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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 1-də Türkiyə Respublikasının
əmək və sosial müdafiə naziri xanım Jülide Sarıeroğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.

Ölkələrimizin sosial müdafiə sahəsində işbirliyinin razılıq doğurduğunu deyən Prezident
İlham Əliyev bu sahədə təcrübə mübadiləsinin, birgə proqramların həyata keçirilməsinin
zəruriliyini qeyd edib. Ümumilikdə, Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
çox uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı ölkələrimizin daim bir-birinin
yanında olduğunu və bir-birini dəstəklədiyini deyib, münasibətlərimizin dünya miqyasında
nümunəvi xarakter daşıdığını məmnunluqla qeyd edib. 

Xanım Jülide Sarıeroğlu Türkiyə ilə Azərbaycanın daim bir-birinin yanında olmasını və
 ölkələrimizin bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiklərini vurğulayaraq sosial
müdafiə sahəsində də əlaqələrimizin dərinləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 1-də “Smart Africa” Təşəb-

büsünün icraçı direktoru Hamadoun Toureni qəbul edib.
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Qiyməti 20 qəpik

    Fevralın 1-də Ərəbyengicə kənd tam
orta məktəbinin yeni binası istifadəyə
 verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir. 
    Məlumat verilmişdir ki, müasir layihə
əsasında tikilən 3 mərtəbəli məktəb binasında
lazımi tədris şəraiti yaradılmışdır. 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
olan kitabxana və idman zalı vardır. Kitab-
xanada oxunması zəruri olan kitablardan
ibarət guşə yaradılmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri kitabxanada, kompüter
otağında, hərbi kabinədə, laboratoriyalarda,
idman zalında və şahmat sinfində olmuş,
birinci sinif şagirdlərinin dərs prosesi ilə

maraqlanmış, elektron lövhəli sinifdə 209 təhsil
müəssisəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ədəbiyyat Muzeyi arasında keçirilən distant
dərsi izləmişdir. 
    Hərbi kabinəyə baxış zamanı qeyd olundu
ki, şagirdlərin hərb sənətinə marağı bö-
yükdür. Ötən il bu məktəbi bitirən məzun-
lardan 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 əhəmiy-
yətini vurğulamış, kitab mütaliəsinə marağın
artırılması və idman dərslərinin keçirilməsinə
diqqət yetirilməsi barədə tapşırıqlar vermişdir.    
    Sonra müəllimlər otağında məktəbin
 pedaqoji kollektivi ilə görüş olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri yeni məktəb binasının
istifadəyə verilməsi münasibətilə müəllimləri
təbrik edərək demişdir: 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 demişdir:
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 gös-
tərir, intizam var, tədris müəllim tələbkarlığı
və şagird çalışqanlığı üzərində qurulub.

Ərəbyengicə kəndində yeni məktəb binası

istifadəyə verilmişdir

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev demişdir: “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. 

Şərur rayonunun Ərəbyengicə kəndi müasir

və abad yaşayış məntəqəsinə çevrilib
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    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 verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti
kəsmiş, yaradılan şəraitlə maraqlanmışdır. 
    Bildirilmişdir 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 qoyulmuş,
fizioterapiya kabinəsi yaradılmışdır. Kabinəyə elektroterapiya və ultrasəslə müalicə aparatı,
ultrayüksək tezlikli cərəyanla müalicə aparatı, parafin əritmə qazanı və SOLYUKS lampası
qoyulmuşdur.
    İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar yaradılan səhiyyə maarifi mərkəzində
maarifləndirici stendlər, müxtəlif məlumat kitabçaları, müayinə və müalicə protokolları
qoyulmuşdur. Bildirilmişdir 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 vermişdir.  

