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    “Şərq qapısı” qəzetinin redaksiyasına!
    Bu məktubu sizə ünvanlamaqda məqsədim
Naxçıvan haqqında təəssüratlarımı bölüşməklə
yanaşı, muxtar respublikada şəhid ailələrinə
göstərilən diqqət və qayğıya görə bütün şəhid
valideynləri adından muxtar respublika rəhbərinə
öz minnətdarlığımı bildirməkdir.
     Əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm ki,
oğlum şəhid polkovnik-leytenant Anar Əliyevə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 9 dekabr və 15 dekabr tarixli sə-
rəncamları ilə ölümündən sonra “Vətən Mü-
haribəsi Qəhrəmanı” adı verildi və  “Vətən
uğrunda” medalları ilə təltif olundu. Mən və
digər bir şəhidimizin ailə üzvləri medalları al-

maq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasına
dəvət olunduq. Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanında  muxtar respublika nümayəndələri
bizi yüksək qonaqpərvərlik və ehtiramla qarşı-
ladılar, şəhərin ən yaxşı otellərinin birində yer-
ləşdirdilər. Səhəri günü övladımın xidmət etdiyi
hərbi hissədə oldum. Onun xidmət apardığı bu
yerləri görmək, dostları ilə həmsöhbət olmaq
kədərli olduğu qədər də qürurverici idi.   
     Daha sonra Ali Məclisin Sədri cənab Vasif
Talıbov, Əlahiddə Ümumqoşun Ordu koman-
danı  Kərəm Mustafayevin də iştirakı ilə bizi
qəbul edərək səmimi söhbət etdi. Bizə göstərilən

bu qayğı, şəhidimə ehtiram və səmimiyyət
məndə muxtar respublika rəhbəri haqqında
ən yaxın, doğma insan təəssüratı yaratdı.
     Naxçıvanda olduğum müddətdə tanıyan, bilən
hər kəs bizə çox böyük qayğı göstərdi. Onu da
qeyd edim ki, Vətən müharibəsində Azərbaycanın
bütün bölgələri kimi naxçıvanlı gənclərin də
şücaəti danılmazdır. Biz 44 günlük müharibə
dönəmində baş verən hər bir hadisəni media va-
sitəsilə muxtar respublikanın aparıcı mətbuat
orqanı olan “Şərq qapısı” qəzetinin internet say-
tından müntəzəm izləyirdik. Muxtar respublikaya
gətirilən hər bir şəhidi Ali Məclis Sədrinin şəxsən

özünün qarşılaması isə qəhrəman oğullarımıza
göstərilən ehtiramın ən yüksək nümunəsi idi.
Naxçıvanda onun da şahidi oldum ki, istər onların
mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, istər
qazilərimizin minik avtomobilləri ilə təmin olun-
ması, ümumiyyətlə, şəhid ailələri və qazilərin
qayğıları burada dövlət qurumları üçün bütün
işlərin ən zərurisi hesab olunur. 
    Mən bir daha bütün şəhid ailələri adından
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbova bu böyük qayğıya
görə minnətdarlığımı bildirirəm.

Vaqif ƏLİYEV
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, 

polkovnik-leytenant Anar Əliyevin atası

Şəhidə ehtiram böyük təsəllidir

    Salam, hörmətli redaksiya! 
    Bu məktubu yazmaqda məqsə-
dim Ağbulaq İstirahət Mərkəzində
təşkil olunan “STEAM yay mək-
təbi”ndə iştirakımla bağlı təəssü-
ratlarımı bölüşməkdir. Onu deyim
ki, buraya seçildiyimi öyrənəndə
çox sevindim. İlk dəfə iştirak etdi-
yim bu məktəbdə çoxlu dostlar qa-
zandım, vaxtım çox maraqlı və əy-
ləncəli keçdi. Digər məktəb şagird-

ləri ilə birgə iştirak etdiyim intel-
lektual və idman oyunları, baxdı-
ğımız filmlər vaxtımızı səmərəli
keçirməklə yanaşı, biliyimizin
zənginləşməsində də mühüm rol
oynadı. Bu məktəbdə STEAM
təhsili üzrə indiyədək öyrəndik-
lərimizi ümumiləşmiş formada

