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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 16-da NATO baş katibinin
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Ceyms Appaturayı qəbul edib.

NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdıran xüsusi
nümayəndə Ceyms Appaturay Prezident İlham Əliyevin NATO-nun mənzil-qərargahına son
səfərini və keçirdiyi görüşləri xatırlayıb.

Dövlətimizin başçısı NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqlə Davosda keçirdiyi müzakirələr
zamanı görüşdüyünü məmnunluqla qeyd edib.

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə NATO arasında uğurlu əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud
olmasının razılıq doğurduğu vurğulanıb, Azərbaycanın Əfqanıstanda həyata keçirilən sülhməramlı
əməliyyatlar çərçivəsində beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirilib.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların
hazırkı vəziyyətinə dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, NATO-nun qəbul etdiyi sə-
nədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün daim dəstəklənməsindən məmnunluq ifadə olunub.

Prezident İlham Əliyev NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqin salamlarına görə minnət-
darlığını bildirib, onun da salamlarını NATO-nun baş katibinə çatdırmağı xahiş edib.

Rəsmi xronika

    Bildirilib ki, bu gün ölkəmizdə,
eləcə də muxtar respublikamızda
yaradılmış ictimai-siyasi sabitlik
iqtisadiyyatın bütün sahələrinin
inkişaf etdirilməsinə hərtərəfli
şərait yaradıb. Sahibkarlığın in-
kişafına göstərilən dövlət dəstəyi
hesabına ümumi daxili məhsulda
özəl bölmənin xüsusi çəkisi ar-
taraq 87 faiz olub. Ötən dövrdə
qəbul olunmuş dövlət proqram-
larının icrası sahibkarlığın inki-
şafına öz töhfəsini verib. Belə
ki, sahibkarlar tərəfindən yeni
istehsal sahələri, iş yerləri yara-
dılıb, məşğulluq təmin olunub.
Yeni istehsal və emal sahələrinin
sayının artması nəticəsində mux-
tar respublikada 361 növdə məh-
sul istehsal olunur. Əhalinin 107-si
ərzaq, 236-sı qeyri-ərzaq olmaqla,
343 növdə məhsula olan tələbatı
tamamilə yerli istehsal hesabına
ödənilir. 
    Qeyd olunub ki, cari ilin əv-
vəlindən ölkəmizdə, eləcə də
muxtar respublikamızda sahib-
karlığın inkişaf etdirilməsi ilə
bağlı mühüm tədbirlər həyata
keçirilib. Amma buna baxma-
yaraq, bəzi hallarda yaranmış
vəziyyətdən sui-istifadə edən,
xüsusilə süni şəkildə qiymətləri
artıran sahibkarlara da rast gəli-
nir. Bununla bağlı nazirlik tərə-
findən müxtəlif reydlər keçirilir
və bu kimi neqativ halların qar-
şısı alınır. Dövlətimiz tərəfindən
sahibkarlara hərtərəfli dəstək
göstərilir, onların fəaliyyətini
stimullaşdırmaq məqsədilə müx-
təlif tədbirlər həyata keçirilir.
Eyni zamanda istehlakçıların hü-
quqlarının qorunması da diqqət
mərkəzində saxlanılır. Burada
əsas məqsəd daxili bazarın qo-
runması, ixracyönümlü məhsul-
ların istehsalını stimullaşdırmaq,
idxaldan asılılığı minimuma en-
dirməkdir. Çünki yerli istehsalın
inkişafı daxili bazarın qorunma-

sında, xaricə valyuta axınının
qarşısının alınmasında və idxal-
dan asılılığın aradan qaldırılma-
sında mühüm rol oynayır. 
    Vurğulanıb ki, indiyədək
muxtar respublikada yerli xam-
mala əsaslanan bir çox istehsal
müəssisələri yaradılaraq fəaliy-
yətə başlayıb. Əhali tələbatının
dolğun şəkildə ödənilməsinə im-
kan verən istehsal müəssisələ-
rinin yaradılması bundan sonra
da davam etdiriləcəkdir. İstehsal
olunan məhsulların xarici amil-
lərdən asılılıq səviyyəsini müəy-
yənləşdirməli, bunun aradan qal-
dırılması yollarını araşdırmalı-
yıq. Bildiyiniz kimi, muxtar res-
publikamızda kənd təsərrüfatı
və müxtəlif sənaye məhsullarının
istehsalı üçün münbit şərait möv-
cuddur. Buna görə də daxili ba-
zarda yerli istehsalın xüsusi çə-
kisini artırmaq üçün azad rəqabət
mühitinin yaradılmasına nail ol-
malı, inhisarçılığın qarşısının
alınması məsələlərinə diqqəti
artırmalıyıq. Eyni zamanda yerli
məhsul istehsalçıları daxili ba-
zarın tələbatının ödənilməsi ilə
yanaşı, xarici bazarlara çıxış
imkanları haqqında da düşün-
məlidirlər. Nəzərə almaq lazım-
dır ki, ixracyönümlü məhsul is-
tehsal edən sahibkarlıq subyekt-
lərinin fəaliyyətini stimullaşdır-
maq məqsədilə tələbatdan artıq
məhsulun ixracı qarşımızda du-
ran əsas məsələlərdəndir. Buna
görə sahibkarlar dövlətimiz tə-
rəfindən onlar üçün yaradılmış
şəraitdən lazımınca bəhrələn-
məli, daxili bazarda əhalinin
yerli məhsullara olan tələbatının
ödənilməsinə, eyni zamanda bu
məhsulların muxtar respublika-
dan kənarda satışının təşkilinə
nail olmalıdırlar.
    Sonra sahibkarlarla müzaki-
rələr aparılıb.
                          Xəbərlər şöbəsi

Sahibkarlarla görüş keçirilib
 Fevralın 16-da Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvan
Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə sahibkarlarla görüş keçirilib. “Tələbatın ödənilməsi və
yerli istehsalçıların mənafeyinin qorunması” mövzusunda
keçirilən tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat
naziri Famil Seyidov açıb. 
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17 fevral 2016-cı il, çərşənbə 

    Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xid-
mətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi
istiqamətində işlər 2016-cı ilin yanvar
ayında da davam etdirilmişdir. Muxtar
respublikadakı avtovağzallarda, Av-
tobus Parkında qış mövsümünün ge-
dişi və marşrut xətlərinə buraxılan
nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığı
nəzarətdə saxlanılmışdır. Ötən ay
sərnişindaşıma ilə məşğul olan av-
tobusların təmizliyinə, sürücülərin
geyim formasına və hərəkət qrafikinə
nəzarət edilmiş, axşam saatlarında
şəhərdaxili marşrutların işi səmərəli

təşkil olunmuşdur. 
    Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu
üzrə ötən ay Naxçıvandan Bakıya
85 reys edilmiş, 2550 nəfər sərnişin
daşınmışdır. Əks istiqamətdə daşınan
sərnişinlərin sayı isə 2697 nəfər ol-
muşdur. Həmçinin yükdaşıma fəa-
liyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxs-
lərin avtonəqliyyat vasitələrinə baxış
keçirilmiş, təhlükəsizlik tədbirləri
izah olunmuşdur. 
    Şəhərdaxili və rayonlararası nəq-
liyyatın, xüsusilə sərhəd və ucqar
dağ kəndlərinə işləyən avtobusların

fəaliyyəti xüsusi nəzarətdə saxla-
nılmış, avtobuslara gündəlik texniki
baxış keçirilərək lazımi təmir işləri
görülmüşdür. Bütün bunların nəti-
cəsidir ki, muxtar respublikada sər-
nişindaşıma xidmətinin səviyyəsi
daha da yüksəldilmiş, fəaliyyətdə
olan 138 marşrut xəttindəki 303 av-
tobusla rayon mərkəzləri və kənd -
lərin hamısına avtonəqliyyat xidməti
göstərilmişdir. 

         Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti

Muxtar respublikada avtonəqliyyat xidməti günün 
tələblərinə uyğun qurulur

    Ölkəmizin paytaxtında fəaliyyət
göstərən yüksəkixtisaslı həkim bri-
qadalarının muxtar respublikaya dəvət
olunması, aztəminatlı ailələrdən olan
xəstələrin başqa ünvanlara üz tut-
madan müayinə və cərrahi əməliy-
yatlarının təşkili yanvar ayında da
davam etdirilmişdir. Belə ki, Res-
publika Klinik Xəstəxanasının 21
nəfərlik həkim briqadası Şərur ra-
yonunda olmuş, 2504 nəfəri tibbi
müayinədən keçirmiş, 75 əməliyyat
aparmışdır. Bu dövrdə dağınıq skleroz
xəstələrinə, eləcə də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ağciyər Xəstəlikləri
Dispanserinə dərman preparatları,
reaktivlər və digər tibbi materiallar
verilmiş, Naxçıvan Diaqnostika-Müa-
licə Mərkəzində Daxili İşlər Nazirliyi
əməkdaşlarının qanvermə aksiyası
keçirilmiş, 23 nəfərdən 11,5 litr qan
tədarük edilmişdir. 
    Muxtar respublikada epidemio-
loji vəziyyətə nəzarət etmək məq-

sədilə qabaqlayıcı profilaktik təd-
birlər görülmüş, səhiyyə müəssi-
sələri gücləndirilmiş iş rejiminə
keçmişdir. Ərazi Gigiyena və Epi-
demiologiya mərkəzləri tərəfindən
məktəb və məktəbəqədər uşaq
müəssisələrində, ictimai-iaşə ob-
yektlərində, əhalinin daha sıx olduğu
ictimai yerlərdə, məişət tullantı
meydançalarında, həmçinin su an-
barlarında, su təchizatı qurğularında
müntəzəm dezinfeksiya və dezinsek -
siya işləri aparılmışdır.
    Ay ərzində muxtar respublikanın
tibb müəssisələrinə 1915 xəstə mü-
raciət etmiş, 1837 xəstə müayinə və
müalicədən sonra evə buraxılmış,
stasionarda 419 cərrahi müdaxilə
aparılmışdır. Bu dövrdə rayon mərkəzi
xəstəxanaları və GEM-lər tərəfindən
“İstehsalatda baş verən bədbəxt ha-
disələr və onların aradan qaldırılması
sahəsində görülən tədbirlər”lə bağlı
tikinti və digər istehsal obyektlərində

nəzarət yoxlamaları davam etdirilmiş,
əlilliyin təyininin yeni meyarlara ke-
çidi ilə əlaqədar tibb müəssisə rəh-
bərləri və Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyinin tibbi-sosial ekspert
komissiyasının birgə seminarı keçi-
rilmişdir. Ahıl və əlillərə göstərilən
tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq məq-

sədilə yanvar ayı ərzində muxtar res-
publika üzrə 26 nəfər Bakı şəhərinin
Şağan qəsəbəsində yerləşən Əlillərin
Müalicə Pansionatına, 22 nəfər Mər-
dəkan qəsəbəsində yerləşən Müharibə
və Əmək Veteranları Pansionatına,
16 nəfər müxtəlif xəstəxanalara müa-
licəyə göndərilmişdi.
    İxtisaslı kadrların hazırlanması is-
tiqamətində tədbirlər də davam et-
dirilmiş, 1 həkim təkmilləşmə kursu
keçməsi üçün Ankara Universitetinin
Tibb fakültəsinə göndərilmişdir. Əhali
arasında səhiyyə maarifi işlərinin
aparılmasına da diqqət artırılmış,
2138 maarifləndirici söhbət aparılmış,
15 seminar keçirilmiş, tibbi şuralarda
14 məsələ müzakirə edilmiş, “Sağ-
lamlıq” televiziya və “Şəfa” radio
verilişlərində aktual tibbi məsələlər
öz əksini tapmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

  Muxtar respublikada əhalinin sağlamlığının qorunması və tibbi
xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər yanvar ayında
da davam etdirilmiş, səhiyyə sisteminin yenidən qurulması və müasir
standartlara uyğunlaşdırılması, ixtisaslı kadrların hazırlanması,
yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Səhiyyə infrastrukturunun müasirləşdirilməsi tədbirlərinin davamı
olaraq ötən ay Kəngərli rayonunun Yurdçu və Babək rayonunun
Xəlilli kəndlərində feldşer-mama məntəqələri istifadəyə verilmiş, tibbi
xidmətin səviyyəsi yüksəldilmişdir. 

Əhaliyə nümunəvi səhiyyə xidməti göstərilir

    “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən al-
dığımız məlumata görə, cəmiyyətin
Texniki İnzibati Binaların Təmir-
Tikinti İdarəsi tərəfindən Ordubad
dəmiryol sərnişin vağzalında, Yol
Sahəsinin inzibati binasında, İda-
rəetmə Mərkəzində, Yol Sahəsinin
yardımçı binalarında, yük anbarla-
rında, eləcə də onları əhatə edən
ərazidə, sərnişin və yük platforma-
larında kompleks tikinti, yenidən-
qurma və əsaslı təmir işləri davam
etdirilir. 
    Cəmiyyətdən qəzetimizə verilən
məlumatda o da bildirilib ki, vağzalda

əsas tikinti işləri başa
çatdırılıb, binaların çar-
dağı qurulub, pəncərələr
salınıb, tikililərin fasa-
dına suvaq çəkilib. 
    Xatırladaq ki, son il-
lərdə “Naxçıvan Dəmir
Yolları” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin
maddi-texniki bazası
gücləndirilib, dəmir yolu
nəqliyyatı sistemi müasir tələblər sə-
viyyəsində qurulub. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2011-ci il 16 mart tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq olunan “Naxçıvan Muxtar

Respublikasında dəmir yolu nəqliyyat
sisteminin 2011-2015-ci illər üzrə in-
kişaf Proqramı”nın uğurlu icrası bu
sahənin hərtərəfli inkişafını təmin
edib. 

Ordubad dəmiryol vağzalında kompleks quruculuq işləri aparılır
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyi bu ilin
yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin fərman
və sərəncamlarından, qəbul edilmiş
dövlət proqramlarından irəli gələn və-
zifələrin icrasını diqqət mərkəzində

saxlamışdır. Belə ki, Dünya Azərbay-
canlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni
il bayramı münasibətilə bayram tətili
günlərində məktəblilər üçün Naxçıvan
Dövlət Film Fondu tərəfindən Naxçıvan
şəhərində və rayon mərkəzlərində 6
Azərbaycan filmi nümayiş etdirilmişdir.
Bu dövrdə Naxçıvan Dövlət Kukla və
Uşaq teatrlarında da bayram şənlikləri
təşkil edilmiş, balacalar üçün xalq
oyunları və maraqlı tamaşalar təqdim
olunmuşdur. Yanvarın 28-də isə Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyi və Nax-
çıvan Dövlət Filarmoniyasının təşki-
latçılığı ilə “Rast dəstgahı” muğam
məclisi keçirilmişdir. Naxçıvan Şəhər
2 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində
tar, kamança, qarmon və qanun ixti-
sasları üzrə ustad dərslər keçilmiş,
ustad dərslərə 35 müəllim və 40 şagird
cəlb olunmuşdur.
    Xalq teatrlarının uğurlu fəaliyyəti
tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanır. Ay ərzində Kazım Ziya adına
Ordubad Rayon Xalq Teatrında Cəlil
Məmmədquluzadənin “Kamança” əsə-
ri, Babək Rayon Xalq Teatrında isə
Hüseynbala Mirələmovun “Xəcalət”
əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı ta-
maşalar teatrsevərlərə təqdim edilmiş-
dir. Bu dövrdə C.Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrında isə dramaturq Əli Əmirlinin
“Varlı qadın” tamaşasına ictimai baxış
olmuşdur. 
    Muzey işçilərinin peşə biliklərinin
artırılması sahəsində məqsədyönlü işlər

görülür. Ötən ay Babək Rayon Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyində 18 muzey
işçisinin iştirakı ilə seminar-treninq
keçirilmişdir. Bu dövrdə kitabxanalarda
da bir sıra tədbirlər təşkil edilmiş,
Azərbaycan Respublikasının tarixinə
həsr olunmuş kitab və foto sərgilər

nümayiş etdirilmişdir. Ötən ay ərzində
muxtar respublika kitabxanalarına 4525
oxucu müraciət etmişdir ki, onlardan
1137 nəfəri yeni oxuculardır. M.S.Or-
dubadi adına Naxçıvan Muxtar Res-
publika Kitabxanasının elektron ki-
tabxanasından istifadə edənlərin sayı
isə 20 min nəfəri ötmüşdür.
    Ötən ay uşaq kitabxanaları tərəfin-
dən “Nağıl günləri”nin keçirilməsinə
başlanılmışdır. Adil Babayev adına
Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq
Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan şə-
hərindəki 7 və 10 nömrəli uşaq bağ-
çalarında, Naxçıvan şəhər, Şərur, Or-
dubad, Sədərək və Babək Rayon Mər-
kəzləşdirilmiş Kitabxana sistemlərinin
uşaq şöbələri tərəfindən isə rayonlarda
olan uşaq bağçalarında və ümumtəhsil
məktəblərinin ibtidai siniflərində ay
ərzində 16 dəfə “Nağıl günü” keçiril-
mişdir. Bu dövrdə istedadlı gənclərin
məlumat bazasının yaradılmasına da
başlanılmışdır. Bu günədək 44 istedadlı
gənc haqqında müvafiq məlumatlar
bazaya əlavə edilmişdir. Hazırda bu
istiqamətdə işlər davam etdirilir.
    Yanvar ayında Turizm İnformasiya
Mərkəzinin saytının yenilənməsi və
yeni reklam informasiya materiallarının
hazırlanması işləri də davam etdirilmiş,
muxtar respublikada olan turist xidməti
obyektlərində xidmətin səviyyəsinin
yüksəldilməsinə diqqət artırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Mədəniyyət sahəsində tədbirlər yanvar
ayında da davam etdirilmişdir

