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Aprelin 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban
Əliyeva və ailə üzvləri İslam dünyasının əsas müqəddəs şəhəri Məkkədə ümrə ziyarətində
olublar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri
xüsusi zəvvar libası geyinərək Əl-Həram məscidinə gəldilər.

Ziyarətgahın yüksək səviyyəli din xadimləri dövlətimizin başçısını mehribanlıqla
qarşıladılar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və onu müşayiət edən şəxslər Kəbənin ətrafına
dolanıb təvaf etdilər və məsciddə namaz qıldılar. Prezident İlham Əliyev, xanımı
Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Kəbəyə daxil oldular, burada da namaz qıldılar.

Sonra Səfa və Mərvə təpələrinin ziyarəti başlandı. Azərbaycan Prezidenti və ailə
üzvləri bu iki təpə arasındakı məsafəni İslam dininin ayinlərinə uyğun olaraq yeddi dəfə
qət etdilər.

Ümrə ziyarəti başa çatdıqdan sonra dövlətimizin başçısı Əl-Həram məscidini seyr
etdi.

Azərbaycan Prezidentinə məscid haqqında ətraflı məlumat verildi.

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18
dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi istiqamətində
görülən işlər muxtar respublika sakinləri tərəfindən insan amilinə, onun
layiq olduğu səviyyədə yaşamasına qayğı kimi dəyərləndirilir.

    Sədərək Rayon Məşğulluq Mərkəzinin keçirdiyi növbəti əmək yar-
markasında bu barədə geniş danışıldı. Tədbiri giriş sözü ilə açan
Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Həsən Nəsirov dedi ki, əhalinin iş
yeri tapmasında əmək yarmarkalarının rolu böyükdür və bu sosial
tədbirin keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. 2014-cü ildə
rayonda 4 əmək yarmarkası keçirilib. Məşğulluq Mərkəzində 137 nəfər
işaxtaran qeydiyyata alınıb və onlardan 112 nəfəri daimi işlə təmin
olunub. Rayonda mütəmadi təşkil olunan belə yarmarkalar müvafiq
dövlət proqramlarının icrası istiqamətində atılan addımlardandır. Növbəti
əmək yarmarkası ərəfəsində rayon Məşğulluq Mərkəzinin əməkdaşları
yenə də idarə, müəssisə və təşkilatlarla əlaqə saxlayıb, bütün təşkilatlarda
boş iş yerlərinin mövcudluğunu araşdırıblar. Məlum olub ki, bu gün
Sədərəkdə 9 təşkilatda 95 boş iş yeri vardır.
    Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Yusif Seyidov
çıxış edərək qeyd etdi ki, ötən illər ərzində muxtar respublikanın bütün
bölgələrində, eləcə də Sədərək rayonunda təşkil olunan əmək yarmar-
kalarında işaxtaran vətəndaşlara boş iş yerləri təklif olunmaqla yanaşı,
onların mövcud əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə kurslara
və haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunması da təmin edilib. Sərhəd
bölgəsi Sədərək rayonu əhalisinin məşğulluğunun gücləndirilməsi, işax-
taranlarla işəgötürənlər arasında birbaşa əlaqələrin yaradılması və
məşğulluq orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi isti-
qamətində təşkil edilən əmək yarmarkaları mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
    İşaxtaran vətəndaş Rizvan Əliyev çıxışında bildirib ki, belə tədbirlər
əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır, xüsusilə gənclərin müvafiq işlə
təmin olunmaq imkanlarını artırır. O, növbəti əmək yarmarkasının
təşkilinə görə minnətdarlığını bildirib.
    Yarmarkada 21 nəfərə işə göndəriş verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Cari ilin ilk əmək yarmarkası keçirilib

    “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin
sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Proqram”a uyğun
olaraq, Naxçıvan şəhərində genişmiqyaslı
tikinti-quruculuq işləri aparılır, əhalinin ra-
hatlığına xidmət edən müasir infrastruktur
yaradılır. Bu sahədə görülən işlərin tərkib
hissəsi olaraq nəqliyyatın sıx olduğu yerlərdə
yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin inşasına
da xüsusi diqqət yetirilir, əhalinin təhlükəsiz
və rahat hərəkəti təmin edilir. 

    Aprelin 7-də Naxçıvan şəhərinin “Azər-
baycan” küçəsində yeni yerüstü piyada keçidi
istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov piyada keçi-
dinin açılışını bildirən lenti kəsmiş, yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur. 
    Bildirilmişdir ki, yerüstü piyada keçidi
Əcəmi Seyrəngahı Mədəniyyət və İstirahət
Kompleksi ilə Heydər Əliyev Sarayı isti-

qamətində və əksinə piyadaların təhlükəsiz
hərəkətinə imkan verəcəkdir. Müasir və
milli memarlıq üslubunda inşa olunan yer-
üstü piyada keçidinin ümumi uzunluğu 55,
eni 2,6 metrdir. 6 sütun üzərində qurulmuş
keçidin yolun hərəkət hissəsindən hündür-
lüyü isə 4,6 metrdir. Burada müasir işıq-
landırma və təbii havalandırma sistemləri
quraşdırılmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri yol-nəqliyyat sisteminin

təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülən bu
işlərin sakinlərin rahatlığına xidmət etməklə
yanaşı, həm də Naxçıvan şəhərinin memarlıq
quruluşuna xüsusi görkəm bəxş etdiyini bil-
dirmiş, piyada keçidinin inşasında əməyi
olanlara təşəkkür etmiş, gələcəkdə də şəhərin
müəyyən hissələrində piyada keçidlərinin
inşa edilməsinin zəruri olduğunu bildirmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan şəhərində yerüstü piyada keçidi istifadəyə verilmişdir

    Dünən Heydər Əliyev Muzeyində
Naxçıvan Tibb Kolleci tələbələrinin
iştirakı ilə açıq dərs keçilib. 
    Açıq dərsdə kollecin müəllimi
Qadir Həsənli “Ölkəmizin tibb el-
minin və tibb təhsil sisteminin
Heydər Əliyev mərhələsi” mövzu-
sunda danışaraq bildirib ki, bütün
mənalı ömrünü Azərbaycanın in-
kişafına, tərəqqisinə həsr edən
xalqı mı zın ümummilli lideri Heydər
Əliyev insanların qəlbində özünə
əbədi abidə ucaldıb. Ulu öndərin
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki
dövründə ölkəmizin qüdrəti həyatı-
mızın bütün sahələri ilə yanaşı, həm
də milli səhiyyə sisteminin inkişaf
səviyyəsi ilə ölçülüb.
    Qeyd olunub ki, Azərbaycan sə-
hiyyəsinin inkişafında misilsiz xid-
mətlər göstərən və xalqın sağlamlıq
məsələlərinə qayğısını əsirgəməyən
ümummilli lider Heydər Əliyev in-
sanların sağlamlığını dövlətin və cə-
miyyətin sağlamlığı hesab edirdi.
Həm 1969-1982-ci illərdə respubli-
kamıza rəhbərlik edərkən, eləcə də
1982-1987-ci illərdə SSRİ-nin rəh-
bərlərindən biri olarkən ulu öndər
Heydər Əliyev səhiyyəmizin misilsiz
yüksəlişini, əsrlərə bərabər tərəqqisini
təmin edib. Əbədiyaşar liderimiz sə-
hiyyə sisteminin inkişafı ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsinə möv-
cud tibbi obyektlərin abadlaşdırıl-

ması, yeni səhiyyə müəssisələrinin
yaradılması, əhalinin kütləvi dispan-
ser qeydiyyatına alınması və sahə
həkimlərinin işinin fəallaşdırılması
məsələlərindən başlayıb. Dahi rəhbər
Heydər Əliyev ölkəmizdə sağlamlıq
zonaları və istirahət evlərinin yara-
dılmasına, abadlaşdırma işlərinin
aparılmasına, mövcud səhiyyə ocaq-
larının profilinin genişləndirilməsinə
ciddi əhəmiyyət verirdi. Həmin dövr-
də rayonlarda, xüsusən ucqar dağlıq
və dağətəyi bölgələrdə səhiyyənin
inkişafına xüsusi diqqət yetirilirdi.
Ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində
həmin rayonlarda ixtisaslı həkimlərin,
xüsusən kardioloq, onkoloq, gine-
koloq, ftiziatr, nevropatoloq, sanitar
həkim və epidemioloqların, orta ix-
tisas təhsilli tibb işçilərinin və şəfqət
bacılarının çatışmazlığı kəskin hiss
olunurdu. Bu problemin həlli üçün,
ilk növbədə, Tibb İnstitutuna tələbə
qəbulunun sayı artırıldı, ucqar yaşayış
məntəqələrindən gələn abituriyentlər
üçün güzəştlər tətbiq edildi. Bu, bi-
lavasitə dahi şəxsiyyətin öz təşəbbüsü
idi. Məhz bu təşəbbüs sayəsində
bölgələrin səhiyyə müəssisələrində
kadr çatışmazlığı aradan qaldırıldı. 
    Vurğulanıb ki, görkəmli dövlət
xadiminin ikinci dəfə siyasi haki-
miyyətə qayıdışından sonra da sə-
hiyyə sahəsi ölkəmizdə prioritet sa-
hələrdən olub. Müstəqil Azərbay-

