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 � Ölkəmizdə ədliyyə sisteminin zəngin tarixi vardır. Müstəqil 

dövlətimizin ədliyyə tarixinin ən şərəfli anları 1918-ci ildə Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının yaranması ilə başlanır. Dövlətçilik tariximizdə 
özünəməxsus yeri olan Azərbaycan ədliyyəsi 1918-ci il mayın 28-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə öz tarixinin mühüm 
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 

Ötən dövrə nəzər saldıqda bir daha 
Ədliyyə Nazirliyinin ölkəmizin hüquq 
sisteminin inkişafında və beynəlxalq 
aləmə inteqrasiyasında əvəzsiz rolunun 
şahidi oluruq. Müstəqilliyimizlə bərabər 
böyüyən və inkişaf edən Azərbaycan 
ədliyyəsi 100 illik şərəfli tarixə malikdir. 
XX əsrin əvvəllərində Şərqdə ilk demok-
ratik respublika olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti yarandığı gündən dərhal 
sonra formalaşdırılan milli hökumətin 
tərkibində Ədliyyə Nazirliyinin də təşkil 
olunması və həmin il noyabr ayının 22–də 
nazirliyin əsasnaməsinin təsdiq edilərək, 
onun funksiya və səlahiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi bu qurumun demok-
ratik cəmiyyət üçün həyati əhəmiyyət 
daşıdığından xəbər verir.

Ədliyyə Nazirliyi öz işinə, ilk 
növbədə, hüquq sisteminin təşkili üçün 
əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsi, 
ədliyyə, məhkəmə və istintaq struktur-
larının bərpası, bu istiqamətdə təcrübəli 
kadrların hazırlanması ilə başlamışdır. 
Gərgin fəaliyyət nəticəsində məhkəmə 
aparatları tədricən bərpa edilmiş, çətinliklə 
olsa da, hüquq ədəbiyyatı kitabxanası 
yaradılmışdır. Arxada qalan illər ərzində 
ədliyyə orqanlarının keçdiyi şərəfli, eyni 
zamanda, çətin və mükəmməl yol tariximi-
zin əlamətdar səhifələrini təşkil edir. 

Nazirlik yaradılandan sonra həmçinin, 
ədliyyə orqanları və məhkəmələrin 
fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra qərarlar qəbul 
edilmiş, o cümlədən 1918-ci il noyabr 
ayının 14-də Azərbaycan Məhkəmə 
Palatasının Əsasnaməsi, noyabrın 22-
də isə Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsi 
təsdiq edilmişdir. Cəzaçəkmə yerləri ilə 
aparılan işin ədalət mühakiməsinin həyata 
keçirilməsində əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, 
hökumətin 1919-cu il 11 avqust tarixli 
qərarı ilə əvvəllər Daxili İşlər Nazirliyi-
nin tərkibində olan həbsxanalar Ədliyyə 
Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş, nazirliyin 
təşəbbüsü ilə “İstintaq hissəsinin quruluşu 
və gücləndirilməsi haqqında”, “Məhkəmə 
idarəsi sahəsində vəzifələrə namizədlər 
haqqında”, “Azərbaycan andlı iclasçılar 
məhkəməsinin təsis edilməsi haqqında” qa-
nunlar qəbul edilmişdir. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşasa da, bu 
müddət ərzində Ədliyyə Nazirliyi mühüm 
əhəmiyyətli qərarların qəbul edilməsinə 
nail olmuşdur.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutundan sonra Ədliyyə Nazirliyi də 
keşməkeşli yollar keçmişdir. İnqilab 
komitəsinin 13 may 1920-ci il tarixli 
qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyi ləğv edilmiş, 
əvəzində Xalq Ədliyyə Komissarlığı yara-
dılmışdır. Lakin 1930-cu ildə bu komis-
sarlıq ləğv edilərək onun funksiyaları pro-
kurorluq, Ali Məhkəmə, Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsi və digər orqanlara verilmişdir. 

1933-cü ildə Xalq Ədliyyə Ko-
missarlığı yenidən təşkil edilmiş, onun 
səlahiyyətinə qanun layihələrinin, 
məhkəmə kadrlarının hazırlanması, 
mühüm sənədlərin şərhi, əhaliyə hüquqi 
yardımın təşkili, penitensiar sistemin idarə 
olunması, Ali Məhkəməyə, prokurorluğa 
və vəkillərə rəhbərlik etmək funksiya-
ları daxil edilmişdir. Lakin 1959-cu ildə 
Ədliyyə Komissarlığı yenidən ləğv edil-
miş, məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinə 
rəhbərlik və nəzarət, məhkəmə statistikası-
nın aparılması Ali Məhkəməyə həvalə edil-
mişdir. Nazirlər Soveti yanında isə Hüquq 
Komissiyası təşkil olunmuş və bununla 
da Ədliyyə Komissarlığının səlahiyyətləri 
ayrı-ayrı dövlət orqanları arasında bölüş-
dürülmüşdür.