    Ulu öndərin tapşırıq və tövsi-
yələri əsas götürülərək Naxçıvan
Muxtar Respublikasında tariximizə,
dilimizə, ədəbiyyatımıza, folklo-
rumuza, arxeologiya və etnoqrafi-
yamıza dair araşdırmaların əhatə
dairəsi genişləndirilmişdir. 1996-cı
ildə keçirilən “Uluslararası qay-
naqlarda Naxçıvan”, eləcə də son-
rakı dövrdə keçirilən 50-dən artıq
beynəlxalq simpozium və kon-
fransda sanballı elmi nəticələr əldə
edilmişdir. Həmçinin muxtar res-
publika ərazisində aparılmış ar-
xeoloji tədqiqatlar zamanı mühüm
tarixi əhəmiyyət kəsb edən mad-
di-mədəniyyət nümunələri, elmi
materiallar aşkar edilmiş, tarix və
mədəniyyət abidələri pasportlaş-
dırılaraq dövrü və tipoloji mənsu-
biyyəti müəyyənləşdirilmiş, çoxlu
sayda tarixi abidə bərpa olunmuş,
tarix və mədəniyyət abidələrinin
mühafizəsi təmin edilmişdir.  
    Əldə olunan materiallar əsasında
Naxçıvanşünaslığa aid mindən artıq
monoqrafiya, kitab, elmi məqalə,
dərslik və dərs vəsaiti yazılmış,
“Naxçıvan Abidələri Ensiklopedi-
yası”, ikicildlik “Naxçıvan Ensiklo -
pediyası”, “Naxçıvan tarixi atlası”
və “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi
nəşr edilmiş, onlarla sənədli film
çəkilmişdir. Təşkil olunan elmi eks-
pedisiyalar, aparılan arxeoloji təd-
qiqatlar Naxçıvanşünaslığın digər
istiqamətlərinin də öyrənilməsinə
ciddi əsas yaratmış, Naxçıvanın ta-
rixi, mədəniyyəti, toponimikası,
azərbaycanlıların soyqırımı və de-
portasiyası, maarifçilik hərəkatının
və təbii ehtiyatların öyrənilməsi ilə
bağlı elmi konfranslar keçirilmişdir.
Görülən işlər Naxçıvanşünaslığın

öyrənilməsi istiqamətində yeni im-
kanlar açmış, bu sahədə konkret
elmi nəticələr qazanılmış, Naxçıvana
həsr olunmuş kitab, albom, elmi-
kütləvi məqalə, qəzet və jurnal ma-
teriallarının, sənədli filmlərin, elek-
tron daşıyıcıların qorunub saxlan-

ması, elmi nəticələrin yetişməkdə
olan gənc nəslə öyrədilməsi və təb-
liği zərurətə çevrilmişdir.
    Bu zərurət əsas götürülərək Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2011-ci il 17 fevral
tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Nax-
çıvanşünaslıq Mərkəzi yaradılmış,
mərkəz üçün bina ayrılmış və əsaslı
surətdə yenidən qurulmuşdur. 2013-
cü il fevralın 9-da Naxçıvanşünaslıq
Mərkəzinin açılışı olmuşdur. 
    Ötən dövrdə Naxçıvanşünaslıq
Mərkəzi öz fəaliyyətini müasir tə-
ləblər səviyyəsində quraraq ölkənin
ən mükəmməl elmi-tədqiqat müəs-
sisələrindən birinə çevrilmişdir.
Mərkəzin kitab və arxiv fondu Nax-
çıvanşünaslığa dair mühüm çap və
arxiv materialları ilə zənginləşdi-
rilmişdir. Qədim tarixə, zəngin mə-
dəniyyətə və dövlətçilik ənənələrinə
malik Naxçıvan diyarında min illər
ərzində yaranan, formalaşan ən qə-
dim mədəniyyətlər, tarixin müxtəlif
dövrlərinin yadigarı olan abidələr,
qədimdən müasir dövrümüzədək
tarix, ədəbi mühit, yaradıcılıq sa-
hələri,  ümumilikdə, xalqın yaratdığı
və günümüzə qədər çatdırdığı milli
dəyərlər sistemi, adət-ənənələr, son
illər muxtar respublikanın sosial-
iqtisadi inkişafı, görkəmli şəxsiy-
yətlərin həyat və yaradıcılığı kimi

mühüm əhəmiyyət kəsb edən mə-
sələlər haqqında kitablar, jurnal və
qəzetlər, xəritə və atlaslar, avtore-
feratlar, albom və fotomateriallar,
sənədli filmlər Naxçıvanşünaslıq
Mərkəzində toplanaraq sistemləş-
dirilmişdir. Hazırda mərkəzin Ki-
tabsaxlayıcı şöbəsində 3374 nüsxə
çap materialı vardır. Bunlardan 2550
nüsxəsi kitab, 29-u miniatür kitab,
92-si avtoreferat, 703-ü isə qəzet
və jurnal materiallarıdır.
    Mərkəzdə müasir kitabxana tex-
nologiyaları və metodları sahəsində
bir çox yeniliklər tətbiq edilmiş,
fəaliyyətin bütün istiqamətlərinin
ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsi
həyata keçirilmiş, əməkdaşların bi-
lik və peşə bacarıqları artırılmışdır.
Xüsusilə yeni texnologiyaların tət-
biqi mərkəzin imkanlarından hər-
tərəfli istifadəyə şərait yaratmışdır.
Mərkəzin kitabxanası və arxivi ən
müasir informasiya avadanlıq və
daşıyıcıları ilə təmin olunmuş, elek-
tron kitabxana və elektron arxiv
zənginləşdirilmişdir. Bundan başqa,
istifadəçilər onlara verilən şəxsi
parol vasitəsilə elektron informasiya
köşkünə yaxınlaşaraq istənilən ki-
tabı sifariş verə bilirlər. Elektron
köşk istifadəçilərə kitab fondunun
elektron kataloqu ilə tanış olmaq,
sorğulara operativ cavab almaq
və virtual sifariş imkanı yaradır.

Oxu və dövri mətbuat zalında is-
tifadəçilər üçün fonddakı kitab-
lardan, qəzet və jurnallardan, eləcə
də internetdən istifadə imkanı ya-
radılmışdır. İstifadəçilər elektron
kataloq vasitəsilə mərkəzin fon-
dunda olan ədəbiyyatlardan, sə-
nədlərdən, əlyazmalardan, video
və audio materiallardan, fotolardan
və xəritələrdən istifadə edə bilərlər.
Həmçinin üç dildə hazırlanan
“www.e-merkez.alimeclis.az” in-
ternet saytı mərkəz ilə səmərəli in-
formasiya mübadiləsi aparmağa
imkan verir. Artıq mərkəzin Ki-
tabsaxlayıcı şöbəsində olan bütün
kitabların elektron variantı və ka-
taloqu yaradılaraq mərkəzin internet
saytında yerləşdirilmişdir. Sayt mər-
kəz ilə operativ əlaqə saxlamaq,
elektron axtarış xidmətlərindən is-
tifadə etmək, kitab sifariş vermək
və kataloqda axtarmaq, arxivdəki
sənədli və televiziya filmlərinə bax-
maq imkanı yaradır. Ötən dövrdə
mərkəzin elektron saytından 10
mindən artıq oxucu istifadə etmişdir. 
    Naxçıvanşünaslığa aid materi-
alların qorunub saxlanılması ilə ya-
naşı, onların gənc nəslə öyrədilməsi
və təbliği də qarşıda duran əsas və-
zifələrdəndir. Bu məqsədlə ümum-
təhsil məktəblərinin şagirdlərinin,
ali və orta ixtisas təhsili məktəblə-
rinin tələbələrinin iştirakı ilə Nax-

çıvanşünaslıq Mərkəzində açıq dərs
və tədbirlər keçirilir. Fəaliyyəti döv-
ründə muxtar respublikadakı ümum-
təhsil məktəblərinin müəllim və şa-
gird kollektivinin, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin, “Naxçıvan” Uni-
versitetinin, Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun, Naxçıvan Dövlət Tex-
niki Kollecinin, Naxçıvan Musiqi
Kollecinin, Naxçıvan Tibb Kolle-
cinin tələbələrinin iştirakı ilə Nax-
çıvanşünaslıq Mərkəzində “Mux-
tariyyətin 90 ili”, “Kənd təsərrüfatı
ili”, “İnkişafın 20 ili”, “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanı və onun Naxçıvanla
bağlılığı”, muxtar respublikanın so-
sial-iqtisadi inkişafı, tarixi abidələr,
görkəm li şəxsiyyətlərin həyat və
fəaliyyəti barədə 204 açıq dərs və
tədbir keçirilmiş, bu tədbirlərdə
3953 dinləyici iştirak etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri demişdir: “Biz
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin fəa-
liyyətinə ciddi tələblər veririk. Mər-
kəz Əsasnamə ilə ona həvalə olun-
muş vəzifələri yerinə yetirməli,
Naxçıvan tarixini öyrənməklə Azər-
baycan tarixinin də öyrənilməsinə
öz töhfəsini verməli, fəaliyyətini
mədəniyyət və elm müəssisələri, o
cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi
ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında
qurmalıdır”.
    Ali Məclis Sədrinin qarşıya qoy-
duğu vəzifələr bundan sonra da
elmi-tədqiqat müəssisəsi kimi Nax-
çıvanşünaslıq Mərkəzinin əsas fəa-
liyyət istiqaməti olacaq, kollektiv
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
tarixi, elmi, ədəbi mühiti, incəsənəti,
təbii sərvətləri və mədəniyyəti, ha-
belə Naxçıvanın görkəmli şəxsiy-
yətlərinin həyatı və fəaliyyətinin
öyrənilməsi və təbliği sahəsində
həyata keçirdiyi tədbirləri davam
etdirəcəkdir. 