Ərəbyengicədə həkim ambulatoriyası 

fəaliyyətə başlamışdır

    Fevralın 1-də Ərəbyengicə kənd mərkəzi
istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsdikdən sonra binada yerləşən təşki-
latların fəaliyyəti ilə maraqlanmışdır. 
    Bildirilmişdir ki, kənd mərkəzində rabitə
evi, polis sahə məntəqəsi, baytarlıq məntəqəsi,
kitabxana, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi
ilk təşkilatı, inzibati ərazi dairəsi üzrə nü-
mayəndəlik, bələdiyyə, statistika otağı və
56 yerlik zal yerləşir. Kitabxana fondunda
3117 kitab vardır. Burada elektron kataloq
sistemi tərtib olunmuş, ədəbiyyatlar dövr-
ləşməyə uyğun yığılmış, oxunması zəruri
olan kitablardan ibarət guşə yaradılmışdır. 
    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 quraşdırılmış,

poçt bölməsi fəaliyyətə başlamışdır. Kəndə
fiber-optik kabel xəttinin çəkilməsi internetə
çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmışdır. Hazırda
kənddə 36 internet istifadəçisi vardır. 
    Ali Məclisin Sədri kənddə əhalinin məş-
ğuliyyəti və yaşayışı ilə maraqlanmışdır.
Ərəbyengicə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndə Vüsal Kərimov məlumat vermişdir
ki, kənddə əkinçiliyin və heyvandarlığın in-
kişafına xüsusi diqqət yetirilir. Hər il sahələrdən
bol taxıl, qarğıdalı və bostan-tərəvəz məhsulları
yığılır. Yaradılan şərait ailə təsərrüfatlarının
inkişafı üçün də geniş imkanlar açmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitdən sə-
mərəli istifadə olunması, statistik qeydiy-
yatların dəqiq aparılması, bütün növ ödəniş-
lərin poçt vasitəsilə həyata keçirilməsi barədə
tapşırıqlar vermişdir. 
    Kənd mərkəzinin həyəti də abadlaşdırılmış,
yaşıllıqlar salınmışdır. 

Ərəbyengicə Kənd Mərkəzinin açılışı olmuşdur

Məqsəd ondan ibarətdir ki, gənclərimiz döv-
lətimizin 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 demişdir: 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 vətən-
daşlar 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, ölkə -
miz üçün dəyərli vətəndaşlar hazırlamalıdır. 
    Ali Məclisin Sədri məktəbin kollektivinə
fəaliyyətlərində uğurlar arzulamışdır. 

    Gənc müəllim Sahabcan Səfərova demişdir
ki, müasir tədris avadanlıqları ilə təchiz olun-
muş məktəb binasının istifadəyə verilməsi
müəllim və şagirdlərin böyük sevincinə səbəb
olmuşdur. Bu gün muxtar respublikamızda
bütün sahələrdə uğurlar qazanılır. 2017-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkə -
mizin iqtisadi regionlarının reytinq siyahısında
lider olması bunu bir daha təsdiq edir. 2018-ci
ildə Naxçıvan şəhərinin İslam Mədəniyyətinin
Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı se-
çilməsi 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
etmiş, təhsilli və vətənpərvər gənclər yetiş-
dirəcəklərinə söz vermişdir. 
    Ali Məclisin Sədri Naxçıvan şəhərinin
ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilməsində
aktiv iştirak edən bütün muxtar respublika
gənclərinə təşəkkürünü bildirmiş və onları
təbrik etmişdir.  
    Məktəb binasının həyətində də abadlıq
işləri aparılmış, bufet və açıq idman qurğuları
istifadəyə verilmişdir. 
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    Həmin gün Ərəbyengicə kəndində xidmət
mərkəzi də istifadəyə verilmişdir. 
    Ali Məclisin Sədri mərkəzin açılışını
etdikdən sonra burada yaradılan şəraitlə
 maraqlanmışdır. 
    Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gö-
zəllik 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 məhsul-
larından ibarət ayrıca satış bölməsi yaradıl-
mışdır. Bərbər və qadın saç ustası peşə mək-
təbində oxuyaraq müvafiq sertifikat alıblar. 
    Sonra sakinlərlə görüş olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri Ərəbyengicə kəndinin
abad kəndlərin sırasına daxil olması münasibətilə
sakinləri təbrik edərək demişdir: Quruculuq
işlərindən sonra Ərəbyengicə müasir Azər-
baycan kəndinə çevrilmişdir. Bu gün kəndlərin
abadlaşması rayonların, rayonların abadlaşması
isə ölkəmizin abadlaşması və inkişafı deməkdir.
Kəndlərdə görülən bu işlər insanların rahat-
lığının təmin olunmasına hesablanıb. Uşaqlar
müasir məktəbdə təhsil alacaq, dövlət qu-
rumları lazımi şəraiti olan binada fəaliyyət
göstərəcək, sakinlərə hərtərəfli xidmət gös-
təriləcəkdir. 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 demişdir: Ərəbyengicə
muxtar respublikamızın məhsuldar torpaqlara
və zəhmətkeş insanlara malik olan kəndidir.
Kənddə əkinçilik, heyvandarlıq və maldarlıq
inkişaf etdirilir. Bu gün kəndə dayanıqlı elek-
trik enerjisi və təbii qaz verilir, yaşıllıqların
sahəsi artır. Suvarma suyuna olan tələbat
 tamamilə ödənilir. Sakinlər dövlətin yaratdığı
şəraitdən səmərəli istifadə edərək təsərrü-
fatlarını genişləndirir, yeni evlər tikirlər,
məskunlaşma artır.  
    Ali Məclisin Sədri bundan sonra da kəndin
imkanlarından səmərəli istifadə olunacağına
əminliyini bildirmiş, sakinlərə firavan həyat
arzulamışdır.     
    Kənd sakinləri adından minnətdarlıq edən
Səfər Ramazanov demişdir: Bu gün Ərəb-
yengicə 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 də-
yişib. 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, tor-
paqlarımız 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 sə-
mərəli istifadə edəcək, qurulanları qoruyub
saxlayacağıq. 