Ədliyyə Nazirliyinin yenidən yara-
dılması görkəmli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
dövrə təsadüf edir. Belə ki, 27 oktyabr 
1970-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyi təsis edilmiş və 
bununla da Azərbaycanın ədliyyə tarixində 
yeni mərhələnin əsası qoyulmuşdur. 

Ədliyyə Nazirliyi sabit fəaliyyət 
göstərərək, məhkəmə orqanlarına təşkilati 
rəhbərliyi həyata keçirmiş, əhaliyə 

göstərilən hüquqi yardımın keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qədəm qoymasına nail 
olmuşdur. Demokratik inkişaf yolunda 
bir-birinin ardınca yaddaqalan uğurla-
ra imza atmış respublikamız bu sahədə 
zəngin qanunvericilik bazası yaratmaqla 
yanaşı, müvafiq təcrübə də qazanmışdır. 
Azərbaycanın təcrübəsi sübut edir ki, 
respublikamızın ictimai–siyasi həyatının 

bütün istiqamətlərində hüquqi bazanın 
möhkəmləndirilməsi, ədalət prinsiplərinə 
ciddi şəkildə riayət olunması sabitliyin, 
vətəndaş həmrəyliyinin və dinamik iqtisadi 
inkişafın başlıca təminatlarından biridir. 
Ölkəmizdə siyasi və iqtisadi islahatların 
paralel aparılması, o cümlədən ədliyyə və 
məhkəmə-hüquq islahatlarının sosial-iqti-
sadi inkişaf dinamikası ilə uzlaşdırılması 
sayəsində dünyanı heyran qoyan hərtərəfli, 
fenomenal sıçrayışa nail olunmuşdur.

Göründüyü kimi, ədliyyə sisteminin 
inkişafının əsaslı dönüş mərhələsi məhz 
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı 
olmuş və Ədliyyə Nazirliyi müasir dövrün 
tələblərinə uyğun islahatlar aparılmaqla 
təkmil bir struktura çevrilmişdir. Ümum-
milli liderin zəngin dövlətçilik təcrübəsi, 
siyasi irsi tariximizin ən mühüm və 
silinməz səhifələrini təşkil edir. Danılmaz 
faktdır ki, xalqımız öz dövlətçiliyinin 
dünyəvi, demokratik, hüquqi əsaslar 
üzərində bərqərar olunmasına ulu öndər 
Heydər Əliyevin qətiyyəti nəticəsində nail 
olmuşdur. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 
dövlətin davamlı inkişafı üçün möhkəm 
hüquqi bazanın yaradılması, ədliyyə və 
məhkəmə-hüquq sisteminin formalaşdırıl-
ması vacib şərtdir. Ümummilli liderimiz 
müstəqil dövlətimizin hüquq sistemində 
ədliyyə orqanlarının mühüm rolunu 
dəfələrlə qeyd etmiş, onun mahiyyətcə 
təkmilləşdirilməsinə xidmət edən islahatlar 
həyata keçirmişdir.

Bütün varlığı ilə Vətəninə, xalqına 
bağlı olan müdrik şəxsiyyət və dövlət 
xadimi Heydər Əliyevin şərəfli və mənalı 
həyat yolu, əsrlər boyu xalqımıza xidmət 
edən zəngin irsi respublikamızın bü-
tün sahələrində, o cümlədən ədliyyə və 
məhkəmə-hüquq sistemində də böyük 
uğurlara imza atmışdır. 1991-ci ildə dövlət 
müstəqilliyini bərpa edən respublikamız 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi 
və mənəvi varisi kimi, ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayı-
dışı ilə müstəqilliyimizi bərqərar etmiş, 
ölkəmizdə demokratik- hüquqi dövlət 
qurulmuş, ictimai-siyasi həyatın bütün 
sahələrində mütərəqqi islahatlar aparıl-
maqla davamlı inkişafa nail olunmuşdur. 
Ədliyyə sisteminin inkişafında əsaslı 
dönüş, bu sahədə zəngin qanunvericilik 
bazasının yaradılması mərhələsi də məhz 
ulu öndərin adı ilə bağlı olmuşdur. Dahi 
şəxsiyyətin zəngin dövlətçilik təcrübəsi 
sayəsində Ədliyyə Nazirliyi müasir dövrün 
tələblərinə uyğun islahatlar aparılmaqla 
təkmil bir struktura çevrilmişdir.

