdən biri də muflon və ya dağ qoyunudur.  

Dağ qoyunu və ya Asiya muflonu (Ovis orientalis Gmelin) - dünyada dağ qoyunları cinsinin 7 növündən 

biri olub, yalnız Cənubi Qafqazda yayılıb. Bu növlərdən biri də Asiya muflonudur ki, bu növü də şərti olaraq iki 

yarımnövə: Zaqafqaziya və Anadolu qoyunlarına ayırırlar.  

Muxtar Respublikanın orta dağlıq zonasından başlayaraq, 3900 m d.s.h qədər Dərələyəz silsiləsinin 

Sədərək rayonu ərazisi və (Vəlidağ - Ardıcdağ), Zəngəzur silsiləsinin Soyuqdağ zonalarına qədər yayılmışdır. 

Vəlidağ, Ardıcdağ, Göy dağ, At dərəsi, Cərəcur, İlandağ, Darıdağ və Dərəşam ərazisinə keçərək mövsümi - 

miqrasiyalar edirlər. Küküdağ, Keçilidağ və Ərəci dağlarında da muflonlara az da olsa rast gəlinir. 

Asiya muflonu, muflon və ya dağ qoyunu kimi tanınan yabanı qoyunlar əhli qoyunların əcdadı hesab 

edilir. Bezoar keçilərindən fərqli olaraq dişi fərdlərində buynuz olmur.  

Dağ qoyunlarının görmə və səs eşitmə duyğuları çox yaxşı inkişaf edib, buna görə də qarşılaşa biləcək 

təhlükədən tez xəbər tuturlar. Buna görə də sıx meşələrdə yaşamırlar. Muflonların erkəkləri və dişiləri ayrı-ayrı 

qruplar əmələ gətirirlər. Erkəklər əsasən 10-15 fərd, dişilər isə 18-20 fərddən ibarət qruplar halında olurlar. Qoç 

sürülərində ancaq cinsi yetişkənliyə çatmış erkəklərdən ibarət olur.  

Cinsi yetişkənliyə çatmamış 1-1,5 yaşlı cavan erkəklər isə dişi sürüləri ilə gəzirlər. 2 yaşlı dişilər 

mayalanır və ilk balasını doğur. 

Otlamaları qruplar şəklində olur, qrup otlayarkən yüksək bir yerdə növbətçi bir muflon olur, təhlükə hiss 

etdiyi zaman, ayaqlarını yerə vuraraq, xüsusi fit səsinə bənzər səs çıxardaraq, digərlərinə xəbər verməklə 

təhlükədən qaçırlar. Muflonların erkək və dişi sürüləri ilin hardasa demək olar ki, 10 ayını ayrı-ayrılıqda 

keçirərlər. Dağ qoyunlarının erkəkləri və dişiləri ayrı-ayrılıqda qrup əmələ gətirirlər. Dağ qoyunları ancaq 

cütləşmə vaxtı çox saylı qarışıq sürülər əmələ gətirirlər.  

Yaz və yay aylarında dişilər ayrı-ayrı sürülər halında, başqa bölgələrdə günlərinin 8-10 saatını otlayaraq 

keçirirlər. Yayda sübh tezdən intensiv otlayıb, günün isti vaxtında isə gündüz daldalanacaqlarda - qaya, ağac və 

ya kol kölgəliklərində istirahət edir, axşamçağı isə yenidən otlamağa başlayırlar. Azərbaycan şəraitində 

muflonların qida rasionunun əsasını - 78,4 faizini ot bitkiləri təşkil edir. Muflonların əsas yemi dənli bitkilərdir. 
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Naxçıvan MR ərazisində dağ qoyunları təqribən 70-ə yaxın bitki növü ilə qidalanırlar. Muxtar Respublikada 

muflonların bir neçə təbii duzlaqları vardır. Onlar Nehrəmdağda, Darıdağda və Nəsirvaz silsiləsində yerləşir.  

Adətən, sübh tezdən və ya axşamçağı su içmək üçün aşağılara enirlər. Noyabr-dekabr aylarında yavaş-

yavaş dişilərin bölgəsində görünməyə başlayan qoç qrupları arasında şiddətli döyüşlər başlayır, hətta bəzən 

fərdlərdən biri ölümcül yaralanır. Qalib erkək sürüyə qarışaraq dişi ilə cütləşir. Cütləşmə dönəmindən sonra qış 

ayları başlayır ki, bu da dağ qoyunları üçün ən çətin vaxtlar hesab edilir. Qalın qar örtüyü altında yem tapa 

bilmədikdə, ayaqları ilə qarı təmizləyərək yem tapırlar.  

5-5,5 ay sürən boğazlığın ardından, aprel ayının sonları may ayının əvvəllərində boğaz qoyunlar sürüdən 

ayrılaraq gizli və sakit bir yerdə doğuşlarını həyata keçirirlər. Doğuşdan bir neçə gün sonra yenə sürüyə 

qayıdırlar. Doğuşdan bir neçə saat sonra anaları kimi sürətli qaça bilən balalar, muflonların nəsil artımının 

göstəricisidir. Dişilər bir və ya ekiz bala doğurlar.  

Qısa yun örtüyünə, balaca qulaqlara, quyruğa, uzun və incə ayaqları olan, dağ qoyunlarında görmə, qoxu 

bilmə və eşitmə duyğu üzvləri çox yaxşı inkişaf edib. Son dərəcə cəld və sürətli olan muflonların ön ayaqlarının 

arxa ayaqlarından qısa olması onların dağlara dırmanmasında çox köməklik edir. Kiçik Asiya muflonu Ovis 

cinsinin xarakterik nümayəndəsi olub, cinsi dimorfizm, bədən quruluşu, inkişaf etmiş buynuzlar, cidovluq və 

qarınaltı sahələrdə xüsusi sallaqlıqların olması, xüsusən, qış dövründə xarakterik rəng dəyişiklikləri ilə fərqli 

görünüşlərə malikdirlər. Yetkin qoçlarda bədənin uzunluğu 105-140 sm, cidovluq nahiyəsində hündürlük 80-90 

sm, uzunluğu boyu kənarlara doğru genişlənərək əyilmiş dairəvi üçbucağı xatırladan buynuzlar qoçlarda 75 sm-

ə qədər olur. Buynuzlar erkəklərdə 4 aylıqdan çıxmağa başlayır və yaşam müddətincə uzanır. 12-13 yaşlı 

qoçlarda buynuzların uzunluğu maksimuma çata bilər. Buynuz üzərindəki cizgilər (çıxıntılar) qoçun yaşını 

göstərir. Buynuzların digər özəlliyi onları digər heyvanlardan qorumasında istifadə edirlər. 

Muflonların dişilərinin cidov hündürlüyü 80-90 sm olub, buynuzsuz olurlar. Cütləşmə ərəfəsində 

erkəklərin çəkisi 50 kq (nadir hallarda artıq olur), dişilərinki isə 35 kq-a qədər olur. Yay vaxtı dişilərin və cavan 

heyvanların rəngi qırmızıya çalan sarı və ya qum rəngində olur, qışda isə bozumtul-qum rənginə çevrilir. 

Erkəklərin ilin bütün fəsillərində sinəsində və boyun altı sahələrdə qara sallaqlıqları olur. Qışda erkəklərin dəri 

örtüyü dişilərə nisbətən daha tünd rəngli olur. 3 yaşdan böyük erkəklərin yanlarında açıq rəngli sahələr nəzərə 

çarpır ki, bunlar ön tərəfdə şaquli qara zolaqlarla məhdudlaşırlar. 

Dişilər 16-20 aylıqda, erkəklər isə 24-30 aylıqda cinsi yetişkənliyə çatırlar, ortlama 15-18 yaşa qədər 

yaşayırlar. 

Bezoar keçilərindən fərqli olaraq muflonlar qayalıq - dağ landşaftında deyil, açıq dağətəyi çöllərdə, alçaq 

təpəliklərdə məskunlaşmağa üstünlük verirlər və dağ keçilərindən daha çox miqrasiya fəallıqları ilə seçilirlər. 

Muflonlar istiliksevən növ olduğundan, arid şəraitə də uyğunlaşma xüsusiyyətinə malik olurlar. Yaşlı erkəklər, 

hətta, tipik alp yüksəkliklərində, Dərələyəz və Zəngəzur silsiləsi landşaftlarında məskunlaşa bilir. Payızda 

yüksək dağlıq ərazilərə qar yağdıqda, heyvanların orta və aşağı dağətəyi sahələrə miqrasiyası başlayır. Yazda isə 

geriyə miqrasiya edilir. Ancaq bəzi məlumatlara görə cavan heyvanlarla birlikdə bəzi yaşlı erkəklər də müəyyən 

qrup halında dağətəyi ərazilərdə qalaraq, çox gizli həyat tərzi keçirirlər.  

2001-ci ildən Naxçıvan MR-də ova qoyulan qadağa və mühafizənin düzgün təşkili nəticəsində 

muflonların baş sayı xeyli dərəcədə artıb.  Naxçıvan Muxtar Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətləri 

Nazirliyinin, Beynəlxalq təşkilat olan WWF-lə (Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondu) birlikdə AMEA Naxçıvan 

Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən 2021- ci ilin dekabr ayından 2022-ci ilin fevral 

aylarında aparılan monitorinq nəticələri də bir daha bunu subut edir.  

Bütün bunlar bir daha Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisinin unikallığını və orijinallığını göstərir. 

Buranın təbii zənginliyinin qorunması və artırılması bu müqəddəs diyarda yaşayan indiki və gələcək nəsillərin 

başlıca borcudur. Naxçıvanın çox maraqlı və dəyərli olan təbiətinin qorunması təkcə Azərbaycan və Qafqaz 

üçün deyil bütün Dünya üçün vacibdir! 

 
525-ci qəzet. - 2022.- 1 iyun. - № 94. - S. 22. 
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Naxçıvan gerçəkliklərindən bəhs edən "NAXÇIVAN GERÇƏKLİKLƏRİ" 

 
İsmayıl Hacıyev, 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik 

 

Bu günlərdə "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktor müavini, Əməkdar jurnalist İxtiyar Hüseynlinin 

"Naxçıvan gerçəklikləri" adlı kitabı ilə tanış olmaq imkanı yarandı. Kitabın annotasiyasında yazıldığı kimi, 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişafının mühüm 

istiqamətləri, genişmiqyaslı quruculuq prosesi və bu diyarın əsas nailiyyətləri burada ətraflı işıqlandırılıb. 

İmzası geniş oxucu auditoriyasına yaxşı məlum olan, təhlili yazıları ilə diqqəti cəlb edən İxtiyar 

Hüseynlinin "Naxçıvan gerçəklikləri" kitabı onun səfər qeydlərinin doğurduğu təəssüratlarının mükəmməl 

nümunələridir. Naxçıvan gerçəklikləri bu diyara ayaq basan hər bir insanı təəccübləndirir. Bu gerçəklikləri 

görmək üçün Naxçıvana gələn çoxlu insanlara rast gəlmək mümkündür. 

Bəs qısa müddətdə bu gerçəkliklər necə yaradılmışdır? Bütün sahələrdə davamlı, dinamik, genişmiqyaslı 

dəyişikliklər necə baş vermişdir? Blokada şəraitində bunlar necə əldə edilmişdir? Cavabı axtarılan suallar 

çoxdur, çoxdan da çox. Yüzlərlə sənaye müəssisəsinin yaradılması, iki min kilometrə qədər asfalt yolun 

çəkilməsi, əkin sahələrinin 2 dəfədən çox artırılması, idxaldan ixraca keçilməsi, 100 faizlik qazlaşma, 1 SES-

dən 11 elektrik stansiyalarına keçilməsi, bərpaolunan enerjinin ilbəil artırılması, yaşıllaşdırmanın 6 faizdən 20 

faizə, xüsusi mühafizə olunan ərazilərin 27 faizə çatdırılması, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi... 

lider ölkənin lider bölgəsinə yüksəldilməsi nəyin hesabına olmuşdur? 

Akademik, Milli Məclisin deputatı İsa Həbibbəylinin ön söz müəllifi,  "Azərbaycan" qəzetinin baş 

redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar Sadıqovun redaktoru olduğu "Naxçıvan gerçəklikləri" kitabında bu 

nailiyyətlərin əldə olunmasının çətin və məsuliyyətli, eyni zamanda şərəfli yolu müfəssəl araşdırmalarla, 

peşəkar jurnalist yanaşması ilə şərh olunur. Göstərilir ki, Heydər-İlham Əliyev epoxasında müstəqil 

Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasətinin işığında Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun 

məqsədyönlü fəaliyyəti ilə muxtar respublikanın kompleks inkişafı təmin edilmişdir. 

Hər bir muxtar respublika sakininin qəti və obyektiv fikridir ki, Naxçıvan tarixin heç bir mərhələsində 

indiki qədər abad, güclü, müasir və inkişaf səviyyəsində olmamışdır. Naxçıvan indi çox böyük nümunə gücündə 

olan lider bölgədir. Bunu rəsmi statistik məlumatlar təsdiq etdiyi kimi, hər bir sakin, qonaq da görür və yüksək 

dəyərləndirir. 

"Naxçıvan gerçəklikləri" kitabının müəllifi də Naxçıvan səfərində bütün bunları müşahidə etmiş və ürək 

genişliyi ilə qələmə almış, nüfuzlu rəsmi dövlət qəzetimizdə jurnalist təəssüratlarına çevirmişdir. Sadəcə 

kitabdakı başlıqlara baxmaqla təəssüratların hansı səviyyədə olması haqqında fikir yürütmək olar: "Naxçıvanın 

inkişaf modeli", "Təhsilin inkişafında lider", "Naxçıvanda inkişaf kənddən başlayır", "Made in Nakhchivan", 

"Şanlı Naxçıvanın fədakar salnaməçiləri". 

Kitaba ön söz yazan akademik İsa Həbibbəyli fikrini belə izah edir: "Əməkdar jurnalist İxtiyar 

Hüseynlinin "Naxçıvan gerçəklikləri" kitabı sözün geniş mənasında Azərbaycan reallıqları haqqında yazılmış 

kitabdır. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafı 

ölkəmizin müasir yüksəlişinin göstəricilərindən biri olduğu üçün İxtiyar Hüseynli haqlı olaraq "Naxçıvan 

gerçəklikləri"ni müstəqil dövlətimizin inkişafının faktları və hadisələri səviyyəsində təqdim edir... Müəllif 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında qazanılan nailiyyətləri ölkəmizin digər regionları ilə müqayisəli şəkildə 

təqdim edir, blokada şəraitində fəaliyyət göstərən bu diyarda böyük əzmkarlıq sahəsində əldə edilmiş mühüm 

nəticələri oxuculara çatdırır..." 

Müəllif "Naxçıvanın inkişaf modeli" bölməsində lider ölkənin lider bölgəsini Prezident İlham Əliyevin 

sözləri ilə təqdim edir: "Muxtar respublika inkişafa görə Azərbaycanda liderdir... Naxçıvan Muxtar Respublikası 

son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordçu bölgədir". 

Rekordçu bölgənin rekord göstəriciləri rəqəmlərin köməyi ilə təqdim edilir və bu, oxucuda böyük inam 

yaradır. Belə ki, müstəqillik illərində muxtar respublikada ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 69 dəfə, 

sənaye məhsulunun həcmi 117 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 15 dəfə, informasiya və rabitə 

xidmətlərinin həcmi 141 dəfə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 348 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 
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27 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 49 dəfə, əhali gəlirləri 61 dəfə artıb. Göründüyü kimi, artım faizlə yox, 

dəfələrlə baş vermişdir. 

Kitabda çox haqlı olaraq muxtar respublikanın enerji təhlükəsizliyi önə çəkilir və qeyd edilir ki, vaxtilə 

çıraq işığında oturan Naxçıvan indi enerji ixracatçısıdır. Belə bir fakt da ciddi maraq doğurur: elektrik enerjisinə 

olan tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ və bərpaolunan enerji mənbələri hesabına ödənilir. 

Müəllif muxtar respublikada əldə olunan nailiyyətləri həm təhlil edir, həm də faktlarla təqdim edir. Aydın 

olur ki, muxtar respublikada 384 adda məhsul istehsal edilir və 350 növdə məhsula olan tələbat yerli istehsal 

hesabına ödənilir. Muxtar respublikada son illərdə 232 elm və təhsil ocağı, 642 mədəniyyət, səhiyyə, idman 

obyekti inşa olunub, 109 körpü, 352 inzibati bina, 61 nasos stansiyası, 328 subartezian quyusu tikilib. 98 min 

775 iş yeri açılıb. 1346 istehsal və xidmət sahəsi yaradılıb. Ümumi daxili məhsulun həcmi 3 milyard manatı 

ötüb, 1 milyard 70 milyona yaxın sənaye məhsulu, 573,4 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

edilib, 355 sosial və inzibati obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Kitabda Böyük Zəfərin 

qazanılmasında naxçıvanlı igidlərin qəhrəmanlıqlarına da geniş yer ayrılıb. 

Naxçıvanın uğur formulu, onun mahiyyəti və bu formulun əsl zəmini aşağıdakı kimi təhlil edilir və 

xarakterik cəhətləri göstərilir: "Prezident İlham Əliyevin regionun geosiyasi vəziyyətini, xüsusi çətinliklərini 

nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasına daim böyük diqqət və qayğı göstərməsi buradakı inkişafı ardıcıl 

olaraq stimullaşdırır. Naxçıvandakı böyük və hərtərəfli inkişaf həm də yorulmaz fəaliyyətin və məqsədyönlü 

idarəetmənin qanunauyğun nəticəsidir. Eyni zamanda Naxçıvan əhalisinin dövlətçilik və quruculuq 

proseslərində yorulmadan fəal iştirakı paralel şəkildə davam etdirməsi də Naxçıvanın yüksəlişini təmin edir". 

Müəllifin çox maraqlı təhkiyə üsulu hər fəsildə diqqət çəkir. "Təhsilin inkişafında lider" fəslində 

"Naxçıvanın ucqar dağ kəndlərinin şagirdləri bilik səviyyəsinə görə Azərbaycan miqyasında necə davamlı 

rekordçu olurlar?" - sualına cavab axtarılır, maraqlı müqayisələrlə, təhlillərlə məsələyə cavab verilir. Müəllif ilk 

növbədə bunu təhsillə, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə göstərilən dövlət qayğısı ilə 

əlaqələndirir: "Naxçıvanda ən ucqar yaşayış məntəqəsində, ən hündür dağ kəndində belə iki-üçmərtəbəli, tam 

isidilən, dərslikdən kompüterə, idman zalından laboratoriyalara qədər müasir təhsil üçün tələb olunan bütün 

vasitələrlə təmin olunan orta məktəblər tikilib. Hələ kəndlərdə üçmərtəbəli musiqi məktəblərini görmək də 

böyük təəccüb yaradır". Müəllif fikrini faktların köməyi ilə əsaslandırır. Aydın olur ki, son onilliklərdə muxtar 

respublikada 200-dən artıq məktəb binası istifadəyə verilib, hamısı da ən müasir səviyyədə. 53 mindən çox 

şagirdin təhsili və tərbiyəsi ilə 7257 müəllim məşğul olur. 5700-dən artıq kompüter və 650-dən artıq elektron 

lövhə şagirdlərin istifadəsinə verilib. Müxtəlif muzey və mərkəzlərdən deyilən interaktiv dərsləri 200-dən çox 

məktəbdə şagirdlər eyni zamanda dinləyirlər. 22 mindən çox şagird 103 ümumtəhsil məktəbində STEAM 

təhsilinə cəlb olunub... Bütün bunlardan sonra təhsildə qazanılan uğurlar həm faktlarla təqdim edilir, həm də 

təhlil edilir. Məsələnin mahiyyəti, qoyulan sualın cavabı istər-istəməz aydınlaşır. 

Təhsildən danışarkən Naxçıvan Dövlət Universitetində əldə olunan nailiyyətlər də geniş təhlil edilir və 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hələ vaxtı ilə dediyi bir fikri önə çəkilir: "Çox xoşbəxtəm ki, mən bu 

universitetin yaranmasının təməlini qoyanlardan biri və onun təşəbbüskarıyam. Böyük iftixar hissi keçirirəm ki, 

əsasını qoyduğumuz bu gözəl təhsil ocağı indi böyük şöhrətə malikdir. Naxçıvan təhsili, məktəbi mənim üçün 

əzizdir. Naxçıvan Dövlət Universiteti isə Naxçıvan təhsilinin zirvəsidir". Prezident İlham Əliyev də Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin inkişafından, dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələri ilə çox yaxşı işgüzar əlaqələrindən, 

nüfuzlu təhsil müəssisələrindən biri kimi bəhs etmişdir. Kitabda NDU-nun təhsil göstəricilərinə, yeni 

innovasiyaların tətbiqinə, beynəlxalq əlaqələrinə, əldə etdiyi elmi yeniliklərə geniş yer verilmişdir. 

"Naxçıvanda inkişaf kənddən başlanır" məqaləsində kəndlərdə aparılan quruculuq işlərinə, əhalisinin 

rifah halının yaxşılaşdırılmasına, "smart-ağıllı model" tətbiqinə görə də Azərbaycanda lider, rekordçu bölgə 

olduğu qənaətinə gəlinmişdir. Dağ kəndlərində baş vermiş dəyişikliklər müəllifi yaxşı mənada təəccübləndirmiş 

və kitabda buna əhəmiyyətli yer vermişdir. Məlumdur ki, Naxçıvanda uzun illərdir inkişafın əsas prioriteti kimi 

kəndlər nəzərə alınır və bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Ona görə də Naxçıvan yalnız inkişaf dinamikası 

baxımından deyil, həm də kəndlərin abadlığına, quruculuğuna, əhalisinin rifahına, müasirliyinə, təminatına görə 

Azərbaycanda lider bölgədir. Ümumiyyətlə, muxtar respublika əhalisinin 65 faizi, yəni 300 minə yaxın insan 

kəndlərdə yaşayır. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin təbirincə desək, muxtar respublikada Azərbaycanın 

liderlik nümunəsi yaradılıb. Bu liderlik kəndlərin nümunəsində özünü qabarıq göstərir. 
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"Made in Nakhchivan" bölməsində həmin marka ilə Naxçıvanda istehsal edilən çox çeşidli məhsulların 

dünyanın 22 ölkəsinə göndərilməsindən bəhs edilir. Dövlət qayğısı - sahibkar məsuliyyəti nəticəsində Naxçıvan 

məhsulları beynəlxalq sərgilərdə rəğbətlə qarşılanır. "Made in Nakhchivan" markası ilə 102 müəssisənin 171 

növdə və 1330 çeşiddə beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilərək xarici bazarlara ünvanlanmasına və 

hazırlanmış məhsullarının regionda 21 modeldə avtomobil istehsal edilməsinə dair məlumatlar burada ardıcıl 

olaraq uğurlu sənayeləşdirmə layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqələndirilir. Təsadüfi deyildir ki, 2022-ci il 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında "Sənayeləşmə ili" elan edilmişdir. 

"Şanlı Naxçıvanın fədakar salnaməçiləri" bölməsi naxçıvanlı jurnalistlərin, mətbuat və nəşriyyat 

işçilərinin fəaliyyətlərinə həsr edilmişdir. Müəllif bu bölmədə jurnalistlərin peşəkarlığı və məhsuldar 

fəaliyyətlərini muxtar respublikada mətbuatın inkişafına göstərilən qayğı və onlar üçün yaradılmış əlverişli iş 

şəraiti ilə izah edir. Muxtar Respublikanın əsas rəsmi dövlət mətbuatını təmsil edən "Şərq qapısı" qəzetinin 

Azərbaycanda ən böyük binası, ən müasir texnologiyalara malik müstəqil olan mətbuat orqanı olaraq təqdim 

edilməsi də həmin istiqamətdə həyata keçirilən düşünülmüş siyasətin nəticəsidir. "Əcəmi" nəşriyyatı, Naxçıvan 

Televiziyası, "Kanal-35", "Naxçıvanın səsi" radiosu, "Nuhçıxan" İnformasiya Agentliyi, rayonlarda nəşr olunan 

qəzetləri Yeni Naxçıvanın nailiyyəti, yüksəliş, quruculuq salnaməsini yaradanlar kimi təqdim edir. Çünki 

salnaməçilərin yazdıqları gələcəyə ünvanlanan tarixdir. 

Beləliklə, "Naxçıvan gerçəklikləri" Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında son 30 ilə yaxın bir 

müddətdə baş verən əsaslı və ciddi dəyişikliklərdən bəhs edən, bu gerçəklikləri professional səviyyədə oxucuya 

çatdıran dəyərli əsərdir. Burada jurnalist müşahidələri ilə yanaşı, tədqiqat xarakterli ciddi ümumiləşdirmə və 

müqayisələrə də yer verilmişdir. 

Kitabda müəllifin ilk fikirlərindən - "daim yüksəklikdə olan, torpağının altı tarixin möcüzələrini, üstü isə 

inkişafın möcüzələrini yaşadan, mistika ilə gerçəkliyi, ənənələrlə modernliyi, əzmkarlıqla nailiyyəti, zəhmətlə 

nəticəni, gedilən yolun uğur hesabatı ilə sabahın düzgün hədəflərini ləyaqətlə birləşdirən göz bəbəyimiz... 

Nuhçıxandayıq, Nəqşi-Cahandayıq, Naxçıvandayıq, muxtar respublikadayıq..." -  başlamış, "möhtəşəm tarix, 

modern quruculuq, inkişafın liderliyi" - nəticəsinə qədər Naxçıvan həqiqətləri ürəkdən gələn dolğunluq və 

səmimiyyət ilə təqdim edilir. 

Çünki ürəkdən gələn fikirlər ürəklərə yol tapır. "Naxçıvan gerçəklikləri" kitabı kimi... 
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Tədqiqatın məqsədi - Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətinin 

təhlil edilməsi, yaranan müsbət meyillərın iqtisadiyyata təsirinin müəyyən edilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası - Muxtar Respublikada aparılan iqtisadi diversifikasiya prosesinin qurulması və həyata 

keçirilməsi üsulları, onların elmi ümumiləşdirilməsi. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmiş müsbət meyillərin gələcəkdə də tətbiq 

olunması vasitəsi ilə diversifikasiya prosesinin genişləndirilməsi və sürətləndirilməsi reallaşdırılacaqdır. 

Tədqiqatın nəticələri - Muxtar Respublika iqtisadiyyatında diversifikasiyanın sürətləndirilməsi üçün təklif 

edilənlərin istifadəsi bu prosesin yüksək səviyyədə icra olunmasına təkan vermişdir. Paralel olaraq bu amillər 

iqtisadiyyatda innovativ üsulların tətbiqinə geniş şərait yaratmış və dinamikasını şərtləndirmişdir. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - Məqalədə nəzərdən keçirilən məsələ, yəni Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətinin təhlili ilk olaraq tərəfimizdən faktiki hesabat göstəriciləri 

əsasında orijinal xarakter daşıyaraq aparılmış və əldə olunan nəticələr yenidir. 

Açar sözlər: diversifikasiya, islahatlar, Yol Xəritəsi, inkişaf konsepsiyası, iqtisadi dinamika 

 

Giriş 

 

Əsası hələ 2014-2015-ci illərin böhranından əvvəl qoyulan diversifikasiya prosesləri Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iqtisadiyyatın dinamik inkişaf yoluna qoyulmasında həlledici rol oynamışdır. Belə ki, 2012-ci 

ildə qəbul edilmiş olan “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası əsasında startı verilən 

diversifikasiya prosesləri səmərəli dövlət tənzimlənməsinə və yetkin bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi 

modelin formalaşmasından başlamışdır. Belə bir modelin formalaşması strateji hədəflərə nail olunmasında 

əhəmiyyətli rola malikdir. Dünya təcrübəsi sübut edir ki, diversifikasiya proseslərinin uğurlu səmərəli nəticələrə 

gətirib çıxarması məhz belə bir modelin tətbiq olunması vasitəsi ilə Norveç, Malayziya, Sinqapur, Birləşmiş 

Ərəb Əmirlikləri, Botsvana və s. kimi ölkələrdə özünü doğrultmuşdur. Çünki bu modelin formalaşması 

diversifikasiya prosesləri üçün zəruri olan, uyğun şəraitin yaradılmasını təmin edir. [1, səh 28]. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında həyata keçirilən iqtisadiyyatın diversifikasiyası prosesi iqtisadi 

dinamika prosesinin ən zəruri elementi kimi qiymətləndirilməli, onun yaratmış olduğu müsbət meyillər 

səmərəlilik və gəlirlilik prizmasından geniş imkanlar yaradan faktorlar kimi təhlil olunmalıdır. [2, s. 23]. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyatda inkişaf etmiş sahələrin sayı çox olduqca, inkişaf daha da 

dinamik olur, diversifikasiya prosesini təşkil etmək, idarə etmək, tənzimləmək daha da asanlaşır. Nəticədə 

diversifikasiya fəaliyyəti genişlənir, sürətlənir və qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq imkanları çoxalır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan diversifikasiya prosesinin təhlili göstərir ki, bu prosesin 

sürətlə yayılma effekti iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edərək dayanıqlı dinamizm yaratmış, onun 

geoiqtisadi məkanda mövqeyinin möhkəmlənməsini təmin etmişdir. 

 

Muxtar Respublika iqtisadiyyatının makroiqtisadi göstəricilərinin 

dinamikasının müasir vəziyyətinin təhlili 

 

İstənilən iqtisadi subyektin, sahənin, sektorun, ölkənin inkişafını xarakterizə edən çoxsaylı iqtisadi 

göstəricilər mövcuddur. Həmin göstəricilərin səviyyəsindən, dinamikasından və s. asılı olaraq inkişafa dair 

xarakteristika vermək, mövcud olan mənfi və müsbət meyillərin yaranma səbəblərini müəyyən etmək, gələcək 
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üçün proqnozlar vermək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan iqtisadi diversifikasiyanın müasir 

vəziyyətini təhlil etmək üçün bu prosesin təsiri altında formalaşan bir sıra iqtisadi göstəricilərin dinamikasını 

təhlil etmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Muxtar Respublikanın uzun müddət iqtisadi blokada şəraitində 

olmasına baxmayaraq burada iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı fəaliyyət hələ 2014-2015-ci il böhranından əvvəl 

başlamışdır. Həmin dövrdə respublika iqtisadiyyatında dayanıqlığın möhkəmləndirilməsi, gələcək dövr üçün 

strateji məqsədlər olan davamlığın təmin edilməsi, kredit qabiliyyətliliyin yüksəldilməsi mühüm məqsəd kimi 

qarşıya qoyulmuşdur. Onların icra olunması inkişaf üçün əsas mənbə olan ÜDM-in həcminin artırılmasının 

təmin edilməsindən başlamışdır. 

ÜDM-in həcminin davamlı olaraq hər il artan dinamikaya malik olması Muxtar Respublikada aparılan 

uğurlu, iqtisadi diversifikasiyanın bariz nümunəsidir. (Cədvəl 1) 

 

Cədvəl 1 

1917-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal olunmuş 

ÜDM-in və adambaşına düşən ÜDM-in dinamikası 

№ Göstəricilər 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

ÜDM-in həcmi 

(mln man) 
2701663.0 2773020.5 2839650.0 2907810.5 3016315.0 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə 

(min manatla) 
+119301.6 +71357.5 +66629.5 +68160.5 +108504.5 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə 

%-lə 
+4.61 +2.64 +2.4 +2.4 +3.7 

2 

Adambaşına düşən ÜDM 

(manatla) 
5990.4 6101.3 6201.5 6310.4 6544.5 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə 

(min manatla) 
+210.7 +110.9 +100.2 +108.9 +234.1 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə 

%-lə 
+3.6 +1.85 +1.64 +1.7 +3.7 

Mənbə (3): Cədvəl. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, təhlil edilən son beş il, yəni 2017-2021-ci illər ərzində Muxtar 

Respublikada ÜDM-in həcmində hər il artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur. Belə ki, Muxtar 

Respublikada istehsal edilən ÜDM-in həcmi 2017-ci ildə 2701663,0 min manat təşkil etmişdir. Onun həcmi 

əvvəlki il ilə müqayisədə 119301,6 min manat və ya 4,61% artmışdır. 2018-ci ildə bu göstərici 2773020,5 min 

manat təşkil etmiş, əvvəlki il ilə müqayisədə 71357,5 min manat və ya 2,04% artmışdır. 2019-cu ildə ÜDM-in 

həcmi əvvəlki il ilə müqayisədə 66629,5 min manat və ya 2,4% artaraq 2839650,0 min manat təşkil etmişdir. 

Dinamika növbəti ildə də davam etmişdir. Belə ki, təhlil edilən göstərici 2020-ci ildə əvvəlki il ilə müqayisədə 

68160,5 min manat və ya 2,4% artaraq 2907810,5 min manata çatmışdır. Təhlil edilən sonuncu 2021-ci ildə 

ÜDM-in həcmi əvvəlki il ilə müqayisədə 108504,5 min manat və ya 3,7% artaraq rekord məbləğə çatmışdır. 

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi iqtisadi diversifikasiyanın vəziyyətini əks etdirən ən mühüm 

göstəricilərindən biri ÜDM-in artan dinamikası olduğundan diversifikasiya siyasətini reallaşdıran bütün ölkələr 

bu göstəricinin yüksək səviyyədə təmin olunmasına çalışırlar. Bu baxımdan da demək olar ki, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ÜDM-in artan dinamikası uğurlu diversifikasiya siyasətinin aparıldığını sübut edən 

elementlərdən biridir. 

Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya siyasətinin müasir vəziyyətini xarakterizə edən 

göstəricilərdən biri də adambaşına düşən ÜDM-in dinamikasıdır. Cədvəl 1-in göstəricilərindən aydın olur ki, 

onun səviyyəsi təhlil edilən 2017-2021-ci illər ərzində hər il artan dinamikaya malik olmuşdur. Əvvəlki il ilə 

müqayisədə bu göstərici 2017-ci ildə 210,7 manat və ya 3,6% artaraq 5990,4 manat, 2018-ci ildə 110,9 manat 

və ya 1,85% artaraq 6101 manat, 2019-cu ildə 100,2 manat və ya 1,64% artaraq 6201,5 manat, 2020-ci ildə 

108,9 manat və ya 1,7% artaraq 6310,4 manat, 2021-ci ildə isə 234,1 manat artaraq 6544,5 manat təşkil 
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etmişdir. Göründüyü kimi bu göstərici ən yüksək artım səviyyəsinə 2021-ci ildə çatmışdır. Bunun səbəbi isə 

2021-ci ildə ÜDM-in rekord səviyyəyə çatması ilə əlaqədar olmuşdur. 

Bu göstəricinin səviyyəsinin artması iqtisadiyyatın sahələrində iqtisadi fəallığın artmasını şərtləndirən ən 

mühüm göstəricilərdən biridir. İqtisadi fəallığın artması öz növbəsində sahələrdə diversifikasiyanın 

genişlənməsini və sürətlənməsini təmin edir. Sahələrin paralel olaraq diversifikasiya olunması isə iqtisadiyyatın 

bir sahə üzrə ixtisaslaşmasının qarşısını alır. [2, səh 19]. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətini xarakterizə edən 

göstəricilərdən biri də özəl müəssisələrin fəaliyyət göstəriciləridir. (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. 

1917-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında özəl müəssisələrin payına düşən 

ÜDM-in dinamikası 

№ Göstəricilər İllər 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Muxtar Respublikada özəl 

müəssisələrin payına düşən 

ÜDM (min manatla) 
2361648.6 2409858.6 2471192.5 2510071.8 2627210.4 

-əvvəlki il ilə müqayisədə 

dəyişmə (min manatla) (+;-) 
+115284.7 +48210.0 +61333.9 +38879.3 +117738.6 

-əvvəlki il ilə müqayisədə 

dəyişmə %-lə 
+5.13 +2.04 +2.5 +1.6 +4.7 

2 
Özəl müəssisələrin ÜDM-də payı 

(faizlə) 
87.4 86.9 87.0 86.3 87.1 

Mənbə(3). Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Cədvəl 2-nin göstəricilərindən aydın olur ki, Muxtar Respublikada təhlil edilən 2017-2021-ci illər ərzində 

özəl müəssisələrin payına düşən ÜDM-in həcmi yüksək səviyyədə formalaşaraq 2017-ci ildə 87,4%, 2018-ci 

ildə 86,9%, 2019-cu ildə 87,0%, 2020-ci ildə 86,3%, 2021-ci ildə isə 87,1% olmuşdur. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, istənilən ölkədə sahibkarlıq, özəl müəssisələrinin sayının artması, onların 

fəaliyyətinin genişlənməsi sonda onların iqtisadiyyata təsirini artırır, onlar iri ixracatçılara çevrilirlər. Onlar yeni 

yaranarkən iri potensiala malik olmasalar da sonradan yüksək inkişaf səviyyəsinə çataraq ölkədə ÜDM-in 

formalaşmasında təsir gücünə malik olurlar. (4, səh 30 ). Onlar diversifikasiya prosesləri nəticəsində 

məhsuldarlığı artıraraq ÜDM-in formalaşmasında və artırılmasında fəal iştirakçıya çevrilirlər. 

Cədvəl 2-nin göstəricilərindən məlum olur ki, 2017-2021-ci illər ərzində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında fəaliyyət göstərən özəl müəssisələrin payına düşən ÜDM həcmi əvvəlki il ilə müqayisədə 

2017-ci ildə 115284,7 min manat və ya 5,13% artaraq 2361648,6 min manata, 2018-ci ildə 48210,0 min manat 

və ya 2,04% artaraq 2409858,6 min manata, 2019-cu ildə 61333,9 min manat və ya 2,5% artaraq 2471192,5 min 

manata, 2020-ci ildə 38879,3 min manat və ya 1,6% artaraq 2510071,8 min manata, 2021-ci ildə 117138,6 min 

manat və ya 4,7% artaraq 2627210,4 min manata çatmışdır. Özəl müəssisələrin ÜDM-də payının artması və hər 

il artan dinamikaya malik olması özəl müəssisələrin Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya proseslərinin 

aparıcı qüvvəsinə çevrilməsini əks etdirir. Bu baxımdan da özəl müəssisələrin fəaliyyətinin genişləndirilməsi 

diversifikasiya prosesinin vəziyyətinə təsir edən mühüm amil kimi çıxış edir. 

Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya proseslərinin qiymətləndirilməsi, onun müasir vəziyyətinin 

təhlil olunması üçün nəzərdən keçirilməli mühüm məsələlərdən biri də 2017-2021-cı illərdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say 

dinamikasıdır. Bu göstəricinin yaxşılaşması, dinamikasının mövcud olması diversifikasiya prosesləri üçün 

vacib olan struktur amillərinin, xüsusən də əhalinin, mövcud insan kapitalının işgüzar dövriyyəyə cəlb olunması 

ilə bağlı problemlərin həlli yolunda yüksək rola malikdir. Bu istiqamətdə aparılan fəaliyyət hüquqi şəxslərin 

sayının artırılması və eyni zamanda fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin sayının artırılması vasitəsilə 

diversifikasiya proseslərinin genişləndirilməsinə yönəldilmişdir. Bu baxımdan həmin göstəricilərin 

dinamikasının təhlili zəruridir. (Cədvəl 3). 
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Cədvəl 3 

1917-2021-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin və fərdi 

sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say dinamikası 

№ Göstəricilər İllər 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Muxtar Respublikada fəaliyyətdə olan 

hüquqi şəxslər (ədədlə) 
1946 1976 2052 2086 2108 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) ədədlə +43 +30 +76 +34 +22 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (%-lə) +2.25 +1.54 +3.8 +1.6 +1.05 

2 

Muxtar Respublikada fərdi sahibkarlıqla 

məşğul olan fiziki şəxslərin sayı (nəfər) 
26217 28537 32130 34350 34460 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) nəfərlə +2171 +2320 +3593 +2220 +110 

-əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (%-lə) +9.02 +8.84 +12.6 +6.9 +0.32 

Mənbə (3): Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Cədvəl göstəricilərindən aydın olur ki, Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya prosesinin 

hərəkətverici qüvvəsi olan həm hüquqi şəxslərin, həm də fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say 

dinamikasında artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur. Belə ki, 2017-2021-ci illər ərzində 

fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin sayı əvvəlki il ilə müqayisədə 2017-ci ildə 43 ədəd və ya 2,25% artaraq 1946 

ədədə, 2018-ci ildə 30 ədəd və ya 1,54% artaraq 1976 ədədə, 2019-cu ildə 76 ədəd və ya 3,8% artaraq 2052 

ədədə, 2020-ci ildə 34 ədəd və ya 1,6% artaraq 2086 ədədə, 2021-ci ildə isə 22 ədəd və ya 1,05% artaraq 2108 

ədədə çatmışdır. 

Təhlil edilən dövr ərzində digər bir göstərici olan fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say 

dinamikasında da artım müşahidə olunmuşdur. Bu göstərici əvvəlki il ilə müqayisədə 2017-ciildə 2171 nəfər və 

ya 9,02% artaraq 26217 nəfərə, 2018-ci ildə 2320 nəfər və ya 8,84% artaraq 28537 nəfərə, 2019-cu ildə 3593 

nəfər və ya 12,6% artaraq 32130 nəfərə, 2020-ci ildə 2220 nəfər və ya 6,9/o artaraq 34350 nəfərə, 2021-ci ildə 

isə i 10 nəfər artaraq 34460 nəfərə çatmışdır. Bu say Muxtar Respublika iqtisadiyyatında rekord saydır. Qeyd 

edilən göstəricilərin dinamikası özəl sektorun davamlılığını təmin etməklə yanaşı diversifikasiya prosesinin 

genişlənməsinə təkan vermişdir. 

Muxtar Respublikada aparılan diversifikasiya prosesinin mühüm elementlərindən biri də iqtisadiyyatda 

innovativ üsulların tətbiqi vasitəsi ilə səmərəli nəticələrə nail olunmasından ibarətdir. Bu baxımdan Muxtar 

Respublikada 2017-2021-ci illərdə mövcud olan bankomatların və pos-terminalların say dinamikasının nəzərdən 

keçirilməsi vacibdir. 

