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Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

qapısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 4-də Avropa İttifaqının

Cənubi Qafqaz üzrə yeni təyin edilmiş xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.

Bakıya ilk dəfədir gəldiyini və burada şahidi olduğu inkişaf proseslərinin onda böyük
təəssürat yaratdığını deyən Toivo Klaar Azərbaycan ilə daha yaxından tanış olmaqda maraqlı
olduğunu vurğulayıb.

Dövlətimizin başçısı Toivo Klaarın Azərbaycana, o cümlədən ölkəmizin regionlarına
gələcəkdə də tez-tez səfərlər edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib və ona fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırkı vəziyyəti və mü-
naqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

*   *   *
Prezident İlham Əliyev dekabrın 4-də Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsində “BAKU AGRO-

PARK”ın birinci mərhələsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olub.

    Ali Məclisin Sədri kənddə baytarlıq xid-
mətinin təşkili ilə maraqlanmış, müvafiq
tapşırıqlar vermişdir. 
    Rabitə evində poçt bölməsinin fəaliyyəti
təmin edilmiş, 640 yerlik ATS quraşdırılmış,
kəndə 4470 metr məsafədən fiber-optik kabel
xətti çəkilmiş, sürətli internetə çıxış imkanı
yaradılmışdır. Hazırda kənddə 632 telefon və
200-dən artıq internet istifadəçisi vardır. 
    Kənddə tibb xidməti günün tələbləri sə-
viyyəsində təşkil olunub. 4 otaqdan ibarət
olan feldşer-mama məntəqəsində ilkin tibbi
yardım avadanlıqları və peyvənd çantası qo-
yulmuş, məntəqə dərman preparatları ilə təmin
edilmişdir. 

    Dekabrın 2-də Qaraxanbəylidə yeni kənd
mərkəzinin açılışı olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov kənd mər-
kəzinin açılışını bildirən lenti kəsmiş,

dövlət qurumlarının fəaliyyəti üçün ya-
radılan şəraitlə tanış olmuşdur. 
    Məlumat verilmişdir ki, kənd mərkəzində
rabitə evi, polis sahə, feldşer-mama və
baytarlıq məntəqələri, kitabxana, Yeni Azər-

baycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, statistika
işçisi üçün otaq, mədəniyyət evi və 44
yerlik zal yerləşir. Yaradılan müasir iş
şəraiti və idarəetmənin səmərəli təşkili sa-

kinlərə göstərilən xidmətin səviyyəsini
xeyli yüksəldəcəkdir. Kənd kitabxanasında
7300-dən artıq kitab vardır. Kitabxanada
oxunması zəruri olan kitablardan ibarət
guşə yaradılmışdır. 

    Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası ölkəmizə tərəqqi,
xalqımıza firavanlıq və rifah bəxş edib. Bu yolun uğurla

davam etdirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında qu-
ruculuq tədbirlərinin əhatə dairəsini xeyli genişləndirib.
Hər il kəndlərdə müasir infrastruktur yaradılır, yeni sosial

obyektlər inşa olunur, yollar çəkilir, əhalinin rahat yaşayışı
təmin edilir. 
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    Muxtar respublikada yaradılan
əlverişli biznes mühiti, göstərilən
dövlət dəstəyi sayəsində özəl böl-
mənin dinamik inkişafı təmin edi-
lib. Nəticədə, ayrı-ayrı sahibkarlıq
obyektləri həyata vəsiqə alıb. Bu-
nunla da, daxili tələbat yerli im-
kanlar hesabına ödənilir, xaricə
valyuta axınının qarşısı alınır.
Naxçıvan şəhərindəki “Naxçıvan
Xalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
fəaliyyəti də bu baxımdan mühüm
rola malikdir.
    Ötən günlərdə yolumuzu adıçə-
kilən müəssisədən saldıq, istehsal
prosesi ilə tanış olduq. Öyrəndik ki,
burada 2008-ci ildə dövlət dəstəyi
ilə yeni istehsal sahələri yaradılıb.
Sahibkar Mehdi Babayev dedi ki,
bu gün muxtar respublikada ümumi
daxili məhsul istehsalında özəl
sektor un xüsusi çəkisi aydın hiss
olunur, iqtisadi artımın təminatında
sahibkarların mövqeyi davamlı şə-
kildə güclənir. Sahibkarlığın inki-
şafına yaradılan şərait və dövlət tə-
rəfindən verilən dəstək bu sahənin
davamlı inkişafını təmin edib. “Nax-
çıvan Xalça” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin istehsal sahəsinin fəaliyyətə
başlaması muxtar respublikamızda
daxili bazarın keyfiyyətli məhsullarla
təmin olunması zərurətindən yaranıb.
Sahibkarlığa Kömək Fondundan alı-
nan maliyyə dəstəyi ilə 1400 kvad-

ratmetr sahəni əhatə edən 2 mərtəbəli
binada əsaslı təmir və yenidənqurma
işləri aparılıb, inzibati hissə, anbar
və istehsal sahəsi istifadəyə verilib.
Çin Xalq Respublikasından müasir
texnoloji avadanlıqlar alınıb gətiri-
lərək quraşdırılıb. Müəssisədə po-
lipropilenin, tərəvəz məhsullarının
yığılması üçün kisələrin, polietilen
torba və örtüklərin istehsalına baş-
lanılıb. Müəssisənin potensial tex-
noloji imkanları gündəlik 4 min ədəd
kisə istehsal edilməsinə imkan verir.
Digər istehsal xəttində isə aylıq is-
tehsal gücü 5 ton olan poli etilen tor-
balar hazırlanır. Polietilen torba is-
tehsal edən texnoloji avadanlıq av-
tomatlaşdırılmış rejimdə işləyir. 

