
    Naxçıvan Tibb Kollecində
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin
milli dövlətçilik ənənələri və va-
rislik” mövzusunda keçirilən lek-
toriyanı kollecin direktoru, Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar
həkimi Sona Məmmədova açıb.
Bildirib ki, bu gün müstəqil Azər-
baycanı güclü edən, onu sabitlik
məkanına çevirən əsas amil məhz
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən milli dövlətçilik ənə-
nələrinin uğurla davam və inkişaf
etdirilməsi, eyni zamanda xalqı-
mızın Heydər Əliyev ideyalarına
bəslədiyi sonsuz sədaqətidir.
    Tədbirdə AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin Tarix, Etnoqrafiya və Ar-
xeologiya İnstitutunun Qafqaz ta-

rixi şöbəsinin müdiri,
tarix üzrə fəlsəfə dok-
toru, dosent Emin Şıx -
əliyevin məruzəsi din-
lənilib. Məruzədə bil-
dirilib ki, dahi şəxsiy-
yət bütün mənalı öm-
rünü Azərbaycanın
müstəqilliyinə və hər-
tərəfli inkişafına həsr

edib. Ölkəmizin gələcəyi naminə
gördüyü nəhəng işlər görkəmli
dövlət xadiminə öz xalqının
 qəlbində əbədi yaşamaq hüququ
qazandırıb.
    Qeyd olunub ki, ulu öndər
 Heydər Əliyevin ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərində parçalanmaq
və məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-
üzə qalan Azərbaycanda müstəqil
dövlət quruculuğu sahəsindəki xid-
mətləri əvəzsizdir. Dahi şəxsiyyətin
fədakarlığı və uzaqgörən siyasəti
sayəsində həmin dövrdə mövcud
olan problemlər aradan qaldırılıb
və ölkəmizin gələcək inkişafı üçün
hərtərəfli zəmin yaradılıb.  
    Vurğulanıb ki, ulu öndərin müs-
təqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi

dövr ölkəmizin həyatında çox zə-
ruri olan ictimai-siyasi sabitliyin
yaradılması, dövlət aparatının möh-
kəmləndirilməsi və iş qabiliyyətli
dövlət idarəçilik təsisatlarının for-
malaşdırılması kimi xarakterizə
olunur. 1994-cü ildən etibarən
ölkə mizdə iqtisadi inkişafın əsas
prinsipləri formalaşdırılıb, Azər-
baycanın həyata keçirdiyi böyük
layihələr Avropanın enerji təhlü-
kəsizliyinin təmin olunmasında
mühüm rol oynayıb. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün
Azərbaycan məhz ulu öndərin
əsasını qoyduğu siyasətin uğurla
davam etdirilməsi nəticəsində
regionun aparıcı dövlətinə çev-
rilib, dünya ölkələri sırasında öz
layiqli yerini tutub. Xalqımızın
növbəti prezident seçkilərində
ölkə Prezidenti cənab İlham
 Əliyevə böyük etimad göstərməsi
ulu öndərin siyasi xəttinə sadiq-
liyin ifadəsidir.
    Sonda dahi şəxsiyyətin həyatı
və siyasi fəaliyyəti haqqında sə-
nədli film nümayiş etdirilib.

- Nail ƏSGƏROV

“Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ənənələri və varislik”
mövzusunda növbəti məşğələ keçirilib

    Komissiyanın sədri İsmayıl
Qəribli tələbələrə rəhbərlik etdiyi
təşkilat haqqında ətraflı məlumat
verərək bildirmişdir ki, Ali Məclis
Sədrinin 2008-ci il 22 aprel tarixli
Fərmanı ilə yaradılan Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komis-
siya kadr siyasətinin aparılması,
dövlət qulluğuna dair qanunve-
riciliyin dövlət orqanlarında tət-
biqinə nəzarət edilməsi, dövlət qulluğu
üçün kadrların müsabiqə əsasında se-
çilməsi və yerləşdirilməsi və digər
sahələrdə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş siyasətin həyata keçirilməsini
təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanıdır. 
    Bildirilmişdir ki, komissiya tərəfin-
dən indiyədək keçirilmiş 14 müsabiqə
nəticəsində 983 nəfər dövlət qulluğu
vəzifələrinə təyin olunmuşdur. Hazırda
muxtar respublikanın dövlət orqanla-
rında inzibati vəzifə tutan dövlət qul-
luqçularının 38,2 faizi komissiyanın
keçirdiyi müsabiqələrdə uğur qazanmış,
müasir dünyagörüşünə malik, qanun-
vericilik və informasiya texnologiyaları
üzrə bilikləri, habelə məntiqi düşüncə
qabiliyyəti olan dövlət qulluqçularıdır.
    İsmayıl Qəribli qeyd etmişdir ki,
“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisə-
lərində ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsi haqqında” Sərən-
camdan irəli gələn vəzifələrin icrası
məqsədilə komissiyanın təcrübəli
əməkdaşları tərəfindən hamiliyə gö-
türülən ixtisasın tələbələri üçün ayda
iki dəfə açıq dərslər keçilir, komissi-
yanın yerləşdiyi binada istehsalat təc-
rübəsi təşkil olunur, tələbələr dərslik
və yeni elmi nəşrlərlə təmin edilirlər. 
    Tələbələrə Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti yanında Dövlət İda-
rəçilik Akademiyasının nəşri olan
“Dövlət İdarəçilik Nəzəriyyəsi” kita-
bının elektron variantı hədiyyə edilmiş,
onlar komissiyanın struktur bölmələri
ilə tanış olmuşlar. 
    Sonra tələbələr komissiyanın Test
mərkəzində dövlət qulluğuna qəbulun
1-ci mərhələsini – test imtahanlarını
əyani olaraq izləmişlər. 
    Qeyd edək ki, komissiya tərəfindən
dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin

dördüncü-yeddinci təsnifatı üzrə vakant
dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması
üçün 5 mart 2018-ci il tarixdə elan
olunmuş müsabiqənin test imtahanları
mərhələsinə may ayının 1-dən start
verilib. Müsabiqəyə çıxarılan 302 va-
kant vəzifənin tutulması üçün 394 na-
mizəd sənəd təqdim etmişdir. Nami-
zədlərin daha çox sənəd təqdim etdiyi
dövlət orqanları sırasında Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Təhsil, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazir-
likləri, Televiziya və Radio Şurası,
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət
Statistika Komitəsi və İqtisadiyyat
Nazirliyi üstünlük təşkil etmişdir.
    İmtahan başlanmazdan əvvəl na-
mizədlərə slayd vasitəsilə imtahan və
test proqramından istifadə qaydaları
haqqında məlumat verilmişdir. İmta-
handa namizədlərə qanunvericilik üzrə
40, dünyagörüşü üzrə 15, informasiya
texnologiyaları üzrə 15, məntiqi tə-
fəkkürün yoxlanılması üzrə 30 sual
olmaqla, 100 sual təqdim edilir, sualları
cavablandırmaq üçün onlara 2 saat
30 dəqiqə vaxt verilir. Test imtahanında
obyektivliyin və şəffaflığın tam təmin
edilməsi məqsədilə imtahanın video-
çəkilişi aparılır. Test imtahanı bitdikdən
dərhal sonra namizədlərə cavab kartı
və test imtahanının nəticəsinə dair
arayış təqdim edilir. Nəticələr komis-
siyanın rəsmi internet səhifəsində
(www.dqmk.nmr.az) yerləşdirilir. 
    Test imtahanları 15 may 2018-ci
il tarixədək davam edəcəkdir. Keçid
balını toplamış şəxslər müsahibə
 mərhələsində iştirak etmək hüququ
qazanacaqlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət

Qulluğu Məsələləri üzrə

Komissiyanın mətbuat xidməti

Tələbələrlə növbəti görüş və dövlət qulluğuna qəbulla
bağlı müsabiqənin test imtahanı olub 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə
verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli Sərəncamının icrası
məqsədilə dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın inzibati binasında
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının
tələbələri ilə növbəti görüş keçirilmişdir.