Ədliyyə orqanlarının işinin müasir 
tələblər səviyyəsinə qaldırılması ulu 
öndərin həyata keçirdiyi siyasi kursun 
priorotetini təşkil etmişdir. Ümummilli 
liderin ölkəyə rəhbərliyi dövründə ədliyyə 
sisteminin müasir tələblər səviyyəsində 
inkişafı üçün əsaslı tədbirlər həyata keçiril-
miş, Ədliyyə Nazirliyinin cəmiyyətdə rolu 
və əhəmiyyəti artmış, səlahiyyət dairəsi 
genişləndirilmişdir. Həmin dövrdə ədliyyə 
orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı mühüm 
sənədlər qəbul edilmiş, nazirlikdə yeni 
struktur qurumlar yaradılmışdır.

Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti 
nəticəsində 1993–2003-cü illərdə hüquqi 
dövlət quruculuğu prosesində yaxından 
iştirak edən ədliyyə orqanlarının inki-
şafına daim qayğı göstərilmiş, ədliyyə 
fəaliyyətinin yeni qanunvericiliyin 
tələbləri səviyyəsində qurulması məqsədilə 
müvafiq struktur dəyişiklikləri aparılmış, 
yeni qurumlar yaradılmış, onların işinin 
təşkili üzrə zəruri tədbirlər görülmüşdür. 
Məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin 
olunması, fəaliyyətinə müdaxilələrin qar-
şısının alınması üçün nazirlikdə Məhkəmə 

Orqanları İdarəsi ləğv edilmiş, məhkəmə 
qərarlarının icra vəziyyətinin yaxşılaşdı-
rılması məqsədilə Məhkəmə nəzarətçiləri 
və məhkəmə icraçıları xidməti yaradıl-
mışdır. Qanunun aliliyinin daha yüksək 
səviyyədə təmin edilməsi məqsədilə 
2000-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Azərbaycanda üçpilləli yeni məhkəmə 
sistemi yaradılaraq fəaliyyətə başlamış-
dır. Heydər Əliyevin 11 noyabr 2000-ci il 
tarixli sərəncamı ilə 1918-ci il 22 noyabr 
– Azərbaycan Demokratik Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsinin təsdiq 
edildiyi gün hər il ədliyyə işçilərinin peşə 
bayramı günü kimi qeyd edilir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

dövlət quruculuğu xəttini uğurla davam 
etdirən möhtərəm Prezidentimiz  İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
ədliyyəsinin davamlı inkişafı üzrə ardı-
cıl və məqsədyönlü islahatların həyata 
keçirilməsi bu sahəni yeni inkişaf 
mərhələsinə keçirmişdir. Ədliyyə sis-
teminin inkişafının dövlət siyasətinin 
prioritetinə çevrilməsi nazirliyin 
cəmiyyətdə nüfuzunu, yerini və rolunu 
daha da artırmış, ona hüquq-mühafizə 
orqanı statusu verilmişdir. Bu gün geniş 
səlahiyyətlərə malik olan Ədliyyə Nazirli-
yinin fəaliyyət istiqamətləri, onun qarşısın-
da duran mühüm vəzifələrin miqyası ciddi 
şəkildə genişlənmişdir.

Prezident İlham Əliyevin 18 aprel 
2006-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”, “Ədliyyə 
orqanlarında qulluqkeçmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 26 may 
2006-cı il tarixli Qanunu və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Ədliyyə 
orqanlarının inkişafı haqqında” 17 avqust 
2006-cı il tarixli fərmanı ədliyyə sistemi-
nin inkişafında yeni mərhələyə yol açıb. 
Möhtərəm Prezidentimiz milli ədliyyənin 
inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ açan 
“Ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında” 
fərmanın davamı kimi 6 fevral 2009-cu 
ildə “Azərbaycan ədliyyəsinin inkişafı-
na dair 2009–2013-cü illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 
sərəncamı imzalamaqla Azərbaycan 
ədliyyəsinin inkişafına mühüm töhfələr 
bəxş etmişdir. 