Şahin ƏliyarOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq 
Mərkəzinin direktoru

    Naxçıvanın tarixinin, ədəbiyyatının, arxeologiya və etnoqrafiyasının,
folklorunun və adət-ənənələrinin, bu ərazidə formalaşan milli dəyərlər
sisteminin elmi faktlar əsasında öyrənilməsi qarşıda duran əsas vəzifədir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu zərurəti nəzərə alaraq deyirdi:
“Naxçıvanın qədim, zəngin tarixi Azərbaycan tarixinin çox parlaq sə-
hifələrindəndir. Bizim əsas məqsədimiz Naxçıvanın tarixini hərtərəfli
öyrənmək, tədqiq etmək, onları elmi və populyar kitablarda dərc etmək,
təbliğat materiallarında istifadə etməkdir”. 

Naxçıvanşünaslıq MərkəziNaxçıvanşünaslıq Mərkəzi: beş ilin nəticələri

    – Əshabi-Kəhf ziya-
rətgahı, həqiqətən, çox
unikal məkanlardan bi-
ridir. Mən hər dəfə Nax-
çıvana yolum düşəndə
bura ziyarətə gəlirəm
və etiraf edim ki, ziya-
rətdən sonra mənən çox
yüngülləşirəm. Çünki
buradakı ab-hava mənim mənəvi
tələbatımı ödəyir.
    – Naxçıvana tez-tez yolunuz
düşür?
    – Əslində, mən uşaq yaşların-
dan Naxçıvana bağlı olmuşam.
Bizim əslimiz Qubadlı rayonunun
Həmzəli kəndindəndir. Atam o
zaman Qubadlıda tütünçülük sov-
xozunun direktoru idi, işlə bağlı
Naxçıvana tez-tez gələrdi. Mən
də ilk dəfə Naxçıvana 1975-ci
ildə gəlmişəm, buradakı Qızlar
bulağında, Möminə xatın türbə-
sinin ətrafında çox gəzib-dolaş-
mışıq. Sonrakı illərdə də bura yo-
lum düşüb. Naxçıvan tarixən bö-
yük şəxsiyyətlər yetirən qədim
Azərbaycan torpağıdır. Bu torpaq
Heydər Əliyev kimi dünya sə-
viyyəsində qəbul edilən siyasət
nəhəngi, bütün Türk dünyasında
tanınan və sevilən Hüseyn Cavid,
Cəlil Məmmədquluzadə kimi
ədiblər, Yusif Məmmədəliyev kimi

görkəmli alim, Bəhruz
Kəngərli kimi realist
rəssamlıq sənətinin ba-
nisini yetişdirib. Bu-
nunla yanaşı, Naxçıvan
öz tarixi qədimliyi ilə
bütün dünyaya meydan
oxuyacaq bir Azərbay-
can diyarıdır. Nuhun

gəmisi məhz bu torpaqda daya-
nıb. Dünyanın heç bir yerində
oxşarı olmayan Duzdağ yataqları
məhz Naxçıvandadır. Müqəddəs
“Qurani-Kərim”də adıçəkilən və
hazırda ziyarətinə gəldiyimiz Əs-
habi-Kəhf ziyarətgahı da bu tor-
paqdadır. Ümumilikdə isə Nax-
çıvanın özü Azərbaycanda ən mü-
qəddəs yerdir.
    – Rasim müəllim, qeyd etdiniz
ki, Naxçıvana tez-tez yolunuz dü-
şür, yəqin ki, buradakı dəyişikliyi
də hiss etməmiş deyilsiniz.
    – Əlbəttə. Birinci onu deyim
ki, Naxçıvan təbiəti, havası, suyu,
saf təbii məhsulları ilə fərqlənən
bir bölgədir. Burada milli-mənəvi
dəyərlərə böyük önəm verilir. San-
ki bu təbiilik insanların da həyatına,
xarakterinə sirayət edib. Mən Nax-
çıvanı çox zaman İsveçrəyə bən-
zədirəm. Çünki burada heç bir ci-
nayət hadisəsi baş vermir. İnsan-
ların bir-birinə qarşı sevgisi, hör-

məti böyükdür. Bu gün Naxçı-
vanda ölkəmizi dünyada, sözün
həqiqi mənasında, gözəl təbliğ et-
məyi bacaran vətəndaşlar yetişir.
Belə vətəndaşlarımızın yetişmə-
sinin əsl səbəbi Heydər Əliyev
ideyalarının bu torpaqda zərgər
dəqiqliyi ilə reallaşdırılması və
davam etdirilməsidir. Burada kadr-
ların seçilməsində, onların vəzifəyə
təyinatında vətənə sədaqət meyarı
əsas rol oynayır. Bütün bunlarla
yanaşı, mən hər dəfə Naxçıvana
gələndə burada xeyli dəyişiklik-
lərin şahidi oluram. Hər yerdə
abadlıq, təmizlik, səliqə-sahman
var. Yollarda təhlükəsizlik kəməri
bağlamayan sürücü görməzsən,
yüksək siqnal səsləri eşitməzsən,
xüsusi forması olmayan taksi və
marşrut nəqliyyatlarını idarə edən
sürücülərə rast gəlməzsən...
    – Yeri düşmüşkən, sizin həm
də ictimai nəzarətlə bağlı fəaliy-
yətiniz var.
    – Bəli, mən həm də 11 qeyri-
hökumət təşkilatını özündə bir-
ləşdirən İctimai Nəzarət Koalisi-
yasının sədriyəm. Ölkə başçısı
cənab İlham Əliyev də dəfələrlə
çıxışlarında vurğulayıb ki, cəmiy-
yətdə hərtərəfli inkişafa nail olmaq
üçün ictimai nəzarətin olması
mütləqdir. İctimai nəzarət insan-
ların özü-özünə nəzarətindən baş-
layır. İllərdir, burada həyata ke-
çirilən tədbirlər, yaradılmış möh-
kəm nizam-intizam onu deməyə
əsas verir ki, Naxçıvanda ictimai
nəzarətə ehtiyac yoxdur. 
    – Sağ olun.  
    – Siz də sağ olun, qəzetinizə
uğurlar arzulayıram.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Hər dəfə Naxçıvana gələndə burada xeyli 
dəyişikliklərin şahidi oluruq

    Onunla indiyədək əyani tanışlığım yox idi. Sadəcə, mətbuatdan
tanıyırdım. Mədəniyyətimizi, milli dəyərlərimizi təbliğ edən bu şəxsi
kütləvi informasiya vasitələrində, ölkəmizdən kənarda keçirilən
müxtəlif səviyyəli tədbirlərdə tez-tez görmək mümkündür. Vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğunda öz fikirləri və fəaliyyəti ilə tanınan həm-
söhbətimizlə müqəddəs bir məkanda – Əshabi-Kəhf ziyarətgahında
rastlaşdıq. Əyani tanışlıqdan sonra Dünya Azərbaycanlıları Mədə-
niyyət Mərkəzinin birinci vitse-prezidenti Rasim Məmmədov muxtar
respublika ilə bağlı təəssüratlarını bizimlə bölüşdü:
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    “Naxçıvan” Universitetində ke-
çirilən konfransı ali təhsil ocağının
tədris işləri üzrə prorektoru İbrahim
Kazımbəyli giriş sözü ilə açaraq
bildirib ki, pedaqoji təcrübə kadr
hazırlığının ən vacib sahələrindən
biri olub, ali təhsil müəssisələrinin
tədris planında xüsusi yeri olan bir
prosesdir. Tələbələrin yaxşı bir mü-
təxəssis kimi  hazırlığı məhz praktik
yolla dərinləşdirilir, nəzəri biliklər
pedaqoji təcrübə müddətində icra
oluna-oluna mənimsənilir. Bu yolla
pedaqoji təfəkkür, pedaqoji qabi-
liyyət formalaşır ki, bunlar da pe-
daqoji səriştənin vərdiş halında möh-
kəmlənməsinə səbəb olur. Əslində,
pedaqoji təcrübə professor-müəllim
heyətinin müəyyən mərhələ üzrə
elmi-pedaqoji əməyinin nəticələrini
aşkarlayacaq bir vasitədir.
    Konfransda Pedaqogika və psi-
xologiya kafedrasının müdiri Nə-
zakət Yusifovanın, metodist Elbrus
Vəli yevin və qrup rəhbəri Nazim
Mahmud ovun mövzu ilə bağlı çı-
xışları olub. Vurğulanıb ki, 4 həftə
davam edəcək təcrübə Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbdə,
Naxçıvan şəhərindəki 8  və 15 nömrəli
tam orta məktəblərdə keçiriləcək.
    Məlumat üçün qeyd edək ki,
pedaqoji təcrübədə 98 tələbə, 21
metodist, 4 qrup rəhbəri, 4 pedaqoq
və psixoloq iştirak edəcək. Mək-
təblərdə tələbələr və metodistlərə
yerlər ayrılıb və tələbələrin təcrü -
bə keçmələri üçün lazımi şərait
yaradılıb. 