*   *   *
    Ərəbyengicə kəndində yol infrastrukturu
da tamamilə yenidən qurulmuşdur. Belə ki,
10,8 kilometr yola asfalt örtük salınmış, 6,7
kilometr yol isə hamarlanaraq qum-çınqıl
qatı verilmişdir. Yolun üzərində 25 su keçidi
qoyulmuş, 280 metrlik beton kanal çəkilmişdir.
Rabitə sistemi də müasirləşdirilmiş, 800 metr
fiber-optik kabel xətti çəkilmiş, 9 kilometrə
yaxın rabitə xətləri təmir olunmuşdur. Kənddə
500 metrlik elektrik və 384 metrlik yeni qaz
xətləri də çəkilmiş, mövcud elektrik və qaz
xətlərində bərpa işləri aparılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Xidmət mərkəzində 6 iş yeri yaradılıb

   1997-ci il fevralın 1-də ulu
 öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı
ilə Gənclərin birinci Forumunun
keçirildiyi gün – fevralın 2-si
Azərbaycanda Gənclər Günü elan
edilmişdir. 
    “Biz yaratdığımız, qurduğumuz
müstəqil Azərbaycan dövlətini gənc -
lərə tapşırırıq. Bizim işimizi gənc -
lər davam etdirməlidir”. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin bu fikir -
ləri Azərbaycan gəncliyinə göstərilən
etimadın təzahürüdür. Ulu öndər
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün
dövrlərdə sağlamdüşüncəli gənc
nəslin yetişdirilməsini, gənclərin
ölkənin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi
və mədəni həyatında iştirakının tə-
min edilməsini diqqət mərkəzində
saxlamışdır. Dahi rəhbərin təşəbbüsü
ilə hələ Sovetlər Birliyi dövründə
Azərbaycan gəncliyinin inkişafı is-
tiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilmiş, milli dəyərlərə və tarixi -
mədəni irsə bağlı gənc nəslin for-
malaşdırılmasının əsası qoyulmuş-
dur. O dövrdə gənclərin təhsili sa-
həsində həyata keçirilən tədbirlər,
onların ixtisaslı kadr kimi yetişdi-
rilməsi, xüsusilə milli hərbçi kadr-

ların hazırlanması ölkəmiz müstəqil -
lik qazandıqdan sonra milli kadr
təminatında əsas amil olmuşdur. 
    Ümummilli liderimiz müstəqillik
dövründə – 1993-2003-cü illərdə
ölkəmizə rəhbərliyi zamanı da gənc -
lərlə bağlı dövlət siyasətinin əsas
prinsiplərini müəyyənləşdirmiş,
gənc lərin ölkənin sosial-iqtisadi,
ictimai-siyasi həyatında fəal iştira-