canın səhiyyə quruculuğunda həyata
keçirilən tədbirlər muxtar respubli-
kamızda da möhtəşəm uğurlarla
yadda qalıb. Ötən 20 il ərzində mux-
tar respublikamızın ən ucqar kənd -
lərində həkim ambulatoriyaları, feld-
şer-mama məntəqələri tikilərək və
ya əsaslı şəkildə yenidən qurularaq
əhalinin istifadəsinə verilib. Muxtar
respublikanın bütün rayon mərkəz-
lərində müasir və ən son tibbi ava-
danlıqlarla təchiz edilmiş xəstəxa-
nalar fəaliyyət göstərir. Təbii ki, ra-
yon və kəndlərimizdə səhiyyə ocaq-
larının tikilib istifadəyə verilməsi,
onların maddi-texniki bazasının möh-
kəmləndirilməsi, kadr potensialının
yaradılması – bütün bunlar muxtar
respublikada əhaliyə göstərilən sə-
hiyyə xidmətinin keyfiyyətini də
yaxşılaşdırmağa imkan verir. Bunun
nəticəsidir ki, muxtar respublika
əhalisinin Naxçıvandan kənarda
müayinə və müalicə olunmasına eh-
tiyac qalmayıb. 
    Qeyd olunub ki, müasir Azər-
baycan Respublikasının memarı olan
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
ideyaları ölkənin tibb elmi və tibb
təhsili sisteminin, eləcə də Azərbay-
can səhiyyəsinin sarsılmaz dayağı,
ilhamverici qüvvəsidir.
    Açıq dərsdən sonra kollecin tə-
ləbələri muzeyin ekspozisiyası ilə
tanış olublar.

“Ölkəmizin tibb elminin və tibb təhsil sisteminin Heydər Əliyev
mərhələsi” mövzusunda açıq dərs
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    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi bu ilin mart ayında da
fəaliyyətini əhalinin tələbatına uyğun qurmuş, plan proqnoza
tam əməl edilmişdir. Qaz nəqlinin fasiləsiz və itkisiz təşkili
üçün istismar edilən avadanlıqların və boru xətlərinin sazlığı
daim nəzarətdə saxlanılmışdır. İstehsalat təlimatına və tərtib
edilmiş tədbirlər planına əsasən, ötən ay istismarda olan qaz
kəmərlərinə və tənzimləyici qurğulara texniki baxış keçirilmiş,
aşkar olunan nöqsanlar aradan qaldırılmışdır. Mənzillərin,
ictimai təyinatlı binaların və digər obyektlərin daxili qaz kə-
mərləri, avadanlıqları mütəmadi olaraq yoxlanılmış, nəzarət-
ölçü cihazlarına texniki xidmət göstərilmişdir. Yoxlamalar
zamanı yararsız vəziyyətdə olan 217 qaz sayğacı istismardan
çıxarılmış və yeni sayğaclar quraşdırılmış, təbii qazın təsdiq
edilmiş texnoloji rejimə uyğun nəqli təmin olunmuşdur.
    Qış mövsümündə təbii qaza olan tələbatın artması qaz
nəqli sisteminin daha artıq yüklənməsinə səbəb olur. Buna
görə də qaz təsərrüfatı sistemi bu dövrdə gərgin işləyir. Bu
amil nəzərə alınaraq mart ayında da bir sıra işlər görülmüş,
sistemin normal istismarı təmin edilmişdir. Bu dövrdə birliyin
şəhər və rayon Qaz İstismarı idarələrinin qəza dispetçer xid-
mətlərinə istehlakçılar tərəfindən ünvanlanan 1490 çağırışa
uyğun müvafiq tədbirlər görülmüş, 2177 halda qaz sızmasının
qarşısı alınmışdır.
    Muxtar respublikada həyata keçirilən quruculuq tədbirləri
və yeni fərdi evlərin tikilməsi qaz abunəçilərinin sayının da
artmasına səbəb olur. Mart ayında daxil olan müraciətlər
əsasında yerlərdə yeni qaz xətləri çəkilmiş və birləşmələr
aparılmışdır. Ötən ay yeni qazlaşdırılan mənzillərin, fərdi
evlərin və müxtəlif təyinatlı obyektlərin sayı 53 olmuşdur.
Bu dövrdə yol tikintisi, yenidənqurma və abadlaşdırma
işlərinin aparılması ilə əlaqədar 11 min 113 paqonometr
müxtəlif diametrli qaz xətti çəkilmişdir. Həmçinin təbii
qazdan səmərəli istifadə qaydalarının izah olunması, təhlü-
kəsizlik tədbirlərinə əməl edilməsi və israfçılıq hallarına yol
verilməməsi məqsədilə reydlər keçirilmiş, istehlakçılara təbii
qazdan istifadə qaydaları izah olunmuş, aşkar olunan kənar
müdaxilələrin qarşısı alınmışdır. 
    Kadr potensialının artırılması, qaz istismarı sahəsində
çalışanların ixtisas dərəcəsi və peşəkarlıq səviyyəsinin yük-
səldilməsi də diqqətdə saxlanılmışdır. Hazırda şəhər və rayon
Qaz İstismarı idarələrinin bir qrup işçisi Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində “Qaz təsərrüfatı avadanlıqlarının
istismarı və təmiri üzrə nəzarətçi - çilingər” kursuna cəlb
olunmuşdur. 
    Abonentlərin təbii qazla təmin olunması, xidmətin key-
fiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən
tədbirlər növbəti aylarda da davam etdiriləcəkdir.

“Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyinin
mətbuat xidməti

Yaşayış məntəqələri fasiləsiz mavi 
yanacaqla təmin olunur

Burda tarix yaşayır,
Burda tarix qorunur.

ŞŞ ərur rayonunun Tənənəm kəndi
qədimliyini yaşadan və maddi-

mədəniyyət nümunələri ilə seçilən ya-
şayış məntəqələrindəndir. Naxçıvanda
ən qədim insan məskəni sayılan və
dəniz səviyyəsindən 1500 metr yük-
səklikdə olan Qazma mağarası kənddən
3 kilometr cənub-şərqdə yerləşir. Era-
mızdan 100-120 min il əvvələ aid
edilən bu abidənin nəinki Azərbaycan,
həmçinin dünya arxeologiyasında ilk
insan məskəni kimi özünəməxsus yeri
vardır. 
    Kəndin yuxarı hissəsində Piri-Sü-
leyman ziyarətgahı var. Vaxtilə həmin
qəbir abidəsinin üzərində hansı dövrə
və kimə aid olduğunu göstərən kitabə
olub və bu kitabədə “Piri-Süleyman”
yazıldığı aydınlaşıb.
    Hazırkı ərazidən, eləcə də ətraflardan
aşkar olunmuş yaşayış yerlərinin qa-
lıqları, nekropollar da sübut edir ki,
kənd çox qədim insan məskənidir. Tə-
nənəm yaşayış yeri eyniadlı kəndin
əhatəsində yerləşir və ərazidə tapılmış
çəhrayı rəngdə bişirilmiş şirli və sadə
saxsı qab məmulatları Tənənəm yaşayış
yerinin XIV-XVIII əsrlərə aid olması
qənaətini təsdiqləyir.
    Hər tərəfdən dağlarla əhatə olunan
qaya üzərində yerləşmiş “Cənnətqaya”
yaşayış yeri də kəndin tarixinin öyrə-
nilməsində mühüm əhəmiyyətə malik-
dir. Adıçəkilən yerə tutduğu ərazinin
adı ilə “Ağzirət”, yaxud “Qəsəbə” də
deyirlər.
    Tənənəmin tarixinin qədimliyinə
daha bir sübut e.ə. II, bizim eranın III
əsrinə aid edilən və kəndin cənub-
şərq qurtaracağında, uzunsov bir tə-
pənin üzərində yerləşən Tənənəm
nekropoludur. 

Müasirlikdən nəsibini
alan kənd

RR ayon mərkəzindən 24 kilometr,
Naxçıvan-Sədərək avtomagis-

tralından 9 kilometr aralıda yerləşən
Tənənəmə bir az kənardan tamaşa edən-
də kəndi sanki qucaqlamış hündür dağ
daha əzəmətli görünür. Dərələyəz sil-
siləsinin şimal-qərb yamacında, Tənə-
nəmdən 750 metr şərqdə yerləşən bu
dağın hündürlüyü 1623 metrdir və ilin
çox vaxtı zirvəsi qarlı olur.
    Tənənəmin flora və faunası, heyvanat
aləmi də zəngindir. “Qarouş” adlı ərazidə
dağ keçisi, dağ qoyunu, ayı, bəbir,
qaban gəzir, kəkliklər, göyərçinlər uçur,
dağlarında ələyəz, əvəlik, çiriş, ağ pen-
cər, qırxbuğum, kəklikotu və sair dərman
bitkiləri bitir. 
    Kəndə daxil olarkən əvvəlcə iki-
mərtəbəli məktəb binası diqqəti cəlb
edir. Bu təhsil ocağını bitirənlərin ço-
xunun xoş sədası elm ocaqlarından,
dövlət idarəçiliyi orqanlarından, isteh-
salatın müxtəlif sahələrindən gəlir. 
    Kənd məktəbinin direktoru Nazim
Eyvazovun dediklərindən:
    – Dövlət qayğısından bizim kəndə
də pay düşüb. Bir neçə il bundan əvvəl
istifadəyə verilmiş 192 şagird yerlik
məktəbimiz 11 sinif otağından, fizika
və kimya laboratoriyalarından, fənn ka-
binələrindən ibarətdir. Digər ümumtəhsil
məktəblərində olduğu kimi, bizim təhsil
ocağında da elektron lövhəli iki sinif
otağı yaradılıb, 5 ədəd kompüter dəsti
quraşdırılıb müəllim və şagirdlərin is-
tifadəsinə verilib. Kitabxanamızda 3
min ədəd dərslik və bədii ədəbiyyat
var.
    Onu da öyrəndik ki, ötən dərs ilində
məktəbi 7 şagird bitirib, onlardan 4-ü
ali məktəb tələbəsi adını qazanıb. Mək-
təbdən xoş təəssüratla ayrılıb kənd mər-
kəzinə gəldik. Burada inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəlik, kitabxana,
klub, tibb məntəqəsi,  ATS, poçt bölməsi
yerləşir. 
    Bir vaxtlar kənd adamlarının əlçat-
maz arzu hesab etdikləri telefon xəttinin
çəkilişi də reallığa çevrilib. Bu gün tə-
nənəmlilər internet xidmətindən də ye-
tərincə bəhrələnirlər. 