yenidən tətbiq etdik. Yaradıcı və
düşüncə qabiliyyətimizi artırmağa
kömək edən qrup şəklində təşkil
edilən dərs prosesində təlimçi-müəl-
limlərimizin köməyi ilə yeni tex-
nologiyalarla işlədik, STEAM me-
todologiyalarını, 3D modelləşdir-
məni, robotların hazırlanmasını,
müxtəlif proqramlaşdırma modul-
larını öyrəndik. Orada 3D qələmlə

STEAM-ın maketini hazırladım.
Təlimi uğurla başa vurduğum üçün
təşkilatçılar tərəfindən mənə serti-
fikat verildi.  STEAM dərslərində
öyrəndiklərimin gələcəkdə çox
fayda lı olacağına inanıram. Bu mək-
təbi təşkil edənlərə məktub vasitəsilə
çox sağ olun deyir, yenidən “STEAM
yay məktəbi”ndə iştirak etməyi arzu
edirəm. 

Rəvan QULUZADƏ
Ordubad rayonu, Unus kənd tam

orta məktəbinin VII sinif şagirdi

“STEAM yay məktəbi”ndə vaxtımız maraqlı və əyləncəli keçdi

    Salam, hörmətli redaksiya!
    Mən İkinci Qarabağ müharibəsinin qəh-
rəmanı Sərxan Salahovun anasıyam. O,
şəhid olanda qolum-qanadım sınmışdı, kim-
səsiz, əlacsız qaldığımı düşünürdüm. Amma
gördüm ki, şəhid anası heç vaxt tək qala
bilməz. Çünki o, bütün Azərbaycan övlad-
larının anası olur övladı şəhidlik məqamına
yüksələn gündən. Mən bütün şəhidlərin
valideynləri adından, öz adımdan dövləti-
mizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm
ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi
uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin
ailələrinə dövlətimiz tərəfindən hər zaman
xüsusi diqqət və qayğı göstərilir, onların
problemlərinin aradan qaldırılması üçün
mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. 

    Qeyd etmək istərdim ki, ömrümün çoxunu
köhnə, yararsız vəziyyətdə olan evdə keçir-
mişəm. Yaşım da artıq öz sözünü deyir. Ya-
rarsız vəziyyətdə olan evdə hər gün təmirə
ehtiyac duyulurdu. Qışda evdə qaz sobası
yansa da, isinmir, yayda isə istidən yaşamaq
mümkün olmurdu. Nə isə sözümün canı odur
ki, bu il, Şərur şəhərində bir bina inşa edilirdi.
Nə gizlədim, həmin binanın yanından ötəndə
mənim də ürəyimdən yaşımın bu çağında
rahat bir mənzildə yaşamaq keçmişdi. Günlər
ötdü, bina hazır oldu və bir gün mənə xəbər
çatdı ki, yeni binadakı mənzillərdən biri
bizim ailəyə veriləcək. Həmin gün sevinc,
kədər və qürur qarışıq qəribə hisslər keçirdim.
Duyuram ki, anasına göstərilən bu qayğıya
görə oğlumun da ruhu şaddır. Dövlət qayğısını
hiss etmək mənim də yaralı qəlbimə su səpir.
Mənə, mənim kimi analara bu cür qayğı
göstərən Ali Məclisin Sədrinə minnətdaram.