Dövlət proqramı aktuallığına, 
müasirliyinə, əhatə etdiyi məsələlərin 
miqyasına, ədliyyə sahəsində həllini 
gözləyən problemlərə kompleks ya-
naşma mexanizmlərinə görə xüsusilə 
fərqlənmişdir. Azərbaycan Prezidenti 
dövlət proqramını imzalamaqla məhz 
ədliyyə orqanlarının və məhkəmələrin 
dinamik inkişafının təmin edilməsi, yeni 
informasiya və kommunikasiya texnolo-
giyalarının tətbiqi, normativ-hüquqi və 
maddi-texniki təminatın yaxşılaşdırıl-
ması, kadr potensialının, ədliyyə orqan-
ları əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə xüsusi önəm vermiş-
dir. Dövlət proqramı ədliyyə sahəsində 
daha sürətli inkişafı təmin etmək üçün 
əsas vəzifələri, istiqamətləri və yerinə 
yetirilməli olan tədbirləri müəyyən 
etmişdir. Bu proqram ədliyyə sisteminin 
hərtərəfli inkişafı üçün çox geniş imkanlar 
açmışdır.

Ədliyyə Nazirliyi, eyni zamanda, 
Azərbaycan Respublikası adından xarici 
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla 
hüquqi yardım və əməkdaşlıq haqqında 
müqavilələrin bağlanmasını və onların 
icrasını təmin edir, müxtəlif sahələrdə 
hüquqi yardım göstərilməsi, o cümlədən 
cinayət törətmiş şəxslərin təslim edilməsi, 
məhkumların verilməsi ilə və digər 
məsələlərlə məşğul olur. Ədliyyə sistemi-
nin inkişafında və beynəlxalq hüquqi yar-
dımın səmərəliliyinin artırılmasında xarici 
əlaqələrin rolu yüksək qiymətə layiqdir. 
Son illər 13 ölkənin, o cümlədən Fransa, 
İtaliya, Almaniya, Rumıniya, Slovakiya, 
Bolqarıstan, Çin, İran və digər ölkələrin 
ədliyyə nazirlikləri ilə əməkdaşlığa dair 
sazişlər bağlanması Ədliyyə Nazirli-
yinin beynəlxalq əlaqələrinin getdikcə 
genişləndirilməsindən xəbər verir. 

Ədliyyə Nazirliyinin mühüm 
sahələrindən olan Notariat institutunun 
inkişafı, notarius işinin şəffaf prosedur-
lar əsasında formalaşdırılması, xüsusi 
notariatın və elektron notariatın geniş 
tətbiqi ədliyyə sisteminə böyük töhfələr 
verir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın 
notariat sahəsindəki nailiyyətlərinə maraq 
göstərilərək xarici dövlətlərin notariusları 
tərəfindən müsbət təcrübəmiz öyrənilir, 
onların iştirakı ilə beynəlxalq seminarlar 
keçirilir.

Azərbaycan ədliyyəsi öz inkişafının 
yeni mərhələsinə daxil olmuşdur. 100 
illik yolun bugünkü davamçıları – ədliyyə 
işçiləri ölkə başçısı ətrafında sıx birləşərək, 
demokratik-hüquqi dövlət quruculuğu, 
qanunun aliliyinin, insan hüquq və azad-
lıqlarının qorunması naminə daha böyük 
məsuliyyət və əzmkarlıqla çalışırlar.

Rəna DADAŞOVA,  
 Bakı şəhəri 36 saylı  

notariat kontorunun notariusu

Azərbaycan ədliyyəsi keyfiyyətcə 
yeni inkişaf mərhələsində

 � Başı qarlı sıra dağların ətəklərində əsrlərcə qərar tutan Göyçay. 
Mənzərəli, çinarlı, nar bağlı, gül bağçalı, min bir büsatlı Göyçay. Türk 
köklü, türk əsilli-nəsilli Göyçay. İsmətli, qeyrətli, mərdli-mübarizli Göyçay. 
Zəhmətsevər, istiqanlı, vətəncanlı Göyçay. Şairləri, yazıçıları, ziyalıları geniş 
ərazidə tanınan Göyçay. Bənzərsiz narları ilə dünyada məhşurlaşan Göyçay. 
Daha nələr, nələr ...

Nar bir sıra Şərq ölkələrində 
yetişdirilir və bol məhsul alınır. Öz 
görkəmi, dadı-tamı ilə seçilir. Lakin 
Göyçayın dünyada heyrət doğu-
ran narının nə tayı, nə bərabəri, nə 
əvəzi, nə də bənzəri var. Görünür, 
bu bənzərsizlik təsadüfi deyil, bir 
sıra amillərlə bağlıdır. Əlverişli 
iqlim şəraiti, torpağının tərkibinin 
xüsusiyyətləri, xalqın çoxəsrlik 
empirik təcrübəsilə bağlıdır. Bəlkə, 
göyçaylılara Tanrı payıdır. Bəlkəsiz...