Tükənməz bu kəndin varı, 
dövləti

İİ nzibati ərazi dairəsi üzrə nüma-
yəndə Həsən Qafarovla kənd mər-

kəzində görüşdük. O dedi ki, kənd
adamları əkinçilik, meyvəçilik, hey-
vandarlıq və arıçılıqla məşğul olurlar.
2014-cü ildə də bu sahələr kənd adam-
larının iqtisadiyyatına xeyli gəlir gətirib:
510 ton taxıl, 29 ton kartof, 100 ton tə-
rəvəz, 150 ton meyvə istehsal olunub.
    Bütün həyətlərdə gözəl meyvə bağ-
ları vardır. Hər il bazarlara keyfiyyətli
məhsul çıxarılır. Meyvəçilikdən söhbət
düşəndə icra nümayəndəsi 80 yaşlı Sə-
riyyə Allahverdiyevanın adını xüsusi
vurğuladı. Dedi ki, onun bişirdiyi tut
doşabının əvəzi yoxdur. Bu el ağbirçəyi
ilə görüşüb həmsöhbət olduq. Səriyyə
nənənin söylədiklərindən:
    – Gözümü açandan həyətimizdə iri
gövdəli tut ağacları görmüşəm. Tut mü-
haribə illərində insanlara gərək olub,
onları aclığın caynağından xilas edib.
Şirni, şəkər tapılmadığından çayı tut
qurusu ilə içmişik. Dərdlərin dərmanı,
yaraların məlhəmi olan tut doşabı bu
yerlərdə daha çox bişirilir. Həkimlərin
sicilləmə dərmanla dolu reseptlərinə
pul xərcləməkdən daha sərfəlisi, vallah,
tut doşabıdır. Doşabı və ondan hazırlanan
xörəkləri yeyənlər heç bir xəstəlik tap-
mazlar. Əvvəllər qış aylarında daha
çox xəşil, tərhalva bişirilərdi ki, onlar
doşabsız olmazdı. Qaraciyəri ağrıyan
adamlara da səhər-səhər qədərində doşab
içməyi məsləhət görürlər. Əvvəllər ürəyi
xəstə olanların dadına tut qurusu çatardı.
Neçə ki ömrüm var, tut doşabı bişirə-
cəyəm. Kim bilir, bəlkə də, elə bu sinnə
çatmağımın səbəbi daha çox tut qurusu
yeməyim, tut doşabı içməyimdir.

Xalçalar analarımızın ürəyinin
hərarətidir

UU zun illər burada, əsasən, pa-
yız-qış aylarında hər evdə hana

qurular, xalça toxunar, qızlara cehiz
hazırlanardı. Xalçaların hər birinin də
öz naxışı və öz müəllifi olardı. Ona
görə də yalnız xalqımıza məxsus xalçalar
bizdən başqa heç kəsə sirr verməmişdi.
İllər ötdükcə müasir elmi-texniki yeni-
liklərin tətbiqi, xalçaların sənaye üsulu
ilə toxunması bu qədim sənətə fərdi
ehtiyacı bir qədər azaltdı. Amma zaman
sübut edir ki, xalqın hələ qədimlərdən
yaratdığı nə varsa, o, bu gün də öz qiy-
mətini saxlayır. Bəlkə də, elə bu sə-
bəbdəndir ki, dövrümüzə gəlib çatan
xalçaçılıq sənəti bu gün də Tənənəmdə
analarımızın, nənələrimizin əlinin sığalı
ilə, ürəyinin istisi ilə yaşadılır. Təbii
ip, boya, əriş, arğac vasitəsilə yaranan
xalçalar öz keyfiyyəti ilə də əvəzolun-
mazdır. Milli mədəniyyətimizi və xalq
sənətini bir nəsildən digərinə daşıyanlar
zaman-zaman gözəl xalçalar toxuyub
araya-ərsəyə gətiriblər. Kənddə yaşayan
hətta gənc qızların belə, bu sənətə
marağı çoxdur. Son illər qədim el sə-
nətinin biliciləri xalça toxumaq üçün
məşğulluq orqanları ilə müqavilələr
bağlayıb dəzgah, alətlər, əriş, arğac və
rəngli iplər alırlar.
    Əsasən, kiçikölçülü xalçaların yalnız
Naxçıvan diyarına aid naxışlarla to-
xunmasına diqqət yetirilir. Təkcə keçən
il kənd sakinləri Güllər Salmanova və
Məlahət Həsənova hər biri 2, Nazilə
Allahverdiyeva isə 1 xalça toxuyaraq
rayon Məşğulluq Mərkəzinin xətti ilə
satış-sərgilərə təqdim ediblər.
    Səltənət Həsənova xalçaçılığın sir-
lərini qızlarına, nəvələrinə də həvəslə

öyrədir. Xalçaçı qadının əl işləri doğrudan
da tərifəlayiqdir. Onun dediklərindən:
    – Xalçalarımızın bənzərsizliyinin bir
sirri də bu dağ kəndində bəslənilən qo-
yun-quzuların yunundadır. Həmin yun-
dan əyrilib hasilə gətirilən iplər yeddi
rəngin minbir çeşidinə bürünüb ev-ev
xalçalara daşınır, palazlara hopdurulur.
Belə xalça-palazlar kənd evlərinin Gü-
nəşə açılan pəncərələrindən daha cazi-
bədar görünür. Analarımızın, nənələri-
mizin ürəyinin hərarəti, barmaqlarının
izi yaşayan bu xalçalar əvəzsiz sənət
əsərləridir. Bizim vəzifəmiz isə qədim-
dən xalqımıza məxsus olan bu sənətin
indiki dövrdə yaşadılması, gələcək nə-
sillərə çatdırılmasıdır.

Çox yaşamağın hikməti

DD ağlar arasında, yaşıllıqlar qoy-
nunda yerləşən Tənənəm əsr-

lərdir ki, sakinlərini öz nemətləri ilə
yaşadır. Tanrı təmiz dağ havası, dupduru
bulaq suyu, uzun ömür qismət edib bu
kəndin sakinlərinə. Hazırda Tənənəmdə
yaşı 80-100 arasında, hətta 100-dən
çox olan 40-a yaxın sakin yaşayır. Bu-
rada təbiətin sehri adamı heyrətləndirir.
Tənənəmlilər uzunömürlülüyün səbəbini
kəndin təbiətində, bu yerlərin saf ha-
vasında, suyunda görürlər. 
    102 yaşlı Bəyim Qəribova dedi ki,
qocalıq bir köynəkdir, çalış əyninə gey-
mə, geysən, çıxara bilməzsən, bu kənddə
“qocaldım” deyib, qocalığa əl verəni
görməmişik. Hansı yaşda olursa-olsun,
adamlar əkin-tikindən, mal-qaraya qul-
luqdan qalmır, yoruldum demirlər. Qa-
raqayadan qalxan Günəşi də ilk salam-
layan qocalar olurlar. Onlar halal zəh-
mətdən güc alır, gümrahlıq tapırlar. 
    90 yaşlı Əli Salmanov bildirdi ki,
bu kənddə hər kəs illik ruzisini malından,
heyvanından, bağından, bağçasından,
əkindən, biçindən tədarük edir. Qışa
vaxtında hazırlaşırıq ki, şaxta düşəndə,
dağların başını qar alanda heç nədən
korluq çəkməyək. 
    Tənənəmin ahıl sakinlərindən biri
də 95 yaşlı, nəvəli-nəticəli Qəndab nə-
nədir. Kənddə hamı onu dilli-dilavər,
hazırcavab, adət-ənənələrimizin bilicisi
kimi tanıyır. Qəndab nənə deyir ki, əv-
vəllər toxumu yerə ağsaqqallar, kəndin
sayılıb-seçilən kişiləri səpərdilər. Çünki
torpaq halallıq sevir, gərək toxumu
halal kişi səpsin ki, bolluq olsun. Kəndin
qoca kişiləri payız gələnə yaxın hətta
dağların döşlərini, yamacları cütlə şum-
layar, öküzlə, kəllə tapanlayar, buğdanı
torpağa əllə səpərdilər. Biçinlə, döy-
məklə, sovurmaqla isə cavanlar məşğul
olardılar. Toxumu torpağa əlibərəkətli,
torpağın dilini bilən adam əkirdisə,
onda hamı inanırdı ki, sünbülün dəni
bol olacaq, xırmanda buğda tayları bir-
birinə söykənəcək.
    Tənənəmlilər həm də sinədəftərdirlər.
Burada kimi dindirsən, çoxlu xalq ya-
radıcılığı nümunələri danışacaq, hər
kəlməbaşı bir el misalı çəkəcək, fikir-
lərini ata-babalarımızdan bu günümüzə
gəlib çatmış müdrik kəlamlarla, afo-
rizmlərlə izah etməyə çalışacaq.

