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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 11-də Türkiyə Respub-
likasının sabiq Prezidenti Abdullah Gülü qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti Abdullah Güllə Bakıda,
Türkiyədə və başqa ölkələrdə keçirdiyi görüşləri məmnunluqla xatırlayıb.

“Azərbaycan hər zaman bizim qəlbimizdə, könlümüzdədir”, – deyən Türkiyə Res-
publikasının sabiq Prezidenti Abdullah Gül Türkiyədə Baş nazir və prezidentlərin, o
cümlədən özünün də ilk xarici səfərlərini Azərbaycana etməsindən məmnunluğunu ifadə
edib. Abdullah Gül ölkəmizə hər gəlişi zamanı Azərbaycanın sürətli inkişaf etdiyinin və
daha da gözəlləşdiyinin şahidi olduğunu deyib.

Öz növbəsində dövlət başçısı kimi ilk rəsmi səfərlərini Türkiyəyə həyata keçirdiyini
məmnunluqla qeyd edən Prezident İlham Əliyev yüksək rütbəli dövlət məmurlarının da
ənənəvi olaraq bu cür qarşılıqlı səfərlərinin önəmini vurğulayıb.

Söhbət zamanı dövlətimizin başçısı son bir neçə ildə Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə
həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlarla bağlı məlumatları diqqətə çatdırıb.

Rəsmi xronika

    Muxtar respublikada aqrar sahədə müa-
sir infrastrukturun yaradılması, kənd tə-
sərrüfatına dövlət qayğısının artırılması,
aqrolizinq xidmətinin genişləndirilməsi,
eləcə də kreditlərin verilməsinin sürət-
ləndirilməsi aqrar sahənin inkişafına müs-
bət təsirini göstərir. Görülən kompleks
tədbirlər nəticəsində bu ilin bol məhsulu-
nun əsasını qoymaq üçün şum qaldırılması,
toxum səpini və əkilmiş sahələrin suva-
rılması istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlərin sürəti artır. Bərəkətli və məhsuldar
torpaq sahələri olan Şərur rayonunda da
cari təsərrüfat ilinə uğurla başlanılıb.
    Şərur Rayon İcra Hakimiyyətindən al-
dığımız məlumata görə, bu günədək bölgə -
də 1700 hektarda şum qaldırılıb, 381
hektar sahədə yazlıq əkin keçirilib. 47

hektarda tərəvəz, 90 hektarda yazlıq arpa,
80 hektarda dən üçün qarğıdalı, 2 hektarda
noxud, 33 hektarda yem bitkiləri əkilib. 
    Rayonda kartof və soğan əkininə də
maraq xeyli artıb. Hələlik 129 hektara
kartof toxumu basdırılıb, 45 hektara isə
soğan toxumu səpilib. Soğan əkilən
 sahələrin əksəriyyəti çiləmə üsulu ilə
suvarılır.  
    Məlumatda bildirilir ki, torpaq mül-
kiyyətçiləri əlverişli keçən hava şə -
raitindən istifadə edərək mövsümü uğurla
başa çatdırmağa çalışırlar. Bütün bunlar
belə deməyə əsas verir ki, rayonda yaz
əkinləri optimal müddətdə başa çatdı -
rılacaq və yüksək məhsul üçün zəmin
yaradılacaqdır.

Elman MƏMMƏDOV

Şərur rayonunda yaz əkinləri 
sürətlə aparılır

    Ötən ilin oktyabr ayından fəaliyyətə başlayan
Naxtel 4G mobil rabitə operatoru ölkəmizdə
mobil rabitə xidmətləri sahəsində çoxsaylı ye-
niliklər gətirməklə qısa müddətdə bu sahədə
xeyli irəliləyişə nail olub. 
    Yüksək texnologiyalardan istifadə müasir
dövrdə həyat səviyyəsinə təsir edən mühüm
faktorlardandır. Naxtelin təklif etdiyi sərfəli da-
nışıq, SMS və çoxsürətli internet xidmətləri bu
baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikasının,
demək olar ki, bütün ərazisində yaşayan insanların
iqtisadi-mədəni həyatına mühüm keyfiyyət də-
yişiklikləri gətirib, uzaqları bir-birinə yaxınlaş-
dırıb. Fəaliyyətə başladığı ötən dövr ərzində
Naxtel xeyli irəliləyişlərə nail olub. 
    Bu barədə “Naxtel” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin Marketinq, rominq və mühasibatlıq
şöbəsinin müdiri Elgün İbrahimov bizimlə söh-
bətində bildirdi ki, artıq abunəçilərinin sayı 15
min nəfərə çatan Naxtel 4G Novruz bayramından
başlayaraq satılan nömrələrin qiymətində yarı-
yarıya endirimlər tətbiq edib. Bundan əlavə,
Naxtel 4G MiFi və ya Naxtel 4G datakart alan
hər kəsə ilk olaraq 20 GB internet paketi
balansına hədiyyə olunur. Cihazla birlikdə yeni
data nömrələri alan hər bir abunəçi bu kampa-
niyadan faydalana bilər. Adi Naxtel nömrələri
alanlar üçün də kampaniyalar vardır. Belə ki,
dəyəri 100 manatadək olan yeni Naxtel nömrəsi
alan hər bir abunəçinin balansına aldığı nömrənin
dəyərinin yarısı qədər vəsait hədiyyə edilir ki,
bu da müştərilərin marağına səbəb olur. 

     Yaradıldığı gündən “Gələcəyə doğru” şüarı
ilə işə başlayan Naxtel müştəri məmnuniyyətini
ön planda saxlayır. Gülərüz satış personalı ilə
dəqiq xidmət strategiyasını mənimsəmiş Naxtelin
qazandığı uğurlar da məhz bununla bağlıdır. Belə
ki, fəaliyyətə başladığı qısa bir müddətdə geniş
müştəri auditoriyası qazanan Naxtel ölkəmizin
digər regionlarında da sərbəst şəkildə xidmət
göstərir. Hazırda Naxtelin abunəçiləri arasında
paytaxt Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, muxtar res-
publikanın ucqar və dağ kəndlərinin sakinləri də
üstünlük təşkil edir. Bunun səbəbi isə Naxtel 4G
şəbəkəsinin geniş yayılma gücü və həmin ucqar
ərazilərdə buna qədər yüksəksürətli mobil rabitə
xidmətlərinin olmamasıdır. Kənd həyatına şəhər
standartları gətirən Naxtel 4G kimi belə müasir
xidmətlər,  şübhəsiz, muxtar respublikamızdakı
sürətli sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələyə
qədəm qoyması ilə daha da populyarlıq qazanıb. 
     Qeyd edək ki, Naxtel abunəçiləri www.naxtel.az
saytına daxil olmaqla buradakı tariflər, mövcud
kampaniyalar, onlayn ödəmələr, rominq, SMS,
GPS monitorinq xidmətləri haqqında bütün mə-
lumatları onlayn qaydada əldə edə bilər, saytdakı
canlı dəstək bölümündən Naxtel 4G operatoru ilə
birbaşa əlaqə saxlayaraq onları maraqlandıran su-
allara cavab ala bilərlər. Digər şəbəkələrin internet
servisindən 10 dəfə sürətli olan Naxtel 4G şəbə-
kəsindən istifadə edən abunəçilər bütün elektron
xidmətləri tam komfortla əldə etməklə öz vaxtlarına
da 10 dəfədən artıq qənaət edə bilərlər.
                                             - Əli CABBAROV

Mobil rabitə sahəsində yaradılan yeni xidmətlər muxtar
respublikada əhali tərəfindən razılıqla qarşılanır

    Muxtar respublikamızda uğurla həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf siyasəti ictimai
həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, rabitə və telekommunikasiya sahəsində də öz nəticəsini
verir. Xüsusən cəmiyyətin müasirləşməsi və mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi ilə ən yeni texno-
logiyaların tətbiq olunduğu mobil rabitə sahəsində yaradılan yeni xidmətlər muxtar respublikada
əhali tərəfindən razılıqla qarşılanır. 