Nar ağacı müqəddəsdir, pirdi, 
ocaqdı. Nar şirəsi şəfadı, təbibdi, 
loğmandı, məlhəmdi, min bir dərdin 
dərmanıdı. Narın qabığı göz oxşayan, 
könül xoşlayan, xalı-xalçalarımızın 
rənglər aləmidi. Bəzəkdi, naxışdı. Nar 
gör-götür dünyasıdı, hikmət, heyrət 
aləmidi. Şairlərin ilham pərisi, 
rəssamların şahanə əsəridi. Müğənnilərin 
oxusu, mahnısı, şərqisidi. İnsanlara könül 
xoşluğu, göz aydınlığıdı.

Respublikamızda son illər aparıcı 
kənd təsərrüfatı sahələrinin hərtərəfli 
inkişafına xüsusi qayğı göstərilir, hər cür 
şərait yaradılır. Həmin qayğını dağətəyi və 
aran bölgələrində narçılıq təsərrüfatının 
inkişafına da aid etmək olar. Həm də 
zəhmətsevər insanların güzəranı daha da 
yaxşılaşar.

Nar Günəşi sevən, bununla bərabər 
torpağımızın əvəzsiz nemətidir. Onda həyat 
şirəsi, könül qaynarlığı var. Bu maddi 
nemət canlı varlıq kimi həyatın başlanğıcı, 
yaradıcısı olan müqəddəs ağacdır. Na-
rın şəfa mənbəyi, məhsuldarlıq və həyat 
nişanəsi sayılması, nəsil – soy artıran 
meyvə kimi müqəddəs hesab olunması və 
ona sitayiş edilməsi bütün türk xalqları-
nın, o sıradan da Azərbaycan türklərinin 
həyat və məişətində, həmçinin folklorun-
da və mifik görüşlərində geniş yer tutur. 
Xalqımızın düşüncəsində cənnət nişanəsi 
olan nar həm də gözəllik, məhəbbət, sevgi 
rəmzidir, insanlara həyat bəxş edən əvəzsiz 
nemətdir. Təsadüfi deyil ki, nar ağacının, 
onun meyvəsinin, taca bənzər çiçəyinin 
rəsminin ən çox istifadə olunduğu yer 
Azərbaycandır.

Əsatir və əfsanələrimizdə, nağıl və 
dastanlarımızda, ozan-aşıq söyləmələrində 
narın dirilik, artım və bolluq rəmzi olması-
na dair istənilən sayda qiymətli məlumatlar 
diqqət çəkir. 

Görkəmli tarixçi-etnoqraf Tofiq 
Babayev xalqımızın tarixi, məişəti və 
mədəniyyəti ilə bağlı çoxsaylı əsərlərin 
müəllifidir. Onun təqdim etdiyi “Nar 
dirilik və şəfa mənbəyidir” kitabı elmi 
əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm də əməli dəyərə 
malikdir. Kitabda qeyd olunur ki, nar 
və onun gül-çiçəyinin, yarpağının rəsmi 
orta əsr miniatürlərində, təsviri sənət 
nümunələrində, milli xalçalarda, toxucu-
luqda, qız-gəlinlərimizin geyimlərində, 
bədii tikmələrdə, qab-qacaq bəzəklərində 
həm təbii, həm də stilizə edilmiş şəkildə 
naxışlanır.

Azərbaycan xalq məişətində narla 
bağlı bir sıra inam, etiqad, ayin, sınama, 
mərasim, həmçinin nəğmə, deyim və 
atalar sözləri mövcuddur. Bunlar xalqı-
mızın çoxəsrlik tarixi, mədəniyyəti ilə 
bağlıdır, təbiət və cəmiyyət hadisələrinə 
münasibətinin, dünyagörüşünün, em-
pirik bilik və təcrübəsinin yekunudur. 
Bütün bu məsələlər nümunələrlə yazıya 
gətirilmişdir. 