    Qədim diyarımızın bütün böl-
gələri kimi, Ordubad rayonuna da
muxtar respublikada həyata keçiri -
lən kompleks quruculuq tədbirlə-
rindən xeyli pay düşüb və görülən
işlər hesabına bölgə müasirliyə
qovuşub. Hər il rayonun müxtəlif
yaşayış məntəqələrində inşa edilən
kənd və xidmət mərkəzləri, məktəb
binaları, salınan yollar insanlara
göstərilən yüksək dövlət qayğısı
kimi dəyərləndirilir.  
    Cari ildə də bu tədbirlər davam
etdirilir. Belə ki, rayonun ən iri
yaşayış məntəqələrindən biri olan

Dəstə kəndində kompleks quru-
culuq işlərinə başlanılıb. Qeyd
edək ki, bu kənddə 1149 təsərrü-
fatda 5050 nəfərə yaxın sakin ya-
şayır. Uzun illər ərzində fəaliyyət
göstərən 1 və 2 nömrəli tam orta
məktəbləri, xidmət mərkəzi və
dövlət müəssisələri müasir tələblərə
cavab verməyən binalarda yerləşib.
Bir neçə vaxtdır ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Şə-
hərsalma və Arxitektura Komitə-
sinin Ordubad Rayon İdarəsinin
inşaatçıları Dəstə kəndində məktəb
binası, həkim ambulatoriyası, kənd

və xidmət mərkəzlərinin tikintisində
çalışırlar. İdarənin rəisi Əkrəm
 Salmanov bizimlə söhbətində
bildirdi ki, məktəb binası 900
şagird yerlik olacaq. Zirzəmi ilə
birlikdə 4 mərtəbədən ibarət olacaq
təhsil ocağının binasında dərslərin
müasir tələblər səviyyəsində tədris
olunması üçün hər cür şərait ya-
radılacaq. Kənd mərkəzi və həkim
ambulatoriyası 2, xidmət mərkəzi
isə 1 mərtəbəli binada yerləşəcək.
    Məktəb binasının zirzəmi və
birinci mərtəbəsində, həmçinin
digər obyektlərin birinci mərtə-
bələrində tikinti işləri başa çatdı-
rılıb. İnşaatçılar yaradılmış şərait -
dən səmərəli istifadə etməyə çalışır,
keyfiyyət amilini diqqət mərkə-
zində saxlayırlar. Quruculuq təd-
birlərində yerli inşaat materiallarına
üstünlük verilir. 
    Onu da vurğulayaq ki, yaşayış
məntəqəsinin daxili avtomobil
yolları da yenidən qurulmaqdadır.
Culfa Rayon Yol Tikinti İdarəsinin
inşaatçıları 15 kilometr uzunlu-
ğunda olacaq kənddaxili yolların
asfaltlanması üçün hazırlıq işlərini
davam etdirirlər. 

Abbas SEYİD

Dəstə kəndində kompleks quruculuq işləri aparılır

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır Sayı: 82 (22.993)

3 may 2018-ci il, cümə axşamı

    Məlum olduğu kimi, artıq ötən
ildən başlayaraq muxtar respubli-
kamızda yenidən tütün əkilməsinə
başlanılıb. İlkin olaraq Kəngərli ra-
yonunda 9 hektar sahədə sınaq məq-
sədilə məhsuldar “Virciniya” və
“Oriental” tütün sortları əkilib, 11
tondan artıq quru tütün istehsal olu-
nub. Bu isə torpaq mülkiyyətçilə-
rinin və sahibkarların bu sahəyə
marağını artırıb. “Cahan Tabak Bey-
nəlxalq” Məhdud Məsuliyyətli Cə-

miyyəti torpaq mülkiyyətçilərinin
yetişdirdikləri tütünü münasib qiy-
mətlərlə qəbul edir. Qeyd edək ki,
müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun
10 faizi Naxçıvanın tütün məhsul-
larına olan tələbatını ödəyir, qalan
90 faiz isə ixrac üçün nəzərdə
tutulur. 
    “Cahan Tabak Beynəlxalq”
MMC-dən aldığımız məlumata əsa-
sən cari ildə də tütün əkini davam
etdirilir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyinin Babək rayonunun Şıx-
mahmud kəndi ərazisində yerləşən
“Kəhrəba” nümunəvi fermer təsər-
rüfatında 2 hektar sahədə tütün
şitili əkilib. Əkini “Cahan Tabak
Beynəlxalq” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin mütəxəssisləri Tür-
kiyədən dəvət olunan mütəxəssis-
lərlə birlikdə müasir texnikaların
köməyi ilə həyata keçiriblər. Sa-
hələrə, əsasən, məhsuldarlığı və

aromatlı olması ilə fərq-
lənən “Oriental” tütün
sortu əkilib. Buradan əldə
ediləcək məhsulun isə təx-
minən, 2,5-3 ton olması
gözlənilir. Əkin kampa-
niyası üçün “Cahan Tabak
Beynəlxalq” MMC-nin
nəzdində yaradılmış Tü-
tünyetişdirmə Mərkəzinə

6 traktor, 5 hidravlik qoşqu, 5 su
çəni, 2 kağlama, 2 şitilvuran,  
1 şumlama, 1 şırımaçan maşın cəlb
olunub. Bu texnikalardan 4 traktor,
4 hidravlik qoşqu “Naxçıvan Aq-
rolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyə-
tindən alınıb. Əlavə olaraq məhsul
yığımında istifadə olunacaq 2 ipə-
düzmə, 2 “Oriental” tütün sortu
üçün qurutma, 1 doğrama, 3 qu-
rutma aparatı da alınıb. 
    “Cahan Tabak Beynəlxalq”

MMC-dən onu da bildirdilər ki, bu
il muxtar respublikada, ümumilikdə,
50 hektar sahədə tütün əkini nəzərdə
tutulub. Hazırda fermerlərlə 42 hek-
tar sahədə əkin üçün müqavilə bağ-
lanılıb ki, həmin fermerlərdən də
12-si  Şərur, 11-i isə Kəngərli ra-
yonundandır. “Kəhrəba” nümunəvi
fermer təsərrüfatı ilə yanaşı, cə-
miyyətə məxsus Tütünyetişdirmə
Mərkəzində də 2 hektar sahədə
tütün əkini aparılır. Buradakı əkinin
1 hektarında ənənəvi “Virciniya”,
digərində isə “Oriental” tütün sortu
əkilməsi nəzərdə tutulur. Mövsümün
sonuna əkilən sahələrdən, təxminən,
60-70 ton məhsul tədarükü gözlə-
nilir. Bütün bunlar isə tütünçülüyün
genişləndirilməsi istiqamətində ve-
rilmiş tapşırıqların yerinə yetirilə-
cəyini deməyə əsas verir. 

- Əli CABBAROV

Tütünçülük inkişaf etdirilir
    Müasir dövrdə idxal olunan tütünçülük məhsulları ilə bağlı ölkə
iqtisadiyyatının məruz qaldığı valyuta itkisini azaltmaq məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 avqust tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında tütünçü-
lüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı” bu
sahədə mühüm vəzifələr qarşıya qoyur. Bu məqsədlə bir zamanlar
ölkəmizdə və muxtar respublikamızda mühüm məşğulluq sahələrindən
biri olmuş tütünçülüyün inkişafına verilən diqqət iqtisadiyyatın çox-
şaxəliliyinin təmin olunması və idxaldan asılılığın azaldılması baxı-
mından əhəmiyyətlidir. 
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    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
Məclisinin 1993-cü il 20 dekabr
 tarixli qərarı ilə hər il may ayının
3-ü Beynəlxalq Mətbuat və Söz Azad-
lığı Günü kimi qeyd olunur.
    Hüquqi dövlət və vətəndaş cə-
miyyətinin formalaşması prosesinin
ayrılmaz tərkib hissələrindən biri
də kütləvi informasiya vasitələrinin
müstəqil fəaliyyətinin təmin edil-
məsidir. Müasir dövrdə mətbuat və
söz azadlığı cəmiyyətin və dövlətin
demokratik inkişaf göstəricisi kimi
qəbul olunur. Kütləvi informasiya
vasitələri – qəzetlər, jurnallar, tele-
radiolar, informasiya agentlikləri və
informasiyanın müntəzəm formada
yayıldığı digər vasitələr cəmiyyətin
inkişafına ciddi təsir göstərən, onun
mahiyyətini müəyyənləşdirən siyasi
sistemin tərkib hissəsidir. 
    Ölkəmizdə söz azadlığının bər-
qərar olunması və onun əsas daşıyıcısı
olan müstəqil mətbuatın yaradılması
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
adı, siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti
ilə sıx bağlıdır. Dahi şəxsiyyət müs-
təqil mətbuatı demokratiyanın əsas
tələblərindən biri kimi dəyərləndir-
miş, bu sahənin inkişafına xüsusi
diqqət yetirmişdir. Görkəmli dövlət
xadiminin 1998-ci il 6 avqust tarixli
“Azərbaycan Respublikasında söz,
fikir və mətbuat azadlığının təmin
edilməsi sahəsində tədbirlər haqqın-
da” Fərmanı ölkəmizdə söz, fikir və
mətbuat azadlıqlarının təminatına
əlverişli şərait yaratmış, senzura ləğv
olunmuş, dövlətin mətbuat üzərində
nəzarətinə son qoyulmuşdur. 1999-cu
il dekabrın 7-də qəbul olunan “Küt-
ləvi informasiya vasitələri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
isə bu sahədə fəaliyyəti tənzimləyən
əsas hüquqi sənəd olmuş, Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında
söz, fikir və mətbuat azadlığı təsbit
olunmuşdur. Müdrik dövlət rəhbəri
deyirdi: “Mətbuat demokratiyanı
dərinləşdirən, siyasi inkişafa təkan
verən qüdrətli vasitədir. O, həyatın
güzgüsü, həqiqətin carçısı olmalıdır,
insanları yüksək ideallar uğrunda
mübarizəyə səsləməli və səfərbər
etməlidir”.
    Bu gün ulu öndərin əsasını qoy-
duğu mütərəqqi siyasət Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla da-
vam etdirilir, kütləvi informasiya
vasitələrinin müstəqil fəaliyyəti, jur-
nalistlərin öz iradələrini azad şəkildə
ifadə etməsi üçün hərtərəfli şərait
yaradılır. Ölkəmizdə qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında kütləvi
informasiya vasitələrinin inkişafına
dövlət dəstəyi Konsepsiyası” mət-
buat-dövlət münasibətlərini tənzim-
ləyən və dövlətin bu sahədəki siya-
sətini tam mənada ifadə edən baza
rolunu oynayır. Dövlət başçısının
2009-cu il aprelin 3-də imzaladığı
“Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəs-
təyi Fondunun yaradılması haqqında”
Fərmanı da bu istiqamətdə atılmış
mütərəqqi addımlardan biridir. 
    Ölkə Prezidenti  söz və mətbuat
azadlığının əhəmiyyətini vurğula-
yaraq demişdir: “Bütövlükdə söz