    İnfrastruktur idarəsinin xidməti ərazi-
sində baş və stansiya yollarına baxış ke-
çirilərək tullantılardan təmizlənmişdir.
Daşımaların səmərəli təşkili məqsədilə
Şərur stansiyasında yararsız vəziyyətdə
olan yükləmə-boşaltma yolunda və stan-
siyanın 3-cü qəbul-göndərmə yolunda son
tamamlama işləri aparılır. Ordubad stan-
siyasının 2-ci qəbul-göndərmə yolunda
aparılan əsaslı təmir işləri başa çatdırılaraq
istismara buraxılmışdır. Xidməti ərazidə
189 ədəd yararsız ağac şpal və lokomo-
tivlərdə 30 müxtəliftipli rabitə bloku də-
yişdirilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticə-
sində Ordubad-Vəlidağ sahəsində hərə-
kətdə olan yük-sərnişin qatarlarının fasiləsiz
işi təmin olunmuşdur. 2017-ci ilin birinci
rübündə dəmir yolu vasitəsilə muxtar res-
publika ərazisindəki ayrı-ayrı tikinti təş-
kilatlarının ünvanına 5 min 820 ton müx-
təlif təyinatlı yük daşınmışdır. Hesabat
dövründə yük-sərnişin qatarları tərəfindən

35 min 894, Naxçıvan-Məşhəd-Naxçıvan
beynəlxalq sərnişin qatarı vasitəsilə 1654
sərnişin daşınmışdır.
    Muxtar respublikamızda dəmir yolu
infrastrukturunun texniki bazasının güc-
ləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən
ardıcıl tədbirlərin davamı olaraq 2017-ci
ilin birinci rübündə Ordubad dəmiryol
sərnişin vağzalı, eləcə də Yol Sahəsinin
inzibati binalarında və yolun 369-cu kilo-
metrində yerləşən 4 saylı yol məntəqəsində
aparılan yenidənqurma, Ordubad Yol Sa-
həsinin yardımçı binalarında, Ordubad
İdarəetmə Mərkəzində və Naxçıvançay
Təhlükəsizlik Komandasının inzibati bi-
nasında aparılan əsaslı təmir işləri, eləcə
də Culfa stansiyasında müasir tələblərə
cavab verən yeni İstismar Vaqon Deposu-
nun tikintisi davam etdirilmişdir.
         

“Naxçıvan Dəmir Yolları”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 

mətbuat xidməti

Bu ilin birinci rübündə Naxçıvan-Məşhəd-
Naxçıvan beynəlxalq sərnişin qatarından 

1654 sərnişin istifadə etmişdir
    Muxtar respublikada dəmir yolunda daşımaların təhlükəsizliyi daim diqqət mər-
kəzində saxlanılır. Yaradılan şərait və həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər sərnişinlərə
nümunəvi xidmət göstərməyə imkan verir. Dəmir yolunda istismarda olan maşın-
mexanizmlərin saz vəziyyətdə saxlanılması üçün mütəmadi olaraq yoxlamalar apa-
rılaraq çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. Bu ilin ötən dövründə Culfa Lokomotiv
Deposunda lokomotivlər 10 dəfə texniki baxışdan keçirilmiş, 3 lokomotiv,
14 müxtəlif tipli vaqon cari təmir edilmişdir.

    Əhalinin məşğulluğunun təmin olunma-
sında muxtar respublikamızda keçirilən əmək
yarmarkaları mühüm rol oynayır. Bu tədbirlərin
davamı kimi aprelin 11-də Sədərək rayonunda
bu ilin ilk əmək yarmarkası keçirilib. 
    Tədbirdə çıxış edən rayon Məşğulluq Mər-
kəzinin direktoru Həsən Nəsirov qeyd edib ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il yanvarın 11-də imzaladığı
Sərəncam ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci il-
lərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Pro -
qramı” muxtar respublikamızda yeni iş yerlərinin
açılmasına, regiondakı əmək ehtiyatlarının iq-
tisadi fəallığının yüksəldilməsinə öz töhfəsini
verir. 
    Qeyd olunub ki, dövlət proqramından irəli
gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün mər-
kəzin əməkdaşları rayondakı idarə, müəssisə
və təşkilatlarda, sahibkarlıq subyektlərində boş
iş yerləri haqqında məlumatlar toplayaraq
həmin yerləri əmək yarmarkalarında işaxtaran
vətəndaşlara təqdim edirlər. 
   Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı

Bəxtiyar Mahmudov çıxışında qeyd edib ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
məşğulluq strategiyası bu gün Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tə-
rəfindən uğurla davam etdirilir. Muxtar res-

publikamızda da əmək bazarının təkmilləşdi-
rilməsi, iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi üçün
əlverişli şəraitin yaradılması sahəsində mühüm
işlər görülür. Bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, sərhəd bölgəsi olan
Sədərək rayonunda da əhalinin məşğulluğunun
təmin edilməsi prioritet vəzifəyə çevrilib, ötən
dövrdə bu sahədə uğurlu nəticələr əldə olunub.
   İşaxtaran vətəndaşlar yarmarkanın təşkilində

əməyi olanlara minnətdarlıq edərək bildiriblər
ki, vətəndaşların müvafiq işlərlə təmin olun-
masında əmək yarmarkalarının əhəmiyyəti
böyükdür. 
    Sonra yarmarkaya gələnlər idarə, müəssisə
və təşkilatlar tərəfindən təqdim olunmuş boş iş
yerləri ilə tanış olublar. 6 təşkilatdan 93 boş iş
yerinin çıxarıldığı məşğulluq tədbirində 15
nəfərə işə göndəriş verilib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

İlin ilk əmək yarmarkası keçirilib
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    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
xalqın çağırışlarına səs verərək müstəqilli-
yimizi qorumaq və daha da möhkəmləndir-
mək, ölkənin parçalanmasının qarşısını al-
maq və respublikamızın düşdüyü ağır sosial -
iqtisadi böhrandan xilas etmək üçün 1992-ci
ildə Naxçıvanda möhkəm təmələ söykənən
ideologiya əsasında Yeni Azərbaycan Parti-
yasını yaratması müstəqillik tariximizin ən
parlaq səhifələrindən birinə çevrilib. Partiya
25 illik şərəfli bir yol keçib. Bu gün üzvlərinin
sayı muxtar respublikanın siyasi fəal əhali-
sinin 18 faizini təşkil edən partiyanın muxtar
respublika təşkilatının 52 mindən çox üzvü
vardır. Bu, partiyanın yarandığı ilk dövrdəki
göstəricidən 47 dəfə çoxdur. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının
Sədri Vasif Talıbov martın 16-da keçirilən
Təşkilatın Siyasi Şurasının iclasındakı çıxı-
şında bu barədə deyib: “Yeni Azərbaycan
Partiyası böyük inkişaf və təşkilatlanma
yolu keçib. Yeni Azərbaycan Partiyasının
gücü onun ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilən ideyalarının
uzun bir dövrə və tarixi proseslərə hesab-
lanmasındadır. Məhz bu amili əsas götürərək
ümummilli liderimiz deyirdi ki: “Yeni Azər-
baycan Partiyası Azərbaycanın dünəninin,
bu gününün və gələcəyinin partiyasıdır”.
Partiyamızın dünəni quruculuq, bu günü
isə yaradıcılıq tarixidir. Bu proseslərdə par-
tiyamızın hər bir üzvünün əməyi və fəaliyyəti
təsirsiz qalmamış, ölkəmiz, onunla birlikdə
partiyamız, eləcə də onun Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatı böyük inkişaf yolu
keçmişdir”. 
    Şuranın iclasında “Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşki-
latının 2016-cı ildəki fəaliyyəti və qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı” məsələ müzakirə
olunub. İclasda partiya üzvlüyünə yeni qəbul
olunanlarla işin gücləndirilməsi, İcra Katibliyi,
şəhər və rayon təşkilatları ilə yanaşı, gənc
və yaradıcı qüvvələrin partiya sıralarına cəlb
edilməsinə diqqətin artırılması, Partiyanın
İcra Katibliyi və Heydər Əliyev adına Gənclər
Birliyinin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondu
ilə işinin əlaqələndirilməsi, qadınlar şurala-
rının və Yeni Azərbaycan Partiyasının Uni-
versitet şəhərciyi ərazi ilk təşkilatının fəa-
liyyətlərinin gücləndirilməsi əsas vəzifə kimi
qarşıya qoyulub.
    Müstəqil Azərbaycan Respublikasının me-
marı və qurucusu olan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev istər müstəqillik illərində,
istərsə də Sovet İttifaqı dövründə hakimiy-
yətdə olduğu müddətdə muxtar respublikanın
inkişafına xüsusi diqqət yetirib. Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci dövründə – 1978-ci ildə
məhz Onun təşəbbüsü ilə Babək rayonunun
yaradılması da görkəmli dövlət xadiminin
adı ilə bağlıdır. Ötən dövr ərzində rayon
böyük inkişaf yolu keçib. Göstərilən dövlət
qayğısı nəticəsində bölgədə tikinti-quraşdırma,
abadlıq və yenidənqurma işləri aparılıb. Hə-
min tədbirlərin davamı olaraq martın 6-da
Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati
binası əsaslı yenidənqurmadan sonra istifa-
dəyə verilib.
    Onu da qeyd edək ki, Babək Rayon İcra
Hakimiyyətinin əvvəlki binası işçilərin yer-
ləşməsi və idarəetmənin təşkili baxımından
tələblərə cavab vermirdi. Ona görə də binada
yenidənqurma işləri aparılaraq əlavə bir mər-
təbə artırılıb, 38 müasir iş otağı yaradılaraq
kollektivin istifadəsinə verilib.
    Xatırladaq ki, ötən il Babək rayonu muxtar
respublikanın ən çox quruculuq işləri aparılan
bölgələri arasında ön sırada yerini alıb. Rayon
İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının yenidən
qurulması da aparılan quruculuq işlərinin
daha bir ifadəsidir. 
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin “Azərbaycanın görkəmli
dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 120 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2016-cı il
18 noyabr tarixli Sərəncamının icrasını təmin
etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında Tədbirlər Planı təsdiq olunub. Təd-
birlər Planına əsasən Naxçıvan şəhərinin Əziz
Əliyev prospektində yenidənqurma işləri apa-
rılıb, yeni istirahət parkı salınıb və kafe fəa-
liyyətə başlayıb. 
    Martın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov parkın və
kafenin açılışını bildirən lenti kəsib, həyata
keçirilən tikinti işləri ilə maraqlanıb. 
    Muxtar respublikada əlverişli biznes və