 

(Cədvəl 4) 

Cədvəl 4 Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1917-2021-ci illərdə mövcud olan 

bankomatların və pos-terminalların sayının dinamikası 

№ Göstəricilər İllər 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Bankomatların sayı, ədədlə 104 106 106 108 110 

əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) %-lə +5.1 +1.9  + 1.88 +1.85 

2 
Pos-terminalların sayı, ədədlə 1326 1410 1416 1420 1432 

əvvəlki ilə nəzərən dəyişmə (+;-) %-lə +10 +6.3 +0.42 +0.28 +0.8 

3 

3.1 

Bankomatların yerləşməsi, ədədlə 

O cümlədən; 

-Naxçıvan şəhərində 

58 59 59 60 61 

 -cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 55.76 55.66 55.66 55.55 55.45 

3.2 -rayon və kəndlərdə, ədədlə 46 47 47 48 49 

 cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 44.24 43.34 43.34 44.45 44.45 
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4 

4.1 

Pos-terminalların yerləşməsi, ədədlə 

-Naxçıvan şəhərində 
612 650 653 655 662 

 -cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 46.15 46.1 46.11 46.12 46.22 

4.2 
-rayon və kəndlərdə 714 760 763 765 770 

-cəmdə xüsusi çəkisi (%-lə) 53.85 53.9 53.89 53.88 53.78 

Mənbə (3). Cədvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Cədvəl 4-ün göstəricilərindən aydın olur ki, aparılan diversifikasiya prosesi nəticəsində bank tərəfindən 

həyata keçirilən innovativ xidmət həm paytaxt Naxçıvan şəhərində, həm də rayonlarda reallaşdırılmışdır. Belə 

ki, Muxtar Respublikada mövcud olan bankomatların 2017-ci ildə 58-i və ya 55,76%-i Naxçıvan şəhərində, 

qalan 46-sı və 44,24%-i rayon və kəndlərdə fəaliyyət göstərmişdir. Təhlil edilən illər ərzində bankomatların sayı 

6 ədəd artaraq 2021-ci ildə 110 ədədə çatmışdır. Onlardan 61-i Naxçıvan şəhərində, qalan 49-u isə rayon və 

kəndlərdə istifadə olunmuşdur. 

Təhlil edilən digər bir göstərici olan pos-terminalların sayında da təhlil edilən illər ərzində dinamika 

olmuşdur. Belə ki, onların sayı 2017-ci ildə 1326, 2018-ci ildə 1410, 2019-cu ildə 1416, 2020-ci ildə 1420, 

2021-ci ildə isə 1432 ədəd olmuşdur. Onların 2021-ci ildə yerləşməsi üzrə bölgüsü belə olmuşdur. 46,22 faiz və 

662 ədəd Naxçıvan şəhərində, qalan 770 ədəd və ya 53,78%-i isə rayon və kəndlərdə yerləşmişdir. Muxtar 

Respublikada pos-terminalların sayı 2017-ci ildən 2017-ci ilin sonuna qədər 106 ədəd artmışdır. Qeyd edilən 

göstərici diversifikasiya prosesinin struktur elementi olmaqla prosesin gedişini sürətləndirmişdir. 

 

Nəticə 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan iqtisadi diversifikasiya proseslərinin nəticəsi göstərir ki, 

2014-2015-ci il böhranından əvvəl başlayan bu proseslər dövlət tərəfindən müəyyən edilən sistemli tədbirlər 

çərçivəsində həyata keçirilərək özünün səmərəli nəticələrini göstərmişdir. Belə ki, Muxtar Respublikada həmin 

dövrdən başlayaraq əsas makroiqtisadi göstəricilərin ilbəil artımla müşahidə edilən dinamikası təmin 

olunmuşdur. Göstəriciləri təhlil edilən 2017-2021-ci illərdə isə diversifikasiya nəticəsində ən mühüm iqtisadi 

göstəricilərin, o cümlədən ÜDM-in həcminin, adambaşına düşən ÜDM-in, özəl müəssisələrin payına düşən 

ÜDM-in həcmi artaraq rekord səviyyəyə çatmışdır. Diversifikasiyanın genişlənməsini və sürətləndirilməsini 

şərtləndirən sahibkarlıq və özəl strukturların inkişafı Muxtar Respublikada qarşıda duran bütün vəzifələrin 

vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin etmişdir. Diversifikasiya proseslərinin hərəkətverici 

qüvvəsinə çevrilmiş olan hüquqi şəxslərin və eləcə də fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin say 

dinamikası təhlil edilən prosesin yüksək səviyyədə icra olunmasına təkan vermişdir. Bu proseslər paralel olaraq 

iqtisadiyyatda innovativ üsulların tətbiqinə geniş şərait yaratmış və dinamikanı şərtləndirmişdir. 
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Резюме 

 

Цель исследования - Анализ современного состояния экономической диверсификации в Нахичеванской 

Автономной Республике, выявление влияния возникающих тенденций на экономику. 

Методология исследования - Методы построения и реализации процесса диверсификации экономики в 

Автономной республике, их научное обобщение. 

Прикладная значимость исследования - Дальнейшее использование положительных тенденций, 

выявленных в результате исследования, будет способствовать расширению и ускорению процесса 

диверсификации. 

Результаты исследования - Использование выдвинутых предложений по ускорению диверсификации в 

экономике Автономной Республики стало толчком к реализации этого процесса на высоком уровне. В то же время 

эти факторы создали широкие условия для применения инновационных методов и обеспечили их динамику. 

Оригинальность исследования и научная новизна - Анализ современного состояния диверсификации 

экономики в Нахичеванской Автономной Республике впервые был проведен нами на основе фактических 

отчетных показателей и полученные результаты являются новыми. 

Ключевые слова: диверсификация, реформы, дорожная карта, концепция развития, экономическая 

динамика. 
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Summary 

 

The study’s goal - to assess the current stage of economic diversification in the Nakhchivan Autonomous Republic 

and to assess the economic impact of emerging favorable trends. 

Research methodology - Methods for constructing and implementing the Autonomous Republic's economic 

diversification process, as well as their scientific generalization. 

Practical importance of the study - Through the continuous use of the good tendencies found in the study, the 

diversification process will be increased and expedited. 

Research results - The usage of the planned proposals to speed the Autonomous Republic’s economic 

diversification has accelerated the process’ implementation. At the same time, these elements have conditioned the 

dynamics of creative methods and produced favorable conditions for their use in the economy. 

Originality and scientific novelty of the research - The article's topic, which includes an examination of the 

current situation of economic diversification in the Nakhchivan Autonomous Republic, was investigated for the first time 

using actual reporting indicators, and the findings are novel. 

Key words: diversification, reforms, Road Map, development concept, economic dynamics. 
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Naxçıvan - doğmalığın və gözəlliyin fövqündə 
 

Dilarə Adilgil 

 

Bu qədim diyar məni uzun zamandan bəri "çağırırdı" sanki. Amma özümdən asılı olmayan səbəblər 

üzündən qarşılıq verə bilmirdim. Nəhayət, gözəl bir may səhəri görüşümüz baş tutdu. Görüş də deməzdim... 

Böyük buluşma! Bu məkanın adı hələ yunan alimi Ptolomeyin əsərlərində keçirdi. Qədim əfsanəyə görə, 

Naxçıvan Nuh əyyamında böyük kufənkufdan sonra yaranıb və qədim insan məskənlərindən biri sayılır. 

Hamının bildiyi (bəlkə də bilmədiyi), tarixin üstündən qısa keçid bu qədər... 

Enişdən dərhal sonra Saat meydanında yerləşən otelimizə yollanarkən şəhərlə ötəri tanış oldum. Nuhun 

torpağında ilk gördüyüm onun simvollarından biri - İlandağ (Haçadağ) oldu. Taksi sürücüsü: "Arxasında da 

Əlincə yerləşir", - dedi. İlandağ şəhərin, demək olar hər yerindən görünən, hansı tərəfə getsən, ona döndüyün 

oriyentir olsa da, Əlincəni görə bilmədim. Haçadağ onu arxasında bir gözəl gizlədir, Əlincə də ona arxalanıb 

başı buludlarda göyə meydan oxuyurdu. Qeyd edim ki, Naxçıvanın dağları başqa bölgələrimizdəki dağ 

silsilələrindən köklü şəkildə fərqlənir. Elə əfsanə ilə həqiqətin qarışdığı zirvəsi haça dağ... Əsatirə görə, böyük 

daşqın zamanı, göz-gözü görməyəndə Nuhun gəmisi bu dağa toxunub və zərbdən dağın zirvəsi ikiyə haçalanıb. 

Mənə əzəmətli olduğu qədər müdrik gəldi. Yəqin ki, xarici görünüşündən, duruşundan dolayı... Yaşıl deyil. Boz 

da deyil... bəyaz-sədəfi... Eləcə tək dayanıb. Sanki bulud yerə düşüb. Rayonların dağlarla əhatə olunması adi 

haldır. Lakin böyük, müasir şəhərlərin, hətta meqopolislərin dağlarla şəkillənməsi elə bilirəm ki, onların şəhər 

statusuna bir qədər uyğun gəlmir. Bu mənzərədə şəhərə baxmaq nə qədər xoş olsa da... şəxsən mənim üçün 

ekzotikadır. Baxmayaraq ki, dağların əhatəsində kürəmizin necə və necə böyük şəhərləri salınıb... Uzağa 

getməyək, tarixi-mənəvi paytaxtımız Təbriz qırmızı torpaqlı dağlarla əhatələnmiş boşqaba bənzəyirsə, Tiflis üç 

tərəfdən dağlarla örtülmüş çökəklikdə və Qafqaz dağlarının tən ortasında yerləşir. Tyan-Şan dağlarının ətəyində 

yerləşən Qırğızıstan paytaxtı da "Tanrı dağları" ilə çərçivələnib. Naxçıvan şəhərinin dağları isə qonur, gümüşü 

rəngdədir. 

Şəhərdə ikinci diqqətimi çəkən məqam Koroğlunun heykəli oldu. Niyə məhz Koroğlunun? Naxçıvan 

heykəllər şəhəridir... Üç səbəbdən. Şəhərin girişində qoyulub və onun əsas aksessuarlarından biridir... Bu, ancaq 

üçüncü səbəbdir... İkincisi, Koroğlunun daş həllinin paytaxt Bakıdakı heykəlindən daha uğurlu alınmasıdır. İndi 

gələk birinci və əsas səbəbin üstünə... 1980-lərin sonlarında mənfur düşmənlərimiz Qarabağda baş qaldıranda 

Muxtar Respublika təcili bu olaya reaksiya verdi. Bakıda danışırdılar ki, naxçıvanlılar Koroğlunun abidəsini 

düzəldiblər. Şahə qalxmış Qıratın üstündə, əlində də Misri qılınc! Üzünü də çeviriblər Ermənistana sarı... 

Düşmənin gözünün odunu almaq üçün. Şəhərin keşiyini çəkir. Zəfərimizdən sonra xüsusi təbəssümlə 

xatırladım... 

Naxçıvanla yaxından tanışlığım isə onu bütün dünyada tanıdan müqəddəs Əshabi-Kəhfin ziyarəti ilə 

başladı. Hər ziyarətin məqamı var, onsuz olmaz. Necə can atsan da... Ziyarət sahibinin dəvəti olmalıdır. 

"Dəvətnamə"m... 1 mayda gəldi. Əshabi-Kəhfi, Duzdağı, ümumiyyətlə, Naxçıvanı gəzib, görüb, tanıyandan 

sonra haqqımızda formalaşmış qənaəti mən də təsdiqlədim... Biz doğrudan da, tariximizi, mədəniyyətimizi, 

eləcə də ədəbiyyatımızı dünya bir tərəfə qalsın, heç öz içimizdə tanıda bilmirik, bunun üçün lazımi qədər 

çalışmırıq. Lap sadəsi, ətrafımdan, yaxınlarımdan bu qədər adam Naxçıvana gedib, gəlib. Elə Naxçıvandan 

olanların özləri... Axı kitabdan oxumaq ayrı şeydir, gözü ilə görənin söhbətini dinləmək ayrı. "İstidir, soyuqdur, 

təmizdir, səliqəlidir"lə bitmir axı... Maraqlandırmaq, cəlb etmək, dəyərləri qabartmaq, dəvət etmək lazımdır. 

Buradan durub dünyanın o başına gedirik, vəsait, zaman xərcləyirik, amma öz ölkəmizdən xəbərimiz yoxdur 

(Düzdür, rahat quru yolun olmaması da böyük maneədir. Necə deyərlər, Naxçıvana qonaq yalnız "göydən 

düşür"). Bu barədə böyük Türkiyə həsəd aparılasıdır. Birinci yerdə - öz ölkələri, məmləkətləri! Əshabi-Kəhfi 

gəzərkən 2018-ci ildə səyahət etdiyim, dünyanın "Yeni 7 möcüzəsi"ndən biri olan möhtəşəm Petranı xatırladım 

və düşündüm ki, İordaniyanın vizit kartı sayılan, "daş tapmaca, daş akvarel, daş şahid" kimi adlarla mifləşdirilən 

Petra bəzi məqamlarda bizim Əshabi-Kəhfə əməlli-başlı uduzur... ("Xəzinənin öz evində basdırıldığını anlamaq 

üçün, hərdən dünyanı dolaşmaq lazım gəlir" - P.Koelyo). Subyektiv yanaşmanın mənə yad olduğunu bir tərəfə 

qoyub, Petranın əzəmətini kiçiltməməklə fikrimi əsaslandırmağa çalışım... Petranın ərazisi geniş, sıldırımları sıx 

və nəhayətsizdir. Amma yolu rahatdır, düppədüz. Heç yerə dönmürsən, burulmursan, qalxmırsan, düşmürsən. 
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Eləcə təbiətin gücünə heyrətlənə-heyrətlənə gedirsən. Əshabi-Kəhfin yolu o qədər uzun olmasa da çətindir, 

daşlıqdır, yoxuşdur, bəzən dar, bəzən sürüşkəndir. Belə riskli şəraitdə ritualları həyata keçirmək də var. 

Ziyarətgahın ən yüksək nöqtəsi olan "Cənnət bağı"na aparan yolun solundakı qayada nazik keçid var. Niyyəti 

olanlar buradan keçib 3 dəfə qayanın başına dolanır, hacət istəyirlər. Bu dağlıq-daşlıq yerin bizim 

düşündüyümüz "Ədn", ya "Firdövs" cənnəti ilə bir əlaqəsi görünmürdü. "Hikməti dərindədir", - deyə düşündüm. 

Çətinliklə qalxıldığından cənnət qapısına bənzədilməsi səbəbindən imiş.  

Naxçıvanın ikinci dünyayla bir məşhur yeri "Duzdağ" şəfa ocağıdır. Onun haqqında çox eşitmişdim. 

Amma o da mənə Əshabi-Kəhf kimi barəsində danışılanlardan, edilən təsvirlərdən müqayisəedilməz dərəcədə 

güclü təsir bağışladı. Hər ikisi Allah-Təalanın insanlara ərmağanıdır. Dağların qəlbi ovulmuş, yeraltı tunellər 

salınmış, qədim duz mədənlərinin bazasında əsl sağlamlıq mərkəzi yaradılmışdı. Məna etibarı ilə mənə 

Alaniyanın "Damlataş" mağarasını xatırlatdı, lakin forma, məzmun bambaşqa idi (Dünyada bu tip sanatoriyalar 

mövcud olsa da, nümunəni gördüyümdən, bildiyimdən çəkirəm). Əslində, Damlataş bir az Duzdağa "oxşamağa" 

can atırdı. Mağaranın duzlu mühiti müalicəvi olsa da, daha çox muzey xarakterlidir. Tavanından, divarlarından 

sallanan mineralların, kristalların 15000 il yaşı var. Duzdağa da turist kimi daxil olub istədiyin qədər gəzə 

bilərsən. Alaniyanın sahil mağarasından fərqli olaraq, pulsuz-pənəsiz (Ancaq Naxçıvanda müşahidə etdiyim xoş 

nüansı ayrıca qeyd etmək istəyirəm. Burada böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün muzeylər ödənişsizdir). 

"Damlataş"da özünü müalicəxanadan çox nağıllar aləmində hiss edirsən. Mağara Ələddinin mağarası. Özü də 

yerləşir məşhur "Kleopatra" plyajında. Dənizdən çıxan sərinlənmək üçün özünü verir mağaraya. Özü də 

Damlataşın əsas salonu çox alçaqdır, irəliləmək ancaq dizi üstə mümkündür. Duzdağda isə fənərlərlə 

işıqlandırılmış enli "küçələr" müasir palatalara aparır. Yuxarı tənəffüs orqanlarının xəstəliklərindən əziyyət 

çəkən heç kəs buradan "əliboş" qayıtmır. Hər ikisini təbiət yaradıb, insan isə əl gəzdirib. "Duzdağ"ın müalicə 

üsulu isə çox sadədir... Yeraltı şaxtalarda gecələyirsən... Çarpayıda uzanıb bütün gecəni duzlu-yodlu hava ilə 

nəfəs alırsan. Vəssalam. Və şəfa tapırsan.  

Möminə xatun türbəsinə xalq arasında Atabəy məqbərəsi, Atabəy günbəzi də deyilir. "Nəinki yaxşı qalıb, 

həm də dünən tikilmiş kimi təzə görünür". Akademik V.M.Alpatovun "Möminə xatun"a verdiyi qiymət və 

dəyərə nəsə əlavə etmək çox çətindir. "Bu cür kamillik o dövrlərdə Orta Avropa arxitekturasında rast gəlinmir... 

Firdovsinin "Şahnamə", Nizaminin "Leyli və Məcnun"u kimi Naxçıvandakı bu məqbərə də bəşəri mahiyyəti ilə 

fərqlənir". Əcəminin, onun özündən xatirə qoyduğu "Möminə xatun"un ətrafında gör kimlərin adları çəkilir, 

hansı ruhlar dolaşır... Atabəy Şəmsəddin Eldəniz, onun oğlu Cahan Pəhləvan, Azərbaycan intibahının 

nümayəndələri, memarın müasirləri - Qətran Təbrizi, Xətib Təbrizi, Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Məhsəti... 

Əcəmidən 300 il sonra yaşamış davamçısı - məşhur memar Sinan... "Qılınc və qələm"i yenidən oxumaq 

istədim... Əlimi qədim daşlara çəkirəm, (bəlkə elə bu daşlara yuxarıda adlarını sadaladıqlarımın əli dəyib?) 

səsini dinləyirəm. Mən bunu kortəbii, instinktlə edirəm. Amma son zamanlar arxeoloji obyektlərin səsini 

professionallar dinləyir. Daim inkişafda olan arxeologiyanın arxeoakustika adlanan yeni sahəsi elm aləmində 

inanılmaz nəticələr göstərir. Bir anlığa özünüzü türbənin inşa olunduğu zamanın içərisində görün... Fəhlələrin 

danışığı, memarın göstərişləri, atların, itlərin səsi ümumi bir fonda qarışır və divarlara hopur. Və akustik fizika 

və ya areologiya kompüter texnologiyaları vasitəsilə keçmişin səsini bərpa edir... Türbənin sərdabə hissəsində 

1953-cü ilə qədər xatunun məzarı olub. Arxeoloji qazıntı adı ilə nəşin qalıqları, habelə bir sıra qiymətli əşyaların 

Sankt-Peterburqa aparıldığı söylənilir.  

Naxçıvanda nə qədər heykəl varmış!.. Bu torpağın görkəmli övladları daş abidələrə dönüb qədim şəhərin 

yeni küçələrində əbədi düşüncələrə dalmışlar. Xalqın mənəviyyatı və estetikası yaratdığı monumentlərdən də 

məlum edir. Bir var üzdəniraq qonşularımız kimi köhnə və yeni faşistlərə abidə ucaldasan, bir də var, işıqlı 

düşüncə, təfəkkür sahiblərinə. Cəlil Məmmədquluzadənin, Bəhruz Kəngərlinin abidələrinə baxarkən bu fərqi bir 

daha hiss elədim... Bəs bu türk qardaşlarımız demiş, hansı mübarək dəhadır? Əcəmi ibn Əbubəkr Naxçıvani... 

Təxmin etdiyim kimi, türbəyə, "Əcəmi seyrəngahı" deyilən əraziyə yaxın. Dədə Qorqudun abidəsi həm sadə, 

eyni zamanda, emosional düşünülmüşdür. Əlində qopuzu kötük üzərində oturub. Ümumiyyətlə, Naxçıvandakı 

heykəllər tam fərqlidir. Ölçüsü, rəngi, əlavə komponentləri, ətrafının dizaynı ilə... Və əlbəttə ki, Heydər 

Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılan heykəli. Bu möhtəşəm abidədən başqa, Heydər Əliyevin hələ sağlığında, 

o dövrdəki rəsmi ənənəyə əsasən və istisna hal olaraq öz razılığı ilə Naxçıvanda büstü də qoyulmuşdu. Möminə 

xatun meydanında qoyulan büstün hündürlüyü 3 metr olmasına baxmayaraq, daha uca təsir bağışlayır. O qədər 

ki, dağlar belə büstdən alçaq görünür. "Böyük heykəllərin kölgəsi də böyük olur". Həm də unutmayaq ki, 
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dövlətimizin memarı gəncliyində memar olmaq arzusunda idi. Bura, eyni zamanda, onun çox sevdiyi, 

Naxçıvana hər gəlişində ziyarət etdiyi məkan olub.  

Vll əsrə aid edilən Naxçıvanqala "Köhnəqala" adı ilə də tanınır. Kompleksin kaha-sığınacaq hissəsi mənə 

zindan, işgəncə yeri kimi gəldi. 300 nəfərin yerləşə biləcəyi uzun, alçaq, qaranlıq tunel çox qorxulu idi. Dedilər, 

sonu Naxçıvançaya çıxır (Doğrudan da dərinlikdən su şırıltısı eşidilirdi). Divarda elektrik düyməsini görüb 

basdım. Kaha zəif işıqlansa da, yarısından o yana getməyə ürək eləmədim. Sığınacaqda əsrlərə şahidlik edən hər 

daş, hər hörgü turistləri tarixin və zamanın ucqarlarına aparırdı. "Görəsən, o zamanlar burada nələr baş verib", - 

deyə özümə sual edincə, dərhal da, "yaxşı heç nə" cavabı ağlıma gəlir və tez yerin altından işıqlı dünyaya 

çıxmağa tələsirəm. Həssas natura üçün həmişə çətindir... Düşüncələr qarşısında özünü dərhal müdafiəsiz hiss 

edirsən. Bəzən insanın şüuraltısı daha tez reaksiya verir. Bakıya qayıdandan sonra öyrəndim ki, bu tunel 

zamanında "daş tələ" adını qazanıbmış. Nə qədər dövrandan narazılıq etsək də, zəmanənin qədri tarixə 

toxunanda bilinir. 

Naxçıvandakı muzeyləri və ev-muzeyləri gəzib qurtara bilmədim... 

Naxçıvanın fərqli təbiətə və relyefə malik olduğu ilk baxışdan diqqətimi çəkdi. Buranın dağlarının başqa 

yüksəkliklərə bənzəmədiyini demişdim... Batabata gedərkən Şahbuz rayonunun dağları məni heyran etdi. Yazda 

qış günəşi çıxmışdı. Zirvələrdə bərq vururdu. Yalı qarlı dağlar çox görmüşəm. Amma bu yerlərin dağlarının başı 

bəyaz çalmalı deyildi. Sanki təbiət əlinə ağ marker götürüb dağların sinəsində heroqliflər çəkmişdi. Ara-sıra 

döşdə qardan iri "çiçəklər" də görünürdü. May ayı olmasına baxmayaraq, yerdə qar qalırdı, əriməmişdi. Təbiətin 

gözəllikləri gözəllik yerində, səliqə-sahman, baxımlılıq ondan geri qalmırdı. Çox vaxt mərkəzi abadlaşdırıb, 

gözdən uzaq yerlərə əhəmiyyət vermirlər. "Üzü bizə sarı başıaşağı gələn adamı görürsüz?" - deyə sürücümüz 

izahat verir: - Hər yerin təmizliyini yoxlayır. Hər gün belə... "Əlbəttə, heç nə yox yerdən olmur, belə nəticəni 

ancaq davamlı zəhmət sayəsində əldə etmək mümkündür", - deyə düşünürəm. Alp çəmənliklərinin əhatəsində 

yerləşən füsunkar Batabat gölünə saat əqrəbi istiqamətində ümumi bir gəz gəzdirirəm. Gölün ortasında yayılıb 

üzən ada bu seyrəngahı daha cazibəli və ekzotik edirdi. Dekor olmadığını da anladım. Bu yaşıl adacığın gölün 

dibi ilə heç bir əlaqəsi yoxmuş, hərəkəti üçün yüngül səmt küləyi bəs olur, ona görə də üzməkdə sərbəstdir. Bu 

da təbiətin bir fenomenidir. 

Qeyd etdiyim kimi, birbaşa quru yolunun olmaması səbəbindən Naxçıvan başqa regionlarımız kimi gəl-

getli deyil. Buraya saf dağ havası udmağa, istirahətə, gəzməyə gələnlər elə də çoxluq təşkil etmir. Əsasən, 

zəvvarlar ziyarətə, xəstələr müalicəyə gəlir. Bir də, "əsgər yanına..." Naxçıvan hər tərəfdən sərhəd olduğu üçün 

burada 12 hərbi hissə yerləşir (Mənbə: taksi sürücüsü). Yol kənarında görünən poliqonlar da gözəl-göyçək 

parklara oxşayır. O qədər yaşıl, baxımlıdır yəni... Bir də, Naxçıvanda diqqətimi çəkən, məni təəccübləndirən 

geniş küçələri oldu. Bakıda belə enli küçələr prospekt adlanır. Köhnə Bakının dar küçələri, qədim Avropanın az 

qala bir-birinə toxunan eyvanları ilə müqayisədə Naxçıvan genişliyi, açıqlığı baxımından daha çox gənc 

Dubayla yarışar. Axı Naxçıvan qədim şəhərdir. Qədim şəhərlər isə çox tikildiyindən bir qayda olaraq kiçilir. 

XIII əsrə aid anonim müəllifin "Əcaib əd-dünya" əsərində oxuyuruq: "Naxçıvan Azərbaycanda yüksək bir yerdə 

salınmış və möhkəmləndirilmiş, əhalisi gur olan iri şəhərdir. Deyilənə görə, dünyada bundan çox məskunlaşmış 

şəhər yoxdur. Araz çayı şəhərin içindən keçir. El-Dənizin zamanında tamamilə əzəmətli bir görkəm aldı". 

Təəssüf ki, indi Araz daha şəhərin içindən axmır. Amma aydın görünür... Gündüz şahanə mənzərəsi, gecə o 

tayın sayrışan işıqları ilə. İşıqlarının kölgəsi də Araza düşür. Özü də Naxçıvan şəhərinin payına çayın enli 

hissəsi düşüb. Amma kədər bütün zövqü aparır. Kaş Qarabağ həsrətimiz kimi güney nisgilimizə də son verilə...  

Əsl Naxçıvan toyunda iştirak etmək də var imiş bu qısa səfərimin qismətində. 5 dəfə "barı Naxçıvan" 

çalındı, 7 dəfə "bakılı balası". Yeni qastrohisslər keçirdim. Ərəb xurması ilə hazırlanmış şirin aş-qaranı çox 

sevdim. Burada aşın qarasına "üz-göz" deyirmişlər, onu da öyrəndim.  

Naxçıvanda may çox gözəlmiş. Hava ətirli nəfəsi ilə sevindirir, günəş ilıq şüaları ilə isindirirdi. 

Naxçıvanın antik qalalarına, nadir abidə və muzeylərinə heyranlıqla tamaşa etdim. Dağından, daşından, 

ağacından zövq aldım, hər nəsnədə möcüzə, gözəllik axtardım, tapdım, gördüm. Bəyənmək duyğusunun 

özündən zövq aldım. 

Bu, Naxçıvan haqqında demək istədiklərimin hamısı olmadı... İstədim deyəm, "qalanı gələn dəfəyə", 

yadıma Kəhf (Mağara) surəsi düşdü... "Və heç bir şey barəsində: "Mən onu sabah edəcəyəm" - demə! Rəbbini 

yadına salıb ancaq, əgər Allah istəsə (qoysa); edəcəyəm - de". Azərbaycanın və bütünlükdə Şərqin qədim 

şəhərlərindən olan Naxçıvana bir daha yolumun düşməsi arzusu ilə Nəqşi-Cahandan ayrılıram.     
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Nuh diyarında üç gün... 

 

Gəzdiyim, gördüyüm və tanıdığım Naxçıvan 

 

Müşfiqə Bayramlı 

 

Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) Turizm Departamentinin birgə 

təşkilatçılığı ilə 22-24 iyun tarixlərini əhatə edən “Nuh diyarı - Naxçıvan” tədbiri çərçivəsində bir qrup 

jurnalistlə Naxçıvana doğru - Mirzə Cəlilin, Cavid bəyin, Ordubadinin yurduna yola çıxdıq. Səfərdə media 

nümayəndələri ilə yanaşı, Türkiyə, İran və Azərbaycanı təmsil edən turizm şirkətləri də iştirak edirdi. 

Tədbirin məqsədi Naxçıvan MR-nin turizm destinasiyası kimi qonşu ölkələrdə tanıdılması, sənaye 

nümayəndələri arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və muxtar respublika ilə bağlı müştərək turizm 

məhsullarının hazırlanması idi. 

55 dəqiqədən sonra... Nuh yurdu ilə ilk tanışlıq 

Nuh yurduna ilk dəfədir ki, gedəcəyim üçün sevincli bir o qədər də  həyəcanlı idim. Naxçıvan barədə 

təəssüratlarım elə səmadan başlamışdı. Mülayim havası və aydın səması ilə bizi qarşıladı. 

Beləliklə, 55 dəqiqədən sonra mediatur iştirakçıları olaraq Naxçıvana yetişdik. 

Təmiz, səliqəli küçələr və ... 

Şəhərin mərkəzinə, iki gün müddətində qalacağımız “Təbriz” hotelinə doğru yollandıq. Yolboyunca 

qədimi abidələr və müasir yollar bizi müşayiət edirdi. Nəzər yetirdikcə təmiz, səliqəli küçələr və Təbriz adında 

bir çox məkan diqqətimi cəlb etdi. 

40 ildir ki... 

Mehmanxana isə 40 ildir ki, turistlərin üzünə açıqdır. Onları yüksək səviyyədə qarşılayır. Panoramdan 

XVIII əsrə aid tarixi-memarlıq abidəsi İsmayılxan hamamı və Dədə Qorqudun heykəli aydın görünür. 

Hotelin foyesində diqqətimi dərhal masadakı “Şərq qapısı” qəzeti çəkdi. 

“Şərq qapısı” - Naxçıvanın tarixinin və müasir inkişafının güzgüsü 

“Şərq qapısı” qəzeti Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR-in tarixinin və müasir 

inkişafının güzgüsüdür. Gündəlik ictimai-siyasi qəzet 1921-ci ildən oxucularını informasiya ilə təmin edir.  

1500 tirajla və rəngli formatda çap olunan qəzetin həminki sayında maraqlı məqalələr diqqətimi cəlb etdi. 

İyirmi ildən çox tarixə malik Heydər Əliyev Muzeyində... 

Müasir müstəqil Azərbaycanın, eləcə də onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının xilası, 

dirçəlişi və tərəqqisi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Beləliklə, infoturun ilk günü ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi və Heydər Əliyev Muzeyini 

ziyarət etməklə başladı. 20 ildən çox tarixə malik Heydər Əliyev Muzeyinin muxtar respublikada yaradılan 

muzeylər içərisində xüsusi yeri və əhəmiyyəti var. Muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun 1999-cu il 18 fevral tarixli Sərəncamı ilə yaradılıb. 

Muzeydə görkəmli dövlət xadiminin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı eksponatlar ehtiramla qorunur, tədqiq 

və təbliğ edilir. Muzeyin həyatında ən əlamətdar hadisələrdən biri 1999-cu ilin oktyabr ayında ulu öndər Heydər 

Əliyevin muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olmasıdır. Bu ziyarət zamanı çəkilmiş fotolar dəyərli eksponatlar 

siyahısındadır. Eləcə də muzeyin xatirə kitabında dünyanın müxtəlif xalqlarının nümayəndələrinin Ulu Öndər 

haqqında yazdığı fikirlər də maraq doğurur. 

Biznesdən biznesə 

Öz növbəsində, Naxçıvan Biznes Mərkəzində keçirilən açılış mərasimi çərçivəsində Azərbaycan, Türkiyə 

və İranı təmsil edən turizm şirkətlərinin nümayəndələri arasında B2B (Biznesdən biznesə) formatlı görüşlərdə 

əməkdaşlıq perspektivləri qiymətləndirildi. Hər üç ölkəni təmsil edən assosiasiya rəhbərləri arasında ikitərəfli 

görüşlər keçirildi. Yerli və xarici KİV nümayəndələrinin iştirakı ilə təşkil olunan mətbuat konfransında maraq 

doğuran suallar cavablandırıldı. 

Bir suyu Təbrizə, bir suyu Xızıya oxşayan Ordubad 

Daha sonra Ordubad rayonuna səfər edərək şəhər gəzintisində olduq və rayonun turizm imkanları ilə 

yaxından tanış olmaq imkanı əldə etdik. 
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Ordubad təbiəti və iqlimi ilə fərqlənir. Yolboyu dağlar, qayalar bizi müşayiət edirdi. Bir suyu Təbrizə, bir 

suyu Xızıya oxşayırdı. Rahatlığı təmin etmək üçün yolları yenidən qurulur. 

Sanki, biranlıq XVII əsrin mehi əsir. Bunu milli-memarlıq nümunələrindən aydın duymaq olar. Köhnə 

məhəllələri, meydanı, hamamları, məscidləri... baxdıqca sanki zamanda səyahət edirsən. Bələdçimiz sözümə 

qüvvət olaraq şəhərin memarlıq quruluşunun XVII əsrdə necə idisə, indi də həmin qədimliyini saxladığını deyir. 

Dadlı limon, ballı qayğanaq 

Ətri dünyaya yayılan Ordubad limonunun sorağına düşdüm. Ordubadda, demək olar, hər həyətdə limon 

ağacları yetişdirilir. Özü də dibçəkdə. Lakin bu iş olduqca məşəqqətlidir. 

Deyilənə görə, dibçəklər nə çox işıqlı, nə də çox kölgəli yerdə olmalı, sulanmasına isə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir. Qış vaxtı onu açıq havada saxlamaq mümkün deyil. Ya evlərin zirzəmilərində, ya da xüsusi 

istixanalarda saxlanılır. Bu yerlərin işıqlanması da, istiliyi də normal səviyyədə olmalıdır, yoxsa, ağac 

yarpaqlarını tökər. 

Limonun öncə adına, sonra dadına bələd oldum. Mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, Ordubad limonu, samovar 

çayı və unikal mənzərəsi kifayət edir ki, yolun yorğunluğunu atasınız. 

Ordubad həm də mətbəx nümunələri ilə seçilir. Ordubad qayğanağını siz başqa heç yerdə dada 

bilməzsiniz. Bu unikal dad üçün ancaq Ordubada üz tutmalısınız. Çünki həmin dadı əldə etmək ustalıq tələb 

edir. 

Adı sadə görünsə də, hazırlanması çox çətindir. Xeyli zəhmət bahasına başa gələn qayğanaq nə az, nə çox 

- düz 2 kq kərə yağı, 18 yumurta və 1 stəkan baldan hazırlanmış şirədən ibarətdir. Deyilənə görə, bu 

qayğanaqdan səhər bir dilim yedinsə, axşamadək aclıq hiss etmirsən. 

Şöhrəti dünyanı dolaşır 

Səfərin ilk günü Nuh diyarı təmiz havası, dumduru suları, əsrarəngiz təbiəti, eyni zamanda, rəngarəng və 

ecazkar mətbəxi ilə yaddaşlarda iz qoydu. Haqlı olaraq, tarixən ekoloji təmiz məhsullardan hazırlanan milli 

yemək və şirniyyatların şöhrəti bu gün dünyanı dolaşır. Bu ləziz mətbəx nümunələrinə qonaqpərvərlik, qonağa 

ehtiram duyğularını da əlavə etmək lazımdır. 

Muzeylər diyarı 

Səfərin ikinci günündə bir sıra Naxçıvan muzeylərinə ekskursiya etdik. 

İlk ünvan “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi idi. İstər memarlıq quruluşu, istərsə də interyer 

dizaynı baxımından çox maraqlı və cəlbedici məkanlardan biri idi. Naxçıvan xanlarının və onların görkəmli 

nümayəndələrinin tarixi burada qorunaraq öyrənilir və təbliğ edilir. Muzeyin bələdçisi bildirdi ki, bu iqamətgah 

Kəngərli tərəfindən 1760-cı illərdə tikdirilib. Şərq memarlığı üslubunda inşa edilmiş abidə XVIII əsrin 

ortalarından XX əsrin əvvəllərinədək Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olmaqla yanaşı, həm də xanlıq dövründə 

dövlətin siyasi iqamətgahı funksiyasını yerinə yetirib. Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinə aid olan bu saray 

hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Bu qədim mədəniyyət incisi Ali Məclis Sədri Vasif Talıbovun 2010-cu il 

23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi kimi fəaliyyətə başlayıb. 

“Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar” 

Gəzinti Möminə Xatun türbəsi, Xan Sarayı və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi ilə tanışlıqla davam 

etdi. 

Möminə Xatun türbəsi 1186-cı ildə tikilib. Naxçıvan memarlığının şah əsərlərindən olan bu abidəni 

Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldəgizin xanımı Möminə Xatunun qəbri üzərində inşa etdirməyə 

başlayıb. Onun tikintisini isə oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan başa çatdırıb. Bəzi tədqiqatçılara görə, onlar bu 

sərdabədə dəfn olunublar. 

Xalqın yaddaşında zaman-zaman “Atabəy günbəzi” adı ilə qalan abidənin baş tağında kufi xətti ilə 

yazılan bu sözlər diqqət çəkirdi: “Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar”. 

 “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinə də gəlib, mədəniyyət müəssisəsinin tarixi barədə 

məlumat aldıq. XVII əsrin ortalarınadək müdafiə istehkamı kimi mövcud olmuş Naxçıvanqala müharibələr 

nəticəsində dağıdılmış və əvvəlki möhtəşəmliyini itirmişdi. 2010-cu ildə Naxçıvanqalanın bərpasına başlanılıb, 

tarixi ərazidə yenidənqurma işləri aparılıb, qalanın əvvəlki görkəmi özünə qaytarılıb. 

Buranın tarixi əhəmiyyətini artıran mühüm amillərdən biri də qala divarları yaxınlığında Nuh 

Peyğəmbərin məzarının, məzarüstü türbəsinin olmasıdır. Bizim e.ə I əsrdə yəhudi tarixçisi İosif Flavi və 

eramızın II əsrində yunan coğrafiyaşünası Klavdi Ptolemey Naxçıvanı Nuh Peyğəmbərin məskəni kimi 
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xatırladıb, rus tədqiqatçısı K.A.Nikitin isə 1882-ci ildə nəşr etdirdiyi məqaləsində Naxçıvan şəhərinin əsasının 

Nuh Peyğəmbər tərəfindən qoyulduğunu qeyd edib. 

Növbəti ünvan Dövlət Bayrağı Meydanı oldu. Meydanın mərkəzində dalğalanan üçrəngli bayraq qürurla 

öz qonaqlarını salamlayırdı. Burada nadir quruluşa malik Bayraq Muzeyi də xüsusi diqqət çəkirdi. Muzeydə 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan MR-ın ali qanunverici orqanında qəbul 

olunan “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında” Qərarın surəti və həmin tarixi günə aid 

fotoşəkillər nümayiş olunur. Tarixən Naxçıvan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin, eləcə də Naxçıvan 

xanlığının bərpa olunmuş bayraqları, gerblər və inzibati xəritələri, Naxçıvan xanlığının süvari dəstələrinə verilən 

bayraqlar, döyüşçü libasları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif illərdə qəbul olunmuş konstitusiyaları, 

qədim pul nişanlarının fotoşəkilləri muzeyin ekspozisiyasında yerləşdirilib. 

Mustafa Kamal Atatürkün “Türkün qapısı” adlandırdığı qədim Nuh Yurduna təşrif buyuranlar sırasında 

türk qardaşlarımız da vardı. Ölkənin nüfuzlu media orqanları və turizm işçiləri burada gəzib gördüklərini öz 

elində yaymaq üçün həyəcanlı olduqlarını deyirdilər. 

 Niyyətlərin gerçək olduğu məkan 

Növbəti səfər hər il ölkəmizdən və xarici ölkələrdən minlərlə zəvvar, turist və qonaqların ziyarət etdiyi, 

Culfa rayonu ərazisində yerləşən “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksinədir. Ziyarətgahın 

adı “mağara sahibləri” mənasını verir. Müqəddəs “Qurani-Kərim”də “Əl-Kəhf” surəsinin 9-27-ci ayələrində 

mağaraya sığınan 7 gəncin 300 ildən artıq yuxuya getməsindən, oyandıqdan sonra başlarına gələnlərdən bəhs 

edilir. Adıçəkilən mağaranın Kiçik Asiya və ya Fələstin ərazisində, hətta dünyanın digər ölkələrində olduğu 

güman edilib. Ancaq son dövrlərdə aparılan araşdırmalar da sübut edir ki, həmin müqəddəs məkan məhz 

Naxçıvandadır. 

Dualarımızın qəbul olunması arzusu ilə birbaşa oraya yollandıq. Qısa zamanda Naxçıvan-Ordubad 

magistralından Əshabi-Kəhfə aparan yola çatdıq. Ziyarətçilərin rahatlığı üçün yol abidəyə qədər asfaltlanıb. 

Abidənin kandarından daxil olan kimi “Allah qəbul eləsin” duaları ilə qarşılandıq. Ziyarətgahın sehrinə 

qapıldıq, dilimizdə dualar pilləkənləri qalxaraq mağaranın içinə irəlilədik. Ziyarətgahdakı məscidin qabağında 

“qara daş” var. Onun səmadan gələn meteorit daşı olduğu deyilir. Daşın nə zamandan burada mövcud olması 

barədə məlumat yoxdur. Zəvvarlar həmin daşa toxunur, onun ətrafında dövr edir, niyyət tuturdular. Qonaqlar 

sırasında iranlı nümayəndələr də vardı. Gələn turistlərin hamısı diyarımız haqqında xoş sözlər söyləyir, bu 

gözəlliyə məftunluqlarını gizlətmirdilər. 

Söhbət etdiyimiz yerli ziyarətçilərin sözlərinə görə, bir çoxunun niyyətləri yerinə yetib, şəfa tapıblar. Ona 

görə də buraya şirniyyat paylamağa gəliblər. 

Kimisi divarlara daş yapışdırır, kimisi də “Damcıxana”da oturub üzərinə damcı düşməsini gözləyirdi. 

Deyilənə əsasən, ilin yağışlı və quraq keçməsindən asılı olmayaraq, həmin yerdə tavandan su damır. İnanca 

görə, damcı insanın üzərinə düşərsə, arzusu tezliklə çin olur. Damcı düşməsə... 

