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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 19-da Avropa İttifaqının
Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salberin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.

Belçikaya səfərini məmnunluqla xatırlayan Prezident İlham Əliyev bu səfər çərçivəsində
səmərəli görüşlər keçirildiyini və müzakirələr aparıldığını qeyd edib. Səfər zamanı Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında yeni sazişə start verildiyini deyən dövlətimizin başçısı həmin
sazişin əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsində mühüm addım olduğunu vurğulayıb,
bu istiqamətdə işlərin fəal şəkildə davam etdiriləcəyinə və vaxtında yekunlaşdırılacağına
ümidvar olduğunu bildirib. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında uzun illərdir yaxşı
tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu deyən dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın əsas istiqa-
mətlərinin artıq müəyyənləşdirildiyini, Avropa İttifaqının bir sıra ölkələri ilə sazişlər və me-
morandumlar imzalanması təcrübəsinin olduğunu qeyd edib.

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, təmas xəttində vəziyyət,
münaqişənin həlli ilə bağlı gedən danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.

Rəsmi xronika

    Bu ilin birinci rübündə görülən
işlərə həsr olunan iclası Yeni Azər-
baycan Partiyası Sədərək Rayon
Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin depu-
tatı Arif Qasımov açaraq partiyanın
xalqımızın və ölkəmizin həyatında
mühüm rolu olduğunu, yarandığı
vaxtdan bu günə kimi siyasi mü-
barizələrlə dolu şərəfli bir yol keç-
diyini bildirib. O, müstəqillik tari-
xinin uğurlarının ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı ol-
duğunu vurğulayaraq qeyd edib
ki, Yeni Azərbaycan Partiyası
ümumxalq partiyası kimi müstəqil
ölkəmizin inkişafında mühüm rol
oynayıb. 

     Diqqətə çatdırılıb ki, Yeni Azər-
baycan Partiyası Sədərək Rayon Təş-
kilatı partiya sıralarının genişləndi-

rilməsi üçün məq-
sədyönlü tədbirlər
həyata keçirib. Bəhs
edilən dövrdə ra-
yonda partiya üzv-
lərinin ümumi sayı
1485 nəfərə çatıb.
Onların 279 nəfərini
qadınlar, 378 nəfə-
rini gənclər təşkil
edir. Bu ilin birinci
rübündə partiya sı-

ralarına 15 nəfər qoşulub ki, bunlardan
14-ü gənc, 5-i qadındır. 
    Təşkilat öz işini partiyanın Pro -

qram və Nizamnaməsinin tələblə-
rinə uyğun qurmağa səy göstərərək
rayonun ictimai-siyasi həyatında
fəal iştirak edib. Bu dövr ərzində
əlamətdar və tarixi günlərlə əla-
qədar tədbirlərin keçirilməsinə diq-
qət artırılıb. 
    Partiya üzvlüyünə qəbulun daim
diqqətdə saxlanıldığını nəzərə çat-
dıran Arif Qasımov vurğulayıb ki,
məqsəd gənclər arasında ideya-
siyasi işi gücləndirməklə, nümunəvi
və bacarıqlı gənclərin partiya sıra-
larına daha fəal cəlbinə nail olmaq-
dır. Bu məqsədlə təşkilatın şura və

idarə heyəti üzvləri yerlərdə olur,
ilk partiya təşkilatlarının sədrləri,
partiya fəalları ilə görüşür, söhbətlər
aparırlar. Rayonda tikilən kənd mər-
kəzlərində partiyanın ərazi ilk təş-
kilatları üçün hər cür şəraiti olan iş
otaqlarının ayrılması bu təşkilatların
fəaliyyətinə geniş imkanlar yaradır. 
    Yığıncaqda Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatı
Qadınlar Şurasının sədri, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
deputatı Vüsalə Əliyeva, Gənclər
Birliyinin sədri Polad Rzazadə, Yeni
Azərbaycan Partiyası Sədərək kənd
ərazi ilk təşkilatının sədri Ceyhun
Əlizadə çıxış ediblər.
                         Sərxan İSMAYILOV

Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatının 
şura iclası keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi müşa-
virədə verilmiş tapşırıqların icrasını
təmin etmək məqsədilə idman fe-
derasiyaları, şəhər və rayon icra ha-
kimiyyətləri ilə birgə tədbirlər planı
tərtib etmiş və icrasını diqqətdə sax-
lamışdır. Hesabat dövründə voleybol
üzrə təcrübəli məşqçi və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının voleybol
üzrə yığma komandasının tərkibində
oynamaq üçün üç idmançı muxtar
respublikaya dəvət olunmuş, Azər-
baycan Respublikası Cüdo Federa-
siyasından bir qrup təcrübəli məşqçi
iki gün müddətində muxtar respub-
likada məşqçilərin hazırlanması üçün
treninqlər təşkil etmişdir. Naxçıvan
şəhər 16 və 11 nömrəli tam orta
məktəblərin futbol meydançalarında
isə Azərbaycan Futbol Federasiyası
Assosiasiyasının məşqçi-müəllimləri
300 məktəblinin iştirakı ilə ustad
dərsləri keçmişlər. 
    Muxtar respublikada idman ya-
rışlarının, xüsusən də ölkə və bey-
nəlxalq səviyyəli yarışların keçiril-
məsi diqqətdə saxlanılmış, İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Kom-
pleksində kişilər arasında voleybol
üzrə Azərbaycan çempionatının final
mərhələsi keçirilmişdir. Çempionatda
ilk dəfə iştirak etmiş “Naxçıvan”
komandası üçüncü yerə layiq gö-
rülmüşdür. Bundan başqa, federasi-
yadaxili yarışlar keçirilmiş və qalib
idmançılar mükafatlandırılmışdır.
Hesabat dövründə federasiyaların