investisiya mühitinin yaradılması özəl sektorun
inkişafı üçün geniş imkanlar açıb. Hər il
muxtar respublikada yeni istehsal və xidmət
sahələri yaradılır, əhalinin məşğulluğu təmin
olunur. 
    Martın 8-də Naxçıvan şəhərinin Əziz
Əliyev prospektində “Danyeri” istehsal və
xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb, 62 nəfər
işlə təmin olunub. Burada istehsal olunan
məhsullar “Danyeri” əmtəə nişanı ilə muxtar
respublikadakı ticarət mərkəzlərində satışa
çıxarılır. Mağazada ərzaq məhsullarının və
gündəlik tələbat mallarının satışı həyata ke-
çirilir. Burada muxtar respublikada istehsal
olunan məhsullarla yanaşı, xarici ölkələrdə
istehsal edilən və mənşə sertifikatı olan məh-

sullar da satışa çıxarılır. Mebel salonunda isə
muxtar respublikada və başqa ölkələrdə istehsal
olunan müxtəlif növ keyfiyyətli mebel dəstləri
alıcılara təklif olunur.
    Naxçıvanda həyata keçirilən tədbirlərin
mərkəzində insan amili dayanır. Görülən
işlər muxtar respublika sakinlərinin rifahının
yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Onu da qeyd
edək ki, muxtar respublika əhalisinin 70
faizi kəndlərdə yaşayır. Bu isə, öz növbəsində,
kəndlərin abadlaşmasına paralel olaraq kənd
təsərrüfatının inkişafını da zəruri edir. Kənd
təsərrüfatında yeni innovasiyaların tətbiqi
bu gün böyük əhəmiyyət daşıyır. Aqrar
sahədə mütərəqqi metodların tətbiqi ilə məh-
suldarlığa nail olmağın mümkünlüyü artıq
təcrübədə sınanıb. Naxçıvan Muxtar Res-
publikasına tələbata uyğun yeni kənd təsər-
rüfatı texnikalarının alınıb gətirilməsi də
məhz bu amala xidmət edir. Sərfəli şərtlərlə
uzun müddətə lizinqə verilən həmin kənd
təsərrüfatı texnikaları həm də iqtisadi cəhətdən
sərfəlidir. Ötən il 9 “New Holland” markalı
traktor, 25 kotan, 90 əl üçün otbiçən, 6 dəst
yağış üsulu ilə suvarma sistemi və digər
texnoloji avadanlıqlar olmaqla, 240 ədəd
texnika alınaraq muxtar respublikaya gətirilib.
Hazırda muxtar respublikada yeni alınan su-
varma sistemləri də 40 faiz güzəştlə satılır.
2017-ci ilin ötən dövründə isə 41 texnika
alınıb. Müasir texnika və avadanlıqlar əkin
sahələrində mütərəqqi aqrotexniki qaydaların
tətbiqinə imkan verəcəkdir.
    Martın 15-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin Sədri “Naxçıvan Aqroli-
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
alınmış yeni kənd təsərrüfatı texnikalarına
baxıb.
    Muxtar respublikamız sosial-iqtisadi ba-
xımdan sürətlə inkişaf etdikcə bura xarici
ölkə lərin və həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən
böyük şirkətlərin iqtisadi marağı daha da
artır. Huawei şirkəti də bunlardan biridir.
Şirkət Azərbaycandakı fəaliyyətinə 2002-ci
ildə Naxçıvandan başlayıb və ötən dövrdə
əlaqələr inkişaf edib. 
    Martın 17-də Ali Məclisin Sədri Huawei
şirkətinin baş vitse-prezidenti xanım Ami Lin
ilə görüşüb. 
    Həyata keçirilən qarşılıqlı layihələrdən
razılığını bildirən Ali Məclisin Sədri həmin
gün imzalanan yeni müqavilənin də bu ba-
xımdan əhəmiyyətini vurğulayıb. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yeni innovasiyaların
tətbiqindən danışan Ali Məclisin Sədri muxtar
respublikanın bütün ərazisinin sürətli internetlə
təmin olunduğunu, dördüncü nəsil mobil
rabitə şəbəkəsinin fəaliyyət göstərdiyini, Nax-

çıvan Dövlət Universitetində və “Naxçıvan”
Universitetində rabitə və yeni texnologiyalar
üzrə mütəxəssislərin hazırlandığını qeyd edib.
    Görüşdən sonra Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazir -
liyi ilə Huawei şirkəti arasında “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu əra-
zisində telekommunikasiya şəbəkəsinin yeni
nəsil telefon stansiyaları ilə əvəz edilməsi”
haqqında müqavilə imzalanıb.
    Bu məqamda xatırladaq ki, martın 6-da
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov Hindistan Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Sanjay Rana ilə də görüşüb. Ali Məclisin
Sədri Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi

olan Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında
qonağa məlumat verib, muxtar respublikada
iqtisadiyyatın, xüsusilə kənd təsərrüfatı, sə-
naye, təhsil, əczaçılıq, rabitə və yeni texno-
logiyaların inkişafından danışıb. Naxçıvandakı
ali təhsil müəssisələrində dünyanın 12 ölkə-
sindən tələbələrin təhsil aldığını bildirən Ali
Məclisin Sədri Azərbaycanın Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ilə Hindistan arasında təhsil,
əczaçılıq, turizm və digər sahələrdə əmək-
daşlıq üçün yaxşı imkanların olduğunu diqqətə
çatdırıb.
    Ulularımızdan bizə yadigar qalan Novruz
bayramı azərbaycanlıların qədim tarixini,
milli ruhunu dolğun şəkildə ifadə edən el
bayramı, el şənliyidir. Bayram bu il də Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında əmin-amanlıq
və iqtisadi yüksəliş şəraitində qeyd olunub.
Martın 18-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq
Muzey Kompleksində Novruz bayramı mü-
nasibətilə bayram şənliyi keçirilib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov ailə üzvləri ilə birlikdə bayram
şənliyində iştirak edib. Milli geyimli qız Ali
Məclisin Sədrinə Novruzun rəmzi olan səməni
təqdim edib.
    Ali Məclisin Sədri Novruz bayramı mü-
nasibətilə tədbir iştirakçılarını, Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının bütün əhalisini, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ərazisində yerləşən hərbi hissələrinin
şəxsi heyətlərini təbrik edərək deyib: “Həmişə
olduğu kimi, bu il də muxtar respublikamızda
Novruz bayramı əmin-amanlıq içində, fira-
vanlıq şəraitində qeyd olunur. Ötən il muxtar
respublikada sabitliyin daha da möhkəm-
lənməsi, əhalinin rifah halının yaxşılaşdı-
rılması sahəsində tədbirlər davam etdirilmiş,
ümumi daxili məhsul istehsalı əvvəlki illə
müqayisədə artaraq 2 milyard 500 milyon
manatı ötmüşdür. Sosial-iqtisadi inkişaf sü-
rətlənmiş, yeni emal və sənaye müəssisələri
yaradılmışdır. Əldə olunan imkanlar hesabına
infrastruktur obyektləri, məktəblər, idman
və səhiyyə-sağlamlıq müəssisələri tikilərək
istifadəyə verilmiş, sahibkarlıq inkişaf etdi-
rilmişdir. 2016-cı ildə daha 49 yeni istehsal
və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlamış, ümumi
daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin
payı artmışdır”.
    Ali Məclisin Sədri insan əməyi olmadan
inkişafın mümkün olmadığını diqqətə çatdırıb,
muxtar respublikanın inkişafına öz töhfəsini
verənlərin hamısına təşəkkürünü bildirib, bay-
ram tonqalını yandırıb. 
    Xalqımıza məxsus milli dəyərlər və adət-
ənənələrin əsasında vətənpərvərlik, saflıq və
xeyirxahlıq kimi savab əməllər dayanır. Bu

gün Naxçıvanda insanlar milli və mənəvi
dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə hörmətlə
yanaşır, mənəvi saflıq və həmrəylik nümayiş
etdirirlər. Dini dəyərlərimizə uyğun olaraq
muxtar respublika ərazisindəki qəbiristan-
lıqlarda iməciliklərin keçirilməsi də bu təd-
birlərin davamı kimi mühüm əhəmiyyətə
malikdir. 
    Martın 25-i Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasındakı qəbiristanlıqlarda səliqə-sahman
yaratmaq və yaşıllıqlar salmaqla əlamətdar
olub.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iməcilikdə iş-
tirak edib, yeni tinglər əkib. 
    Muxtar respublikada təhsilin inkişafı daim

diqqət mərkəzində saxlanılır, təhsil ocaqlarının
maddi-texniki bazası gücləndirilir. 
    Martın 27-də Şərur şəhər 2 nömrəli tam
orta məktəbin yeni binası istifadəyə verilib.
Ali Məclisin Sədri məktəbin açılışını bildirən
lenti kəsib. 
    Məktəbdə 4 kompüter otağı yaradılıb,
ümumilikdə, 84 kompüter quraşdırılaraq sürətli
internetə çıxışı təmin edilib. Yeni texnologiyalar
məktəbdə distant tədrisin tətbiqinə və interaktiv
dərslərin keçilməsinə imkan verir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Şərur şəhərində
müasir təhsilin tələblərinə cavab verən məktəb
binasının istifadəyə verildiyini bildirib, bu
münasibətlə kollektivi təbrik edib, gələcək
fəaliyyətlərində pedaqoji heyətə uğurlar
 arzulayıb.
    Muxtar respublikada əhalinin ən yüksək
səviyyədə tibbi xidmətlərlə təmin olunması
diqqət mərkəzində saxlanılır. Yeni səhiyyə
müəssisələrinin tikilməsi, mövcud xəstəxana
binalarında təmir işlərinin aparılması və müasir
tibbi avadanlıqların quraşdırılması bu baxımdan
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
    Martın 27-də Ali Məclisin Sədri Şərur Ra-
yon Mərkəzi Xəstəxanasında aparılan təmir
işləri ilə maraqlanıb, quraşdırılan yeni tibbi
avadanlıqlara baxıb. 
    Muxtar respublikada idmanın inkişafı sa-
həsində mühüm işlər görülür, gənclərin fiziki
və mənəvi hazırlığına, onların asudə vaxtlarının
səmərəli təşkilinə ciddi önəm verilir. Müasir
idman infrastrukturunun yaradılması gənclərin
idmana olan marağını daha da artırıb, istedadlı
idmançılar yetişib, Naxçıvanda ölkə və bey-
nəlxalq səviyyəli idman yarışlarının keçirilməsi
təmin edilib. Naxçıvan şəhərindəki İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Kompleksində
voleybol üzrə kişilər arasında Azərbaycan
çempionatının birinci dövrə və final oyunlarının
keçirilməsi bunun bariz ifadəsidir. Martın 30-da
çempionatın bağlanış mərasimi keçirilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Azərbaycan
Voleybol Federasiyasının prezidenti Cavid
Qurbanov tədbirdə iştirak ediblər.
    Tədbirin sonunda çempionatın qalib ko-
mandalarına medallar təqdim olunub.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Azərbaycan
Voleybol Federasiyasının prezidenti Cavid
Qurbanov voleybol üzrə kişilər arasında Azər-
baycan çempionatının qalibi olmuş “Loko-
motiv” komandasına medalları və kuboku
təqdim ediblər. Ali Məclisin Sədri qalib ko-
mandaları təbrik edib, onlarla xatirə şəkli
çəkdirib.
    Bəli, hər bir muxtar respublika sakini bu
gün yaşadığı qədim və gündən-günə gənc -
ləşən, müasirləşən bu diyarla fəxr edir.
Çünki bu gün muxtar respublika bütün sa-
hələr üzrə inkişaf edib, abadlaşıb, gözəlləşib.
Naxçıvanda Azərbaycançılıq məfkurəsi, döv-
lətçilik, milli dəyərlər, tarixi köklərimizə
bağlılıq hər şeydən üstün tutulur. Dünyada
yaşanan xoşagəlməz hadisələr, qanlı toq-
quşmalar, müharibələr fonunda ölkəmiz,
xalqımız mövcud risklərdən qorunur, blokada
vəziyyətində yaşayan muxtar respublikamız-
dakı sabitlik, əmin-amanlıq, birlik, həmrəylik
və davamlı inkişaf nümunəyə çevrilir. Bütün
bunlar isə muxtar respublikada dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin yoluna dərin ehtiramın və
böyük sədaqətin ifadəsidir. 

Ruhiyyə RƏSULOVA
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının
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Bayram əhval-ruhiyyəsi ilə yola saldığımız mart ayı bu baxımdan mühüm hadisələrlə yadda qaldı