Qonaqları özünə heyran edən 

mərcan gözlü Batabat 

Bulaqların bir səmtədir axarı, 

Salvartının xoş görünür baxarı, 

Biçənəkdən at səyirdib yuxarı 

Yalmanına yata-yata gəlmişəm, 

Mərcan gözlü Batabata gəlmişəm. 

Mərhum İslam Səfərlinin bu məşhur şeirinin sorağınca məşhur mərcan gözlü Batabat yaylağına yollandıq. 

Deyərdim ki, Batabat ziyarətlərin tacı oldu. 

Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun ərazisində yerləşən Batabat yaylağı füsunkar gözəlliyi ilə qonaqları 

özünə heyran etmişdi. Oksigenlə zəngin havası, saf suyu və heyranedici təbiət mənzərəsi Batabatın yüzillik 

tarixi şöhrətindən heç nə itirmədiyinin əyani sübutu idi. Ürəyimizə sərinlik gətirən bu təbiət mənzərəsi 

şəfaverici xüsusiyyətlərə malik olan otlar, çiçəklər, ağac və kollar ilə əhatələnmişdi. 

Qalın meşəsi, bitki və canlılarla zəngin biomüxtəlifliyi, bir-biri ilə növbələşən landşaft mənzərələri, soyuq 

suyu ilə diqqəti cəlb edən Zorbulaq, Batabat gölündəki üzən ada insanlarda zəngin təəssürat yaradırdı. Küləyin 

istiqamətindən asılı olaraq ada öz yerini dəyişirdi. Dəniz səviyyəsindən 2450 metr yüksəklikdə olan Batabat 
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yaylağı ərazisindəki 3139 hektar sahəni əhatə edir. Hazırda 32 növ vəhşi heyvan, 127 növ quş, 1580 növ bitki 

qorunur. 

Bütün bunlara görə Batabat dünyanın dörd bir yanından gələn turistlərin dəyişməz ünvanına çevrilib. 

Daha sonra Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinə ekskursiyası təşkil olundu. Bildirildi ki, qış 

turizminin inkişafı sahəsindəki imkanları nəzərə alınaraq dağ-xizək mərkəzi qurulub. Qonaqlar üçün kanat yolu 

vasitəsilə Ağbulaq kəndinin əsrarəngiz gözəlliyini səmadan izləmək imkanı yaradılıb. Bu gün həyata keçirilən 

tədbirlər Ağbulaq kəndini təkcə muxtar respublikada deyil, ölkəmizdə və dünyada tanıtmaqdadır. 

Təbii ehtiyatları 90 milyon ton təşkil edən Duzdağda... 

Naxçıvanın simvollarından biri hesab olunan, təbii ehtiyatları 90 milyon ton təşkil edən Duzdağdayıq. 

Duzdağa getmədən “Naxçıvana getdim” demək olmaz. 

1979-cu ildə yaradılan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində hazırda bronxial-astma və ağciyər-bronx 

sisteminin digər qeyri-spesifik xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar müalicə olunurlar. Buraya həm ölkəmizin 

sakinləri, həm də xarici ölkələrdən olan xəstələr üz tutur, duzlu hava ilə nəfəs alaraq ağciyərlərini təmizləyirlər. 

Buranı görmək istəyənlərin sayı hər il daha da artır. Dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə olan 

Duzdağ mağarasında 2 ayrı müalicə mərkəzi mövcuddur. 

Naxçıvan MR Duzdağ Fizioterapiya şəfa ocağının müalicəvi təsirinin digər duz şaxtalarından üstünlüyü 

ondadır ki, şaxta horizontal yerləşdiyindən xəstələr yeraltı hissəyə adaptasiya olunaraq girirlər. Eləcə də şaxtada 

havalandırma təbiidir, allergenlər yox dərəcəsindədir. Mərkəzdə 47 otaqda eyni anda 128 pasiyentin müalicəsi 

üçün rahat şərait yaradılıb. Müalicələr isə 2 növbədə - 2-12 yaş üçün gündüz, 12 yaşdan böyüklər üçün isə gecə 

təşkil olunur. Bundan başqa, mərkəzdə pasiyentlər üçün kafe, TV salon, kitabxana, mağaza, növbətçi tibb bacısı 

otağı da mövcuddur. 

Xudahafiz, Naxçıvan və ya gələn görüşə qədər... 

Artıq vaxt-vədə yetişdi. Üçgünlük səfər sona çatmaq üzrə idi. Hər kəs xoş təəssüratlarla Bakıya qayıtmaq 

üçün toplanmışdı. 

Qısa səfər çərçivəsində Nuhun diyarında böyük təəssüratlar qazandıq. Təmiz və səliqəli küçələr, rahat 

abad yollar, yeni tikilən binalar, salınan yaşıllıq, yeni əkilən ağaclar... 

Naxçıvanlılar uzun müddət blokada şəraitində yaşamalarına baxmayaraq, qəhrəman kimi öz yurdlarında 

qalıb buranı inkişaf etdirməyə nail olublar. 

Naxçıvanda “Bakı gecələri” 

Beləcə xəbər boxçamızla Bakıya yollanırdıq ki, fonda tanış və doğma bir səs gəldi. Kimsə pianoda “Bakı 

gecələri” mahnısını ifa edirdi. Artıq Bakı bizi çağırırdı. Biz isə üç gün ərzində yüksək qonaqpərvərlik nümayiş 

etdirən hər kəsə təşəkkür edərək Nuh yurduna “xudahafiz” dedik  - gələn görüşə qədər. 

P.S. Dünya səyahətinə öncə Vətəni gəzməklə başlamaq lazımdır. 

P.P.S. Dünyada trend halını almış “Ölmədən öncə gəzilməli yerlər” siyahısına Naxçıvanı da əlavə etmək 

gərək. 

 

Yeni Azərbaycan.-2022.-29 iyun.-№113.-S.7. 
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Naxçıvanda yaradılmış yeni üzüm sortları iqtisadi səmərəliliyi və yüksək  

rentabelliyi ilə seçilir 

 
Varis Quliyev, 

aqrar elmlər doktoru 

 

Bioresurslar İnstitutunun 20 il əvvəl fəaliyyətə başlamış Meyvə, tərəvəz və üzümçülük 

laboratoriyası muxtar respublikada meyvəçiliyin, tərəvəzçiliyin, xüsusilə üzümçülüyün genofondunun 

öyrənilməsi istiqamətlərində bir çox uğurlara imza atmışdır. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası hər ili sosial-iqtisadi sahədə əldə olunan mühüm nailiyyətlərlə başa vurur. 

Bu illər regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası çərçivəsində muxtar respublikanın sosial-

iqtisadi strategiyasına uyğun olaraq bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmiş, müsbət nəticələr əldə olunmuşdur. 

Məlumdur ki, bütün ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da əhalinin etibarlı ərzaq təminatı sosial dayanıqlılığın, 

iqtisadi sabitliyin və hərbi gücün başlıca meyarıdır. Bu baxımdan muxtar respublikada yerli istehsal hesabına 

əhalinin ərzaqla təminatına xüsusi diqqət yetirilir. 

Naxçıvan MR Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən "2016-2020-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın 

icrası sayəsində regionda 46,2 min ton meyvə, 20 min ton üzüm istehsal olunmuşdur. Hazırda "2021-2025-ci 

illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nda 

qarşıya qoyulan vəzifələr icra edilir. Bunun üçün intensiv texnologiya ilə yeni meyvə, tərəvəz və üzüm sahələri 

yaradılır, unudulmuş aborigen sortların bərpası, yüksəkkeyfiyyətli və məhsuldar yerli sortlardan ibarət yeni 

bağlar salınır, perspektivli sortlar introduksiya edilir, əkin sahələri genişləndirilir və digər tədbirlər həyata 

keçirilir. 

Uzun illərdir ki, Bioresurslar İnstitutunun Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasında muxtar 

respublikada meyvəçiliyin, tərəvəzçiliyin və üzümçülüyün öyrənilməsi, tətbiqyönümlü sortların 

müəyyənləşdirilməsi və istehsalata yönəldilməsi istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. Aparılan tədqiqatlar 

nəticəsundə məlum olmuşdur ki, muxtar respublikada 200-dən çox meyvə sortu, 150-dən çox sort və 

formalardan ibarət üzümün zəngin genofondu mövcuddur. Mövcud meyvə və üzüm genofondundan səmərəli 

istifadə olunması muxtar respublika əhalisini yerli məhsullar hesabına tumlu, çəyirdəkli meyvə sortları və üzüm 

məhsulları ilə dolğun təmin edilməsinə, hətta ixracına şərait yaradır. 

Bununla belə, muxtar respublikada meyvəçiliyin inkişaf strategiyasına uyğun olaraq bir sıra praktik 

tədbirlərin daha geniş miqyasda həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: 

- meyvə genofondunun qorunması, öyrənilməsi, meyvəçiliyin genişləndirilməsinin elmi-praktik 

əsaslarının hazırlanması; 

- meyvəçilik üzrə fermer təsərrüfatlarının müasir elmi əsaslarla təşkili, meyvəçi-aqronom kadrların bu 

işlərə cəlb edilməsi, aqronomların peşə hazırlıqlarının mütəmadi olaraq yenilənməsi üçün aqronomluq 

ixtisasartırma kurslarına cəlb olunmasının təşkili; 

- meyvəçilik üzrə ixtisaslaşdırılmış tinglik təsərrüfatlarının yaradılması, tətbiqyönümlü meyvə sortlarının 

əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi; 

- dağlıq, dağətəyi və Arazboyu düzənlik ərazilərdə landşafa uyğun iqtisadi əhəmiyyətli və tətbiqyönümlü 

tumlu və çəyirdəkli meyvə sortlarının müəyyənləşdirilməsi, mövcud bağların qaydaya salınması, əkinəyararsız 

boş torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi və yeni bağların salınması; 

- meyvəçiliyin intensiv əsaslarla inkişafı üçün sənaye əhəmiyyətli yeni sortların introduksiyası; 

- meyvəçilik üzrə ailə təsərrüfatı və fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının genişləndirilməsi, inkişaf 

etdirilməsi, satış bazarlarına daha çox təzə yerli meyvə məhsullarının çıxarılmasında dövlət dəstəyinin 

artırılması, əhalinin yerli meyvə məhsulları ilə dolğun təminatının yaxşılaşdırılması; 

- meyvəçilik üzrə innovativ texnologiyaya əsaslanan ilkin emal müəssisələrinin yaradılması, müxtəlif 

çeşidli konservləşdirilmiş məhsulların istehsalının artırılması və ixrac məhsullarının genişləndirilməsi; 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1710 

 

- istehsal olunmuş ekoloji təmiz meyvə məhsullarının itkisiz toplanması, qurudulmuş meyvə istehsalının 

təşkili və genişləndirilməsi; 

- meyvə bağlarının suvarma şəbəkələrinin yaxşılaşdırılması və genişləndirilməsi, yerli rəqabət əsasında 

pərakəndə satışının təşkili və maliyyə-kredit problemlərinin həlli üçün dövlət dəstəyinin artırılması; 

- meyvəçilik üzrə rəqabətədavamlı müxtəlif çeşidli məhsulların hazırlanması, reklamların təşkili, yerli 

bazarlarda satışa çıxarılması və ixrac edilməsi üçün müasir texnologiya əsasında sənaye müəssisələrinin 

yaradılması. 

Son vaxtlar Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafına dövlət səviyyəsində dəstək verilir. Naxçıvan MR-də 

də bölgədə yerli üzüm sortlarının əkin sahələrinin genişləndirilməsi, torpaq və iqlim şəraitinə uyğun yeni 

plantasiyaların salınmasında yararsız torpaqların əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi, üzümçülük və şərabçılığın 

inkişafı ön plana çəkilib. 

Bu istiqamətdə Bioresurslar İnstitutunun Meyvə-tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasında elmi 

nailiyyətlərin istehsalata tətbiq olunması üçün məqsədyönlü elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. Nəticədə 

150-dən çox yerli üzüm sortlarının biomorfoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, rentabelliyi yüksək olan 

tətbiqyönümlü sortlar müəyyənləşdirilmiş, onların iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir. Bunlardan əlavə, 

laboratoriyada "Naxçıvan Muxtar Respublikasının ampeloqrafiyası", iki cilddən ibarət "Azərbaycan 

ampeloqrafiyası" və digər elmi-praktiki əhəmiyyət kəsb edən fundamental əsərlər işıq üzü görmüşdür. 

Ümumiyyətlə, laboratoriyada seleksiya yolu ilə çoxlu sayda yeni sort və formalar əldə olunmuşdur. 

Çoxillik məqsədyönlü elmi-tədqiqat işləri nəticəsində yaradılmış tətbiqyönümlü 8 yeni üzüm sortunun Aqrar 

Xidmətlər Agentliyi tərəfindən ölkə ərazisində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadəsinə icazə və 

mühafizə olunan seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestrinə daxil edilməklə onlara patent və müəlliflik 

şəhadətnaməsi verilmişdir. Bununla iqtisadi səmərəliliyi və yüksək rentabelliliyi ilə seçilən "Naxçıvan muskatı", 

"Əlincə", "Oğuz üzümü", "Qəhvəyi kişmişi", "Milax üzümü", "Bənəniyar üzümü", "Nərgizi", "Bayançirə süfrə" 

adlı yeni üzüm sortlarının Azərbaycanın əsas üzümçülük bölgələrində əkilib-becərilməsinə və yayılmasına 

başlanılmışdır. 
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Tarixi abidələri ilə zəngin diyar 
 

Hər il Naxçıvana xarici ölkələrdən minlərlə turist və qonaq gəlir 

 

Elşən Yəhyayev 

 

Naxçıvan tarix-memarlıq abidələri və ilk insan yaşayış məskənləri ilə zəngindir. Özünəməxsus 

coğrafi mövqeyi, qədim mədəniyyət abidələri burada turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Bu 

diyarda dini ziyarətgahlar, pir və imamzadələr çoxluq təşkil edir. Təkcə ziyarətgahlarının sayı 140-a 

yaxındır. Onlar inanclı insanların, yerli və xarici turistlərin daim ziyarət etdiyi əsas məkanlardır. Bu 

ərazidə qalaların çoxluğunun başlıca səbəbi isə Naxçıvanın  zəngin təbii sərvətlərinin, şəhər 

mədəniyyətinin və inkişaf etmiş sənətkarlığının yadelli işğalçıların diqqətini cəlb etməsidir. Qalalar da 

müdafiə məqsədilə tikilmişdir. 

 

Naxçıvanda tarixi-mədəni turizm əsas yerlərdən birini tutur. Azərbaycanın bu kiçik parçası özündə 

əhəmiyyətli izlər qoruyub saxlamaqdadır. 1200-dən çox olan abidələrdən 57-si dünya, 495-i ölkə, 665-i isə yerli 

əhəmiyyətlidir. Hər il buraya Azərbaycanın bölgələrindən və xarici ölkələrdən minlərlə turist və qonaq gəlir. 

 

Naxçıvanın şanlı tarixinə şahidlik edən abidə 

 

Qonaqları heyran qoyan Naxçıvanqala xalq arasında "Köhnəqala" adı ilə də tanınır. Qalanın inşa tarixi 

632-652-ci illərə aid edilir. 1957-1959-cu illərdə qalanın ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı zəngin arxeoloji 

materiallar, xüsusilə saxsı qab fraqmentləri, daş gürzlər aşkar olunmuşdur. Arxeoloji tədqiqatlardan məlumdur 

ki, belə daş gürzlərdən Tunc dövründə eramızdan əvvəl III-II minilliklərdə duz mədənlərində istifadə olunub. 

Türk səyyahı Övliya Çələbinin verdiyi məlumata görə, monqol işğalçıları qalanı dağıdıblar. Həmin qala sonralar 

Naxçıvanda olmuş fransız səyyah Şarden və Frehanqın da əsərlərində xatırlanır. Qala XIX əsrədək fəaliyyətdə 

olub. 1827-ci ilin planında bu qala sxematik qeyd olunub. 

Qala iki hissədən - kiçik qala, yəni Narınqala və Böyük qaladan ibarət olmuşdur. Narınqalanın qalıqları 

günümüzədək qorunub saxlanmışdır. Narınqalanın cənub-qərbində 300 nəfərin qoruna biləcəyi yeraltı 

sığınacaq-mağara var. Onun havalandırılması və işıqlandırılması üçün yuxarıdan oyuq açılmışdır. Mağaradan 

qalanın şərqinə tərəf gedən gizli yol çox güman ki, qaladan təxminən 2 kilometr aralı məsafədə axan Naxçıvan 

çayına çıxır. Narınqalanın altından keçən kəhrizin iki quyusu qalanın içərisində yerləşir. 

 

Muzey Kompleksində bərpa işləri aparılıb 

 

Bərpasına 2010-cu ildən başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri "Naxçıvanqala" 

Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında" 2013-cü il 5 iyun tarixində sərəncam imzalayıb. 

2014-cü il aprel ayının 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə "Naxçıvanqala" 

Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin açılışı olub. 

Belə abidələrin bərpası və qorunması gələcək nəsillərə Azərbaycanın qədim tarixinin çatdırılması, eyni 

zamanda Naxçıvana turistlərin marağının artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. XVII əsrin 

ortalarınadək müdafiə istehkamı kimi mövcud olmuş Naxçıvanqala müharibələr nəticəsində dağıdılmış və 

əvvəlki möhtəşəmliyini itirmişdir. 2010-cu ildə Naxçıvanqalanın bərpasına başlanmış və həmin ərazidə 

yenidənqurma işləri aparılmış, qalanın əvvəlki görkəmi özünə qaytarılmışdır. 

Kompleksin ətrafında və daxilində geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, işıqlandırma sistemi 

quraşdırılmış və yaşıllıq zolaqları salınmışdır. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Naxçıvan 

ərazisində xalqımız tarixin bütün dövrlərində zəngin mədəniyyət və memarlıq nümunələri yaratmışdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, bu memarlıq abidələri arasında özünəməxsus yeri olan Naxçıvanqala yalnız müdafiə 

məqsədi daşımamışdır, eyni zamanda burada formalaşmış ilkin şəhər mədəniyyətinin ayrılmaz elementinə 
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çevrilmişdir. İlk Orta əsrlərə aid mənbələrdə tarixçilər Naxçıvan şəhərini ətrafı möhkəmləndirilmiş qala kimi 

xarakterizə edirlər. 

 

Nuh Peyğəmbərin yurdu 

 

Qala divarları yaxınlığında Nuh peyğəmbərin məzarının olması buranın tarixi əhəmiyyətini artıran 

mühüm amillərdən biridir. Bu yer son illərdə yerli və əcnəbi vətəndaşlar, müxtəlif dinlərin nümayəndələri 

tərəfindən ən çox ziyarət edilən ünvanlardan sayılır. Bizim eradan əvvəl I əsrdə yəhudi tarixçisi İosif Flavi və 

bizim eranın II əsrində yunan coğrafiyaşünası Klavdiy Ptolomey Naxçıvanı Nuh peyğəmbərin məskəni kimi 

xatırlatmış, rus tədqiqatçısı K.A.Nikitin isə 1882-ci ildə nəşr etdirdiyi məqaləsində Naxçıvan şəhərinin əsasının 

Nuh peyğəmbər tərəfindən qoyulduğunu qeyd etmişdir. Türbə Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində, Köhnəqala 

adlanan ərazidə yerləşən memarlıq abidəsidir. Məzarın hazırkı görkəmi VIII yüzillikdə bərpa edilmişdir. İndiki 

görkəmdə məzar yerdən qalxan, çox da böyük olmayan türbəni xatırladır. Əvvəlcə burada məbəd olmuş, sonra 

uçub dağılmışdır. Hazırkı türbə keçmiş məbədin aşağı mərtəbəsinin qalıqlarından ibarətdir. Məbədin 

pilləkənlərlə aşağı düşmək tələb olunan interyeri dairəvi, ortadan daş dirəklə möhkəmləndirilmiş sərdabə 

tipindədir. Rəvayətə görə, həmin dirəyin altında Nuhun cənazəsi yerləşir. Sərdabədə obrazların və bəzəklərin 

təsviri yoxdur. Buranın divarları ağardılmış, səyyahların və ibadətə gələn zəvvarların müxtəlif dillərdə olan 

adları ilə yazılıb doldurulmuşdur. 

 

Nuh tərəfdarlarının çıxdığı yer 

 

Rəvayətə görə, təxminən 7500 il bundan əvvəl baş vermiş daşqın zamanı Həzrəti Nuh peyğəmbərin 

gəmisi Naxçıvan ərazisindəki İlandağa toxunub, Qapıcıq zirvəsinə yaxın dağ ətəyində lövbər salıb. Həmin yerin 

Gəmiqaya adlandırılması, bu ərazidə Nəbi yurdu adlanan yaylaq yerinin və yaxınlıqda Nuhdaban adlanan qədim 

yaşayış məskəninin mövcud olması, əfsanədə öz əksini tapan mətləblərin gerçəkliyə uyğunluğunu ehtimal edir. 

Həzrəti Nuh peyğəmbərlə bağlı rəvayətlərdə onun özünün və bacısının məzarlarının Naxçıvan şəhərində olması 

barədə məlumatlar da öz əksini tapıb. Nuh və ona iman gətirənlərin mindiyi gəminin ilk dəfə Naxçıvanda 

quruya çıxması ilə insanların burada məskən salması rəvayətlərdə yer alıb. İddia olunur ki, yeni nəsil məhz 

buradan törəyərək artıb, təşəkkül tapıb. Təsadüfi deyil ki, "Naxçıvan" sözü "Nuh tərəfdarlarının çıxdığı yer" 

mənasında işlədilir. Muxtar respublikaya Nuh yurdu da deyilir. Azərbaycanda realist rəssamlıq sənətinin banisi 

Bəhruz Kəngərli XX əsrin əvvəllərində yağlı boya ilə Naxçıvan şəhərindəki Nuhun türbəsinin naturadan şəklini 

çəkib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin "Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü 

türbəsinin bərpa edilməsi haqqında" 2006-cı il 28 iyun tarixli sərəncamı əsasında 2007-2008-ci illərdə qədim 

abidə tarixi mənbələr nəzərə alınmaqla yenidən bərpa olunub, ərazidə geniş abadlıq və yenidənqurma işləri 

aparılıb. 
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Tədqiqatdan tətbiqə... 
 

Bağırov Orxan, 

 

Naxçıvan təbbi səvətləri ilə zəngin bir ərazidir. Buranın yer altı sərvətlərini, bitki örtüyünü dünya 

tədqiqatçıları yüksək qiymətləndirir. Tarixən əraziyə səfər etmiş bir çox xarici tədqiqatçı və səyyahların 

əsərlərində burada olan zəngin təbii sərvətlərdən, mövcud olan dərman bitkilərində və bitki sortlarından 

geniş bəhs olunur. 

 

Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası Alı Məclisin Sədri seçilməsilə bu qədim diyarda elmin 

inkişafı dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır. Naxçıvanda elmi-tədqiqat işlərinin 

səmərəsini daha da artırmaq məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Naxçıvanda elmi 

qurumların statusunun artırılması, Naxçıvanın hərtərəfli öyrənilməsi üçün yeni elmi müəssisənin yaradılması ilə 

bağlı ölkə Prezidentinə müraciəti müsbət qarşılanmış və 7 avqust 2002-ci tarixli Sərəncamla Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi yaradılmışdır. Fəaliyyəti dövründə Bölmə Naxçıvanın təbii 

sərvətlərinin və florasının öyrənilməsində tətbiq yönümlü tədqiqatlar istiqamətində bir sıra mühüm nəticələr 

əldə etmişdir. 

AMEA Rəyasət Heyətinin iclasında çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

demişdir: “Elmi tədqiqatlar o vaxt ideyadan əməli işə keçir ki, onun reallaşmasına şərait yaradılsın. Bu gün 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə ölkəmizdə və onun Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında elm infrastrukturu tamamilə yenidən qurulub. Azərbaycan elmi qabaqcıl dünya 

təcrübəsi əsas götürülərək inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da elmin iqtisadiyyata tətbiqi 

dayanıqlı inkişafın əsas şərtidir. Artıq muxtar respublikada həyata keçirilən iqtisadi islahatlar ciddi elmi-nəzəri 

əsaslara söykənir”. 

AMEA Naxçıvan Bölməsində aparılan tədqiqatlardan alınan 188 mühüm nəticə AMEA-nın illik 

hesabatlarına daxil edilmişdir. Tətbiq yönümlü tədqiqatlar Bölmənin Bioresurslar İnstitutunda və Təbii 

Ehtiyatlar İnstitutunda həyata keçirilir. Bu institutlarda aparılan tədqiqatlar əasında 38 patent və 9 müəlliflik 

şəhadətnaməsi alınmışdır. Patentlərdən 23-ü ixtira, 9-u seleksiya nailiyyəti, 6-sı sənaye nümunəsidir. Bunlardan 

26 patent Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun, 12 patent və 9 müəlliflik şəhadətnaməsi isə Bioresurslar İnstitutunun 

əməkdaşları tərəfindən qazanılmışdır. Patentlərin 29-u Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya 

və Patent üzrə Dövlət Agentliyi, 9-u isə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən 

təsdiqlənmişdir. 2016-cı ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr 

olunmuş “İxtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərə görə III Respublika Müsabiqəsi”ndə bir ixtira III dərəcəli diploma 

və pul mükafatına layiq görülmüş, 2017-ci ildə bir ixtira Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin İxtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərə görə IV respublika 

müsabiqəsində, 2018-ci ildə Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən keçirilən ixtiraçılıq sahəsində V 

respublika müsabiqəsində bir ixtira yer tutmuş və mükafatlandırılmışdır. Patentlərin bir neçəsi təsərrüfat və 

istehsal sahələrində tətbiq olunmuş digərləri isə istehsalata tətbiq olunmasını gözləyir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapşırıq və tövsiyələri ilə elmdən istehsalata prinsipi 

əsasında fəaliyyət göstərərək tədqiqatlar aparan AMEA Naxçıvan Bölməsi bir çox məhsulların hazırlanmasına 

nail olmuşdur. Belə ki, bir sıra xəstəliklərin şəfa mənbəyi olan müalicəvi “Şorsu” palçığı Bölmənin Təbii 

Ehtiyatlar İnstitutunda əsaslı surətdə tədqiq olunmuş, tərkibi analiz edilmiş və iki növdə müalicəvi dərman 

məhsulu hazırlanaraq (krem və toz) istifadəyə verilmişdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, palçığın 

tərkibi natrium xlorid, kalium xlorid, maqnezium xlorid, maqnezium sulfat, kalsium sulfat, dəmir, alüminium və 

silisium birləşmələri ilə zəngindir. Palçıqda olan təbii elementlər ağrı nahiyəsində qan dövranının 

sürətlənməsinə, dəridən toksinlərin atılmasına və hüceyrələrin qanla təmin olunmasına kömək edir. 

Laboratoriyada gigiyenik qaydada hazırlanan məhsul yaş və quru toz halında qablaşdırılır. Palçıqdan 

revmatizma, revmatoid artrit, fəqərə osteoxondrozu, deformasiyaedici, miozit, bursit, insult qalığı, radikulit, 

nevrit, nevralgiya, prostatit və digər xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilə bilər. 
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Həmçinin Bölmənin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda Darıdağ termal suyunun quru qalığını almaq üçün şərait 

yaradılmış və məhsul istehsal edilmişdir. Darıdağ termal və ya  arsenli suyu ən zəngin və güclü mineral tərkibə 

malik olan müalicəvi sudur. Buna görə tədqiqatçılar Darıdağ termal sularının MDB-nin digər arsenli sularından 

əsaslı dərəcədə üstün olduğunu qeyd etmişlər. Tədqiqatlara əsasən təyin edilmişdir ki, Darıdağ termal suyunun 

tərkibində natrium, kalium, maqnezium, kalsium, dəmir, alüminium kationları, xlorid, sulfat, borat, 

hidrokarbonat, arsenit, ftorid, bromid, iodid, fosfat anionları, silikat turşusu, həll olmuş və spontan karbon qazı 

vardır. Bu suyun bir çox xəstəliklərin müalicəsində faydalıdır. Darıdağ suyu qanyaradıcı və qan dövranı 

üzvlərinin fəaliyyətinə müsbət təsir edərək periferik qanın morfoloji tərkibini yaxşılaşdırır – leykositlərin 

faqositoz qabiliyyətini artırır, qanazlığını aradan qaldırır. Daxili ifrazat sistemini fəallaşdırır, vegetativ sinir 

fəaliyyətini gücləndirməklə mədə, qaraciyər, böyrək və ürək əzələsində mübadiləni sürətləndirərək onların 

funksional vəziyyətini normallaşdırır. Bu xüsusiyyətlərinə görə Darıdağ suyu mədə, öd kisəsi, qaraciyər və 

vegetativ sinir sistemi ilə əlaqəli başqa xəstəliklərin müalicəsində də geniş tətbiq edilir. Darıdağ suyunun 

maddələr mübadiləsinə təsirini öyrənən bir çox alimlər onun mübadilə pozğunluğundan yaranan artiritlərə 

müalicəvi təsirini sübuta yetirmişlər. Suyun təsirindən yaraların çirkdən tez təmizlənməsini, çətin sağalan 

yaraların qısa müddətə, həm də çapıqsız sağalmasını həkimlər onun antiseptik, faqositar və bakteriosit 

qabiliyyəti ilə əlaqələndirirlər. Müəyyən edilmişdir ki, arsenin litium, brom, maqnezium, radioaktiv elementlər 

və başqa əhəmiyyətli maddələrlə müştərək təsiri maddələr mübadiləsinin bərpasına, periferik sinir sisteminin 

fəallaşmasına müsbət təsir göstərir. 

Naxçıvanın iqlim şəraiti və bitki örtüyü arıçılığın yüksək inkişafını təmin edir. Arılar bitkilərdən topladığı 

yapışqan və qatran maddələrindən bərəmum hazırlayırlar. Bərəmumun elmi adı propolisdir. Bərəmumun 

tərkibində əsasən fitontsidlər, qlikozidlər, polisaxaridlər, taninlər, aromatik turşuların efirləri və flavonoidlər 

var. Bərəmumun sabit kimyəvi tərkibə malik deyil. Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda aparılan tədqiqatlardan məlum 

olmuşdur ki, Şərur, Culfa və Babək rayonları ərazisindən toplanmış bərəmum nümunələrində qudron, kofein və 

benzoy turşuları, az miqdarda fenilalanin, Şahbuz və Ordubad rayonlarının dağlıq ərazilərindən toplanmış 

bərəmum nümunələri isə yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı makro və mikroelementlər, C, B3, B6 vitaminlərlə 

zəngindir. İnstitutun laboratoriyasında bərəmum geniş şəkildə tədqiqi edilərək məhsul istehsal edilmişdir. Xalq 

təbabətində müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində bərəmumdan geniş istifadə olunur. Bərəmum dermatoloji və 

ginekoloji problemlərin, neyrodejenerativ xəstəliklərin müalicəsində, yaraların, yanıqların və xoraların 

yaxşılaşdırılmasında effektiv şəkildə istifadə olunur. Bərəmum bir çox antibiotikdən üstündür, antibakterial, 

antivirusal xassələrə malikdir. Müəyyən edilmişdir ki, bərəmum çəkilmiş səthə düşən bütün növ mikrob, 

bakteriya və viruslar tez bir zamanda məhv olur. Zəhərlərin, ağır metalların duzlarını bədəndən çıxmasını təmin 

edir, immunitet sistemini gücləndirir. Müəyyən edilmişdir ki, bərəmum ekstraktlarından istifadə edən şəkər 

xəstələri özlərini daha yaxşı hiss edir və müəyyən vaxtdan sonra şəkər dərmanları qəbul etməyə ehtiyac qalmır.  

Bərəmum ekstraktları orqanizmi normal fəaliyyət üçün zəruri olan maddələrlə zənginləşdirir və orqanların 

normal həyat fəaliyyətini təmin edir.  

Hazırda Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda bir sıra tədqiqatlar tətbiqə hazırlıq mərhələsindədir. Belə ki, Qabıllı 

və Duzdağdan gətirilmiş gil nümunələrindən yuyucu vasitə istehsalı üçün hazırlıq işləri həyata keçirilir, Biləv 

kəndi ərazisindən alüminium sulfat tərkibli süxur aşkar edilərək analiz olunmuş, süxurdan tibbdə, boyaqçılıqda 

və yumşaq dərinin istehsalında və s. geniş tətbiq olunan kalium alüminium zəyi, tibbdə almogel istehsalında 

istifadə edilən alüminium hidroksid, alüminium sulfat texnologiyası işlənmiş və əldə olunan məhsul 

qablaşdırılmışdır. Darıdağ sürmə filizinin qələvi məhlulu (natrium və ya kalium hidroksid) ilə işlənməsindən 

sonra alınan sürmə (tio- və oksi duzları) məhlulunun bir başa reduksiyasından amorf sürmə alınmışdır ki, 

məhsuı kosmetikada geniş istifadə oluna bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii dəmir birləşməsinin 

(dəmir oxrası) bir neçə yatağı mövcuddur. Həmin xammaldan istifadə edərək fasad boyaları üçün qırmızımtıl-

qəhvəyi rəngli piqmentin alınması üçün tədqiqatlara başlanmışdır. Alınan nəticələr gələcəkdə yeni istehsal 

sahəsinin yaradılmasına şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda aparılan 

tədqiatlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində 27 faydalı bitki qrupunun: yem, dərman, efir 

yağlı, boyaq əhəmiyyətli, bəzək-bağçılıq üçün yararlı, bal verən, yeyilən yabanı qida bitkiləri, aşı maddəli, lifli, 

kitrəli, qlükozidli, alkaloidli, saponinli, flavanoidli, vitaminli, kosmetik və b. olduğu müəyyən edilmişdir. Ərazi 

florasında elmi təbabətdə və xalq təbabətində istifadə olunan dərman bitkilərindən 132-si Farmakopeyaya daxil 
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edilmiş rəsmi (ofisial) dərman bitkiləridir. Geniş araşdımalar nəticəsində əraizdən kök, meyvə və digər vegetativ 

hissələri toplanılmış dərman bitkiləri steril şəraitdə qurudulmuş və dərman bitkilərindən ibarət uyğun reseptlərə 

müvafiq olaraq 16 adda qarışıqlar hazırlanaraq qablaşdırılmış və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 

apteklərdə satışı təşkil edilmişdir. Hazırlanan bitkilərdən ibarət 16 adda qarışıqdan bronxial astma, qan təzyiqi, 

qalxanabənzər vəzin iltihabı, şəkər, mədəbağırsaq, mədəaltı vəzin iltihabı, osteoxondroz (duzlaşma), əsəb, ishal, 

böyrəkdaşı və digər xəstəliklərdə və onun müalicəsində istifadə edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı sayəsində məhsulların çeşidlərinin 

artırılmasına, çaytikanı yağı istehsalına xüsusi diqqət yetirilmiş Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyasının Aşağı 

Əylis kəndində yerləşən ərazidə yeni çaytikanı tinglərinin əkilməsi həyata keçirilmişdir. Laboratoriyada 

şaytikanı yağı istehsal olunur. Çaytikanı yağı həm xalq, həm də ənənəvi tibbdə müxtəlif xəstəliklər və 

pozulmalar zamanı çox geniş istifadə olunur. Çaytikanı yağının tərkibində əvəzsiz doymamış yağlı turşular, 

aminturşuları (o cümlədən, insan orqanizmi üçün əvəzsiz olan valin, leysin, lizin, fenilalanin), orqanik turşular 

(salisil, alma, turşəng turşuları), fitonsidlər, pektinlər, vitaminlər (B qrupu, C, E, K, P), dəmir, kalsium, fosfor, 

sink, kükürd və s. kimi vacib mikroelementlər var. Çaytikanı yağı karotinoidlər (karotinoidlərdən orqanizmdə A 

vitamini sintez olunur) və C vitamini ilə də zəngindir. Bu maddələr orqanizmdə gedən qocalma və dağılma 

prosesləri ləngidir, immun sistemini möhkəmləndirir, orqanizmi şiş xəstəliklərin inkişafından qoruyur. 

Tərkbində olan doymamış yağlı turşular, flavonoidlər, kumarin ürək-damar sistemi üçün olduqca xeyirlidir - 

damarların divarlarını möhkəmləndirir, onları daha elastik edir, aterosklerozun və trombların, ürək-damar 

sistemində iltihabların əmələgəlməsinin qarşısını alır. Çaytikanı yağı mədə turşusunun turşuluğunu azaldır, 

mədə-bağırsaq sisteminin selikli qişalarını qoruyur və onların bərpa olunmasına kömək edir. Bu yağ mədə və 12 

barmaq bağırsağı xorası xəstəliyi müalicəsində çox effektli vasitə kimi istifadə olunur. Xora xəstəlikdən əlavə 

çaytikanı yağı həmçinin qastrit, kolit, enterokolit kimi xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur. 

Həmçinin Bölmənin Bioresusrlar İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən bitlərdən müxtəlif efir yağları, 

gülab, doşab, alma sirkəsi, müxtəlif çeşidli meyvə məhsulları, zəfəran qurusu istehsal edilir. Laboratoriyanın 

imkanlarından istifadə etməklə nanə cövhəri, kəklikotu, yovşan, üzərlik yağlarının istehsal olunması 

planlaşdırılmışdır. Eyni zamanda gələcəkdə sarı çiçəkdən həm rəng, həm də onun toxumundan yağ, müxtəlif 

çeşidli məhsullar istehsal etmək mümkün olacaqdır. Bioresurslar İnstitutunda aparılan tədqiqatlar nəticəsində 

müxtəlif kombinasiyalı hibridlər içərisində müsbət göstəriciləri ilə fərqlənən bir yumşaq buğda hibridi- (Eskina-

8 X 6507-Türkiyə)-Nəfsli, bir bərk buğda hibridi- (Əlincə-84 X Zatino)-Hidayətli və bir arpa sortu- Arpaçay 

sortu Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən sort-sınaq 

məntəqələrində sınaqdan çıxarılması üçün təqdim edilmişdir. Hazırda tətbiq yönümlü tədqiqatlar uğurla davam 

etdirilir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi 20 illik fəaliyyəti dövründə muxtar 

respublikada elmi mühitin inkişaf etdirilməsində və tətbiq yönümlü tədqqatlara dair bir sıra uğurlara nail 

olmuşdur. Bundan sonra da mövcud elmi potensialdan səmərəli istifadə etməklə elmi-tədqiqat işlərinin müasir 

tələblər səviyyəsində aparılmasına çalışılacaqlar. 

 

İki sahil. – 2022. – 9 avqust. - № 140. – S. 7. 
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İstiqlal mübarizəsinin Naxçıvandan başlayan şərəfli yolu 

 
Rəşad Mahmudov, 

Milli Məclisin deputatı, tibb elmləri doktoru 

 
Tarixin də təbiət kimi, pozulmaz qanunauyğunluqları var. Təsadüf sayılan hadisələrin özü də nizamlı bir 

prosesin zəruri həlqəsi kimi təzahür edir. Baş verən hər bir yenilik özündən əvvəlki hazırlığın nəticəsi olub, eyni 

zamanda, növbəti pillənin səbəbi kimi gerçəkləşir. Bu zəruri səbəb-nəticə zəncirində elə bir həlqə olur ki, onun 

təzahürü cari təqvimə xüsusi gün, həmin dövr tarixinə isə ən önəmli hadisə kimi yazılır. 

Azərbaycan tarixinin yeni siyasi erası sayılan istiqlal savaşı, dövlət müstəqilliyinin qazanılmasından 

sonra zəruri gün kimi yadda qalan 15 iyun 1993-cü il tarixində ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli 

tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı qurtuluş missiyasının başlanğıcı oldu. 

Bir-biri ilə səbəb-nəticə dialektik əlaqəsi ilə bağlı olan qayıdış və qurtuluş hadisələri isə ulu öndərin 1990-

cı ilin yayında Moskvada bədnam, ermənipərəst M.Qorbaçov siyasi güruhunun yaratdığı qısqanclıq və təcrid 

vəziyyətinə son qoyub Azərbaycana qayıtması, paytaxt Bakının rəhbər elitasının xəyanətkar dönüklüyündən üz 

çevirib doğulduğu Naxçıvana getməsi, burada xalqın sevgi və etimadı ilə yeni siyasi fəaliyyətə dəvət alması və 

bir ildən sonra – 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında muxtar respublika 

parlamentinin sədri seçilərək blokadaya salınmış, taleyin ümidinə qalmış bu qədim türk torpağına rəhbərliyi 

həyata keçirməsi kimi tarixi-siyasi prosesin qanunauyğun nəticəsi olaraq baş verdi. 

Sonrakı gedişatı və bugünkü uğurlarımızı nəzərdən keçirərkən inamla demək olar ki, müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının tarix səhnəsinə qədəm qoyması ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanda 

yerli siyasi hakimiyyəti qəbul edərək ölkənin yeni taleyinə yön və məzmun verən oduqca önəmli tədbirlərə start 

verməsi ilə müşayiət olundu. 

Bu gün şərəf və qürur mənbəyimiz olan üçrəngli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisində məhz 

ümummilli liderin təşəbbüsü ilə muxtar respublikanın dövlət bayrağı kimi qəbul edildi, “Naxçıvan MSSR” 

adından sovet və sosialist sözləri çıxarıldı. Belə mübariz tarixi qərar və aksiyalar istiqlal yoluna işıq salan gur 

məşəlin alovlandırılması ilə nəticələndi. Çox keçmədən Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının qəbul 

olunması və “Azərbaycan SSR” adının da Azərbaycan Respublikası şəklində təshih edilməsi ulu öndərin bu 

qərarları ilə birbaşa bağlı idi. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və həqiqi lideri kimi Heydər Əliyev yeni tarixi şəraitdə 

düzgün, strateji cəhətdən əsaslandırılmış inkişaf yolunun özüllərini Naxçıvanda qoydu. Ulu öndər Naxçıvan Ali 

Məclisin Sədri vəzifəsində işləyərkən, bütövlükdə, Azərbaycanın yeni taleyini düşünərək ən zəruri qərarlara 

imza atdı. Ümummilli lider dünya azərbaycanlılarını bir ideya ətrafında birləşdirmək kimi taleyüklü mübarizəyə 

də Naxçıvanda start verdi. Bu baxımdan 1991-ci il dekabrın 16-da Muxtar Respublika Ali Məclisində ulu 

öndərin iradəsi ilə “31 Dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik və Birlik Günü haqqında” Qərarın 

qəbul edilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Bir sözlə, ümummilli liderin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri işlədiyi dönəmdə Muxtar Respublika 

Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizənin ön cəbhəsinə, nadir strateji poliqonuna çevrildi. Həmin 

dönəmdə Naxçıvanın Azərbaycanla müqayisədə sərt blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyevin 

sabahı düzgün hədəfə alması, problemləri cəsarətlə həll etməsi onu ümummilli xilaskara çevirmişdi. Beləliklə, 

bu, doğru və inamlı yolu dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin misilsiz xalq, Vətən sevgisi 

və nadir zəkası işıqlandırırdı. 