Közərən ocaqlar

Düşünürsən: buraların necə də
gözəl mənzərələri, özünəməxsus

adət-ənənələri var. Ucsuz-bucaqsız
meşə likləri, bərəkətli torpağı, gözox-
şayan gəzəllikləri, könülaçan və züm-
zümə ilə axan bulaqları, kəhrizləri olan
kənddə yaşamaq dünyanın ən böyük
xoşbəxtliklərindəndir. Tənənəm kəndinin
sakinləri kimi...

- Cəfər ƏLİYEV

Ulu dağların daş sinəsinə söykənən qədim yurd yerimiz: Tənənəm
Jurnalistin qeydləri  Meliorasiya və irriqasiya sisteminin inkişafını təmin

etmədən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında artım
əldə etmək mümkün deyil. Bu səbəbdən də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Komitəsinin kollektivi mart ayında suvarma mövsümünə
hazırlıq işlərini intensiv şəkildə davam etdirmiş, hidro-
texniki qurğular, xüsusilə nasos stansiyaları istismara
hazır vəziyyətə gətirilmişdir. 

    Komitənin rayon Suvarma Sistemləri idarələri tərəfindən
ötən ay 14 kilometr kanal, 49,4 kilometr ara arxları və 5,1 ki-
lometr kollektor lildən təmizlənmiş, 7,72 kilometr yeni
suvarma xətti çəkilmiş, 4,12 kilometr suvarma xətti isə təmir
olunmuşdur. Torpaqların yuyulmasının qarşısının alınması
məqsədilə çay və selovlarda 1,7 kilometr, Araz çayında isə
2,1 kilometr məsafədə sahilbərkitmə işləri aparılmışdır.
Hazırda Heydər Əliyev Su Anbarının sol sahil kanalının ət-
rafında yeraltı suvarma şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilir.
Bu dövrdə yaşayış məntəqələrində 1,76 kilometr yeni içməli
su xətti də çəkilmiş, 1,9 kilometr kaptaj tikilmiş, 7,29 kilometr
içməli su xətti isə təmir olunmuşdur. Həmçinin Şərur rayonunun
Oğlanqala kəndini içməli su ilə təmin etmək üçün yeni su-
bartezian quyusu qazılmış, Babək rayonunun Payız kəndində
isə yeni kaptaj tikilmişdir.
    Subartezian quyuları həm içməli su, həm də suvarma
suyuna olan tələbatın ödənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Ötən ay muxtar respublika ərazisində 38 subartezian
quyusu təmir olunmuş, 7 subartezian quyusunda yeni nasos
quraşdırılmışdır. Kəhrizlər İdarəsinin kollektivi də mart
ayında işini səmərəli qurmuş, 2 kəhrizdə təmir işlərini başa
çatdırmışdır. Hazırda 6 kəhrizdə bu işlər davam etdirilir. 
    Muxtar respublika əhalisinin içməli su təminatının yaxşı-
laşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
Yaşayış məntəqələrində su-kanalizasiya şəbəkələrinin qurulması
tədbirləri mart ayında da davam etdirilmiş, Naxçıvan şəhərində
150 ev birləşməsi aparılaraq sayğac quraşdırılmışdır. Layihə
çərçivəsində Culfa rayonunda sutəmizləyici qurğunun tikintisi
davam etdirilmiş, drenaj və birləşdirici su xətləri çəkilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı Komitəsinin kollektivi yaşayış məntəqələrinin və
əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırmasını bundan
sonra da diqqət mərkəzində saxlayacaq, “Kənd təsərrüfatı
ili”nə öz töhfələrini verəcəkdir.
                                                 Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Komitəsinin mətbuat xidməti

“Kənd təsərrüfatı ili”ndə meliorasiya və
su təsərrüfatı işləri geniş vüsət almışdır

Tənənəm kənd tam orta məktəbi
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  7 aprel – Ümumdünya Sağlamlıq Günü ilə
əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitə-
sinin təşkilatçılığı ilə “Gənclərin sağlamlığı gə-
ləcəyin sağlamlığının təminatıdır” mövzusunda
tədbir keçirilib.

    Tədbiri komitə sədrinin müavini Aytən Məmməd -
ova açaraq “Sağlam ailənin təməli və milli dəyərlər”
mövzusunda çıxış edib. Bildirilib ki, hər il Ümum-
dünya Sağlamlıq Gününün qeyd olunması bəşəriyyət
üçün prioritet sayılan problemləri bir daha gündəmə
gətirir. Məhz bugünkü tədbirin keçirilməsində əsas
məqsəd də gənclərimizə sağlam həyat tərzini aşıla-
maq və zərərli vərdişlərin törətdiyi fəsadlar haqqında
ətraflı məlumat verməkdən ibarətdir. Qeyd olunub
ki, əhalinin, xüsusilə də gənclərin sağlamlığının
qorunması, tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da
yaxşılaşdırılması həyata keçirilən sosial-iqtisadi si-
yasətin başlıca istiqamətlərindən olaraq, daim döv-
lətin diqqət mərkəzindədir. Son illər muxtar res-
publikada səhiyyə sahəsində aparılan islahatlar nə-
ticəsində əhalinin sağlamlığının qorunması istiqa-
mətində bir sıra mühüm işlər görülüb, o cümlədən
tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazası əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşdırılıb, yeni-yeni tibb müəssisələri
tikilərək istifadəyə verilib. Bütün bunlarla bərabər,
gənclərin sağlamlıqlarının mühafizəsi üçün elə on-
ların da üzərlərinə bir sıra vəzifələr düşür. Əxlaqi
keyfiyyətlərə sahib olmaq, zərərli vərdişlərə doğru
getməmək, idmanla məşğul olmaq, bir sözlə, düzgün
həyat tərzi seçmək gənclərin başlıca vəzifələrindən
olmalıdır.
    Aytən Məmmədovanın sözlərinə görə, gənclər
zərərli vərdişlərə meyillidirlərsə, gələcəkdə ailə mü-

nasibətlərinin qorunub saxlanmasında problemlər
yaranacaqdır ki, bu da cəmiyyətimizdə sağlam ailənin
formalaşmasına maneçilik törədəcəkdir. Buradan gö-
rünür ki, zərərli vərdişlər təkcə hər hansı gəncin
daxili və fiziki problemi deyil, ümumiyyətlə, cə-
miyyətin fundamentinə böyük təhlükədir. 
    Sağlamlığın təməli yeniyetməlik dövründə qoyulur
və bütün həyatboyu insanı izləyir. Sağlam ailənin
formalaşmasında da bu amil əsasdır. Bundan əlavə,
xalqımızın ailə dəyərlərinə sahib olub ondan yarar-
lanmaq, həm fərdi, həm də ailə həyatında bu dəyərlərə
hörmətlə yanaşmaq elə mənəvi sağlamlığın qorunması
deməkdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının hə-
kim-terapevti Arif Rzayev “Sağlam gənclər sağlam
gələcəkdir” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki,
gənclərin sağlam həyat tərzi yaşamaları üçün onlar
arasında idmanın, sağlamlığın təbliği, sağlamlığın
qorunması yollarının izahı, zərərli vərdişlərə qarşı
maarifləndirmə işinin aparılması, sağlamlıq ruhunun
artırılması və asudə vaxtın səmərəli keçirilməsi yol-
larının aşılanması vacibdir. Bugünkü dövrdə, mənfi
informasiyaların tez bir zamanda yayıldığı əsrimizdə
gənclər çalışmalıdırlar ki, düzgün istiqamətə yönəl-
sinlər, zərərli vərdişlərdən uzaq olsunlar, dövlətin
onların sağlam koordinatlar əsasında bir vətəndaş
kimi yetişmələri üçün yaratdığı şərait və imkanlardan
maksimum istifadə etsinlər.
    Sonda tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb,
müvafiq mövzuda broşürlər paylanılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin

mətbuat xidməti

Gənclərin sağlamlığı sağlam gələcəyin təminatıdır

    Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında” 11
fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamında
deyilir: “Vasif Adıgözəlov Azərbay-
canın zəngin musiqi sənəti salna-
məsinə yeni səhifələr yazmış şəxsiy -
yət lərdəndir. Bəstəkarın xalq mah-
nıları və muğam ənənələri zəminində
dünya musiqisinin mühüm nailiy-
yətlərindən bəhrələnməklə ayrı-ayrı
janrlarda meydana gətirdiyi çoxsaylı
əsərlər Azərbaycan xalqının mədəni
sərvətlər xəzinəsində özünə məxsus
layiqli yer tutur”. 
    Vasif Adıgözəlovun 80 illik yu-
bileyinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında keçirilməsi ilə əlaqədar
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 18 fevral 2015-ci
il tarixli Sərəncamı ilə Tədbirlər
Planı təsdiq edilib. Tədbirlər Pla-
nında “Azərbaycan bəstəkarlığının
inkişafında Vasif Adıgözəlovun rolu”
mövzusunda konfransın keçirilməsi,
görkəmli sənətkarın bəstəkar, pe-
daqoq və fəal ictimai xadim kimi
hərtərəfli fəaliyyətinə həsr olunmuş
tədbirlərin təşkili, tematik verilişlərin
və qəzet materiallarının hazırlan-
ması, musiqi məktəblərində bir dərs
saatının Vasif Adıgözəlovun yara-
dıcılığına həsr olunması nəzərdə
tutulub.
    Vasif Adıgözəlov Azərbaycan
musiqi mədəniyyəti tarixində hər-
tərəfli və zəngin yaradıcılıq yolu
keçmiş görkəmli sənətkarlarımız-
dandır. Böyük bəstəkar 1935-ci il
iyul ayının 28-də Bakıda məşhur
muğam ustası Zülfüqar Adıgözəl -
ovun ailəsində dünyaya göz açıb.
Görkəmli bəstəkar öz xatirələrində
uşaqlıq və gənclik illərini belə xa-
tırlayaraq yazırdı: “Mən Azərbay-
canda muğam məktəbinin yaradı-
cılarından biri olan Zülfü Adıgö-
zəlovun ailəsində dünyaya göz aç-