kının təmin olunması, onların sosial
problemlərinin həlli və gələcəyin
layiqli vətəndaşları kimi formalaş-
ması üçün lazımi şərait yaratmışdır.
Ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının gənc -
lərlə iş sahəsindəki fəaliyyətini əla-
qələndirmək üçün 1994-cü ildə
Gənc lər və İdman Nazirliyi yara-
dılmış, bu sahədə dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsi məqsədilə zəruri

qanunvericilik bazası formalaşdı-
rılmışdır. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə “Gənclər siyasəti haq-
qında”, “Dövlət gənclər siyasəti
haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və id-
man haqqında”, “Azərbaycanda
gənc istedadlara dövlət qayğısı haq-
qında” qanunlar qəbul olunmuş, bir
sıra fərman və sərəncamlar imza-
lanmışdır. Bütün bunlar da gənc
nəslin mütəşəkkil qüvvə kimi for-
malaşması, sosial problemlərinin
həlli və məşğulluqlarının təmin
olunması baxımından mühüm əhə-
miyyətə malik olmuşdur. 
    Tarixən hər bir xalq özünün xoş-
bəxt gələcəyə olan ümidlərini, ilk
növbədə, gənc nəsillə bağlayır. Sağ-
lam və intellektual gənc nəslin ye-
tişdirilməsi hər bir xalqın əsas strateji
hədəflərindən sayılır. Gənc nəslin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olun-
ması onun mənsub olduğu xalqın
rifahının, ölkənin çiçəklənməsinin
rəhnidir. Bu gün böyük iftixarla de-

mək olar ki, müasir Azərbaycan
gəncliyi milli-mənəvi dəyərlərimizi,
doğma ana dilimizi, ata-babalardan
qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz
bəbəyi kimi qoruyub yaşadır. O, öz
həyatını qurarkən ilk öncə müstəqil
Azərbaycanın bu günü və gələcəyi
haqqında düşünür, öz fəaliyyətində
yüksək vətəndaşlıq hisslərinə malik
olduğunu nümayiş etdirir.
     Bu gün dövlətin apardığı gənclər
siyasəti keyfiyyətcə yeni mərhələdə
davam etdirilir. Ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət
gənc lər siyasəti nəticəsində gənclə-
rimiz cəmiyyətimizin inkişafında fəal
sosial təbəqəyə çevrilmişdir. Son illər
bu sahədə görülən işlərin, həyata ke-
çirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu
gün Azərbaycan gəncləri öz intel-
lektual səviyyələri, bilik və bacarıqları
ilə nəinki regionda, ümumiyyətlə,
dünyada tanınır və qəbul olunurlar.
     Muxtar respublikamızda da gənc -
lərin sağlam, vətənpərvər ruhda bö-
yümələri, yüksək səviyyədə təhsil
almaları, onların cəmiyyətin müxtəlif
sahələrində fəal iştirakını təmin etmək
üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.

Gəncliyə qayğı gələcəyə qayğıdır

2 Fevral Gənclər Günüdür
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Boks Federasiyasının 2017-ci ilin
yekunları və qarşıda duran vəzi-
fələrlə bağlı iclası keçirilib. 
    İclası federasiyanın sədr müavini
Məmmədcəfər Əliyev açaraq bil-
dirib ki, 2002-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində
keçirilən müşavirədə yaradılan
Boks Federasiyasının əvvəllər an-
caq Naxçıvan şəhərində bölməsi
fəaliyyət göstərirdisə, indi bütün
rayonlarda bu idman növünün böl-
mələri var. Hazırda boksla 400-ə
yaxın yeniyetmə və gəncin məşğul
olduğunu vurğulayan Məmməd-
cəfər Əliyev qeyd edib ki, muxtar
respublikada idmana göstərilən
diqqət və qayğı nəticəsində məşq-
çilərdən Elşən Qubuşov, Məm -
mədəli Eyvazov, Elnur Əliyev, Ca-
vanşir Salayev, İsa Xəlilov əmək-
lərinə görə mükafatlandırılıblar.
Həmçinin federasiyanın məşqçi-
müəllimlərindən 2 nəfəri “Tərəqqi”
medalı və “Fəxri diplom”la,  4 nə-
fəri “Əməkdar məşqçi”, 1 nəfəri