İcmal



3

    1907-ci ildə dünyaya göz açan Məm-
mədhüseyn Təhmasib kiçik yaşlarından
böyük qardaşı, Azərbaycanın görkəmli
səhnə ustası Rza Təhmasibin təsiri ilə
teatr mühitinə maraq göstərmiş, hətta
Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” pye-
sinin tamaşasında Cəlal rolunu oynamışdır.
O, Bakı Darülmüəllimində təhsil almış,
sonra o zamanlar Azərbaycan Pedaqoji
İnstitutunun Ədəbiyyat fakültəsinə daxil
olmuş, 1933-cü ildə burada ali təhsilini
başa vurmuş, iki il müəllimlik fəaliyyəti
ilə məşğul olmuşdur. 1935-ci ildə keçmiş
SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan
filialında folklor üzrə laborant kimi işə
başlamış, 1945-ci ildə “Mövsüm və mə-
rasim nəğmələri” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elə həmin
ildə gənc kadr kimi yeni təşkil edilən
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Ədə-
biyyat İnstitutunun Folklor şöbəsinə müdir
təyin olunmuş, ömrünün sonunadək bu
vəzifədə işləmiş, Azərbaycan elminə bö-
yük töhfələr vermişdir. Kitab şəklində
nəşr olunmuş dissertasiya işində alimin
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında
geniş yayılmış səməni sözü və səməni
mərasimi, Simurq quşu, Xızır İlyas, na-
ğıllarımızdakı Div surəti haqqında dü-
şüncələri, keçən əsrin 40-cı illərində söy-
lənmiş fikirləri elmiliyi ilə seçilir. Ötən
əsrin qırxıncı illəri ifadəsini ona görə
vurğulayırıq ki, o dövrdə repressiyalar
zahirən başa çatsa da, bu proses ideoloji
sahədə hələ də davam etməkdə idi. Sovet
rəhbərliyi SSRİ xalqlarının dini və milli
dəyərlərinin, ümumiyyətlə, onların milli
mədəniyyətinin öyrənilməsində maraqlı
deyildi. Buna baxmayaraq, o dövrdə
Məmmədhüseyn Təhmasibin başçılığı ilə
Azərbaycan folklorçuları xeyli miqdarda
xalq yaradıcılığı nümunəsini: nağıllarımızı,
dastanlarımızı, bayatılarımızı, lətifələrimizi
toplamış, tədqiq və nəşr etdirmişlər. Bu
toplama və nəşrlər içərisində görkəmli
folklorçu alimimizin toplayıb tərtib etdiyi
və nəşrə hazırladığı 17 qoldan ibarət
“Koroğlu” dastanı xüsusilə diqqəti cəlb
edirdi. Milli məsələlərə çox həssas və
qısqanc yanaşan dövlətin ideoloji rəh-
bərliyi bu dastanı sovet cəmiyyətinin mə-
nəvi aləminə uyğunlaşdırıb çap etdirməyi
tədqiqatçı qarşısında bir vəzifə kimi qoy-
muşdu. Ona görə də Məmmədhüseyn
Təhmasibin böyük zəhmət bahasına top-
layıb redaktə etdiyi “Koroğlu” dastanı
da ideoloji buxovlardan qurtula bilmə-
mişdi. 1949-cu ildə akademiyanın vitse-
prezidenti akademik Heydər Hüseynov
bu əsəri yüksək qiymətləndirmiş, onun
təcili olaraq rus dilinə tərcümə olunub
Moskvada nəşr edilməsini tapşırmışdı.
Lakin Moskvada “Epos Narodov SSSR”
nəşriyyatının rəhbəri Arfa Avetisovna
Petrosyan əsərin çapına mane olaraq hətta
öz erməni xislətini göstərərək azərbaycanlı
alimlərdən bu dastanın çap edilməsinə
qarşı mənfi rəy almağa nail olmuş, onun
işıq üzü görməsinə imkan verməmişdi.
    Görkəmli elm xadimi Azərbaycan
dastan nəzəriyyəçiliyinin əsasını qoyan-
lardan biridir. Heç də təsadüfi deyildir
ki, Məmmədhüseyn Təhmasib bu sahədə
tədqiqatlarını bir yerə toplayaraq ümu-
miləşdirmiş və “Azərbaycan xalq das-
tanları (orta əsrlər)” mövzusunda sanballı
doktorluq dissertasiyası yazıb müdafiə
etmiş (1964) və həmin tədqiqat işi 1971-ci
ildə monoqrafiya şəklində nəşr edilmişdir.
Bu əsərdə Azərbaycan dastanları Türk
dünyası kontekstində tədqiq olunmuş,
dastanların qədim mifoloji kökləri araş-
dırılmışdır. Müəllif dastan terminologi-
yasını da nəzərdən qaçırmamış, ayrı-
ayrı söz, termin və ifadələrin işlənmə
məqam və mənalarını üzə çıxarmış, bu

məfhumların etimoloji xüsusiyyətlərini
təhlil etmişdir. 
    Məmmədhüseyn Təhmasib Azərbay-
canşünaslıqda dastan sözünün tarixi in-
kişafı, semantik məzmunu, mənşəyi haq-
qında geniş araşdırma apararaq folklor-
şünaslıqda bir nəzəriyyəçi alim nümunəsi
göstərmişdir. Həmin araşdırma nəticəsində
aydın olur ki, bu leksik vahid Şərq dillə-
rində çoxmənalı söz olaraq bacarıq, mə-
harət, hiylə, eyni zamanda musiqi havası,
melodiya və sair mənaları bildirir. 
     Alim müxtəlif məna çalarlarına malik
olan dastan sözü haqqında yazır: “Klassik -
lərimiz bu sözü əhvalat, hekayə, macəra,
tərifnamə, tərcümeyi-hal, hətta tarix mə-
nalarında işlətmişlər. Eyni zamanda bu
söz rəvayət, hətta xalq romanı, xalq kitabı
mənalarını da daşımışdır. Şifahi ədəbiy-
yatımızda dastan bəzən böyükhəcmli mən-
zum macəra, bəzən tərifnamə, bəzən isə
hətta əsli olmayan yalan mənasında işlən-
mişdir. Nəhayət, dastan aşıq ədəbiyyatının
ən çox yayılmış bir janrının adıdır”.
   Qeyd edək ki, şifahi ədəbiyyatımızın

qədim dövrdə yazıya alınmış bu nümunəsi
1939-cu ildə Məmmədhüseyn Təhmasibin
redaktorluğu ilə Həmid Araslı tərəfindən
Bakıda nəşr edilmişdir. 1940-cı illərin
sonu, 50-ci illərin əvvəlində Sov.İKP
MK-nın rəhbərləri sırasına soxulmuş
A.Mikoyan Stalində bu dastanda, guya
gürcü xalqının təhqir olunduğu barədə
rəy yarada bilmiş, buna görə də göstəriş
əsasında dastanın Azərbaycanda tədqiqi
qadağan olunmuşdu. Bu dastan ancaq
1950-ci illərin sonlarında bəraət almış
və Bakıda (tərtib edən Həmid Araslı, re-
daktoru Məmmədhüseyn Təhmasib), həm
Moskvada (V.V.Bartoldun tərcüməsi) ye-
nidən nəşr edilmişdi. 
    Tanınmış alim 1966-cı ildə “Dədə
Qorqud boyları haqqında” adlı monoqra-
fiya həcmli bir neçə silsilə məqalə nəşr
etdirmişdir. Əsərdə bu oğuz qəhrəmanlıq
eposunun Səlcuqlar dövrünün məhsulu
olduğunu iddia edənlərə Məmmədhüseyn
Təhmasib qəti şəkildə etiraz edərək gös-
tərmişdir ki, bu cahanşümul eposun, doğ-
rudan da, X-XI əsrlərdən çox-çox öncələrə
aid olduğunu bir çox dəlillərlə sübut
etmək mümkündür. Məlumdur ki, oğuz
eposu, oğuznamələr yalnız “Kitabi-Dədə
Qorqud”dan ibarət deyil. Bu boylar, ümu-
miyyətlə, Azərbaycan eposunun orta mər-
hələsinin, oğuz eposunun isə son mərhə-
ləsinin məhsuludur. Daha qədim mərhə-
lələrin oğuz eposu isə bir tərəfdən, ibtidai
əsatir eposu nümunələrindən, digər tə-
rəfdən isə real hadisələrlə səsləşən tarixi
əfsanələrdən ibarətdir. Bunlardan ən ma-
raqlısı əsatiri eposdur. Bu əsərə görə
oğuz qəbilələrinin eponimi, yəni cəddi-
qədimi Oğuz xan, yaxud Oğuz xaqandır.
    Müəllif dastanda işlənən Oğuz ono-
mastik vahidinin tarixinə, formalaşmasına,
inkişaf yoluna da toxunur. Məlumdur ki,
oğuz sözünün mənşəyi haqqında bir neçə
mülahizə, fikir vardır. Oğuz onomastik
vahidini bəziləri öküz totemi ilə bağlayır,
bəziləri oğuz sözünün ox/ok leksik vahi-
dindən törədiyini irəli sürür, üçüncü fikrə
görə isə oğuz işıq, od, yaxud işığın, odun
hamisi deməkdir. Müəllif oğuz sözünün
mənşəyi haqqındakı mülahizələrə müna-
sibət bildirərək yazır: “Bizcə, bu izahların
üçü də düzdür. Bunlar ona görə bir-
birindən fərqlidirlər ki, hərəsi bu surətin
inkişafının bir mərhələsini izah edir. Bi-
rincisi, yəni ən qədimi bu sözün qəbilələr
şəklində də izahıdır ki, bunun, doğrudan
da, belə olduğunu üç oğuz, doqquz oğuz
və sair qəbilə birləşməsi adlarının möv-
cudiyyəti göstərir. Məlumdur ki, üç oğuz
üç qəbilədən, 9 oğuz isə 9 qəbilədən
ibarət birləşmələr deməkdir. İkinci mər-