idman növləri üzrə yığma koman-
daları yaradılmış, Karate-do Fede-
rasiyasının 8, Boks Federasiyasının
19, Şərq Döyüşü Sənəti Federasi-
yasının 15, Güləş Federasiyasının
10, Yüngül Atletika Federasiyasının
12, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin nəz-
dində fəaliyyət göstərən Şərur rayon
Ağır Atletika bölməsinin isə 1 id-
mançısının Bakı şəhərində keçirilən
birincilik və turnirlərdə iştirakı təmin
edilmişdir. Bununla yanaşı, Boks
Federasiyasının 7 idmançısı, Güləş
Federasiyasının isə 25 idmançısı
İran İslam Respublikasında təşkil
edilən Beynəlxalq turnirlərdə iştirak
etmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Atıcılıq Mərkəzində qızlar arasında
atıcılığın stend növü üzrə Naxçıvan
Muxtar Respublika birincilikləri ke-
çirilmiş, birinciliklərdə 15-i qız ol-
maqla, ümumilikdə, 60-dan çox id-
mançı iştirak etmişdir. Naxçıvan
Şahmat Mərkəzində isə 140 şah-
matçının iştirakı ilə təsnifat turniri
və açıq birincilik keçirilmişdir.
    Muxtar respublikanın ümumtəhsil
məktəblərindəki stadion, idman zal-
ları və idman qurğularından səmərəli
istifadə və onların qorunması, fiziki
tərbiyə dərslərinin tədrisi, dərs pro -
qramlarının düzgün tərtibi və icrası
diqqətdə saxlanmışdır. Yanvar ayında
ümumtəhsil məktəblərinin direktor-
ları və fiziki tərbiyə müəllimləri
üçün treninq və seminar təşkil olun-

muşdur. Bədən tərbiyəsi və idman
ixtisası üzrə peşəkar gənc kadrların
hazırlıq səviyyəsinin artırılması üçün
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Bə-
dən tərbiyəsi və idman, Fiziki tərbiyə
və çağırışaqədərki hazırlıq müəl-
limliyi ixtisaslarında təhsil alan tə-
ləbələr arasında intellektual oyun
keçirilmiş, gənclərlə iş və idman
sahəsini əhatə edən tədbirlərdə tə-
ləbələrin iştirakı təmin olunmuşdur.
    Müşavirədə Ali Məclisin Sədri
qızların idmana cəlbi ilə bağlı konkret
tapşırıqlar vermişdir. 2017-ci ilin
birinci rübündə muxtar respublikada
qızların idmana cəlbi istiqamətində
tədbirlər davam etdirilmiş, Şərur ra-
yonunda həndbol, üzgüçülük və
bədii gimnastika bölməsi yaradıl-
mışdır. Həndbol üzrə 24, üzgüçülük
üzrə 12, bədii gimnastika üzrə isə
50 qız idmana cəlb olunmuşdur.
Ümumilikdə, muxtar respublikada
150-dən çox qız bədii gimnastika
idman növü ilə məşğul olur. Bədii
gimnastika üzrə məşqçi-müəllim
Bakı şəhərinə 3 aylıq ixtisasartırma
kursuna göndərilmişdir. Bundan baş-
qa, Naxçıvan Dövlət Universitetində
və “Naxçıvan” Universitetində bədii
gimnastika bölmələri yaradılmış,
bölmələrə Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin 52, “Naxçıvan” Universi-
tetinin isə 30-dan çox tələbəsi cəlb
olunmuşdur. Naxçıvan şəhərindəki
Uşaq Bərpa Mərkəzində 10-dan artıq
sağlamlıq imkanı məhdud uşaqlara
da müalicə xarakterli məşğələlər
təşkil edilmiş, həmçinin Naxçıvan
şəhərində qızlardan ibarət stolüstü
tennis bölməsi yaradılmış, 20-dən
artıq qız stolüstü tennis bölməsinə
cəlb edilmişdir.
    Ali təhsil müəssisələri və idman
federasiyalarının birgə hazırladığı
tədbirlər planına əsasən, hesabat döv-
ründə Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin İdman Kompleksində basketbol
üzrə Naxçıvan Dövlət Universitetinin
və “Naxçıvan” Universitetinin ko-

mandaları arasında yoldaşlıq görüşü,
Duzdağ yolunda ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin qız və oğlan
tələbələri arasında kross qaçışı və
ekstremal yürüş keçirilmişdir.
    Məhdud fiziki imkanlı gənclərin
də muxtar respublikanın idman hə-
yatına daha fəal inteqrasiyası, bədən
tərbiyəsi və idmanın bu kateqoriya-
dan olan şəxslərin reabilitasiyasına
təsiri ilə bağlı təbliğat işlərinin ge-
nişləndirilməsi diqqətdə saxlanıl-
mışdır. İlham Əliyev adına Olimpi-
ya-İdman Kompleksində fiziki im-
kanları məhdud şəxslər arasında pa-
uerliftinq üzrə, Culfa rayon 3 nömrəli
tam orta məktəbin idman zalında
isə boccia idman növü üzrə Naxçıvan
Muxtar Respublika birinciliyi keçi-
rilmişdir. Birinciliklərdə 30-dan çox
məhdud fiziki imkanlı uşaq iştirak
etmişdir. İmkansız ailələrdən olan
uşaq və yeniyetmələrin mövcud id-
man qurğu və zallarından ödənişsiz
istifadələrinə şərait yaradılmış, ap-
relin 11-də bu kateqoriyadan olan
55 idmançı idman geyim və ləvazi-
matları ilə təmin olunmuşdur.
     Muxtar respublikada məktəblər-
arası idman yarışlarının keçirilməsi
ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanaraq
icra olunur. Həmçinin mövcud sta-
dionlardan səmərəli istifadəyə də nə-
zarət gücləndirilir. Ötən dövrdə Nax-
çıvan Muxtar Respublika Stadionunda
cari təmir işlərinə başlanmışdır.
    Ümumilikdə, 2017-ci ilin birinci
rübündə Naxçıvan şəhərində 6, Şə-
rur rayonunda 14, Babək rayonunda
7, Culfa rayonunda 11, Ordubad
rayonunda 10, Şahbuz rayonunda
10, Kəngərli rayonunda 6, Sədərək
rayonunda 5 olmaqla, 69 idman
yarışı keçirilmişdir. Bu dövrdə
muxtar respublika idmançıları 94-ü
Naxçıvan Muxtar Respublika bi-
rinciliyi, 49-u Azərbaycan birinci-
liyi, 30-u Beynəlxalq turnir, 2-si
isə Asiya çempionatı olmaqla, 175
medal qazanmışlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin

mətbuat xidməti

2017-ci ilin birinci rübündə muxtar respublika idmançıları
ölkə və beynəlxalq yarışlarda 175 medal qazanıb

    Culfa şəhərində keçirilən tədbiri
rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Adəm
Qasımov açıb.  
    Universitetin elmi işlər üzrə pro-
rektoru, dosent Mübariz Nuriyev
qeyd edib ki, 1967-ci ildə 3 ixtisasla
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun
filialı kimi fəaliyyətə başlayan uni-
versitet hazırda 57 ixtisas üzrə ba-
kalavr, 46 ixtisas üzrə magistr, 31
ixtisas üzrə doktorant hazırlığı apa-
rılan və dünyaya inteqrasiya edən
ali təhsil ocaqlarından biridir. Burada
güclü maddi-texniki baza, elektron
sənəd dövriyyəsi, elektron təhsil şə-
bəkəsi yaradılıb, imtahanlar elektron
qaydada keçirilir.
    Prorektor vurğulayıb ki, univer-
sitet əməkdaşlarının 400-dən artıq
kitabı, 5000-ə yaxın məqaləsi işıq
üzü görüb. Məqalələrin 400-ü xaricdə
nüfuzlu jurnallarda dərc edilib. Yüz-
lərlə elmi-tədqiqat işlərinin 70 faizi
doğma Naxçıvanın öyrənilməsinə
həsr olunub. Naxçıvan Dövlət Uni-
versiteti 80-dən çox xarici univer-
sitetlə müəllim-tələbə mobilliyi hə-
yata keçirir. 10-dan çox xarici ölkə -
dən 360-dan artıq tələbə universitetdə
təhsil alır.
    Tədbirdə Azərbaycan Respubli-
kasının Əməkdar elm xadimi, pro-
fessor Hüseyn Həşimli, Ümumi və
nəzəri fizika kafedrasının müdiri,
dosent Fərman Qocayev, Riyazi ana-
liz kafedrasının müdiri, dosent Elşad
Ağayev və kafedranın müəllimi, do-
sent Sahib Əliyev çıxış edərək uni-
versitetin keçdiyi inkişaf yolundan
bəhs ediblər.

Taleh HAXVERDİYEV

    Bu il yanvarın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın hazırkı
vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda müşavirə keçirilmişdir.
Müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbov idmanın inkişafı və kütləviliyinin təmin olunması ilə bağlı konkret
tapşırıqlar vermişdir. Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada bu sahədə
görülən işlərdən danışaraq demişdir: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin sağlam həyat tərzinin, xüsusən böyüməkdə olan gənc nəslin
hərtərəfli inkişafının təmin edilməsində bədən tərbiyəsi və idmanın
roluna böyük əhəmiyyət verilir. Aparılan idman siyasəti idmanın kütlə-
viliyinə nail olmaq, onu inkişaf və təbliğ etdirmək, sağlam nəsil
yetişdirmək məqsədinə xidmət edir”.

Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin 50 illik
yubileyi qeyd olunub
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    1906-cı il aprelin 20-də Tiflis şəhərindəki
“Qeyrət” mətbəəsində Cəlil Məmməd -
quluzadənin redaktorluğu, Ömər Faiq Ne-
manzadənin köməyi və Məşədi Ələsgər
 Bağırovun maliyyə dəstəyi ilə “Molla
Nəsrəddin” jurnalının ilk sayı işıq üzü gör-
müşdür. Jurnal əvvəl Tiflisdə (1906-1917),
sonra Təbrizdə (1921), daha sonra isə Bakıda
(1922-1931) fasilələrlə iyirmi beş il nəşr
olunmuşdur. Jurnalın, ümumilikdə, 748 sayı
işıq üzü görüb ki, onun da 340-ı Tiflisdə, 8-i
Təbrizdə, 400-ü Bakıda çapdan çıxmışdır. 
    “Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəl-
man qardaşlarım! O kəsləri deyib gəlmişəm
ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb bəzi bəha-
nələr ilə məndən qaçıb gedirlər. Çünki hü-
kəmalar buyurublar ki, sözünü o kəslərə de
ki, sənə qulaq vermirlər”, “Ey mənim mu-
nislərim! Mən bu cümlələri yazıram ki, siz
oxuyub fikir edəsiniz...” sözləri ilə oxucu-
larına müraciət edən “Molla Nəsrəddin” jur-
nalı insanları cəhalət yuxusundan oyanmağa,
maariflənməyə, Vətənin taleyi barədə dü-
şünməyə çağırırdı.“Molla Nəsrəddin” jurnalı
qısa müddət ərzində böyük nüfuz qazanmış,
təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Yaxın və
Orta Şərqdə demokratik mətbuatın inkişafına
mühüm töhfələr vermiş, bu sahədə yeni
səhifə açmışdır. 
    “Molla Nəsrəddin” jurnalı dövrünün bütün
ictimai-siyasi və mədəni hadisələrinə mü-
nasibət bildirmiş və öz xalqının həyatını
həqiqəti göstərən bir güzgü kimi doğru-düz-
gün əks etdirmişdir. Mirzə Cəlil jurnalın
məhz satirik istiqamətə malik olmasında,
dilinin ümumxalq danışıq dilinə yaxınlığında,
jurnalın quruluşu, müxtəlif satirik-publisistik
janrların düşünülməsində, məcmuənin həm
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, həm də
klassik ədəbiyyatımızla bağlılığında, satirik
şeirin bir çox janrlarının formalaşdırılmasında,
karikaturanın publisistikaya gətirilməsində
və digər sahələrdə bir ağsaqqal kimi ideya
verən, mövzu verən və məsləhət verən şəxs
olmuşdur. Lakin Mirzə Cəlilin də dediyi
kimi, “Molla Nəsrəddin” jurnalı “tək bir
nəfər müəllifin əsəri deyil. “Molla Nəsrəddin”
bir neçə mənim əziz yoldaşlarımın qələm-
lərinin əsərinin məcmuəsidir ki, mən də on-
ların ancaq ağsaqqal yoldaşıyam”. Xalqın
üzləşdiyi sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni
problemləri satirik üslubda, sadə, anlaşıqlı
tərzdə oxuculara çatdıran Mirzə Cəlil və
onun Mirzə Ələkbər Sabir, Ömər Faiq Ne-
manzadə, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd

Səid Ordubadi kimi məslək yoldaşları bütün
fəaliyyətləri boyunca Vətənə, millətə layiqincə
xidmət göstərmişlər. Xalqın milli mənafe-
lərinin ardıcıl ifadəçisi və müdafiəçisi olan
“Molla Nəsrəddin” azadlıq mücadiləsinə,
xalqımızın hərtərəfli yüksəlişinə misilsiz
töhfələr vermişdir. Bu jurnalın təsiri ilə nəşr
olunan “Kəlniyyət”, “Arı”, “Tuti”, “Baba-
yi-Əmir”, “Şeypur”, “Zənbur” kimi satirik
mətbuat orqanları onun ənənələrini davam
etdirmişlər.
    Böyük ədibin misilsiz cəsarəti özünü
həm də jurnalın Azərbaycan dilində nəşr
edilməsində və ana dili faktorunun jurnalda
iştirakın əsas şərtlərindən biri olaraq irəli
sürülməsində idi. “Yazıda ən böyük cürətimiz
o oldu ki, açıq ana dilində yazmaqdan və
şərt də budur ki, açıq yazmaqdan biz utan-
madıq... Salınız yadınıza o günləri ki, ananız
sizə bu dildə layla çalırdı. Hərdənbir ana
dilində danışmaq ilə keçmişdə gözəl günləri
yad etməyin nə eybi var?” Mirzə Cəlil ana
dilində yazmağı qarşısına məqsəd qoymuş
və buna nail olmuşdu.
    Dahi sənətkar xatirələrində qeyd etmişdir
ki, o zamana qədər hətta nikolaylara batan
olsa da, fazillərin sözünü danışmağa heç
kimsə cəsarət etməmişdi. Məhz bu səbəbdən
də jurnalın ilk nömrəsi bütün türk-müsəlman
dünyasında çox böyük təsirə malik olmuş,
mütərəqqi görüşlü insanlar tərəfindən alqışla,
mühafizəkar din xadimləri, istismarçı qüv-
vələr tərəfindən isə tənqidlə qarşılanmışdır.
Bütün təzyiqlərə, hədələrə baxmayaraq,
Mirzə Cəlil və digər mollanəsrəddinçilər

xalqın düşmənləri ilə mübarizə etmək fik-
rindən bir an belə dönmə miş, əksinə, bu
mübarizədə qalib gəlmək üçün bütün mövcud
imkanlardan, ən təsirli vasitələrdən istifadə
etmişlər. Bu barədə Mirzə Cəlil yazırdı:
“Düşməndən qorxan adını mühərrir qoymağa
haqlı deyil. Camaatın ancaq xoşuna gələnləri
yazan, axundlara, bəylərə, xanlara, sərvət-
darlara yaltaqlıq edib milyonlarla əzilənləri
yaddan çıxaran mühərrirlərin qiyməti bir
qara puldur. O da qəlp”.
    Azərbaycançılıq məfkurəsi mollanəsrəd-
dinçilik təliminin ideya əsasından ibarətdir.
Bütövlükdə, Cəlil Məmmədquluzadənin ya-
radıcılığı və “Molla Nəsrəddin” jurnalının
fəaliyyəti Azərbaycançılıq məfkurəsi üstündə
köklənmişdir. Vaxtilə böyük millətpərvər
ədib qələm əhlinə millətə və Vətənə xidmətin
ünvanını, istiqamətini nişan verərək yazırdı:
“Bu gün Kərbala meydanı Azərbaycandakı
vətənpərvərlik meydanıdır. Hər kimin ürəyində
bir cüzi din, namus, Vətən hissi varsa, oranın
qeydinə qalmalıdır!”
    “Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycan

qadınının əlindən alınan hüquq və azadlıq-
larından daim bəhs etmiş, onun vəziyyətini
hərtərəfli və geniş planda əks etdirmişdir.
Qız uşaqlarının çox erkən yaşlarında ərə ve-
rilməsi, doqquz yaşından sonra təhsil alma-
ğının lazımsız görülməsi, ümumiyyətlə, qadın
haqlarının pozulması halları jurnalda kəskin
tənqid olunmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jur-
nalında qadınların maariflənməsi məsələsinə
dair yazılar, qız məktəblərinin açılmasını,
elmin, maarifin mənasını başa düşməyən
avam insanların kəskin tənqid olunması da
o dövr üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb
edirdi.
    Cəlil Məmmədquluzadənin səyi və təşki-
latçılığı sayəsində jurnalın ətrafında “Molla
Nəsrəddin” ədəbi məktəbi formalaşmışdır.
“Bizim birinci işimiz, birinci vəzifəmiz gö-
zümüzün qabağında dərin yuxuda olan islam
milləti idi”, – deyən böyük mütəfəkkiri xalq-
lara azadlıqlar verildiyi bir vaxtda azərbay-
canlıların qəflət yuxusunda yatmağı narahat
etməyə bilməzdi. Mövhumat, qəflət yuxusu,
mədəni gerilik, avamlıq, dini fanatizm jurnalın
əsas tənqid obyektləri olmuşdur. “Molla Nəs-
rəddin” jurnalı xalqı qəflətdə yatırmaqda
maraqlı olan ruhanilərin, yerli və rus vəzifə-
lilərinin əksinə olaraq, onu oyadaraq dostunu
və düşmənini tanıtmış, zəhmətkeş təbəqələrin
düşmənlərinin eybəcər daxili aləmini və
gizlin əməllərini bütün dəhşət və dözülməzliyi
ilə xalqa çatdırmışdır.
    “Molla Nəsrəddin” jurnalı, onun yaran-
masını şərtləndirən tarixi şərait, jurnalın
əsas müəllifləri haqqında tədqiqatlar apa-

rılmış, kitablar yazılmış, mollanəsrəddin-
şünaslıq elmi formalaşmışdır. Ölkəmizdə
bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat və
mədəniyyətə qayğı istiqamətində də “Molla
Nəsrəddin” jurnalı və mollanəsrəddinçilərin
irsinə daim diqqət yetirilmiş, böyük qayğı
göstərilmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev qeyd edirdi ki: “Cəlil Məmmədqulu -
zadə öz yaradıcılığı ilə, əsərləri ilə, publi-
sistikası ilə, mətbuatçılıq fəaliyyəti ilə
Azərbaycan xalqının milli oyanışında,
milli dirçəlişində əvəzsiz rol oynamışdır.
Xalqımızın milli şüurunun formalaşma-
sında məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalının
və Mirzə Cəlilin fəaliyyətinin rolu misil-
sizdir. Əgər Сəlil Məmmədquluzadə kimi
şəxsiyyət dünyaya gəlməsəydi, öz fəаliууə-
tini göstərməsəydi, əgər “Molla Nəsrəddin”
jurnalı yatmış insanları qaranlıqdan çı-
xarmağa çalışmasaydı, əgər onun “Ölülər”
əsəri insanların gözünü real dünyaya aç-
masaydı, xalqımız bu qədər inkişaf edə
bilməzdi”. 
    Ulu öndər Cəlil Məmmədquluzadə irsinə

daim yüksək qiymət vermişdir. 2006-cı ildə
“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başla-
masının 100 illiyinin, 2009-cu ildə Cəlil
Məmmədquluzadənin 140 illik yubileyinin
ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına
əsasən dövlət səviyyəsində qeyd olunması,
“Molla Nəsrəddin” jurnalının bütün saylarının
toplanılıb səkkiz cilddə nəşrinin başa çatdı-
rılması bu baxımdan xüsusi dəyərə malikdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında da
Mirzə Cəlilin və digər mollanəsrəddinçilərin
xatirəsi uca tutulur, onlar ehtiramla yad edilir.
Naxçıvan şəhərində ədibin ev-muzeyi yara-
dılmışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin 140
illik yubileyi ilə əlaqədar həyata keçirilən
çoxsaylı tədbirlər, hazırlanan nəşrlər, keçirilən
elmi konfranslar, tamaşaya qoyulan əsərlər,
hər il keçirilən “Mirzə Cəlil günləri” molla-
nəsrəddinçilərin şəxsiyyətinə və sənətinə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin gös-
tərdiyi böyük diqqətin, verdiyi önəmin muxtar
respublikada layiqincə davam etdirilməsinin
parlaq ifadəsidir.
    “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin ənə-
nələri, mollanəsrəddinçilik təlimi bundan
sonra da yaşamaqda davam edəcək, inkişafa,
tərəqqiyə özünün böyük və təmənnasız kö-
məyini göstərəcəkdir. Böyük mollanəsrəddinçi
Ömər Faiq Nemanzadənin fikirləri ilə desək:
“Bu gün “Molla Nəsrəddin” batar, sabah
Molla Xeyrəddin çıxar... “Molla Nəsrəddin”i
meydana gətirən fikirlər bağlanmayacaqdır”.

Aygün ORucOVA
AMEA Naxçıvan Bölməsinin böyük elmi 

işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan publisistikasının şah əsəri

Ulu öndər Heydər ƏlİYеv: Cəlil Məmmədquluzadə dühasının aynası
olan “Molla Nəsrəddin” eyni zamanda minlərlə adama özünün hansı məz-
həbə qulluq etdiyini göstərən aydın və qərəzsiz bir güzgü idi. “Molla Nəsrəd-
din”in birbaşa hədəfə dəyən tənqid oxları millətin ətalət yuxusundan
oyanmasında, öz haqqını tələb etməsində əvəzsiz rol oynamışdır.