isə “Rəşadətli əməyə görə” medalı
ilə təltif olunublar.
    Federasiyanın sədr müavini vur-
ğulayıb ki, 2017-ci ildə idmançıla-
rımız ölkədaxili və beynəlxalq tur-
nirlərdə muxtar respublikanı layi-
qincə təmsil ediblər. Belə ki, id-
mançılarımız Azərbaycan və bey-
nəlxalq yarışlardan 20 medal qaza-
nıblar. Bununla yanaşı, boksçula-
rımız son bir ildə 17 müxtəlif idman
yarışında iştirak ediblər ki, bunun

da biri Avropa bi-
rinciliyi, dördü
beynəlxalq turnir,
üçü Azərbaycan
birinciliyi, biri
Naxçıvan Muxtar
Respublika turniri,
yeddi açıq birinci-
lik və bir Naxçıvan
şəhər birinciliyidir.

Sonra çıxış edən-
lərdən federasiya-

nın Naxçıvan şəhər bölməsinin
məşqçi-müəllimi Məmmədəli Ey-
vazov, Şərur rayon bölməsinin
məşqçi-müəllimi Rasim İsgəndərov
və Ordubad rayon bölməsinin
məşqçi-müəllimi Müzəffər Həbibov
ötən il görülən işlər barədə məlumat
veriblər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
gənclər və idman nazirinin müavini
Məcid Seyidov çıxış edərək bildirib
ki, bu gün muxtar respublikamızda

idman və idmançılara dövlət qay-
ğısı ən yüksək səviyyədədir. Mux-
tar respublikamızın bütün rayon
və şəhərlərini əhatə edən müasir
idman infrastrukturu fonunda gənc
və yeniyetmələrin idmanın müxtəlif
növlərinə marağı günü-gündən art-
maqdadır. Ötən il nazirlik ilə Boks
Federasiyasının qarşılıqlı fəaliyyəti
nəticəsində muxtar respublika
boksçuları beynəlxalq və respub-
lika miqyaslı yarışlarda uğurlu nə-
ticələr qazanıblar. Eyni zamanda
ötən ilin may ayında Naxçıvan şə-
hərində keçirilmiş “Heydər Əliyev
kuboku  – 2017” beynəlxalq turnir
də uğurlu nəticələrlə yadda qalıb.
Bununla yanaşı, muxtar respubli-
kanın bölgələrində də bu idman
növünün inkişafı diqqətdə saxla-
nılıb, rayon və şəhərlər üzrə açıq
birinciliklər təşkil edilib. Keçirilən
yarışlarda istedadlı gənclərin üzə
çıxarılması və yerlərdə bu idman

növünün təbliği ilə bağlı müvafiq
işlər görülüb.
    İclasa yekun vuran Məmməd-
cəfər Əliyev qeyd edib ki, nazirlik
tərəfindən federasiya idmançılarının
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
məsələsi də daim diqqətdə saxlanı-
lıb, müxtəlif tarixi məkanlara eks-
kursiyalar təşkil edilib. Bütün bu
görülən işlər Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədri tərəfin-
dən qarşıya qoyulan vəzifələrin ic-
rasının, Boks Federasiyasının nazir -
liklə birgə məqsədyönlü fəaliyyə-
tinin nəticəsidir. 
    Vurğulanıb ki, federasiya dövlət
idman siyasəti çərçivəsində qarşıya
qoyulmuş tələb və tapşırıqları
2018-ci ildə də uğurla icra etməyə
çalışacaqdır.