mışam. Kiçik yaşlarımdan tar, ka-
man, muğam sədası altında böyü-
müşəm. Məktəbə gedəndə atamın
fikri qəti idi: “Milli musiqi, muğa-
mat sənin qanındadır, amma sən
fortepiano sinfinə daxil olmalısan
ki, onun vasitəsi ilə Qərb musiqisinə
yiyələnəsən”.
    Filosoflar nahaq demirlər ki, hər
bir istedadın meydana çıxması sənət
möcüzəsidir. Tale elə gətirir ki, orta

məktəbi bitirəndən sonra, 1953-cü ildə
Vasif Adıgözəlov Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasına daxil olaraq bəs-
təkarlıq üzrə Qara Qarayevin, fortepiano
üzrə Simuzər Quliyevanın sinfində
təhsilini davam etdirir, 1959-cu ildə
həmin təhsil ocağını iki ixtisas üzrə
bitirir. O, görkəmli bəstəkar Qara
Qarayevin sinfində oxuduğu illəri
40 il sonra belə xatırlayırdı: “Orta
məktəbi bitirdikdən sonra mən bəs-
təkarlıq şöbəsinə, Qara Qarayevin
sinfinə daxil oldum. Onun sinfində
aldığım hər bir dərs mənim üçün
bir aləm idi. Qara müəllimin sinfində
sənətə yiyələnməklə yanaşı, bizim
dünyagörüşümüz artır, erudisiyamız
zənginləşirdi. Dünya musiqi mədə-
niyyətinin inciləri ilə, görkəmli mu-
siqiçilərlə tanış olurduq”. 
    Vasif Adıgözəlov zəmanəmizin
böyük bəstəkarı Qara Qarayevə olan
məhəbbət və ehtiramını bütün ömrü
boyu qəlbində yaşadan sənətkar idi.
Özü də həmişə böyük iftixarla de-
yirdi: “Bu böyük insanı unutmaq
mümkün deyil. O, yaddaşımızdan
heç bir zaman silinməyəcək... Hə-
yatımda nəyə nail olmuşamsa, yalnız
ustadıma minnətdaram!” Dahi bəs-
təkar Qara Qarayevin sevimli tələ-
bələri olan bu sənətkarlar – Xəyyam
Mirzəzadə, Vasif Adıgözəlov, Arif
Məlikov, Musa Mirzəyev, Oqtay
Zülfüqarov, Sevda İbrahimova, Fi-
rəngiz Əlizadə, Tofiq Bakıxanov,
Polad Bülbüloğlu və başqaları müəl-
limlərinin fədakar əməyini doğrult-
dular və Azərbaycan musiqi mədə-
niyyətinə gözəl əsərlər bəxş etdilər.
    Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığı
janr müxtəlifliyi, forma rəngarəng -
liyi ilə seçilən və xalq musiqisindən
qaynaqlanan melodiyaları ilə diqqəti
cəlb edir. Bəstəkarın bir-birinə bən-
zəməyən, ürəkləri riqqətə gətirən
melodiyaları, janr əlvanlığı ilə seçilən
musiqi əsərləri xalqımızın həyatı,

sevinci və kədəri, düşüncələri, əh-
val-ruhiyyəsi ilə bağlıdır. Vasif Adı-
gözəlov musiqisində xalq mahnıla-
rının, muğam musiqisinin təsiri özü-
nü göstərir.
    Bəstəkar müxtəlif janrlarla ya-
naşı, musiqili səhnə əsərlərinə də
bütün yaradıcılığı boyu müraciət
edib. Onun simfonik, vokal-sim-
fonik, irihəcmli instrumental əsər-
ləri, kino musiqisi, mahnıları ilə
yanaşı, səhnə əsərləri də yaradıcı-
lığında mühüm yer tutur. Onun ilk
irihəcmli əsərlərindən hesab olunan
“Ölülər” operası (1962) Cəlil Məm-

mədquluzadənin eyniadlı tragiko-
mediyası əsasında yazılıb. 1963-cü
ilin 11 noyabrında Azərbaycan Ope-
ra və Balet Teatrının səhnəsində
tamaşaya qoyulub. Bu operadan
uzun illər sonra görkəmli bəstəkar
“Natəvan” (2003) operasını yazır.
Bu opera Azərbaycan ədəbiyyatının
klassiki, şairə Xurşidbanu Natəvanın
həyatına həsr olunub. Bəstəkarın
bu operasında Natəvan obrazı ilə
yanaşı, məşhur fransız yazıçısı Alek-
sandr Dümanın, Qasım bəy Zakirin,
Xasay bəy Usmiyevin də obrazlarını
görürük. Hər iki opera görkəmli
bəstəkarımızın ədəbiyyatımıza, ta-
nınmış şəxsiyyətlərimizə, ədəbi in-
cilərimizə məhəbbətindən yarandığı
üçün dəyərli əsərlərdir. Ümumiy-
yətlə, Vasif Adıgözəlov yaradıcılı-
ğına müraciət edərkən onun zəngin
ədəbiyyatımızdan bəhrələnərək ya-
zılan musiqi əsərləri xüsusilə diqqəti
cəlb edir. Bəstəkarın hələ gənc ikən
yazdığı “Xəsis” (“Hacı Qara”) ope-
rettası belə əsərlərdən hesab oluna
bilər. M.F.Axundzadənin  komedi-
yası əsasında yazılmış bu operet-
tanın libretto müəllifi Şəmsi Bə-
dəlbəylidir. Bəstəkar Ramiz Mus-
tafayevlə birgə yazılmış bu əsərin
ilk tamaşası 11 iyul 1958-ci ildə
olub. 
    Hər iki bəstəkarın tamaşa üçün
işlədikləri mahnılar operettaya şən
əhval-ruhiyyə gətirib. Bu operet-
tadakı mahnıların sözünün müəllifi
isə görkəmli şair Əliağa Kürçaylıdır.
Bəstəkarın “Hacı Qara” operetta-
sından sonra yazdığı musiqili ko-
mediyalar öz dəst-xətti ilə seçil-
məklə ona şöhrət gətirib. Azərbay-
can Musiqili Komediya Teatrının
repertuarından uzun müddət düş-
məyən bu tamaşalar bəstəkarın bu
janrda gözəl əsərlər yazmaq iste-
dadını bütün dolğunluğu ilə özündə
əks etdirir. Şair Əliağa Kürçaylının

“Nənəmin şahlıq quşu” (1971),
“Boşanaq, evlənərik” (1976), dra-
maturq Firudin Aşurovun “Lənət
şeytana” (1984), Xalq yazıçısı Ana-
rın “Aldın payını, çağır dayını”
(2005) kimi musiqili komediyaları
bəstəkarın səhnəmiz üçün yazılmış
gözəl əsərlərindəndir. “Boşanaq,
evlənərik” musiqili komediyası
ölkə mizin bir sıra teatrlarında, o
cümlədən 1982-ci ildə rejissor Baxşı
Qələndərli tərəfindən Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrında da
uğurla səhnəyə qoyulub. Tamaşada
Xalq artistlərimiz Sofya Hüseynova,

Yasəmən Ramazanova, Rövşən Hü-
seynov, Həsən Ağayev, Şirzad Abu-
talıbov və başqaları maraqlı obrazlar
yaradıblar. Bəstəkar bir sıra dram
əsərlərinə də maraqlı musiqilər bəs-
tələyib. Xalq yazıçısı Mirzə İbra-
himovun “Bəşərin komediyası, ya-
xud Don Juan” əsəri (1977) belə
tamaşalardandır. Teatr bədii yara-
dıcılığın ən geniş yayılan növü kimi
insan mənəviyyatının formalaşma-
sında böyük gücə malikdir. Teatr
tamaşalarının daha təsirli, bədii ob-
razların daha inandırıcı olmasında
isə musiqinin rolu əvəzsizdir.
    Bəstəkarın 4 oratoriyası: “Odlar
yurdu”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Ça-
naqqala-1915”, “Qəm karvanı”, 3
kantatası, 4 simfoniyası, 6 instru-
mental konserti, kino musiqisi gör-
kəmli sənətkarın məhsuldar və gər-
gin yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi
olmaqla musiqi mədəniyyətimizin
ölməz əsərlərindəndir. Bu musiqi
əsərlərində Vasif Adıgözəlovun
yaradıcı lığı üçün parlaq melodizm,
muğamın improvizasiyalı inkişa-
fından irəli gələn forma xüsu -
siyyətləri, poliritmiya, tembr xüsu-
siyyətlərinin səciyyəviliyi insanı
valeh edir. 
    Vasif Adıgözəlovun kino musiqisi
öz janr müxtəlifliyi ilə seçilir. Bu
filmlərin içərisində cizgi filmləri,
bədii filmlər, sənədli filmlər, musiqili
filmlər vardır. Bütün bunlar sənət-
karın özünüifadə bacarığını göstərir.
Həm də bu filmlərin adları tamaşa-
çıya yeni söz deyir: “Balaca çoban”
(cizgi filmi), “Aktrisanın təbəssümü”,
“Cazibə qüvvəsi”, “Hər şey olduğu
kimi – Əminə Dilbazi”, “Xidmət