    Müəssisənin istehsal imkanlarının
artırılması məqsədilə Sahibkarlığa
Kömək Fondundan əlavə olaraq 42
min manat dövlət maliyyə dəstəyi
ayrılıb. Nəticədə, Çin Xalq Respub-
likasından alınıb gətirilən müasir
texnoloji avadanlıqlara İran İslam
Respublikası istehsalı olan dəzgahlar
əlavə edilərək 2008-ci ilin iyun ayın-
dan kənd təsərrüfatı üçün 4-5 kilo-
qram çəkilərdə iplik istehsalına baş-
lanılıb. Eyni zamanda Bakı şəhə-
rindən xüsusi avadanlıqlar alınıb
gətirilərək quraşdırılıb, istehsal gücü
saatda 30 kiloqram olan polietilen
tullantılarının təkrar emalı sahəsi
istifadəyə verilib. 
    “Naxçıvan Xalça” Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması
ilə daxili bazarda polipropilen kisə-
lərə, polietilen torbalara olan tələbat
yerli imkanlar hesabına tam, kənd
təsərrüfatı üçün ipliyə olan tələbat
isə qismən ödənilir. Yeni istehsal sa-
hələrinin yaradılması əhalinin məş-
ğulluğunun təmin olunmasında da
mühüm rol oynayıb, 20 nəfər daimi
işlə təmin olunub, gələcəkdə işçi sa-
yının artırılması da nəzərdə tutulur.
    Sahibkar onu da bildirdi ki, sifa-
rişləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə
yetirmək üçün kollektiv mövcud
imkanlardan səmərəli istifadə etməyə
çalışır. Mövsümlə əlaqədar olaraq
kisə və təsərrüfat üçün iplik istehsal
edilərək anbarda hazır məhsul ehti-
yatı yaradılır. Elə bunun nəticəsidir
ki, taxıl və ot biçini vaxtı təsərrüfat
üçün ipliyə və gəc sexlərində kisələrə
olan tələbatın ödənilməsində heç
bir problem olmur, sifarişlər vaxtında
yerinə yetirilir.
    Müəssisədə istehsal edilən kənd
təsərrüfatı üçün iplik müqaviləyə
uyğun olaraq ticarət obyektlərində
satışa çıxarılır. 10, 25, 40 və 50 ki-
loqramlıq kisələr isə sifarişə əsasən
un dəyirmanlarına, gəc sexlərinə və
digər məhsullar istehsal edən hüquqi
və fiziki şəxslərin ünvanlarına gön-

dərilir. Keçirilən forumlarda, sərgi-
lərdə bu müəssisədə istehsal olunan
məhsullar nümayiş etdirilir. Bu, bir
tərəfdən məhsulların ölkəmizin digər
regionlarında da alıcı tapmasına əl-
verişli şərait yaradır, digər tərəfdən
isə sahibkarlarla əlaqələr yaratmaq
baxımından mühüm rol oynayır. 
    Müasir texnoloji avadanlıqların
quraşdırıldığı müəssisədə istehsal
prosesi təkmilləşdirilib, keyfiyyətli
məhsul istehsalına nail olunub.
Müəssisədə heç bir itkiyə yol veril-
mir. Burada təkrar emal üçün xüsusi
avadanlıqlar quraşdırılıb. İstehsal
prosesi konveyer üsulu ilə təşkil
edilən cəmiyyətdə texnoloji proses-
lərə ciddi əməl olunur. İstehsal zən-
cirvarı mərhələlərlə həyata keçirilir.
Belə ki, ilk olaraq xammal texnoloji
proseslərlə əridilərək sap hazırlanır.
Toxuma maşınlarında müxtəlif
ölçülərdə kisələr toxunub, biçilib
tikildikdən sonra etiket vurularaq
paketlənir. Digər istehsal sahəsində
isə polietilen torbalar və kənd tə-
sərrüfatı üçün iplik istehsal olunur.
Ayrı-ayrı dəzgahlardan müxtəlif mər-
hələlərdə hazırlanan məhsul anbara
təhvil verilərək sifarişçilərin ünvan-
larına göndərilir.
    Kollektiv gələcəkdə daha key-
fiyyətli məhsul istehsalını artırmaq
üçün böyük səylə çalışır.

    Dekabrın 2-də Qaraxanbəylidə xidmət
mərkəzinin açılışı olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən lenti
kəsmişdir.
    Bildirmişdir ki, xidmət mərkəzinin fəa-
liyyəti kənd əhalisinin tələbatına uyğun qu-
rulmuşdur. Binada bərbərxana, qadın gözəllik
salonu, ət satışı yeri, ərzaq, sənaye və təsərrüfat
malları mağazaları, dərzi və üç anbar vardır.
Ərzaq mağazasında ailə təsərrüfatlarında is-
tehsal olunmuş məhsulların satışına üstünlük
verilir. Mərkəzdə xidmət sahələrinin fəaliyyəti
üçün müasir şərait yaradılmış, 7 sakin işlə
təmin olunmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri Qaraxanbəyli kənd
sakinləri ilə görüşmüş, onları kənddə aparılan
quruculuq işləri münasibətilə təbrik edərək
demişdir: Qaraxanbəyli kəndi Naxçıvan şə-
hərinin müasir və abad yaşayış ərazisinə çev-
rilib. Naxçıvan şəhərinə birləşdirildikdən
sonra Qaraxanbəylidə şəhər infrastrukturu
yaradılmış, geniş quruculuq işləri aparılmış,
yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qu-
rulmuş, elektrik, qaz və rabitə sistemləri ye-

nilənmişdir. Bu il isə Qaraxanbəylidə müasir
yol infrastrukturu yaradılmış, kənd mərkəzi
tikilmiş, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə -
liyin, bələdiyyənin, feldşer-mama məntəqəsinin
və digər qurumların səmərəli fəaliyyəti təmin
olunmuşdur. Yaxın günlərdə isə kənddə müasir
məktəb binası istifadəyə veriləcəkdir. Həyata
keçirilən bu tədbirlər 3500-dən artıq sakinin
rahat yaşayışına xidmət edir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Bu il ölkə-
mizdə Yeni Azərbaycan Partiyasının ya-
ranmasının 25-ci ildönümü qeyd olundu.
1992-ci il noyabrın 21-də ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda
yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası 1993-cü
ildə ulu öndərin xalqın təkidli tələbi ilə
ölkəmizdə hakimiyyətə qayıdışı ilə hakim
partiyaya çevrildi. Ötən dövrdə görülən
işlər və qazanılan nailiyyətlər ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin
və bu siyasi xəttin Azərbaycanda uğurla
davam etdirilməsinin təntənəsidir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, bu gün qarşıda duran
əsas vəzifə yaradılan şəraitin qədrini bilmək