Müşkünaz  SALAHOVA
Şərur rayon Ələkli kənd sakini

    Hörmətli redaksiya!
    Bu məktubu sizə ünvanlamağı biz şəhid
ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya cavab
olaraq özümə borc bildim. 
    Həyat yoldaşım xidməti dövründə  II
və III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 və 95
illiyi, “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi”
yubiley, Aprel döyüşlərində “Döyüşlərdə
fərqlənməyə görə”, Vətən müharibəsində
Cəbrayılın, Qubadlının azad olunmasına
görə və “Vətən uğrunda” medalları ilə
təltif edilən Elşən Orucov Vətən mühari-
bəsində qəhrəmanlıqla şəhid olmuşdur. Şə-
hid ailəsinə göstərilən hərtərəfli dövlət
qayğısı acımız nə qədər dərin olsa da, ürə-
yimizə su səpir.  Ailəmizə, övladlarıma
göstərilən bu qayğının ən bariz nümunəsi
isə bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov tərəfindən mənzillə təmin edilmə-
yimiz oldu. Mən bütün şəhid ailələri adından

Ali Məclisin Sədrinə və eləcə də bizi diq-
qətdə saxlayıb, hərtərəfli qayğı göstərən
hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. 
    Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Vətən
müharibəsində əldə etdiyimiz şanlı tarixi
Zəfərimizlə xalqımız sonsuz iftixar hissi ke-
çirir. Övladlarım atalarının bu zəfərdə rolu
olması ilə daim qürur duyacaqlar. Biz qü-
rurluyuq ki, düşməndən şəhidlərimizin qisası
alınıb. 
    Şəhid ailələrinin, həmçinin qazilərimizin
qayğı və dəstəklə əhatə olunması sahəsində
dövlət tərəfindən aparılan işlər bizi gələcəyə
daha ümidlə baxmağa ruhlandırır. 

Əfsanə ORUCOVA
Şahbuz rayonu

Şəhid ailələrinə diqqət və qayğı ilə yanaşılır

    Hörmətli redaksiya! 

    Bu məktubu sizə Azər-
baycanımızın qədim şəhəri
Bərdədən yazıram. Ötən il
yay tətilindən istifadə edib
Bakı şəhərində yaşayan nax-
çıvanlı rəfiqəmlə Naxçıvan-
da yerləşən Əshabi-Kəhfi
ziyarətə getmişdim. İş elə gətirdi
ki, bu qədim diyarda bir neçə ay
qalmalı oldum. Burada elə ilk
günlərdən öz doğmalarımın əha-
təsində olduğum kimi rahat bir
mühitə düşdüyümdən darıxmağa
imkanım olmadı. İki ay ərzində
bu qədim diyarı gəzib tariximizin
təməl daşının qoyulduğu cənnət-
məkanı tanıdım və sevdim.
    İnsanları nə qədər səmimi, nə
qədər ürəyi açıqdır, bunu buraya
gələn hər kəs görüb. Ən çox diq-
qətimi çəkən və məni çox sevin-
dirən bir vaxtlar yaşıllığın çox
azlıq təşkil etdiyi diyarın indi gü-
lüstana çevrilməsi oldu. Burada
hər kəs həftənin şənbə gününü
səbirsizliklə gözləyir. Çünki həmin
gün dinimizdə də müqəddəs sa-
yılan bir işlə – ağac əkib, yaşıl-
lıqlara qulluq etməklə məşğul
olurlar. Kimliyindən, cəmiyyətdəki
mövqeyindən asılı olmayaraq, hər
kəs bu iməciliklərdə fəal iştirak
edir. Bütün bu zəhmətin nəticəsi
isə gözoxşayan yaşıllıqlardır. Tarixi
abidələr də qayğıdan kənarda qal-
mayıb. Onların yeni, bərpa edilmiş
görüntüsü qədim tariximizin sü-
butu olmaqla bugünkü dövlət qay-
ğısından da xəbər verir. 
    Bu qədim, qədim olduğu qədər