- Ceyhun MƏMMƏDOV
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
qeyd etmişdir ki: “...Bu gün bizim
qarşımızda bir vəzifə durur: Mə-
nəviyyatca təmiz, intellektli və və-
tənpərvər gənclər yetişdirmək.
Gənc lərin bir yolu var. Bu yol ölkə
Prezidenti tərəfindən uğurla davam
etdirilən Heydər Əliyev yoludur.
Hər bir gənc yaradılan yüksək şə-
raitdən və göstərilən dövlət qayğı-
sından bəhrələnərək vətəni və xalqı
üçün layiqli vətəndaş olmağa ça-
lışmalı, üzərinə düşən vəzifələri
layiqincə yerinə yetirməli və ona
göstərilən etimadı doğrultmalıdır”.
    Muxtar respublikamızda gənclə-
rin yüksək səviyyədə təhsil alması,
intellektual səviyyəsinin yüksəldil-
məsi, dünyagörüşünün formalaşması
və asudə vaxtlarının səmərəli keçi-
rilməsi məqsədilə tədbirlər görülür.
Muxtar respublikamızda Gənclər
Mərkəzi, elektron kitabxanalar, mə-

dəniyyət evləri, ali təhsil müəssisə-
lərində yeni tədris korpusları, yeni
orta məktəb binaları, olimpiya-idman
kompleksləri, idman mərkəzləri və
digər saymaqla bitməyən obyektlər
tikilmiş və ya əsaslı təmir olunaraq
gənclərin istifadəsinə verilmişdir.
    Gəncliyə qayğı gələcəyə qayğıdır.
Ona görə də gənclərlə iş sahəsində
həyata keçirilən tədbirlərin əsasını
gənclərin ictimai-siyasi, iqtisadi və
mədəni həyatda fəal iştirakı, sosial
problemlərinin həlli, bu sahədə mü-
vafiq dövlət proqramlarının qəbul
olunması, gənc istedadlara dövlət
qayğısının artırılması, elm, təhsil,
iqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət
idarəçiliyi və digər sahələrdə irəli
çəkilməsi və onların xidmətlərinin
qiymətləndirilməsi kimi mühüm
tədbirlər təşkil edir. Naxçıvan Mux-
tar 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
muxtar respublikada gənclərə gös-
tərilən diqqət və qayğının davamıdır.
Bu fərmanlarla Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənc İstedadlarının
“Qızıl kitabı” təsis edilmişdir. Nax-
çıvan şəhərində Gənclər Mərkəzinin
istifadəyə verilməsi gənclərin xüsusi
layihələr vasitəsilə vahid bir mə-
kanda toplanması, gənclərin inkişafı,
onların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili baxımından xüsusi əhəmiy-
yətə malikdir.
    İdman və bədən tərbiyəsi gənc
nəslin fiziki inkişafında və sağlam
böyüməsində mühüm rol oynayır.
Bu amil nəzərə alınaraq muxtar
respublikada idmanın kütləviliyinə
xüsusi diqqət yetirilir. Son illər
muxtar respublikanın şəhər və ra-
yonlarında olimpiya-idman kom-

plekslərinin, idman mərkəzlərinin,
uşaq-gənclər idman və şahmat mək-
təblərinin, orta məktəblərdə idman
zallarının və açıq idman qurğularının
istifadəyə verilməsi gənclərin hər-
tərəfli böyüməsinə xidmət edir. Ya-
radılan imkanlardan istifadə edən
gənclər Azərbaycan və dünya miq-
yaslı yarışlarda və çempionatlarda
uğurla iştirak edərək Naxçıvan id-
man məktəbinin adını yüksəldirlər.
    Muxtar respublikada həyata ke-
çirilən dövlət gənclər siyasətinin
mühüm istiqamətlərindən birini də
gənclərin sosial problemlərinin həlli,
xüsusilə də mənzil şəraitinin yax-
şılaşdırılması təşkil edir. Bu sahədə
həyata keçirilən tədbirlərin davamı
olaraq Naxçıvan şəhərində yeni ya-
şayış kompleksi tikilərək istifadəyə
verilmiş, gənclərin güzəştli şərtlərlə
mənzil sahibi olmaları üçün tədbirlər
görülmüşdür.
    “Azərbaycan gəncliyi 2017-