və onlardan səmərəli istifadə etməkdir. Kəndin
çətinlikləri, problemləri həll olunub. Sakinlər
tikilənləri, qurulanları qoruyub saxlamalı,
kəndin abadlığına və yaşıllıqların artırılmasına
bundan sonra da diqqət yetirilməlidir.
    Ali Məclisin Sədri bir daha sakinləri təbrik
etmiş, onlara firavan həyat arzulamışdır. 
    Qaraxanbəyli kənd sakini, ziyalı Azad
Şirzadov demişdir: Kəndimizdə iki ildir ki,
geniş quruculuq işləri aparılır. Ötən il müasir
içməli su və kanalizasiya sistemləri istifadəyə
verildi. Vaxtilə kəndimizdə dövlət qurumları
uyğunlaşdırılmış binada fəaliyyət göstərirdi.
Bu gün isə kənd və xidmət mərkəzləri, eləcə
də müasir yol istifadəyə verilir. Sovet döv-
ründə 70 il ərzində görülən işlərlə müstəqil
Azərbaycanda son 25 ildə görülən işləri mü-
qayisə etdikdə aydın olur ki, müstəqillik il-
lərində həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət ba-
xımından böyük inkişafa nail olmuşuq. Bu
gün Naxçıvanda tikilən məktəblər, bütün sa-
hələr üzrə yaradılan müasir infrastruktur
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə müqayisə
olunacaq səviyyədədir. Bu inkişafı kəndimizə

gələn xarici ölkə vətəndaşları da etiraf edirlər.
Bütün bunların bir səbəbi vardır: o da ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin
ölkə başçısı tərəfindən uğurla davam etdiril-
məsidir. Bu gün biz həm müstəqilliyimizin,
həm də inkişaf edən firavan dövlətimizin
bəhrəsini görürük. 
    Kənd sakini Hökümə Mahmudova qeyd
edib ki, aparılan quruculuq işləri, yaradılan
şərait sakinlərə rahatlıq bəxş edir. Vaxtilə su
və kanalizasiya sistemlərinin olmaması ən
çox qadınları çətinliklər qarşısında qoyurdu.
Bu gün isə hər mənzilin daimi suyu, işığı,
qazı, bir sözlə, rahat yaşayış şəraiti var.
Bütün bunlar təkcə bir yaşayış məntəqəsinin
müasirləşməsi deyil, həm də dövlətin öz və-
təndaşlarına göstərdiyi qayğının ifadəsidir. 

* * *
    Kənddə 2040 metr yeraltı rabitə və 6 min
metrə yaxın yeraltı elektrik xətti çəkilmiş,
3767 metr qaz xəttində təmir-bərpa işləri
aparılmışdır. 

    Hər bir yaşayış məntəqəsinin inkişafında müasir yol infrastrukturunun yaradılması

vacib məsələdir. Çünki abad yol rahat yaşayış deməkdir. Qaraxanbəylidə aparılan

abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsində kənd yolu da yenidən qurulmuşdur. 

    Dekabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif

Talıbov Qaraxanbəyli kənd yolunun açılışını etmişdir. 

    Məlumat verilmişdir ki, 1260 metr uzunluğundakı yol yenidənqurma işləri

zamanı genişləndirilmiş, yola keyfiyyətli asfalt örtük salınmışdır. Yolun hər iki

kənarında hasarlar çəkilmiş, piyada yolu salınmış, körpü yenidən qurulmuşdur.

Tikinti işləri zamanı həyətyanı sahələrdə sökülən yardımçı binalar yenidən tikilmiş,

kənddaxili məhəllələr abadlaşdırılmışdır.
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    ...İllər keçdi. Xalqı faciəyə düçar
edənlər ifşa olundular. Haqsız qətl
qurbanlarına ölümündən sonra bəraət
verildi, onların günahsız olduqları
bəyan edildi. Ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 1981-ci il
iyul ayının 1-də Hüseyn Cavidin
anadan olmasının 100 illik yubile-
yinin keçirilməsi barədə verilən
qərar şairin ikinci əsl bəraət sənədi
oldu. Görkəmli dövlət xadiminin
bu böyük qələm sahibinin timsalında
milli poeziyamıza, onun nümayən-
dələrinə verdiyi yüksək qiyməti xal-
qımız 1982-ci ildə bir daha gördü.
Həmin il oktyabr ayının 26-da
görkəmli şair və dramaturq Hüseyn
Cavidin cənazəsi Uzaq Sibirdən Və-
tənə gətirildi. 
    Qeyd edək ki, XX əsrin istedadlı
simalarından olan Hüseyn Cavid
1882-ci ildə oktyabr ayının 24-də
Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kən-
dində ruhani ailəsində dünyaya göz
açıb. Əvvəlcə mollaxanada oxuyan
Cavid böyük qardaşının yanında
ərəb-fars dillərini öyrənib, sonra
isə o zaman Naxçıvanda açılan
“Tərbiyə” məktəbinə daxil olub.
XX əsrin əvvəllərində Təbrizə ge-
dərək orada Şərq fəlsəfəsi, tarix
və ədəbiyyatı öyrənməyə səy gös-
tərib. Romantik ruhlu gənc Cavid
Türkiyəyə səfəri zamanı oradakı
ali məktəblər, ziyalılar və ədəbi
mühit ilə çox maraqlanıb. 1910-cu
ilin əvvəllərində doğma diyara qa-
yıdan gənc şair Qafqaz şəhərlərində
müəllimliklə məşğul olub, eyni
zamanda mətbuatda şeirləri ilə
çıxış edib. 1919-cu ildə Bakıya
qayıdan Cavid 1937-ci ilədək bu-
rada yaşayıb və dolğun yaradıcılıq
dövrü keçirib. Daim həqiqət, ədalət,
səadət axtarmaq yollarında çırpınan
ədib 1941-ci il dekabrın 5-də vəfat
edib. 
    Hüseyn Cavid şəxsiyyətinə və
yaradıcılığına verilən yüksək qiymət
haqqında düşünərkən böyük ədibin
mərhum qızı Turan xanımın dediyi
bu fikir yada düşür: “Atama əsl bə-
raəti 1981-ci il iyul ayında “Hüseyn
Cavidin 100 illiyi haqqında” qərar-
dan sonra hesab edirəm. Bu, ədalətin
zəfər çalması idi. Bunun üçün mən,
birinci növbədə, Azərbaycan xal-
qının böyük oğlu Heydər Əliyevə
minnətdaram”. 
    Ümummilli liderimizin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə qəbul edilən bu
qərar böyük şair və dramaturqa döv-
lət səviyyəsində verilən yüksək qiy-
mətin parlaq nümunəsi olmaqla, Ca-
vidə münasibətin köklü şəkildə də-
yişməsinin istinad nöqtəsi kimi mə-
dəniyyət və ədəbiyyat tariximizdə
böyük hadisə idi.
    Azərbaycan ədəbiyyatında ro-
mantizm cərəyanının yaradıcıların-
dan biri olan Hüseyn Cavid irsi
janr və forma cəhətdən zəngindir.
O, lirik şeirlərin, lirik-epik, epik
poemaların, Azərbaycan ədəbiyya-
tında ilk mənzum faciə və dramların
müəllifidir. Qüdrətli sənətkarımız
fikir və düşüncələr aləminin həya-
tiliyi, heyrətamizliyi, zərifliyi, əl-
vanlığı, qəlblərə hakim kəsilməsi
ilə ədəbiyyat tariximizə əbədi daxil
olub. 