də müasir görünüşə malik şəhərin
ən ucqar məhəlləsində belə, tul-
lantıya rast gələ bilməzsiniz. O
qədər təmizdir ki, hər tərəf insanı
valeh edir. Hər kəsin – müəllimin,
şagirdin, tələbənin, dövlət qul-
luqçusunun, hətta taksi, avtobus
sürücülərinin belə, xüsusi geyim
forması var. Burada heç kim bir
başqasının taksidə, marşrutda,
küçədə, hətta bazarda unutduğu
əşyaya toxunmaz. Naxçıvanın ən
böyük ticarət obyekti “Cahan”
Ticarət Mərkəzində tez-tez ki-
minsə unutduğu əşyasının tapıl-
dığı, təhvil almaq üçün müraciət
olunması ilə bağlı elanlar səs-
ləndirildiyinin şahidi olarsınız.
Bu kimi hallara rast gəlmək məni
bir vətəndaş kimi çox sevindirdi.
    Bu məktubu yazmaqda məq-
sədim odur ki, özümlə bu gözəl-
liklər diyarı, oranın safniyyətli,
səmimi, qonaqpərvər insanları ilə
bağlı hafizəmdən heç bir zaman
silinməyəcək xoş xatirələr gətir-
mişəm.
    Buradan qədim diyarın insan-
larına deyirəm ki, Ulu Tanrı yur-
dunuzdakı sabitliyi, birliyi daim
qorusun.

Nailə MİRZƏYEVA 
Bərdə şəhəri 

Hər sahədə nümunədir Naxçıvan

    Salam, hörmətli redaksiya!
    1975-ci ildən şaxtada çalışıram.
“Naxçıvan Duz İstehsalı” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 1 nömrəli
şaxtasında yeraltı avadanlıqlar uzun
müddət istismar olunduğu üçün fəa-
liyyəti dayandırıldı, Duzdağda kəşfiyyat quyuları
qazıldı, texniki təhlükəsizlik qaydalarına tam cavab
verən yeni şaxta yaradıldı. İyun ayında istifadəyə
verilən yeni şaxtada istənilən qədər xammalı daşıya
bilən, vaxt itkisinin qarşısını alan, mədən işçilərinin
əməyini xeyli yüngülləşdirən texnikalar istifadəmizə
verildi. Şaxtanın yaradılması istehsal həcminin və key-
fiyyətinin artırılması ilə yanaşı, həm də onun ixrac
imkanlarını da genişləndirib. Köhnə şaxtalardan əvvəllər
30-35 ton daşduz istehsal olunurdusa, yeni şaxtalardan
hazırda 45-50 ton duz istehsal edilir. 
     Onu da deyim ki, bu gün “Naxçıvan Duz İstehsalı”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni mədənində ya-
radılan şərait bizim tam təhlükəsiz mühitdə fəaliyyətimizə

imkan verir. Mədən işlərinə yalnız xüsusi
ixtisas hazırlığı olan mütəxəssislər cəlb
edilir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən
təhlükəsizlik qaydaları və texnoloji rejim
mütəmadi nəzarətdə saxlanılır. Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi şaxtanın dağ-

mədən-texniki, hidrogeoloji və ekoloji vəziyyətini davamlı
yoxlayır. Həmçinin iş zamanı xüsusi rejim formasından
istifadə olunur. Eyni zamanda təhlükəsizlik qaydalarına
əməl olunması məqsədilə aidiyyəti qurumlar tərəfindən
maarifləndirici tədbirlər aparılır, kurslar keçirilir. 
     Əməyimizin yüngülləşdirilməsi, texniki təhlükəsiz-
liyimizin qayğısına qalınması bizi zəhmətə daha ürəkdən
bağlayır, daha da ruhlandırır. Biz də, öz növbəmizdə,
yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə edəcək, muxtar
respublikanın inkişafı naminə var-qüvvəmizlə çalışacaq,
doğma diyarımızın rəmzinə çevrilən bu təbii sərvətin
itkisiz çıxarılmasına daha çox səy göstərəcəyik.

Nurəddin MƏMMƏDOV 
5 nömrəli duz mədəninin rəisi

Əməyimizin yüngülləşdirilməsi bizi zəhmətə 
daha ürəkdən bağlayır

Oxucu m ktubları

Razılıq

İtmişdir
Şərur rayonu, Çərçiboğan kəndində yaşamış Rama-

zanov Vaqif Əziz oğlunun adına olan JN-142A inventar
nömrəli 10205038 kodlu “Torpağın mülkiyyətə verilmə-
sinə dair şəhadətnamə” və JN-140 inventar nömrəli
10205038 kodlu torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət
aktı itdiyindən etibarsız sayılır.