hələdə, yəni əsrlər keçdikdən sonra bu
ellərin başbilən dastançıları sözə əsatiri
boyalar çəkmiş, onu birləşmənin təşək-
külündə iştirak etmiş olan əsas etnik ün-
sürlərin, yəni dörd qəbilənin ən əsas to-
temlərinin əlamətləri ilə bəzəmiş, özlərinə
cəddi-qədim, yəni eponim düzəltmişlər.
III mərhələdə totemə olan etiqad aradan
qalxmış, tək Allaha meyil qüvvətlənmişdir.
Bu dövrdə artıq ata bir sıra başqa mənaları
ilə birlikdə həm də əngin səma, dərin
zülmət, qaranlıq gecə demək olan Qara
xana çevrilmişdir ki, ondan törəyib onu
məhv edən övlad olar, fəcr olar, işıq olar”.
    2000-ci ildə ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının 1300
illik yubileyinin beynəlxalq miqyasda qeyd
edilməsi dastana görkəmli dövlət xadiminin
verdiyi böyük qiymət kimi qədirbilən xal-
qımız tərəfindən alqışlanmışdır.
    Azərbaycan teatr və kinosunun inki-
şafında da Məmmədhüseyn Təhmasibin
mühüm xidmətləri olmuşdur. O, XX
əsrin 30-cu illərinin sonlarında kənd hə-
yatından bəhs edən “Nəbi” kinossenarisini
(1939) yazmışdır. Ancaq həmin əsərin
işıq üzü görməsi mümkün olmamışdır.
Bu ssenari əsasında Georgi Mdiviani
1940-cı ildə “Kəndlilər” filmini çəkmişdir.
1940-cı illərin əvvəllərində Məmməd-
hüseyn Təhmasibin iki əsəri – “Bahar”
Gəncə Dram Teatrında və “Aslan yatağı”
pyesi Gənc Tamaşaçılar Teatrında tama-
şaya qoyulmuşdur.
    Görkəmli dramaturq folklor motivləri
əsasında “Çiçəklənən arzular” (1951)
kino-pyesini yazmış, amma əlverişli şərait
olmadığını düşünərək ortaya çıxarmamış-
dır. 1935-ci ildə yazdığı “Çiçəkli dağ”
alleqorik pyesi 1954-cü ildə Gənc Tama-
şaçılar Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
     “Kəlilə və Dimnə”nin motivləri əsasında
yazdığı “Hind nağılı” pyesi (1955) və
“Gülən gözlər” komediyası (1957) yenə
həmin teatrda səhnə təcəssümünü tapmışdır.
Bunların ardınca müəllif kino sahəsində
də qələmini sınamış, kinodramaturgiya-
mızın tarixinə yeni səhifələr yazmışdır.
Bir-birinin ardınca “Yeniliklə köhnəliyin
mübarizəsi”, “Bir qalanın sirri” və “Onu
bağışlamaq olarmı?” filmlərinin (1959-
1960) ssenarisini yazmış və bu əsərlər
dramaturqa Azərbaycan kinosu sahəsində
böyük şöhrət qazandırmışdır. Onu da qeyd
edək ki, “Bir qalanın sirri” filmi “Çiçəkli
dağ” pyesinin motivləri əsasında yazılmışdı.
“Onu bağışlamaq olarmı?” filmi isə “Bahar”
pyesi əsasında ekranlaşdırılmışdır. Məm-
mədhüseyn Təhmasib 1960-cı illərin əv-
vəllərində Sabit Rəhmanın ssenarisi əsa-
sında çəkilmiş “Koroğlu” filminin ədəbi
məsləhətçisi olmuşdur. XII əsrdə yaşamış
görkəmli Azərbaycan şairi Məhsəti Gən-
cəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs
edən “Rübailər aləmində” (1968) pyesi
də Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşaya
qoyulmuş və əsər tamaşaçılar tərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 
    Qeyd etmək lazımdır ki, qədirbilən
xalqımız görkəmli elm xadimi, dramaturq
və pedaqoq Məmmədhüseyn Təhmasibi
unutmamış, onun ədəbi və elmi irsinin
öyrənilməsinə, təbliğinə həmişə qayğı
ilə yanaşmışdır. Təsadüfi deyildir ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin tövsiyəsi ilə muxtar
respublikamızda böyük elm fədaisinin
anadan olmasının 110 illiyi geniş şəkildə
qeyd olunur.
    Naxçıvan torpağının yetirməsi olan
Məmmədhüseyn Təhmasib xalqımızın
qəlbində böyük müəllim, sənətkar və
alim kimi daim yaşayacaqdır. 

Əbülfəz QULİYEV
AMEA-nın müxbir üzvü 

Ömrünü elmi fəaliyyətə, ədəbi-bədii yaradıcılığa həsr edən
böyük alim – Məmmədhüseyn Təhmasib

  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat
fakültəsində universitetin 50 illiyinə həsr olunmuş
elmi konfrans keçirilib. 

    Tədbiri giriş sözü ilə açan rektor, AMEA-nın müxbir
üzvü Saleh Məhərrəmov Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 14 yanvar 2017-ci il tarixdə Naxçıvan
Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinin keçirilməsi ilə
bağlı imzaladığı Sərəncamı ali təhsilin inkişafına göstərilən
yüksək dövlət qayğısı kimi dəyərləndirib.
    Muxtar respublikada bütün sahələrə, o cümlədən dəqiq
fənlərin inkişafına göstərilən diqqətdən danışan rektor
universitetdə fizika, biologiya və kimya fənlərinin mü-
kəmməl tədrisi üçün maddi-texniki bazanın mövcud ol-
duğunu, yeni avadanlıqların alınaraq kabinə və laborato-
riyalara verildiyini bildirib.
     Ali təhsil ocağının İnformatika kafedrasının dosenti, ri-
yaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Salmanov “Müasir
təhsil sistemində “Visual Basic” proqramlaşdırma dilinin
rolu” adlı təqdimatında bildirib ki, ötən illər ərzində böyük
inkişaf yolu keçən Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil
prosesinin təkmilləşdirilməsində informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları mühüm rol oynayıb. Bu gün dünyanın bir
sıra ali təhsil müəssisələrində olduğu kimi, Naxçıvan Dövlət
Universitetində də “Visual Basic” proqramlaşdırma dilindən
istifadə olunur. 
    Daha sonra Vüqar Salmanov slayd vasitəsilə pro -
qramlaşdırma dilindən istifadə qaydaları, imkanları və üs-
tünlükləri haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verib.
    “Naxçıvan Dövlət Universiteti mənim həyatımda” adlı
məruzə ilə çıxış edən Riyazi analiz kafedrasının müdiri,
dosent Elşad Ağayev universitetin yaranma tarixi, inkişaf
yolu və universitetdəki fəaliyyəti haqqında danışıb. 
    Sonda universitetin tarixinə aid fotoslayd nümayiş
olunub. 

Nərmin CABBAROVA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə
həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib

    AMEA Naxçıvan Bölməsində görkəmli folklorşünas
alim, professor Məmmədhüseyn Təhmasibin 110 illik
yubileyinə həsr edilən elmi konfrans keçirilib.

    AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Yazıçılar Birliyi tərəfindən təşkil olunan
tədbirdə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev
görkəm li alimin həyat və yaradıcılığından, folklorşünaslıq
sahəsindəki əvəzolunmaz xidmətlərindən söz açıb. O bil -
dirib ki, folklorumuzu sistemləşdirən, toplayan və Azər-
baycanda folklorşünaslıq məktəbi yaradan professor Məm-
mədhüseyn Təhmasib Azərbaycan tarixinin, etno -
qrafiyasının, toponiminin, coğrafiyasının mükəmməl
bilicisi olub. Alimin apardığı elmi-tədqiqat işləri bu gün
də Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün dəyərli mənbədir.
Şifahi xalq ədəbiyyatının tədqiqində böyük xidmətləri
olan alim gərgin zəhməti sayəsində müxtəlif janrlı tədqiqat
əsərləri yazaraq nəşr etdirib. Eyni zamanda o, dastanları-
mızın toplanılması sahəsində də ciddi işlər görüb. 
     Qeyd olunub ki, Məmmədhüseyn Təhmasibin rəhbərliyi
ilə şifahi xalq ədəbiyyatımızın qədim və zəngin janrı olan
dastanlarımızın müxtəlif variantları yazıya alınıb, 5 cildlik
“Azərbaycan dastanları” çap edilib. Kitablarda dastanları-
mızdakı adlar araşdırılıb və o adlara aydınlıq gətirilib.
Eyni zamanda onun “Bir qalanın sirri”, “Onu bağışlamaq
olarmı?” ssenariləri əsasında eyni adlı filmlər çəkilib,
“Bahar”, “Aslan yatağı”, “Çiçəklənən arzular” və digər
pyes-nağılları teatr səhnələrində uğurla tamaşaya qoyulub.
    Məmmədhüseyn Təhmasib kimi alimlərimizin elmi
fəaliyyətlərinin araşdırılmasının Azərbaycan ədəbiyyatının
inkişafı baxımından vacib məsələlərdən biri olduğunu
qeyd edən akademik bölmədə cari ildə nəşr edilməsi
nəzərdə tutulan “Məmmədhüseyn Təhmasib: taleyi və
sənəti” məqalələr toplusunun üzərində işlənildiyini də
diqqətə çatdırıb.
    Elmi konfransda bölmənin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz
Quliyev “Məmmədhüseyn Təhmasibin həyatı və yaradıcı -
lığı”, filologiya üzrə elmlər doktoru Yusif Səfərov “Das-
tanlarımızın ustad tədqiqatçısı”, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri Elxan Məm-
mədov “Azərbaycan dastanlarının toplanması, tədqiqi və
nəşrində Məmmədhüseyn Təhmasibin rolu”, Naxçıvan
Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov “Məm-
mədhüseyn Təhmasib və Azərbaycan kinosu”, İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun böyük elmi işçisi, sənətşü-
naslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələkbər Qasımov
“Məmmədhüseyn Təhmasib və Azərbaycan teatrı” möv-
zusunda məruzələrlə çıxış ediblər.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsi

Görkəmli alimin 110 illik yubileyi
qeyd edilib

    Beşminillik şəhərsalma mədəniyyətinə malik olan Naxçıvan torpağı görkəmli elm,
ədəbiyyat, siyasət, hərb xadimlərinin vətəni kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Naxçıvan
torpağının unudulmaz övladları olan Nəsirəddin Tusinin, Hüseyn Cavidin, Cəlil Məm-
mədquluzadənin, Məhəmməd Tağı Sidqinin, görkəmli siyasət və dövlət xadimi, ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin adları tarixə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Dahilər yurdunun
tarixdə iz qoymuş övladlarından biri də tanınmış dramaturq, folklorçu alim, pedaqoq
Məmmədhüseyn Təhmasibdir. Bu görkəmli elm xadimi 75 illik mənalı ömrünün böyük
bir hissəsini ədəbi-bədii yaradıcılığa, elmi fəaliyyətə həsr etmişdir. Məmmədhüseyn
Təhmasib xalqımızın şifahi ədəbiyyat xəzinəsinin, folklorumuzun məşhur bilicilərindən
biri idi. O, bu gün həm xalq ədəbiyyatı nümunələrinin toplayıcısı, həm də folklor
nəzəriyyəçisi kimi tanınır.
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   Naxçıvan Qarnizonu-
nun Zabitlər Evində Əla-
hiddə Ümumqoşun Ordu
üzrə bədii özfəaliyyət kol-
lektivlərinin bədii yaradıcı -
lıq fəaliyyətinə baxış-mü-
sabiqəsinin qalibləri mü-
kafatlandırılıb.
    Bu münasibətlə keçirilən
tədbiri Əlahiddə Ümumqo-
şun Ordunun zabiti, pol-
kovnik Mirqiyas Rüstəmov açıb. O,
son illərdə ordumuzun Naxçıvanda yer-
ləşən hissələrinə göstərilən dövlət qay-
ğısından danışıb və bu istiqamətdə hə-
yata keçirilən tədbirlərin böyük əhə-
miyyəti olduğunu vurğulayıb. Mirqiyas
Rüstəmov tədbir iştirakçılarının diq-
qətinə çatdırıb ki, bütün bunlar şəxsi
heyətin mənəvi-psixoloji vəziyyətinin
və hərbi-vətənpərvərlik ruhunun yük-
səldilməsində böyük rol oynayır. Xid-
məti vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən
əsgərlərimizin bədii yaradıcılıq qabi-
liyyətlərinin üzə çıxarılması və düzgün
istiqamətləndirilməsi də həyata keçirilən

tədbirlərin tərkib hissəsinə çevrilib.
Sonra Mirqiyas Rüstəmov qalibləri təb-
rik edərək onlara xidmətlərində uğurlar
arzulayıb. 
    Müsabiqənin qaliblərinə diplom və
fəxri fərmanlar təqdim olunub. 
    Sonra Əlahiddə Ümumqoşun Ordu-
nun bədii özfəaliyyət kollektivləri “Əs-
gər ocağı” adlı konsert proqramı ilə
çıxış ediblər. Tədbirdə vətənpərvərlik
mövzusunda şeirlər bədii qiraət olunub,
mahnılar səsləndirilib, milli rəqslər ifa
edilib. 
    Konsert proqramı iştirakçılar tərə-
findən alqışlarla qarşılanıb.

Əlahiddə Ümumqoşun Ordu üzrə bədii özfəaliyyət kollektivlərinin
baxış-müsabiqəsinə yekun vurulub

    Muxtar respublikanın Babək ra-
yonunda ümumtəhsil məktəblərinin
komandaları arasında “Vətənin mü-
dafiəsinə hazıram” poliatlon çoxnöv-
çülüyü üzrə keçirilən birinciliyə yekun
vurulub. 
    Babək Rayon Gənclər və İdman İda-
rəsinin, Təhsil Şöbəsinin və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətinin Babək Rayon İdarəsinin təşki-
latçılığı ilə keçirilən yarışda 12 koman-

dadan 60 idmançı iştirak edib. Yarışlar
100 metr məsafəyə qaçış, 2 min metr
məsafəyə kross qaçışı, qumbara atmaq
və turnikdə dartınmaq üzrə aparılıb. 
    Birinciliyin yekun nəticələrinə əsasən,
I yerə Payız, II yerə Nəhəcir kənd tam
orta məktəblərinin komandaları, III yerə
isə Cəhri kənd 1 nömrəli tam orta mək-
təbin komandası layiq görülüb. 
    Sonda qaliblərə təşkilatçılar tərəfindən
diplom və hədiyyələr təqdim edilib.

Xəbərlər şöbəsi

“Vətənin müdafiəsinə hazıram” 
poliatlon çoxnövçülüyü üzrə birinciliyin qalibləri müəyyənləşib

    Bu münasibətlə aprelin 11-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənclər Fondunun və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. 
    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının gənclər və idman naziri
Azad Cabbarov deyib ki, ölkəmizdə əsası
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərə-
findən qoyulan idman siyasəti bu gün uğurla
davam etdirilir. Bu sahədə görülmüş işlərin
nəticəsidir ki, muxtar respublikada müasir
idman infrastrukturu formalaşdırılıb, uşaq
və gənclərin idmanla məşğul olmalarına,
onların müxtəlifsəviyyəli çempionat, turnir
və yarışlarda iştirak etmələrinə hərtərəfli
şərait yaradılıb. Əldə olunmuş müsbət nəti-
cələr ölkəmizdə, eləcə də muxtar respubli-
kamızda beynəlxalq idman yarışlarının ke-
çirilməsinə imkan verib, uşaq və yeniyet-
mələrin idmana cəlbi yeni mərhələyə qədəm
qoyub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin idmana göstərdiyi yüksək
diqqət və qayğı muxtar respublikada bu sa-

hənin inkişafına böyük töhfələr verib. 
    Qeyd olunub ki, 2017-ci il yan-
varın 14-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisində “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında bədən tər-
biyəsi və idmanın hazırkı vəziyyəti
və qarşıda duran vəzifələr” barədə
keçirilmiş müşavirədə Ali Məclisin
Sədri tərəfindən imkansız ailələrdən

olan uşaq və yeniyetmələrin idman
geyim və ləvazimatları ilə təmin
olunmalarına diqqət yetirilməsi ilə
bağlı tapşırıqlar verilib. Bu tədbirin
keçirilməsi də həmin tapşırığın icrası
ilə bağlıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun icraçı direktoru Məmməd
Babayev çıxışında muxtar respub-

likada idmana göstərilən dövlət qayğısından,
sağlam gəncliyin formalaşdırılması istiqa-
mətində görülən işlərdən danışıb.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gənclər və idman naziri Azad Cabbarov və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər Fondunun icraçı di-
rektoru Məmməd Babayev idmançılara id-
man geyim dəsti, idman çantası və idman
ayaqqabılarından ibarət hədiyyələri təqdim
ediblər. İdmançılar hədiyyələrə görə min-
nətdarlıqlarını bildiriblər.
    Tədbirə yekun vuran Azad Cabbarov
onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar
 arzulayıb.
    Qeyd edək ki, Atıcılıq Federasiyası istisna
olmaqla, digər federasiyaların hər birindən
5 nəfər olmaqla, ümumilikdə, imkansız ailə-
lərdən olan 55 uşaq və yeniyetməyə hədiyyələr
təqdim olunub. 