    Onun fəlsəfi və tarixi fa-
ciələri, ailə-məişət dramları
üslub, yazı manerası, forma
yeniliyi baxımından Azər-
baycan dramaturgiyasında
yeni bir mərhələ yaratdığı
kimi, milli teatr mədəniy-
yətinin inkişafına da qüvvətli
təsir göstərib və “Cavid te-
atrı” kimi səciyyələndirilib.
Onun əsərlərində dövrün
ümumbəşəri, böyük ictimai-
siyasi və mədəni əhəmiyyətə
malik problemləri öz əksini
tapıb.
    “Hüseyn Cavidin 100 il-
liyi haqqında” qərardan sonra
respublikada onun ədəbi ir-
sini daha geniş surətdə öy-
rənmək və xatirəsini əbədiləşdirmək
üçün bir sıra işlər görüldü. Belə ki,
şairin əsərlərinin toplanıb nəşr olun-
ması, müxtəlif teatrlarda tamaşaya
qoyulması, Cavidə həsr olunmuş
monoqrafiyaların, onun əsərlərinin
Azərbaycan, rus, ərəb əlifbası ilə
nəşr edilməsi, Bakı və Naxçıvan
şəhərlərində Hüseyn Cavidə abidə
ucaldılması və ev-muzeylərinin ya-
radılması, eləcə də digər işlərin hə-
yata keçirilməsi ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin dahi ədibə olan
sonsuz ehtiramla imzaladığı qərarla
həyata keçirildi. Adıçəkilən qərardan
sonra Naxçıvan şəhərində Cavidin
vaxtilə qədim Əlixan məhəlləsində
yaşadığı evdə yaradılan ev-muzeyi
bütün cavidsevərlərin ziyarətgahına
çevrildi. 
    Ulu öndərimiz hələ 1992-ci ildə
Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri və-
zifəsində çalışarkən Cavidin 110
illik yubileyinin muxtar respublika
səviyyəsində qeyd olunmasını təşkil
etdi və yubiley tədbirində yadda-
qalan çıxışı ilə şair-dramaturqun
irsinə yüksək qiymət verdi: “Hü-
seyn Cavid XX əsrdə Azərbaycan
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, bü-
tün Türk dünyasının ən görkəmli
simasıdır, təkrarolunmaz bir şəx-
siyyətdir, bir şairdir, bir yazıçıdır.
Onun yaratdığı əsərlər böyük çə-
tinliklərdən keçərək indi artıq ha-
mımız üçün dərslik olubdur və
dərslik olmalıdır”. 
    Daha bir qayğı isə dahi şairə
ucaldılan möhtəşəm məqbərə oldu.
Bu, ulu öndərin Cavidə və onun
timsalında Azərbaycan ədəbiyyatına
və incəsənətinə, daha geniş anlamda,
Azərbaycan xalqına olan sevgi və
ehtiramının ifadəsi idi.
    2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
qayğısı ilə Cavidin ev-muzeyində
əsaslı təmir və bərpa işləri aparıldı.
Muzeyin ekspozisiyası dəyişdirilərək
yenidən quruldu, maddi-texniki ba-
zası zənginləşdirildi.
    Ulu öndər Heydər Əliyevin hi-
mayəsi ilə 2002-ci ildə böyük ədibin
anadan olmasının 120 illik yubileyi
Azərbaycanda geniş qeyd edildi.
Ümummilli liderin layiqli davamçısı,
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev “Hüseyn
Cavidin 125 illik yubileyi haqqın-
da” 2007-ci il 17 aprel tarixli Sə-
rəncamı və bu sərəncama uyğun
olaraq Naxçıvan Muxtar Respub-

likası Ali Məclisi Sədrinin həmin
il may ayının 15-də imzaladığı
Sərəncamla təsdiq edilmiş Tədbirlər
Planına əsasən müxtəlif yubiley
tədbirləri həyata keçirildi. Muxtar
respublikanın ali, orta ixtisas,
ümumtəhsil məktəblərində, mədə-
niyyət müəssisələrində şairin ya-
radıcılığına aid guşələr yaradıldı,
kitab sərgiləri, ədəbi-bədii gecələr,
görüşlər təşkil edildi. 
    Cavidə böyük ehtiramın ifadəsini
cavidsevərlər yenə də gördülər, bu
ehtiramın əbədiliyini təsdiq etdilər.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Böyük Azərbaycan şairi və dra-
maturqu Hüseyn Cavidin 135 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında”
2017-ci il 24 oktyabr tarixli Sərən-
camı Azərbaycan ədəbiyyatı xəzi-
nəsinə tarixi-mədəni dəyərləri bəxş
etmiş qüdrətli söz sənətkarına layiqli
qiymətin təcəssümü kimi dəyər -
ləndirildi. Sərəncamda deyilir:
“O, Şərqin zəngin fəlsəfi-poetik irsi

zəminində yüksələrək və dünya ro-

mantizm ənənələrindən uğurla bəh-

rələnərək Azərbaycan xalqının ədə-

bi-bədii fikir salnaməsinə parlaq

səhifələr yazmışdır. Mütəfəkkir sə-

nətkarın neçə-neçə oxucu və tama-

şaçı nəslinin estetik zövqünü müəy-

yənləşdirən əsərləri bu gün də öz

monumentallığını və yüksək təsir

gücünü qorumaqdadır.

    Totalitarizmin çoxsaylı qurban-

larından biri kimi Cavidin adı doğma

xalqının təfəkküründə obrazlaşmışdır.

Ağır repressiya illərində mənən sar-

sılmadan keçdiyi ibrətamiz həyat

yolu onu yaddaşlarda sənətkar şəx-

siyyətinin bütövlüyünün rəmzinə

çevirmişdir”.

...Bu dünyada tale deyilən
qaçılmaz bir yol var ki, istəsən
də, istəməsən də o yolu getməli,
sarvanı zaman olan ömür karva-
nında yolçu olub öz ömrünü ya-
şamalısan. Və zaman adlı sarvanın
sığalını da, qırmancını da dad-
malısan. Amma elə yaşamalısan
ki, bu karvan sərt qayalara, va-
himəli uçurumlara dirənəndə cis-
mani ömrün yarıda qırılıb qalmalı
olsa da, şərəf və ləyaqətlə bu hə-
yatı başa vurub yaddaşlara, ürək-
lərə, ruhlara köç edə biləsən. Bə-
şəri ideyaları, nurlu amalı ilə
ölməzlik zirvəsinə yüksələn
Hüseyn Cavid kimi... 