və informasiya azadlığı hər bir ölkə
üçün, ölkənin inkişafı üçün ən
vacib olan məsələlərdən biridir. Söz
və informasiya azadlığı, demokra-
tiyanın inkişafı, hüquqi dövlətin
qurulması Azərbaycanda çox vacib
olan məsələlərdir. Mən hesab edi-
rəm ki, bu sahədə ölkəmiz çox
böyük və uğurlu yol keçmişdir”.
     Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da azad mətbuatın inkişafı təmin
edilmişdir. Muxtar respublikada bütün
sahələrdə əldə olunan inkişaf və yük-
səliş kütləvi informasiya orqanlarını
da əhatə etmişdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2000-ci il 29 mart tarixli “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dövlət mət-
buat orqanlarının maddi-texniki və-
ziyyətini yaxşılaşdırmaq tədbirləri
haqqında” Sərəncamı muxtar res-
publikanın kütləvi informasiya vasi-
tələrinin fəaliyyətini genişləndirmiş,
mətbuatın inkişafı sahəsində mühüm
nailiyyətlər əldə edilmişdir. 2005-ci
ildə Naxçıvan Mətbuat Şurasının,
2007-ci ildə isə Televiziya və Radio
Şurasının yaradılması bu sahənin in-
kişafını keyfiyyətcə yeni mərhələyə
yüksəltmişdir. Bu gün muxtar res-
publikanın hər bir şəhər və rayonunun
özünün mətbu orqanı vardır və onların
dövriyyəliyi təmin edilmişdir. Son
illər həyata keçirilən tədbirlər nəti-
cəsində muxtar respublikanın infor-
masiya blokadası ləğv edilmiş, azad
mətbuatın inkişafı təmin olunmuşdur.
Hazırda Naxçıvanda 2 televiziya,
2 radio, bundan başqa, “Universitet”
televiziyası və radiosu fəaliyyət gös-
tərir, 10 qəzet, eləcə də jurnallar nəşr
olunur. Kütləvi informasiya vasitə-
lərində 400-ə yaxın əməkdaş çalışır.  
    2010-cu ildə “Şərq qapısı” qəzeti
redaksiyası və “Əcəmi” Nəşriyyat-
Poliqrafiya Birliyi üçün yeni binanın
istifadəyə verilməsi və müasir mətbəə

avadanlıqlarının quraşdırılması qə-
zetlərin günün tələblərinə uyğun
nəşrinə şərait yaratmışdır. Muxtar
respublikada bütün qəzet və jurnallar
bu gün yüksək poliqrafik keyfiyyətlə
nəşr olunur. Artıq 10 ildən çoxdur
ki, muxtar respublikanın mərkəzi
mətbuatı – “Şərq qapısı” qəzeti həf-

tədə 5 dəfə nəşr olunur. Ali Məclis
Sədrinin müvafiq sərəncamları ilə
mətbuat sahəsində çalışanların əmək-
haqları da artırılmışdır. 
    Ali Məclis Sədrinin mətbuat iş-
çiləri ilə keçirdiyi görüşlər, onların
problemləri ilə maraqlanması, sosial
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı konkret addımların atılması,
dəyərli məsləhətlər verməsi jurna-
listlərin fəaliyyəti üçün geniş im-
kanlar açır. Bu mənada, ötən il yan-
varın 28-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisində “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının kütləvi in-
formasiya vasitələrinin fəaliyyəti və
qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda
keçirilən müşavirədə mətbuatın fəa-
liyyət istiqamətlərinə dair mühüm
məsələlərin müzakirə olunması mət-
buatın yeni mərhələdə inkişafına,
jurnalistlərin ölkəmizin maraqlarına
xidmət edən materiallar hazırlama-
larına, onların internetin imkanla-
rından yararlanaraq geniş təbliğat
işləri aparmalarına stimul vermişdir. 
    Naxçıvanda qəzetlərlə yanaşı,
televiziya və radioların da maddi-
texniki bazası gücləndirilir. Bu gün
Naxçıvan Dövlət Teleradiosu, o
cümlədən “Naxçıvanın səsi” radiosu
və “Kanal 35” televiziyası ən müasir
rəqəmsal bazaya malikdirlər. İnfor-
masiya texnologiyalarının tətbiqi te-
leradio materiallarının keyfiyyətini
xeyli yaxşılaşdırmış, muxtar res-
publikada rəqəmsal yayıma keçid
təmin olunmuş, Naxçıvan Dövlət
Televiziyasının efir vaxtı artırılmışdır.  
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında dövlət orqanla-
rının elektron xidmətlər göstərməsinin
təşkili haqqında” 2011-ci il 15 iyul
tarixli Fərmanına uyğun olaraq in-
formasiya və kommunikasiya tex-
nologiyalarının imkanlarından bütün

sahələrdə, o cümlədən mətbuatda ge-
niş istifadə olunur. 2011-ci ildən eti-
barən “Şərq qapısı” qəzetinin internet
saytı fəaliyyətə başlamış, qəzetin
elektron arxiv bazası yaradılmışdır.
2016-cı ildə isə Naxçıvan Dövlət
Televiziyasının saytı istifadəyə ve-
rilmiş və televiziya internet üzərindən

yayıma başlamışdır. Ali Məclis
Sədrinin 2018-ci il 6 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş tədbirlər
planına əsasən bu il Naxçıvan Dövlət
Teleradiosunun nəzdində “Nuhçıxan”
İnformasiya Agentliyi yaradılmış,
agentliyin saytı hazırlanmışdır. Bütün
bunlar blokada şəraitində yaşayan
muxtar respublikada informasiya blo-
kadasını tamamilə yarmışdır.
    Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında məlumat azadlığı
və onun təmin olunması dövlətimizin
ali məqsədlərindən biri kimi təsbit
edilmişdir. Məlumat azadlığının tər-
kib hissəsi isə informasiya əldə
etmək hüququdur. 2011-ci il dekabrın
29-da “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının İnsan Hüquqları üzrə Mü-
vəkkili (Ombudsman) haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilərək
“İnformasiya əldə etmək haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunun-
dan irəli gələn vəzifələrin Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yerinə ye-
tirilməsinə nəzarət Naxçıvan Muxtar
Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkilinə (Ombudsman) hə-
valə edilmişdir. Bu isə məlumat
azadlığının və informasiya əldə et-
mək hüququnun daha effektiv mü-
dafiə və təmin edilməsinə imkan
verir.
    Bu gün muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən jurnalistlər onlar üçün
yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
edərək cəmiyyətin informasiyaya
olan ehtiyacının dolğun ödənilmə-
sində səylə çalışır, muxtar respubli-
kamızın sosial-iqtisadi və ictimai-
mədəni həyatının, quruculuq və müa-
sir inkişaf salnaməsinin yaradılma-
sına, milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və təbliğinə öz töhfələrini
verirlər. Sərbəst və müstəqil fəaliyyət
göstərən muxtar respublika jurna-
listləri cəmiyyət həyatının müxtəlif