Nuray ƏSGƏrOVa

Pedaqoji təcrübəyə 
həsr olunmuş konfrans 

    Fevralın 15-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsi, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin və
Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə rayonun Yaycı kən-
dində yaşayan aztəminatlı Quli-
yevlər ailəsinə baş çəkilib.
    Ailə ilə görüş zamanı Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin şöbə müdiri Sahir Rüs-
təmov, Culfa Rayon Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Mərkəzinin direktoru
Mustafa Cəlilov, rayon İcra Haki-
miyyətinin əməkdaşı Orxan Ələk-
bərli muxtar respublikamızda aztə-
minatlı ailələrə göstərilən qayğıdan
danışıblar. Bildirilib ki, bu yaxınlarda
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin müvafiq sərəncamları ilə az-
təminatlı ailələrin hər birinə birdə-
fəlik maddi yardım göstərilib, bu
qəbildən olan ailələrə verilən ünvanlı
dövlət sosial yardımının məbləği
artırılıb. Təkcə ötən il muxtar res-
publikada hər bir nəfərə düşən aylıq
gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı
olan ailələrə 3 milyon 269 min ma-
natdan artıq ünvanlı dövlət sosial
yardımı ödənilib. Bu, dövlətin əha-
linin aztəminatlı təbəqəsinə göstər-
diyi qayğıdan xəbər verir. Aztəmi-
natlı ailələrlə görüşlərin keçirilməsi
də həmin ailələrin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. 
    Sonra aztəminatlı ailənin yaşayış
şəraiti ilə maraqlanılıb, ailə üzvləri
tibbi müayinədən keçirilib, onlara
məişət əşyası və ərzaq payı verilib.
    Sonda ailənin üzvü Əfqan Quli-
yev göstərilən diqqət və qayğıya
görə minnətdarlığını bildirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin 
mətbuat xidməti

Aztəminatlı ailələr
diqqət mərkəzindədir 

    Eynəli bəy Sultanovun yaradıcı-
lığı ilk dəfə mərhum filologiya elm-
ləri namizədi İzzət Maqsudov tərə-
findən elmi tədqiqata cəlb edilmişdir.
O, 1963-cü ildə öz namizədlik dis-
sertasiyasını E.Sultanova həsr et-
mişdir. Həmin tədqiqatda göstərilir
ki, Eynəli Çölü oğlu Sultanov 1862-ci
il 7 yanvarda Naxçıvan şəhərində,
yoxsullaşmış mülkədar ailəsində
anadan olmuşdur. 
    Aidə Feyzullayeva “Maarif car-
çıları” monoqrafiyasında ədibin do-
ğum tarixi kimi 1863-cü ili, ölüm tarixi
olaraq İ.Maqsudov kimi 1935-ci ili
göstərir . Eyni ömür xronologiyasını
“Eynəli bəy Sultanovun yaradıcılıq
yolu” adlı dissertasiyasında İradə
Əsədova da qeyd edir. 
    Görkəmli yazıçının doğum və
ölüm tarixləri haqqında yeni və belə
demək mümkünsə, fakta dayanan
səhih məlumat akademik İsa Həbib-
bəyli tərəfindən ortaya qoyulmuşdur.
Doktorluq dissertasiyası (“Cəlil Məm-
mədquluzadə: mühiti və müasirləri”)
üzərində işləyərkən apardığı tədqi-
qatlar zamanı İsa Həbibbəyli əldə
etdiyi arxiv sənədlərinə istinad edərək
onun 1866-1935-ci illərdə yaşadığını
irəli sürür: “Bu fədakar şəxsiyyət
nə vaxt, harada, hansı səviyyədə
təhsil almışdır? Aydınlaşdırılmasına
ehtiyac hiss edilən həmin sualların
cavabına yazıçının təvəllüd tarixinin
dəqiq müəyyənləşdirilməsindən baş-
lamaq lazım gəlir. Çünki istənilən
tədris müəssisələrində oxumaq hü-
ququ qazanmaq həmişə müəyyən
yaş tələbi ilə əlaqədar olmuşdur.
Hazır da Eynəli Sultanovun tərcüme-
yi-halından bəhs edən tədqiqatlarda
ədibin anadan olması barədə iki tarix
(1862 və 1863-cü illər) qeyd olun-
maqdadır. Bu fikir müxtəlifliyi onun
doğum haqqında şəhadətnaməsinin,
yaxud təvəllüd tarixini əks etdirən
digər etibarlı bir sənədin tapılıb üzə
çıxarılmamasından irəli gəlmişdir”.
    Akademik məqaləsinin növbəti
abzasında özünün qeyd etdiyi etibarlı
mənbə məsələsinə toxunaraq yazır:
“Cari ildə (1987-ci ildə – E.M.) Cəlil
Məmmədquluzadə və müasirləri ilə
bağlı axtarış apararkən əldə etdiyimiz
“İrəvan Dairə Məhkəməsi prokuro-
runun katibi E.Sultanovun şəxsi işi”
adlanan qovluqda toplanan sənədlər
həmin sahədə aşkar olunan ilk etibarlı
mənbə sayıla bilər. 17 vərəqdən
ibarət olan bu sənədlərdə yazıçının
həyatının 1898-ci ilə qədərki dövrü
öz əksini tapmışdır. E.Sultanova
məxsus qovluqdakı formulyar siyahı
(xidmət kitabçası – İ.H.) kimi rəsmi
sənəddə onun 5 may 1866-cı il tarixdə
Çölü bəy Qullarağasıyev-Sultanovun
ailəsində dünyaya gəldiyi qeyd olun-
muşdur. Bundan başqa, həmin sə-
nəddə xidmət kitabçasının qeyd edil-
diyi 16 dekabr 1896-cı ildə E.Sultan -
ovun 30 yaşında olduğu göstəril-
mişdir ki, bu da yeni təvəllüd tarixini
bir daha təsdiqləyir”. Akademik İsa
Həbibbəylinin arxiv sənədləri əsa-
sında ortaya qoyduğu 1866-cı il tarixi
həmin ildən – 1987-ci ildən etibarən
ən tutarlı fakt kimi ədəbiyyatşünaslıq
elmində Eynəli bəy Sultanovun tə-
vəllüdü olaraq qeyd edilir.
     Eynəli bəy Sultanovun təhsil aldığı
yerlərlə bağlı da müxtəlif fikirlər
mövcuddur. Belə ki, İ.Maqsudov
onun 1872-1877-ci illərdə rus-tatar
məktəbində, İ.Həbibbəyli isə 1872-
1880-ci illərdə Naxçıvan qəza mək-
təbində ilk təhsil aldığını qeyd edir.