2021-ci illərdə” Dövlət Proqramına
uyğun olaraq hər il ölkəmizdə in-
ternet üzərindən aparılan səsver-
məyə əsasən bir şəhər Gənclər Pay-
taxtı seçilir. Bu il yanvarın 25-dən
31-dək ölkəmizin 23 şəhər və ra-
yonu arasında aparılmış səsvermə-
nin nəticəsinə əsasən Naxçıvan
şəhəri ən yüksək səs toplayaraq
2018-ci ildə ölkəmizin Gənclər
Paytaxtı seçilmişdir. Bu qələbə
muxtar respublikada həyata keçi-
rilən dövlət gənclər siyasətinin bəh-
rəsi, gələcəyimiz olan gənclərə gös-
tərilən qayğının və onlar üçün ya-
radılan şəraitin nəticəsidir. 
    yaradılan şərait onu deməyə
əsas verir ki, Gənclər Paytaxtı
Naxçıvan bu adı uğurla doğrul-
dacaq, gənclərin fəaliyyət imkanları
daha da genişlənəcəkdir. 

İtmişdir
Quliyev Fəqət Əmiraslan oğlu-

nun adına olan AD-0014991 seriya
nömrəli hərbi bilet itdiyindən etibarsız
sayılır. 

    Bu gün İslam mədəniyyətinin paytaxtı statusunu fəxrlə
daşıyan şəhərimiz artıq həm də Gənclər Paytaxtıdır. Muxtar
respublikamızda cəmiyyətimizin aparıcı qüvvəsinə çevrilən,
ictimai həyatımızda öz fəallıqları ilə tanınan gənclərimiz
çoxdur. Onlardan bəziləri ilə görüşüb, gənclərimiz üçün
ikiqat bayrama çevrilən bu əlamətdar gündə təəssüratlarını
öyrəndik. 
    İsmayıl İSMAyılov – Naxçıvan Dövlət Universitetinin
müəllimi, 2017- ci ildə “İlin gənc rəssamı” nominasiyasının
qalibi:
    – Naxçıvanın Gənclər Paytaxtı
seçilməyi məni çox sevindirdi. Bu,
bütövlükdə Azərbaycan ictimaiy-
yətinin muxtar respublikada gənc -
lərimiz üçün yaradılan şəraitə, bu-
rada gənclərin  ictimai-siyasi fəal-
lıqlarına, müxtəlif sahələrdə qazan-
dıqları əhəmiyyətli uğurlara verdiyi
yüksək qiymətdir. Biz gənclər bun-
dan sonra da gördüyümüz işlərlə, qazanacağımız yeni-yeni
nailiyyətlərlə muxtar respublikamızın daha da inkişaf etdi-
rilməsinə öz töhfəmizi verməyə çalışacağıq. 
    Səyyad MƏMMƏDov – Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şərq Döyüş Sənəti Federasiyasının idmançısı, dünya, Asiya
və beynəlxalq turnirlərin mükafatçısı:

– Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında hər bir sahədə olduğu
kimi, idman sahəsində də uğurlar qa-
zanılmaqdadır. Təbii ki, bunun səbəbi
biz idmançılar üçün yaradılan şərait,
göstərilən diqqət və gənclər üçün
geniş imkanların olmasıdır. Naxçı-
vanın Gənclər Paytaxtı seçilməsi
muxtar respublika gənclərinin icti-
mai-siyasi proseslərdə müasir infor-

masiya texnologiyalarının imkanlarından istifadədə öncül
mövqedə olduğunu sübut etdi. Gənclərimizin səsvermədə
göstərdiyi fəallığı nəzərə alsaq, bu nəticənin gözlənilən ola-
cağını deməyə əsas verirdi. Hər bir naxçıvanlı gənc bununla