sahələrinə aid aktual problemlərə,
ictimaiyyəti narahat edən mövzulara
geniş yer verir, televiziya və qəzet-
lərdə analitik və tənqidi materiallarla
çıxış edir, onların həlli yollarının
araşdırılmasında fəal iştirak edirlər. 
     Muxtar respublikanın şəhər və ra-
yon mərkəzləri ilə yanaşı, kəndlərdə
müasir poçt xidmətlərinin təşkil olun-
ması dövri mətbuatın oxuculara vax-
tında çatdırılmasını təmin edir. Bütün
bunlar insanların informasiya əldə
etmək hüququnun təmin olunması
sahəsində görülən işlərin tərkib his-
səsidir. Digər bir tərəfdən informasiya
cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər muxtar res-
publikada internet şəbəkəsinin əhatə
dairəsini xeyli genişləndirmişdir. Artıq
ən ucqar kəndlərdə belə, genişzolaqlı
internet, eləcə də IP və rəqəmsal
tele viziya xidmətləri göstərilir. “Nax-
tel” mobil operatorunun fəaliyyətə
başlaması isə Naxçıvanda 4G inter-
netdən istifadəyə geniş imkanlar aç-
mışdır. Bir zamanlar informasiya
blokadasına salınan Naxçıvan bu gün
dünyanın hər yerində tanınır, ölkə
və dünya mediasında muxtar res-
publika haqqında müxtəlif dillərdə
məlumatlar yayımlanır. Bu gün Nax-
çıvanda ölkəmizin nüfuzlu televiziya
və informasiya agentliklərinin müxbir
postları fəaliyyət göstərir, muxtar res-
publikada baş verən yenilikləri, sosial-
iqtisadi inkişafı, ictimai-mədəni hadi-
sələri, beynəlxalq tədbirləri geniş ta-
maşaçı, dinləyici və oxucu auditori-
yasına çatdırırlar. Həmçinin hər il on-
larla xarici jurnalist Naxçıvanda olur,
bu qədim diyarla bağlı silsilə yazı və
verilişlər hazırlayırlar. Bütün bunlar
muxtar respublikada söz və mətbuat
azadlığının, demokratik prinsiplərin
bərqərar olmasına, kütləvi informasiya
vasitələrinin fəaliyyətinə göstərilən
dövlət qayğısının bəhrələridir.
    Jurnalist kadrların hazırlanması,
gənc jurnalistlərin işə cəlb olunması
da mətbuatın inkişafında mühüm
amildir. Naxçıvan Dövlət Universi-
tetində Jurnalistika və dünya ədə-
biyyatı kafedrası fəaliyyət göstərir,
hər il onlarla gənc jurnalist yetişir.
Həmçinin buradakı media mərkə-
zində fəaliyyət göstərən “Universitet”
televiziyası və “Nuhçıxan” radio-
sunda gənc jurnalistlər nəzəri bilik-
lərlə yanaşı, ilkin peşə vərdişlərinə
yiyələnir, ixtisaslı kadr kimi Naxçıvan
mətbuatına öz töhfələrini verirlər.  

Muxtar respublikada mətbuat və söz azadlığı  
təmin edilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
demişdir: “İnformasiya vermək, maarifləndirmək, bu günümüzün
tarixini yaratmaq, milli dəyərlərimizi təbliğ etmək və ictimaiyyəti düzgün
istiqamətləndirmək kütləvi informasiya orqanlarının qarşısında duran
əsas vəzifələrdir”. Muxtar respublikanın kütləvi informasiya vasitələri
işçiləri mətbuat və söz azadlığı üçün yaradılan imkanlardan istifadə
edərək bundan sonra da Ali Məclis Sədrinin müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin
icrası istiqamətində səylə çalışacaq, maarifçilik işi aparacaq, milli də-
yərlərimizin təbliğatçısı olacaq, bu günümüzün tarixini yaratmaqla və ic-
timaiyyəti düzgün istiqamətləndirməklə vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda
fəal iştirak edəcəklər.

Naxçıvan Mətbuat Şurası

3 may Beynəlxalq Mətbuat və Söz Azadlığı Günüdür

     Aprelin 25-də Naxçıvan Duz Mu-
zeyinin istifadəyə verilməsini mühüm
hadisə kimi dəyərləndirən Ali Məclisin
Sədri bu münasibətlə tədbir iştirak-
çılarını və gələcək ziyarətçiləri təbrik
edərək demişdir: “Naxçıvanın tarixi
Naxçıvan duzunun çıxarılma tarixi
ilə bağlıdır. Naxçıvan tarixini tədqiq
etmək üçün, ilk növbədə, Naxçıvan

duzunun tarixini öyrənmək lazımdır.
Çünki Naxçıvanın şəhər kimi for-
malaşmasında Naxçıvan duzunun,
Duzdağın böyük əhəmiyyəti olmuş-
dur. 5-7 min il bundan əvvəl təda-
vüldə qiymətli metallardan və puldan
istifadə olunmurdu. Həmin dövrdə
yeganə tədavül vasitəsinin duz ol-
duğunu nəzərə alaraq demək olar

ki, Naxçıvan şəhəri məhz duzun çı-
xarıldığı bu ərazilərdə salınmışdır.
Bu da o qənaətə gəlməyə imkan
verir ki, Naxçıvan şəhərinin forma-
laşması 5-7 min il bundan əvvəl
Naxçıvanda ilk dəfə duzun çıxarıl-
ması ilə başlanmışdır. Bu barədə
müxtəlif ölkələrin tarixçiləri tərə-
findən də məlumatlar verilmişdir”.
    Bəli, Naxçıvan şəhərinin salınması

və şəhər ənənələrinin formalaşmasını
özündə əks etdirən bu unikal muzeyin
yaradılması muxtar respublikamız,
eləcə də ölkəmiz üçün çox əhəmiy-
yətlidir. Çünki şəhər mədəniyyətinin
formalaşması ölkəmizdə qədim ya-
şayış məskənlərinin hamısı üçün xa-
rakterik deyil. Bu mədəniyyətin for-
malaşması üçün eyni bölgədə kütləvi
əmək məşğuliyyətinin təmin olunması
və bunun da əsasında ictimai yaşayış
şərtlərinin zəruriliyini doğuran sə-
bəblər olmalıdır. Şəhərləşmə isə məh-
dud bir ərazidə birgəyaşayış tələblərini
doğurur ki, bu da ictimai şüurun in-
kişafından irəli gəlir. Bu baxımdan
Naxçıvanda şəhər mədəniyyətinin

formalaşmasını labüd edən duz is-
tehsalı, eyni zamanda bəşəri əhə-
miyyət daşıyır. Çünki söhbət 5000-
7000 illik davamlı bir fəaliyyət sa-
həsindən gedir. Elə bu muzeyin unikal
olmasını şərtləndirən amil də odur
ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində
fəaliyyət göstərən qeyri-adi muzey-
lərdən fərqli olaraq bu mədəniyyət
müəssisəsi sırf tarixi reallıq üzərində
qurulub. Bildiyimiz kimi bu gün bir
çox ölkələrdə elə muzeylər mövcud-
dur ki, turist cəlbi baxımından qeyri -
adi maraqların məcmusu kimi çıxış
edir. Naxçıvanda yeni açılmış bu
muzeyi qeyri-adi edən isə təbiətin
bizə bəxş etdiyi sadə bir nemətin
minilliklər boyu qədim bir mədəniy-
yətin daşıyıcısı rolunda çıxış etməsidir. 
     Burada bir məqamı qeyd etmək
istərdik. Naxçıvanda qədimliyi ilə
seçilən ünvanlar çoxdur. Ancaq kütləvi
maraq baxımından üç obyekt daha
çox diqqətçəkicidir: Əshabi-Kəhf
mağarası, Duzdağ, Nuh Peyğəmbərin
türbəsi. Bu obyektlər ona görə əcnəbi
turistlərin marağındadır ki, onlar ma-

hiyyət etibarı ilə bölgə sərhədlərini
aşaraq qlobal əhəmiyyət kəsb edir.
Hər üç obyekt haqqında digər ölkə-
lərin vətəndaşları da məlumatlıdırlar.
Muxtar diyarımıza gələn turistlərin
bu ünvanlara daha çox yönəlməsi də
qədim diyarımızın zəngin tarixinə
hədsiz marağın nəticəsidir. Ancaq
burada diqqətçəkən məqam odur ki,
Duz Muzeyində Nuh Peyğəmbərin
heykəlinin qoyulması bura gələn ta-
maşaçıları Naxçıvanı Nuhla bağlayan
cəhətlər haqqında bir daha düşünməyə
sövq edir. Bu da ondan irəli gəlir ki,
turizmdə vizual görüntü şifahi və
yazılı məlumatlardan daha çox təsir -
edici gücə malikdir. Bütün bunlar
Naxçıvanın qədim Nuh diyarı kimi
təbliğində əhəmiyyətli rol oynayır.
Ümumilikdə isə Naxçıvan Duz Mu-
zeyi dünyada duzun mədən üsulu ilə
ilk emalı təcrübəsinin, eləcə də bəşər
insanının ilkin istehsal mədəniyyətinin
formalaşmasını tamaşaçılarına əyani
şəkildə təqdim edən mədəniyyət
müəssisəsidir.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Duz Muzeyi Naxçıvanın təbliğində əhəmiyyətli rol oynayacaq