lifti”, “Həyat bizi sınayır”, “Kişi
sözü”, “Qəribə əhvalat”, “Lahıc”,
“Mahnı qanadlarında”, “Məhəbbət
oratoriyası”, “Skripkanın sərgüzəşti”,
“Şərikli çörək”, “Zülfü ocağı” və
sair. Kinoşünaslar hər bir filmin
uğurlu olmasında musiqinin rolunu
yüksək qiymətləndirirlər. Bu film-
lərin hər birinin sevilməsində
görkəm li bəstəkarın yaradıcılıq zəh-
mətini görürük. Xüsusilə uşaqlar
üçün çəkilmiş “Balaca çoban”,
“Skripkanın sərgüzəşti”, “Şərikli çö-
rək” filmlərinin melodiyaları insanı
vəcdə gətirir. Hamımızın dəfələrlə
baxdığı “Şərikli çörək” filmində
uşaqların çətin, fərəhsiz həyatına öz
musiqisi ilə sevinc, inam, işıq gətirən
Vasif Adıgözəlov insanı düşündürür.
Əbədi çətinlik, fərəhsiz günlər ola
bilməz, qarşıda gözəl günlər durur.
Bütün bunları bəstəkar filmdə öz
musiqi dili ilə deyir və aşılayır.
    Vasif Adıgözəlovun mahnıları bu
gün sevilə-sevilə oxunur. Bəstəkarın
“Bakı”, “Təkcə səndən xoşum gəlir”,
“Mən gəzirəm hər yanı”, “Gözlə-
məsin, neyləsin?”, “Şuşam”, “Qə-
rənfil”, “Naz-naz”, “Unutdu məni”,
“Şair, nə tez qocaldın” və başqa
mahnıları hamımızın sevdiyi nəğ-
mələrdir. Bəstəkarın sözlərinə musiqi
yazdığı şairlər də çoxdur. 
    Görkəmli bəstəkarın yaradıcılığı
dövlət tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilib, o, 1973-cü ildə “Əməkdar
incəsənət xadimi”, 1989-cu ildə
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq
görülüb. 1980-ci ildən professor
kimi gənc musiqiçilərin yetişməsində
böyük rolu olan bəstəkar 1990-cı
ildə Dövlət mükafatı laureatı olub.
Görkəmli bəstəkar 1995-ci ildə “Şöh-
rət”, 2006-cı ildə “İstiqlal” ordenləri
ilə təltif olunub. 
    Vasif Adıgözəlov 2006-cı il sen -
tyabr ayının 9-da vəfat edib. 
    Adıgözəlovlar nəsli Azərbaycan
musiqisinə görkəmli simalar bəxş
edib. Zülfü Adıgözəlov, Vasif Adı-
gözəlov, Rauf Adıgözəlov (qardaşı).
Bu gün bu yolu bəstəkarın oğlu
Yalçın Adıgözəlov layiqincə davam
etdirir.
    Zəngin sənət ömrü yaşamış və
daim xalqına bağlı olan Vasif Adı-
gözəlovun musiqisi bu gün də in-
sanlara vətənpərvərlik, sevinc, inam,
sevgi duyğuları bəxş edir. Bu mə-
nada, sənətkar bu gün də bizim
müasirimizdir.

Görkəmli bəstəkar və pedaqoq

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF)
şöbələri tərəfindən maarifləndirici təd-
birlərin keçirilməsi davam etdirilir. 

    Növbəti maarifləndirici tədbir
Sədərək rayonunda keçirilib. Tədbiri
Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinin
Ümumi şöbəsinin müdiri Samil Kazım -
ov açıb.
    Tədbirdə DSMF-nin Sədərək Rayon
Şöbəsinin müdiri vəzifəsinin müvəqqəti
icraçısı Araz Musazadə sosial sığorta
haqqı ödənişlərinin gələcək pensiya
təminatındakı mühüm əhəmiyyətindən,
elektron xidmətlərin tətbiqinin sosial
müdafiə sistemində təsirinin yüksək
olmasından danışıb.
    Qeyd edilib ki, Dövlət Sosial Mü-
dafiə Fondunun genişləndirilmiş in-
formasiya-kommunikasiya şəbəkəsi
vasitəsilə hər bir sığortaolunana fərdi
hesabında  əks olunan pensiya kapitalı,
iş yerləri üzrə məcburi dövlət sosial
sığorta haqqı barədə məlumatları ma-
neəsiz əldə etmək imkanı yaradılıb
ki, bütün bunlar işləyənlərin  işəgö -
türənlər üzərində ictimai nəzarətinin
daha da güclənməsinə istiqamətlənib.
Sığorta-pensiya sistemində ödənilmiş
məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının
əsas meyar olduğunu nəzərə alaraq,
vətəndaşlar öz fərdi hesablarında mə-

lumatların tam əks olunmasında ma-
raqlı olmalıdırlar.
     Diqqətə çatdırılıb ki, fondun internet
səhifəsində yaradılmış elektron xidmətlər

bölməsinə daxil olan istənilən vətəndaş
öz fərdi hesabı barədə məlumat ala,
eləcə də pensiya kalkulyatoru vasitəsilə
öz pensiyasını hesablaya bilər.
    Hazırda fond tərəfindən əhaliyə 10
növ elektron xidmət göstərilir. Nəzərdə
tutulan digər elektron xidmətlərin is-
tifadəyə verilməsi üçün hazırlıq işləri
görülür.
    Bildirilib ki, muxtar respublikada
avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı sis-
temi fəaliyyət göstərir. Yaşa görə əmək
pensiyası hüququ yaranmış vətəndaş
real vaxt rejimində dərhal pensiya tə-
yinatı hüququnu reallaşdıra bilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən
elektron sənəd mübadiləsinin daha da
təkmilləşdirilməsi,  informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının tətbiqi
nəticəsində idarəetmənin səmərəliliyinin
artırılması istiqamətində tədbirlər davam
etdirilir. 
    Sonda torpaq mülkiyyətçilərini ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb.
           

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

mətbuat xidməti

Elektron xidmətlər vətəndaşların pensiya təyinatı 
hüquqlarını dərhal reallaşdırmalarına imkan verir

     Hər bir görkəmli sənətkarın müəllimi, sevdiyi insan, dostu haqqında
dediyi fikri çox zaman onun haqqında söyləmək olur. Görkəmli bəstəkarın
müəllimi Qara Qarayev haqqında dediyi fikri bu gün onun üçün söyləmək
olar: “Bu böyük insanı unutmaq mümkün deyil. O, yaddaşımızdan heç bir
zaman silinməyəcək...”

Əli RZAYEV

Vasif Adıgözəlov – 80

    Bu il görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, Xalq artisti, Əməkdar
incəsənət xadimi, dövlət mükafatı laureatı, professor Vasif Zülfüqar
oğlu Adıgözəlovun anadan olmasından 80 il ötür.
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Meyvə və üzüm bağlarında
    Aran bölgələrdə meyvə bağ-
larında suvarma aparılmalı, dağ-
lıq bölgələrdə isə budama işləri
başa  çatdırılmalıdır. Dağlıq böl-
gələrdə meyvə bağlarında tez-
yetişən sortlarda vegetasiya in-
kişafı müşahidə edildikdə bar
orqanlarını, aran bölgələrdə isə
hava şəraitindən asılı olaraq açıl-
mış çiçəklərin şaxtadan mühafizə
edilməsi məqsədilə cərgə arala-
rında şaşkalar yandırılır, çətin
yanıb alışan bitki qalıqları, küləş,
peyin və ya yaş odunla tüstü-
ləndirmə aparılır.
    Dağlıq bölgələrdə gecoyanan
meyvə ağaclarında, az məhsuldar
sortlarda sortdəyişmə aparmaq
məqsədilə calaq vurulması davam
etdirilir. Məhsuldar sortlardan
meyvə tingləri tədarük edilir və
yeni bağlar salınır.
    Üzüm bağlarında tənəklərin
üstü açıldıqdan sonra quru bu-
dama və dərmanlama aparılır (1
faizli DNOK və 2 faizli Nitro-
fenlə), digər aqrotexniki işlər
davam etdirilir. Şpaler tipli bağ-

larda beton dirəklər və məftillər
təmir edilir. Tənəklərin dibi açılır,
şeh kökləri kəsilib çıxarılır və
suvarma aparılır. Cərgəarası şum-
lanır və şırım açılır. 

Əkinçilikdə
    Yaz əkinlərinin aparılması
üçün torpaq sahələri bitkilərin
sələfinə uyğun olaraq, növbəli
əkin sisteminə əməl edilməklə
seçilir, şum qaldırılır. 