    Naxçıvan şəhərindəki Gənc -
lər Mərkəzində “Azərbaycan
İntellektual Birincisi” layihə-
sinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikası turnirinin açılış mə-
rasimi olub. 
    Mərasimdə Naxçıvan  Mux-
tar Respublikası gənclər və id-
man naziri Azad Cabbarov, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər Fondunun
icraçı direktoru Məmməd Babayev
və “İrəli” İctimai Birliyinin sədri
Mirhəsən Seyidovun çıxışları olub.
    Çıxış edənlər vurğulayıblar ki,
ölkəmizdə ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət
gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir.
“Azərbaycan İntellektual Birincisi”
layihəsinin ölkə gənclərinin potensial
intellektinin qiymətləndirilməsi ba-
xımından əhəmiyyəti vurğulanıb.
Bildirilib ki, layihənin əsas məqsədi
gənclərin intellektual fəaliyyətə cəlb
olunması, onların bilik və bacarıq-
larının artırılması, beynəlxalq intel-
lektual yarışlara hazırlanmasıdır.
    Sonra turnirin oyunlarına start
verilib.
    Turnir çərçivəsində muxtar res-
publikanın bütün bölgələrindən
8 komanda 4 intellektual oyunda –
“Xəmsə”, “Nə? Harada? Nə za-
man?”, “Axtar tap” və “Vətəni tanı”

bilik yarışlarında qüvvələrini sına-
yıblar. “Xəmsə” və “Nə? Harada?
Nə zaman?” bilik yarışlarının qa-
libləri Naxçıvan şəhərini təmsil
edən komandalar olub. “Axtar tap”
bilik yarışında Kəngərli rayonunun
komandası, “Vətəni tanı” bilik ya-
rışında isə Şahbuz rayonunun ko-
mandası qalib gəlib.
    Oyunların nəticələrinə görə qalib
komandalar 5-6 dekabr tarixlərində
Bakı şəhərində keçiriləcək final
mərhələsinə vəsiqə qazanıblar.
     Qeyd edək ki, “Azərbaycan İn-
tellektual Birincisi” layihəsinin
Naxçıvan turniri Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ya-
nında Gənclər Fondu, Yeni Azər-
baycan Partiyası Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyi və
“İrəli” İctimai Birliyinin birgə təş-
kilatçılığı ilə keçirilib.

    Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mər-
kəzində keçirilən tədbirdə əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi naziri Cavid
Səfərov çıxış edərək muxtar res-
publikada bu kateqoriyadan olan
şəxslərə göstərilən qayğıdan danışıb.
Bildirib ki, onlara tibbi və sosial
reabilitasiya xidmətləri göstərilir,
müharibə əlilləri minik avtomobilləri
ilə təmin olunur, onların mənzil-
məişət şəraitləri yaxşılaşdırılır, bu
qəbildən olan insanlara təqaüd və
sosial müavinətlər ödənilir. 

 Qeyd edək ki, həmin gün muxtar
respublikanın rayon mərkəzlərində
də Beynəlxalq Əlillər Günü mü-
nasibətilə tədbirlər keçirilib. Təd-
birlərdə Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin və rayon
İcra hakimiyyətlərinin nümayən-

dələri çıxış edərək məhdud fiziki
imkanlı şəxslərin sosial təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlərdən danışıblar.
    Tədbirlərdə, ümumilikdə, məhdud
fiziki imkanlı 1000 şəxsə sovqat
təqdim olunub. Görüşlərdə iştirak
edə bilməyənlərə evlərində baş çə-
kilib, onlara sovqat verilib.
    Məhdud fiziki imkanlı şəxslər
onlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    3 dekabr – Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində məhdud fiziki imkanlı
şəxslərin iştirakı ilə tədbirlər keçirilib.

    AMEA Naxçıvan
Bölməsinin nəzdində
fəaliyyət göstərən Ar-
xeologiya və Etnoqra-
fiya Muzeyi haqqında
“Arxeologiya və Et-
noqrafiya Muzeyi”
(məlumat-bələdçi) ki-
tabçası işıq üzü görüb.
    Yeni nəşrin elmi
məsləhətçiləri – bölmənin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyev və
AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin
Səfərli, elmi redaktoru və ön sözün
müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü
Vəli Baxşəliyev, tərtibçisi isə böl-
mənin Tarix, Etnoqrafiya və Ar-
xeologiya İnstitutunun Arxeoloji
xidmət şöbəsinin müdiri, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəb
Quliyevadır.
    Kitabçanın nəşr olunmasında
əsas məqsəd bölməyə gələn yerli
və xarici qonaqları Naxçıvanın аr-
xeoloji, tarix-memarlıq, təbiət və
mədəniyyət abidələri barəsində dol-
ğun məlumatlandırmaqdır.
    Yeni nəşrin ilk səhifəsində ümum-
milli lider Heydər Əliyevin, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun xalqı-

mızın qədim tarixini təbliğ
edən muzeylərlə bağlı də-
yərli fikirləri verilib. Nəşr-
də, həmçinin Arxeologiya
və Etnoqrafiya Muzeyinin
yaradılması haqqında böl-
mənin Rəyasət Heyətinin
2008-ci il 10 iyul tarixli
qərarı öz əksini tapıb.

Üç bölmədən ibarət olan
kitabçanın “Arxeologiya” adlı ilk
bölməsində Neolit, Eneolit, Tunc,
Dəmir, Antik və Orta əsrlər dövrlə-
rinə aid eksponatlar, “Etnoqrafiya”
bölməsində geyim və məişət əşyaları,
“Muzeyin hədiyyələri” başlıqlı böl-
mədə isə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin muzeyə
bağışladığı muxtar respublikanın 90
illiyi münasibətilə təsis olunmuş
medallar haqqında məlumatlar yer
alıb. 
    Qeyd edək ki, kitabçada hər bir
arxeoloji mədəniyyətə, tarixi dövrə
və elm sahəsinə aid eksponatlarla
bağlı ümumi məlumatlar xronoloji
ardıcıllığa uyğun olaraq fotoşəkillər
ilə birgə öz əksini tapıb.
    Yaxın vaxtlarda kitabçanın ingilis
və rus dillərində nəşrinin hazırlan-
ması da nəzərdə tutulub. 