    Naxçıvan ictimaiyyəti ötən ay mühüm və əhəmiyyətli bir mədəni
tədbirin keçirilməsinə şahidlik etdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin iştirakı ilə Naxçıvanda Duz Muzeyi istifadəyə verildi.
“Duzdağ” otelində Ali Məclis Sədrinin “Naxçıvan Duz Muzeyinin
yaradılması haqqında” 2017-ci il 12 sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən
yaradılan bu muzey bir çox əhəmiyyətli tərəfləri ilə diqqət çəkir. 
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    Bütün bunların timsalında şəhərimizin Əziz
Əliyev prospektində yeni yaradılan “Gənclər şə-
hərciyi” yaşayış kompleksində müasir standartlara
cavab verən binaların tikilməsi, xidmət və istirahət
sahələrinin yaradılması əhalinin mənzil-məişət şə-
raitini yaxşılaşdırmaqla rahat və firavan həyat tərzi
formalaşdırıb. Yeni yaşayış kompleksinin təhsil
müəssisələrinə, ticarət mərkəzlərinə yaxın ərazidə
yerləşməsi binada yaşayan sakinlərin asudə vaxtla-

rının da səmərəli təşkili üçün böyük imkanlar
yaradıb. Yaxşı xatırlayırıq ki, vaxtilə Naxçıvan şə-
hərinin ən yararsız ərazilərindən biri olan yaşayış
kompleksinin yerləşdiyi sahə indi böyük dövlət
qayğısı, insan əməyi nəticəsində qədim yurd yerinin
ən abad ünvanlarından birinə çevrilib. Dövlətin
böyük qayğısının ifadəsi olan yaşayış kompleksi
gənclərin və aztəminatlı ailələrin doğma yuvasına
çevrilməklə ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət
gənclər siyasətinin bəhrəsi kimi dəyərləndirilir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbov aprel ayının 7-də “Gənclər
şəhərciyi”nin açılışında deyib: “O ölkə inkişaf edir
ki, orada dövlət-xalq birliyi vardır. Bu gün Naxçıvan
şəhərində “Gənclər şəhərciyi” yaşayış kompleksinin
istifadəyə verilməsi də dövlət-xalq-sahibkar birliyinin
nəticəsidir. Eyni zamanda yeni yaşayış kompleksi
ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin
bəhrəsidir. İnsan həyatında ən vacib məsələlərdən
biri onun mənzil sahibi olmasıdır. Yaşayış kom-
pleksində gələcəyimiz olan gənclərin mənzillə təmin
olunması onların rahat yaşayışını təmin edəcəkdir.
Çünki rahat yaşayış şəraiti rahat həyat deməkdir.
Dövlətimiz tərəfindən gənclərin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması və işlə təmin olunması, onlara
güzəştli ipoteka kreditlərinin verilməsi sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir”. 
    “Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətləri İttifaqı
tərəfindən inşa edilmiş yaşayış kompleksində 54
ticarət və xidmət sahəsi yaradılıb, ərazidə oturacaqlar
qoyulub.
    Məlumat üçün bildirək ki, burada 2 doqquzmər-
təbəli, 2 onbirmərtəbəli və 2 onüçmərtəbəli olmaqla,
6 bina inşa edilib. Binalarda, ümumilikdə, 456 mənzil
vardır. Mənzillərdən 2-si şəhid ailələrinə verilib, 98-i
isə ipoteka krediti ilə satılıb. Kreditlərin 26-sı güzəştli,
72-si adi ipoteka kreditidir. 
    “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditlərindən
istifadə edərək mənzil alanların bu günlər sevinci
aşıb-daşır. Xüsusilə də gənclərin. Axı onlar mənzil
sahibinə çevriliblər. Özlərinə yurd-yuva qurublar. 
    Şəhərciyin ərazisində 315 yerlik yeraltı avtomobil
dayanacağı inşa olunub. Hər binanın girişində 1 sər-
nişin və 1 yük lifti, yanğından mühafizə üçün mərkəzi
havalandırma sistemi, həmçinin avtomobil dayana-
cağına giriş üçün 3 köməkçi lift quraşdırılıb. Yanğından
mühafizə üçün 200 kubmetrlik, tələbatı ödəmək üçün
520 kubmetrlik iki su anbarı tikilib. Bu günlərdə
həmin ünvanda olub, bir neçə mənzilə baş çəkdik,
ev sahiblərinin ürək sözlərini dinlədik.

    Yeni mənzilin sevincini yaşayanlardan biri Xanım
Bayramovanın ailəsidir. Uzun illər kirayədə yaşayan
bu ailənin sevincini başa düşmək çətin deyil. Xanım
Bayramova ilə mənzilində həmsöhbət olduq. Bildirdi
ki, dövlətimizin yaratdığı imkandan istifadə edib
mənzil alan gənclərdən biri də mənəm. Naxçıvan
şəhərinin ölkəmizin Gənclər Paytaxtı elan edilməsi
ilində bu, mənə və digər gənclərə böyük qayğının
ifadəsidir. Buna görə də dövlətimizə minnətdarlığımı
bildirirəm. Artıq şəhərimizin görkəmli yerlərindən
birində ikiotaqlı mənzilin sahibiyik. 
    “Gənclər şəhərciyi”ndə bir ünvan da var... Vətən
torpaqlarının bütövlüyü uğrunda canından keçib
ölümsüzlüyə qovuşan bir qəhrəmanın – Qabil Oruc -
əliyevin Vətənə əmanət balasının – balaca Qabilinin
böyüdüyü bu mənzil hamımız üçün doğmadı. Şə-
hərcikdə Naxçıvanın igid oğlunun evində də qonaq
olduq. Qapını balaca Qabil özü açdı. Əlimdən yapışıb,
yenicə kəlmə tutan şirin dili ilə: “Gəlin evimizə
baxın”, – dedi və məni evlə tanış etdi.

    Öyrəndik ki, mənzil tam təmir olunaraq lazım
olan bütün əşyalarla təmin olunub, ailəyə verilib.
Burada  rahat yaşayış üçün hər cür şərait yaradılıb.
    Şəhid eloğlumuzun anası Nuriyə xanımın dedik-
ləri: – Oğlum Vətən qarşısında öz borcunu yerinə
yetirərkən şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Şəhadətindən
bir ay keçməmiş muxtar respublika rəhbəri bizimlə
görüşdü, bu mənzili hədiyyə etdi. Biz şəhid ailəsi
kimi hər cür qayğı görürük. Baxıram, dünyanın heç
də hər ölkəsində torpağı uğrunda canından keçənlərin
ailələrinə bu qədər ehtiram, hörmət qoyulmur. Neçə
illərdir ki, blokada şəraitində yaşamağımıza baxma-
yaraq, bu gün inkişaf edən dövlətimiz oğlumun əma-
nətini böyük qayğı ilə əhatə edib. Mən bir şəhid
anası kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova şəhidlərimizin
Vətənə əmanətlərinə bu cür qayğı göstərdiyinə görə
minnətdaram.
    Onu da qeyd edək ki, buradakı ticarət obyektlərinin
fəaliyyəti də razılıq doğurur. Yeni mənzilə sahib
olmuş Əli Kazımov bildirdi ki, şəhərcikdə fəaliyyət
göstərən ticarət obyektlərində yaradılmış ideal şəraitə
görə heç kimin ərazidən kənarda alış-veriş etməsinə
ehtiyac qalmır. Burada salınmış yerüstü keçid vasitəsilə
qısa zamanda ərazidə yerləşən “Cahan” Ticarət Mər-
kəzinin xidmətindən də istifadə etmək asanlaşıb.
Yaxşı hal həm də ondan ibarətdir ki, şəhərcikdəki
mağazalarda yerli məhsulların satışına üstünlük
verilir. Bu da sakinlər tərəfindən razılıqla qarşılanır. 
    Şəhərciyə gəlmişkən buradakı bir neçə ticarət ob-
yektinə də baş çəkdik. Ərzaq mağazasının satıcısı
Şahmar Abbasov da burada görülən işlərdən razılığını
bildirdi. 
    İnsanların rahatlığına, firavan həyat şəraitinə he-
sablanmış quruculuq işlərini gördükcə ürəyimiz fə-
rəhlənir, bir daha əmin oluruq ki, muxtar respubli-
kamızda bütün sakinlərin yaşayışını müasir standartlar
səviyyəsində təmin etməyə səy göstərilir. Yaradılmış
şərait isə ümumilikdə, insan amilinə xidmət edir.