Hər bir azərbaycanlı yaxınlaşan fəlakətdən xilas olmağın yolunu ulu öndərin Naxçıvanda 

gerçəkləşdirdiyi missiyanı ölkə miqyasında davam etdirməsində görürdü. Xalq qurtuluş yolunun ümummilli 

liderin ölkə rəhbərliyinə gəlməsində olduğunu dərk edirdi. Müharibənin davam etdiyi, sənaye məhsullarının, 

elektrik enerjisinin, yanacağın çatışmadığı, sosial-iqtisadi durumun kəskin olduğu şəraitdə Naxçıvan Ali 

Məclisin Sədri seçilən ulu öndər Heydər Əliyev həyata keçirdiyi islahatlar, gördüyü tədbirlər və işlər sayəsində 

bu diyarda sabitliyin, tərəqqinin və həmrəyliyin təmin olunmasına nail olmuşdu. 

Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri kimi Heydər Əliyev həm də Azərbaycanın xarici siyasət kursunun təməl 

prinsiplərini yaratmışdı. Bu dövrdə blokada şəraitində olan Muxtar Respublikanın inkişafını və sabitliyini təmin 
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etmək üçün regional və beynəlxalq əlaqələrin formalaşdırılması yönündə də mühüm addımlar atılmışdı. Bu gün 

dünya üçün analoqu olmayan müttəfiqlik nümunəsi – Türkiyə– Azərbaycan qardaşlığının da əsası bu illərdə 

salınan “Ümid körpüsü” ilə gələcək sarsılmaz ittifaqın təməli qoyulmuşdur. 

Bir sözlə, 1990-cı il sentyabrın 3-də ümummilli liderin Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri seçilməsi 

dövlətçilik tariximizdə yeni bir səhifənin başlanğıcı oldu. Dövlətçiliyimizin memarı, ulu öndərin birbaşa 

rəhbərliyi altında müstəqil dövlət quruculuğunun zəruri və təxirəsalınmaz məsələləri məhz o zaman həllini 

tapdı. Əsası qoyulmuş müstəqil dövlət quruculuğu və qəbul edilən tarixi qərarlar o zaman ümumilikdə, 

Azərbaycanın müstəqilliyinə və suverenliyinə hesablanmışdı. Fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyev Naxçıvanda 

milli qurtuluşun, milli dövlətçilik quruculuğunun təməllərini özünün zəngin təcrübəsinə və Şərqin Qapısında 

daim yaşadılmış Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinə əsaslanaraq yaratdı. 

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, milli həmrəyliyi və mənəvi bütövlüyü 

təmin edən azərbaycançılıq ideologiyasının banisi, xalqımızın və dövlətimizin xilaskarı, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı tarixi xidmətləri misilsizdir. Bu gün ona görə 

qüdrətliyik ki, ölkəmiz 30 il əvvəlki parçalanmaq, dağılmaq təhlükəsindən qurtulub. Ümummilli liderin ən 

böyük əsəri olan müstəqil Azərbaycan dövləti onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə 

dünyanın sayılıb-seçilən ölkəsinə çevrilərək taleyinin xoşbəxtliyini yaşayır, sürətli inkişaf yolundadır. Bu yolun 

ən şərəfli tarixi başlanğıcı 31 il əvvəl ümummilli liderin Naxçıvanda siyasi liderlik, xilaskarlıq missiyasına 

başlamasıdır. 

Şübhəsiz ki, bu işıqlı yolun memarı xalqımızın sevimli və əbədi lideri Heydər Əliyevdir. Bu yol 

müstəqilliyimizin, inkişafımızın, birliyimizin, bütövlüyümüzün xəritəsi, kompasıdır. Könlümüzün xəritəsi ulu 

öndərin bizə miras qoyduğu Vətəndir. Vətən – Azərbaycan, Azərbaycan isə hər birimizə dahi Heydər Əliyevin 

ən müqəddəs əmanətidir. 

 

Xalq qəzeti. - 2022.- 2 sentyabr. - № 188. - S. 9. 
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Naxçıvanım - nur diyarım 
 

Flora Xəlilzadə, 

Əməkdar jurnalist 

 

Naxçıvanda hər qayaya, daşa salavat çevirməsəm, ürəyim rahatlıq tapmaz. Əlbəttə, yurdumuzun hər 

qarışı mənə doğma və əzizdir. Azərbaycan sözün əsl mənasında, gözəlliklər və özəlliklər məskənidir. Onun 

vəsfi və əsrarəngiz hüsnü ilə bağlı unudulmaz söz ustadlarımız bir-birindən dəyərli poetik nümunələr yaradıblar. 

Təbii ki, bu şeirlərin ovqatında tərənnüm də var, təsvir də, həsrət də, sadəcə təqdim də, hətta mübarizlik də, 

döyüş ruhu da... Hər şeir öz müəllifinin daxili dünyasının əks-sədasıdır.  Hərdən özüm də duyğularımı sözün 

rənginə bələməklə vətənimin çalarlarına yönəldirəm: Zəngəzurum - dərdli qəlbim, Qarabağım - şah damarım, 

dağlar gözəli Şuşa ruhumun ünvanı, Mil-Muğanım geniş ürəyim, Cənubum - Lənkəranım göz nurum, Şimalım - 

əhli dostlarım, Şirvanım - şir biləklim, Bakım-taleyim, səadətim, sevincim, əbədi ünvanım... Və nəhayət, 

Naxçıvanım - nur diyarım! Ana yurdun havasını aldığım cənnət məkan! Şair Əliyar Yusiflinin misraları ilə bu 

qədim yurdun xəritəsi çox poetik naxışlanıb: 

 

Baxın, xəritədə bu qədim diyar, 

Kiçik bir nöqtəylə qeyd edilibdi. 

Bu yerin qolunda aslan gücü var, 

Burdan cahangirlər peşiman gedibdi. 

 

Naxçıvan bu gün ən qədim Şərq, 

 ən müasir Avropa şəhəridir 

 

Mən Naxçıvanda doğulmamışam,  Naxçıvana bitişik bir yerdə - Zəngəzur mahalının Qarakilsə rayonunun 

Urud kəndində dünyaya göz açmışam. Amma mənim bütün əcdadlarımın, bütün can-ciyərlərimin əksəriyyətinin 

cismi burada uyuyur. Ona görə də Naxçıvan mənim üçün doğma ana Vətəndir. Mən harada olmağıma, harada 

yaşamağıma baxmayaraq, həmişə özümü naxçıvanlı sanıram. Bundan da  qürur duyuram. Naxçıvanda həmişə 

özümü bəxtəvər, xoşbəxt hiss edirəm. Naxçıvana ayağım dəyən kimi elə bil udduğum hava mənə bir enerji 

verir, həyat verir. Təyyarədən enən kimi tələsirəm ki, dərhal örtülü məkandan tez çıxım, o havanı udum. Bir 

neçə ildir ki, mən Naxçıvana gələ bilmirdim. Gəldim və bu dəfəki gəlişimdə o qədər yeniliklərin, gözəlliklərin 

artdığını gördüm ki, ürəyim dağa döndü. Ziyarətimə  Heydər Əliyev Muzeyinə getməklə başladım. Dahi 

şəxsiyyət Heydər Əliyevlə səfərdə olduğum müqəddəs, unudulmaz günləri xatırladım, o gülüş qulağımda 

səsləndi. O muzeyi gəzəndə elə bil dünyanı mənə verdilər. Dedim, İlahi, sən doğrudan da Azərbaycan xalqını 

sevib, ona lütf göstərmisən ki, belə bir Xilaskar dünyaya gəlib və Vətənimizi bəlalardan azad edib.  Bu dahi 

şəxsiyyətin ana yurdunda olmaq mənim üçün böyük şərəf idi. Naxçıvan düşmən əhatəsində yaşamasına 

baxmayaraq,  bu Vətən torpağı, bu cənnətməkan öz qürurunu, məğrurluğunu çox gözəl qoruyub saxlaya bilib. 

Ən əsası isə Muxtar Respublikada Heydər Əliyev siyasəti uğurla davam etdirilir, yəni Naxçıvana rəhbərlik edən 

şəxsiyyət də Heydər Əliyev siyasi irsinə, Heydər Əliyev yoluna sadiqdir. Bunu Naxçıvanın hər döngəsində, hər 

küçəsində,   hər guşəsində görürsən. Bəli, bu gün Heydər Əliyev ənənəsi, Heydər Əliyev ideyası, Heydər Əliyev 

arzuları Naxçıvanda yaşayır. Bütün Azərbaycanı yox, bütün Şərqi, türk dünyasını gəzin, Naxçıvanın bənzəri 

yoxdur. Naxçıvan bu gün ən qədim, Şərq və ən müasir Avropa şəhəridir. Ənənələrin bu cür davam etməsi bütün 

gözəlliklərin o torpaq üzərində cücərməsidir. Yəni adi şitil deyil, dərin kökləri var. Burada müasirlik  

klassikaya, mənəvi dəyərlərə söykənib. Təsadüfi deyil ki, çoxu bu gün Naxçıvanın milli dəyərlərin, milli 

mədəniyyətin beşiyi olduğunu etiraf edir. 

Qədim binaların yenidən bərpa edilməsi və onun milli üsluba yönəldilməsi çox xoşuma gəldi. Əvvəllər də 

demişdim, indi də eyni fikirdəyəm: Naxçıvan qədər təmiz şəhər heç yerdə yoxdur. Diqqətimi məzarlar çəkdi. O 

qədər qürur duydum ki, əvvəllər məzarlar bir-birindən çox fərqlənirdi, məzarları dəmir məhəccərə alırdılar. 

Sanki o dünyada da mənimsəməlik var idi ki, bura mənimdir. İndi hamı eynidir. Bir dənə olsun belə məhəccər 

görmədim. Torpağı qamarlamaq yoxdur. Bütün bunlar insana qəlb rahatlığı gətirir. Bu, adi məsələ deyil. Bu, 
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Naxçıvan nizamıdır, intizamıdır, mədəniyyətdir.   Buradakı taksi sırası, sürücülərin səliqə-səhmanı diqqətimi 

çəkdi. 

 

Avtodayanacaqların bəziləri o qədər milli üslubda düzəldilib ki, xoş ovqat bəxş edir. Əslində, milli üsluba 

bu qədər bağlılıq, həm də müasirliyə aparır. Bu gün dünyanın mənəm-mənəm deyən bəzi şəhərləri ilə müqayisə 

etsək, vallah Naxçıvan qalib olar.  Mən bunu həmişə fəxrlə və tez-tez deyirəm ki, Naxçıvanda tanınmadığın bir 

qapını döyəsən, yaşlısı səni balam deyib bağrına basar, balacası da qaçıb qucaqlayar. Neçə dəfə yaşamışam bu 

xoş duyğunu. Bu dəfə də Batabatda bir uşaq qollarını açıb üstümə elə gəldi ki... Deyə bilərlər ki, bu, 

Azərbaycanın hər yerində belədir, qurban olum Azərbaycana. Şəxsən Bakıda mənim qapım döyüləndə 

gözlükdən baxıram görüm kimdi. Tanımadığım adam olarsa deyim ki, düz gəlməmisiniz və ya siz kimsiniz. 

Amma Naxçıvanda bu sualı vermirlər. Naxçıvanda heç qapını bağlayırlar ki? Qaldığım evə baxıram ki, bütün 

gün qapısı açıqdır. Deyirəm qorxmursunuz, deyirlər nədən? Bilirsən, mənə çox xoş gəldi. Qonağı olduğum ev 

birinci mərtəbədə olsa da,  pəncərəsi səhər-axşam açıq idi. Mən evlərə baxdım, əksəriyyətində belədir. Bu, 

əmin-amanlıqdır. Bu, sabitlikdir. Təyyarədən düşən kimi adamlar tez mənə yanaşdı, hara aparmaq lazımdır, 

deyin biz sizi yola salaq, biz sizi aparaq, narahat olmayın ha, birdən elə bilərsiniz pula görə deyirik, siz narahat 

olmayın. Bilirsən, bu yanaşmanın özü mənəviyyatdır. Mənəvi böyüklükdür.  Təyyarəyə qalxıram əlimdəki çanta 

əl çantasıdır, kömək edirlər. Əyləşən kimi deyirlər xanıma çay gətirin. Adi görünən bu məqamların daxilində 

böyük mətləblər var. Deyə bilərlər ki, hə, nə olsun, yol yoldaşlığıdı, yox, mən dünyanın çox ölkəsində olmuşam. 

Yol yoldaşlığını da görmüşəm, insani münasibəti də... Yenə deyirəm, mən Naxçıvanda olanda özümü xoşbəxt 

və bəxtəvər hiss edirəm. 

Həmişə Naxçıvana gələndə 3 məkanı mütləq ziyarət etməliyəm - Əshabi-kəhf, Mömünə xatun, bir də son 

vaxtlar Hüseyn Cavid məqbərəsi. Lap uşaqlıqdan Naxçıvan deyəndə həmişə gözümün qarşısında 2 məbəd 

canlanır. Onun biri Möminə Xatun məqbərəsi, digəri də Əshabi-kəhf ziyarətgahıdır. Yəni həmişə anam Allahı 

köməyə çağıranda "ya Əshabi-kəhf" deyərdi. Gözümü açandan, ağlım kəsəndən duymuşam ki, anamın bütün 

inamı, ziyarəti Əshabi-kəhflə bağlı olub. Allaha yalvaranda Əshabi-Kəhfi çağırmışıq. Əshabi-Kəhf biz 

naxçıvanlıların, Zəngəzurda yaşayanların Məkkə, Mədinəsi olub. Anam dünyasını dəyişəndə son sözü də belə 

oldu - yastıq altından pul çıxardıb dedi ki, gedib Əshabi-kəhfədə qurban kəsərsən. Yəni Əshabi-Kəhfin bizim 

həyatımızda, taleyimizdə böyük mənəvi təsiri və gücü var. Mən bir məsələni də deyim ki, Bakının yaxınlığında 

Beş barmaq dağı var. Ora ziyarətgahdır, adamlar gedir. Yolun-izin nə gündə olduğunu görəsiniz, hər daşın 

dalından bir dilənçi boylanır. Amma gəlin Əshabi-Kəhfə, görün nə qədər təmizlik var. Əshabi-Kəhfdə də bir 

zamanlar natəmizlik baş alıb gedirdi. Bilmirdin, insanlar bura ziyarətə gəlir, yoxsa yeyib-içməyə. İndi bura 

Azərbaycanın ən gözəl məbədgahına çevrilib. Naxçıvana gəlib ora dəyməsəm, anamın ruhu narahat olardı. 

Möminə xatun abidəsi də mənim üçün bənzərsizdir. Bir dəfə bir beynəxalq  konfransda qadın 

hüquqlarından danışdılar, guya bizim bölgədə  qadın hüququ olmayıb.  Yerdən söz aldım, bildirdim ki, 

Azərbaycan qadını doğrudan da heç vaxt hüquqsuz olmayıb. Azərbaycan qadını çövkən oynayıb, Azərbaycan 

qadını at çapıb... Azərbaycan dünyada yeganə yerdir ki, qadın məzarı üstündə məqbərə ucaldıb. Bu, nə 

deməkdir? Bu, onun hüquqlarından xəbər verir. Və bu abidə Naxçıvandadır. Qadın ucalığı bu məqbərənin 

timsalında qorunur və yaşadılır. Ümumiyytələ, Naxçıvan tarixi abidələri ilə zəngindir və seçilir. Bəlkə bir 

bölgədə bir abidə bəs edərdi. Çünki Naxçıvanın özü elə abidədir. Əlincə qalasıdır, Haçadağdır, Darıdağdır. Heç 

unutmuram, Ordubaddan qayıdanda yolun sol tərəfində sırlanan tunc rəngdə dağlar  mənə Misirdəki 

piramidaları xatırlatdı. Bu dağlara bir az diqqətlə, məhəbbətlə, ürəklə baxanda deyirsən piramidalar bunun 

yanında heç nədir. Hərdən də fikirləşirəm ki, İlahi, bunları görəsən, Tanrı özü yaradıb, yoxsa insan əli töküb. 

Bəli, qədim memarlıq abidələri ilə dünyada məşhur olan Naxçıvan yeganə məkandır ki, XII əsrdə analığın, 

qadınlığın şərəfinə abidə ucaldılıb. Möminə  xatun türbəsi adlanan bu məşhur məqbərə Naxçıvanın rəmzi 

sayılır. Qarabağlar türbə kompleksi, Naxçıvan şəhərindəki buzxana (XIV əsr), Xanəgah Abidə Kompleksi, 

İmamzadələr, Gilan türbəsi, Şərq hamamı (XVIII əsr), Qazançı körpüsü, "Xan Sarayı" Dövlət Tarix-Memarlıq 

Muzeyi, Yusif Küseyir oğlu türbəsi, müxtəlif məscidlər milli memarlıq abidələri kimi qorunmaqdadır. "Nuhun 

türbəsi" isə bu yerlərin ulu tarixindən bir əks-sədadır. Bəşəriyyətin qədim yaşayış məskənlərindən sayılan 

Naxçıvanı Nuh peyğəmbərin gəmisinin yeridiyi yer kimi səciyyələndirirlər. Bu, tarixdir. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış Hüseyn Cavid məqbərəsi qədim ənənənin ən gözəl davamı kimi 

dəyərləndirilir. Muxtar Respublikanın hər bir rayonunda muzey var. Naxçıvanda isə bunların sayı daha çoxdur. 
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Şəhərdəki Mirzə Cəlilin, Bəhruz Kəngərlinin, Hüseyn Cavidin, Cəmşid Naxçıvanskinin, Ordubadda Məmməd 

Səid Ordubadinin, Yusif Məmmədəliyevin, Kəngərlidə Şahtaxtinskilər Muzeyi, Şahbuzunn Nurs kəndində 

Məmməd Arazın ev-muzeyləri daim qonaq-qaralıdır. Naxçıvanda Xan evinin yaxınlığındakı  "Açıq səma altında 

muzey"in isə analoqu yoxdur. Daş dövrünün bütün məişət avadanlıqları, heykəl və heyvan fiqurları burada 

toplanıb. Hər bir eksponatın 1000-1500, bəzilərinin də 2000 yaşı var. 

Naxçıvanın gecələri işıqlı, gündüzləri fərəhgətiricidir. Naxçıvanlılar sözün əsl mənasında fədakar və 

qürurludurlar. Bu səbəbdən də doğma diyarı nəinki qoruyub saxlaya biliblər, həm də onun gündən-günə daha da 

tərəqqi etməsinə nail olublar. Bəli, Naxçıvanda abidələr qorunur. Amma Sovet dövründə onun torpağını, daşını 

daşıyıb hasar hörürdülər. İndi isə heç kəs buna cürət edə bilməz. Artıq Naxçıvanda elə bir ideologiya formalaşıb 

ki, insanlar yaradılanları qorumağı özlərinin vətəndaşlıq borcuna çeviriblər. 

Əvvəllər belə bir xasiyyətim yox idi. Son vaxtlar adamlardan soruşuram, haralısan? Yox ki, axtarıram 

naxçıvanlı olsun, yox, mən onun ictimai mənşəyini dəqiq anlamaq istəyirəm. Mənim adaşım - nəvəm 6 yaşında 

olanda bir şair ona sual verdi ki, haralısan? Dedi ki, bakılıyam. Atan haralıdır? Söylədi ki, atam da bakılıdır. Bəs 

nənən haralıdır? Nənəm, hmm - deyə gülümsədi, "nənəm şuşalıdır, qarabağlıdır, qəribə (yəni qərbi demək 

istəyib) azərbaycanlıdır, nəqşicahanlıdır, Arazın o tayıdır". Şair baxdı, baxdı, gülərək dedi ki, ay Flora xanım, 

sənin bu 6 yaşlı nəvən bütöv Azərbaycanın xəritəsini çəkdi. 

Amma nə gizlədim, Naxçıvanda olanda rahat-könül dolusu nəfəs alıram. Naxçıvanlılar xoşbəxtdirlər ki, 

belə bir fərqli məkanın sahibidirlər. Naxçıvanlılar bir də ona görə xoşbəxtdilər ki, Azərbaycanın xilaskarı 

Heydər Əliyev bu torpaqda doğulub. Naxçıvanlılar üçüncü dəfə ona görə xoşbəxtdirlər ki, Azərbaycan 

torpaqlarını işğaldan azad edən Ali Baş komandan Heydər Əliyevin oğludur, bundan artıq fəxarət, qürur ola 

bilərmi? Naxçıvan  öz tarixində ən fərəhli illərini yaşayır.  Naxçıvan səmərəli, düzgün, düşünülmüş dövlətçilik 

fəaliyyətinin ən uca zirvəsinə yetib. 

Mənim Naxçıvanım - mənim göz nurum, sən həm də mənim yolum-izimsən. Yəqin yenə o gün mütləq 

gələcək ki, Şahbuzun Batabat yaylasından keçərək, Zəngəzur dağlarını aşaraq doğulduğum yurda dönəcəm. 

Vətənimdən keçib, vətənimə yetəcəm! 

 

525-ci qəzet. - 2022. - 1 oktyabr. - № 178. - S. 8. 
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Qədim türk yurdu Naxçıvanı yenidən Azərbaycana bağlayan tarixi akt 
 

101 il bundan əvvəl - 1921-ci il oktyabrın 13-də Qars şəhərində Azərbaycan, Ermənistan və 

Gürcüstan sovet sosialist respublikaları ilə Türkiyə arasında imzalanmış Qars müqaviləsi tarixi 

torpaqlarımızın qorunub saxlanılması istiqamətində ciddi uğur olmuşdur. Qədim türk yurdu Naxçıvanı 

Azərbaycanın tərkibində saxlayan tarixi aktın imzalanmasının növbəti ildönümündə müsahibimiz bu 

müqavilə barədə mötəbər tədqiqatın müəllifi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyevdir. 

 

İsmayıl müəllim, Qars müqaviləsinin tarixi Azərbaycan torpaqlarını parçalayıb orada Ermənistan 

adlı dövlət yaratmış imperialist dairələrin növbəti qəsdlərinin qarşısının alınmasında önəmi bir əsrdən 

sonra necə görünür? 

Qars müqaviləsi məna-mahiyyəti ilə bundan əvvəlki Moskva müqaviləsinin məntiqi davamıdır. Moskva 

müqaviləsi 1921-ci il martın 16-da “Dostluq və qardaşlıq müqaviləsi” adı ilə Türkiyə və Rusiya arasında 

bağlanmışdır. Bu dövrdə Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan diyarında baş verən hadisələr çox mürəkkəb, 

ziddiyyətli və çətin olmuşdu. Azərbaycanın düşdüyü daxili, qarşılaşdığı beynəlxalq vəziyyət elə ağır idi ki, bir 

sıra hallarda o, Naxçıvan bölgəsinə lazımi səviyyədə kömək göstərə bilmirdi. Bundan istifadə edən məkrli 

düşmənlərimiz bir sıra dövlətlərin himayəsindən, yardım və dəstəyindən istifadə edərək Naxçıvana hərbi 

basqınlar edir, qırğınlar törədir, şəhər və kəndləri dağıdır, yandırır, ağlasığmaz vəhşiliklər törədirdilər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra ölkəmizdə bolşevik ağalığı qurulması ilə daşnak 

silahlı qüvvələrinin təcavüzkar hərəkətləri nəticəsində Naxçıvan diyarında gərginlik hələ də davam edirdi. XI 

Ordunun süngüsü ilə 1920-ci il iyulun 28-də Naxçıvanda sovet hakimiyyəti quruldu və Naxçıvan SSR elan 

edildi, respublikanın ali hakimiyyət orqanı - Naxçıvan İnqilab Komitəsi yaradıldı. Avqustun 10-da Naxçıvan 

İnqilab Komitəsi Azərbaycan SSR, Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanova məktub göndərdi. 

Məktubda deyilirdi: “Naxçıvan camaatının çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan diyarı özünü 

Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi hesab etmişdir”. 

Lakin Qafqazda hakim olan Rusiya rəhbərliyi Türkiyə ilə diplomatik nümayəndələr yaratmaq 

istəsə də, Ermənistandan bu ölkəyə qarşı bir vasitə kimi istifadə etməyə çalışırdılar. Azərbaycanın 

ayrılmaz tərkib hissələri olan Zəngəzur və Naxçıvanı da Sovet Ermənistanına vermək istəyirdilər. 

Elə buna görə də Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulan kimi, Rusiyanın təzyiqi ilə Zəngəzur və 

Naxçıvan Ermənistana verildi. Lakin Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlanan Gümrü müqaviləsi ilə Naxçıvan 

ərazisi hələlik Türkiyənin himayəsində yerli hökumətin yaradılması qərara alındı. Beləliklə, Naxçıvan xilas 

edildi və Moskva müqaviləsinin üçüncü maddəsində Naxçıvan məsələsinin həlli aşağıdakı kimi təsbit edildi: 

“Müqaviləni imzalayan tərəflər bu müqavilənin I (c) əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilindəki Naxçıvan 

bölgəsinin, sahib olacağı himayə haqqını üçüncü bir dövlətə heç bir zaman güzəştə getməmək şərtilə, 

Azərbaycanın himayəsində muxtar bir ərazi təşkil etməsi ilə bağlı razılığa gəlirlər”. Müqavilənin “Naxçıvan 

ərazisi” adlı I (c) əlavəsində isə bölgənin sərhədləri müəyyənləşdirildi. Sərhədlər “Ararat” stansiyasından 

başlayaraq keçmiş Naxçıvan qəzasının inzibati sərhədlərinin şərqinə kimi müəyyən edildi. 

Beləliklə, Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində qalmaqla muxtariyyət statusu əldə etdi. Belə bir statusun 

qazanılmasında 1921-ci ilin yanvarında Naxçıvanda keçirilən referendumun çox böyük rolu olmuşdur. Çünki 

həmin referendumla Naxçıvan əhalisinin 90 faizindən çoxu Naxçıvan diyarının Azərbaycanın tərkibində 

saxlanılmasına səs vermişdi. Naxçıvan əhalisinin qətiyyətli və dönməz iradəsi, Türkiyənin prinsipial və ədalətli 

mövqeyi, Behbud ağa Şahtaxtinski kimi milli mənafelərdən çıxış edən siyasi xadimlərin səyləri də. Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində saxlanılmasını şərtləndirdi. 

Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz respublikaları arasındakı münasibətləri və ərazi-sərhəd məsələlərini 

aydınlaşdırmaq və dəqiqləşdirmək üçün 1921-ci il sentyabrın 26-dan oktyabrın 13-nə qədər Qars şəhərində 

konfrans keçirildi. Azərbaycan KP MK Siyasi Bürosunun 1921-ci il 26 avqust tarixli qərarı ilə Xalq fəhlə-kəndli 

nəzarəti komissarı B. Şahtaxtinski Azərbaycan SSR-in konfransdakı nümayəndəsi təyin olundu. Azərbaycan 

hökuməti çalışırdı ki, Qarsda güclü nümayəndələrlə təmsil olunsun. B. Şahtaxtinskinin konfransda iştirakı faktı 

isə Sovet Azərbaycanı rəhbərliyinin bu məsələyə böyük əhəmiyyət verdiyini göstərirdi. 
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İsmayıl müəllim, tarixdən bilirik ki, Qars konfransında danışıqlar çox gərgin və prinsipial keçmiş, 

tərəflər çoxlu mülahizə və təkliflərlə çıxış etmişlər. 

Türkiyə çalışırdı ki, hər bir respublika ilə ayrı-ayrılıqda müqavilə bağlasın. Lakin Rusiya nümayəndə 

heyətinin rəhbəri Y. Qanetski buna yol vermirdi. RSFSR rəhbərliyinin ona tapşırığı belə idi. Sovet Rusiyası 

nümayəndəsinin iştirakı ilə Türkiyə və üç Cənubi Qafqaz respublikası arasında 13 oktyabr 1921-ci ildə Qars 

müqaviləsi imzalandı. 20 maddə və 3 əlavədən ibarət olan müqavilənin bir sıra müddəaları Moskva 

müqaviləsinin müvafiq maddələri ilə eynilik təşkil edirdi. Ümumilikdə isə bu sənəddə qeyri- bərabər hüquqlu 

müqavilələr, tərəflərə zorla qəbul etdirilən müqavilələr və Sevr müqaviləsi rədd edilirdi. 

Müqavilə Qars və Batumun ərazi məsələləri üzrə bütün müddəalar kompleksini, nəqliyyat 

kommunikasiyalarının fəaliyyətini və vətəndaşların azad hərəkətinin təmin edilməsi, milli və dini 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, vətəndaş hüquqları məsələsinin sarsılmazlığı kimi məsələləri əhatə edirdi. 

Onun xeyli hissəsi qaçqınlar probleminin nizamlanması və razılığa gələn tərəflər arasında iqtisadi, mədəni və 

konsulluq əlaqələrinin əsas inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr edilmişdi. 

Düşmən qüvvələrlə gərgin mübarizədə ərsəyə gəlmiş bu müqavilədə Naxçıvanın gələcək taleyi necə 

həll edilmişdi? 

Müqavilənin 5-ci maddəsi bilavasitə Naxçıvanın taleyi ilə bağlı idi. Burada Naxçıvanın Azərbaycanın 

tərkibində saxlanılması və onun muxtariyyət statusu təsbit olunmuşdu. Moskva müqaviləsindən fərqli olaraq, 

Qars müqaviləsinin bu maddəsində Naxçıvanın statusu məsələsində razılığa gələn tərəflər müəyyən edilmişdi. 

Bunlar Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri idi. Müqavilənin həmin maddəsində göstərilmişdi: 

“Türkiyə hökuməti, 

Azərbaycan və Ermənistan Sovet respublikaları müqavilənin III əlavəsində göstərilən sərhədlər daxilində 

Naxçıvan vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil etməsi haqqında razılığa gəlirlər”. 

Beləliklə, Qars müqaviləsi Naxçıvanın statusu və tabeçiliyi məsələsini beynəlxalq müqavilə kimi tam 

şəkildə həll etdi. Qars müqaviləsi müddətsiz imzalanmış və bu müqaviləni imzalayan dövlətlərdən hər hansı biri 

onu birtərəfli qaydada ləğv edə bilməz. Bu müqavilə ilə Türkiyə Cümhuriyyəti Naxçıvanın qarantı funksiyasını 

öz üzərinə götürmüşdür. Qars müqaviləsi 1922-ci ilin mart-iyun aylarında onu imzalayan ölkələrin qanunverici 

orqanlarında təsdiq edilmiş və həmin il sentyabrın 11-dən qüvvəyə minmişdir. 

- Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün və muxtariyyət statusunun qorunub saxlanılmasını daim diqqətdə 

saxlamış ümummilli lider Heydər Əliyev dəfələrlə Qars müqaviləsinin tarixi önəmini vurğulamışdı. 

Ulu öndər Ermənistanın Naxçıvanla bağlı əsassız iddialarına qarşı ardıcıl mübarizəsində tarixi gerçəkliklə 

yanaşı, Qars müqaviləsinə də həmişə siyasi-diplomatik sipər kimi istinad etmişdi. Böyük rəhbər müstəqillik 

illərində Naxçıvana səfərlərinin birində isə demişdi: “Naxçıvanın muxtariyyəti mühüm hadisədir. Bu, çətin bir 

dövrdə böyük mübarizənin nəticəsi olubdur. Naxçıvanın statusunu qoruyub saxlamaq üçün Moskva 

müqaviləsinin və xüsusən, Qars müqaviləsinin böyük əhəmiyyəti olubdur. Naxçıvan Azərbaycanın əsas 

torpağından ayrı düşdüyünə görə Naxçıvanın bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, dövlətçiliyini, muxtariyyətini 

gələcəkdə də təmin etmək üçün Qars müqaviləsi bizim üçün çox böyük, əvəzi olmayan bir sənəddir”. 

Doğrudan da, Moskva beynəlxalq müqaviləsi Rusiya ilə Türkiyə arasında bir sıra vacib və əhəmiyyətli 

məsələləri həll etdiyi kimi, Qars beynəlxalq müqaviləsi də Anadolu-Qafqaz coğrafiyasında mübahisəli ərazi 

sərhəd məsələlərini həll edərək qədim türk yurdu Naxçıvanı yenidən və birdəfəlik Azərbaycana bağlamışdı. 

Maraqlı müsahibə, dəyərli məlumat üçün sağ olun. 

 

Xalq qəzeti.-2022.-14 oktyabr.-№224.-S.10. 
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Naxçıvan qovurması: söz vədəsinə çəkər... 
 

Zəngin mətbəximiz 

 
Mətanət Məmmədova 

 

Azərbaycanın özünəməxsus ənənələri, mədəniyyəti, mətbəxi, iqlimi olan bölgələrindən biri də qədim 

Naxçıvandır. Naxçıvanın sərt iqlim şəraiti ilə əlaqədar deyərlər ki, burada soyuqlar noyabrda başlar, martda 

bitər. Buna görə də naxçıvanlılar bu soyuqlu-sazaqlı altı aya, qarşıdan gələn qışın qarlı-boranlı günlərinə qara 

yaz başlanan vaxtdan düz qar yerə düşənədək hazırlıq görərlər. Zirzəmilər, əl damları dağlarımızın-

düzlərimizin, həyət-bacalarımızın çeşid-çeşid məhsulları ilə doldurular ki, qışda ruzi bol olsun, el arasında 

deyildiyi kimi, əlini nəyə atsan, boşa çıxmasın. 

Martda göy gurlayıb çölün per-pencərini yeməyə halallıq verəndən camaat başlayar həm istifadə etməyə, 

həm də qışa tədarükə. Şıppır, ələyəz, əvəlik hörülüb qurudular, hər biri bir dərdin dərmanı olan həmərsindən 

tutmuş zirincə, yemişanadək, dağ nanəsindən tutmuş yarpıza, kəklikotuna, çobanyastığınadək qurudulub ayrı-

ayrı yığılar. Çaşır, sobu, bolu, baldırğanın turşusu tutular, turş, şirin alça, ərik qurudular, alma-heyva dərilib 

xüsusi anbarlara yığılar, armud, üzüm zirzəmilərin bu başından o başına çəkilən ipdən asılar, cəviz, badam, 

fındıq çırpılar, kisələrə doldurulub üst-üstə toplanar. Həm həyətlərin, həm də çölün-düzün bütün nemətlərinin 

mürəbbəsi, kompotu hazırlanar. Həftəbecər qoyular, bircə həftəyə süfrəyə gətirildimi, ardınca taxta çəlləklərdə 

qış turşusu tutular. Bundan sonra əriştə kəsilər, sərilər, qurudular, qovurulub, götürülər. Buğda yuyulub, 

kirkirədə çəkilib yarmaya çevrilər və parça torbalarda qış ruziləri yığılan yerə qoyular. Bu işlər noyabrın 

axırlarınadək – çox soyuq düşməmiş yekunlaşdırılar. Bundan sonra qadınlarımızın qalar bir, həm də ən böyük, 

çətin işi – qovurma qovurmaq. Söz vədəsinə çəkər: qovurmadan danışaq. 

 

Həm qış ruzisi, həm hazır yemək 

 

Qovurma Naxçıvan mətbəxinə məxsus nəfis yemək növüdür. Naxçıvanda bineyi-qədimdən hər bir nemət 

kimi, ət də qışa tədarük olunur. Ətin bu cür emal edilməsindən alınan yemək “Naxçıvan qovurması” kimi dillər 

əzbəridir. Bu həm qış ruzisi, həm də hazır yeməkdir. Qovurmadan qısa müddət ərzində 10-15 adda dadlı-tamlı 

yemək hazırlamaq olur. Baxmayaraq ki, qışa hazırlığın ən son işi qovurmadır, bu işin təməli əvvəlcədən 

qoyulur. Ya bir-iki il əvvəl, ya da fevralın axırı, martın əvvəlləri doğulan erkək quzuların ən gümrahı “qışın 

qovurmalığıdır”, – deyə adlandırılır və o, xüsusi bəslənilir. Yayın sonlarınadək sürüyə ötürülən bu heyvanlar elə 

ki kərdikülə pozuldu, kökəldilmək üçün həyətdə saxlanılır. Bu vaxt kəndlərə yolu düşənlər həyətlərdə 2-3 göz 

muncuğu toğlunun, quzunun payızın sazağından budaqda tab gətirə bilməyib ağacların altına tökülən yarpaqları, 

xəzəlin altında gizlənib qalmış yaşıl otları şirin-şirin yediklərini, quyruqlarını oynadaoynada ora-bura 

qaçdıqlarını görüblər. Baxır ilə, il sərt gələndə noyabrın axırları, yumşaq gələndə isə dekabrın ortaları, hələ 

bəzən sonları bu heyvanlar kəsilir, qışlıq ruzi hazırlanır. 

 

Qovurma etmək Naxçıvanda kiçik bir mərasim şəklində olur 

 

Bu mərasimə evin ailə qurub ayrı yaşayan övladları, bir də ki ən yaxın qonşular dəvət olunurlar. Nənə-

babalarımız deyərlər ki, qovurma etmək tək işi deyil, buna kömək lazımdır. Həm də bəzən bir heyvan yox, 2-si, 

3-ü birdən qovurulur. Çünki bu qış ruzisi üçün övladlar da ata ocağına üz tuturlar. Həqiqətən də, belədir. Bunu 

dəfələrlə müşahidə etmişəm, ötən il isə Şahbuz rayonunun Nursu kəndində olarkən bir daha özlüyümdə bunu 

təsdiq etdim. Biz evə çatanda iki nəfər həyətdəki yaşlı tut ağacının budağından asılan qoçu soyurdu. Kimi ocağı 

qurur, kimi ortalığa qazan, ləyən, məcməyi, süzgəc gətirir, kimi də bu sazaqlı havada iş görənlərə bir stəkan çay 

vermək üçün samovara od salırdı. Bir azdan soyulmuş heyvan elə ağacdaca hissələrə bölünüb, yerə sərilmiş 

örtüyün üstündəki ləyənlərə yığıldı ki, ət bir qədər soyusun. Sonra kəndlərimizdə bütün evlərdə olan ət 

doğramaq üçün ərik ağacı kötüyü, bir də ət baltası gətirildi və ət qovurmalıq ölçüdə doğrandı. Əti qovurmalıq 

doğramaq da hər adamın işi deyil, kəndlərimizdə bunu bilən adamlar var ki, onlar qovurma edilən zaman 
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köməyə çağırılırlar. Bu arada bir kənarda heyvanın quyruğu doğranıb qazana yığılıb ocağa qoyuldu ki, əriməkdə 

olsun. Ət də yuyulub böyük qazanda ocağa qoyuldu. Elə ki ət qaynara düşdü, qonşudan köməyə çağırılan 

ağbirçək Səkinə xala dedi ki, hə, burada əlli-ayaqlı olmalısan ki, kəf qarışmasın, yoxsa ətin rəngi tündləşər, 

təngov bulanıq olar. Elə buradan da maraqlı söhbət başlandı. Səkinə xala qovurmanın keyfiyyətli, dadlı çıxması 

üçün üç şərtə əməl olunmasını bildirdi: kəf təmiz yığılmalı, ət qaynadılanda və qızardılanda vaxtında 

götürülməli, bir də duzu qaydasında olmalıdır. Marağımızı görən Səkinə xala ayağa qalxıb qolunu çırmaladı, 

dedi ki, gəlin mən göstərim siz də görün. Onun ilk sözü bu oldu ki, qız-gəlin gərək yemək hazırlayanda, 

xüsusilə də xəmir yoğuranda, turşu qoyanda, qovurma edəndə önlük taxa, başına ləçək çala ki, hazırladığının 

içərisinə nə isə düşməsin. Təmiz-tarıq olmaq lazımdır ki, gördüyün işdən də gül iyi gəlsin. Bir də nənələrimiz 

deyərdilər ki, qış turşusunu qoyanda, əriştə kəsəndə, yarma hazırlayanda, qovurma edəndə heç vaxt ölümdən, 

xəstəlikdən danışmayın. Nəhs danışanda bu nemətlər də nəhs işlərə qismət olar. O, tez-tez ətə baxırdı ki, birdən 

vaxtı ötər. “Əti bir az diri götürmək lazımdır ki, qızardanda əzilməsin”, – deyən Səkinə xala bir azdan hazırdır, – 

deyib, əti kəfkirlə süzgəclərə yığdı ki, suyu süzsün. Qazanın içərisində 10-15 tikə ət qaldı. Mən soruşanda ki, 

bəs bunu nə üçün götürmürsünüz? O dedi: – Qızım, qovurma edilən həyətdə həmin gün başqa yemək 

hazırlanmaz. Ətin suyunu göstərərək, bu, təngovdur, buna Naxçıvanın bəzi rayonlarında işgənə, cığatay, şor 

suyu da deyirlər. Görürsən, nə gözəl ətri var? Bilirsən niyə? Birincisi, ona görə ətirlidir ki, bizim ellərin 

heyvanlarını kökəldəndə əlimizə keçəni onun qarşısına tökmərik. Çölün-çəmənin güllü-çiçəkli otunun-alafının 

ətridir bu. İkincisi, 1-2 kiloqram əti qaynadanda belə gözəl ətir gəlmir. Burada 30-35 kiloqram ət bir yerdə 

qaynadığı üçün belə gözəl ətir verir. “Yaxşı, ət suyunu süzənədək biz naharımızı edək”, – deyən Səkinə xala 

səsləndi ki, boşqabları gətirin. Qızlar məcməyilərdə içinə quru lavaş doğranmış 10-15 boşqab gətirdilər. Səkinə 

xala boşqabların hərəsinə bir tikə ət, 1-2 çömçə təngov qoydu, iy gedir, – deyib ən yaxın 2-3 qonşuya da pay 

yolladı. Yemək həyətdəki tut ağacının altında yerə açılmış böyük bir xalçanın üzərindəki süfrə başında 

əyləşənlərə paylandı. Süfrədə sulanmış lavaş, cızdıq (quyruq əridildikdə yerdə qalan hissə), şəhrə (heyvanın 

ayrı-ayrı yerlərindən götürülmüş yağlı hissələrdir. Bu da quyruqla bir yerdə əridilir, lakin cızdıqdan fərqli olaraq 

onun üstündə ət də olur), çaşır, baldırğan, bir də ki illik turşu deyilən kələm, pomidor, bibər, kökdən ibarət 

qarışıq turşu var idi. 