    XX əsrin 30-cu illəri tariximizin yaddaşına ən ağır illər kimi həkk olundu. Min hiylə, fəsadla qurulan
sovet hakimiyyəti həmin illərdə ölkəmizdə yeni qanun-qaydalar tətbiq
edir, müstəqilliyi əlindən alınmış xalqımızın dilini, dinini, mədəniyyətini,
adət-ənənələrini, tarixini unutdurmağa çalışırdı. “Türk”, “İslam”
sözlərini işlətmək, milli ənənələri xatırladacaq fikirlər söyləmək xəyanət
hesab olunurdu. Sovet işğalından sonra həyata keçirilən qırğınlara bax-
mayaraq, xalqın ziyalıları hələ də azadlıq eşqi ilə yaşayırdılar. İşğal
rejimini qəbul etməyən görkəmli ziyalılar kütləvi şəkildə məhv edilirdi.
Həmin repressiyalar 1937-ci ildən başlayaraq daha da kəskinləşdi.
Minlərlə insan “xalq düşməni” adı ilə damğalanıb həbs olundu, qətlə
yetirildi. Repressiya dövrünün qurbanlarından biri də Azərbaycan ədə-
biyyatının görkəmli siması, bəşəri ideyalar tərənnümçüsü, xalqını daim
azad görmək istəyən Hüseyn Cavid idi. Uzaq Sibirdə sürgün həyatına
məhkum edilən Hüseyn Cavid öz əzmi və iradəsini, sabaha olan ümidini
itirmədi, bir gün azadlığa qovuşacağına inandı. Özünə nəsib olmasa da,
ruhu azadlığa qovuşdu...Rəssam Həbibə Allahverdiyeva



    Azərbaycanda 42 növ həmərsin
bitkisi var. Bunların 36-sı yabanıdır.
Sənaye üçün 2 növ daha əhəmiy-
yətlidir. Bunlar qəhvəyi və qırışıq
həmərsinlərdir. 20-25 il ömrü olan
qəhvəyi həmərsin 2 metrə qədər
boyu olan kollar halında bitir. 
    Çiçəkləri açıq və tünd-çəhrayı
rəngdə olmaqla, ətirlidir. Meyvəsi
avqust-sentyabrda yetişir. Meyvənin
tərkibindəki C vitamini yetişmə
müddətində daha da artır. Ona görə
də yetişmiş meyvələr  şaxtalar dü-
şənədək yığılmalıdır. Onu da bildirək
ki, bitkinin meyvələrinin tərkibindəki
C vitamini birinci dəfə 1931-ci ildə
tapılmışdır. Lakin bundan çox əvvəl
Rusiyada həmərsin bitkisinin mey-
vələrindən hazırlanan dərmanla diş-
lərin dibindən qanaxmaya, yəni  
C-avitaminoza qarşı müalicə tətbiq
edilirdi. 

     Öz zəngin tərkibinə görə həmər-
sinin insan sağlamlığı üçün saymaqla
bitməyən  A, B1, B2, P, K və C vita-
minləri, zülal, minerallar, potasyum,
sodium, maqnezium, kalsium və fos-
forla zəngindir. Belə ki, bitkinin  tər-
kibində C vitaminin miqdarına görə
əsl “çempiondur”. Fitoterapevt hə-
kimləri həmərsini “təbii vitamin-
 mineral kompleksi” adlandırırlar.
Həmərsinin meyvəsindən, çiçəyindən
dəmlənmiş çay immuniteti gücləndirir,
iltihabi proseslərin qarşısını alır, so-
yuqdəymə zamanı olduqca xeyirlidir.

O, sinir sistemini sakitləşdirir, böy-
rəklərdə və öd kisəsində daşların
əmələgəlmə riskini azaldır, mədə ağ-
rılarını götürür, ürək-damar xəstəlikləri
üçün faydalıdır, iştahanı açır, qan
təzyiqini aşağı salır, maddələr mü-
badiləsini normallaşdırır, orqanizmin
ümumi tonusuna müsbət təsir göstərir.
Xüsusilə qış fəslində müntəzəm isti-
fadə etmək daha xeyirlidir. Bu ərəfədə
orqanizmin vitaminlərə olan tələba-
tının bir qismini həmərsin bitkisi ilə
təmin etmək mümkündür.
     Həmçinin həmərsin çayı  damarları
təmizləyir və möhkəmləndirir, qanaz-
lığı zamanı kömək edir. Həmərsin
çayını gün ərzində 2-3 dəfə 1/2 stəkan
(100 ml) olmaqla qəbul etmək olar.
Çaya zövqə görə bal əlavə etməklə,
onun faydalı xüsusiyyətlərini daha da
artıra bilərik. Lakin nəzərə almaq la-
zımdır ki, balı isti çaya əlavə etmək

olmaz. Bu halda onun faydası kəskin
azalır. Həmərsinin  çiçəyindən dəm-
lənmiş çay qızdırmaya qarşı təsiredici
vasitədir. Bu çay immun sistemini
stimullaşdırır və möhkəmləndirir, bak-
teriya əleyhinə təsir edir, iltihabı azaldır. 
    Xalq təbabətində bu bitkinin mey-
vəsindən arıqlamaq üçün də istifadə
etmək olar. Bunun üçün 1 litr qaynar
suya 3 xörək qaşığı həmərsin mey-
vəsi əlavə etməli və 12 saat saxla-
nılmalıdır. İki həftə ərzində hər gün
yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl bir
stəkan içməklə istənilən nəticəni
əldə etmək olar.
     Digər faydalı bitkilər kimi hə-
mərsindən də qədərində istifadə et-
mək lazımdır. Xüsusilə mədə xorası
olan insanlar bu bitkidən məhdu-
diyyətlə istifadə etməlidirlər.  Əgər
hər hansı xroniki xəstəlik varsa, bu
çayı qəbul etməzdən əvvəl həkimlə
məsləhətləşmək lazımdır. Çünki bəzi
xəstəliklər zamanı həmərsin çayının
qəbulu ziyanlı ola bilər. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