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ 

Ölkəmizin Gənclər Paytaxtı Naxçıvanın “Gənclər şəhərciyi”
yaşayış kompleksi 

Bu ünvanda yaşayanlar dövlətimizə minnətdardırlar
  Hər il muxtar respublikamızda aparılan genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işləri gündən-günə cavanlaşan,
müasirləşən qədim paytaxt şəhərimizin simasına xüsusi gözəllik və yaraşıq verir. Belə quruculuq
tədbirləri həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Bu sırada əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması məqsədilə həyata keçirilən tədbirləri xüsusilə vurğulamaq lazımdır. 2018-ci il üçün
ölkəmizin Gənclər Paytaxtı olan Naxçıvan şəhərində son illər bu istiqamətdə xeyli iş görülüb. Yeni
ictimai yaşayış binaları inşa olunur, mövcud binalar tamamilə yenidən qurulur, burada dünya
standartlarına uyğun şərait yaradılır. Bu qayğıdan daha çox yeni ailə quranlar bəhrələnir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
Nicat Əsədlinin bu təşəbbüsünü qiy-
mətləndirərək ona məktub göndərib.
Həmin məktubda deyilir: – “Ötən il
uşaq və gənclərimizi, məktəbliləri oxu
mədəniyyətinə təşviq etmək üçün
“Oxunması zəruri olan kitablar haq-
qında” Sərəncam verilmişdir. Həmin

kitablar barədə qeydlərin sənin və
sənin timsalında məktəbli gəncləri-
mizin düz yolda – tarixə, milli kökə
bağlılıq yolunda, vətənpərvərlik yo-
lunda yetişməsinin göstəricisidir”.
Ali Məclisin Sədri Nicat Əsədlini ilk
kitabının nəşr olunması münasibətilə
təbrik edib, faydalı təşəbbüsünə görə
təşəkkürünü bildirib. Ali Məclisin
Sədri adından Nicat Əsədliyə hədiyyə
və oxunması zəruri olan kitablar təq-
dim edilib.
    Bu günlərdə Nicatın təhsil aldığı
Naxçıvan şəhər Hüseyn Cavid adına
5 nömrəli tam orta məktəbdə onun ki-
tabının təqdimatına həsr olunmuş təd-
birdə 14 yaşlı müəllifə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Təhsil Nazirliyi, Nax-
çıvan Şəhər Təhsil Şöbəsi və təhsil
aldığı məktəb tərəfindən fəxri fərman,
diplom və hədiyyələr təqdim olunub.
Sinif yoldaşlarının Nicata hədiyyələri
isə onun oxuduğu kitablardan birinin
– Viktor Hüqonun “Səfillər” əsərinin
“Kozetta” hissəsini səhnələşdirib təq-
dim etmələri olub.  
    Kitabı vərəqlədikcə müasir dövrü-
müzdə həyatımıza daxil olan infor-
masiya texnologiyalarının bəzi insanları
mütaliədən kənarlaşdırdığı, bəşər si-
vilizasiyasının qızıl yaddaşı adlandırılan
kitabxanalardan uzaq saldığı barədə
düşünürəm. Əksər yeniyetmə və gənc -
lərin meyil saldığı, saatlarla vaxtlarını
sərf etdikləri, çox zaman ali məqsədlər
üçün bəhrələnə bilmədikləri sosial şə-
bəkələr onlardan, sadəcə, zamanı alır,
əvəzində nə verir? Həqiqətən, indi ki-
minsə bu qədər kitab oxuması adamı
təəccübləndirməyə bilmir. O ki qaldı
vur-tut 14 yaşlı məktəbli ola. Buna
görə kitabı tez-tez vərəqləyir, bədii
ədəbiyyatın sehrinə düşən bu azyaşlının
daha hansı əsərləri oxuduğunu bilmək
istəyirdim. 
    Qeyd edim ki, kitabın nəfis tərti-
batı – üz qabığında Nicatın oxuduğu
kitablardan bir neçəsinin şəkillərinin
əks olunması, həm də müəllifin həm-
yaşıdlarında bu kitabları oxumağa ma-
raq yaradır. Elə Nicatla görüşüb, söh-
bətləşmək üçün 5 nömrəli tam orta
məktəbdə olarkən də onun sinif yol-
daşları ilə hansı kitabı oxuyacaqlarını
müzakirə etdiklərinin şahidi olduq.
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
Samirə Məmmədova sinifdəki uşaqların
hər birinin ədəbiyyat dərsini çox sevdik -
lərindən və bu fənni yaxşı oxuduqla-
rından, lakin Nicatın ədəbiyyata tama -
milə fərqli yanaşmasından danışdı:
– Nicat bir qədər qapalı, çox danışmağı
sevməyən uşaqdır. Ədəbiyyatı gözəl
oxuyur, mənimsəyir, o düşüncələrini
qələmlə ifadə etməyi daha yaxşı bacarır.
Elə 14 yaşda 70-dən artıq kitab oxu-
ması, onların hər biri haqqında fikir-
lərini bildirməsi, bədii əsərləri öz tə-
fəkkürü səviyyəsində təhlil edə bilməsi
onun özünəməxsus dünyası olduğunun

göstəricisidir. 
    Sinif yoldaşları, həmçinin Nicatın
həm sinif yoldaşı, həm də əkizi olan
bacısı Fatimə də onlarda mütaliəyə
həvəsin artmasında azyaşlı müəllifin
böyük rolu olduğunu dedilər. Qeyd
edək ki, Fatimənin qardaşının kitabının
ərsəyə gəlməsində böyük əməyi olub.
Nicatın oxuduğu kitablar haqqında

qeydlərini o kompüterdə yığıb. 
Nicatın kitablarla dostluğu isə hərf-

ləri öyrəndiyi vaxtdan başlayıb. Əv-
vəlcə şəkilli kitablara maraq göstərib,
kiçik hekayələr, nağıllar oxuyub, bun-
larsa onda kitaba böyük sevgi və
məhəbbət oyadıb. Uşaqlar üçün nə-
zərdə tutulan romanları oxumağa baş-
layıb, ildən-ilə isə bədii ədəbiyyatın
sehrinə düşüb. İnternetdən çox az is-

tifadə etdiyini, bu zaman ancaq kitablarla
maraqlandığını deyən Nicatın oxuduğu
kitablar arasında Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun 2017-ci il 28 avqust
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş
“Oxunması zəruri olan kitabların Siya-
hısı”na daxil edilən kitablar – “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanı, “Nizaminin hik-
mət və nəsihətləri”, Cəlil Məmməd -
quluzadənin “Hekayələr”i, “ABŞ-ın 16-cı
prezidenti Avraam Linkolnun oğlunun
müəlliminə məktubu”, Ernest Hemin-
queyin “Qoca və dəniz” və digər əsərlər
də yer alır. Bunlardan bir neçəsi haqqında
öz fikirlərini o, müəllifi olduğu kitabında
yazıb. Onun “Nizaminin hikmət və nə-
sihətləri” kitabı haqqında yazdığı qeyd-
lərdə oxuyuruq: “Dahi şair Nizami Gən-
cəvi beş romanın müəllifidir. Onun beş
əsəri birlikdə “Xəmsə” adlanır. Nizami
Gəncəvinin “Xəmsə”sindən seçilən hik-
mətli fikirlər “Nizaminin hikmət və nə-
sihətləri” kitabında toplanıb. Nizami
Gəncəvi bu hikmət və nəsihətlərində
insanları yaxşı işlər görməyə, xeyirxah
olmağa, elm öyrənməyə çağırır. Mən
həmin hikmətli ifadələrdən bir neçəsini
burada yazıram:

    Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
    Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
    Kamil bir palançı olsa da insan,
    Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan...”

    Ədəbiyyatı bu qədər sevməsinə
baxmayaraq, böyüyəndə hüquqşünas
olmaq istəyən Nicatdan daha çox hansı
janrlarda yazılan əsərləri oxuduğunu
soruşanda o, belə cavab verdi: – Fan-
tastik və detektiv janrlarda. Fantastik
əsərləri ona görə sevirəm ki, orada
gələcəklə bağlı gözəl xəyallar qurulur.
Detektiv janrda yazılan əsərləri ona
görə sevirəm ki, burada ağıl və məntiq
daha çox rol oynayır. Ən çox sevdiyi
müəllifi və obrazı soruşduqda isə o,
belə cavab verdi: – Ən çox sevdiyim
müəllif Çingiz Abdullayevdir. Elə mən
də onun kimi hüquqşünas olmaq istə-
yirəm.  Ən çox sevdiyim, həm də ox-
şamaq istədiyim obraz isə  elə Çingiz
Abdullayevin “Prezident ovu” əsərin-
dəki Dronqo obrazıdır. 
    Nicat Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçı-
vanın ədəbi mühitində özünəməxsus
yeri olan şair Asim Yadigarın nəvəsidir.
Və onun özü də qeyd edir ki, bədii
ədəbiyyata bu qədər istəyinin yaran-
masında babasının, onun evindəki şəxsi
kitabxananın rolu az olmayıb. 
    İnsanların kamilləşməsində, cə-
miyyətə layiqli vətəndaş kimi forma-
laşmasında, yüksək təfəkkürə, biliyə
yiyələnməsində kitablar əvəzsiz bilik
mənbəyidir. Biz də yeniyetmə və gənc -
lərimizə üz tutub onlara balaca Nicat
kimi nicat yolunu kitablarda tapmalarını
arzulayırıq.

- Mətanət MƏMMƏDOVA

Yetmişdən artıq kitab oxuyan məktəbli
 Naxçıvan şəhərindəki Hüseyn Cavid adına 5 nömrəli
tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Nicat Əsədlinin
yenicə nəşr olunmuş  kitabını – “Sevimli dostlarım –
kitablar”ı gözdən keçirdikcə məlum olur ki, müəllif
son 2-3 ildə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının
 görkəmli nümayəndələrinin 70-dən artıq romanını
oxuyub və onlar haqqında düşüncələrini yazıb. Elə
14 yaşlı müəllifin həmyaşıdları ilə ilk görüşü olan
kitabında da oxuduğu əsərlərin 67-si haqqında qısa
düşüncələr əks olunub.