İ.Maqsudova görə, “Atası Çölü 1877-ci
ildə Eynəlini Tiflis şəhərinə aparıb
klassik gimnaziyaya qoyur”. Akade-
mik İsa Həbib bəyli isə 1880-1886-cı
illərdə İrəvan kişi gimnaziyasında
oxuduğunu bildirir. Göründüyü kimi,
E.Sultanovun gimnaziya təhsili barədə
də fikirlər haçalanır. Buna baxma-
yaraq, akademik İsa Həbibbəyli bu
sahədə də tutarlı istinadlar ortaya
qoyur. O, məqalələrinin birində yazır:
“E.Sultanovun nə vaxt və harada
təhsil alması barədə bir neçə fikir
mövcuddur: gimnaziya (yeri, adı
qeyd olunmadan) və Tiflis klassik
gimnaziyası. Ünvanlar kimi təhsil
illərinə dair tarixlər də müxtəlifdir.
1872-1882; 1877-1883; 1877-1885-ci
illər. Son illərdə dərc olunmuş bir
məqalədəki (İ.Həbibbəyli M.Atayevin
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin
10 iyun 1983-cü il (№23) tarixdə
dərc olunan “Hansı fakta inanmalı?”
məqaləsinə işarə edir – E.M.) aşağı-
dakı mülahizələri yazıçının gimnaziya
təhsilini konkretləşdirmək üçün yeni
axtarışlara maraq oyatdı. Müəllif ya-
zır: “Tbilisi Dövlət Arxivində axtarış-
larımız zamanı 1882, 1883, 1884-cü
tədris ilində Tiflis Klassik Gimnazi-
yasını bitirmək üçün dövlət imta-
hanlarına buraxılan və kamal attestatı
alan şəxslər içərisində E.Sultanovun
adına rast gəlmədik”. Onu da qeyd
edək ki, biz hələ 1980-ci ildə Gür-
cüstan SSR Mərkəzi Dövlət Arxivində
araşdırma ilə məşğul olarkən E.Sul-
tanovun adı ilə 1880-1886-cı illərdə
İrəvan gimnaziyasının Qafqaz Təhsil
İdarəsinə göndərdiyi hesabatlarda
qarşılaşmış, bu barədə C.Məmməd-
quluzadənin təhsilinə dair dərc et-
dirdiyimiz məqalədə məlumat ver-
mişdik. Əldə etdiyimiz materiallar
həmin məsələni daha geniş işıqlan-
dırmağa kömək edir. Arxivdəki “İrə-
van kişi gimnaziyası” adlanan fondda
mühafizə olunan sənədlərdən məlum
olur ki, E.Sultanov 1880-ci ildən bu
gimnaziyada oxumağa başlamışdır”. 
     Alimin fakta dayanan bu tapıntısını
da Eynəli bəy Sultanovun hansı illərdə
və hansı gimnaziyada təhsil alması
barədə dəqiq məlumat kimi qəbul
etməliyik. 1880-ci ildən 1886-cı
ilədək İrəvan kişi gimnaziyasında
təhsil alan və dövrünün maarifçi zi-
yalıları Firidun bəy Köçərli, Mirzə
Elxanov və başqalarından dərs alan
Eynəli bəy Sultanov 5 iyun 1886-cı
ildə gimnaziyanın yeddinci sinfindən
çıxmış, həmin il gimnaziyanın pe-
daqoji şurasının qərarı ilə ona şəhər
ibtidai məktəblərində müəllimlik et-
mək hüququ verilmişdir.
     Hələ gimnaziyanın şagirdi ikən –
1883-cü ildə – 17 yaşındaykən Nax-
çıvanda “Ziyalı məclisi”, “Müsəlman
Şiə Dram İncəsənəti Cəmiyyəti” kimi
ədəbi-mədəni mərkəzlər yaratmaqla
həmyerlilərinin maariflənməsinə ça-
lışmışdır. Hətta bir müddət sonra hə-
min mərkəzlərdə birgə fəaliyyət gös-
tərdiyi ziyalı dostları Cəlil Məmməd-
quluzadə, Paşa ağa Sultanov, Mirzə
Ələkbər Süleymanov, Mirzə Cəlil
Mirzəyev(Şürbi), Əsəd ağa Kəngərli,
Qurbanəli Şərifzadə və başqaları ilə
birlikdə Naxçıvanda “üsuli-cədid”
məktəbi və kitabxana açdırmağa nail
olmuşdur. 1883-cü ildən teatr tama-
şaları təşkil etmişdir. 1892-ci ildə

Naxçıvanda yaxın dostu Əsəd ağa
Kəngərli ilə birlikdə gizli mətbəə
təşkil edərək burada müxtəlif məz-
munlu bəyannamələr çap etdirmişdir.
Lakin bundan xəbər tutan iri torpaq
sahibləri, ruhanilər onu ən qorxulu
şəxs elan edir, bu cür dardüşüncəli
insanların şikayətlərindən sonra qəza
rəisinin göstərişi ilə təqib olunmağa
başlanır. Təqiblərdən ehtiyatlanan və
çətin vəziyyətdə qalan ədib Qars şə-
hərinə gedib özü üçün iş axtarmalı
olur. Bir neçə ay Qars şəhər uprava-
sında rütbəsiz məmur işinə düzəlir.
Bu iş onu təmin etmədiyi üçün dörd
ay burada işlədikdən sonra Qarsı tərk
edərək İrəvan şəhərinə gedir. 
    Yazıçının İrəvandakı fəaliyyəti
haqqında akademik İsa Həbibbəy-
linin əldə etdiyi “İrəvan quberniyası
Dairə Məhkəməsi prokurorunun ka-
tibi Eynəli Sultanovun şəxsi işi”ndəki
tərcümeyi-halında ətraflı məlumat
verilir.
    XIX əsrin səksəninci illərindən
E.Sultanov bir çox qəzet, jurnal və
məcmuələrdə müxtəlif mövzulu ya-
zılarla çıxış edir və ictimaiyyət ara-
sında publisist kimi tanınır. Məhz
qələminin kəsərli olmasının nəticəsi
idi ki, 1905-1908-ci illərdə “Kaspi”
qəzetinin İrəvan və Naxçıvandakı
xüsusi müxbiri vəzifəsi ona həvalə
edilmişdi. İrəvanda olarkən 10 il
müddətinə hüquq sistemində müxtəlif
vəzifələr daşıması artıq E.Sultanovun
bir hüquqşünas kimi də yetişməsinə
səbəb olmuşdur. Buna görə də 1906-cı
ildən etibarən İrəvan Dairə Məhkə-
məsi prokurorunun Naxçıvan mahalı
üzrə köməkçisi vəzifəsini də daşı-
mışdır. Hətta 1907-ci ildə Dövlət
Dumasına deputat seçilmişdir. 
    Görkəmli ədib bu dövrdə artıq
Tiflisdə çıxan “Zakavkazye” qəze-
tində dərc olunan “Naxçıvan mək-
tubları”, “İfşaedici vərəqələr” silsilə
məqalələrinə görə təqib olunmağa
başlanmışdı. Qəza rəisi və din xa-
dimlərinin ciddi müqavimətinə rast
gələn E.Sultanov Tiflis şəhərinə ge-
dib ömrünün sonuna qədər orada
yaşamışdır. O, Səttarxan inqilabına
kömək məqsədi ilə yaradılan “Mü-
cahid” inqilabı təşkilatına daxil ol-
muşdu. Tiflisdə yaşadığı ilk illərdə,
konkret olaraq 1909-cu ildə E.Sul-
tanov burada Zubalov adına xalq evi
yanında Azərbaycan dram şöbəsinin
təsis edilməsinə çalışan və buna nail
olan maarifçilərdən biri olmuş, hətta
1911-ci ildə Gürcü Əyanlar Teatrında
təşkil olunan Azərbaycan Teatr Cə-
miyyətinin bürosuna üzv seçilmişdir.
O, Tiflisdə yaşayarkən pedaqoji fəa-
liyyətlə də məşğul olmuşdur. 
    Xalqının maarifini, mədəniyyə-
tini, ədəbiyyatını sevən, onu öyrənən
və təbliğ edən E.Sultanov 1923-cü
ildə Tiflisdə “Azərbaycan ədəbiyyatı
həvəskarları” dərnəyi yaradır və bu-

rada Nizami, Füzuli, Vaqif, Nəbati,
M.F.Axundov və digər Azərbaycan
şair və yazıçıları haqqında məruzələr
oxuyur. 
     1924-cü ildə o dövrün mətbuatında
da ciddi müzakirə mövzusu olan latın
əlifbasına keçmək uğrunda mübari-
zəyə qoşulan E.Sultanov bunun nə-
ticəsində də Yeni Əlifba Komitəsi
Tiflis şöbəsinin katibi seçilmiş, “Yeni
fikir” qəzetinə əlavə kimi nəşr edilən
“İşıq yol” qəzetinin məsul katibi və-
zifəsini daşımışdır. Hətta bu illərdə
“Yeni əlifbanın ən yaxşı təbliğatçısı”
adını almışdır. Daha sonra Yeni Türk

Əlifba Komitəsində tərcüməçi vəzi-
fəsində çalışan yazıçı 1930-cu ildə
elə həmin komitədən də təqaüdə çıx-
mışdır. E.Sultanov 1935-ci ilin iyun
ayında Tiflis şəhərində vəfat etmiş
və Tiflisdəki müsəlman qəbiristanlı-
ğında dəfn olunmuşdur. 
    Görkəmli ədib folklor toplayıcısı
kimi də fəaliyyət göstərmiş, 1886-
1890-cı illərdə İrəvan quberniyasını
və Naxçıvanı dolaşaraq 3 mindən
çox atalar sözü, bir neçə aşığın ya-
radıcılığından nümunələr toplamışdır.
Topladığı folklor materiallarının bir
çoxunu 20 məktub vasitəsilə F.Kö-
çərliyə göndərmişdir. Çox təəssüf
ki, həmin məktubların heç biri bu
günədək əldə edilməmişdir. 
    Bədii yaradıcılıqla məşğul olan
ədib 46 hekayə, 3 dram əsəri, bir
sıra şeir və tərcümənin müəllifidir.
Onun sağlığında “Tatarka” adlı iki-
pərdəli dram əsəri 1904-cü ildə İrə-
vanda, “Seyidlər” hekayəsi (Rzaqulu
Nəcəfovun müqəddiməsi ilə) isə
1926-cı ildə Tiflisdə kitab halında
nəşr olunmuşdur. “Tatarka” 1883-cü
ildən bəri indiyədək bir çox teatrlarda
tamaşaya qoyulmuşdur. 
    İlk qələm təcrübələrini gənclik
illərində “Tərcüman”da çap etdirən,
onun mühərririni (İsmayıl Qaspıralı –
E.M.) özünün ilk publisist müəllimi
adlandıran Eynəli bəy Sultanov son-
ralar “Həyat”, “İrşad”, “İqbal”, “Mol-
la Nəsrəddin”, “Yeni fikir”, “Dan
ulduzu”, “Şərqi-rus”, “Yeni yol”,
“Qızıl şəfəq” (1932-ci ildən sonra
“Yeni qüvvə” adı ilə çıxanda belə),
“Qığılcım”, “Kəndli”, “Gələcək”
kimi qəzet, jurnal və məcmuələrdə
mütəmadi olaraq bədii, publisist,
tənqidi yazılarla çıxış etmişdir. Hətta
“Kaspi” qəzetinin İrəvan və Naxçı-
van üzrə xüsusi müxbiri, “Zakav-
kazye” qəzetinin Müsəlman həyatı
şöbəsinin müdiri, “Kavkazskaya
kommuna” qəzetinin redaktoru
(1921-1923), “Yeni fikir” qəzetinə
əlavə kimi nəşr olunan “İşıq yol”
qəzetinin məsul katibi (1924-1926)
işləmişdir. 
    ...Ədibin əsərlərini sonradan,
1937-ci ildə oğlu Çölü qaydaya sal-
mış, Azərnəşrə təqdim etmiş, lakin
məlum olmayan səbəblərə görə XX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında müəy-
yən mövqe qazanan yazıçının əsərləri
nəşr edilib oxuculara çatdırılmamış-
dır. Bəlkə də, özü olmasa da, yaz-
dıqları 37-ci ilin repressiyasının qur-
banı olmuşdur. Ölümündən sonra,
1966-cı ildə İ.Maqsudovun tərtibi
ilə E.Sultanovun “Seçilmiş hekayə-
lər” kitabı nəşr olunmuşdur ki, burada
da ədibin yaradıcılığının çox az bir
qismi, cəmi 12 hekayəsi toplanmışdır.
Bizim tərəfimizdən isə son illərin
axtarışlarının nəticəsi olan 34 he-
kayəsinin toplandığı kitabın nəşri
planlaşdırılmışdır.