Payızlıq taxıl əkinləri suvarılır.
Əkin sahələrində müşahidələr
aparılır, aşkar edilən alaq otlarına
(sarıçiçək, yabanı turp və sair)
qarşı 2,4 D amin duzu və ya
hektafermin (hektara məsarif
norması 2 kiloqram), yabanı və-
ləmirə qarşı isə topik herbisidləri
(hektara məsarif norması 0,5-1
kiloqram) ilə kimyəvi mübarizə
aparılır. Taxıl zəmilərində mü-
şahidə edilən siçanabənzər gə-
miricilərə qarşı  kimyəvi  mü-
barizə tədbirləri həyata keçirilir. 
    Bu ay kartof əkinləri də da-
vam etdirilir. Kartof əkinlərində
erkən müşahidə edilən alaq ot-
larına qarşı metrobuzin prepa-

ratından (hektara məsarif nor-
ması 0,75-1,2 kiloqram) istifadə
edilir. Torpağın rütubətliliyi nə-
zərə alınaraq əkinlərdə suvarma
aparılır.

Toxumla əkilən tərəvəzlərin
və dənli-paxlalıların toxumları
dərmanlanır və əkin aparılır. Şi-
tillə əkiləcək tərəvəzlər üçün
hazır lıq işləri və əkin aparılır.
    Bostan bitkilərinin əkini
keçirilir.     
    Qarğıdalı əkinləri üçün şum-
altına mineral gübrə səpilərək
şum qaldırılır, toxum dərmanlanır
və əkin aparılır. 
    Dən üçün günəbaxan əkinlə-
rinin aparılması da bu ayın əkin
işlərindən biridir.
    Yonca əkinlərində yonca
uzunburnuna (fitonomusa) qarşı
karate, dentis, arrivo, mostar
preparatlarından (hektara məsarif
norması 0,2-0,3 kiloqram) isti-
fadə etməklə mübarizə tədbirləri
görülür. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Aprel ayında kənd təsərrüfatı sahəsində 
hansı işlər görülməlidir?

    Naxçıvan ərazisində xalq təqviminə görə, yazın
ilk ayı, yəni martın 20-dən aprelin ortalarına
qədər olan dövr “qara yaz”, “yazan quru” və ya
“erkən yaz” adlandırılır. Heyvandarlarımız arasında
isə bu dövr, yəni qara yaz “danaqıran” adı ilə
məlumdur. Qara yaz həm də “davardoymaz (aran
zonasında martın axırı, aprelin ortalarına, dağlıq
zonada isə aprel ayının axırına qədər olan dövr),
bəzi bölgələrdə isə “dadardoymaz”, “yatardurmaz”
adları ilə bilinməkdədir. Bu, qışdan zəif çıxan
heyvanın çöldə özünü doyuzdura və ya yatıb
ayağa dura bilməməsi ilə bağlı adlardır. Demək,
ad da buna uyğun deyilmişdir. Təcrübəli çoban-
larımız qeyd edirlər ki, bu dövrdə çöldə, otlaqda
otun azlığı ilə bağlı olaraq heyvan doymadığı
üçün ona əlavə yem verilməlidir. 
    Dövr həmçinin “qırx kötük yanan, qırx çuval
saman, Allah aman” da adlandırılmışdır. El təc-
rübəsinə arxalanan maldarlarımız bu dövr qur-
tarmayınca heyvanları yaylağa çıxarmazdılar.   
    Qeyd edək ki, Naxçıvanda yazın ilk 40 gününə
aid olan dövrün çox hissəsi aprel ayına təsadüf
edir ki, həmin dövr xalq arasında həm də “şeşə
sovan” adlanır. Bəzi məlumatçılar isə “şeşə sovan”ı
yazın 36 günü gedən dövrə qədər olduğunu bil-
dirirlər. Qalan dörd günü isə “Allah aman, sarı
saman” adlandırırlar. İlk 2 gün Allah aman,
sonrakı 2 gün isə sarı saman olur. İlin bu dövründə
maldarlarımız çalışardılar ki, müəyyən qədər yem
ehtiyatları olsun. Bunu aşağıdakı folklor nümu-
nəsində də görmək olar:
    Martda mərək gərək,
    Mərək dolu gərək.
    Aprel ayına da
    Bir xorum otun gərək.
    və yaxud
    Taxçada saxla,
    Boxçada saxla,
    Şeşə sovana da (aprel ayına),
    Ot, saman saxla.
    Topladığımız etnoqrafik materiallardan aydın
olur ki, Naxçıvan ərazisində, xüsusən dağlıq
zonada bu dövrdə ancaq xırdabuynuzlu heyvanlar
çölə çıxır və səhər, eləcə də axşam yem verilir.
Deməli, aprel ayında bir qədər yem ehtiyatı ol-
malıdır. Peşəkar çobanlar, təcrübəli maldarlar de-
yirlər ki, bu çətin dövrdə balası olmuş qoyunu
çölə çıxarmazlar. 
    Qara yaz keçmişdə xalq arasında ağır, çətin
dövr sayılardı. Xalq arasında qara yazın 10 günü
“qarının mərdi” və ya “qarının borcu” adlandırıl-
mışdır. Qarı və onun çəpişləri haqqında olan
rəvayət də bu dövrə uyğun yaradılmışdır. 
    Rəvayətə görə, yem ehtiyatı qurtardığı üçün
qışın çıxmasına sevinən qarı mart çıxan kimi
çırtma çalıb oynayaraq oxuyur:
    Mart gözünə barmağım,

    Çıxdı yaza oğlağım.
    Bunu eşidən mart aprel ayından borc alıb
qarının oğlaqlarını qırır. Bu dövr, yəni “qarının
mərdi” Şərur bölgəsində Novruz bayramından
20 gün keçəndən sonraya, yəni aprel ayının
12-nə, Culfa bölgəsində isə mart ayının 31-dən
aprel ayının 10-na qədər olan dövrü əhatə edir.
    Qara yazdan 15 gün keçməsinə baxmayaraq,
həmin dövrün təhlükəli hesab edilməsini bir el de-
yimində də görürük. Xalq arasında işlədilən “qorx
aprelin beşindən, öküzü qoyar işindən” ifadəsi
buna misal ola bilər. Bəhs olunan deyimin Anadolu
variantı da vardır. Anadoluda bununla bağlı “qorx
aprelin beşindən, öküzü ayırar eşindən” deyimi iş-
lədilir. Yəni havalar bu dövrdə pis keçər, cütçü
əkin sahəsinə çıxa bilməz. İkinci deyim də havaların
pis keçməsinə işarədir. Bu, otu, samanı qurtaran
kəndlinin havanın pis keçməsini görüb öküzünün
birini satıb yem tədarükü görməsi ilə əlaqədardır.
Bundan əlavə, xalq arasında “Novruzdan sonra
qırxım da olar, qırğın da” kimi el deyimi işlədilir. 
    Yaz aylarımız həmişə selli-sulu olar. Bunun
üçün xalq təqvimində aprel ayına həm də “leysan
ayı” deyilir. “Leysan” ərəbcə “nisan”, “neysan”
(aprel) sözünün dəyişdirilmiş şəklidir. Anadolu
türklərindəki “nisan” (aprel) ayının adı bu sözlə
əlaqədar yaranıb.
    Əkinçiliklə bağlı təqvim adətində isə Novruz
bayramından sonrakı aya (mayın 10-na qədər)
“əkin ayı” adı verilmişdir. Bəzi mənbələrdə e.ə.
II minilliyə aid mixi yazılarda “əkin ayı” adına
rast gəlindiyi göstərilir. Novruz bayramından 15
gün sonrakı dövr əkinçi üçün qorxulu hesab edilir.
Çünki bu günlərdə güclü boran olar. Xalq arasında
bu dövrü “qarğa boranı” və yaxud “çalağanın
yumurtasının çatlayan” dövrü adlandırırlar. Belə
bir el deyimi də var ki, “çalağanın yumurtası çat-
lamayınca istilər düşməz”. Əgər bu vaxta qədər
toxum səpilsə, soyuq alar. 
    Əkinçilərimiz bu dövrdən sonra şuma çıxardılar.
Şuma çıxanda deyərdilər ki, artıq torpaq keşdəndi
(bəzən “çeşdəndi” də deyirlər), əkinə çıxmağın
vaxtıdır. Topladığımız materiallara görə, torpağın
keşə gəlməsini bilmək üçün torpağı ələ alıb sıxar,
sonra yerə salardılar. Əgər torpaq dağılsa, deyər-
dilər, artıq yetişib.
    Xalq arasında aprelin 22-dən mayın 2-nə
qədərki dövrü “qaranquşun palçıq bağlayan dövrü”
adlandırardılar. Düşünülmüşdür ki, qaranquşun
palçıq bağlayan dövrü çıxdı, yazın 40-ı çıxmalıdır.
Söz düşmüşkən qeyd edək ki, qaranquşun palçıq
bağlayan dövründə tikinti işlərinə başlayar, yeni
evlər inşa edərmişlər. Yaşlı məlumatçılar qeyd
edirlər ki, bu dövrdə kəsilən kərpic bərk olardı,
palçıq saqqız kimi yapışardı. 