Yurdumuzun bütün bölgələrində 
nar ağacları yetişdirilir. Lakin Şirvanın 

bir parçası olan Göyçayda bu sahə daha 
çox inkişaf etmişdir. Göyçay bölgəsində 
narçılıq təsərrüfatının əsasını xalq seleksi-
yası vasitəsilə əsrlərcə yaradılmış yerli nar 
növlərinin təşkil etdiyini söyləyən müəllif 
Şahnar, Gülöyşə, Balamürsəl, Vələs, Qır-

mızıqabıq, Nazikqabıq, Qırmızı mələz, 
Ağaşirin və s. kimi narların əhalinin 
zəngin təcrübəsinin nəticəsi olaraq 
meydana gəldiyini diqqətə çatdırır. 
Göyçayı kənd-kənd gəzən, ağsaqqal və 
ağbirçəklərdən məlumat toplayan və bu 
məlumatları elmi ədəbiyyatla uzlaşdı-
ran müəllif qeyd edir ki, Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin bərpasından 
sonra özünəməxsusluğu ilə seçilən 
bu qədim diyarda yeni bir ənənənin 
əsası qoyuldu. 2006-cı il noyabrın 
3-dən etibarən hər ilin son aylarında 
nar bayramı keçirilir. Araşdırıcı qeyd 
edir ki, narla bağlı təntənəli yığıncaq-
ların Göyçayda qeyd edilməsi heç də 
təsadüfi deyil. Burada əsas səbəb Göy-
çay narının sorağının Azərbaycanın 
hüdudlarını aşaraq çox-çox uzaqlara 
yayılması, dünyada tanınaraq “əsl 
Azərbaycan narları” üçün sinonimə 

çevrilməsidir. 
El bayramında iştirak etmək üçün qon-

şu rayonların təsərrüfat qabaqcılları, yarış 
qalibləri, ictimai fəallar və digər qonaq-
qara da dəvət olunur. Meydanın ortasında 
tonqal qalanır, hər tərəf nura, od-alova 
bürünür. “Nur olan yerdə xeyir-bərəkət 
də, həyat da, qələbə də, gözəllik də olar” – 
deyimi təsadüfi yaranmayıb.

Son illər bu bölgənin kəndlərində 
nar bağlarının salınmasına böyük diqqət 
yetirilir. Göyçayın nar emalı müəssisəsi 
ilbəil imkanlarını genişləndirir, daha çox 
nar şirəsi istehsal edilərək xarici bazarlara 
ixrac olunur. “Az Nar” QSC-nin şirə emalı 
zavodu hər il ABŞ, Polşa, Kanada, Yeni 
Zelandiya, Almaniya, Rusiya, Avstraliya, 
İsrail, Belarus və digər ölkələrə nar şirəsi 
göndərilir və yüksək qiymətləndirilir.

Heç şübhəsiz, zəngin illüstrativ ma-
teriallarla müşayiət edilmiş, diqqətçəkən, 
sadə, səmimi və elmi-populyar dildə 
qələmə alınmış “Nar” əsəri mütəxəssislərin 
və oxucuların marağına səbəb olacaq. 
Kitabın Azərbaycan dili ilə yanaşı, ingilis 
və rus dillərində nəşr edilməsini faydalı və 
məqsədəuyğun hesab edirik. 

Teymur BÜNYADOV,  
akademik

Nar ağacı, nar çiçəyi...

Bu gün pambıqçılıqda əsas hədəf 
məhsuldarlığı artırmaqdır

 � Ölkənin iqtisadi potensialından səmərəli 
istifadə olunması və ixracyönümlü məhsul istehsalının 
təşviqi istiqamətində qəbul edilən müvafiq dövlət 
proqramlarının icrası son iki il ərzində pambıqçılığın 
inkişafını da sürətləndirib. Belə ki, 2017-ci ildə 
pambığın əkin sahəsi 2015-ci illə müqayisədə 7,3 dəfə, 
pambıq istehsalı isə 5,9 dəfə artaraq 207,5 min tona 
çatıb. 

Bütün bunlar göstərir ki, ulu 
öndər Heydər Əliyevin xalqın, 
dövlətin mənafeyinə xidmət edən 
ənənələri Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir. 
1980-ci illərin sonu - 1990-cı 
illərin əvvəllərində əli torpaqdan 
soyumuş kəndli məhsul istehsalın-
da nailiyyətlərini getdikcə artırır. 

Hazırda Azərbaycanda pam-
bıqçılığın inkişafına xüsusi diqqət 
göstərilir. İstehsal olunan pam-
bığa görə subsidiya siyasətinin 
tətbiqinə geniş yer verilir, dövlətin 
dəstəyi ilə fermerlərin gübrə, 
maşın və texnika ilə təminatı 
sahəsində kompleks tədbirlər 
həyata keçirilir.