    Almaniya Federativ Respubli-
kasının Azərbaycan Respublikasın-
dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Mixael Kindsqrab aprelin 19-da
Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində
olub. Məlumat verilib ki, muzeyin
fondunda 3 mindən çox maddi-mə-
dəniyyət nümunəsi var. Muzeydəki
eksponatlar müxtəlif xalçaçılıq mək-
təbləri üzrə qruplaşdırılıb. Ekspo-
zisiyada müxtəlif dövrlərə aid nəfis
və zərif naxışlarla bəzədilmiş xal-
çalar nümayiş etdirilir. 
    Naxçıvan şəhərindəki Əcəmi
seyrəngahında açıq səma altında
nümayiş etdirilən daş abidələr qo-
nağın marağına səbəb olub. Səfirə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ərazisindən tapılan müxtəlif dövrlərə
aid 450 maddi-mədəniyyət nümu-
nəsi – daşdan düzəldilmiş qoç hey-
kəllər, daş kitabələr, müxtəlif daş
fiqurlar, qəbirüstü sənduqələr barədə
ətraflı məlumat verilib.
    Azərbaycan milli memarlığının
möhtəşəm abidəsi, Şərq memarlığı
incilərindən biri olan Möminə xatın
türbəsi ilə tanışlıq da səfirdə xoş
təəssürat yaradıb. 
    Sonra “Naxçıvanqala” Tarix-Me-
marlıq Muzey Kompleksinə gələn
qonağa muxtar respublikanın əra-
zisində aşkarlanan tarixi əşyalar
haqqında ətraflı məlumat verilib.
Bildirilib ki, eramızdan əvvəl V-III
minilliyə aid olan müxtəlif məişət
əşyaları, Son Tunc və Erkən Dəmir
dövrlərinə aid keramika məmulatları,

mis alətlər, qəbirüstü abidələr, si-
lahlar qiymətli eksponatlardır. Kom-
pleksin yanında yerləşən Nuh Pey-
ğəmbərin türbəsi də dahilər yurdu-
nun qədim tarixindən xəbər verir. 
    “Naxçıvan” Universitetinə gələn
səfirə məlumat verilib ki, 1999-cu
ildən fəaliyyət göstərən ali təhsil
ocağında hazırda 4 fakültə, 10 kafedra
və 6 şöbə var. 2015-ci ildə   “Naxçı-
van” Universiteti üçün yeni univer-
sitet şəhərciyi istifadəyə verilib. Uni-
versitet şəhərciyinə rektorluq binası,
iki tədris korpusu, kitabxana, sosial
xidmət mərkəzi, yataqxana, idman
və konfrans zalları daxildir. 
     Qeyd olunub ki, bu gün “Naxçı-
van” Universitetinin beynəlxalq əla-
qələri də genişləndirilir. Dünyanın

məşhur təhsil müəssisələrindən olan
Almaniyanın Lüdviq Maksimillians
Universiteti, son dövrlərdə isə Tür-
kiyənin bir sıra ali təhsil ocaqları,
eləcə də Rumıniya, Çexiya və Latviya
universitetləri ilə əlaqələr yaradılıb,
bununla da, universitetin əməkdaşlıq
etdiyi ali məktəblərin sayı 50-ni ötüb. 
    Aprelin 19-da Almaniya Fede-
rativ Respublikasının Azərbaycan
Respublikasındakı fövqəladə və sə-
lahiyyətli səfiri Mixael Kindsqrabın
Naxçıvan Muxtar Respublikasına
səfəri başa çatıb. 
     Mixael Kindsqrab “Şərq qapısı”
qəzetinə müsahibəsində Naxçıvana
səfəri barədə deyib: “Mən çox şadam
ki, Almaniya Federativ Respublika-
sının Azərbaycan Respublikasındakı

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi
fəaliyyətə başladığım qısa müddət
ərzində Naxçıvana gəlməyə müvəffəq
olmuşam. Muxtar respublikaya sə-
fərimin məqsədi Almaniya ilə Azər-
baycanın Naxçıvan Muxtar Respub-
likası arasında iqtisadi, təhsil və mə-
dəniyyət əlaqələrinin daha da geniş-
ləndirmək idi. Naxçıvanda keçirdiyim
yüksək səviyyəli görüşlərdə bu mə-
sələlər ətrafında müzakirələr apardıq”. 
    Mixael Kindsqrab Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Almaniya
Federativ Respublikası arasında iq-
tisadi əlaqələrin gələcək inkişaf
perspektivləri barədə danışaraq de-
yib: “Ümidvaram ki, iqtisadi əla-
qələrimiz daha da genişlənəcəkdir.
Bu məqsədlə Bakıdakı Alman-Azər-

baycan Xarici Ticarət Palatası ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Bakı şəhərindəki Daimi Nüma -
yəndəliyi arasında görüşlər keçiri-
ləcək və iqtisadi əlaqələrin geniş-
ləndirilməsinin perspektivləri mü-
zakirə ediləcəkdir”.
    Qədim Naxçıvanın Azərbaycanın
tarixində xüsusi rol oynadığını vur-
ğulayan səfir deyib: “Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfərimdən
çox məmnunam. Səfər uğurla başa
çatdı. Burada mənə göstərilən qo-
naqpərvərliyə görə minnətdarlığımı
bildirirəm. Naxçıvan şəhərinin tə-
mizliyi, buradakı səliqə-sahman,
insanların qonaqpərvərliyi məndə
xoş təəssürat yaratdı”. 

Tural AĞAYEV

Mixael Kindsqrab: “Naxçıvan şəhərindəki səliqə-sahman, 
insanların qonaqpərvərliyi məndə xoş təəssürat yaratdı”
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    Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bəzi informasiya
saytları Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsalın
dayandırılması ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan
məlumatlar yayırlar.  
    Mətbuat vasitəsilə ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırırıq ki, “NAZ-Lifan” avtomobillərinin is-
tehsalının dayandırılması ilə bağlı yayılan məlu-
matlar tamamilə əsassızdır. Belə ki, cari ilin ötən
dövründə Naxçıvan Avtomobil Zavodunun istehsal
sahəsində yenidənqurma işləri aparılmış, bu sə-
bəbdən də istehsal prosesində planlaşdırılmış
fasilə yaranmışdır. 2017-ci ilin birinci rübündə
müəssisə tərəfindən “NAZ-Lifan-820” və “NAZ-
Lifan-620” modellərinin satışı həyata keçirilmişdir.
Əgər zavodda 2010-cu ildə 4 modeldə avtomobil
istehsal olunurdusa, hazırda 15 modeldə “NAZ-
Lifan” avtomobili istehsal edilir. Müəssisə tərə-
findən avtomobillərin xarici ölkələrə ixracının
genişləndirilməsi istiqamətində də iş aparılır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
İqtisadiyyat Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Naxçıvan Avtomobil Zavodu
fəaliyyətini genişləndirir