öz torpağına, yurduna bağlılığını sübut etmiş oldu. Səsvermədə
Naxçıvan son ana qədər liderliyini qoruyub saxlaya bildi.
2018-ci ildə Gənclər Paytaxtı olmağımız bizim məsuliyyətimizi
daha da artırdı. Çalışmalıyıq ki, bu il uğurlarımızın sayı
daha çox olsun və Naxçıvanı ölkə və beynəlxalq səviyyəli
idman yarışlarında layiqincə təmsil edək. 
    Elməddin KƏRİMov – Naxçıvan Regional İnformasiya
Mərkəzinin əməkdaşı, “Brayl” jurnalının redaktoru: 
    – Bu gün muxtar res-
publikamızda sağlamlıq
imkanları məhdud gənc -
lər də hərtərəfli dövlət
qayğısı ilə əhatə olunub.
Belə gənclər üçün kom-
pleks tibbi-reabilitasiya
xidməti göstərən mər-
kəzlər istifadəyə verilib, onların cəmiyyətə fəal inteqrasiyası,
mədəni-kütləvi tədbirlərdə iştirakı təmin edilib. Görülən
işlərin nəticəsidir ki, hazırda bu qəbildən olan gənclər muxtar
respublikamızın ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatında və
digər sahələrdə aktiv iştirak edir.
    Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə Gənclər Paytaxtı seçilməsi
hər birimizi qürurlandırdı. Doğma şəhərimizin belə bir
statusa layiq görülməsi muxtar diyarımızın təbliği istiqamətində
daha geniş imkanlar açdı. Çalışacağıq ki, bundan sonra da
öz fəaliyyətimizlə bu imkanlardan yetərincə yararlanaq.
    İlhamə HüSEyNlİ – Şahbuz rayonunun yuxarı Qışlaq

kənd tam orta məktəbinin müəllimi: 
– Ölkəmizdə təhsil sahəsində aparılan

islahatlar gənclər siyasətinin ən vacib
istiqamətlərindən birini təşkil edir.
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
müasir standartlara cavab verən məktəb
binaları tikilib istifadəyə verilir, orta
və ali təhsil ocaqları müasir avadan-
lıqlarla təchiz edilir. Bunun bütün pa-

rametrlərini muxtar respublikamızda ən yüksək səviyyədə
görmək olar. Görülən işlərin nəticəsidir ki, doğma Naxçıvanımız
Gənclər Paytaxtı elan olundu. Nəticə açıqlanan kimi naxçıvanlı
gənclərimiz sosial şəbəkələrdə böyük coşqu ilə paylaşımlar
edərək sevinclərini ictimaiyyətlə bölüşdülər. Biz də buradan,
muxtar respublikanın ucqar kəndindən onların bu sevincinə
qoşulduq. Naxçıvan gəncliyi olaraq qürur duyduq.
     Anar QURBANov – “Naxçıvan” Universitetinin tələbəsi:
    – Naxçıvanda keçirilən ictimai
tədbirlərin bir çoxunun təşkilatçısı
və fəal iştirakçısıyam. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan
müxtəlif intellektual oyunlarda aparıcı
kimi fəaliyyət göstərirəm. İntellektual
oyunlar zalında yaradılmış şəraiti xü-
susi qeyd etmək istərdim. Bizim üçün
çox xoşdur ki, bu gün muxtar res-
publikamızda dövlət gənclər siyasəti müxtəlif istiqamətlərdə
aparılır. Bütün bunlar doğma Naxçıvanımızın 2018-ci il
üçün Gənclər Paytaxtı seçilməsini şərtləndirən başlıca amildir.
Bu, hər bir muxtar respublika sakini, xüsusilə biz gənclər
üçün olduqca qürurvericidir. 
     Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Hər bir gənc
Azərbaycanın müstəqil gələcəyini təmin etmək üçün vətəni
sevməlidir, ölkəni sevməlidir, torpağı sevməlidir, xalqımızı
sevməlidir, millətimizi sevməlidir, dilimizi sevməlidir, dinimizi
sevməlidir, milli ənənələrimizi sevməlidir. Bunları sevə bilməyən
adam, onları özü üçün mənəvi əsas edə bilməyən gənc
həyatda özünə yer tapa bilməyəcəkdir və şübhəsiz ki, bizim
ictimai-siyasi prosesdə, müstəqil Azərbaycanın inkişafında
lazımi qədər iştirak edə bilməyəcəkdir”. Ulu öndərimizin bu
tövsiyyəsi hər birimizin müqəddəs amalına çevrilməlidir. 
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