Səkinə xalanın həyat yoldaşı Elman kişi əlini çörəyə uzadandan sonra hamı yeməyə başladı. Təngovun 

isladıb yumşaltdığı quru çörəyin sulanmış çörək və turşu ilə yeyilməsi qədər dadlı başqa heç nə ola bilməz. 

Düzdür, Naxçıvan mətbəxindən hansı yeməyi yesən, bu fikirdə olursan, lakin qovurmanın belə mərasim 

şəklində hazırlanması və təngovun kollektiv şəkildə yeyilməsi mətbəximizin bu nümunəsini daha dadlı edir. 

 

O qadına qadın deyərlər ki... 

 

Yeməkdən sonra süfrəyə ətirli samovar çayı gətirildi. Kişilərin işləri bitdiyinə görə kimi nərd, kimi də 

şahmat oynamağa başladı, qadınları isə Səkinə xala səslədi ki, ay qızlar, ocaq başına. Ocağın üstünə böyük bir 

teşt qoyuldu, quyruq yağı oraya boşaldıldı, yağ dağ olanda ət əlavə edildi, yaxşıca qızardıldı. O, aradabir ətdən 

götürüb boşqabın içərisinə qoyur, bıçaqla bölüb içinə baxır və deyirdi ki, yaxşı qızardılmasa, qovurma tez xarab 

olar. Sonra emallı vedrə gətirildi, birinci ətlər yığıldı, sonra üzərinə yağı əlavə olundu. Səkinə xala dedi ki, yağ 

əti basmalıdır, yəni qabdakı ətin üzərindən 1-2 santimetr yuxarıda qalmalıdır. Əsl qovurma odur ki, öz yağı 

özünü bassın. Sonra vedrənin qapağını qoydu, ağız şirinliyi ilə yeyin, xeyir işlərə qismət olsun, – deyib, kəndirlə 

onun ağzını bağladı. Yenə də marağımızı görüb dedi ki, bəli, qovurma qış ruzisidir. Həm 15-20 gün qalmalıdır 

ki, bir özünü tutsun, həm də indidən ağzını qoydunsa bunun üstünə, bəs qışın şaxtasında nə yeyərsən? Qovurma 

qabının ağzı dekabr ayının sonlarında açılmalıdır. İndi yeməyə gör nələr var, amma qışda olmayacaq. Qışda 

hərdən biriki qaşıq götürüb sıyıq əriştəyə, yarma aşına, şep qovurmasına vurmalısan, yumurtanı onunla 

salmalısan ki, uşağın-böyüyün dizinə qüvvət, gözünə nur olsun. Qəflətən qonaq gələndə bir qovurma bozbaşı 

bişirib süfrəyə qoyaraq onu mətbəximizin zəngin nemətləri ilə tanış etməlisən. Bir də ki bu yerlərdə o qadına 

qadın deyirlər ki, yazın gözü açılana 1-2 bişirimlik qovurma saxlaya bilə ki, qazayağını, cacığı, çirişi, şepi 

onunla qovurub süfrəyə verə. 

Səkinə xala maraqlı bir məsələyə də toxundu: “Bəzən qan təzyiqi olan adamlar və ya qoyun ətini 

sevməyənlər qovurmanı dana ətindən də edirlər. Amma ata-babadan qovurma qoyun ətindən hazırlanır. Dana 
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ətindən edəndə onu mağazalarda satılan yağlarla və ya alınma quyruqla qovururlar. Bu qoyun qovurmasının 

dadını-ləzzətini vermir”. 

 

Naxçıvan qovurmasının sorağı ilə... 

 

İlin bu vədəsində Naxçıvan daha çox qonaqlı-qaralı olur. Çünki bu yerin sakinləri ilə yanaşı, buraya səfər 

edib qovurmanı dadan və dadı damaqlarında qalan insanlar da artıq Naxçıvan qovurmasının vurğunudurlar. 

Çünki qovurma zaman-zaman bu qonaqlar üçün açılan süfrələrə düzülən bir-birindən dadlı nemətlərdən biri 

olub. Onu dadanlar isə “bu nədir, necə hazırlanır” kimi sualları bir-birinin ardınca yağdırıb, bu nemətin dadına 

heyran qaldıqlarını həmişə bildiriblər. Bu səbəbdən də hər payız qovurmanın sorağı ilə qədim diyara üz tutur, 

istər şəxsi ailə təsərrüfatlarında hazırlanan, istərsə də ət və ət məhsulları emalı müəssisələrində istehsal olunan 

qovurmadan alır və soyuq fəslin ruzisi kimi qışa saxlayırlar. 

Artıq Naxçıvan qovurmasının Bakıda, Gəncədə satışları həyata keçirilir. Və doyulmaz dadı olan bu nemət 

hər kəsin zövqünü oxşayır. Odur ki, harada satılmasından asılı olmayaraq Naxçıvan qovurmasını sevənlər uzaq 

məsafə də olsa, qət edib qovurma sorağı ilə həmin ünvana gəlir və onu dadırlar. Necə ki, gözəl ölkəmizin hər bir 

regionuna məxsus məhsulların sorağı ilə məsafələr qət edirik, Naxçıvan qovurması üçün də eynilə. Gedirik, 

alırıq, süfrələrimizi bəzəyirik. 

Hər zaman süfrələrimiz açıq, bir-birindən gözəl nemətlərimizlə bol olsun. 

 

Səs.-2022.-16 noyabr.-№209.-S.13. 
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Naxçıvan necə muxtar respublika oldu?! 
 

Sultan Laçın 

 

Son dövrdə Naxçıvanın Muxtar Respublika statusunun ləğvi ilə bağlı müxtəlif iddialar irəli 

sürülür. Bu məsələ xüsusən Naxçıvan Gömrük Komitəsi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin ləğv edilərək 

əvəzində mərkəzə, yəni Bakıya tabe olan baş idarələr yaradılmasından sonra daha çox gündəmə gətirilir. 

Bəzi siyasi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanın tərkibində ayrıca respublikanın olmasına ehtiyac 

yoxdur... Bəs görəsən, Naxçıvanın xüsusi statusu hansı tarixi zərurətdən meydana gəlib və hansı real 

siyasi situasiyada bərqərar olub? Hazırda həmin statusun ləğv edilməsindən danışmaq doğrudurmu?.. Bu 

və digər suallara cavabı tanınmış tarixçi alim, BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix 

üzrə fəlsəfə doktoru Ələmdar Şahverdiyevlə hafta.az üçün söhbətimizdə tapmağa çalışdıq. 

- Ələmdar müəllim, 1918-1920-ci illərdə, yəni Çar Rusiyası imperiyasının çöküşündən və Naxçıvan 

ərazisi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tərkibinə qatılmaqda olarkən həmin əraziylə bağlı beynəlxalq 

siyasi durum necə idi? 

- Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvanda vəziyyət xeyli ziddiyyətli idi. I Cahan savaşında qalib gəlmiş 

dövlətlərin ali şurası, həmçinin Antanta blokuna daxil olan Böyük Britaniya, ABŞ və Fransa xüsusi qərar qəbul 

etmişdilər...1917-ci il dekabrın 17-də Parisdə bu üç dövlət nümayəndələrinin gizli görüşü olub və buna “Paris 

konvensiyası” da deyirlər. Həmin məxfi sənədə əsasən Cənubi Qafqaz Britaniyanın nəzarətinə, təsir dairəsinə 

verilmişdi... 

Bir sözlə, Cənubi Qafqaz regionundakı, o cümlədən Azərbaycan və konkret Naxçıvan ərazisi ilə bağlı 

bütün məsələlərə Britaniya cavabdeh sayılırdı. Osmanlı Türkiyəsi müharibədə məğlub olmaq üzrə idi. Və Qərbə 

də bəlli idi ki, Türkiyə tezliklə Cənubi Qafqazdan çıxarılacaq və oraya ingilislər daxil olacaq. Elə məhz bəhs 

edilən qərarla bağlı 1918-ci ilin noyabrında, bildiyiniz kimi, ingilis qoşunları Bakıya daxil oldu. 

Ondan sonra isə Parisdə Versal sarayında I Dünya savaşından sonrakı vəziyyət, yəni dünyanın 

bölüşdürülməsinin başa çatması məsələləri müzakirə olunurdu. Parisdə Ə. Topçubaşovun rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan nümayəndə heyəti də yollanmışdı. Ermənistan nümayəndə heyəti bundan 8 ay öncə Fransa 

paytaxtına gəlmiş və həmin müddətdə apardıqları təbliğat və müzakirələr sayəsində Azərbaycan barədə mənfi 

rəy formalaşdıra bilmişdi. Ermənistan nümayəndə heyəti öz qarşısına iki əsas vəzifə qoymuşdu. Birincisi, 

Naxçıvanın, ikincisi isə Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi... 

Ermənilərin təbliğatı və təkidi nəticəsində 1919-cu ildə Qərb ölkələri tərəfindən Naxçıvana 3 dəfə missiya 

göndərilmişdi. Birinci missiyaya İtaliya nümayəndələri rəhbərlik edirdi. Lakin bu missiya Naxçıvanda heç bir 

əhəmiyyətli iş görə bilmədi. İtalyanlar açıq etiraf etdi ki, region barəsində heç bir məlumata malik olmadıqları 

üçün oradakı məsələlərin həllinə hazır deyillər. Ona görə də Naxçıvana gələn ikinci missiya ingilislərdən ibarət 

oldu. 1919-cu ilin əvvəlində ingilis qoşunları Naxçıvanı tutdular və iyun ayında həmin ərazini də əhatə edən 

Araz Türk Respublikasını (1918, noyabr- 1919, iyun), eləcə də Naxçıvan Milli Komitəsini ləğv etdilər və 

nəticədə Naxçıvanda ingilis general-qubernatorluğu yaratdılar. Həmin general-qubernatorluq Naxçıvan 

ərazisinin Azərbaycandan tamamilə qoparılaraq Naxçıvana inteqrasiya edilməsi üçün çox ciddi addımlar atırdı. 

Parisdəki Azərbaycan nümayəndə heyəti bu prosesə qəti etirazını bildirdi və bununla bağlı ABŞ nümayəndə 

heyətinə, eləcə də prezident Vudro Vilsona yazılı məktubla müraciət edildi. Müraciətdə Naxçıvana daha ədalətli 

və obyektiv bir araşdırıcı missiya göndərilməsi xahiş edilirdi. Amerika tərəfi bununla razılaşdı və “Haskel 

missiyası” deyilən missiya göndərildi. Həmin missiya doğrudan da ədalətli oldu. Bu missiya Naxçıvan-

Ermənistan sərhədində baş verənlər, Naxçıvanla Ermənistanın hansısa formada bir-biri ilə bağlı olub-olmaması 

və s. kimi məsələlərə obyektiv yanaşdı. Nəticədə amerikanlar birmənalı şəkildə bildirdilər ki, Naxçıvanın 

Ermənistana birləşdirilməsi real görünməyən bir işdi. Çıxış yolu olaraq ya Naxçıvanda neytral bir ərazi olaraq 

beynəlxalq statuslu bir idarə sistemi tətbiq olunmalıdır, ya da Naxçıvanın milli, dini, mənəvi, mədəni, siyasi, 

iqtisadi cəhətdən tam bağlı olduğu Azərbaycana birləşdirilməlidir... 

1918-ci ilin noyabrında beynəlxalq razılaşmaya əsasən Osmanlı türk qoşunları Azərbaycan ərazisini tərk 

etməli olsa da, Naxçıvanda qalmış türk hərbçiləri geyimlərini dəyişərək yerli mülki əhaliyə qarışmışdı. Onlar 

Naxçıvan torpaqlarının Ermənistana birləşməsinə qarşı mübarizə aparan soydaşlarımıza dəstək verirdilər. O 
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zaman Naxçıvan Hüseyn Naxçıvanski, Cəfərqulu Naxçıvanski qardaşlarının başçılığı ilə Naxçıvan Milli 

Müdafiə Komitəsi yarandı. Musa Kazım Qarabəkir Paşa da orada idi. O, Naxçıvanın aqibəti ilə bağlı Osmanlı 

Türkiyəsinin gizli tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Eyni zamanda özünümüdafiə qüvvələri mobil vəziyyətə 

gətirilmişdi. Nəticədə, Ermənistan tərəfindən olan hərbi müdaxilələrin qarşısı çox cəsarət və qətiyyətlə alınırdı. 

Bu mənada Naxçıvanın bir neçə kəndinə qəhrəman kənd adı vermək olardı. Onlardan biri də Nehrəm kəndi idi... 

Bu minvalla Naxçıvan xalqı mülki paltar geymiş türk hərbiçilərin də dəstəyi ilə erməni təcavüzünün qarşısını 

ala bildilər. Bu, beynəlxalq güclərə də öz təsirini göstərdi. Yəni onlar anladılar ki, xalqın gücü ilə 

hesablaşmadan Naxçıvanın taleyini həll etmək, o cümlədən onu Ermənistana birləşdirmək olmaz... 

- Bəs Rusiyada sosialist inqilabı adı altında hakimiyyətə gəlmiş bolşeviklərin vətəndaş 

müharibəsində də qalib gəlməsi Naxçıvandakı proseslərə necə təsir etdi? 

- Rusiyadakı vətəndaş müharibəsindən qalib çıxmış Leninin başçılıq etdiyi bolşevik-kommunist 

hökumətinin varlığı Naxçıvandakı proseslərin axarını dəyişdi. Və həmin hökumət özünü keçmiş çar Rusiyasının 

varisi elan etdiyindən keçmiş imperiyanın tərkibində müstəmləkə olmuş və sonradan müstəqilik əldə etmiş 

dövlətlərə, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə də qarşı çox kəskin və amansız iddialarla çıxış etməyə 

başladı. Yəni onlar digərləri kimi, Azərbaycan ərazisini də Rusiyanın bir tərkib hissəsi qəbul edirdilər. 

Məsələlər ciddi düyünə düşmüşdü. 

Əslində, Rusiyadakı vətəndaş müharibəsində kommunistlərin qələbə çalması Antanta blokunun 

məğlubiyyəti demək idi. Ona görə də bolşevik Rusiyası ağqvardiyaçı Denikinin ordusunu darmadağın edəndən 

sonra bütün qüvvələrini Qafqaza doğru cəmləşdirirdi... Və burada vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə səbəb olan 

amillərdən biri də Osmanlı Türkiyəsində baş verən olaylar idi. 1918-ci ilin oktyabrında imzalanmış Mudros 

müqaviləsi Osmanlı dövlətinin kapitulyasiyanı birmənalı şəkildə təsdiqləyirdi. Bunun nəticəsində Osmanlı 

Türkiyəsinin ərazisi müxtəlif Avropa dövlətləri tərəfindən bir neçə hissəyə bölünmüşdü. Eyni zamanda Osmanlı 

Qafqaz İslam Ordusunu da Azərbaycanın ərazilərindən çıxarmağa məcbur oldu. Demək olar ki, təkcə Mustafa 

Kamal Paşanın başçılıq etdiyi Milli Mücadilə Mərkəzinin olduğu Sivas ərazisi qalmışdı. Və yalnız bu 

mücadilədən və Türkiyə qüvvələrinin ardıcıl qələbələrindən sonra artıq beynəlxalq arenaya siyasi güc olaraq 

yeni bir Türkiyə dövləti çıxdı... 

Bu minvalla Naxçıvanın taleyində Atatürkün başçılıq etdiyi Türkiyə dövləti ilə Leninin kommunist 

Rusiyası dövləti arasındakı münasibətlər də böyük rol oynadı. Belə ki, o zaman hər iki dövlət Qərb tərəfindən 

qəbul olunmayan dövlətlər idi. Antanta dövlətləri də, Versal Ali Şurası da nə Atatürk, nə də Lenin 

hökumətlərini tanımaq istəyirdi. Bu baxımdan hər ikisi eyni çətin durumda olduqlarına görə, hətta Rusiya və 

Türkiyə arasında heç zaman dostluq olmamasına rəğmən yaranmış vəziyyət bu iki dövləti güclərini birləşdirərək 

müttəfiq olmağa vadar etdi. Belə olan halda 1919-cu ilin mayında Böyük Britaniya iqtisadi maraqlarını əsas 

götürərək öz qoşunlarının Güney Qafqazdan çıxarılmasına qərar verdi və burada 3 Qafqaz respublikasını-

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanı öz talelərinin öhdəsinə buraxdı. 

Odur ki, vəziyyət daha da mürəkkəbləşdi. Amma ingilis qubernatorluğu da Naxçıvandan çıxıb getdi. Və 

AXC hökuməti Naxçıvanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Paralel olaraq 1919-cu ilin yanvarında 

iki regionda Qarabağda və Naxçıvanda Azərbaycan öz general-qubernatorluqlarını yaratdı. Yəni həmin 

ərazilərdə öz yurisdiksiyasını bərpa elədi. Təəssüf ki, bolşevik Rusiyası Azərbaycana qarşı işğal niyyətindən əl 

çəkməmişdi. Və cəmi 1 il 3 aydan sonra, yəni 1920-ci ilin aprelin 27-28-də Qızıl Ordunun ölkəmizə təcavüzü 

nəticəsində Bakıda sovet hakimiyyəti quruldu. Və bundan sonra Naxçıvanın taleyi məsələsi yeni mərhələyə 

daxil oldu... 

- Yəqin ki, yenə də əsas ziddiyyətlər Rusiya və Ermənistan tərəfindən yaradılırdı? 

- Bəli. Sovet Ermənistanı deyilən qurum bolşeviklərdən istifadə edərək Naxçıvanı özünə birləşdirməyə 

çalışırdı. Atatürk Türkiyəsi yenidən məsələyə müdaxilə etdi. Bu məsələ əsasən iki görüşdə müzakirə olundu: 

Moskva və Qars görüşlərində... 

1921-ci ilin martında Moskvada keçirilmiş görüşdə Türkiyə, Rusiya və Ermənistan nümayəndə heyətləri 

iştirak edirdi. Azərbaycan heyəti görüşə qatılmamışdı - ölkəmizi Türkiyə təmsil edirdi. Türkiyə tərəfi çıxış 

yolunu Naxçıvanın Türkiyəyə birləşdirilməsində görürdü. Lakin Rusiya və təbii ki, Ermənistan tərəfi də buna 

qəti etirazımı bildirdi. 

Belə olduğu halda qərara alındı ki, xüsusi komissiya yaradılsın və həmin qurum məsələni geniş 

araşdırdıqdan sonra bir daha müzakirəyə çıxarılsın. Eyni zamanda üç Qafqaz respublikasının: Azərbaycan, 
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Ermənistan və Gürcüstanın da bu məsələni öz aralarında müzakirə etmələri və sonradan Türkiyə və Rusiyanın 

bir orbitr kimi yekun nəticəyə gəlməsi barədə də qərar verildi. 

Moskva müqaviləsi imzalandıqdan sonra ikinci dəfə də görüş keçirildi. Amma bu yalnız Türkiyə və 

Rusiya nümayəndələrinin iştirakıyla qeyri-rəsmi bir görüş oldu. Buna qədər Naxçıvanın Azərbaycana 

birləşdirilməsi haqda heç bir söhbət olmamışdı. Lakin bu dəfə məsələ çox mürəkkəb və gərgin xarakter aldığına 

görə qərara alındı ki, problemin yeganə həlli yolu Azərbaycanın tarixi ərazisi olduğu üçün Naxçıvanın bu 

ölkənin nəzarətinə verilməsidir və bu daha məqsədəuyğundur. Həmin qeyri-rəsmi Moskva görüşü bir növ Qars 

müqaviləsinə hazırlıq mərhələsi oldu. Nəhayət, 1921-ci il oktyabrın 13-də Qarsda Türkiyə, Rusiya, eləcə də 

Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakıyla müqavilə imzalandı və həmin müqaviləyə 

əsasən Naxçıvan Azərbaycan SSR-in yurisdiksiyasına verildi. Bu müqavilənin 5 və 6-cı maddələri bilavasitə 

Naxçıvana aid oldu. 

Həmin bəndlərə uyğun olaraq Türkiyə hökuməti öz üzərində belə bir öhdəlik saxladı ki, üçüncü hər hansı 

bir dövlət tərəfindən Naxçıvana hərbi müdaxilə təhlükəsi olarsa, Türkiyə öz ordusunu Naxçıvana yeritməlidir... 

Üçüncü dövlət deyəndə konkret hansı ölkələr nəzərdə tutulurdu? 

Üçüncü dövlət deyəndə İrandan, eyni zamanda Avropadan gələn təhlükələr nəzərdə tutula bilərdi... Çünki 

Rusiya və Ermənistan da bu sənədlə neytrallaşdırılırdı, onların nümayəndələri də müqaviləni imzalamışdı. Ən 

başlıca məsələ o idi ki, Ermənistanın Naxçıvana iddiasıyla bağlı məsələ qapadılırdı... 1923-cü ildə Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra Nəriman Nərimanov Moskva qarşısında belə bir məsələ qaldırdı 

ki, necə ola bilər, Qarabağda kiçik sayda bir erməni toplumuna muxtariyyət verilir, ancaq Azərbaycanın əsas 

hissəsindən aralı düşmüş Naxçıvana eyni status verilmir... Və nəhayət, Kremlin bolşevik rəhbərliyi buna razılıq 

verdi- 1924-cü ildə məhz Qars müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq Azərbaycan SSR tərkibində Naxçıvan 

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası yaradıldı... 

- Necə hesab edirsiz, əgər Naxçıvana həmin muxtariyyət statusu verilməsəydi, bu sonradan o tarixi 

Azərbaycan torpağı üçün nəsə təhlükə yarada bilərdimi? 

- Əlbəttə... Birmənalı olaraq... Yəni o baxımdan ki, düşmənlərimiz Naxçıvan ərazisinin pərakəndə halda 

idarə sistemindən yararlana bilərdilər... Amma bütün hallarda Qars müqaviləsi Naxçıvanın təhlükəsizlik qarantı 

statusunu özündə saxlayırdı və indi də saxlayır... 

Yadınızdadırsa, 2015-ci ildə Türkiyə ilə sərhəddə Rusiya qırıcısı vurulanda Dövlət Dumasında qaldırılmış 

məsələlərdən biri Qars müqaviləsinin ləğv olunmasıydı. Bu, təsadüfi deyildi... 

Yəqin ki, SSRİ parçalanan dövrdə də Naxçıvanda muxtariyyətin olmaması yenə də bu ərazimiz üçün 

təhlükə yarada bilərdi? Kimlərsə, iddia irəli sürə bilərdi... Ermənistan daha cəsarətlə hücum edə bilərdi 

Naxçıvana... 

Bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam. Məsələn, SSRİ dağılan ərəfədə Naxçıvanın Kərki, Sədərək kimi bir 

neçə məntəqəsi işğal olundu. Amma muxtariyyət olmasaydı, bütöv rayonlar da işğal edilə bilərdi... Lakin vahid 

mərkəzdən idarəçilik, eləcə də Naxçıvanın müdafiəsində maraqlı olan Türkiyənin müəyyən dərəcədə kömək 

göstərməsi bu təhlükənin qarşısını aldı... 

- Sonda bir tarixçi alim, mütəxəssis olaraq hansı nəticəyə gəlirsiniz: hazırkı geosiyasi dönəmdə 

Naxçıvan Respublikasının muxtariyyət statusunu ləğv etmək doğru olarmı? 

- Bütün həm uzaq, həm yaxın tariximizi təhlil etdikdən sonra belə nəticəyə gəlmək olur ki, hələlik 

Naxçıvanın statusunun ləğv edilməsi tarixi-siyasi baxımdan doğru deyil. Sadəcə olaraq orada Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya və qanunlarına uyğun daha mükəmməl bir idarə sistemi formalaşdırılmalıdır. 

Amma muxtariyyət statusu ən azı Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsi arasında yerüstü kommunikasiyalar 

bərpa olunana qədər saxlanmalıdır. Əgər aradakı, yəni Ermənistan ərazisindən keçən avtomobil yolları, dəmir 

yolları, digər kommunikasiya vasitələri bərpa olunarsa, həmin ərazi eksklav halından çıxarsa, yalnız o halda 

Naxçıvanın statusunun ləğvi məsələsinə baxmaq olar. Bunlar baş vermədən, yəni indiki halda Naxçıvanın 

muxtariyyətini ləğv etmək Azərbaycanın və konkret həmin ərazinin gələcəyi üçün təhlükə törədə bilər... 

 

Həftə içi.-2022.-8-14 dekabr.-№ 47.-S.7. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası 

 

1729 

 

 

Naxçıvan: Yeni mərhələdə mütərəqqi dəyişikliklərə doğru 

 

Zahid Rza 

 

“İslahatlar yeniləşmə, yeni yanaşma deməkdir. Biz islahatları aparmaqla ölkəmizi gücləndiririk, 

ölkəmizin gələcək dayanıqlı inkişafını şərtləndiririk. Tərəqqi isə islahatlarsız mümkün deyildir”- deyən 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin həlli ilə yanaşı, həm də dövlət 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsini, bütün sahələrdə şəffaflığın təmin edilməsini, inkişafa mane olan mənfi 

halların aradan qaldırılmasını əsas vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirib.  

 

Məhz bunun sayəsində son illərdə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri daha intensiv 

xarakter alıb, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, məmur-vətəndaş 

münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması, şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl 

hüquqi və institusional islahatlar həyata keçirilib. Birmənalı demək olar ki, ölkə başçısının rəhbərliyi ilə uğurla 

reallaşdırılan islahatlar kursunun tərkib hissəsi olan korrupsiyaya, cinayətkarlığa, habelə məmur özbaşınalığına 

qarşı mübarizə artıq öz bəhrəsini verməkdədir. 

Təbii ki, respublikamızda dövlət idarəçiliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi, dövlət idarəetmə sistemində 

davamlı islahatların həyata keçirilməsi bu sahədə yeni nailiyyətlərin əldə edilməsində böyük rol oynayır. 

Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il dekabrın 22-də imzaladığı Fərmana əsasən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin təsis edilməsi bunun əyani təsdiqidir. 

Ölkə başçısının digər bir Sərəncamı ilə Fuad Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib. Sərəncama əsasən, səlahiyyətli nümayəndə 

Naxçıvanda Prezidenti təmsil edən vəzifəli şəxs olacaq və dövlət başçısının müəyyən etdiyi səlahiyyətləri icra 

edəcək. Bundan sonra mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və digər dövlət qurumları fəaliyyətlərini 

səlahiyyətli nümayəndə ilə əlaqələndirilmiş qaydada həyata keçirəcəklər. 

Təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinin təsis 

edilməsi  effektiv idarəçiliyin təmin edilməsi, vətəndaşlarla dövlət orqanları arasında dialoqun müasir tələblər 

səviyyəsində və qanun çərçivəsində qurulması, iqtisadi, sosial, mədəni və digər məsələlərin operativ və səmərəli 

həlli məqsədi daşıyır. 

Dekabrın 22-də dövlət başçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsinə təyin olunmuş Fuad Nəcəflini qəbul edib və ona müvafiq tapşırıqlar verib. 

Dövlət başçısı bildirib ki, səlahiyyətli nümayəndə kimi Fuad Nəcəfli insanların qayğısına qalınması, korrupsiya, 

rüşvətxorluqla mübarizə, şəffaflıq, düzgün kadr siyasətinin həyata keçirilməsi, mərkəzi icra orqanları ilə sıx 

təmasda fəaliyyətlə bağlı bütün səylərini səfərbər etməlidir. Fuad Nəcəfli Prezidenti əmin edib ki, ölkə 

miqyasında həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların Naxçıvan Muxtar Respublikasında da təmin edilməsi 

işində səylərini əsirgəməyəcək. 

Bu, bir gerçəklikdir ki, respublikamızın digər bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da daim 

Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Ölkəmizdə aparılan quruculuq işlərinin tərkib 

hissəsi kimi Naxçıvanın inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib.  Bu gün Naxçıvandakı 

quruculuq, tikinti, abadlıq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin respublikamızda apardığı siyasətin tərkib 

hissəsidir. Həmçinin Naxçıvanda 100 faiz səviyyəsində qazlaşdırma təmin edilib, enerji təchizatı, müasir yollar 

inşa olunub, yüzlərlə səhiyyə və təhsil ocaqları inşa olunub, yeni iş yerləri yaradılıb. Bu məqsədlə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına hər il dövlət büdcəsindən böyük həcmdə dotasiya ayrılır. Bütün bunlar ölkə başçısının 

bu diyara diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. 

Çox təəssüf ki, bəzi məmurlar ölkə başçısının etimadından istifadə edərək öz çirkin əməlləri ilə 

Naxçıvanda görülən genişmiqyaslı işlərə kölgə salıblar. Şübhəsiz, bu məsələlərdə sui-istifadə, mənimsəmə 

hallarına yol verənlər isə sərt cəzalandırılacaqlar. Dövlət başçısı dəfələrlə vurğulayıb ki, məmurlar xalqın 

xidmətçisi olmalı, əhalinin qayğısına qalmalıdırlar: “Mənim məmurlardan tələbim çox sadədir. Xalqın 

xidmətçisi olmaq, insanlara hörmətlə yanaşmaq və öz işləri ilə nümunə olmaq, onların haqqına girməmək və 
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qanunun tələblərini rəhbər tutmaq. Bunu edə bilməyən məmurlar özlərini və ailələrini zərbə altında 

qoymasınlar. Onlara qarşı cox ciddi tədbir görüləcəkdir”. 

Təbii ki, son illər respublikamızda aparılan kadr və struktur islahatlarını, habelə korrupsiya ilə mübarizə 

istiqamətində atılan addımları bütün ölkə vətəndaşları kimi, naxçıvanlılar da birmənalı şəkildə təqdir edir. 

İnsanlar Prezidentimizin və xalqın etimadını doğrultmayan, öz işinin öhdəsindən gələ bilməyən kadrların 

vəzifələrdən kənarlaşdırılması, onların yerinə səriştəli, rüşvət və korrupsiyaya bulaşmayan şəxslərin təyin 

edilməsini alqışalayır və ölkə başçısının siyasətini birmənalı dəstəkləyirlər. 

 

İki sahil.-2022.-24 dekabr.-№237.-S.7. 
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Naxçıvanın dahi yetirməsi və daimi himayədarı 

 
Rauf Kəngərli, 

jurnalist 

 

Ümummillili lider Heydər Əliyev xalqımızın yetirdiyi dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi, 

Azərbaycanı bəlalardan hifz eləyən, onun işıqlı gələcəyini təmin edən millət atasıdır. Ötən əsrin 90-cı illərinin 

son dərəcə ağır, bir çox hallarda hətta ümidsiz hesab edilən reallıqları ilə müasir Azərbaycan dövlətinin hazırkı 

durumunun müqayisəsi ulu öndərin ölkəmiz qarşısında xidmətlərinin miqyasını və xalqımızın əməllərində 

yaşayan ideyalarının əzəmətini aydın görməyə imkan yaradır.  

 Ulu öndər daim Vətəninə, xalqına bağlılıq nümunəsi göstərib, ölkəmizin, o cümlədən, doğulub boya-başa 

çatdığı Naxçıvanın inkişafı, yüksəlişi, təhlükəsizliyinin təmini üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Azərbaycanın 

tarixi dövlətçilik ənənələrinin saxlanc yeri olan qədim diyarda dünyaya göz açan, boya-başa çatan gələcəyin 

böyük dahisi orta təhsilini də Naxçıvanda alıb, 1939-cu ildə pedaqoji məktəbi uğurla bitirib. Unudulmaz rəhbər 

təhsilinin həmin mərhələsini yüksək qiymətləndirərək deyib: “Mən həmişə Naxçıvanda təhsil aldığım illəri 

xatırlayıram. Bu illər mənim yaddaşımdan heç vaxt silinməyəcək... Mən burada mükəmməl təhsil almışam, özü 

də elə həvəs və aludəçiliklə oxumuşam ki, sonralar digər ali təhsil müəssisələrində oxumaq mənim üçün çətin 

olmayıb”. 

 Xalqımızın sevimli oğlu yüksək vəzifələrdə çalışdığı illərdə də heç vaxt Naxçıvanı unutmayıb, qədim 

diyarı daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Əsl milli lider Heydər Əliyev Azərbaycana ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 

dövrdə ölkəmizin, o cümlədən, Naxçıvanın inkişafı, gələcəyi ilə bağlı çox mühüm qərarlar qəbul edib. Belə ki, 

1970-ci illərə qədər Naxçıvan Azərbaycanın digər bölgələrinə, xüsusən keçmiş Dağlıq Qarabağ vilayətinə 

nisbətən xeyli geridə idi və sənaye məhsulunun artım sürətinə görə o vaxtkı ittifaqın muxtar respublikaları 

arasında axırıncı yerlərdə qərar tuturdu.  

 Bu geriliyin aradan qaldırılmasında və Naxçıvanın inkişaf yoluna çıxmasında ulu öndərin birbaşa 

göstərişi və rəhbərliyi ilə hazırlanmış Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “Naxçıvan 

MSSR-in xalq təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” 1974-cü il 8 yanvar tarixli qərarının 

mühüm rolu olub. Sənəddə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi, mədəni inkişafının təmin edilməsi üçün 

müvafiq orqanlar qarşısında konkret vəzifələr qoyulub, nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr vaxtında yerinə 

yetirilib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev həmin dövrü belə dəyərləndirib: “Naxçıvan 

Azərbaycan xalqına böyük şəxsiyyət ulu öndər Heydər Əliyevi bəxş etmişdir. Ulu öndər bütün dövrlərdə 

Naxçıvana böyük diqqət göstərmişdir. O vaxt Azərbaycanın hər bir yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da sürətli 

inkişaf dövrü müşahidə edilirdi, böyük sosial quruculuq işləri aparılırdı. Naxçıvanın sənaye potensialı 

formalaşırdı. Bir sözlə, muxtar respublika öz inkişaf dövrünü yaşayırdı”. 

 Dahi şəxsiyyət muxtar respublikada aparılan quruculuq-abadlıq işlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün 

1969–1982-ci illərdə 4 dəfə qədim diyarda səfərdə olub. Bu səfərlərin hər birində Naxçıvanın gələcəyi üçün 

mühüm qərarlar qəbul edilib, gələcək perspektivə hesablanmış addımlar atılıb. Respublika rəhbərinin təşəbbüsü 

və diqqəti sayəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilib və nəticədə, o illərdə muxtar respublikanın sənaye 

potensialı, təxminən, 3 dəfə yüksəlib. O dövrdə Araz çayı üzərində iri su anbarı və elektrik stansiyası, habelə 16 

iri sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verilib. Bütün bu genişmiqyaslı quruculuq fəaliyyəti nəticəsində 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1985-ci ildə 1970-ci ilə nisbətən 4,6 dəfə 

artıb. 

SSRİ kimi nəhəng dövlətin ali rəhbərliyinə yüksələn xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Moskvada, 

necə deyərlər, ucu-bucağı görünməyən bir ölkənin problemlərinin həlli ilə məşğul olsa da, bir an belə, doğma 

Naxçıvanı unutmayıb. O, muxtar respublikada görülən quruculuq işlərini həmişə yaxından izləyib, tövsiyə və 

tapşırıqlarını əsirgəməyib, ermənilərin Naxçıvana və Dağlıq Qarabağa iddialarına qarşı ciddi mübarizə aparıb. 

Təsadüfi deyil ki, ulu öndər 1987-ci ilin noyabr ayında rəhbər vəzifədən uzaqlaşdırılandan dərhal sonra 

Azərbaycanın ağrı-acılarla dolu dövrü başlayıb, meydanı boş görən ermənilər çirkin iddialarını daha yüksək 

səslə səsləndiriblər. 
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Görkəmli dövlət xadimi Moskvada rahat yaşaya bilərdi. Ancaq o, sakitliyi və rahatlığı deyil, Vətəninin 

taleyini düşünürdü. Buna görə də yurdsevər soydaşımız Vətənə qayıtmaq istəyirdi. Naxçıvanlılar da qədim 

diyarın yetişdirdiyi böyük dövlət xadiminin gəlişini səbirsizliklə gözləyirdilər. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin 1990-cı il iyulun 22-də doğulduğu diyara qayıdışını Naxçıvan əhalisi hədsiz sevgi, məhəbbət və inamla 

qarşıladı. Milli ideallara biganə, insani dəyərlərə xainn çıxmış mərkəzi hakimiyyətin bütün cəhdlərinə 

baxmayaraq, naxçıvanlılar qısa müddətdə dahi şəxsiyyəti özlərinə rəhbər seçdilər, onun ətrafında sıx birləşdilər. 

Naxçıvana dönüş təkcə əyalət mərkəzinə yox, bütövlükdə Vətənə, eyni zamanda böyük siyasətə qayıdış idi.  

Ümummilli liderimizin Naxçıvana gəlişi, xalqın təkidli tələbi və istəyi ilə muxtar respublikanın rəhbəri 

seçilərək son dərəcə ağır vəziyyətdə olan bu ulu diyarı mətanətlə qoruması, əsl nicat yoluna çıxararaq yüksəlişə 

qovuşdurması böyük əhəmiyyət daşımaqla, bütövlükdə, ölkəmiz üçün mühüm bir hadisəyə çevrildi. Ulu öndər 

öz gəlişi ilə Naxçıvana yeni nəfəs gətirdi, ağır blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, qədim diyarı 

dirçəltməyə başladı.  

O çətinn şəraitdə Naxçıvanda təkcə muxtar respublika üçün deyil, bütün Azərbaycan üçün həyati 

əhəmiyyət kəsb edən, dövlət quruculuğu prosesində mayak rolunu oynayan qərarların qəbul edilməsinə nail 

oldu. Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən 12-ci 

çağırış birinci sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi haqqında”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında” tarixi qərarlar qəbul edildi.  

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən həmin tarixi sessiyada Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul olundu. 

Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali qanunvericilik orqanı olan Ali Sovetin adının dəyişdirilərək Ali 

Məclis adlandırılması muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatına yeni ab-hava gətirdi.  

Böyük dövlət xadiminin Naxçıvandakı idarəetmə uğurlarını görən xalqımız ölkədəki xaos və anarxiyanı 

aradan qaldırmaq, Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmək naminə ulu öndərin ölkə rəhbərliyinə gətirilməsini 

tələb etməyə başladı. Ancaq dahi şəxsiyyət canı qədər sevdiyi doğma Naxçıvandan ayrılmaq istəmirdi. Digər 

tərəfdən xalqının görkəmli oğlu, alovlu vətənpərvər bu acı hadisələrə laqeyd də qala bilməzdi. Necə ki, qalmadı 

və 1993-cü ilin böhranlı yayında xalqın tələbi ilə respublika rəhbərliyinə qayıdıb müstəqilliyimizin xilaskarı, 

ümidli sabahın qarantı oldu. 

1969-cu ildən başlanan quruculuq və inkişaf xətti Naxçıvanda fəal, yaradıcı surətdə davam etdirildi. Bu 

quruculuq və inkişaf konsepsiyası sonrakı illərdə özünü tam doğruldaraq bir idarəetmə modeli kimi tarixə 

düşdü. Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərliyi illərində Prezident Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar 

Respublikasından diqqət və qayğısını əsirgəmədi. 

Fəaliyyətini dayandırmış sənaye müəssisələrinin yenidən işə salınması və yeni müəssisələrin yaradılması 

sayəsində 1993–2003-cü illərdə muxtar respublikada sənaye məhsulu 3,4 dəfə artdı. Həmin dövrdə 15 inzibati 

bina, 60 elm və təhsil müəssisəsi, o cümlədən, 16 min 38 şagird yerlik 55 ümumtəhsil məktəbi, 43 mədəniyyət 

obyekti, 28 səhiyyə müəssisəsi, 5 idman obyekti, 24 nasos stansiyası, 135 subartezian quyusu, 34 körpü, 6 

ticarət mərkəzi, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərərçəkənlər və digər bu kimi 

kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 47 fərdi ev, 123 istehsal və xidmət obyekti tikilərək istifadəyə verildi.  

Ümumi daxili məhsulunun həcmi 6,8 dəfə, əhalinin gəlirləri isə 10,5 dəfə artdı. Bütün bu misilsiz 

nailiyyətlərin hamısı böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasətinin böyük uğurlarında sadəcə biridir. Bu 

möhtəşəm təlim sabahkı uğurlarımızın da etibarlı qarantına çevrildi. Azərbaycanın özü kimi əbədi olan Heydər 

Əliyev ideyaları yolumuzu işıqlandıran sönməz məşələ çevrildi. 

Ulu öndər Azərbaycanda ikinci hakimiyyəti dövründə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında görülən 

genişmiqyaslı işləri daim dəstəklədi. Burada aparılan kompleks quruculuq işləri ilə yaxından tanış olmaq, bir 

sıra sosial, ictimai obyektlərin açılışında iştirak etmək üçün 4 dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etdi.  

Dahi şəxsiyyətin Naxçıvanın bu günü və gələcəyi üçün gördüyü ən böyük işlərdən biri də qədim diyarın 

muxtariyyətinin qorunub saxlanılması oldu. 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla qəbul edilmiş, ulu öndərin 

müəllifi olduğu müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası Naxçıvanın muxtariyyət statusunu 

hüquqi cəhətdən möhkəmləndirdi. Həmin Konstitusiyanın VIII fəsli Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə 

əlaqədardır. Konstitusiyanın 134-cü maddəsində deyilir: “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan 

Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu bu konstitusiya ilə 

müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir”. 
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Bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi xəttini uğurla 

davam etdirməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycanın bütün bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da sürətlə 

inkişaf edir. Dövlətimizin başçısı böyük strateji əhəmiyyətə malik olan qədim diyara daim diqqət və qayğı 

göstərir. Məhz onun qayğısı nəticəsində bu gün muxtar respublikada mühüm quruculuq işləri aparılıb, şəhərlər, 

kəndlər abadlaşdırılıb, əhalinin rifahı yüksəlib.  

 

Naxçıvan 
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Naxçıvan: islahatlar özəl bölmənin inkişafını stimullaşdırır 

 
Səbuhi Həsənov 

 

Sahibkarlığın inkişafı hər bir ölkə üçün prioritet sahələrdən sayılır. Çünki bazar iqtisadiyyatı şəraitində bu 

sahəni inkişaf etdirmədən heç bir tərəqqidən, yeniliklərin tətbiqindən, ümumilikdə isə, hərtərəfli inkişafdan 

danışmaq mümkün deyil. Buna görədir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Sahibkarların səmərəli 

işləməsi Azərbaycanın iqtisadi inkişafını təmin edən amildir. Ona görə də biz sahibkarlığın inkişafına dövlət 

siyasətimiz kimi baxırıq. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə 

bağlayırıq”.  