    Aprelin 18-də muxtar respublika
Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Kən-
gərli adına Sərgi Salonunda rəssam
Sabir Məmməd ovun “Boyaların
suda rəqsi” adlı fərdi  sərgisi  təşkil
edilib. Sərgidə rəssamın portret,
natürmort, mənzərə janrlarında
80-ə yaxın əsəri nümayiş olunub.
   Sərginin açılış mərasimində çıxış

edən Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyinin sədri, Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar
rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva bildirib
ki, bu gün muxtar respublikada rəs-
samlığın və təsviri sənətin inkişafı
sahəsində ardıcıl tədbirlər görülür.
Yeni nəsil rəssamların yetişməsi,
rəssamlıq sənətinin tədrisi üçün hər-
tərəfli şərait yaradılır, bu sahədə
çalışanların yaradıcılıq imkanları
artırılır, onlara diqqət və qayğı gös-
tərilir. Bu gün rəssam Sabir Məm-
mədovun fərdi sərgisinin keçirilməsi
rəssamlara göstərilən diqqət və qay-
ğının bariz nümunəsidir.
    Qeyd edilib ki, Sabir Məmməd -
ovun əsərlərində daha çox millilik
duyğuları qabarıq şəkildə özünü bü-
ruzə verir, rəssam öz doğma yurdunu

rəsm əsərlərində canlandırır. Rəs-
samın yaradıcılığında sulu, yağlı
boya, dəmir üzərində döymə xüsusi
yer tutur. Onun ərsəyə gətirdiyi əsər-
lər mövzu və tematika baxımından
zəngin və rəngarəngdir. Sabir Məm-
mədovun yaradıcılığında ciddi tarixi
süjet xətti ilə işlənmiş əsərlərə rast
gəlmək olar. Onun, bəlkə də, xa-
rakterindən irəli gələn sərtlik dəmir
üzərinə, yumşaqlıq isə sulu boyaya
hopur ki, bunu da əsərlərində aydın
şəkildə görmək olar. Rəssamın əsər-
lərində Naxçıvan diyarına vurğunluq,

insanlığa sevgi, maraqlı formalara
fərqli yanaşma aşkar hiss olunur.
Sabir Məmmədovun təsviri sənətdə
özünəməxsus dəst-xətti və böyük
rolu var. İllərdən bəri yaşadığı mə-
kanı bir çox ölkələrdə layiqincə
təmsil edən rəssama dövlətimiz tə-
rəfindən hər zaman böyük diqqət
və qayğı göstərilib. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Aparatının
Humanitar siyasət məsələləri və ic-
timai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri
Rəhman Məmmədov çıxış edərək

bildirib ki, muxtar respublikada rəs-
samlıq və təsviri incəsənətin inki-
şafına xüsusi diqqət yetirilir. Bu
diqqət və qayğının nəticəsidir ki,
Bəhruz Kəngərlinin xatirəsini əbə-
diləşdirmək məqsədilə Naxçıvan şə-
hərində Bəhruz Kəngərli Muzeyi
fəaliyyətə başlayıb, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyinin
yeni inzibati binası və Bəhruz Kən-
gərli adına Sərgi Salonu rəssamların
ixtiyarına verilib, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Rəssamlar Parkının yaradılması
haqqında” 2015-ci il 14 noyabr
tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan
şəhərində Bəhruz Kəngərli adına
Rəssamlar Parkı yaradılıb,  rəssamın
abidəsi ucaldılıb. Bundan başqa,
Naxçıvan Dövlət Universitetində və
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
müvafiq ixtisaslar açılıb, məktəbə-
qədər tərbiyə müəssisələrində rəsm
dərnəkləri yaradılıb ki, bunlar da
gənc rəssamların hazırlanmasında
mühüm rol oynayır. Rəssamlar ema-
latxanalarla təmin olunub, onların

albom-kataloqları nəşr edilib. Muxtar
respublikada rəssamlar üçün yara-
dılan şəraitin nəticəsidir ki, onlar
yaradıcılıq imkanlarını daha da ge-
nişləndirir, fərdi sərgilər təşkil et-
məklə yanaşı, beynəlxalq festival
və müsabiqələrdə də iştirak edirlər.
     Sabir Məmmədovun özünəməxsus
yaradıcılıq potensialı olduğunu qeyd
edən Rəhman Məmmədov bildirib
ki, rəssamın yaradıcılığı, müxtəlif
janrlarda çəkdiyi əsərlər onun ecazkar
sənət dünyasından xəbər verir. Bu
gün sərgilənən rəsm əsərlərində Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının tarixi
abidələri, təbiəti, mədəniyyəti, eləcə
də görkəmli şəxsiyyətlərinin port-
retləri dolğun əks olunub.
    Mərasimdə çıxış edən Xalq rəs-
samı Hüseynqulu Əliyev Sabir
Məmmədovun yaradıcılığının xü-
susiyyətləri barədə danışıb, sərgi
münasibətilə rəssamı təbrik edib,
ona yeni-yeni uğurlar arzulayıb. 
    Sonra sərgiyə gələnlər Sabir
Məmmədovun fırçasından süzülərək
boyalardan ərsəyə gələn əsərləri ilə
tanış olublar.