İstedadlar sorağında 



    “Dünyanın bir çox ölkələrində müxtəlif tur-
nirlərdə olmuşam. Onu xüsusilə qeyd etmək
istərdim ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olun-
muş “Naxçıvan-2018” Beynəlxalq Şahmat
Festivalında təşkilatçılıq çox yüksək səviyyə-
dədir”. Bu sözləri “Şərq qapısı” qəzetinə mü-
sahibəsində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse -
prezidenti, şahmat festivalının baş hakimi Faiq Həsənov
deyib. 
    Faiq Həsənov bildirib ki, hələ yarışlar başlanmazdan
aylar öncə dünyanın müxtəlif ölkələrindən bir çox
şahmatçı federasiyaya müraciət edərək bu festivalda
iştirak etmək istəyini bildirmişdi. Çünki Naxçıvanda
şahmatçıların yarışlarda rahat iştirakı, asudə vaxtlarını
səmərəli keçirmələri, eləcə də istirahətləri üçün hər
cür şərait var.
    Builki festivalda 23 beynəlxalq qrossmeysterin,
16 beynəlxalq ustanın, 14 FİDE ustasının, eləcə də
ustalığa namizədlərin iştirak etmələrinin də təsadüfi

olmadığını deyən Faiq Həsənov vurğulayıb
ki, iştirakçılar arasında xarici ölkələrin milli ko-
mandalarının üzvləri, reytinq əmsalı 2600-dən
yuxarı olan bir neçə şahmatçı da vardır. 

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-
prezidenti deyib: “Muxtar respublikanın belə
bir şahmat bayramına ev sahibliyi etməsi

qədim diyarın sürətli inkişafından, şahmat idman
növünə göstərilən yüksək dövlət qayğısından xəbər
verir. Özünün tərəqqisi ilə diqqətləri cəlb edən, bey-
nəlxalq tədbirlərin keçirildiyi diyara çevrilən Naxçıvan
Muxtar Respublikası həm də beynəlxalq idman yarış-
larının ünvanı kimi tanınıb. Muxtar respublikanın
şahmat məktəblərində yaradılan şərait ölkə miqyasında
nümunəyə çevrilib. Bundan başqa, orta məktəblərdə
şahmat fənninin tədris olunmasını gələcəyə hesablanmış
addım kimi qiymətləndirirəm”.
    Sonda Faiq Həsənov festivalın yüksək səviyyədə
təşkil olunmasına görə minnətdarlığını bildirib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağlam-
lığının qorunması və tibbi xidmətin
səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqa-
mətində fəaliyyətini aprel ayında
da davam etdirib, ixtisaslı kadrların
hazırlanması, yoluxucu xəstəliklərin
profilaktikası, ilkin səhiyyə xidmə-
tinin yeni tələblərə uyğunlaşdırılması
diqqət mərkəzində saxlanılıb. 
    Muxtar respublikamızın səhiyyə
sistemində kadrların bilik və baca-
rıqlarının artırılması vacib məsələ
kimi diqqət mərkəzində saxlanılıb.
6 həkim Türkiyə Respublikasının
İzmit Kocaeli Universitetinə, 3 hə-
kim və 1 orta tibb işçisi Ankara
Qazi Universitetinə, Tibb Kollecinin
2 müəllim və 10 tələbəsi Ankara
Halidə Edib Mesleki Texnik Ana-
dolu Lisesinə təcrübə keçmək üçün
göndərilib.  
    17 aprel – Hemofiliya Günü
münasibətilə Naxçıvan Muxtar Res-
publika Xəstəxanası Qan bankının
işçilərinin təşkilatçılığı ilə  Şərur
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında kö-
nüllü qanvermə aksiyası  keçirilib. 
    Təhsil müəssisələrində şagirdlər
pediatr, oftalmoloq, stomatoloq, or-
topedlər tərəfindən kütləvi müayi-
nələrə cəlb olunublar. Aprel ayı ər-
zində 25 min 171 nəfər profilaktik
tibbi müayinədən keçib və 6 min

350 nəfər dispanser qeydiyyata alınıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən
yüksəkixtisaslı həkim briqadaları
muxtar respublikamıza dəvət olunaraq
aztəminatlı ailələrdən olan xəstələrin
başqa ünvanlara üz tutmadan müa-
yinələrinin və cərrahiyyə əməliyyat-
larının təşkili davam etdirilib. 
     Akademik Zərifə xanım Əliyeva
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin
həkim briqadası tərəfindən Naxçıvan
Muxtar Respublika Xəstəxanasında
və Culfa Rayon Mərkəzi Xəstəxa-
nasında 164 nəfərdə müayinə, 2 nə-
fərdə katarakta əməliyyatı  aparılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasının həkim briqadası Ba-
bək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında
olub, 19 nəfərdə müayinə, Diaq-
nostika-Müalicə Mərkəzinin həkim
briqadası isə 35 nəfərdə müayinə,
23 nəfərdə müxtəlif cərrahi əmə-
liyyatlar aparıblar.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən  aprel
ayı ərzində 30  nəfər Mərdəkan qə-
səbəsində yerləşən Müharibə və
Əmək Veteranları Pansionatına, 15
nəfər müxtəlif xəstəxanalara müa-
licəyə göndərilib. 

    Ömür insana Tanrı tərəfindən
bir dəfə verilir. İnsanların əksəriyyəti
dünyaya sağlam gəlir, sağlam həyat
tərzi keçirən də olur, “dünya beş-
günlükdür”, – deyib öz sağlamlığı
qeydinə qalmayanlar da... Ancaq
bu bir həqiqətdir ki, uzun ömür ya-
şamaq bir xoşbəxtlik, Tanrı payıdır.
Belə ömür yaşayan insanlara hər
zaman başqaları qibtə edib, onların
uzunömürlülüyünün sirrini açmağa
çalışıblar.
    Doğma Naxçıvanımızda çinar
ömürlü insanlar az deyil. Ötən gün-
lərdə belə ağbirçək nənələrimizdən
birinin – Babək rayonunun Şıx-
mahmud kənd sakini Səmavar Bay-
ramovanın qonağı olduq:
    – Salam, Səmavar nənə, səni
görməyə gəlmişik.
     – Əleykəssalam, xoş gəlmisiniz,
qapımız qonaq üzünə həmişə açıqdır.
    – Əhvalınız necədir? Səhhətiniz
yerindədirmi?
    – Yaşımın elə bir çağıdır ki, səh-
hətim əladır desəm, yalan olar. Öm-

rün-günün bu çağında tam gümrah
olmaq mümkün deyil. Ancaq səh-
hətimdən də ciddi şikayətim yoxdur.
Övladlarım, nəvə-nəticələrim qay-
ğıma yaxşı qalırlar.
    Çay süfrəsi arxasında davam
edən söhbət əsnasında Səmavar nə-
nənin keçdiyi ömür yoluna nəzər
saldıq. Öyrəndik ki, 1910-cu il iyul
ayının 1-də dünyaya göz açan Sə-
mavar Bayramova ötən illər ərzində
çox hadisələrlə qarşılaşıb, qanlı-
qadalı müharibələrə şahidlik edib.
Uşaq yaşlarında çətinliklər görüb,
bolluq dövrünü də yaşayıb, məh-
rumiyyətlərlə də qarşılaşıb. Gənclik
çağlarında zəhmətə qatlaşıb işlə-
dikcə bədəni də polad kimi möh-
kəmlənib. Qarşılaşdığı çətinliklər
onun xarakterini də formalaşdırıb,
dözümlü, mətin insan kimi yetişib.
Onun dediklərindən:
    – Uzun illər kolxozda çalışmı-
şam, necə deyərlər, öz halal zəh-
mətimlə çörək qazanmağı sevmi-
şəm. Zəhmətsevərliyim bu gün də

azalmayıb. Fikrimcə,
ailənin hər bir üzvü
bacardığı işin qulpun-
dan yapışmalı, necə
deyərlər, əlini əlinin
üzərinə qoyub otur-
mamalıdır. Nəvələrim
işləməyimə razı ol-
masalar da, boş da-
yana bilmirəm.Yaşı-
mın bu çağında belə, gücüm çatan
təsərrüfat işləri ilə məşğul oluram.
Səhərlər erkən oyanır, axşam vax-
tında yatıram.
    Səmavar nənə yaşadığı illərin
çətinliklərindən də söhbət açdı. Mü-
sahibimizin yaddaşına həmin əziy-
yətli günlər acı xatirə kimi yazılıb.
Atası Abbas sovet hakimiyyətinin
ədalətsizlikləri, cəmiyyətdəki qa-
nunsuzluqlarla barışmayan, mübariz
insan olub. Elə buna görə də digər
vətənpərvər el oğulları kimi, o da
işgəncə və sürgünə məruz qalıb.
İki il sürgün həyatı keçirəndən sonra
Aşağı Uzunoba kəndinə köçən ailə
burada da bir sıra çətinliklərlə üz-
ləşib. Səmavar nənə o illərdə kol-
xozda üzüm bağlarında çalışıb, bə-
zən bir tikə çörəklə kifayətlənib,

ancaq heç vaxt ümidini
üzməyib, özünü tox tu-
tub. Ağamalı Bayra-
movla  ailə həyatı qur-
duqdan sonra Şıxmah-
mud kəndində məskən
salıblar. 