Görkəmli yazıçı-publisist, fədakar maarifçi, 
milli dəyərlərin tədqiqatçısı və təbliğatçısı

    XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-mədəni fikir
tarixində özünəməxsus çəkiyə malik olan simaların yetişməsi ilə yadda-
qalan bir dövr olmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Əliqulu Qəm-
küsar, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Firidun bəy Köçərli və onlarla belə
ədiblərin içərisində bir imza da var idi: Eynəli bəy Sultanov. O Eynəli
bəy Sultanov ki Cəlil Məmmədquluzadə “Xatirələr”ində onun haqqında
belə deyirdi: “O qədər məni özünə qulaq asdırdın ki, axırda doğrudan
da məni maarif aləminə daxil elədin. Yəqin bilirəm ki, sən olmasaydın,
mən də qeyri sadəcə kənd müəllimlərinin içində yaddan çıxmışdım”. Tə-
bii ki, böyük sənətkarın təvazökarlıqla dediyi bu sözlərdə bir həqiqət
payı da olmamış deyil... May ayının 5-də Eynəli bəy Sultanovun anadan
olmasının 150 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyinin keçirilmə-
si haqqında” 2016-cı il 15 fevral tarixli Sərəncamı ilə görkəmli yazıçının
yubileyi muxtar respublikada geniş qeyd olunacaqdır.

Eynəli bəy Sultanov – 150

    “Mən səni sevirəm, xalqım! Bütün məramımla, bütün qəlbimlə,
ruhumun bütün incə telləri ilə sevirəm! Səni bütün bəşəriyyəti sevdiyim
qədər sevirəm! Səni bəşəriyyətin böyük ailəsinin üzvü kimi sevirəm!
Bütün məziyyətlərin və qüsurlarınla birlikdə sevirəm! Səni sevərək
həyatını müşahidə edir, sənin övladlarını öyrənir, dost-düşmənlərini
ayırd edirəm...”, – deyən Eynəli bəy Sultanovu da öz xalqı bəşəriyyətin
böyük ailəsinin üzvünün alovlu publisisti, fədakar maarifçisi, milli də-
yərlərimizin tədqiqatçısı və təbliğatçısı kimi daim sevəcəkdir. 

Elxan MƏMMƏDOV 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət,

Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi
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TURAL SƏFƏROV

    Dünən Culfa Rayon Mədəniyyət
Evində Naxçıvan Dövlət Filarmo-
niyasının təşkilatçılığı ilə “Rast
dəstgahı” muğam məclisi olub. 
    Tədbirin aparıcısı bildirib ki,
muğam sənəti musiqi mədəniyyə-
timizin tükənməz xəzinəsidir. Mu-
ğam hər bir azərbaycanlının mənəvi
aləmini zənginləşdirir, estetik zöv-
qümüzün formalaşmasında mühüm
rol oynayır.
    “Rast dəstgahı” muğam məcli-
sində xanəndə və müğənnilərdən
Azərbaycan Respublikasının Əmək-
dar artistləri Qurban Qasımov, Vi-

layət İsmayılov, Naxçı-
van Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar artist-
ləri Hünər Əliyev, Xa-
tirə Səfərova, Zülfüqar
Mahmudov, müğənni-
lərdən Qəribə Həsən -
ova, Nərmin Hüseynova
“Rast”ın şöbə və guşə-
lərindən ibarət dəstgah
ifa ediblər.

    Muğam ifaçılarını Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti
Elman Əliyev (tarda), Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
artistləri Aqib Seyidov (kamança-
da), Qasım Bağırov (balabanda),
Məmmədəli Babayev (nağarada),
həmçinin Sevinc Babayeva (qa-
nunda), Sərxan Abdullayev (udda),
Nihad Quliyev (balabanda) müşa-
yiət ediblər.
    “Rast dəstgahı” rayon ictimaiy-
yəti tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Əli rZayEV

Culfa Rayon Mədəniyyət Evində
“Rast dəstgahı”“Rast dəstgahı” muğam məclisi olub

    Tədbiri Naxçıvan
Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi Apa-
ratının aparıcı məs-
ləhətçisi Leyla Əli-
mərdanova açaraq
bildirib ki, keçilən
ustad dərsləri zamanı
istedadı və qabiliy-
yəti olan uşaq və
gənclər üzə çıxarılır,
onların yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi üçün dəyərli məsləhətlər verilir.
Ona görə də ustad dərslərinin əhəmiyyəti böyükdür. 
    Qeyd olunub ki, milli dəyərləri şagirdlərə aşılamaq, tarixi-mədəni
irsimizi gənc nəslə çatdırmaq üçün də bu dərslərin rolundan istifadə
etmək lazımdır. Təcrübəli rəssamlarımızın keçdikləri dərslərə gənc
istedadlar böyük maraq göstərirlər.
    Sonra Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Hökümə Məmmədli,
qalereyanın bərpaçı-rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar
Birliyinin üzvü Cəlal Rzayev ustad dərsi keçiblər. Ustad dərsində rəs-
samlıqda rəng çalarlarının seçilməsi, kompozisiya qurulması, təsviri in-
cəsənətin janrları və başqa məsələlər şagirdlərə geniş izah olunub və
suallar cavablandırılıb.

Ustad dərsləri davam etdirilir

    Əslində, bu mövzuya müraciət
etməyimin bir çox səbəbləri var.
Dünyada baş verən bu hadisələri,
gedən prosesləri izlərkən  bir daha
əmin oldum ki, biz xoşbəxt məm-
ləkətdə, xoşbəxt bir bölgədə yaşa-
yırıq, fəaliyyət göstəririk. Bu xoş-
bəxtliyimizi bir neçə sözlə ifadə
etmək istəyirəm. Yenə sözümün əv-
vəlinə, uşaqlara qayıdıram. Deyirlər,
uşaq gülürsə, demək bəşəriyyət  gü-
lür. Bizim uşaqların gülüşü və ra-

hatlığı elə bizim xoşbəxtliyimizdir... 
    Uşaqların xoşbəxt yaşamalarını,
hərtərəfli böyümələrini təmin etmək
üçün muxtar respublikamızda həyata
keçirilən tədbirlərdən saatlarla da-
nışmaq olar. Ancaq buna da ehtiyac
duymuram. Çünki hamımızın evin-
də, qonşusunda, qohumunda belə
qayğı ilə əhatə olunmuş uşaqlar
var. Onların timsalında hər bir oxu-
cum bunu görə bilir. Sözümün canı
isə başqadır. Blokada şəraitində ya-
şayan Naxçıvan və qonşu dövlətlə-
rimiz. Yerləşdiyimiz coğrafi mövqe
heç də hamıya adi gəlməsin. Bu
məsələnin ayrı bir tərəfi. Ancaq
mənim məmləkətimdə terror yoxdur.