Asəf ORUcOv
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Əkin ayı 

    Sual: Yeyinti məhsullarının keyfiy-
yətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət hansı
qaydada həyata keçirilir? 
    Cavab: “Yeyinti məhsulları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa əsa-
sən, Azərbaycan Respublikasında key-
fiyyəti və təhlükəsizliyi standartlara və
tələblərə cavab verən, dövlət gigiyena
qeydiyyatına alınmış, mənşəyi və key-
fiyyəti barədə sənədləri olan yeyinti məh-
sulları satışa çıxarıla bilər. 
    Yeyinti məhsullarının istehsalı, ticarəti,
tədarükü, saxlanması, idxalı, ixracı və
daşınması zamanı onun keyfiyyətinə və
təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti funksi-
yalarını öz səlahiyyətləri daxilində müvafiq
icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.
Bələdiyyələr, istehlakçılar, onların ictimai
birlikləri və qeyri-hökumət təşkilatları
ərzaq bazarında yeyinti məhsullarının
keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi sahəsində standartlara və tələblərə
əməl olunmasına ictimai nəzarət funksi-
yalarını yalnız onların statusunu müəyyən
edən qanunvericilik aktları ilə verilən sə-
lahiyyətlər daxilində həyata keçirə bilərlər.
Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində
standartlara və tələblərə əməl olunmasına
dövlət nəzarəti funksiyalarının həyata ke-
çirilməsində digər orqanların iştirakına
yol verilmir. Yeyinti məhsullarının key-
fiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edil-

məsi sahəsində standartlara və tələblərə
əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata
keçirilməsi qaydaları müvafiq icra haki-
miyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 
     Hüquqi və fiziki şəxslər yeyinti məh-
sulları haqqında qanunvericiliyi pozduqda
vurduqları zərəri ödəməyə borcludurlar.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 68-ci maddəsinə əsa-
sən, xüsusi təşkil olunmuş yerlərdə (ye-
məkxanalarda, restoranlarda, kafelərdə və
sair) əhalinin qidalanmasının təşkilinə və
ya yeməklərin və içkilərin hazırlanmasına,
onların saxlanmasına və əhaliyə satılmasına
dair sanitariya normalarının və qaydalarının,
gigiyena normativlərinin pozulmasına görə
fiziki şəxslər əlli manatdan yüz manatadək
miqdarda, vəzifəli şəxslər yüz manatdan
iki yüz manatadək miqdarda, hüquqi
şəxslər iki yüz manatdan dörd yüz mana-
tadək miqdarda cərimə edilirlər. Yeyinti
məhsullarının istehsalı, saxlanması, da-
şınması və satışı zamanı sanitariya nor-
malarının və qaydalarının, gigiyena nor-
mativlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər
əlli manatdan yüz manatadək miqdarda,
vəzifəli şəxslər yüz manatdan iki yüz ma-
natadək miqdarda, hüquqi şəxslər iki yüz
manatdan dörd yüz manatadək miqdarda
cərimə edilirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Prokurorluğunun Hüquqi təminat və

informasiya şöbəsi

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir

Ümumi müddəalar
Təlim dili: Azərbaycan dili
Təhsil forması: əyani
Təhsil müddəti: 3 il
Yaş həddi: cari ildə ümumtəhsil müəssisələrinin

8-ci sinfində oxuyan, 15 sentyabr 2015-ci ilə qədər
14 yaşı tamam olan və 16 yaşı keçməyən oğlanlar
qəbul edilirlər.

Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə qəbul olmaq
istəyən namizədlər 10 may 2015-ci il tarixədək Hərbi
Lisey rəisinin adına ərizə ilə müraciət etməlidirlər.

Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

1. Şəxsən yazılmış tərcümeyi-hal 
2. Oxuduğu sinfin birinci yarımilinin qiymət cədvəli 
3. Doğum haqqında şəhadətnamənin və şəxsiyyət

vəsiqəsinin surəti (notarius tərəfindən təsdiq olunmuş) 
4. Sinif rəhbəri tərəfindən yazılmış və məktəb di-

rektoru tərəfindən təsdiq edilmiş xasiyyətnamə 
5. Evlər idarəsindən və ya müvafiq icra hakimiyyəti

orqanlarından ailə tərkibi və yaşayış yeri haqqında
arayış 

6. 4 ədəd rəngli fotoşəkil (baş geyimsiz, anfas) –
2 ədəd 3x4 sm ölçüdə və 2 ədəd 4,5x6 sm ölçüdə

7. Valideynlərin və ya onları əvəz edən şəxslərin
dövlət notariusunda təsdiq olunmuş razılıq ərizələri

8. Burunətrafı boşluqların rentgenoqrafiyası
9. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası 
10. Sakit vəziyyətdə və fiziki yükdən sonra EKQ 
11. Qanın ümumi analizi, qan qrupu və rezusfaktor 
12. Qanın QİÇS və sifilisə görə seroloji reaksiyalara

aid müayinələrinin nəticələri 
13. Qanın hepatit C və hepatit B-yə aid müayinə-

lərinin nəticələri
14. Sidiyin ümumi analizi
15. Nəcisdə heylmentlərin yumurtalarının müayi-

nəsinə aid tibbi sənəd 
16. Dizenteriya qrupuna aid müayinə, əsnəkdən

və burundan difteriya çöplərinin aşkar edilməsi üçün
müayinə 

17. Psixi Xəstəliklər, Vərəm və Dəri-Zöhrəvi dis-

panserlərdən (kabinetlərdən) qeydiyyatda olub-olma-
ması haqqında arayışlar 

18. Xroniki və son 12 ay ərzində keçirdiyi
yoluxucu və parazitar xəstəliklərə görə dispanser
qeydiyyatında olub-olmaması barədə məlumatlar,
ambulator xəstənin tibbi kartı (keçirilmiş peyvəndlər
haqqında məlumat), stasionar xəstənin tibbi kartından
çıxarışlar, rentgenoqramlar, xüsusi müayinə metod-
larının protokolları və vətəndaşın səhhətini xarakterizə
edən digər tibbi sənədlər (məktəblinin tibbi kartası –
forma №26/U).

Doğum haqqında şəhadətnamənin və şəxsiyyət
vəsiqəsinin əsli namizəd tərəfindən şəxsən təqdim
olunur.

Hərbi Liseyə qəbul 2 mərhələdə keçirilir

1-ci mərhələdə qəbul olmaq istəyən namizədlər
Hərbi Liseydə hərbi həkim komissiyasından keçməli-
dirlər. Hərbi həkim komissiyasından keçmənin tarixi
sənəd qəbulu vaxtı bildiriləcəkdir. Liseyə qəbul üçün
keçiriləcək test imtahanına hərbi həkim komissiyasından
müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər buraxılır (buraxılış
vərəqəsi veriləcək).

2-ci mərhələdə namizədlər Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyası tərəfindən müvafiq ixtisas qrupu
üzrə test üsulu ilə keçirilən qəbul imtahanı verirlər.
Test imtahanları aşağıdakı fənlər üzrə Azərbaycan
dilində aparılır (ümumtəhsil müəssisələrinin 8-ci
sinfi həcmində): Azərbaycan dili, riyaziyyat, fizika,
kimya

Hərbi Liseyə namizədlərin qəbulu Tələbə Qəbulu
üzrə Dövlət Komissiyasından təqdim olunmuş test
imtahanlarının nəticələri haqqında siyahılar əsasında
lisey rəisinin əmri ilə həyata keçirilir. İmtahanın tarixi
əlavə olaraq bildiriləcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan xüsusi
təyinatlı təhsil müəssisələrinə, Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Hərbi tibb fakültəsinə və Hərbi Tibb Mək-
təbinə qəbul olmaq arzusunda olan namizədlər Hərbi
Liseyə müraciət etməlidirlər.

Əlaqə telefonları: 544-00-15, 544-00-16

Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə 
2015-2016-cı tədris ilində namizəd qəbulu qaydaları
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TURAL SƏFƏROV

Xalq təqvimi     Bakı şəhərindəki Hövsan Olimpiya-
İdman Kompleksində uşaqlar, yeniyet-
mələr, gənclər və böyüklər arasında VKC
növləri üzrə Milli Karate Federasiyasının
Azərbaycan çempionatı keçirilib. 

    Bu yarışda Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Karate-do Federasiyasının yetir-
mələri də çıxış ediblər. Federasiyanın
sədr müavini Nəriman Quliyevin rəh-
bərliyi ilə paytaxta 9 karateçimiz yollanıb
və idmançılarımızdan 6-sı fəxri kürsüyə
qalxıb. Yaş qrupları üzrə keçirilən çem-
pionatda ən uğurlu qələbəni Mahir Rza-
bəyli qazanıb. 18-22 yaş qrupunda kara-
teçimiz bütün rəqiblərini məğlub edərək
qızıl medal əldə edib. 18 yaşa kimi id-
mançılar arasında Mirpaşa Kərimzadə
finala kimi məğlub olmayıb. Həlledici
qarşılaşmada rəqibi xəsarət aldığına görə
qaydalara əsasən, Mirpaşa Kərimzadə

ikinci yerə layiq görülüb, rəqibi isə ya-
rışdan uzaqlaşdırılıb. Gümüş medalı boy-
nuna asan digər idmançımız isə Abbas
Qasımov olub. O, 17 yaşlı karateçilər
arasında yalnız final qarşılaşmasında

məğlubiyyətlə üzləşib.
    8-9 yaş qrupunda Rəşid Süleyman ov,
14-15 yaş qrupunda Sərcan Məmmədov
və 22-25 yaş qrupunda Yunis Hüseynəli-
yev isə çempionatı üçüncü pillədə başa
vurublar.
    Qalib idmançılara təşkilatçılar tərəfin-
dən diplom və medallar təqdim olunub.
    Məlumat üçün qeyd edək ki, idman-
çılarımızın uğurlu çıxışından sonra Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Karate-do
Federasiyası Azərbaycan Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən
xüsusi hədiyyəyə layiq görülüb.  

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Karateçilərimiz yarışdan medallarla qayıdıblar

Mütəxəssis sözü