Uzun ömür yaşama-
nın sirləri haqqında da-
nışan müsahibim onu

da dedi ki, kim 100 il yaşamaq is-
təyirsə, yeməyinə-içməyinə fikir
verməlidir. Səhər süfrədən bal, yağ,
qaymaq, yumurta əskik olmamalıdır.
Quru meyvələr, çərəz, doşab da bə-
dəni qüvvətləndirən təamlardır. O,
çay içəndə qəndə deyil, müxtəlif
meyvə qurularına üstünlük verir.
Səmavar nənə bu barədə belə dedi:
    – Bacardıqca yaxşı qidalanmağa
çalışıram, övladlarıma da nəsihət
edirəm ki, təbii qidalara üstünlük
versinlər. Bütün ərzaqları öz əlləri
ilə hazırlasınlar. Bu gün yayılan
xəstəliklərin əsas səbəblərindən
biri də bəzi qidaların keyfiyyətsiz
olmasıdır. Şükür ki, nəvələrim mə-
nim yaşadığım əziyyətli günləri
yaşamırlar. İndi havası da, suyu
da min bir dərdə dərman olan bu

diyarda istədiyin keyfiyyətli yerli
ərzaq məhsulu tapa bilərsən. Həm
bolluq, həm də ki ucuzluqdur. Tanrı
mənə 2 övlad, 10 nəvə, 20 nəticə
bəxş edib. Bir çoxlarının xeyir
işində iştirak etmişəm. Nəvə-nəticə
sevinci yaşamışam. Bütün bunlara
görə özümü xoşbəxt sayıram. Mə-
nalı ömür keçirmək hər kəsə nəsib
olmur. Sevinirəm ki, ömrümü hədər
yaşamamışam.
    Səmavar nənə bu gün uzun -
ömürlü insanlara göstərilən dövlət
qayğısından da söhbət açdı. Dedi
ki, müxtəlif dövlət qurumlarının
nümayəndələri mütəmadi olaraq
ona baş çəkir, qayğıları ilə maraq-
lanırlar. Bir yaşlı sakin kimi bütün
bunlara görə minnətdardır. O, qanlı -
qadalı illəri çox gördüyü üçün bu-
günkü əmin-amanlığı ən qiymətli
nemət hesab edir. Bu cür rahat ya-
şayışın qədrini-qiymətini bilməyin
vacibliyini söyləyir.

- Nail ƏSGƏROV

    Naxçıvan şəhərindəki Şahmat Mərkəzində
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olma-
sının 95-ci ildönümünə həsr olunan “Naxçıvan-
2018” Beynəlxalq Şahmat Festivalında ikinci
tura yekun vurulub.
    “A” qrupunda turnirin favoriti olan azərbaycanlı
qrossmeyster Eltac Səfərli (2657) iranlı beynəlxalq
usta Musavi Seyid Xəlillə (2460) qarşılaşıb.
Qara fiqurlarla mübarizə aparan Azərbaycan şah-
matçısı qələbə qazanıb. İlk turda heç-heçə edən
ukraynalı qrossmeyster Anton Korobov (2678)
ikinci turda da xalları yarı bölüb. Bu dəfə o,
azərbaycanlı beynəlxalq usta Abdulla Qədim-
bəylinin (2419) müqavimətini qıra bilməyib. Almaniyalı
qrossmeyster İqor Xenkin də (2557) ikinci turu “sülh”lə
başa vurub. Alman şahmatçı azərbaycanlı beynəlxalq
usta Orxan Abdulovla (2401) heç-heçəyə razılaşıb.
Belçikalı qrossmeyster Vadim Malaxatko (2532) ikinci
turda aktivinə bir xal yazdırmağı bacarıb. O, azərbay-
canlı FİDE ustası Rəvan Əliyevi (2340) məğlub edib.
    Azərbaycanlı qrossmeysterlərdən Qədir Hüseynov
(2654) bu turda türkiyəli qrossmeyster Sanal Vahapla
(2505) heç-heçə etdiyi halda, Nicat Məmmədov (2602)
iranlı beynəlxalq usta Tahbaz Araşı (2451) məğlubiyyətə
uğradıb.
    Bu qrupda Naxçıvan Muxtar Respublikasını təmsil
edən zəka sahiblərindən FİDE ustamız Pərviz Qasımov
(2329) azərbaycanlı FİDE ustası Aytən Əmrayevanı
(2166) məğlub edib. Qrossmeysterimiz Urfan Sevdim -
alıyev (2397) bu turda ispaniyalı qrossmeyster Oleq
Kornevlə (2533) “sülh” bağlayıb. İlk turda heç-heçə
edən FİDE ustamız Sadiq Məmmədov (2293) ikinci
turda da  rusiyalı qrossmeyster Aleksandr Yevdokimovla
(2502) xalları yarı bölüb. Beynəlxalq usta Toğrul Hə-

sənzadə (2350) də azərbaycanlı qrossmeyster Nərmin
Xələfova (2256) ilə yarım xala razı olublar.
    Hazırda turnir cədvəlinə 2 xalla Eltac Səfərli, Nicat
Məmmədov və Aleksey Aleksandrov başçılıq edirlər.
    98 şahmatçının mübarizə apardığı “B” qrupunda
isə turnir cədvəlinə iki turdan sonra 21 zəka sahibi
maksimum xalla başçılıq edir. Sevindirici haldır ki,
məhz ilk iki pillədə Naxçıvan Şahmat Məktəbinin ye-
tirmələri – Əli Hüseynzadə və Sadiq Qarayev
 qərarlaşıblar.
    Beynəlxalq Şahmat Festivalının “C” qrupunda 73
görüş keçirilib. Belə ki, keçirilən görüşlər zamanı qara
fiqurlarla mübarizə aparan 70 idmançı qələbəyə sevinib,
9 görüş heç-heçə başa çatıb. 67 görüşdə isə ağ fiqurlarla
mübarizə aparan zəka sahibləri üstün olublar. Hazırda
turnir cədvəlində 31 idmançının maksimum xalı var
ki, onlar arasında muxtar respublikamızı təmsil edən
Rəsul Tarverdiyevin, Zaur Babayevin, Vaqif Cabbarlının,
Nazlı Hümbətovanın, Azərin Cəfərlinin, Vüqar Oruc -
əliyevin adlarını qeyd edə bilərik.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Elmi kitabxanasında Xalq çalğı
alətləri kafedrasının müdiri, sənət-
şünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aynurə
Quliyevanın “Naxçıvan yallıları və
türk musiqi mədəniyyəti” adlı ki-
tabının təqdimatı keçirilib.

    Universitetin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov
tədbiri açaraq qeyd edib ki, Azər-
baycan xalqının milli dəyərlərinin
və tarixi yaddaşının bərpasında
ümummilli lider Heydər Əliyevin
müstəsna xidmətləri olub. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, xalq yara-
dıcılığının ən geniş yayılmış növ-
lərindən biri yallılardır. Rektor ki-
tabın yallılarımızın yaşadılması və
qorunması baxımından çox dəyərli
mənbə olduğunu vurğulayıb. 
    Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent Gülxarə Əhmədova çıxışında
bildirib ki, nəşrdə Naxçıvan yallıları
ilə türk musiqi mədəniyyətinin mü-
qayisəsi əsasında xalq musiqi sis-
teminin mükəmməlliyi, bütövlüyü,
janr sisteminin qarşılıqlı əlaqələri
şərh olunur. 

    Xalq çalğı alətləri kafedrasının
müəllimi Zeynəb Yusifova  Naxçı-
van və türk yallılarının ecazkar mu-
siqilərindən bəhs edərək diqqətə
çatdırıb ki, Azərbaycan rəqs sənə-
tinin geniş yayıldığı və ən qədim
rəqs elementlərimizin yaşadıldığı
diyarlarımızdan biri Naxçıvandır.
    Tədbirin sonunda kitabın müəl-
lifi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok-
toru Aynurə Quliyeva çıxış edərək
göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq
ifadə edib. 
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ØßÐÃqapısı

    İnsan oğlunun ulu Tanrıdan ən böyük diləklərindən biri də uzun
ömür sürmək, nəvə-nəticə toyu görmək olub. Əbəs yerə deyil ki, xalq
arasında uzun ömür yaşamaqla bağlı çox sayda deyimlər, duyumlar
yaranıb. Dirilik suyu, həyat ağacı, uzunömürlülük meyvəsi ilə bağlı
xalq arasında əfsanələr, əsatirlər, rəvayətlər, nağıllar geniş yayılıb.
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