Bu gün pambıqçılıqda 
məhsuldarlığın yüksəldilməsi 
mühüm vəzifə kimi qarşıya 
qoyulub. Əsas hədəf də pambığın 
becərilməsində intensiv texno-
logiyalardan istifadə etməklə 
məhsuldarlığı artırmaq və 500 
min ton məhsul istehsalına nail ol-
maqdır. Bunun üçün torpaq və su-
dan səmərəli istifadə olunmasına, 
pambığın yararlı və su təminatı 
olan ərazilərdə becərilməsinə, 
növbəli əkinin tətbiq edilməsinə 
xüsusi əhəmiyyət verilir.

Azərbaycanda bu il 136 min 
hektarda becərilən pambığın 
toplanması, tarlalarda məhsulun 
70 faizinin maşınlarla yığılması 
nəzərdə tutulub. Bütün rayon-
larda pambıqyığan kombaynlar, 
həmçinin traktor və qoşqular hazır 
vəziyyətə gətirilib, təsərrüfatlar 
ehtiyat hissələri, yuyucu və yağ-
layıcı maddələrlə təmin olunub. 
Kombaynları idarə etmək üçün 
mexanizatorlara təlimlər keçilərək 
sertifikatlar verilib.

Respublika üzrə pambıq yığı-
mına 403 kombayn cəlb olunub. 
Pambığı daşımaq üçün “Aqro-
lizinq” ASC-də kifayət qədər 
traktor və qoşqu hazırlanıb. Gəncə 
avtomobil zavodu tərəfindən yığı-
lan 400-ə yaxın traktor, həmçinin 
700-ə yaxın qoşqu adıçəkilən 
ASC-nin rayon bölmələrinin 
istifadəsinə verilib.

Hazırda kütləvi pambıq yı-
ğımının başlanılması ilə əlaqədar 

ayrı-ayrı rayonlarda vəziyyətə 
diqqət yetirək. Zərdabda cari 
mövsüm 3232 hektarda məhsul 
yetişdirilib. Pambığın toplanıl-
masına 5 mindən çox işçi qüvvəsi 
cəlb olunub, daşınması üçün 
kifayət qədər texnika ayrılıb. 

Qeyd edək ki, rayonda 
məhsulun 1305 hektarı maşınlarla 
yığılacaq və bunun üçün ciddi 
hazırlıq işləri aparılıb. Maşınla 
məhsulu toplanacaq “P-Aqro” 
MMC-yə və “MKTİK” MMC-nin 
Zərdab filialına məxsus sahələrdə 
dərmanlama işlərinə başlanıb. 
254 hektarda yarpaqlar tökülüb, 
sahələrin maşınla yığıma hazırlığı 
yekunlaşmaq üzrədir. Məhsul 
yığımına 7 pambıqyığan kombayn 
çıxarılacaq.

Kürdəmirdə də 600 nəfərədək 
işçi qüvvəsinin cəlb olunduğu 
yığım kampaniyasında qısa 
vaxtda 100 tondan artıq məhsul 
toplanıb. Bunun 70 tondan çoxu 
qəbul məntəqələrinə təhvil verilib.
Rayonda bu il 5030 hektarda pam-
bıq yetişdirilib. Sahələrin 3500 
hektarında məhsul maşınlarla yı-
ğılacaq. Yığımda 12 pambıqyığan 
maşınından istifadə olunacaq.

Tərtər rayonunda pambıq-
çılıqla məşğul olan fermerlər və 
torpaq mülkiyyətçiləri məhsul 
yığımına başlayıblar. Ötən il 
hektarın orta məhsuldarlığına 
görə respublikanın pambıqçı-
lıq rayonları arasında ön sırada 
dayanan tərtərli pambıqçılar bu 
ili də yüksək göstəricilərlə başa 

vurmağı qarşıya məqsəd qoyub-
lar. Cari il rayon ərazisində 3300 
hektarda pambıq becərilib. “MKT 
İstehsalat Kommersiya” MMC və 
“Azərpambıq” MMC ilə bağla-
nan müqaviləyə əsasən, pambıq 
istehsalçıları becərmə zamanı 
lazımi texnika, toxum, gübrə və 
kimyəvi preparatlarla tam təmin 

olunublar. Sahələrə göstərilən 
düzgün aqrotexniki tədbirlər - 
kultivasiya, seyrəltmə, gübrələmə, 
suvarma işlərinin, sofkaya, 
mənənəyə və digər zərərvericilərə 
qarşı dərmanlama tədbirlərinin 
vaxtlı-vaxtında həyata keçirilməsi 
nəticəsində tarlalarda bol məhsul 
yetişib.