    – Öncə sizi tanıyaq: həkim
Anar İbrahimov kimdir?
    – Babək rayonunun Nehrəm
kəndində doğulmuşam. 1999-
2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Tibb fakültəsində
təhsil almış, nefroloq olaraq in-
terna keçmişəm. Elə həmin il
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəs-
təxanasının Urologiya şöbəsində
uroloq-nefroloq kimi  fəaliyyətə
başlamışam. 2011-ci ildə Ankara
Universiteti Tibb fakültəsinin İbn
Sina Xəstəxanasının Urologiya
şöbəsində işləməklə yanaşı, orada
təhsilimi davam etdirmişəm. Hə-
min illərdə Ankara Dismorfoloji
Simpoziumu, Türk, Balkan Uroloji
konqreslərində və urologiya üzrə
müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmi-
şəm. Nəhayət, 2017-ci ildə təh-
silimi tamamlayaraq yenidən doğ-
ma iş yerimə qayıdıb uroloq-cər-
rah kimi fəaliyyətə başlamışam.
    – Maraqlıdır,  yüksəkixtisaslı
həkim hansı keyfiyyətlərinə görə
digərlərindən fərqlənir?
     – Yüksəkixtisaslı həkim 6 il
ümumi tibb təhsilini aldıqdan sonra
ixtisas təhsilini keçib konkret bir
sahə üzrə ixtisas əldə edən həkim-
lərə deyilir.  Tibb fakültəsini bitirən
hər kəs həkimdir, lakin həkim kon-
kret sahə seçəcəksə, 3-4 il həmin
sahədə assistentlik etməlidir. Yalnız
bundan sonra cərrah, oftalmoloq,

pediatr, ginekoloq və
sair ola bilərlər. Yəni
yüksəkixtisaslı hə-
kim işinin öhdəsin-
dən gələ bilən, öz sa-
həsinin eksperti olan
həkimlərə deyilir. Bu
həkim qrupunun
ümumi fərqləndirici
xüsusiyyəti budur ki,
onlar  təhsillərini
müəyyən pillədə davam etdirirlər.
Amma bu, o demək deyil ki, digər
həkimlər yaxşı mütəxəssis ola bil-
məzlər. İşinin ustası olan hər bir
həkim ekspertdir, kamil mütəxəs-
sisdir.
    – Çalışdığınız şöbədə nəzəri
bilikləri tətbiq etmək üçün hansı
şərait var?
     – Urologiya şöbəsi pasiyentlərin
xəstəxanada ən çox üz tutduqları
sahələrdən biridir. 11 palatalı, 33
yerlik şöbəyə rəhbərlik edən Zəbur
Bağırov da tanınmış həkimləri-
mizdəndir. Burada, həmçinin Zakir
Abbaslı, Xaspolad Tutayuq kimi
təcrübəli həkimlər, 7 orta tibb işçisi
fəaliyyət göstərir. Müasir texno-
logiyalar sayəsində burada həm
müayinə, həm də müalicə üsulları
təkmilləşib. Belə ki, şöbədə bu
gün daha dəqiq diaqnoz qoyulur,

lazım gəldikdə mürəkkəb cərrahi
əməliyyatlar aparılır. Tibb elminin
nailiyyətlərinin qısa zamanda təc-
rübədə tətbiq edilməsi əhali ara-
sında uroloji xəstəliklər üzrə əlil-
liyin azalmasına şərait yaradır. 
     Burada nəzəri biliklərin prakti-
kada tətbiq edilməsi üçün geniş
imkanlar var. Şöbə və kabinələr
fəaliyyətlərinə uyğun kadr və tibbi
avadanlıqlarla təchiz olunub. Möv-

cud tibbi ava-
danlıqlarla həm
a m b u l a t o r
müayinə, həm
də stasionar
müalicə aparılır.
Böyrəklər, üret-
ra, prostat vəzi
xəstəliklərinin
m ü a y i n ə s i ,
konservativ və

operativ müalicəsi, açıq, endosko-
pik, TUR, laparoskopik nefrekto-
miya, pieloplastika, prostatektomiya
və digər əməliyyatlar həyata keçi-
rilir. Xəstəxananın laboratoriyasında
diaqnostika – kliniki, biokimyəvi,
hormonal müayinələr aparılır.
    – Gənc kadrlar əmək fəaliy-
yətinə başladığı ilk vaxtlarda çə-
tinliklərlə də üzləşə bilərlər. Yəqin
ki, siz də istisna deyilsiniz?
    – Bəli, elə vaxtlar olub ki, han-
sısa diaqnozu qoymaqda çətinlik
çəkmişəm. Bu zaman təcrübəli
həmkarlarımla məsləhətləşmişəm.
Çünki səhv diaqnoz qoymaqdansa,
ümumi rəyə gəlmək daha doğru-
dur. Bu normal haldır və əksər
ölkələrin səhiyyə ocaqlarında məhz
bu məsləhət-məşvərət, yəni kon-
silium üçün həkimlərin ayrıca
otaqları olur. Bu, bizdə də vardır.

Birgə konsilium ilk cərrahi əmə-
liyyatı aparmaqda mənə çox böyük
fayda verdi. Belə ki, Sədərək ra-
yonundan olan 77 yaşlı xəstə üzə-
rində TUR əməliyyatı uğurla hə-
yata keçirildi və xəstə tam sağalmış
halda evə buraxıldı. Bu, digər
əməliyyatlar üçün də stimul oldu. 
    Konsiliumlarda öyrəndiklərim
bir də odur ki, peşəkar həkim sa-
vadlı olmaqdan başqa, həm pe-