Mənim məmləkətimdə uşaqlar öl-
mür. Mənim məmləkətimdə uşaqlar
dilənmir. Mənim məmləkətimdə
uşaqlar pis vərdişlərə yiyələnmir. 
    Hər səhər dərsə gedəndə onları
izləyirəm. Gözəl və səliqəli məktəbli
formasında dərsə tələsən uşaqlar.
Valideyninin əlindən tutub anası və
ya atasını suallarla yoran balaca fi-
danlar. Çöhrələri təbəssümlə dolu
bu uşaqlar gələcəyin müəllimi, hə-
kimi, jurnalisti və başqa peşəyə yi-
yələnən insanlar olacaqlar. Onların
üzündəki xoş təbəssüm elə bizim
gələcək xoşbəxtliyimizin ifadəsidir.
    Bəli, mənim məmləkətimdə uşaq-
lar sevincimiz, xoşbəxtliyimiz, gə-

ləcəyimiz, varlığımız və ən qiymətli
sərvətimiz kimi dəyərləndirilir. Onlar
bizim yaşam qaynağımızdır. Uşaqsız
cəmiyyətin, dövlətin gələcəyi ola
bilməz. Dövlətimizin sabahı bu-
günkü uşaqlarımızdan asılıdır.  Odur
ki, bu gün onlar həm dövlətimiz,
həm də cəmiyyətimiz tərəfindən
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunublar.
Bizim uşaqlar belə bir şəraitdə
böyüyürlər. 

- Sara ƏZiMOVa

Bizim uşaqlar 
Onlar hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunublar

Müsabiqə üzrə əsas istiqamətlər

Şəhər mühitinin 
abadlaşdırılması üzrə:

     1. Müasir yüngül konstruksiyalı, ənə-
nəvi memarlıq üslubları əsasında dayanacaq
və pavilyonların model dizaynı.
     2. Yeni forma və müxtəlif üslublarda
işıq dirəkləri və digər işıqlandırma ava-
danlıqlarının model dizaynı. 
     3. Yol kənarı təmizlik qutularının model
dizaynı. 

Landşaft memarlığı üzrə:
     1. Park-bağ skamyaları və avadanlıq-
larının model dizaynı.
     2. Üzlük və döşəmə daşlarının müxtəlif
ornamentlərlə kompozisiya eskizləri. 
Müsabiqənin şərtləri və keçirilmə

qaydaları
      1. Müsabiqə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin tələbələri və müstəqil
iştirakçılar arasında keçiriləcəkdir.

     2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün işti-
rakçılar 17 mart 2016-cı il tarixədək Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və
İdman Nazirliyinə müraciət etməlidirlər.
     3. Eskizlər minimum A4 formatında
layihələndirilməlidir. Eskizlər sərbəst texnika
və müxtəlif qrafik proqramlarda işlənə bilər,
eskiz saylarına məhdudiyyət qoyulmur.
     4. Eskizlər müsabiqə mövzusunu bi-
lavasitə əhatə etməlidir.
     5. Eskizlər  müsabiqəyə həm də elektron
variantda təqdim olunmalıdır.
     6. Müsabiqə zamanı iştirakçılar mün-
siflər heyətinə eskizlər haqqında ətraflı
məlumat verməlidirlər.

                Müraciətlər eskizlərlə birlikdə
17.02.2016-17.03.2016 tarixləri 

arasında Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Gənclər və İdman

Nazirliyi Aparatının Gənclərlə iş 
şöbəsində qəbul olunacaqdır.

      Müsabiqənin nəticələri 29 mart 2016-cı
il tarixdə, saat 1500-də elan ediləcəkdir.

  Adətim üzrə bu gün də inter-
netə girib ilk olaraq gün ərzində
sosial şəbəkələrdə paylaşılan fo-
tolar, xəbərlər axtardım. Ürək -
açan bir mənzərə ilə rastlaşma-
dım. Onu da deyim ki,  uşaqların
yer aldığı fotolara, onlardan
bəhs edən yazılara daha çox nə-
zər yetirirəm. Küçələrdə dilənən
və öldürülən uşaqları gördükcə
insanın içi qan ağlayır.  Aylar
öncə vurularaq cəsədləri dəniz
sahilinə atılmış  uşaqların faciəli
taleyi,  elə bilirəm ki, mənim
kimi digər internet istifadəçilə-
rinin də yaddaşından uzun müd-
dət silinməyəcək.  

    İdman edərkən daim işlək vəziy-
yətində olan oynaqlar zədə ilə tez-
tez üzləşə bilər. Məhz bunun nəti-
cəsidir ki, idman edənlərdə oynaq
xəstəliklərinə təsadüf edilir. Bu xəstə -
liklər oynaqlarda ağrılara, şişkinliyə,
oynaqda hərəkətliliyin pozulmasına
səbəb olur. Bəzən idmanla hobbi
kimi maraqlananlar buna elə də əhə-
miyyət vermirlər. Lakin bilmək va-
cibdir ki, müalicə edilməmiş oynaq
xəstəlikləri iş qabiliyyətinin kəskin
məhdudlaşmasına və hətta əlilliyə
səbəb ola bilər.
    Avropalı alimlərin apardığı araş-
dırmalara görə, qadınlarda bu xəstə -
liklər kişilərlə müqayisədə daha tez-
tez inkişaf edir. Əslində, oynaqların
sağlamlığını cavanlıqda – məşqə
yeni başlarkən qorumaq lazımdır.
Bu, olduqca vacibdir. Hal-hazırda
tibdə oynaq xəstəliklərini tam müa-
licə edən metodlar mövcud deyil.
Əgər oynaqda dağılma prosesləri
başlayıbsa, bu prosesləri yalnız bir
qədər ləngitmək mümkündür. Ona
görə oynaq xəstəliklərinin gecikmiş
mərhələlərində yeganə müalicə üsulu

cərrahi əməliyyatdır. Belə əməliy-
yatlar çox travmatik olur və uzun-
müddətli bərpa dövrü tələb edir.
    Bəs məşq edərkən oynaqların
sağlamlığını necə qorumaq olar?
Həkimlərin qənaətinə görə, oynaq
xəstəliklərinin inkişafında irsiyyət
böyük rol oynayır. Bu halda müəy-
yən qaydalara əməl etdikdə oy-
naqları ömürün sonuna kimi sağlam
saxlamaq mümkündür. 
    Natamam qidalanma, arıqlamaq
məqsədilə tutulan pəhrizlər insanın
sağlamlığına ciddi zərbə vurur. İn-
sanın gündəlik qidalanmasına onun
orqanizminin normal fəaliyyəti üçün
lazım olan bütün əsas maddələr daxil
olmalıdır – zülallar, yağlar, karbo-
hidratlar, vitamin və mikro elementlər.
A, C, E vitaminləri, kalsium, fosfor
kimi minerallar oynaqların sağlamlığı
üçün xüsusilə vacibdir.
    Oynaqların bərpası və sağlamlı-
ğında hərəkətlilik əsas şərtlərdəndir.
Oynaqlar öz sağlamlığı üçün vacib
olan maddələri ətrafdakı toxuma-
lardan alır ki, onlar da qidalı mad-
dələri qandan alır. Beləliklə, qidalı

maddələri lazım olan miqdarda al-
maq üçün insanın qan dövranı yaxşı
olmalıdır. İnsan hərəkət etmədikdə
qan dövranının fəaliyyəti pozulur,
hərəkətlilik isə əksinə, qan dövranını
yaxşılaşdırır. Nəticədə, orqanizmin
hər bir hüceyrəsi ona lazım olan qi-
danı və oksigeni ala bilir. Buna görə
oynaqları sağlam saxlamaq istəyən
insanlara daim bədən tərbiyəsi ilə
məşğul olmaq tövsiyə edilir. Oy-
naqlar üçün ən faydalı idman növü
isə üzgüçülükdür.
    Qayıdaq oynaqlarda yaranan
problemlərə. Bu problemin yaran-
masında başlıca səbəb elə məhz in-
sanların idmanın bəzi qaydalarına
riayət etməmələridir. Məsələn, sağ-
lamlıq üçün qaçışla məşğul olan in-
sanlar asfalt üzərində qaçmaqla oy-
naqlarda böyük problem yaradırlar.
Əslində isə onlar yumşaq səthlərin –
torpaq, qum, ot üzərində qaçmalı-
dırlar. Asfaltın üzərində qaçdıqda
insanın diz və bud-çanaq oynaqları
həddən artıq yüklənir və bu da on-
larda pozulmalara gətirib çıxarır.
Digər tərəfdən ağır fiziki yüklən-
mələr oynaqlar üçün ziyanlıdır.
    İdman gözəllik, sağlamlıqdır.
Gözəliyimizi və sağlamlığımızı qo-
rumaq öz əlimizdədir. Gəlin onları
qoruyaq.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

İdman edərkən zədələnmədən necə qorunaq?
Sağlam həyat

     İdmanla yaxından maraqlananlar bu sahənin insan həyatını müsbət
yöndə dəyişdiyini dəfələrlə müşahidə ediblər. Lakin bu sahə eyni
zamanda insan orqanizmində bəzi fəsadlar da ortaya çıxarır. Bu isə
insanların naşılığından yaranır: düzgün edilməyən idman o idmançıya
xeyir yox, ziyan gətirə bilər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, Naxçıvan Şəhər İcra

Hakimiyyəti şəhər mühitinin abadlaşdırılması və landşaft memarlığı mövzusunda

  Dünən Naxçıvan şəhərindəki Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi
və Bədii Sənətkarlıq Məktəbində rəssamlıq ixtisası üzrə təhsil alan
şagirdlər üçün ustad dərsi keçilib.