Təbii ki, ulu öndər Heydər Əliyevin sahibkarlığa bu cür yanaşması  ötən dövrdə həyata keçirilən dövlət 

siyasətinin ana xəttini təşkil etmiş, ölkəmizdə özəl sektorun formalaşmasına böyük təsir göstərmişdir. Xüsusilə 

son illərdə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru üzərində formalaşması üçün atılan addımlar, dövlətin bu 

istiqamətdə çağırışları iqtisadi sahədə yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qəbul olunur. Milli iqtisadiyyatın əsasən 

kənd təsərrüfatı, qeyri-neft sənayesi və innovativ texnologiyalar üzərində qurulması mühüm prioritet kimi 

diqqət mərkəzində saxlanılır.  

Ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar muxtar respublikada da sahibkarlığın inkişafına yol açmış, 

yeni istehsal müəssisələri yaradılmış, yerli məhsulların istehsalı diqqət mərkəzində saxlanılmış, nəticədə 384 

növdə məhsul istehsalına nail olunmuşdur. Ötən dövrdə kiçik sahibkarlığın inkişafına maliyyə dəstəyinin 

göstərilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində yaradılan 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu yerli istehsalçıların fəaliyyətinin stimullaşdırılmasına öz töhfəsini vermişdir. 

Fonddan verilən məlumata görə, ötən il sahibkarlara 7 milyon 184 min 600 manat güzəştli kredit verilmişdir. 

Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafı istiqamətində atılan uğurlu addımlardan biri də ailə 

təsərrüfatlarının yaradılmasıdır. Əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı istiqamətində ixtisaslaşan bu cür 

təsərrüfatlara maliyyə yardımı, ticarət obyektlərində onlara satış yerlərinin ayrılması və sair kimi amillər 

təsərrüfatların sayının ildən-ilə  artması ilə müşahidə olunmuşdur. Qeyd edək ki, ötən il Sahibkarlığa Kömək 

Fondu tərəfindən 96 ailə təsərrüfatına 1 milyon 441 min 100 manat maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Statistikaya 

görə, təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşılaşdırılmış, 2022-ci ilin 

yanvar-noyabr aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 

252 milyon 442 min 500 manat məbləğində kreditlər verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 21,5 faiz 

çoxdur. Verilmiş kreditlərin 20 milyon 279 min 400 manatı və yaxud 8 faizi qısamüddətli, 232 milyon 163 min 

100 manatı və yaxud 92 faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur. 

Hazırda muxtar respublika yeni iqtisadi inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Əsas məqsəd regionda dövlət-

sahibkar münasibətlərinin düzgün təşkili, yeni investisiya və rəqabət mühitinin yaradılması, sahibkarlar üçün 

əlverişli şəraitin və  əhali məşğulluğunun təmin olunmasıdır.  

Yeni fikir olmasa da, hamımıza məlumdur ki, istənilən ölkənin və ya regionun inkişafı onun 

iqtisadiyyatından, iqtisadiyyatın inkişafı isə sahibkarlığa yaradılmış şəraitdən asılıdır. Bu gün o ölkələr hərtərəfli 

inkişaf edir ki, orada rahat investisiya mühiti, rəqabət var. Və bu cür inkişaf üçün heç də təbii ehtiyatların, 

çoxsaylı xammal bazalarının olması şərt deyil. Yetər ki, dövlət bu sahədə qanunvercilik mühitini və sağlam 

rəqabəti təmin etsin, gerisini sahibkarlar özləri bacaracaqlar.  

 

*** 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətindən verilən məlumata görə, 2022-ci ildə nağdsız 

ödənişlərin həcmi 207 milyon 787 min manat təşkil edib ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 88 

milyon 738 min manat və ya 74,5 faiz çoxdur. 

Qeyd olunan dövrdə nağdsız ödənişlərin 51 milyon 970 min manatı POS-terminallar, 155 milyon 817 min 

manatı isə internet və digər ödəniş vasitələri ilə həyata keçirilib. 
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Naxçıvanın inkişafı Heydər Əliyevin fədakar fəaliyyəti  

sayəsində mümkün olmuşdur 
 

Ədalət Qasımov, 

AMEA Tarix İnstitutunun "Əliyevşünaslıq" şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru 

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev mənalı ömrünün hər anını xalqının tərəqqisinə və rifahına həsr 

etmiş, dünya xalqları arasında şərəfli yer tutmasına, doğma yurdu Azərbaycanın nüfuzunun 

yüksəlməsinə hər zaman çalışmışdır.  

 

Harada, hansı vəzifədə işləməsindən asılı olmayaraq, istər Naxçıvanda adi dövlət məmurundan tutmuş 

SSRİ kimi nəhəng imperiyanın başçılarından birinə qədər yüksəldiyi totalitar sovet cəmiyyətində, istər düşmən 

məngənəsində ölüm-dirimlə çarpışan Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi, qurucusu olduğu 

müstəqillik dövründə də yalnız bu amallarla yaşamış, xalqına xidməti həyatının mənası, fəaliyyətinin məramı 

hesab etmişdi. 

1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkə həyatının bütün 

sahələrində çox böyük müsbət dəyişikliklər baş verdi. Sovet totalitar rejiminin yaratdığı məhdud imkanlardan 

məharətlə istifadə edən Heydər Əliyev Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mənəvi-mədəni inkişafına zəmin yaradacaq 

mühüm qərarlara imza atmaqla, onun çiçəklənməsi üçün mümkün olanı etmişdi. Hələ o zaman Azərbaycanın 

gələcək müstəqil dövlət kimi yaşaya bilməsi üçün zəruri olan əsaslar - iqtisadi, mənəvi-mədəni potensial 

yaradılmış, milli kadr problemi həll edilmişdi. O dövrdə iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil sahəsində əldə edilən 

tərəqqi, milli birliyə nail olunması, milli özünüdərkin yüksəlişi müstəqil dövlətin yaranmasına xidmət edən 

strategiyanın bünövrəsini qoymuşdu. Bugünkü müstəqil Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar məhz həmin dövrdə 

Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış möhkəm təmələ əsaslanır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, "Heydər Əliyev ictimai-siyasi 

quruluşdan asılı olmayaraq, sözün əsl mənasında, bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının lideri idi. 1970-1980-ci 

illərdə ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövr ərzində onun tərəfindən görülmüş işlər Azərbaycan xalqının maraqlarına 

xidmət edirdi. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycana mərkəzi fondlardan böyük həcmdə vəsait 

gətirilirdi. Yeni zavodlar, fabriklər tikilirdi. İndi bu zavod və fabriklər Azərbaycanın iqtisadi  və sosial 

potensialına böyük dəstəkdir. Əgər bu dövrdə Azərbaycanda iri sənaye infrastrukturu yaranmasaydı, xüsusilə 

neft sahəsində, neft emalı sahəsində nəhəng qurğular tikilməsəydi, bu gün Azərbaycanın iqtisadi potensialı o 

qədər də güclü ola bilməzdi. İctimai-siyasi quruluşundan asılı olmayaraq, bütün zamanlarda Heydər Əliyev 

liderlik keyfiyyətləri ilə xalqa, millətə bağlı olduğu üçün, böyük işlər görmək üçün gözəl şərait yaratmışdı. 

Lakin təbii ki, Azərbaycanın ən ağır dövrü olan müstəqilliyimizin ilk illəri də Heydər Əliyevin fəaliyyətində 

həlledici idi". 

1993-cü ildə öz müstəqilliyini, dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşərkən xalqımız yenidən öz taleyini 

milli liderinə etibar etməli oldu. Xalqının israrlı təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev siyasi təcrübəsi, 

uzaqgörənliyi və sarsılmaz iradəsi ilə ölkəni  təhlükələrdən xilas etdi, cəmiyyəti vahid məfkurə ətrafında 

birləşdirdi. 

Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi bütün fəaliyyəti ərzində vətəninə xidməti ilə azərbaycançılıq 

nümunəsini nümayiş etdirmişdi. O əsl millət rəhbəri, dövlət başçısı kimi Azərbaycanın bütün bölgələrinin 

ahəngdar inkişafına böyük diqqət yetirmiş, hər bir rayonun, kəndin, qəsəbənin tərəqqisinə və yüksəlişinə 

çalışmışdı. Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti və böyük təşkilatçılıq qabiliyyəti nəticəsində Azərbaycanın 

bölgələrində yüksək sosial-iqtisadi və mədəni göstəricilər əldə edilmiş, Bakıdan əlavə, ölkənin digər yerlərində 

də iri sənaye və kənd təsərrüfatı mərkəzləri formalaşmışdı. Vətənin torpağı, hər guşəsi onun üçün müqəddəs və 

əziz idi. 

Heydər Əliyevin vətən məhəbbəti, hər hansı etnik, regional amillərin fövqündə dayanan ilahi məhəbbəti 

idi. Heydər Əliyev özünün dediyi kimi, Yardımlıya da, Lənkərana da, Qusara da, Gəncəyə də, Naxçıvana da 

eyni münasibət bəsləyir, qətiyyən fərq qoymurdu.  

Təbii ki, bütün insanlarda olduğu kimi, Heydər Əliyevin də öz kiçik diyarına - Naxçıvana xüsusi sevgisi 

və ehtiramı var idi. Özünün də qeyd etdiyi kimi, o, bu torpaqda doğulmuş, burada təhsil almış, buradan həyata 
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addımlamış, daim bu torpaqla bağlı olmuş, buna görə də bütün dövrlərdə öz doğma yurduna xidmət etmək üçün 

əlindən gələni etmişdir. 

İkincisi, Heydər Əliyev peşəkar tarixçi, təhlükəsizlik orqanlarının təcrübəli rəhbər işçisi kimi bu regionun 

hansı mürəkkəb geosiyasi və coğrafi şəraitdə yerləşdiyini, ermənilərin tarixən bu torpağı ələ keçirmək üçün 

hansı fitnələrə əl atdığını çox gözəl anlayır, buna görə də muxtar respublikanın təkcə sosial-iqtisadi inkişafına 

deyil, hərbi-siyasi cəhətdən möhkəmlənməsinə, burada Azərbaycanın milli mənəvi, sosial-demoqrafik 

faktorlarının daha da artaraq mütləq üstünlük təşkil etməsinə çalışırdı. Bu məqsədlə hələ sovet hakimiyyəti 

illərində muxtar respublikada iri sənaye potensialının yaradılmasına, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinə, 

sosial infrastrukturun, elm, təhsil sisteminin formalaşdırılmasına, ziyalı təbəqənin, kadr potensialının 

yüksəldilməsinə şərait yaradan kompleks qərarlar vermişdi.  

Müstəqillik dövründə isə Ermənistan tərəfindən hərbi, iqtisadi blokadaya alınmış muxtar respublikanın 

düşmən əlinə keçməməsi, siyasi, iqtisadi və mənəvi böhrandan çıxması yalnız Heydər Əliyevin misilsiz, fədakar 

fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur. 

Üçüncüsü, Heydər Əliyevə qədər Naxçıvan MR iqtisadiyyatı və mədəniyyəti çox ləng inkişaf edirdi, bir 

çox göstəricilərə görə muxtar respublika Azərbaycanın və respublikanın digər rayonlarından, xüsusən DQMV-

dən dəfələrlə geridə idi. Məsələn, 1960-cı illərin sonlarında adambaşına düşən sənaye məhsulunun həcmi 

Azərbaycan üzrə 828 manat, DQMV üzrə isə 700 manat aldığı halda, Naxçıvan MR üzrə bu göstərici 263 manat 

idi. Pərakəndə ticarətin həcmi isə müvafiq olaraq 382, 358, 267 manat idi. Mərkəzi hakimiyyət Dağlıq 

Qarabağın iqtisadi və sosial inkişafına daha çox diqqət ayırır, təbii sərvətlərlə zəngin olan Naxçıvan MR-də isə 

məhsuldar qüvvələrin inkişafına bilərəkdən etinasızlıq göstərirdi. Zəngəzurun Ermənistana verilməsiylə 

Azərbaycandan təcrid vəziyyətinə salınmış Naxçıvanı iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş regiona çevirmək, bu 

yolla naxçıvanlıları ata-baba torpaqlarından didərgin salmaq siyasəti yeridilirdi. 

Çox təəssüf ki, Azərbaycanın əvvəlki rəhbərliyi də Naxçıvana laqeyd və ögey münasibət göstərir, muxtar 

respublikanın inkişafı üçün kifayət qədər əməli addımlar atmırdı.  

1969-cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra Naxçıvana qarşı yeridilən bu ayrı-seçkilik 

siyasətini açıq şəkildə tənqid edən Heydər Əliyev ədalətsizliyi aradan qaldırmaq, bu diyar da daxil olmaqla, 

Azərbaycanın bütün bölgələrinin dinamik, proporsional inkişafını təmin etmək üçün ciddi fəaliyyətə başladı. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının tərəqqisini geostrateji, milli məqsəd hesab edən Heydər Əliyevin həyata 

keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Naxçıvan MSSR sənaye, kənd təsərrüfatı və sosial sahənin inkişafında, 

infrastrukturun genişləndirilməsində mühüm nailiyyətlər əldə etdi, yeni təsərrüfat sahələri yaratdı, mədəniyyət, 

elm və təhsili yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdırdı. Lakin Heydər Əliyev istefaya getdikdən sonra Azərbaycanın 

yeni iqtidarları sələflərinin bu bölgəyə münasibətdə yeritdiyi "siyasi ənənə"ni bərpa edərək muxtar respublikanı 

yenidən taleyin ümidinə buraxdılar. Lakin Heydər Əliyevin siyasi dühası yenidən Naxçıvanı fəlakətlərdən xilas 

etdi, bu qədim diyarı sabitliyə və tərəqqiyə qovuşdurdu.  

Dördüncüsü, Heydər Əliyev Naxçıvanın milli dövlətçilik tarixində yerini və rolunu həmişə yüksək 

qiymətləndirir, naxçıvanlılarda həmişə milli qürurun, milli istiqlaliyyət ruhunun, müstəqilliyə bağlılığın, 

azərbaycançılığın möhkəm olduğunu qeyd edirdi. 

Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin mühüm dövrlərindən biri olan 1990-1993-cü illər də bilavasitə 

Naxçıvanla əlaqədardır. Taleyin hökmü ilə muxtar respublika üçün çox mürəkkəb bir dövrdə Naxçıvanda 

yaşayıb fəaliyyət göstərməli olan Heydər Əliyev bu torpaqda bütövlükdə Azərbaycan üçün taleyüklü qərarlara 

imza atdı, müstəqil dövlətçiliyin konseptual istiqamətlərini müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı 

qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də Naxçıvan torpağını erməni təcavüzündən xilas etməsi oldu. Onun, 

bölgənin və əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, hərbi müdafiə sahəsində atdığı addımlar, rus 

qoşunlarının bölgədən qansız-qadasız çıxarılması və bu zaman bütün silah-sursatın Azərbaycanda qalması 

dünya hərbi diplomatiya sənətinin ən böyük hadisələrindən biri hesab edilməlidir. 

Naxçıvan MR-in bugünkü uğurlarının əsası məhz Heydər Əliyevin MR-ə rəhbərlik etdiyi 1991-1993-cü 

illərdə qoyuldu. Heydər Əliyev sonralar bu dövrü nəzərdə tutaraq həmin illərin onun üçün əziz, çox şərəfli illər 

olduğunu, bu torpağa daha da yaxından bağlandığını etiraf etmişdi. 

Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət statusunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində də cahanşümul 

işlər görmüşdü. Onun təşəbbüsü ilə hələ 1974-cü ildə Naxçıvan MR-in 50 illiyi ittifaq səviyyəsində geniş qeyd 

olunmuşdu. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan bölgəsinin muxtariyyət statusunun beynəlxalq müqavilələrlə təsbit 
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olunduğunu bütün dünyaya bəyan edərək erməni təcavüzünün qarşısını qətiyyətlə almışdı. Azərbaycanın 1995-

ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyası ilə Naxçıvan MR-in statusu əbədi müəyyənləşdirilmişdir. Heydər Əliyevin 4 

fevral 1999-cu il tarixli fərmanı ilə Naxçıvan MR-in 75 illiyi ölkəmizdə geniş şəkildə qeyd edilmişdi.   

Respublikaya ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə Heydər Əliyevin dövlətçilik 

strategiyasının mühüm istiqaməti Azərbaycanın bütün regionlarının bərabər inkişafı məsələsini təşkil edirdi. 

Həmin illərdə Naxçıvan MR öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoymuş, ictimai həyatın bütün sahələrində 

çox ciddi uğurlara imza atmışdır.  

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş genişmiqyaslı islahatlar qısa zamanda bütün 

Azərbaycanda olduğu kimi, muxtar respublikada da öz bəhrəsini vermiş, 1997-ci ildən başlayaraq mövcud 

geriləmənin qarşısı alınmış, iqtisadi inkişafın əsası qoyulmuşdur. Həyata keçirilmiş struktur dəyişiklikləri, 

özəlləşdirmə və digər iqtisadi tədbirlər, bazar mexanizmlərinin 2000-ci ildə 2,4 dəfə, o cümlədən sənaye 

məhsulu istehsalı 1,7 dəfə, tikintidə əsas kapital qoyuluşu 5 dəfə artmış, sənayedə yaranmış durğunluq aradan 

qaldırılmış, 15 adda yeni məhsul istehsalına başlanmışdır. Muxtar respublikada aqrar islahatlar da öz bəhrəsini 

vermiş, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal həcmi 2,3 dəfə artmışdır. 1995-2000-ci illərdə əldə olunmuş 

nailiyyətlər sonrakı dövrlərdə də davam etdirilmiş, sosial-iqtisadi inkişafın dinamikliyi təmin edilmişdir.  

Heydər Əliyevin siyasi kursu, müəyyənləşdirdiyi inkişaf strategiyası bu gün Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan MR-

in sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf məsələlərinə daim diqqət yetirir. Prezidentliyi dövründə o, muxtar 

respublikada dəfələrlə olmuş, hər səfərində yeni istehsal və sosial obyektlərin açılış mərasimlərində iştirak 

etmiş, bütün sahələrdə həyata keçirilən tədbirlərlə yerində tanış olmuş, muxtar respublikanın sosial-iqtisadi 

inkişafının daha da sürətlənməsi üçün dəyərli tövsiyə və tapşırıqlarını vermişdir. 

 

Azərbaycan. - 2023.- 12 fevral. - № 32. - S. 4. 
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Naxçıvan: Qədim diyar yeni inkişaf mərhələsində 
 

Tahir Aydınoğlu 

 

Bakı–Naxçıvan təyyarə marşrutunun səhər reysi ilə 1 saatdan da tez mənzilə yetişib qədimdən-

qədim türk torpağı üzərində son 25 ildə tamamilə yenidən qurulub gəncləşmiş bir şəhərin sübh 

mənzərəsinə heyranlıqla tamaşa etdik. Axşamdan yağmış qarın nazik, bəyaz örpəyi isə ayazlı fevral 

səhərində Naxçıvan şəhərinə əlavə bir təravət, ilıq bir əhval gətirmişdi. 

 

“Naxçıvan” və “blokada” ifadələri Qarabağ münaqişəsinin başladığı vaxtlardan qoşa işlənir, dərhal biri 

digərini yada salır. Sovet dövründə Leninqradın (Sankt-Peterburq) 900 gün mühasirədə yaşaması misilsiz bir 

dəyanət, tarixi nadirlik kimi yozulurdu. Bu baxımdan, Naxçıvanın 35 il müddətində nəinki sərt blokadaya 

davam gətirməsi, əksinə, Azərbaycanın digər bölgələrindən də artıq dərəcədə yeniləşməsi, müasirləşməsi, 

tərəqqiyə qovuşması fenomen bir tarixdir. 

1988-ci ildə erməni millətçiləri separatçı hərəkata start verəndə Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistana 

birləşdirməyə ümidli olsalar da, Azərbaycanla birbaşa əlaqəsi kəsilmiş Naxçıvanı ələ keçirəcəklərinə ikiqat 

əmin idilər. 1990 –1993-cü illərdə taleyinin ağır dönəmini Naxçıvanın bəlalı, köməksiz durumu ilə 

ortaqlaşdırmış ümummilli lider Heydər Əliyevin muxtar respublikaya rəhbərliyi üzərinə götürməsi ermənilərin 

bu niyyətini gözlərində qoydu. 

Ulu öndərin 1993-cü ildə Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdandan sonra Naxçıvanla bağlı gerçəkləşdirdiyi 

kompleks layihələr blokada şəraitində də inkişaf etməyin, tarixi nailiyyətlər qazanmağın örnəyini dünyaya 

sərgilədi. Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi inkişafın Naxçıvan modeli konsepsiyası isə son 20 

ildə muxtar respublikanın hərtərəfli tərəqqisini təmin etdi. Bu gün Naxçıvan şəhəri öndə olmaqla, muxtar 

respublikanın bütün yaşayış məntəqələri məşğulluğun təmin edildiyi, əksər ehtiyacların normal ödənildiyi bir 

məkandır. 

Bütün bunlar ulu öndərin Azərbaycandan ikiqat aralı düşmüş Naxçıvanı inkişafın yüksək səviyyəsində 

və ehtiyac-sız görmək arzusunu Prezident İlham Əliyevin davamlı olaraq reallığa çevirməsi deməkdir. Dövlət 

başçısının gündəlik qayğısı, bilavasitə rəhbərliyi, vaxtaşırı səfərləri ilə müşayiət olunan bu müstəsna dövlət 

siyasəti Naxçıvanı Azərbaycanda yeniləşmə və tərəqqi poliqonuna çevirmişdir. Muxtar respublikaya qədəm 

basan hər kəs təyyarə meydanından başlayaraq Ermənistan və İranla sərhədlərin son nöqtələrinədək bu tarixi 

nailiyyəti öz gözləri ilə görür və heyran qalır.  

Biz də bir daha gördük, sevindik, məmnun qaldıq. Görüşdüyümüz hər kəs də bu əhval-ruhiyyənin canlı 

timsalı idi. Dövlət başçısı İlham Əliyevin muxtar respublikada prezident idarəçiliyini tətbiq etməsi ilə başlanan 

inkişafın yeni mərhələsini Naxçıvan əhalisi yüksək razılıq və minnətdarlıqla qarşılamışdır. Hamı inanır ki, az 

da olsa, təsadüf edilən çatışmazlıq və nöqsanlar Prezidentin muxtar respublikaya səlahiyyətli nümayəndə 

təyin etməsindən sonra tam aradan qaldırılacaq, inkişaf daha sürətlə davam edəcək. 

Səfər zamanı redaksiyanın tapşırıqlarına uyğun olaraq, Naxçıvan şəhərində “Xalq qəzeti”nin müxbir 

məntəqəsinin bərpa edilməsi ilə bağlı muxtar respublika rəhbərliyinin media qurumları ilə iş üzrə məsul işçiləri 

və ilər uzunu sıx əməkdaşlıq etdiyimiz “Şərq qapısı” qəzetinin rəhbərliyi ilə görüşüb müvafiq söhbətlər 

apardıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi aparatının rəhbəri Ülvi Quliyevlə görüşdə isə muxtar 

respublikanın həyatını, rəhbər qurumların fəaliyyətini davamlı və əhatəli işıqlandırmaq və qəzetimizin oxucu 

auditoriyasını genişləndirməklə bağlı zəruri məsələləri müzakirə etdik. Ali Məclisin mətbuat xidmətinin 

informasiya dəstəyi ilə “Şərq qapısı” qəzeti redaksiyasında yaradılan məntəqəyə bu qəzetin şöbə müdiri, son 

vaxtlarda “Xalq qəzeti”nin fəal müəllifi olan Səbuhi Həsənovun rəhbərlik etməsi razılaşdırıldı. 

Muxtar respublikanın elmi-yaradıcı ziyalılarını 2023-cü ildə redaksiyamızın fəaliyyətində prioritet təşkil 

edən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ilik yubileyi, Qərbi Azərbaycana qayıdış və 

Cənubi Azərbaycanda soydaşlarımızın milli haqlarının təmin edilməsi mövzularında fəal əməkdaşlığa cəlb 

etmək üçün Heydər Əliyev muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev, AMEA Naxçıvan bölməsinin sədri İsmayıl 

Hacıyev və Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayevlə görüşüb əlaqələr yaratmaq barədə 

məmnunluqla razılıq əldə etdik.  
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Sonrakı görüşlərimizdə Naxçıvanın sosial-iqtisadi həyatının yeniliklərini, ümumi uğurlarını qəzetimizdə 

ardıcıl və peşəkarlıqla işıqlandırmaq üçün İqtisadiyyat Nazirliyi ilə məsləhətləşmə apardıq, Biznes Mərkəzinin 

işi ilə tanış olduq. Son illərdə muxtar respublikada yaradılmış müasir sənaye kompleksində də olduq, bu 

müəssisənin Naxçıvanın və ölkənin tikinti sektoruna töhfəsi barədə yazı üçün materiallar topladıq. 

Keçirdiyimiz görüşlərdə, müxtəlif əhali qrupları ilə söhbətlərdə adamların ümumi əhval-ruhiyyəsi, 

Naxçıvanda son dövrdə yaradılmış Prezident idarəçiliyi qurumu barədə təəssüratı, arzu və istəkləri diqqət 

mərkəzində oldu. Umumi qənaətimiz budur ki, muxtar respublika əhalisi ulu öndər Heydər Əliyevin arzularına 

uyğun olaraq və Prezident İlham Əliyevin müstəsna qayğısı ilə gerçəkləşdirilən dövlət siyasəti nəticəsində son 

20 ildə Naxçıvanda əldə edilən tarixi uğurları yüksək qiymətləndirir.  

İctimaiyyət, eyni zamanda, yol verilmiş neqativ halların aradan qaldırılması, muxtar respublikada 

sosial-iqtisadi, mədəni-humanitar inkişaf sahələrində növbəti uğurlar qazanılması, idarəçiliyin daha da 

demokratikləşdirilməsi, güzəranın və ictimai məmnunluğun yüksəldilməsi ilə bağlı yeni rəhbərliyin qarşısında 

qoyulmuş hədəfləri fəal dəstəkləyir. İctimai-siyasi həyatda və quruculuq sahəsində hökm sürən ahəngdarlıq 

muxtar respublikanın ümumi inkişafında başlanmış yeni mərhələnin uğurla davam edəcəyinə əminlik yaradır. 

Muxtar respublikada keçirdiyimiz görüşlər, topladığımız materiallar bir daha göstərir ki, Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən genişmiqyaslı sosial-iqtisadi islahatlar Naxçıvanın inkişafında 

yeni mərhələnin başlanmasına mühüm zəmin yaradıb. Bu baxımdan, muxtar respublikada idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılması, iqtisadi resurslardan səmərəli istifadə, özəl bölmənin tərəqqisi kimi 

istiqamətlər prioritetliyi ilə önə çəkilib.  

Hazırda bu məsələlərin gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı Naxçıvanda dövlət qurumları və özəl bölmənin 

nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə müzakirələr aparılır, çətinliklərin həlli yolları araşdırılır. Bir sözlə, bu 

istiqamətdə fəaliyyət və təşəbbüslərin dəstəklənməsi ilə muxtar respublika yeni inkişaf dövrünü yaşayır. Qədim 

diyarda özəl sektorun genişləndirilməsini şərtləndirən qətiyyətli addımlar atılır, bu sahədə nöqsanların aradan 

qaldırılması məqsədilə səmərəli layihələr reallaşdırılır.  

Onu da qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, bu gün Naxçıvanın sosial-

iqtisadi inkişaf proqramı və bundan irəli gələn strateji layihələr həyata keçirilir. Həmin layihələr çərçivəsində 

yaranan yeni iş yerləri iqtisadi inkişaf zəncirinin tamamlanmasını şərtləndirir. İqtisadiyyatın dayanıqlılığı və 

əhalinin rifah səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi üçün muxtar respublikanın zəngin resursları, dağ-mədən 

sənayesi, turizm, ticarət, nəqliyyat-logistika, habelə insan potensialından səmərəli istifadə olunması, biznesin 

müasir tələblərə uyğun gücləndirilməsi, regionun ixrac potensialının artırılması təşəbbüslərinin diqqət 

mərkəzində saxlanılması da qədim diyarın yaxın gələcəkdə sürətli inkişaf dinamikası haqqında aydın təsəvvür 

yaradır. Eyni zamanda, bu sadalananlarla bərabər, Zəngəzur dəhlizinin açılmasının Naxçıvanın mühüm 

nəqliyyat qovşağına çeviriləcəyi, Azərbaycanın beynəlxalq logistika mərkəzi kimi rolunun daha da artacağı 

inamını gücləndirir.  

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin ötən il dekabrın 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Səlahiyyətli Nümayəndəliyinin təsis edilməsi haqqında fərman 

imzalaması bu qədim diyarda mühüm hadisəyə çevrildi. Bu tarixi əhəmiyyətli sənəd muxtar respublikada 

reallaşdırılan kadr islahatlarında, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsində yeni dövrün başlanmasından xəbər 

verdi. Başqa sözlə, dövlət başçısının 22 dekabr 2022-ci il tarixli fərmanı 30 illik düşmən əsarətindən xilas 

olunan Qarabağ regionundan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dövlət idarəçiliyi sistemində yeni 

mərhələyə keçid idi. Adıçəkilən tarixi sənəd qədim diyarın insanları, ictimaiyyət nümayən dələri, ziyalıları 

tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı.  

Ölkə rəhbəri Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli 

nümayəndəsi vəzifəsinə təyin olunan Fuad Nəcəflini qəbul edərkən dövlətimizin başçısının Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına göstərdiyi daimi diqqəti sayəsində və birbaşa tapşırığı ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı işlər, o 

cümlədən, böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, Naxçıvanda qazlaşdırmanın 100 faiz 

səviyyəsində təmin edilməsi, enerji təchizatı, müasir yolların inşa olunması, səhiyyə və təhsil obyektlərinin 

tikintisi, yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətində görülən işlər qeyd olunub. Həmçinin muxtar respublikaya 

hər il dövlət büdcəsindən böyük həcmdə dotasiya ayrıldığı vurğulanıb.  
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Prezident İlham Əliyev qəbulda Fuad Nəcəfliyə insanların qayğısına qalınması, korrupsiya, 

rüşvətxorluqla mübarizə, şəffaflıq, düzgün kadr siyasətinin həyata keçirilməsi, mərkəzi icra orqanları ilə sıx 

təmasda fəaliyyətlə bağlı bütün səylərini göstərməsi ilə bağlı mühüm tapşırıqlarını da verib.  

Qısa zamanda aidiyyəti təşkilatların nümayəndələrinin insanlara qarşı sadə, səmimi rəftarı, vətəndaşları 

qəbul edərək onların problemləri ilə yaxından maraqlanması, həllinə baxılması sakinlər tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir. Prezident təmsilçisinin tez-tez insanlarla bir araya gəlməsi, vətəndaşların problem və 

qayğılarına həssaslıqla yanaşması məhz bunun bariz ifadəsidir.  

Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdik. Səlahiyyətli nümayəndənin fəaliyyətə başladığı ilk günlərdə 

naxçıvanlılara xitabən “Arxayın olun, hər şey yaxşı olacaq” deməsi də onlarda məhz Prezident İlham Əliyevin 

tapşırıq və tövsiyələrinin düzgün yerinə yetirilməsinə böyük əminlik və inam hissləri yaradıb.  

Aparılan islahatlar çərçivəsində Fuad Nəcəfli Real Televiziyasına verdiyi müsahibədə söylədiyi 

“Naxçıvanda kiminsə kefinə görə tətbiq edilən qadağalar ləğv olunacaq” prinsipiallığı da artıq bu gün əməli 

təsdiqini tapır. İctimai nəzarətin gücləndirilməsi, sərnişin nəqliyyatında gediş haqqının yenidən tənzimlənməsi, 

ticarət mərkəzlərində alınmış mallara görə ƏDV-lərin alıcılara geri qaytarılması, inhisarçılıq hallarının tədricən 

aradan qaldırılması həmin fikrin bariz ifadəsi kimi diqqət çəkir.  

Qəbuldan ötən qısa müddət ərzində dövlətimizin başçısının yuxarıda xatırlatdığımız tapşırıqları yol 

xəritəsi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılıb, ölkə miqyasında həyata keçirilən geniş həcmli islahatlara artıq 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da böyük önəm verilib. Artıq bu istiqamətdə ciddi layihələrin icrasına 

başlanılıb. Məsələn, Azərbaycanın mərkəzi maliyyə qurumlarının Naxçıvanda filiallarının açılması, güzəştli 

kredit, zəmanət və digər dəstək mexanizmlərinin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, burada sahibkarların 

güzəşt və imtiyazlardan səmərəli istifadəsinə şərait yaradılması, onların Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf, 

həmçinin İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi agentlikləri kimi təşkilatlarla əməkdaşlığının qurulması, habelə 

başqa inkişaf və təkmilləşdirmə kimi əhəmiyyətli tədbirlər reallaşdırılıb. Sadalanan istiqamətlərdə müvafiq 

qurumların birgə və koordinasiyalı fəaliyyətinin təşkili nəzərdə tutulub. 

Naxçıvanda idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılması, iqtisadi resurslardan səmərəli 

istifadə, özəl bölmənin inkişafı kimi istiqamətlər prioritetdir. Qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar dövlət 

qurumlarının və özəl bölmənin nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə müzakirələrin aparılması, çətinliklərin həlli 

yollarının tapılması, bu istiqamətdə fəaliyyət və təşəbbüslərin dəstəklənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində rentabelliyin artırılması, sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi, ixracyönümlü və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalının, 

nəqliyyat-tranzit imkanlarının artırılması, qonşu ölkələrlə, xüsusilə Türkiyə ilə ticarət əlaqələrinin 

gücləndirilməsi qarşılıqlı faydalı layihələrin reallaşdırılması, enerji mübadiləsi, gömrük-keçid prosedurlarının 

sadələşdirilməsi və s. məqsədlərə nail olunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Yeri gəlmişkən, qısa müddətdə həyata keçirilən islahatların məntiqi nəticəsi statistik göstəricilərdə də öz 

ifadəsini tapıb. Məsələn, bu ilin yanvar ayı üzrə muxtar respublikada vergi daxilolmaları 9 milyon 953 min 

manat təşkil edib və proqnoz 112,1 faiz yerinə yetirilib. Proqnozlaşdırılan məbləğdən artıq toplanan vəsait 1 

milyon 71 min manat olub. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 10 milyon 209 min manat 

olmaqla proqnoza 119,1 faiz əməl edilib. Proqnozlaşdırılan məbləğdən 1 milyon 639 min manat artıq vəsait 

toplanıb. İşsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 249 min manat olub, proqnoza 128,4 faiz əməl edilib. 

Proqnozlaşdırılan məbləğdən artıq toplanan vəsait 55 min manat olub. İcbari tibbi sığorta haqları üzrə 

daxilolmalar 1 milyon 510 min manat təşkil edib, büdcəyə nəzərdə tutulandan 123 min manat artıq vəsait daxil 

olub. Ötən ay ərzində 47 hüquqi şəxs və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 383 

fiziki şəxs qeydiyyata alınıb.  

Onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda reallaşdırılan genişmiqyaslı 

tədbirlər, sistemli quruculuq işləri, o cümlədən, mühüm infrastruktur layihələri, enerji təchizatı, müasir 

yolların, təhsil və səhiyyə obyektlərinin inşası, yeni müəssisələrin açılması və iş yerlərinin yaradılması 

istiqamətində artıq yeni layihələrin icrasına başlanılıb. Muxtar respublikada idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, 

iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə, sosial-iqtisadi sahədə şəffaflığın artırılması, işgüzar mühitin 

yaxşılaşdırılması, sahibkarların qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması prioritet istiqamətlər kimi önə 

çəkilib. Əhalidə bu sahədə həyata keçirilən nəticəyönümlü islahatlar qədim diyarımızın Azərbaycanın iqtisadi 

artım templərinə uyğun davamlı inkişafını şərtləndirəcəyi əminliyi yaradıb.  
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Naxçıvanda sosial-iqtisadi sferada müsbət dəyişikliklər yönündə görülən işlər, dövlət qurumlarının bu 

istiqamətdə fəaliyyətinin gücləndirilməsi həm də qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsində 

resursların və kadr potensialının səfərbər edildiyindən xəbər verir.   

 

Xalq qəzeti. - 2023.- 25 fevral. - № 43. - S. 10. 
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Naxçıvanda səhnə sənəti: 140 illik şanlı tarixə bir söhbətlik baxış 
 

Elxan Yurdoğlu, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, şair-publisist 

 

Bu il Azərbaycanda milli peşəkar teatrın yaranmasının 150 ili tamam olur. Əsr yarım bundan əvvəl 

ziyalı, mədəni inkişafa meyilli, dünyadakı yeniliklərə açıq olan maarifpərvər azərbaycanlıların sayəsində ilk 

teatr tamaşası oynanıldı. Təbii ki, bunda Mirzə Fətəli Axundovun timsalında ilk dramaturqumuzun yetişməsi 

və onun ortaya qoyduğu komediyaların rolu danılmazdır. 

Hər zaman mədəniyyətə, incəsənətə böyük qayğı ilə yanaşan cənab Prezidentimiz məhz Azərbaycan 

tetarının yaranmasını 150 illik yubileyi ilə bağlı Sərəncam imzaladı. "Azərbaycan peşəkar milli teatrının 150 

illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 fevral 2023-cü il tarixli 

həmin Sərəncamında qeyd olunur ki, "Azərbaycan teatrı həmişə fəal mövqeyi ilə seçilərək ictimai fikrin ön 

sıralarında dayanmış, cəmiyyətin mədəni tərəqqisinə və milli şüurun inkişafına əhəmiyyətli təsir 

göstərmişdir... Azərbaycan teatrı xalqımızın mədəni sərvətidir. Həmin sərvətin qorunması və inkişaf 

etdirilməsi Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasətinin əsas prioritetlərindən biridir". 

Azərbaycanda teatrın yaranmasının 10 illik yubileyi ərəfəsində isə Naxçıvanda da teatr tamaşası 

göstərildi və beləliklə, 1883-cü ildə Naxçıvanda insanlar teatrla tanış oldular. Bu mənada bu il Azərbaycan 

peşəkar teatrının 150 illiyi olduğu kimi, Naxçıvanda da teatrın yaranmasının 140 illiyi tamam olur. Biz də bu 

münasibətlə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət. Dil və Ədəbiyyat 

İnstitutunun elmi katibi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələkbər Qasımovla həmsöhbət olduq. 

Naxçıvan teatrının tədqiqatçısı olan alimlə keçilən yola, teatrın bugününə və gələcək perspektivlərinə nəzər 

saldıq... 

 

 - Ələkbər müəllim, bu il Naxçıvan Teatrının əsasının qoyulmasından 140 il ötür. Üç əsri əhatə edən 

dövrdə Naxçıvan Teatrı həvəskar aktyorların peşəkar təqdimatlarından peşəkar aktyorların mükəmməl 

təqdimatlarına kimi yol keçdi. Düz 100 il əvvəl "dövlət dram teatrı", 1964-cü ildə "musiqili dram teatr", 

ən sonda isə ötən il "milli teatr" statusunu aldı. İstəyərdim Naxçıvanda teatrın yaranması hansı 

zərurətdən doğdu sualına cavab axtaraq... 

- Naxçıvanda peşəkar teatr yaradılmamışdan xeyli əvvəl Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində, əhali 

arasında kütləvi əyləncələr, teatrlaşdırılmış səhnəciklər göstərilirdi. Bu cür tamaşalar əsasən baharda, "Novruz" 

şənliklərində, Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinin küçələrində, meydanlarında, böyük kəndlərin əksəriyyətində 

göstərilirdi. Belə tamaşalar, adətən bir həftə, bəzən də on gün davam edirdi. Bu şənliklər zamanı bir sıra xalq 

oyunlarından, el nəğmələrindən teatrlaşdırılmış nümayişlər olurdu ki, bu da teatr sənətinin ilkin 

formalaşmasından xəbər verirdi. Şübhəsiz ki, "Novruz" şənliklərinin əsas personajları, bu oyunların 

qəhrəmanları olan Kosa, Keçəl və digərlərinin obrazlarını ifa edənlər elə bizim əcdad aktyorlarımız olmuşlar. 

Bu şənliklər zamanı göstərilən "kilimarası" oyunlar isə kukla teatrının bu gün dünyada daha çox yayılmış 

"şirma" növünün məhz "Novruz"dan əsasının qoyulmasına dəlalət edir. 

XIX əsrin 70-ci illərində və 80-ci illərin əvvəllərində Naxçıvanda ilk dəfə yeni üsullu milli məktəblərin 

açılması, kitabxana yaradılması, qəzet nəşr olunması, ziyalı cəmiyyətləri və bir sıra mütərəqqi təşkilatların 

formalaşması xalqın mədəni inkişaf səviyyəsinə də təsir etdi. Hətta bir qrup ziyalı Naxçıvan şəhərində teatr 

yaratmağa da təşəbbüs göstərirdi. 

1873-cü il martın 10-da (yeni təqvimlə 22-də) Bakıda M.F.Axundovun "Lənkəran xanı vəzirinin 

sərgüzəşti" komediyasının ilk tamaşası ilə Azərbaycanda milli teatrın doğuluşu və Yaxın Şərqdə ilk teatrın 

yaranması naxçıvanlı teatrsevər gənclərdə bu sənətə məhəbbəti daha da alovlandırmışdı. 

Naxçıvanlı ziyalılar, eləcə də adətən yay aylarını doğma şəhərdə keçirən Qori Seminariyasının, həmçinin 

İrəvan Oğlan Gimnaziyasının tələbələri demokratik ideyaları xalq arasında teatr vasitəsilə də yaymağa səy 

göstərirlər. Nəhayət, 1882-ci ilin sonlarında Naxçıvanın mütərəqqi fikirli ziyalılarından olan, İrəvan Oğlan 

Gimnaziyasının məzunu Eynəli bəy Sultanov özü ilə həmfikir olan gəncləri bir yerə toplayaraq milli teatr 

cəmiyyəti təşkil etmək niyyətində olduğunu bildirir. Bu məqsədlə onlar Eynəli bəy Sultanovun mənzilinə 
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toplaşırlar. 1882-ci ildə E.Sultanov başda olmaqla müasir ruhlu, demokratik əhval-ruhiyyəli müəllimlərdən 

ibarət "Ziyalı Cəmiyyəti" yaranır və həmin ziyalılar şəhərdə ilk dəfə kitabxana təşkil edirlər. 1883-cü ilin 

əvvəllərində "Ziyalı Cəmiyyəti"nin əsasında Naxçıvanda "Müsəlman İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti" də 

yaradılır. Xatirələrdən məlum olur ki, bu cəmiyyətin təşkilatçılarından biri olan Eynəli bəy Sultanov az sonra 

orijinal, milli dram əsəri əldə etmək üçün Tiflisə yola düşür. Məqsəd cəmiyyət üzvlərinin iştirakı ilə Naxçıvanda 

Azərbaycan dilində bir teatr tamaşası hazırlayıb göstərmək idi. 