şəkar psixoloq, həm vicdanlı insan,
həm də hamı ilə dil tapa bilən
ünsiyyətcil biri olmalıdır. Çalış-
dığım xəstəxanada belə təcrübəli
həkimlərlə çiyin-çiyinə işləmək
mənim üçün xoşdur. Ağır anları
xəstəsi ilə bərabər yaşayan, onu
xilas etməyə çalışan,  həyativacib
qərarlar qəbul edən təcrübəli hə-
kimlərimiz çoxdur. Onlardan öy-
rəndiyim budur ki, bu müqəddəs
sənətdə professionallıq çox önəm-
lidir, amma insanlarla münasibət,
qarşılıqlı hörmət, prinsiplərə sadiq
qalmaq və dürüstlük bunlardan
da önəmlidir.
    Çalışdığım qısa zaman kəsi-
yində əvvəlki iş yerlərimlə mü-
qayisələr aparıb həkimlərimizin
bilik və bacarıqlarının başqala-
rından heç də az olmadığına bir
daha inanmışam. Bu əminlik onu
deməyə imkan verir ki, xəstələrin
maddi və mənəvi əziyyətlər ba-
hasına müalicə üçün uzaq ün-
vanlara üz tutmalarına daha eh-
tiyac yoxdur. Doğma Naxçıva-
nımızda onların müalicəsi üçün
hər bir şərait vardır. Yetər ki,
sağlamlığınızı bizim həkimləri-
mizə etibar edəsiniz!
    – Müsahibə üçün sağ olun!
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     “Naxçıvan” Universitetində Peda-
qogika və psixologiya kafedrasının
təşkilatçılığı ilə “Müəllim- tələbə mü-
nasibətlərinin pedaqoji aspektləri” möv-
zusunda konfrans keçirilib. Konfransı
giriş sözü ilə ali təhsil ocağının rektoru,
professor İsmayıl Əliyev açaraq müəl-
lim-tələbə münasibətlərində diqqət edil-
məsi lazım olan məqamlardan danışıb.
Bildirilib ki, müəllim tələbələrlə sə-
mimi ünsiyyət saxlamalı, onlarla əmək-
daşlığa və humanist prinsiplərə söy-
kənən münasibətlər qurmalıdır. Tədris
etdiyi fəndən asılı olmayaraq, hər bir
müəllim pedaqogika və psixologiya
elmlərini bilməli, tələbələrə  şəxsiyyət
kimi yanaşmalı, onların fərdi psixoloji
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq dərsini
qurmağı bacarmalıdır. 
    Konfransda Pedaqogika və psi-
xologiya kafedrasının müəllimləri
Təranə Əliyevanın “Müəllim-tələbə
münasibətləri təlimin səmərəliliyinin
əsas komponenti kimi”, Aygün Rüs-
təmovanın “Müəllim-tələbə müna-
sibətlərinin psixoloji əsasları” və hə-
min kafedranın müdiri Nəzakət Yu-
sifovanın “Müəllim-tələbə münasi-
bətlərində pedaqoji ustalığın rolu”
mövzularında məruzələri dinlənilib. 
    Bildirilib ki, təhsil islahatlarının
tələblərinin yerinə yetirilməsində,
ilk növbədə, müəllim təlimin yeni
texnologiyalarını mənimsəməli, yeni
proqram və dərsliklərdən bəhrələn-
məyi, son elmi yenilikləri tətbiq et-
məyi bacarmalıdır. 

    Son illər həkimlərimiz qonşu Türkiyə Respublikasında təhsillərini
davam etdirdikdən sonra ölkəmizə qayıdaraq uğurla fəaliyyət gös-
tərirlər. Belə həkimlərdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanası Urologiya şöbəsinin uroloq-cərrahı Anar İbrahimovdur.
Əvvəlcə onu qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi tərəfindən uroloji xidmətin koordinasiyasına ciddi nəzarət
edilməsi, bu sahədə kadr hazırlığına diqqətin daha da artırılması
səhiyyə müəssisələrində uroloq ixtisası üzrə kadr çatışmazlığının
aradan qaldırılmasına şərait yaradıb. Anar həkim də belə kadrlardan
biridir. Həmin gənc həkimlə söhbətimizdə də bu, bir daha öz
əksini tapdı.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərq Döyüş Sənəti Federasiyasının
yetirməsi böyük uğura imza atıb. 

Belə ki, Bakı şəhərində universal
döyüş üzrə peşəkarlar arasında bey-
nəlxalq turnir keçirilib. İdmançımız
Razzaq Əliyev Gürcüstan idmançısı
Erekle Maradze ilə qarşılaşıb. Gərgin
keçən döyüş idmançımızın qələbəsi
ilə yekunlaşıb. 

    Qeyd edək ki, bu Razzaq Əliyevin üçüncü peşəkar döyüşündə üçüncü
qələbəsidir.
    Beynəlxalq turnirdə Şərq Döyüş Sənəti Federasiyasının məşqçi-
müəllimi Xəyal Abdullayev də hakim kimi iştirak edib və o, bir neçə dö-
yüşdə əsas hakim funksiyasını yerinə yetirib.

 Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən yük-
səkixtisaslı həkim briqadalarının dəvət
olunaraq muxtar respublikamıza gəlməsi
və aztəminatlı ailələrdən olan xəstələrin
başqa ünvanlara üz tutmadan müayi-
nəsinin və cərrahiyyə əməliyyatlarının
təşkili davam etdirilir. 

    

    Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Of-
talmologiya Mərkəzinin oftalmoloq-cərrahı
Fərəh Abduləliyeva və Naxçıvan Muxtar
Respublika Xəstəxanası Oftalmologiya şö-
bəsinin müdiri həkim-oftalmoloq Səidə Hü-
seynova Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxana-
sında yerli tibb işçiləri ilə birgə xəstələri
tibbi müayinədən keçiriblər. Həkimlər tərə-
findən görmə orqanının bütün növ xəstəlik-
ləri – gözün refraktiv qüsurları, torlu qişa
xəstəlikləri, şəkərli diabetin göz fəsadları,
çəpgözlük, görmə orqanının zədələri, iltihabi
xəstəliklərin diaqnostika və müalicəsi aparılıb.
Gün ərzində 83 nəfər müayinədən keçirilib.
Cərrahi müdaxiləyə ehtiyacı olan 3 nəfər
əməliyyat üçün Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasına dəvət olunub. 
    Səyyar aksiyada göstərilən xidmətlərdən,
əsasən, uşaqlar, eləcə də ahıllar istifadə
ediblər. Rayonun Kolanı kənd sakini Nazilə
Həsənova bildirib ki, gözlərində yaranmış
problemlə bağlı aparılan müayinələrdən sonra
qoyulan diaqnoza uyğun ona müvafiq tibbi
təyinat yazılıb, müalicəsini rayon xəstəxa-
nasında davam etdirəcəkdir.
     Şada kəndindən Fərrux Nəbiyevin iki övladı
müayinədən keçirilib. O, övladlarını başqa
yerlərə aparmadan Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasında pulsuz müayinə etdirdiyinə
görə minnətdarlığını bildirib.
    Növbəti müayinələrin gələn ay Sədərək
və Şərur rayonlarında keçirilməsi nəzərdə
tutulub. 

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi,

döngə 1, ev 16-da yaşayan Qurbanova Zərri
Nəsir qızının adına olan MH-0025566 seriya
nömrəli çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.

Şəhər və 
rayonlar 

Səpilən 
sahə

o cümlədən

buğda arpa

1. Şərur rayonu 5010,0 4698,0 312,0

2. Babək rayonu 8342,0 5517,0 2825,0

3. Ordubad rayonu 1533,0 719,0 814,0

4. Culfa rayonu 4898,0 4010,0 888,0

5. Kəngərli rayonu 4088,0 1960,0 2128,0

6. Şahbuz rayonu 1030,0 1008,0 22,0

7. Sədərək rayonu 1844,0 1334,0 510,0

8. Naxçıvan şəhəri 881,8 693,0 188,8

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 27626,8 19939,0 7687,8

hektarla