- Səbuhi HƏSƏNOV

Aztəminatlı ailələrdən olan uşaq və yeniyetmələrə idman
geyim və ləvazimatları verilib

  Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə
aprel ayı “Dünya autizm maarifləndirmə ayı”
kimi qeyd edilir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilən “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı Naxçıvan
Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Məhdud
Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İn-
formasiya Mərkəzində aprelin 11-də autizm
maarifləndirmə ayı ilə bağlı bu qəbildən olan

uşaqların valideynləri ilə maarifləndirici görüş
keçirilib. 
    Tədbirdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
rektoru, professor Oruc Həsənli, mərkəzin müəl-
lim-psixoloqu Minurə Əliyeva, Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya
Mərkəzinin müəllim-defektoloqu Çinarə Abbasova
autizm xəstəliyi olan uşaqların ailə üzvləri ilə
psixoloji-mənəvi söhbət aparıblar. Autizm sin-
dromlu uşaqlarla psixoloji işin, təlim-məşğələlərinin
aparılması, “Autizm” kitabının mahiyyəti haqqında
və valideynlərin autizmli uşaqlarla ünsiyyəti
barədə tövsiyələr verilib. 
    Bildirilib ki, autizm sindromlu uşaqlar ana nə-
vazişinə daha çox ehtiyac duyurlar. Valideyn au-
tizmli uşaqla ünsiyyətdə səbirli olmalı və ona
sevgi ilə yanaşmalı, uşağa bacarığının inkişaf et-
dirməsində köməklik göstərməlidir. Bütün bunlar
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial rea-
bilitasiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
    Sonda valideynləri maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Autizm sindromlu uşaqların valideynləri ilə
maarifləndirici görüş keçirilib

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Səbuhi Hüseynov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 1000. Sifariş № 294
Baş redaktor müavini:

RAUF KƏNGƏRLİ

    Culfa rayonu ərazisindəki “N” Sərhəd
Zastavasında ümumtəhsil məktəbləri
arasında keçirilən “Sərhəd” hərbi-idman
oyununun rayon mərhələsinin qalibləri
müəyyənləşib. 
    Culfa Rayon Gənclər və İdman İda-
rəsinin, Culfa Rayon Təhsil Şöbəsinin
və “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Divi-
ziyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
yarışda 4 tam orta məktəbin komandası
iştirak edib. 
     Əvvəlcə Culfa Rayon Gənclər və İd-
man İdarəsinin baş məsləhətçisi Elçin
Cəfərov, Culfa Rayon “N”  Sərhəd Zas-
tavasının zabiti İlkin Mahmudov və Təhsil
Şöbəsinin əməkdaşı Səbuhi İbrahimov

çıxış edərək keçirilən tədbirin mahiyyə-
tindən, yeniyetmə və gənclərə göstərilən
dövlət qayğısından, idman sahəsində əldə
olunan nailiyyətlərdən danışıblar. 
    Yarış əsasnaməyə uyğun olaraq 8
mərhələ üzrə keçirilib. Gərgin mübarizə
şəraitində keçirilən yarışda Yaycı kənd
2 nömrəli tam orta məktəbin komandası
I yerə, Culfa şəhər 1 nömrəli tam orta
məktəbin komandası II yerə və Culfa
şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin ko-
mandası isə III yerə layiq görülüblər. 
   Yekunda qalib komandaya və müx-

təlif növlərdə fərqlənən idmançılara
təşkilatçılar tərəfindən diplomlar təqdim
edilib.

“Sərhəd” hərbi-idman oyununun rayon 
mərhələsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Dekan vəzifəsini tutmaq üçün
     1. Magistratura

Kafedralar üzrə kafedra müdiri
vəzifəsini tutmaq üçün

     1. Ümumi riyaziyyat
     2. Baytarlıq təbabəti
     3. Fizika və energetika
     4. Nəqliyyat mühəndisliyi
     5. Azərbaycan tarixi
     6. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəl-
limliyi
     7. Pedaqogika və psixologiya
     8. Kitabxanaçılıq
     9. Kimya
     10. Fiziki tərbiyə və idman oyunları
     11. Teatr və mədəniyyətşünaslıq
     12. Orkestr alətləri və dirijorluq

Kafedralarda boş olan vəzifələri  
tutmaq üçün müsabiqə elan edir

     1. Ümumi və nəzəri fizika – dosent – 2 yer
     2. Musiqişünaslıq və metodika – dosent – 1 yer
(0,5 ştat)
     3. Azərbaycan dilçiliyi – dosent – 1 yer (0,5 ştat);
dosent – 1 yer; baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
     4. İnformatika – dosent – 1 yer
     5. Kimya – dosent – 1 yer
     6. Fizika və energetika – dosent – 1 yer (0,5 ştat);
müəllim – 2 yer
     7. Təsviri incəsənət – baş müəllim – 1 yer 
     8. Dünya iqtisadiyyatı – dosent – 1 yer 
     9. Kitabxanaçılıq – dosent – 1 yer (0,5 ştat) 
     10. Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi – dosent –
1 yer; dosent – 1 yer (0,5 ştat) 
     11. Əczaçılıq və stomatologiya – dosent – 1 yer
(0,5 ştat)
     12. Ümumi tarix – baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
     13. Fiziki tərbiyə və idman oyunları – dosent – 1

yer (0,5 ştat); baş müəllim – 1 yer
     14. Azərbaycan ədəbiyyatı – dosent – 1 yer 
     15. Musiqi təlimi – baş müəllim – 2 yer; müəllim
(konsertmeyster) – 1 yer
     16. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə –
müəllim – 1 yer
     17. Orkestr alətləri və dirijorluq – müəllim (kon-
sertmeyster) – 1 yer
     18. İqtisadiyyat – müəllim – 1 yer; dosent – 1 yer
     19. Hüquq fənləri – müəllim – 1 yer (0,5 ştat); baş
müəllim – 1 yer
     20. Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı – müəllim – 1
yer
     21. Teatr və mədəniyyətşünaslıq – müəllim – 1 yer
     22. Beynəlxalq münasibətlər – dosent – 1 yer
     23. Zoologiya – dosent – 1 yer
     24. Fəlsəfə və sosial iş – professor – 1 yer (0,5
ştat)
     25. Riyazi analiz – dosent – 1 yer (0,5 ştat);
dosent – 1 yer
     26. Mühasibat uçotu və maliyyə – dosent – 1 yer;
baş müəllim – 1 yer 
     27. Botanika – baş müəllim – 1 yer
     28. Bəstəkarlıq – dosent – 1 yer 
     29. Baytarlıq təbabəti – baş müəllim – 1 yer (0,5
ştat)
     30. İngilis dili və tərcümə – dosent – 1 yer
     31. Arxiv işi və muzeyşünaslıq – dosent – 1 yer
(0,5 ştat)
     32. Ümumi riyaziyyat – baş müəllim – 1 yer;
dosent – 1 yer (0,5 ştat) 
     33. Nəqliyyat mühəndisliyi – baş müəllim – 1 yer
(0,5 ştat) 
     Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olun-
duğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada
təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi. 
Telefon: (036)545-23-66/10-0

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı boş olan vəzifələri tutmaq üçün

müsabiqə elan edir

Bildiriş
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