E.Sultanov Tiflisdəki tanışlarının köməkliyi sayəsində M.F.Axundovun "Müsyö Jordan və dərviş 

Məstəlişah" komediyasının surətini əldə edərək Naxçıvana qayıdır. Beləliklə, "Müsəlman İncəsənəti və Dram 

Cəmiyyəti"nin üzvləri böyük həvəslə, E.Sultanovun rəhbərliyi altında bu tamaşanın məşqlərinə başlayırlar. 

Tamaşanı Azərbaycan Milli Teatrı yaranmasının 10 illiyinə təhvil vermək qərara alınır. "Azərbaycan teatrının 

salnaməsi" kitabının birinci cildində "1883-cü il" bölməsi belə başlayır: "11 mart. Naxçıvan. Hacı Nəcəf 

Zeynalovun evində Eynəli Sultanovun idarəsi altında "Müsyo Jordan və Məstəlişah" oynanmışdır". 

Tədqiqatdan belə məlum olur ki, həmin tarixdə "Müsəlman İncəsənəti və Dram Cəmiyyəti" Azərbaycan 

Milli Teatrının yaranmasının 10 illiyini böyük təntənə ilə qeyd etmək üçün şəhərin tanınmış və nüfuzlu 

ziyalılarından olan, Dumanın deputatı Hacı Nəcəf Zeynalovun evini münasib bilərək burada yubiley gecəsi 

keçirmiş, Azərbaycanda milli, professional teatr sənətinin yaranması və inkişafı barədə çıxışlar olmuş və sonda 

cəmiyyət üzvlərinin hazırladıqları "Müsyo Jordan və dərviş Məstəlişah" tamaşası Naxçıvanda ilk dəfə olaraq 

nümayiş etdirilmişdir. Həmin tarixdən də Naxçıvan Teatrının yaranması günü Azərbaycan teatr tarixinin 

salnaməsinə yazılır. 

1883-1890-cı illər arasında Naxçıvan şəhərində hər il 3-4 dəfə müxtəlif tamaşalar hazırlanaraq nümayiş 

etdirilmişdir. Böyük qürur hissilə qeyd edə bilərik ki, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

teatrına Eynəli bəy Sultanov, Məmmədtağı Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Böyük xan Naxçıvanski, Rza 

Təhmasib, Bəhruz Kəngərli, Hüseyn Cavid, Əliqulu Qəmküsar, Kazım Ziya, Əli Xəlilov, İsa Musayev, İbrahim 

Həmzəyev, Firuzə Əlixanova, Məmməd Qasımov və digər bu kimi görkəmli dramaturq, aktyor, rejissor, rəssam 

və teatr təşkilatçıları bəxş etmiş Naxçıvan Teatrının təsir dairəsi geniş olmuşdur. Müstəqil olaraq meydana gələn 

və 1923-cü ildə "dövlət dram teatrı", 1964-cü ildə "dövlət musiqili dram teatrı", 2022-ci ildə "dövlət milli dram 

teatrı" statuslarını alan 140 yaşlı Naxçıvan Teatrı milli teatr hərəkatında möhkəm mövqe tutmuş, teatr 

sənətimizin inkişafına daha güclü və səmərəli təsir göstərərək Azərbaycanın çoxəsrlik və zəngin mədəniyyəti 

tarixində öz yerini müəyyənləşdirmişdir. 

- Teatrın yaranmasında Eynəli bəy Sultanov, təşəkkülündə Cəlil Məmmədquluzadə və 

Məmmədtağı Sidqi, formalaşmasında Böyük xan Naxçıvanski, Rza Təhmasib və Bəhruz Kəngərli kimi 

görkəmli ziyalı və sənətkarların adını çəkdiniz. Bu ziyalılar teatrda repertuarın tənzimlənməsində nə 

kimi rol oynadılar? İstər öz əsərlərilə, istərsə də sənətkarlıq fəaliyyətlərilə özlərindən sonra gələn nəslə 

nələri öyrədə bildilər, təbliğ etməyə nail oldular? 

- Əvvəldə söhbət açdığım kimi, sözün əsl mənasında teatr fədaisi olan Eynəli bəy Sultanovun ilk yerli 

dramaturq kimi, ilk quruluşçu rejissor, həmçinin bir aktyor kimi Naxçıvan Teatrının əsasının qoyulmasında və 

təşkilatlanmasında məxsusi xidməti vardır. Qısacası, bu böyük şəxsiyyət Naxçıvan Teatrının banisidir. 

Lakin onu da etiraf etmək lazımdır ki, C.Məmmədquluzadə 1894-cü ildən etibarən - Naxçıvan şəhərində 

daimi məskunlaşdığı ildən Naxçıvan Teatrının təşəkkülündə müstəsna xidmətlər göstərmiş, yeni-yeni pyeslərin 

əldə edilib səhnəyə qoyulmasında bir rejissor və aktyor kimi fəal iştirak etmişdir. Məhz həmin ildən Naxçıvan 

şəhərində özünün "Tərbiyə məktəbi"ni yaradan məşhur pedaqoq Məmmədtağı Sidqi də Naxçıvan Teatrı ilə 

mütəmadi əməkdaşlıq etmiş və Mirzə Cəlilin ən yaxın köməkçisi olmuşdu. Bu iki böyük şəxsiyyətin teatrın 

dirçəldilməsində xidmətləri əvəzsizdir. 

Demək olar ki, təxminən 1905-ci ildən Naxçıvanın teatr kollektivinə ümumi rəhbərlik işini əvvəllər polis 

məmuru kimi fəaliyyət göstərmiş, əslində isə səhnə sənətinə dərin ehtiram və məhəbbət bəsləyən Böyük xan 

Naxçıvanski yerinə yetirmişdir. Məhz onun bilavasitə təşəbbüsü və köməkliyilə 1909-cu ildə bir qrup gənc dram 

cəmiyyətinə, yəni Naxçıvan Teatrının heyətinə daxil olur. Bu gənclərin arasında teatra sonsuz sevgilə bağlanan 

Rza Təhmasib də var idi. 

R.Təhmasib bir rejissor və aktyor kimi 10 ilə yaxın bir müddət ərzində ilk milli teatr rəssamlarımızdan 

olan Bəhruz Kəngərli ilə bərabər, Naxçıvan Teatrının formalaşmasında, bura yeni, istedadlı gənclərin cəlbində, 

Türkiyənin tanınmış dramaturqlarının əsərlərinin tamaşaya qoyulmasında və ən əsası 1915-ci ildə Azərbaycan 
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teatrı tarixində məhz Naxçıvanda Mirzə Cəlilin "Ölülər"inə  ilk səhnə həyatı verilməsində danılmaz xidmətlər 

göstərmişdir. 

İkinci sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, E.Sultanov Naxçıvanda yerli dramaturqların yetişməsində, 

C.Məmmədquluzadə milli dramaturgiyamızın nəinki klassik, həm də o dövr üçün müasir pyeslərin repertuara 

daxil edilməsində, M.Sidqi və B.Naxçıvanski məktəbli gənclərdə səhnə sənətinə sevginin əxz olunmasında, 

R.Təhmasib yerli peşəkar rejissorluğun rüşeyminin yaradılmasında, B.Kəngərli Naxçıvan Teatrında ilk dəfə 

səhnəqrafiyanın formalaşmasında bir vəsilə olmuşlar. 

(Ardı var) 

 

525-ci qəzet. - 2023. - 14 mart. - № 46. - S. 15. 
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Naxçıvanda səhnə sənəti: 140 illik şanlı tarixə bir söhbətlik baxış 

 
Elxan Yurdoğlu, 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, şair-publisist 

 

(əvvəli ötən sayımızda) 

- Bir az da teatr tənqidçiliyi barədə danışaq. Mən Eynəli bəy Sultanovu tədqiq edərkən onun öz 

dövründəki teatr tamaşaları haqqında yığcam tənqidi məqalələrini çox oxumuşam. 140 illik zaman 

zərfində hansı tənqidçilərin baxışları Naxçıvan Teatrını daha da inkişaf etdirməyə səbəb olub? 

- Əsasən 1960-80-ci illərdə Azərbaycanın görkəmli teatrşünasları qədim Naxçıvan Teatrı, onun tamaşaları 

və tanınmış sənətkarları haqqında müxtəlif həcmlərdə kitab, resenziya və məqalələrlə mərkəzi mətbuatda, 

araşdırma və təhlil xarakterli çıxışları ilə teleradio verilişlərində öz dəyərli fikirlərini bildirmişlər. Bu qəbildən 

sənətşünaslıq doktoru, professor, ictimai xadim Cəfər Cəfərovun, AMEA-nın müxbir üzvü İnqilab Kərimovun, 

sənətşünaslıq namizədi Adilə İsmayılovanın, Cabir Səfərovun və Adil Babayevin adlarını mütləq qeyd etmək 

lazımdır. Uzun illər "Şərq qapısı" qəzetində çalışan Cəlil Vəzirovun teatrla, aktyorlarla, tamaşalarla bağlı 

qələmə aldığı tənqidi yazılarını, kitab və monoqrafiyalarını da unutmaq olmaz. 

- Ələkbər müəllim, siz həm də teatr təşkilatçısı kimi tanınırsız. Sovetlərin son illərində Naxçıvanda 

Dövlət Kukla Teatrının yaradılmasının təşəbbüskarı və təşkilatçısı, eləcə də ilk direktoru, az sonra isə 

bədii rəhbəri və direktoru olmusunuz. Bunu niyə xatırlatdım? Naxçıvanda teatr deyəndə sadəcə Dövlət 

Milli Dram Teatrı başa düşülməməlidir. Həmin teatr digər bu kimi sənət ocaqlarının yaranmasında 

şübhəsiz ki, təkanverici qüvvə oldu. Hazırda Naxçıvanda daha iki dövlət teatrı - kukla və uşaq teatrları, 

beş şəhər və rayon xalq teatrları, tələbə teatr studiyaları fəaliyyət göstərir. Bir az məsələyə bu 

kontekstdən baxaq. Həmin teatrların fəaliyyəti bu gün hansı səviyyədədir? 

- Digər dövlət teatrlarımıza gəlincə, deyərdim ki, kukla teatrı 90-cı illərdəki fəaliyyətini və şöhrətini 

yavaş-yavaş qaytarmaqdadır. Fəaliyyət başladığı ilk onillikdə məktəblilərin sevimli məkanına çevrilmiş uşaq 

teatrı da əvvəlki məhəbbəti bərpa etmək əzmilə çalışır. 

Şəhər və rayon xalq teatrlarında da canlanma hiss olunmaqdadır. Bu mənada Şərur və Babək Rayon Xalq 

teatrlarının adını çəkə bilərəm. Gələn il 60 illiyi tamam olacaq Ordubad Rayon Xalq Teatrı bu gün həvəskar 

aktyor baxımından çətinlik yaşayır. Şahbuz Rayon Xalq Teatrı ildə bir dəfə də olsa özünü göstərməyə nail olur. 

Bağışlanmaz haldır ki, veteran xalq teatrlarımızdan biri sayılan Naxçıvan Şəhər "Gənclik" Xalq Teatrı 

məkansızlıq ucbatından "qocalıq" dövrünü yaşamaqdadır. Uzun illərdir ki, vaxtilə bir-birindən gözəl tamaşaları 

ilə respublika miqyaslı festival və baxış-müsabiqələrdə qalib kimi ad-san qazanmış bu teatrın 30 ildən artıqdır 

ki, səhnəsi və tamaşa zalı yoxdur. Buna səbəb xalq teatrının yerləşdiyi Naxçıvan Şəhər 1 №-li Mədəniyyət 

Evinin özünün bu gün mövcud olmamasıdır. 

Ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyaları ümidvericidir. Burada səhnə sənətinə 

həvəsi olan gənclər püxtələşir ki, onların da əksəriyyəti dövlət teatrlarımız üçün gələcək kadrlar deməkdir. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsində on ildən artıqdır ki, açılmış "aktyor sənəti" ixtisası da bu 

mənada böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

- Ələkbər müəllim, rejissor kimi də fəaliyyətiniz olub. Bəs bu gün Naxçıvan Teatrının 

repertuarında olmuş hansı tamaşanı yenidən öz quruluşunuzda tamaşaçılara təqdim etmək istərdiniz? 

Sualımın ikinci hissəsisə belədir: Rol bölgüsü zamanı 140 illik yol keçən Naxçıvan Teatrında vaxtilə 

çalışmış hansı aktyorları həmin tamaşaya cəlb edərdiniz? 

- Mənim ilk quruluşum 1981-ci ildə diplom tamaşam olub. Sonralar, Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının 

bədii rəhbəri və direktoru kimi işlədiyim illərdə 3 tamaşaya, 1998-ci ildə isə dəvətlə Naxçıvan DMD Teatrında 1 

tamaşaya quruluş vermişəm. 2017-2018-ci il mövsümündə öz təşəbbüsüm və teatr rəhbərliyinin razılığı ilə, 

tamamilə təmənnasız olaraq Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında da 1 tamaşa hazırlamışam. 

İkinci sualınızı isə belə cavablandırardım: Cəlil Məmmədquluzadənin günümüz üçün ən aktual olan 

"Anamın kitabı" əsərinə böyük məmnuniyyətlə quruluş verər və rollara teatrın unudulmaz aktyorlarından olan 

Firuzə Əlixanova, İbrahim Həmzəyev, Roza Cəfərxanova, Aydın Şahsuvarov və İskəndər Abdullayev kimi 

sənətkarları cəlb edərdim. 
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- Naxçıvan Teatrında hazırda aparıcı yerdə gənc aktyorlar dayanır. Bunun özü, bir mənada yaxşı 

haldır. Demək teatra maraq var, yeni aktyor, rejissor nəsli yetişir. Digər tərəfdən isə bəzən gənc 

aktyorları yaşlı rolunda, yaşlı aktyorları isə şəhərdə təqaüdçü kimi gəzişən görürük. Ümumiyyətlə, 

sənətdə təqaüdəçıxma anlayışını niyəsə qəbul edə bilmirəm. Bu məsələyə münasibətiniz öyrənmək 

istəyərdim. 

- Dünya teatrlarında belə bir yazılmayan qanun mövcuddur: Aktyor səhnədə ölməlidir! Bu gün 

yolverilməz hal kimi qəbul edilən 65-70 yaşlı sənətkarları teatrdan uzaqlaşdırmağa və əvəzində gənclərin 

sifətində əcaib qrim əməliyyatı aparmağa heç bir lüzum yoxdur. Yaşlı nəslin səsinə, davranışına, təbii 

hərəkətlərinə bu gün səhnəmizdə daha çox ehtiyac vardır. Bu qüsurun tezliklə aradan qaldırılacağı 

ümidindəyəm. 

- Siz başdan-ayağacan teatral adamsınız. Atanız Məmməd Qasımov ilk gənclik çağlarından taleyini 

Naxçıvan Teatrı ilə bağlayaraq ömrünün sonunadək bu sənət ocağının tam 35 il baş rəssamı, ananız 

Kəmalə xanım isə ilk ədəbi hissə müdiri olub. Həm də şair-dramaturq kimi Kəmalə xanım Azərbaycanda 

mənzum dram yazan ilk qadın müəllifdir. Özünüz teatr kollektivi rəhbəri ixtisasında ali təhsil almısınız. 

Uzun illər muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyində müxtəlif məsul vəzifələrdə teatr-konsert 

müəssisələrinin kuratoru kimi çalışmışınız. Hazırda AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və 

Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi vəzifəsində olsanız da, 10 ildən artıq burada Musiqi və teatr şöbəsinin 

əməkdaşı olmusunuz, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsində "aktyor sənəti" ixtisası 

açılandan teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının səhnə danışığı müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət 

göstərirsiniz, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının, həmçinin Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı Bədii 

Şurasının üzvüsünüz. Nəinki Naxçıvanda, Azərbaycanda teatrla bağlı bütün səhnə əsərləri, eləcə də 

klassik və müasir rejissorlar, aktyorlar, teatr rəssamları barədə əhatəli məlumatlı birisiniz. Bu sənətlə 

bağlı bir neçə monoqrafiya və kitabın, 100-ə yaxın resenziya və məqalənin müəllifisiniz. Müxtəlif illərdə, 

dəyişik səhnələrdə 6 tamaşanın quruluşçu rejissoru olmuşunuz. Azərbaycanın digər teatrları ilə 

müqayisədə Naxçıvan Teatrının sabahını necə görürsünüz? 

- Teatrı əsl məktəb, əsl sənət məbədi kimi tanıdan, inkişaf etdirən və ilk növbədə repertuardır. Düzgün, 

aktual mövzulu, yaradıcı heyətin potensial gücünə cavab verən əsərlərin səhnəyə gətirilməsi, həm teatrın 

tərəqqisi, həm də yaradıcı heyətin dünyagörüşünün formalaşması və ən ümdəsi sənətinin püxtələşməsi 

baxımından çox zəruridir. 

Dünyaca məşhur rejissor və aktyor Korşun rəhbərlik etdiyi teatrın lap yaxınlığında yerləşən kilsənin baş 

keşişi bir gün ondan soruşur: 

- Hansı səbəbdən sənin tamaşaçılarının sayı kilsəyə gələnlərdən iki-üç dəfə çox olur? 

-  Repertuarı dəyişmək lazımdır, müqəddəs ata, repertuarı! - deyə Korş cavab verir. 

Zəngin, məzmunlu, maraqlı, sanballı repertuar və bunun nəticəsində yaranan baxımlı tamaşa mütləq 

böyük marağa səbəb olur. Baş rejissorsuz teatrı həmişə kapitansız gəmiyə bənzədirlər. Mən doğma, 140 yaşlı 

sənət məbədimizin sabahını zəngin repertuar yüklü və bacarıqlı, qətiyyətli, istedadlı kapitana malik, eyni 

zamanda uzaq səfərlərə çıxmaq qüdrətində olan əzəmətli bir gəmi kimi görürəm! 

İncəsənət, xüsusən də teatr sahəsində bu qədər çoxşaxəli fəaliyyətinin qarşılığında heç bir dövlət təltifi, 

fəxri adı olmayan Ələkbər müəllimlə sağollaşandan sonra öz-özümə düşünürəm ki, Naxçıvan tetarının 100 illiyi 

münasibətilə onun tədqiqatçısı və təbliğatçısı, uzun illər jurnalist kimi fəaliyyət göstərmiş və eyni zamanda 

Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı  Naxçıvan Təşkilatının sədri olmuş Cəlil Vəzirova da fəxri ad verilmişdi. 

Kim bilir, bəlkə bu ənənə 140 illikdə də özünü göstərdi... 

Azərbaycan teatrının yaranmasının 150 illiyi, həmçinin Naxçıvanda teatrın fəaliyyətə başlamasının 140 

illiyi münasibəti ilə bu mədəni prosesdə xidməti olan bütün sənətkarları hörmətlə xatırlayır, ölənlərə Allahdan 

rəhmət, fəaliyyətlərini davam etdirənlərə cansağlığı, bütün teatrların kollektivlərinə yeni-yeni uğurlar, 

teatrsevərlərə isə yeni-yeni gözəl tamaşalar azulayıram! 

  

525-ci qəzet. - 2023. - 16 mart. - № 48. - S. 11. 
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Ulu öndər və Naxçıvanın musiqi mədəniyyəti 
 

Jalə Qulamova, 

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsirlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan 

Naxçıvan diyarı mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət, 

ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına dəyərli 

töhfələr vermişdir. Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, 

Naxçıvanda quruculuq işləri gedir. 

Heydər ƏLİYEV, 

Ümummilli lider 

 

Naxçıvan Azərbaycanın qədim, maddi və mənəvi dəyərləri ilə zəngin olan ərazilərindəndir. Bu 

qədim yurd yeri Azərbaycan tarixinə millilik və ululuq simvolu kimi daxil olmuşdur. Naxçıvan yaranışı 

günündən mədəniyyət, sənət, ədəbiyyat beşiyi olub və dünya mədəniyyətinə onlarca qüdrətli sənətkar 

bəxş edib.  

 

Naxçıvan tarixinin möhtəşəm sütunlarından biri də Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixidir. Bu musiqi 

mədəniyyəti Naxçıvanın özünün tarixi qədər qədimdir. Bu qədim diyarın mədəniyyəti, eləcə də onun bir qolu 

olan musiqi mədəniyyəti heç bir dövrdə ictimai inkişafdan geri qalmamış, Azərbaycanın yüksək inkişaf etmiş 

mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Naxçıvan diyarında ta qədimdən həm xalq musiqisi, həm də 

klassik musiqi yanaşı şəkildə yayılmışdır. Musiqi mədəniyyətinin inkişafında xalq mahnı və rəqslərinin, aşıq və 

muğam sənətinin mühüm rolu olmuşdur.  

XX əsrin 30-cu illərində Naxçıvanda professional bəstəkarlıq sənəti sürətlə inkişaf etməyə başlayır. 

1937-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Naxçıvana gəlişi, 1942-ci ildə bu diyarda Tofiq Quliyevin 

rəhbərlik etdiyi caz orkestrinin fəaliyyət göstərməsi, 1959-cu ildə Naxçıvan Dövlət konsert briqadasının 

yaranması, mütəmadi olaraq zəmanəmizin məşhur dirijoru Niyazinin, görkəmli müğənnilərdən Bülbülün, 

Rəşid Behbudovun, Lütfiyar İmanovun və başqa musiqiçilərin qədim şəhərlə yaradıcılıq əlaqələri istər 

bəstəkarlıq, istərsə də ifaçılıq sənətinin yüksəlməsinə təsir göstərməyə bilməzdi. 

Musiqi mədəniyyətinin digər əsas inkişaf mərhələsi musiqi təhsili və peşəkar musiqi kollektivlərinin 

yaranması ilə bağlı olmuşdur. Bütün bunların bariz nümunəsi kimi, zəmanəmizin böyük siyasi xadimi, 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublilasının yaranmasının 75 illiyi 

münasibətilə keçirilən təntənəli gecədə naxçıvanlı sənətçilərinin istedadına, bacarığına yüksək qiymət verərək 

dediyi sözləri xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Naxçıvanda mədəniyyət xeyli inkişaf edib, tərəqqi yoluna çıxıb. Bu 

torpağın istedadlı gəncləri çoxdur. Onlar milli mədəniyyəti və milli ruhu gözəl qoruyurlar”.  

Bildiyimiz kimi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə başqa sənət 

sahələri ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin və musiqişünaslığının inkişafına böyük diqqət və qayğı 

göstərmişdir. Ulu öndər Bəstəkarlar İttifaqının və onun üzvlərinin yaradıcılıq fəaliyyəti ilə daim maraqlanmış, 

onların uğurlarına və nailiyyətlərinə yüksək qiymət vermişdir. Eləcə də, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 

inkişafını, bölgələrdə onun təşkilatlarının yaradılmasına yüksək qayğı göstərmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı da ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və 

qayğısı ilə yaradılan yaradıcılıq qurumlarındandır. Ümumiyyətlə, muxtar respublikada musiqi sənətinin 

inkişafının son 45 ili Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz ulu öndərin sayəsində 1978-ci ildə Azərbaycan 

Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı yaradılmışdır. Hələ 1976-cı ildə ulu öndərimizin tapşırığı ilə 

Naxçıvanda Bəstəkarlar Təşkilatının yaranması ilə əlaqədar SSRİ Xalq artisti, Azərbaycan Bəstəkarlar 

İttifaqının katibi Rauf Hacıyev Naxçıvanda olmuş və burada Naxçıvan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət 

konsertdə iştirak etmişdir. Konsertdə hər bir bəstəkarın yaradıcılığı haqqında söhbət getmiş və əsərləri 

səslənmişdir.  
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Konsertin bədii rəhbəri Nazim Quliyev, dirijoru Arif Məhərrəmov olmuşdur. Bu konsertin ərsəyə 

gəlməsində əsas məqsəd Naxçıvanda bəstəkarlıq sənətinin də inkişaf etdiyini respubika rəhbərliyinə çatdırmaq 

və bu bölgədə Bəstəkarlar İttifaqının bölməsinin yaradılmasının zəruri olduğunu göstərmək idi.  

On səkkiz musiqi nömrəsindən ibarət böyük konsertdən sonra Rauf Hacıyev bəstəkarlarla görüşdə hər 

bir əsəri geniş təhlil etmiş, bəziləri haqqında müsbət fikirlər söyləmiş, gənclərdən bir neçəsinə Azərbaycan 

Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsində təhsillərini davam etdirməyi məsləhət görmüşdür. Beləliklə, 

1978-ci ilin sentyabr ayında ulu öndərimizin göstərişi ilə Naxçıvanda Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 

Naxçıvan Təşkilatı yaradıldı. Görkəmli bəstəkar, Əməkdar incəsənət xadimi Ramiz Mirişli təşkilatın sədri, 

Məmməd Ələkbərov isə məsul katib təyin olundular. Bəstəkar Ramiz Mirişli təqribən 20 il bu təşkilata 

rəhbərlik etdi. 

Onu da qeyd edək ki, 1978-ci il Naxçıvan bəstəkarlıq sənətinin inkişafında məhsuldar illərdən birinə 

çevrildi. Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının yaradılmasından sonra yeni-yeni əsərlər ərsəyə gəldi. Məmməd 

Ələkbərovun, Rəşid Məmmədovun, Məmməd Məmmədovun, Əkrəm Məmmədovun, Səidə Məmmədovanın, 

Elxan Muradovun, Azər Abbasovun, Ramiz Mirişlinin, Nəriman Məmmədovun yaradıcılıqlarının 

çiçəklənməsi məhz bu dövrə təsadüf edir.  

1998-ci ildən 2000-ci ilə qədər bölməyə bəstəkar Nazim Quliyev rəhbərlik etmişdir. Qeyd edək ki, 1994-

cü ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatına məsul katib təyin olunan Nazim Quliyevin bu 

qurumun fəaliyyətində xidmətləri danılmazdır. 2000-ci ildə isə Nazim Quliyevin Bakıya köçməsi ilə əlaqədar 

Naxçıvan təşkilatının rəhbərliyi Şəmsəddin Qasımova həvalə edilmişdir. 2016-cı ilə qədər təşkilatın sədri 

Ş.Qasımov, məsul katibi K.Əhmədov olmuşdur. 2016-cı ildən isə bu vəzifədə bəstəkar Yaşar Xəlilov işləyir. 

Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı uzun illərdir ki, müntəzəm olaraq muxtar respublikanın ictimai-mədəni 

həyatında yaxından iştirak edir, musiqi mədəniyyətimizin zənginləşməsi və inkişafı yolunda geniş fəaliyyət 

göstərir. Təşkilatın məqsədi xalqın mənəvi zənginləşməsinə xidmət göstərən Azərbaycan musiqi mədəniyyətini 

inkişaf etdirməkdən, musiqi irsinin qeydinə qalmaqdan, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ölkəmizdə və 

onun hüdudlarından kənarda təbliğ etməkdən ibarətdir. Bunun üçün təşkilat öz fəaliyyətində Azərbaycanın və 

eləcə də Naxçıvan diyarının musiqi sənətinin yaradıcılıq çoxcəhətliliyini, milli musiqi klassikasının və dünya 

musiqi mədəniyyətinin ən yaxşı ənənələrinin qorunub saxlanması və yeniləşdirilməsi prinsiplərini əsas kimi 

qəbul etmişdir. Bu məqsədlə təşkilat üzvləri ayrı-ayrılıqda öz öhdələrinə düşən vəzifələri dərindən dərk edərək 

musiqi mədəniyyətimizin inkişafı naminə öz yaradıcılıq potensiallarını daha da artırırlar. 

Təşkilatda tez-tez konfranslar, hesabat konsertləri keçirilir. Bu tədbirlərdə Azərbaycan Bəstəkarlar 

İttifaqının sədr və üzvləri də iştirak edir, konsertdə ifa olunan əsərlərin müzakirəsini keçirir, məsləhət və 

təkliflərini, tövsiyələrini söyləyirlər. 

2008-ci il iyul ayının 29-da isə Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının 30 illik yubileyi təntənə ilə qeyd 

olunmuşdur. Bu möhtəşəm tədbirdə iştirak etmək üçün Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Azərbaysan 

Respublikasının Xalq artisti, professor, “Şərəf” və “Şöhrət” ordenli, UNESCO-nun “Dünyanın artisti” fəxri 

adına layiq görülmüş Firəngiz xanım Əlizadə, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, professor Ramiz 

Zöhrabov, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibi Lalə xanım Hüseynova, Azərbaycan Respublikasının 

Əməkdar incəsənət xadimi, kino-rejissor Cahangir Zeynallı da dəvət olunmuşdular. 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadə yubiley münasibətilə musiqiçiləri təbrik 

etmiş, eyni zamanda, Naxçıvanda gedən böyük quruculuq işlərindən danışaraq demişdir: “Bizim Azərbaycanın 

bir çox bölgələrində təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir. Lakin Naxçıvan təşkilatı ən fəal, öndə gedən 

qurumlarımızdandır. Biz həmişə Naxçıvan musiqiçilərini çox böyük məhəbbətlə qarşılamışıq və onların 

əsərlərinə, musiqişünaslarının isə yazdıqları kitablara böyük diqqət yetirmişik”.  

Yubiley münasibətilə mənim “Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 30 ildə keçdiyi 

yaradıcılıq yolu” adlı monoqrafiyam da işıq üzü görmüşdür. Burada Naxçıvan MR-da musiqi mühitinin 

təşəkkülündə, formalaşmasında, inkişafında, təkmilləşməsində böyük rol oynayan təşkilatın 30 ildə keçdiyi 

yola nəzər salınmış, ayrı-ayrı professional musiqiçilərin yaradıcılıq fəaliyyətləri işıqlandırılmışdır.  

Artıq təşkilatın yaranmasından 45 il ötür. Bu gün də Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı böyük qayğı ilə 

əhatə olunur, bəstəkar və musiqişünasların yaradıcılığının inkişafına lazımi şərait yaradılır. Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan bu qayğı və diqqətin nəticəsidir ki, tarixi baxımdan şərəfli bir 

yol keçmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatı və onların üzvləri öz üzərlərinə düşən 
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vəzifələri layiqincə yerinə yetirir və musiqi mədəniyyətimizin inkişafı naminə qüvvələrini əsirgəməyərək 

Azərbaycan musiqisini zənginləşdirir, xalqımıza yeni-yeni töhfələr bəxş edirlər.   

 

Xalq qəzeti. - 2023.- 30 mart. - № 64. - S. 5. 
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Naxçıvan: dəfələrlə soyqırımına məruz qalan qədim torpaq 

 

Mətanət Məmmədova 

 

XX əsr boyu ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı dəhşətli soyqırımı cinayətləri törətmişlər. Məqsədləri 

işğalçılıqla tarixi torpaqlarımızda “böyük Ermənistan” yaratmaq olan qonşuluqdan kənar olmuşlar xülyalarını 

reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq istər hərbi, istərsə də ideoloji vasitələrdən istifadə etmişlər. Azərbaycanın ayrı-

ayrı bölgələrində həyata keçirdikləri soyqırımları, deportasiyalar, qanlı cinayətlər zaman-zaman soydaşlarımızın 

faciələrlə üzləşməsi, həyatlarını, yurdlarını, ev-eşiklərini itirmələri ilə nəticələnmişdir. Bu soyqırımları qədim 

Naxçıvan torpağını da əhatə etmiş, düşmən bu strateji bölgənin işğalı üçün min bir hiyləyə əl atmış, arzusuna 

çata bilməsə də, minlərlə soydaşımızın qətlinə, minlərlə qədim tikililərin məhvinə səbəb olmuşlar ki, bu gün də 

tarixi vərəqlədikcə həmin səhifələr qan qoxur. 

 

Əsrin əvvəlindən başlanan faciə 

 

Tarixi mənbələrdə ötən əsrin 1905-ci ilinin may ayından etibarən Naxçıvan qəzasında da ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı qətllərinin başlanması faktları yer alır. Onların Naxçıvanda törətdikləri qırğınlar Ordubad, 

Yaycı, Cəhri, Şıxmahmud, Kültəpə, Əliabad, Çeşməbasar, Tivi, Tumbul və onlarla başqa yaşayış məntəqələrini 

əhatə etmişdir. Ermənilər 1905-ci il noyabrın 26-da Naxçıvan şəhərindəki müsəlman bazarını qarət etdikdən 

sonra od vurub yandırmışlar. Yanğın nəticəsində bazarda 85 dükan, 75 anbar və başqa tikililər məhv edilmişdir. 

Noyabrın 30-da isə Cəhri kəndi yandırılmışdır. Həmin gün Naxçıvana gəlmiş İrəvan general-qubernatoru 

Paskeviç hadisələrin təfsilatı ilə maraqlanmamış, Cəhri kəndi tamam yanıb qurtarandan sonra, dekabrın 2-də 

kəndə yollanmış, naxçıvanlıların haqlı şikayətləri ilə bir daha qarşılaşmamaq üçün gecə ikən qatarla İrəvana 

qayıtmışdır. 

Ermənilər azərbaycanlılara qarşı qanlı soyqırımı və deportasiya siyasətinin ilk mərhələsini çarizmin fəal 

dəstəyi ilə 1905-1907-ci illərdə həyata keçirmişlər. Hadisələr nəticəsində Bakıda və Naxçıvanda, Şuşa, 

Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarında yüzlərlə azərbaycanlı kəndi dağıdılmış, on minlərlə günahsız insan 

erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuşdur. Çarizmin ermənilərin vasitəsi ilə yürütdüyü milli qırğın siyasətinin 

nəticəsi əhalinin demoqrafik vəziyyətində öz əksini tapmışdır. 1897-ci ildə İrəvan quberniyasında 

azərbaycanlıların sayı 313176 nəfər olduğu halda, 10 il sonra, 1907-ci ildə 302965 nəfər qalmışdı. Deməli, 

qırğınlar nəticəsində təkcə İrəvan quberniyasında əhalinin 10 illik təbii artımından 10 mindən artıq azərbaycanlı 

məhv edilmişdi. İrəvanda rusca nəşr edilən “İrəvan quberniyasının 1908-ci il üçün yaddaş kitabçası”nda İrəvan 

quberniyasının 242 kəndində 65149 nəfəri türk, 5579-u kürd olmaqla, cəmi 70728 müsəlmanın öldürüldüyü 

göstərilir. 1897-1907-ci illərdə təkcə Naxçıvanda azərbaycanlı əhalinin sayı 31279 nəfər (34,6 faiz) azalmışdı. 

Əhalinin təbii artımını da nəzərə almaqla, 1905-1907-ci illər soyqırımı nəticəsində təkcə Naxçıvanda 

azərbaycanlıların sayının təxminən iki dəfə azaldığını söyləmək olar. 

Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və deportasiyanın ilk kütləvi mərhələsini təşkil edən 1905-1907-ci 

illərdə ermənilər, Bakı da daxil olmaqla, Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda 

azərbaycanlılara qarşı açıq-aşkar milli qırğın həyata keçirmişlər. Dinc azərbaycanlı əhalinin zəif silahlandığı, 

bunun müqabilində isə həbi-siyasi cəhətdən çar məmurları tərəfindən hər cür himayə olunan ermənilərin 

getdikcə daha da azğınlaşması nəticəsində Naxçıvan erməni vəhşiliyi ilə üz-üzə qalmışdı. Bölgənin Naxçıvan, 

Ordubad, Cəhri, Şıxmahmud, Kültəpə, Əliabad, Çeşməbasar, Tivi, Tumbul və digər onlarla şəhər və kəndlərinin 

əhalisinə vəhşicəsinə divan tutulmuşdur. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, xalqımıza qarşı yürüdülən 

etnik təmizləmə siyasətinin vüsət aldığı elə ilk mərhələdən ermənilərin işğalçılıq planlarında Naxçıvan həmişə 

əsas yerlərdən birini tutmuşdur. 

 

İrəvandan sonra Naxçıvan arzusu 

 

Başqa bir tarixi mənbədə isə qeyd olunur ki, 1918-ci il mayın 29-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökuməti tərəfindən İrəvanın ermənilərə güzəştə gedilməsindən sonra onlar Naxçıvanı ələ keçirmək üçün daha 
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da fəallaşmışdılar. Həmin zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə rolunun artması erməniləri daha da 

şirnikləşdirirdi. Naxçıvana təzyiqlər artırdı, buna görə də bölgəni ermənilərin işğalından qorumaq üçün əhalinin 

təşəbbüsü ilə 1918-ci ilin noyabrında Araz-Türk Respublikası yaradıldı. Çox geniş bir ərazini – 8696 kvadrat 

kilometri, o cümlədən Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarını, Ordubad mahalını, Sərdarabadı, Uluxanlını, 

Vedibasarı, Qəmərlini, Mehrini, Sürməlini əhatə edən və 1 milyon nəfərə yaxın əhalisi olan Araz-Türk 

Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhəri idi. Az bir müddət yaşamasına baxmayaraq Araz-Türk Respublikası 

əhalinin erməni təcavüzünə qarşı səfərbərliyə alınmasında, bölgənin erməni işğalından qorunmasında mühüm 

rol oynayırdı. Bu işdə əsası daha əvvəllərdən qoyulmuş, Araz-Türk Respublikası tərəfindən isə 

təşkilatlandırılmış milli qüvvələr - batalyonlar, o cümlədən Kəblə Muxtarın rəhbərlik etdiyi Nehrəm batalyonu, 

Kəblə Kərimin rəhbərlik etdiyi Cəhri batalyonu, Məhəmmədrza bəyin rəhbərlik etdiyi Dizə batalyonu, Hüseyn 

Əliyevin rəhbərlik etdiyi Şərur batalyonu, Həsən Şalıverdi oğlunun rəhbərlik etdiyi Şərur-Sədərək kəndlərindəki 

birliklər, Məşədi Ələsgər ağanın rəhbərlik etdiyi Yengicə qüvvələri, Möhsün Camalovun rəhbərlik etdiyi Kərkər 

qüvvələri, Fətullah Hüseynov və Kərbəlayi Həbib bəyin başçılığı ilə Cəlilkənd-Zeyvə-Düdəngə kənd qüvvələri, 

İbrahimxəlil Axundovun rəhbərlik etdiyi Ordubad batalyonu mühüm rol oynamışlar. Bütün bunların sayəsində, 

əhalinin qüvvəsi ilə Naxçıvan erməni təcavüzündən xilas oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi 

bütövlüyü təmin olundu. 

 

Zəngəzurun işğalı Naxçıvanı Vətəndən ayrı saldı 

 

1919-cu ilin əvvəllərində ingilislər Naxçıvanı tutaraq Araz-Türk Respublikasını və Naxçıvan Milli 

Komitəsini ləğv etdilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti ermənilərə inanaraq 23 noyabr 1919-cu ildə 

Ermənistanla bağlanmış müqavilənin şərtlərinə əsasən öz qoşunlarını Zəngəzurdan çıxardı. Bundan istifadə 

edən ermənilər Zəngəzuru tutdu və Naxçıvanın Azərbaycandan ayrı düşməsinin əsası qoyuldu. Zəngəzurun bir 

hissəsinin ermənilər tərəfindən işğal edilməsi Naxçıvan bölgəsinin blokadaya salınması, onun Azərbaycanın 

əsas hissəsi ilə əlaqələrinin kəsilməsi ilə nəticələndi. 

Əzəli və tarixi Azərbaycan torpağı olan, hazırda indiki Ermənistanın cənub-şərqində yerləşən Zəngəzur 

ərazisi qədim zamanlardan Azərbaycan xalqına məxsus Göyçə gölü hövzəsini və Azərbaycan Respublikasının 

cənub-qərb hissəsini əhatə edir. Qərbdən Zəngəzur, şərqdən Qarabağ dağları ilə sərhədlənən, qədim 

zamanlardan Azərbaycan ərazisində yaranan müxtəlif dövlətlərin tərkibində olan və əhali tərəfindən Zəngəzur 

mahalı kimi tanınan bu ərazinin bir hissəsi Xanlıqlar dövründə Qarabağ, bir hissəsi Naxçıvan, qalan hissəsi 

İrəvan xanlığının tərkibində olmuşdur. Mahal ərazisinə daxil olan torpaqlar el qaydası ilə Qarakilsə, Gorus, 

Qafan, Mehri, Zəngilan, Qubadlı, Laçın bölgələrinə bölünmüşdür. Şimali Azərbaycanın Rusiyaya ilhaq 

edilməsindən sonra digər Azərbaycan torpaqları kimi əhalisi ancaq Azərbaycan türklərindən ibarət olan 

Zəngəzura da İrandan və Osmanlı imperiyasından çoxlu erməni köçürülmüş, bununla da ərazidə onların sayı 

süni surətdə artırılmışdır. 

Hələ Rusiya imperiyası dağıldıqdan sonra, XIX yüzillik boyu buraya köçürülən və yaranmış vəziyyətdən 

istifadə edən ermənilər 1917-ci ilin martından 1918-ci ilin mayınadək Zəngəzur ərazisində türk-müsəlman 

əhaliyə qarşı böyük soyqırımları törətmiş, yüzlərlə yaşayış məskənini dağıtmış, əhalini deportasiya etmişlər. Bu 

qırğınlar 1918-ci ilin mayın sonlarında Cənubi Qafqazda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan dövlətlərinin 

yaranmasından sonra da davam etdirilmişdir. Təkcə erməni quldurlarından Andronikin, Njdenin və Dronun 

dəstələrinin basqınları nəticəsində 1918-ci ildə Zəngəzurun 115 kəndi yerlə-yeksan edilmiş, əhalisinə divan 

tutulmuşdu. Bu qırğınlar zamanı 3257 kişi, 2776 qadın, 2196 uşaq qətlə yetirilmiş, 1060 kişi, 794 qadın və 485 

uşaq yaralanmışdı. Beləliklə, bütün qəza üzrə 10068 nəfər müsəlman əhalisi öldürülmüş və şikəst edilmiş, 50 

mindən çox adam didərgin düşərək Azərbaycanın kəndlərinə pənah gətirmişdi. 