Xatırladaq ki, ötən il 3123 
hektarda pambıq becərən Tərtər 
pambıqçıları tərəfindən tarlalardan 
8419 ton məhsul tədarük edilib. 
Bu, orta məhsuldarlığa görə 2017-
ci il üzrə respublikada ən yüksək 
göstərici olub.

Neftçala pambıqçıları 
qısa müddətdə 30 tondan çox 
“ağ qızıl” topalayaraq qəbul 
məntəqələrinə təhvil veriblər.
Bu il rayonda fəaliyyət göstərən 
3 şirkətlə, ümumilikdə, 979 
mülkiyyətçi müqavilə bağlayıb. 
Həmin müqavilələrə əsasən, 
rayonda 7 min hektar sahədə 
pambıq əkilib. Fermer və torpaq 
mülkiyyətçiləri nümunəvi 
becərmə işləri apardıqlarından 
sahələrdə bol məhsul yetişib.
Məhsulu qəbul etmək üçün 
rayonda hazırda 4 pambıq qəbulu 
məntəqəsi fəaliyyət göstərir. 
Məntəqələrdə məhsul qəbulunu 
fasiləsiz həyata keçirmək üçün 
bütün zəruri hazırlıq işləri görülüb. 

Neftçalada pambığın 50 
faizdən çoxunun kombaynlarla 
toplanılması nəzərdə tutulub. 
Bunun üçün 15 pambıqyığan 
maşın hazır vəziyyətə gətirilərək 
fermerlərin ixtiyarına verilib. 

Neftçalalı fermerlər bu mövsüm 
pambıq sahələrinin hər hekta-
rından 20-25 sentner məhsul 
götürməyi qarşıya məqsəd 
qoyublar.

Ağsuda da pambıq yığımı 
uğurla həyata keçirilir. Rayon-
da sentyabrın 10-da ilk pambıq 
karvanı qəbul məntəqələrinə 
yola salınıb. Cari ildə Ağsuda 
2600 hektarda pambıq yetiş-
dirilib. Məhsulun, təqribən 70 
faizi maşınlarla yığılacaq. Bu 
məqsədlə hələlik 6 ədəd pambıq-
yığan kombayn hazır vəziyyətə 
gətirilib. Məhsulun qalan hissəsi 
isə əllə toplanacaq. Bunun üçün ilk 
günlərdən tarlalara 3 minə yaxın 
işçi qüvvəsi cəlb olunub.

Rayonda pambıqçılıqla 
məşğul olan 160 fermer təsərrüfatı 
var. Əksər təsərrüfatlarda 
məhsuldarlıq daha yüksəkdir. 
Mütəxəssislər cari mövsümdə 
rayonda hər hektardan azı 20 
sentner məhsul götürüləcəyini 
bildirirlər. 

Bu il Yevlaxda bol 
məhsul yetişdirilib. Rayonun 
təsərrüfatlarında 2500 hektar 
sahədə pambıq əkilib. Sahələrdən 
5 min ton məhsul götürmək kimi 
qarşıya mühüm vəzifə qoyulub.
Məhsul yığımına ciddi hazırlıq 
görülən Yevlaxda hazırda pam-
bıqçılıqla iki müəssisə - “MKT 
Yevlax” və “PA Yevlax” MMC 
məşğul olur. Pambığın əsasən, 
texnikanın gücü ilə yığılması 
nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə 
yığım texnikası saz vəziyyətə 
gətirilib. 

Rayonda kənd təsərrüfatının 
idarə edilməsinin səmərəliliyini 
artırmaq məqsədilə 15 nəfərdən 
ibarət fermerlər şurası yaradılıb. 
Şurada rayonun ən bacarıqlı 
və təcrübəli fermerləri təmsil 
olunurlar.

Ucarda cari mövsümdə 2000 
hektarda “ağ qızıl” yetişdirilib 
və artıq kütləvi məhsul yığımına 
başlanıb. Hazırda hər gün tarlalara 
350 nəfərdən çox işçi qüvvəsi 
çıxır. Qısa vaxtda 40 ton pambıq 
yığılıb və bunun 18 tonu Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin yeni 
istifadəyə verilən Ucar pambıq 
emalı zavoduna təhvil verilib.

 Qeyd edək ki, cari 
mövsümdə rayonda hər hektardan 
orta hesabla azı 20 sentner “ağ qı-
zıl” istehsal olunacağı gözlənilir.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti” 