Mənbədə göstərilir ki, 29 noyabr 1920-ci ildə Ermənistan SSR-in yaradılmasından sonra ermənilərin 

Naxçıvana olan ərazi iddiaları daha da genişləndi. Bu zaman V.İ.Lenin, İ.Stalin və S.Orcenikidze Naxçıvanın 

Ermənistana verilməsi ideyasını müdafiə edirdilər. İ.Stalin hələ Ermənistanda sovet hakimiyyətinin 

qurulmasından əvvəl, 4 noyabr 1920-ci ildə AK(b)P Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu və RK(b)P Qafqaz 

Bürosu üzvlərinin iştirakı ilə “Ermənistanda vəziyyət” məsələsi müzakirə edilərkən belə bir bəyanatla çıxış 

etmişdi ki, əgər bilmək istəyirsinizsə Zəngəzur və Naxçıvan kimə məxsus olmalıdır, onları Ermənistanın indiki 

hökumətinə (yəni Daşnak hökumətinə) vermək olmaz, Sovet hökuməti olanda vermək olar. Bu bəyanat elə bir 
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vaxtda verilmişdi ki, artıq Qırmızı ordu hissələri Cənubi Qafqaza daxil olmuş, Azərbaycanı, az sonra Naxçıvanı 

sovetləşdirmişdi. Ermənistanın sovetləşməsinə lap az qalmışdı. Başqa sözlə desək, Ermənistan 29 noyabrda, 

yəni bəyanatdan 25 gün sonra sovetləşdi. Deməli, İ.Stalin bu vəziyyəti qabaqcadan görür və faktiki olaraq 

Naxçıvanın və Zəngəzurun Ermənistana verilməsini istəyirdi. Məhz buna görə də Ermənistan sovetləşdikdən 

sonra sovet rəhbərliyinin anti-Azərbaycan siyasəti nəticəsində Zəngəzur ərazisinin böyük bir hissəsi Ermənistan 

SSR-ə verildi. Bu tarixi Azərbaycan torpağının hesabına Ermənistan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 20 iyul 

1921-ci il tarixli qərarı ilə Ermənistan SSR-nin tərkibində Zəngəzur qəzası yaradıldı. Beləliklə, Zəngəzurun 

Ermənistana verilməsi ilə Naxçıvan bölgəsi süni surətdə Azərbaycanın əsas hissəsindən ayrı salındı. 

 

Naxçıvanı muxtariyyət statusu xilas etdi 

 

Əlbəttə, bu məsələlər o qədər planlı şəkildə həyata keçirilirdi ki... Məqsəd Naxçıvanı aradan götürüb 

hazırca loxma kimi mənimsəmək idi. Muxtariyyət statusu bu loxmanı düşmənin ağzında zəhərə çevirdi. Tarixi 

mənbələrdə göstərilir ki, Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilməsində Moskva və 

Qars müqavilələrinin də böyük rolu oldu. Nəriman Nərimanovun bu məsələdə prinsipial mövqeyi, Behbud ağa 

Şahtaxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar Naxçıvan məsələsində Moskvanın mövqeyinin dəyişməsinə öz 

təsirini göstərdi. Ümumiyyətlə, Behbud ağa Şaxtaxtinskinin Naxçıvana muxtariyyət statusunun verilməsində 

çox böyük xidmətləri olmuşdur. O hətta Moskvaya, Vladimir İliç Leninə məktub yazmış, həmin məktubda 

Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətləri ona çatdırmışdı. Məktubda tarixi Azərbaycan 

torpaqları olan ərazilər, həmin yerlərin tarixi coğrafiyası, əhalisinin milli tərkibi haqqında məlumatlar verilmiş, 

fikirlərini sübut etmək üçün Moskvaya bir sıra arayışlar göndərilmişdi. Bütün bunlar Leninin diqqətini cəlb 

etmiş, nəticədə Siyasi Büro onun təklifi ilə Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan SSR-in təşkili haqqında 

qərar qəbul etmişdi. 16 mart 1921-ci ildə RSFSR ilə Türkiyə arasında bağlanan Moskva müqaviləsi, bunun 

ardınca 13 oktyabr 1921-ci ildə Qarsda Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan 

nümayəndələrinin iştirakı ilə imzalanan müqavilə Naxçıvanın ərazi mənsubiyyətini, hətta sərhədlərini belə 

təsdiqlədi. Ancaq müxtəlif səbəblərdən Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması ləngimiş, 27 fevral 1923-

cü ildə III Ümum Naxçıvan Sovetlər qurultayının qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Diyarı yaradılmışdı. Nəhayət 9 

fevral 1924-cü ildə Azərbaycan MİK Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradıldığını elan 

etmişdir. Beləliklə, qədim və əzəli Azərbaycan ərazisi olan Naxçıvan 1920-1923-cü illərdə Naxçıvan SSR, 

1923-1924-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Diyarı, 1924-cü ilin 9 fevralından 1990-cı ilin 17 noyabrınadək 

Naxçıvan MSSR adlanmışdır. 

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin 1990-cı ildə yeni seçilmiş deputatlarının iştirakı ilə 17 noyabrda keçirilən 

ilk sessiyasına sədrlik edən Ümummilli lider Heydər Əliyevin təklifi ilə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı. Həmin vaxtdan Azərbaycanın bu qədim diyarı 

Naxçıvan Muxtar Respublikası adlanmağa başladı. 

 

Arxiv materialları təsdiq edir 

 

Naxçıvan həmişə ermənilərin iştahasında olub. Özlərini dost kimi göstərib düşmən planlarını cızıb, 

məqam gözləyiblər. Məsələn, 1918-ci ilin arxiv materialları, tədqiqat əsərləri, baş verən faciələri gözləri ilə 

görən müasirlərin xatirələri və sair faktlar təkzibolunmaz şəkildə təsdiq edir ki, 1918-ci il Naxçıvan əhalisi üçün 

böyük müsibətlərlə başlanıb. Qafqaz cəbhəsində məğlub olaraq ərazini tərk edən Rusiya ordusundan aldıqları 

döyüş sursatı ilə güclü surətdə silahlanmış erməni quldur dəstələri artıq mart ayında Naxçıvan bölgəsinin 

müxtəlif yerlərində faciəli qırğınlar törədiblər. Onlar Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz qəzalarının, Ordubadın 

kəndlərinə qəfil basqınlar etmiş, əhaliyə divan tutmuş, qadınları, uşaqları, qocaları belə öldürmüş, heç kimə 

rəhm etməmişlər. Arxiv materialları təsdiq edir ki, 1918-ci il yayın əvvəllərinə qədər ermənilər çoxlu miqdarda 

müsəlman kəndini yandırmış, minlərlə günahsız insanı qətlə yetirmişlər. 

Belə bir vaxtda Naxçıvan ərazisi Azərbaycan xalqının qəddar düşməni, Türkiyədə hərbi andına xəyanət 

etdiyinə görə bir qulağı kəsilməklə cəzalandırılan qaniçən general Andronik Ozanyanın hücumlarına məruz 

qalır, 1918-ci ilin iyun ayında Xoy şəhəri yaxınlığında türk qoşunları tərəfindən məğlub edilən Andronik öz 

qoşunları ilə Arazın cənub sahilləri boyunca şərqə doğru hərəkət edir və Culfa bölgəsinin Yaycı kəndi 
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yaxınlığında Arazı keçərək Naxçıvan ərazisinə daxil olur. Yaycı kənd əhalisi mühasirəyə alınır. Hücum 

nəticəsində dörd minə yaxın qadın, uşaq və yaşlının çoxu qətlə yetirilir. Ölənlər o qədər çox, qalanlar o qədər az 

imiş ki, ölənləri dəfn etməyə adam yox imiş. 

Naxçıvan şəhərini tutmağı öz qarşısına məqsəd qoyan Andronikin quldur dəstələri Yaycıdan sonra 

Ordubad rayonunun Aza, Dizə, Düylün kəndlərinin əhalisini demək olar ki, qılıncdan keçirir. Qısa müddət 

ərzində o, Ordubad dairəsinin əksər hissəsini, Culfa şəhərini və bir sıra kəndləri işğal edir. Dövri mətbuat 

materialları təsdiq edir ki, həmin vaxt Andronik Gilançay, Əlincəçay və Naxçıvançay vadisində çoxlu kəndi 

dağıdıb viran qoymuş, əhalinin əksəriyyətini vəhşicəsinə qətlə yetirmişdir. Baş verən bu hadisələrlə əlaqədar 

ordubadlılar və Naxçıvan əhalisi Bakıya vurduqları teleqramlarda bildirirdilər ki, Andronikin quldur dəstəsi 

burada amansız qırğın aparır və talançılıqla məşğul olur. Məhz belə bir şəraitdə vəziyyətdən çıxış yolu axtaran 

naxçıvanlı demokratik ziyalıların və milli burjuaziyanın təşəbbüsü ilə Naxçıvanda Müsəlman Milli Şurası 

yaradılır. Milli Şura yerli əhalinin köməyi ilə təkcə Naxçıvanda deyil, geniş miqyasda Mehridən Uluxanlıya 

qədər ərazidə yaşayan azərbaycanlıları erməni quldur dəstələrinin qırğınlarından qoruyur. 

Kazım Qarabəkir paşanın rəhbərliyi ilə Naxçıvana köməyə gələn türk qoşunları ilə Naxçıvan əhalisi, 

xüsusilə yerli gənclərdən təşkil olunmuş könüllü özünümüdafiə dəstələri ermənilərin Naxçıvanı tutmaq və 

yaratmaq istədikləri xəyali “böyük Ermənistan”a qatmaq arzusunun həyata keçirilməsinə mane olur. 

Ümumiyyətlə, Naxçıvan əhalisi bütün vaxtlarda Naxçıvanı süni surətdə ayrı salınmış ana torpaqla – 

Azərbaycanla birləşmək uğrunda mübarizə aparmışlar. 

 

Naxçıvan qorundu, düşmənin arzusu ürəyində qaldı 

 

1905-1907-ci illər qırğınlarından bir neçə il sonra, 1911-ci ildə Məmməd Səid Ordubadinin yazdığı 

“Qanlı sənələr” adlı kitabı da sənədlər toplusu olaraq bu məsələlərdən bəhs edirdi. Müəllif Azərbaycanın bütün 

bölgələrindən və ermənilər də daxil olmaqla müxtəlif əhali qruplarından alınmış 600-dən artıq mənbəyə 

istinadən 245 məktub və digər materiallar əsasında on minlərlə günahsız insanın məhvinə, minlərlə evlərin, 

təsərrüfatların, kəndlərin dağıdılmasına səbəb olmuş faciəvi hadisələrin qərəzsiz xronikasını yaradıb. 

M.S.Ordubadi faktların və hadisələrin təsviri ilə kifayətlənməyərək, millətlərarası toqquşmalara gətirib çıxaran 

səbəbləri də təhlil etməyə çalışıb və onları belə qruplaşdırıb: “Daşnaksütun” tərəfindən Qafqazda oynanılmış 

“qanlı teatr”; yerli hakimiyyət nümayəndələrinin etinasızlığı və fəaliyyətsizliyi; erməni fitnəkarlığını və 

hiylələrini vaxtında tanıya bilməmiş azərbaycanlıların sadəlövlüyü və təcrübəsizliyi, habelə silahlarının 

olmaması; Londonun, Parisin və Amerikanın fəal dəstəyi sayəsində Türkiyə və Cənubi Qafqazın ərazilərində 

“böyük Ermənistan” yaratmaq məqsədilə ermənilərin muxtariyyətə can atması”. 

Ancaq tarix də sübut edir ki, naxçıvanlılar əllərində silah olmasa da, canlarını sipər edərək yurd-

yuvalarını hər zaman qoruyublar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərinin də etiraf etdiyi kimi, Naxçıvan 

əhalisinin igidliyi, qəhrəmanlığı, vətənpərvərliyi sayəsində çox çətin və mürəkkəb şəraitdə bölgənin ərazi 

bütövlüyü qorunub saxlandı, ermənilərin “böyük Ermənistan” xülyasının gerçəkləşməsinə imkan verilmədi. 

Əgər belə olmasaydı, ermənilər Naxçıvanı ələ keçirəcəkdi. 

1990-cı ildə Bakıda törədilən 20 Yanvar faciəsinə etiraz edərək Moskvadan Bakıya, oradan isə Naxçıvana 

qayıdan, daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə rəhbərlik edən Ulu öndər Heydər Əliyevlə 

açıq mübarizədə heç bir nəticə əldə edə bilməyən və iflasa uğrayan bəzi qüvvələr onu hakimiyyətdən 

kənarlaşdırmaq, siyasi həyatdan təcrid etmək üçün min oyun törədirdilər. Burada məqsəd yaranmış vəziyyətdən 

istifadə edib Naxçıvanın muxtariyyət statusunu ləğv etmək və bəzi dairələrin bununla istəklərinə nail olması idi. 

Lakin bacara bilmədilər. Böyük Heydər Əliyev Naxçıvanı da, naxçıvanlıları da qorudu, onları 1990-cı illərin 

təlatümündən xilas etdi. Həmin illərdə tamamilə blokadaya alınan, insanların aclıqla mücadilə etdiyi 

Naxçıvanda Heydər Əliyev olmasaydı, Naxçıvan asanlıqla ermənilər tərəfindən işğal edilə bilərdi. Bütün 

bunlara görə, bu gün Naxçıvanın var olması üçün Ulu öndərə minnətdarıq. 

2020-ci ilin 10 noyabrında ermənilər üzərində tarixi qələbəmizdən sonra Qarabağla yaşıd olan Naxçıvan 

blokadasının da 30 illik düyünü açılmaqdadır. Qarabağ torpaqlarının işğalı ilə başlanan Naxçıvan blokadası 

torpaqların azad olunması ilə də aradan qaldırılır. Artıq Naxçıvan da Qarabağ torpaqları kimi həsrət qaldığı 

anası Azərbaycanın qoynuna sığına biləcək, həsrəti sona yetəcək. Buna düşünülmüş siyasətin bəhrəsi olan 10 

noyabr Bəyanatı ilə nail oluruq. 
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Beləliklə, zamanın müxtəlif kəsiklərində dəfələrlə erməni soyqırımlarına məruz qalan qədim Naxçıvan 

özünü əzmlə müdafiə etməklə bu gün tarix qarşısında alnıaçıq, üzüağ dayanır. Bu qədim yurd yerinin 

blokadadan birdəfəlik azad olmasına isə çox az bir zaman qalıb. 

 

Səs.-2023.-1 aprel.-№55.-S.11-12. 
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Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi, ulu öndər isə Naxçıvanı qorumuşdu... 
 

Təranə Quliyeva,  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin sabiq müavini 

 

Doğma, canım, varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır. Bütün şüurlu 

ömrümü onun inkişafına, tərəqqisinə həsr etmişəm.  

Heydər ƏLİYEV,  

Ümummilli lider 

 

Tarixdə belə bir düsturlaşmış deyim var: “Şəxsiyyəti xalq yetişdirir”. İnsanlıq bunun əksinin də 

şahididir: “Şəxsiyyət də xalqı yetişdirir”. Bu, o zaman baş verir ki, xalq uzun müddət əsarətdə qalır, 

kənar təsirlərə müqavimətini və özünüyaşatma enerjisini itirib kölələşir. Belə cəmiyyət müstəqil dövlətini 

qurmaq, azad yaşamaq üçün özündə güc tapa bilmir. Görünür, çox sayda xalq tarix səhnəsindən belə 

çıxıb 

.  

Azərbaycan xalqı isə kənar imperiya əsarətinə düşüb dövlətçiliyini itirsə də, milli yaddaşından güc 

almış şəxsiyyətlərinin mübarizəsi ilə milli varlığını yaşadıb, bir əsrdə 2 dəfə istiqlal savaşı aparıb. Məhz belə 

tarixi dövrlərdə ulu Tanrı müstəqil olmaq əzmini yaşadan xalq üçün xilaskar lider göndərir. Belə tarixi şəxsiyyət 

öz xalqını müstəqil dövləti olan ölkələr cərgəsinə qoşur. Belə qeyrətli və qüdrətli şəxsiyyətlərin sırasında 

ümummilli lider Heydər Əliyevin bənzərsiz obrazı əbədilik öndə qərarlaşıb, adı isə xalq işinə xidmət zirvəsi 

kimi öndərləşib.  

Milli tariximizin bu fenomen lideri sovet imperiyasından yarımasılı vəziyyətə salınmış Azərbaycanı 

mümkün olduğu qədər milli tələbatın cavablandırılması çevrəsində idarə edib, yeni müstəqillik dövrünə 

hazırlayıb. İttifaq dövlətinin ali rəhbərliyinə yüksələrək dünya şöhrətli siyasətçi və dövlət xadimi kimi 

yetişmiş Heydər Əliyev sonrakı dövrdə müstəqilliyin bərpa edilməsi və möhkəmləndirilib əbədi prosesə 

çevrilməsi uğrunda mübarizənin baş qəhrəmanı və lideri kimi yeni bir parlaq bioqrafiya da yaratdı.  

100 il bundan əvvəl, 1923-cü ilin 10 mayında dünyaya göz açmış görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 

də Tanrının millətimizə xilaskar kimi göndərdiyi böyük dahi şəxsiyyət idi. Bütün mənalı həyatını Vətəninə 

həsr edən ulu öndərimiz Azərbaycanımıza xidmət, onun taleyində həlledici rol oynamaq üçün doğulmuşdu.  

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi 

haqqında” 29 sentyabr 2022-ci il tarixli Sərəncamında da qeyd olunduğu kimi: “Heydər Əliyev öz xalqını 

zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə 

qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev 

zəkasının işığında qədəm qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər 

Əliyevin həyat amalının təntənəsidir”.  

Ümummilli liderimizin nəsillərə nümunə olan şərəfli həyatında Naxçıvana bağlılıq, tükənməz məhəbbət 

və ardıcıl qayğı xüsusi yer tutur. Azərbaycanın bu qədim diyarında dünyaya göz açıb boya-başa çatan 

xalqımızın gələcək xilaskarı, müstəqil dövlətimizin qurucusu ilk təhsilini də orada almış, 1939-cu ildə 

Naxçıvan şəhərindəki pedaqoji məktəbi bitirmişdir.  

Dahi rəhbərin xalqa, Vətənə misilsiz xidmət nümunəsi olan möhtəşəm əmək fəaliyyətinin də ilk səhifələri 

Naxçıvanla bağlıdır. O, 1941-ci ildə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında işə başlamış, sonra isə 

Xalq Komissarları Sovetində çalışmışdır.  

Görkəmli dövlət xadimi Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Naxçıvana xüsusi diqqət 

yetirmişdir. Dahi şəxsiyyət muxtar respublikada aparılan quruculuq-abadlıq işlərinin vəziyyəti ilə tanış olmaq 

üçün 1970–1982-ci illərdə 4 dəfə Naxçıvanda səfərdə olmuşdur. Həmin illərdə Araz çayı üzərində iri su anbarı 

və elektrik stansiyası, 16 iri sənaye müəssisəsi, yüzlərlə sosial obyekt tikilib istifadəyə verilmişdir. Bütün bu 

genişmiqyaslı quruculuq fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 

qoymuşdur. Ulu öndərimiz SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışanda da Naxçıvanın 

rifahı üçün çoxşaxəli tədbirlər həyata keçirmişdir.  
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Naxçıvanda yaşadığı 1990– 1993-cü illər ümummilli liderin həyat və fəaliyyətindən qırmızı xətlə keçən 

xüsusi əhəmiyyətə və dəyərə malik tarixi dövrdür. Müdrik dahinin özü də bu illərin mahiyyətini ayrıca 

vurğulayaraq muxtar respublika sakinləri ilə görüşlərinin birində demişdir: “Naxçıvanda doğulmağım, ərsəyə 

gəlməyim, təhsil almağım mənim üçün əzizdir. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman Naxçıvanda quruculuq 

işlərinin görülməsindəki fəaliyyətim də mənim üçün əzizdir. Ancaq mənim üçün bunların hamısından əziz 

1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər burada sizinlə bir yerdə yaşamağım, işləməyim olubdur”.  

20 iyul 1990-cı ildə Moskvadan Bakıya, iki gün sonra isə ağır blokada vəziyyətində olan Naxçıvana 

gələn Heydər Əliyevi xalq böyük coşqu ilə qarşılamışdı. Həmin vaxt Naxçıvan son dərəcə çətin bir şəraitdə 

yaşayırdı. O zamankı Azərbaycan rəhbərliyinin Naxçıvana ögey münasibətini də xatırlatsaq, muxtar 

respublikanın son dərəcə acınacaqlı durumu göz önünə gələr. Belə bir vaxtda xalqımızın böyük oğlu Heydər 

Əliyevin Naxçıvana gəlişi əhalinin əsl nicatına çevrilmişdir.  

30 sentyabr 1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi yekdilliklə ulu 

öndəri Azərbaycan SSR-in və Naxçıvan MSSR-in xalq deputatı seçmişdi. 1990-cı il noyabrın 17- də Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən ilk sessiyasında qəbul 

olunan tarixi qərarlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasının əsasını qoymuşdur. Hələ sovet 

imperiyasının mövcud olduğu bir dövrdə üçrəngli milli Azərbaycan bayrağının Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dövlət rəmzi kimi qəbul edilməsi, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından 

“Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisi adlandırılması böyük cəsarət tələb edirdi.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Аli Məclisi həmin bayrağın Azərbaycan Respublikasının rəsmi 

dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında vəsatət də qaldırmışdı. Bütün 

bunlar 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsinə şərait yaratmışdı.  

1990-cı ilin 21 noyabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi böyük dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin işləyib hazırladığı “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” 

tarixi qərar qəbul etmişdir.  

Muxtar respublikanın əsl xilas və tərəqqisinin yalnız ümummilli liderimizin dühası sayəsində mümkün 

olduğunu çox yaxşı bilən Naxçıvan əhalisinin təkidli tələbi ilə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 1991-ci 

ilin 3 sentyabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə Sədr seçilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev 

Naxçıvana rəhbərlik etdiyi iki ilə yaxın müddətdə elə möhtəşəm işlər görmüşdür ki, onlar əhəmiyyət və 

miqyasına görə neçə-neçə onilliyə örnək ola bilər.  

Həmin dövrdə ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə 31 dekabrın “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü” 

kimi qeyd olunması ilə bağlı tarixi qərar qəbul edilmiş, keçmiş SSRİ-dən miras qalmış təhlükəsizlik orqanları 

ləğv edilərək milli maraqlara xidmət edən yeni müvafiq qurum yaradılmış, rus qoşun hissələri muxtar 

respublikadan çıxarılmış, Naxçıvanın müdafiəsi üçün sistemli tədbirlər görülmüş, diyarımızın tarixi taleyi 

üçün müstəsna əhəmiyyətə malik Qars müqaviləsi yenidən gündəmə gətirilmişdir.  

Bundan başqa, uğurlu aqrar islahatlar aparılmış, yeni iqtisadi münasibətlər formalaşdırılmış, əhalinin 

sənaye mallarına, ərzaq məhsullarına kəskin ehtiyacının ödənilməsi, enerji təminatı sahəsində böhranlı 

vəziyyətin aradan qaldırılması üçün layihələr həyata keçirilmişdir. Ölkəmizin ən kütləvi siyasi təşkilatı olan 

Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis edilməsi, az vaxt ərzində böyük nüfuz qazanması da ulu öndərin 

fəaliyyətinin Naxçıvan dövrünə aiddir.  

Beləliklə, ümummilli liderimizin 1990-cı ilin iyul ayından 1993-cü ilin iyun ayına qədər Naxçıvanda 

yaşaması bu bölgəni onu gözləyən çox böyük fəlakətlərdən qorumuş, naxçıvanlıların gələcəyə olan ümidinin 

itirilməsinə imkan verməmişdir. Prezident İlham Əliyev ümummilli liderimizin fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü 

barədə danışarkən demişdir: “Onun gəlişi Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi 

qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu”.  

Azərbaycan “olum, ya ölüm” dilemması qarşısında qalanda xalq təkidlə Heydər Əliyevi Bakıya, ölkə 

rəhbərliyinə dəvət etmişdir. 1993-cü ilin 9 iyununda Bakıya gələn ulu öndərin 15 iyunda Milli Məclisin Sədri 

seçilməsi Vətənin və xalqın tarixində əsl Qurtuluş Gününə çevrilmişdir. Həmin ilin 3 oktyabrında xalqın böyük 

dəstəyi ilə ölkə Prezidenti seçilən dahi şəxsiyyət on il ərzində neçə-neçə qərinəyə bərabər işlər görmüş, tarixə 

müstəqil Azərbaycanın xilaskarı və qurucusu kimi daxil olmuşdur.  
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycana ikinci rəhbərliyi dövründə də Naxçıvana xüsusi diqqət və 

qayğı göstərmiş, blokadanın çətinliklərinin aradan qaldırılması, muxtar respublikanın inkişafı üçün mühüm 

tədbirlər həyata keçirmişdir. Ümummilli liderimizin Naxçıvana səfərlərini əhali bayram kimi qeyd edir, 

naxçıvanlılar öz xilaskarlarını böyük sevinc və coşqu ilə qarşılayırdılar.  

Ulu öndərimizin “Mən istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil 

Azərbaycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım yerinə 

yetirilsin” – arzusunu yerinə yetirən ümummilli liderimizin siyasi kursunun davamçısı, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvana xüsusi diqqət yetirir, regionun inkişafı üçün önəmli 

kompleks tədbirlər həyata keçirir. Naxçıvanlılar yaxşı bilirlər ki, muxtar reaspublikada görülən bütün işlər, 

həyata keçirilən quruculuq tədbirləri Prezident İlham Əliyevin bu bölgəyə yüksək diqqət qayğısının, ulu 

öndərimizin arzularının reallaşdırılması istiqamətində apardığı işin nəticəsidir. Azərbaycanın Birinci vitse-

prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da Naxçıvanı diqqətdən kənarda qoymamışdır.  

Əlbəttə, bütün bu misilsiz nailiyyətlər ulu öndər, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasi kursunun 

ardıcıl və dönmədən davam etdirilməsi nəticəsində qazanılır. Heydər Əliyev yolu sabahkı uğurlarımızın da 

etibarlı qarantıdır.  

 

Xalq qəzeti. - 2023.- 12 aprel. - № 75. - S. 5. 
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Səfəvilər dövründə Naxçıvanda məhkəmə orqanları 
 

Yunis Xəlilov, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin əməkdaşı 

 

Tarixi qaynaqlarda türk səyyahı Övliya Çələbinin məlumatları və bəzi Səfəvi hökmdarlarının Naxçıvanla 

bağlı fərmanları Səfəvilər dövründə bu bölgənin inzibati idarə üsulu barədə müəyyən məlumatlar əldə etməyə 

imkan verir. Səfəvilər dövründə Naxçıvanda idarəetmə orqanları və orada çalışan məmur vəzifələrinin adları 

barədə, eləcə də məhkəmə mübahisələrinə baxan şeyxülislam və qazılar haqqında E.Çələbi yazırdı: "Naxçıvan 

indi Azərbaycanda ayrıca xanlıqdır. Xanın qoşunu çoxdur. Onun etimadüddövlə, kələntər, münşi, darğa, 

dizçökən ağa, çikyeyən ağa kimi vəziri vardır ki, bu zümrənin hamısı idarə işlərində iştirak edir. Daha sonra qazı 

və şeyxülislam vardır". 

Səfəvi hökmdarlarının Azərbaycanın digər vilayətləri ilə yanaşı, Naxçıvan ölkəsi ilə bağlı fərmanları isə 

bölgədə əmirtümən, əmir, hakim, amil, mütəsəddi, qorçi kimi vəzifələrin olmasını təsdiq edir. Ehtimal etmək 

olar ki, adları çəkilən vəzifələrdə işləyən məmurların bir qismi şəhərin, digər bir qismi isə bütövlükdə bölgənin 

idarəçiliyində öz sahələri üzrə əsas rəhbərlik səlahiyyətlərini həyata keçirirdilər. 

Bu dövrdə Naxçıvanda da mövcud olan hakim vəzifəsi iki cür başa düşülməlidir. Bunlardan birincisi, 

siyasi anlamda vilayətləri idarə edən hakimlər, ikincisi isə, cinayət işlərinə baxan qazılar anlamında hakimlərdir. 

Tarixçi Həsən bəy Rumlu yazır ki, XV-XVI əsrlərdə padşah, sultan, vali bəzən də hakim adlanırdı. 

T.Musəvinin isə xəbər verdiyi kimi orta əsrlərdə cinayət işlərinə baxan və cinayətkarlar haqqında cəza hökmü, o 

cümlədən, cərimə hökmü verən qazıları da bəzən hakim adlandırırdılar. 

Tarixi mənbələr onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvanda hər iki anlamı daşıyan hakim vəzifələri olmuşdur. 

Siyasi idarəetmə funksiyalarına malik olan Naxçıvan hakimləri geniş səlahiyyətlərə malik olub bütövlükdə 

bölgəni idarə edirdilər. XVI-XIX əsrin əvvəllərində Ustaclı-Kəngərli tayfasının başçıları irsi olaraq Naxçıvan 

ölkəsinin hakimləri olmuşlar. Məsələn, Səfəvilər dövlətinin 4-cü şahı Məhəmməd Xudabəndinin vaxtında 

Naxçıvan ölkəsi Əbdülqəni Sultan Ustaclı tərəfindən idarə edilmişdi. Səfəvilər dövlətinin 5-ci şahı I Şah 

Abbasın hakimiyyəti zamanında isə Kəngərli qəbiləsinin başçısı Maqsud Sultan Naxçıvanın hakimi olmuşdu. O, 

bu vəzifəyə 1604-cü ilin may ayında Çuxursəd əyalətinə bəylərbəyi təyin edilmiş Əmirgünə xan Qacarın əmri 

ilə keçmişdi. 

I Şah Abbasın xələfləri dövründə Nadir bəy Rzaəddin xan (1647), Əliqulu xan (1668), Murad xan (1668-

1669), Şərəf xan (1669-1678), Məhəmməd Rza xan (1678-1691) Kəngərlilər Naxçıvana hakimlik etmişlər. 

Nəzərə alsaq ki, vilayətlərdə işləyən dini məhkəmə işçiləri yerlərdəki əyalət hakimlərindən asılı olub şəri 

məsələlər barədə qərarlar çıxararkən onlarla razılaşırdılar, deməli, belə qənaətə gəlmək olar ki, müxtəlif 

vaxtlarda Naxçıvan bölgəsində idarəçiliyi həyata keçirən hakimlər də şəri mübahisələrdə iştirak etmişlər. 

Dediklərimizi təsdiq edən bir sıra tarixi faktlar mövcuddur. Məsələn, Məhəmməd Rza xandan sonra Naxçıvan 

ölkəsini, hakimiyyət illəri dəqiq bilinməsə də, Səfiqulu xan Kəngərlinin idarə etməsi faktı məlumdur. Bu faktı 

1696-cı ilə aid edilmiş bir sənəd də təsdiq edir. Sənəddə həmin ildə həyata keçirilmiş bir şəriət məhkəməsinin ali 

məclisində Naxçıvan ölkəsinin qüdrətli hökmdarı Səfiqulu xan Kəngərlinin iştirak etməsi əks olunub. Bu fakt 

isə həmin ildə Səfiqulu xanın Naxçıvan hakimi olmasının təkzibolunmaz dəlili sayılmaqla yanaşı, həm də 

Naxçıvan hakimlərinin şəriət məhkəmələrinin işində birbaşa iştirak etməsini də sübut edir. 

Tarixçi T.Musəvi Səfəvilər dövlətinin 7-ci şahı II Şah Abbasın 1660-cı il tarixli fərmanına əsasən Əliqulu 

xan Kəngərlinin Naxçıvan hakimi olduğunu göstərir. O, həmçinin Əliqulu xanın atası Murad xan Sultanın da 

eyni vəzifə daşıdığını qeyd edir. Bu fakt isə onu deməyə əsas verir ki, Əliqulu xan 1660-cı ildə Naxçıvan hakimi 

vəzifəsini icra edib. 

Digər maraqlı bir məqam isə Nadir bəy Rzaəddin xana aiddir. Belə ki, "Naxçıvan əlyazma sənədləri"ndə 

sonuncu sənəd Səfəvi dövlətinin 6-cı şahı I Şah Səfinin Naxçıvan hakimi Nadir bəy Mahmud Sultan oğluna 

ünvanlanmış fərmanıdır. Həmin sənədə əsasən deyə bilərik ki, Nadir bəy hətta I Şah Səfinin zamanında da 

Naxçıvanda hakim vəzifəsini həyata keçirmişdi. 

XVI-XIX əsrlərdə Naxçıvanın Kəngərlilər tərəfindən idarə edilməsi fasiləsiz olaraq həyata keçirilməyib. 

Belə ki, müəyyən vaxtlarda bölgədə qısa müddətli də olsa, Rumlu, Zülqədərli, Təkəli, Qacar və sair tayfaların 
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da nümayəndələri hakim vəzifəsini icra etmişlər. Buna Səfəvilər dövlətinin banisi I Şah İsmayıldan sonra 

Naxçıvan, habelə İrəvanda idarəetmənin müəyyən müddətə Rumluların əlinə keçməsini və ya I Şah Abbasın 

hakimiyyətə gəldikdən sonra Zülqədərli Şahqulu Sultanı Naxçıvana hakim təyin etməsini misal göstərmək olar. 

Mənbələrə görə, Maqsud Sultan Kəngərlidən əvvəl Naxçıvanda Zülfüqar və Əmirgünə xan Qacar 

hakimlik edib. 

Tarixi qaynaqlarda Naxçıvanın başqa hakimlərinin adları da vardır. Məsələn, osmanlıların Van bölgəsini 

fəth etdikdən sonra oraya bəylərbəyi təyin etdiyi İsgəndər paşa 1549-cu ildə öz qoşunu ilə Çuxursəəd ərazisinə 

hücum edərkən ona qarşı Rəvan hakimi Rumlu Hüseyncanla birlikdə Naxçıvan hakimi Nəzər Sultan da vuruşub. 

Bundan əlavə, Səfəvilər dövlətinin 3-cü şahı II Şah İsmayılın Şərəfxan Bitlisini Naxçıvana hakim təyin 

etməsi də (o, bu vəzifədə cəmi dörd ay qaldıqdan sonra hakimiyyəti tərk edərək Bitlisə getmişdir) tarixi 

mənbələrdə öz əksini tapıb. 

Ümumiyyətlə, XVI-XVII əsrlərdə şəhər hakimləri olmuş şəxslərin adları və titulları barədə məlumatlara 

Naxçıvan ərazisində olan tikililər, qəbir daşları, sənduqələr üzərində qalmış kitabələrdə, dövlət sənədlərində və 

ayrı-ayrı səyyahların qeydlərində rast gəlmək mümkündür. 

Səfəvilər dövründə Naxçıvanda məhkəmə işlərinə baxılmasında əsasən şeyxül islamlar və qazılar mühüm 

rol oynayırdı. Sözügedən dövrdə Naxçıvanda ali ruhani təbəqələrlə - şeyxül islam, seyid, axund, üləma, qazı, 

cümə məscidlərinin imamları, vaiz, müdərris, xanəgah və zaviyə şeyxləri, mollalarla yanaşı, xırda ruhani 

təbəqələr - dərvişlər də mövcud idi. 

Məscidlərdə namaz qılmaq və ibadət etməkdən başqa, orada qazılar və mollalar bir sıra mülki və şəxsi 

məişət məsələlərinə də baxırdılar. Məsələn, məscidlərdə məhəllə adamları üçün kəbin kəsilir, ölüm və doğum 

halları da qeydə alınırdı. 

Ümumilikdə götürdükdə isə, şəhərdə cinayət və mülki məsələlərə üç növ məhkəmələrdə baxılırdı: 

məhkəmeyi-ali, məhkəmeyi-şəriyyə və əsnaf məhkəmələr. Məhkəmeyi-şəriyyə daha geniş fəaliyyət göstərirdi. 

XVII-XVIII əsrlərdə Naxçıvanda şəriət məhkəməsinin müqavilə məclislərinə şeyx-ül islam və axundluq 

dərəcəsinə yüksəlmiş Məhəmməd Saleh, Baba Naxçıvani, Zeynalabdin Möhsün Naxçıvani, Məhəmmədmöhsün 

və digər ali rütbəli qazılar rəhbərlik etmişlər. Səfəvilər dövründə yaşamış Ordubad xəttatlarından biri olan Uluq 

bəy Ordubadi həmin dövrdə eyni zamanda Ordubadın qazısı olmuşdu. 

Tarixi qaynaqlarda Naxçıvanda şəri məhkəmələri tərəfindən baxılan cinayət işlərinə aid maraqlı 

məlumatlar da günümüzədək gəlib çatmışdır. Məsələn, Venesiya diplomatı Vinçentso Alessandri Naxçıvan 

şəhərində hakimiyyət orqanları tərəfindən tacirləri öldürən və onların əmlakını mənimsəyən bir neçə quldurun 

həbs edildiyini və onların hakimin (qazının) yanına gətirildiyini xəbər verir. 

Rus şərqşünası İ.P.Petruşevski məlumat verir ki, "müsəlman ölkələrində hətta alqı-satqı, torpaq və ev 

icarəsi, pul borcu haqqında müqavilələr və sair də ruhani hakimlər olan qazıların yanında bağlanılırdı". 

Əlimizdə olan fakt və məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, həmin dövrlərdə Naxçıvanda da şəri mübahisələrinin 

həllindən başqa, mülkün alınmasına və satılmasına nəzarəti dövlət tərəfindən məhz şəriət məhkəmələri yerinə 

yetirib. 

Bir məsələ haqqında da söhbət açmaq məqsədəmüvafiq olar. Belə ki, min illərdən bəri Azərbaycan 

dövlətinin tərkib hissəsi olmuş Naxçıvan ölkəsi XVI-XVIII əsrlərdə Səfəvilər dövlətinin tərkibində olsa da, 

Səfəvi-osmanlı müharibələri nəticəsində bu diyar XVI əsrin sonunda (1588-1603-cü illər) və XVIII əsrin 

əvvəllərində (1724-1735-ci illər) Osmanlı imperiyasının tərkibinə daxil olmuş və burada "Naxçıvan sancağı" 

inzibati ərazi bölgüsü tətbiq olunaraq bölgədə osmanlı idarə sistemi qurulmuşdu. Bu baxımdan həmin dövrlərdə 

Naxçıvan diyarının siyasi-hüquqi və sosial-iqtisadi tarixinə dair geniş məlumatları əsasən osmanlı mənbələrində 

axtarmaq lazımdır. Araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvan diyarının siyasi-hüquqi tarixi ilə bağlı ən 

qiymətli sənədlər Türkiyənin İstanbul şəhərində Başbakanlık Arxivində saxlanılır. 

Şəxsən sultanın öz adından verilən fərman (bərat), buyuruldu (əmr) və yaxud baş vəzirin sədrliyi ilə 

iclaslarını keçirən Divanın qərarını əks etdirən məktubların orijinal nüsxələri müvafiq ünvanlara 

göndərilməzdən əvvəl üzü dəftərxanada xronoloji qaydada bir-birinin ardınca "Mühimmə dəftəri" adı daşıyan 

toplulara köçürülürdü. İl tamamlandıqdan sonra isə yeni "Mühimmə dəftəri" istifadəyə götürülürdü. Zərurət 

olduqda bir ildə bir neçə belə dəftər açmaq lazım gəlirdi. Bu qayda üzrə tərtib olunmuş və hazırda İstanbulda 

Başbakanlık Arxivində saxlanılan 263 "Miihimmə dəftəri" mühafizə olunmaqdadır. 1553-1869-cu illərə aid 
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dövlət sənədlərinin məzmununu əks etdirən "Mühimmə dəftər"lərində osmanlıların Naxçıvan diyarı ilə bağlı 

XVI-XVIII əsrlərə aid yüzlərlə önəmli tarixi məlumatlar vardır. 

Bundan başqa, "Sancaq tövcih dəftəri" adlı sənədlər toplusunda 1724-1726-cı illərdə Naxçıvan sancağına 

sancaqbəyi təyin olunan şəxslərin şəxsiyyətləri barədə ətraflı məlumatlar vardır. 

Naxçıvan sancağının ərazisi XVI-XVIII əsrlərdə müasir Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindən də 

xeyli böyük olmuş, hazırda Ermənistanın bir sıra rayonlarının, o cümlədən, Əzizbəyov, Yexeqnadzor, Cermuk, 

Sisyan və Meqri rayonlarının ərazisini də əhatə etmişdi. 

Yuxarıda sözügedən dəftərlərdən Naxçıvanın sosial-iqtisadi, tarixi, siyasi həyatına dair məlumatlarla 

yanaşı, sırf hüquqi məsələlərə, xüsusilə də Naxçıvanda məhkəmə orqanlarına və ədalət mühakiməsinin həyata 

keçirilməsinə aid məlumatlar da əldə etmək mümkündür. 

Həmin dövrlərdə Naxçıvanda şəriət məhkəməsi fəaliyyət göstərmiş, müxtəlif cinayət və mülki xarakterli 

işlərə qazılar tərəfindən baxılmışdır. Məsələn, Naxçıvanda olan şəriət məhkəməsinin fəaliyyəti və qazıların 

çıxardıqları qərarlar ilə bağlı sənədlər "Mühimmə dəftər"lərindən olan "Şikayət dəftərləri"ndə, "Əhkam 

dəftərləri"ndə və digər sənədlərdə əks olunub. 

Bundan başqa, İrəvan əyalətinin icmal dəftəri və Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftərində də doğma 

diyarımızın məhkəmə orqanları haqqında məlumatlara rast gəlmək olur. 

Bu sənədlərdən aydın olur ki, ticarət və sənətkarlıq sahəsində qaydalara əməl olunması, bazarlarda 

qiymətlərin və rüsumların müəyyənləşdirilməsi, habelə vergilərin toplanması zamanı edilən haqsızlıqlara dair 

mübahisələrə baxılmasını da qazı və onun idarəsi həyata keçirirdi. Bu barədə İrəvan əyalətinin 1590-cı il tarixli 

qanunnaməsində geniş şəkildə məlumat verilib. 

Beləliklə, dediklərimizi yekunlaşdırsaq, o qənaətə gələ bilərik ki, bəhs etdiyimiz dövrlərdə Səfəvilər 

dövlətinin tərkibinə daxil olan digər bütün vilayət, mahal və nahiyyələrdə olduğu kimi Naxçıvan ölkəsində də 

inzibati idarəetmə aparatında bir sıra vəzifələr olmuş, məhkəmə işlərinə qazılar və şeyxülislamlar baxmış, 

yerlərdəki hakimlər hüquqi mübahisələrin həllində iştirak etmişlər. 
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