- Səbuhi HÜSEYNOV

“Boyaların suda rəqsi” adlı fərdi sərgi təşkil edilib

     Ötən müddətdə Televiziya və
Radio Şurası üçün müasir tələb-
lərə cavab verən iş şəraiti yara-
dılmış, əməkdaşların istifadəsinə
yeni texniki avadanlıqlar veril-
mişdir. Şuranın Əsasnaməsində
teleradio yayımının texniki key-
fiyyətinə nəzarət etmək, izləyi-
cilərdən və teleradio yayımçıla-
rından daxil olmuş ərizə və şika-
yətləri araşdırmaq, teleradio məh-
sullarının istehsalı və yayımı üzrə
dövlət sifarişçisi kimi çıxış etmək,
səlahiyyətləri daxilində yayımçılar
üçün icrası məcburi olan qərarlar
vermək kimi hüquqlar verilmişdir. 
     Muxtar respublikada televiziya
və radio yayımlarının fəaliyyətinin
tənzimlənməsi, yayım zamanı ic-
timaiyyətin maraqlarının qorun-
ması, televiziya və radio yayımı
haqqında qanunvericiliyə əməl
edilməsinə nəzarətin həyata ke-
çirilməsi şuranın əsas fəaliyyət
istiqamətlərindəndir. Ötən dövrdə
muxtar respublika ərazisindəki
televiziyaların reyestrdən keçi-
rilməsi üçün tələb olunan sənəd-
lərin siyahısı hazırlanmış, teleradio
yayımı sahəsində xüsusi razılıq
(lisenziya) üçün keçirilən müsa-
biqənin qaydaları tərtib olunmuş,
lisenziyanın forması təsdiq edil-
mişdir. Həmçinin şura iclaslarının
keçirilməsi qaydalarına dair req-
lament qəbul edilmiş, radioyayım
vasitələrinin texniki istismar qay-
daları müəyyənləşdirilmişdir. Efir-
də keyfiyyətin yüksəldilməsi, qa-
nunvericiliyin tələblərinə əməl
edilməsi, ictimaiyyətin maraqla-
rının qorunması üçün bir sıra təd-
birlər görülmüşdür. “Televiziya
və radio yayımı haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun
və “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Televiziya və Radio Şurası
haqqında Əsasnamə”nin müd-
dəalarına uyğun olaraq müxtəlif
istiqamətlər üzrə “Xüsusi qay-
dalar” hazırlanmış, teleradioların
fəaliyyəti üçün standartlar müəy-
yənləşdirilmişdir. 
    Televiziya və Radio Şurası

ötən müddət ərzində səlahiyyə-
tinə aid edilən hüquqlarından is-
tifadə etmiş, yol verdikləri nöq-
sanlara görə teleradiolara 4 dəfə
yazılı, 15 dəfə şifahi xəbərdarlıq
olunmuşdur. Şuranın dövlət di-
lindən istifadə ilə bağlı qarşıya
qoyduğu tələblərə uyğun olaraq
Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində fəaliyyət göstərən bü-
tün teleradiolar öz yayımlarını
ancaq Azərbaycan dilində həyata
keçirirlər. Bundan başqa, şura
Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində teleradio yayımı sa-
həsində dövlət dilindən istifa-
dənin təmin edilməsi ilə bağlı
qaydalar hazırlayaraq teleradio-
lara göndərmişdir. Arxivlərin və
fonotekaların qorunması məq-
sədilə “Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ərazisində fəaliyyət
göstərən teleradiolarda fonote-
kaların və videoyazıların qorun-
masına dair qaydalar” hazırlan-
mışdır. Bu qaydalara uyğun ola-
raq fonoteka və videotekaların
ayrıca monitorinqi aparılmışdır.
    Ötən dövrdə teleradio əmək-
daşlarının peşəkarlığının artırıl-
ması məqsədilə seminarlar və
treninqlər keçirilmişdir. “Elektron
media: hüquqi tənzimləmə və
təcrübə”, “Telejurnalistikada xə-
bər yaradıcılığı”, “Hərbi-vətən-
pərvərlik proqramları: əsas isti-
qamətlər və prioritetlər”, “Tele-
radiolarda uşaq verilişləri: prob-
lemlər, vəzifələr”, “Telejurnalis-
tikada rejissor, operator və montaj
yaradıcılığı”, “Televiziya jurna-
listikasında peşəkarlıq”, “Milli
dəyərlərin yaşadılmasında kütləvi
informasiya vasitələrinin rolu:
vəzifələr, istiqamətlər” və digər
mövzularda seminar-treninqlərin
keçirilməsi ümumi işə öz töhfə-
sini vermişdir. 
    Teleradio materialları geniş
auditoriyaya təqdim olunduğu
üçün yaradıcılıq baxımından yük-
sək səviyyədə işlənilməli, icti-
maiyyətin maraqlarına xidmət
etməli, bir sözlə, cəmiyyətin tə-

ləbini ödəməlidir. Bunun üçün,
ilk növbədə, peşəkarlıq lazımdır.
Televiziya və Radio Şurası fəa-
liyyətində bu məsələni diqqət
mərkəzində saxlayır, muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən tele -
radiolarda texniki və yaradıcılıq
baxımından keyfiyyətin yüksəl-
dilməsinə xüsusi diqqət göstər-
məklə bərabər, həm də telera-
dioların müxtəlif tematik istiqa-
mətlər üzrə müntəzəm olaraq
monitorinqini aparır. Ötən müd-
dətdə şura tərəfindən teleradio-
larda müxtəlif tematik istiqamət-
lər üzrə 150-yə yaxın monitorinq
müzakirəsi keçirilmişdir. Əsas
diqqət teleradiolarda yol verilən
nöqsanların tezliklə aradan qal-
dırılmasına və monitorinqlərin
nəticəli olmasına yönəldilmişdir. 
    Şura əməkdaşları tərtib edil-
miş iş qrafiki əsasında açıq mo-
nitorinqlərdə iştirak edərək ve-
rilişlərində daha çox qüsurlara
yol vermiş əməkdaşlarla söh-
bətlər aparmış, nöqsanların gə-
ləcəkdə təkrarlanmaması istiqa-
mətində müvafiq tövsiyələr ve-
rilmişdir. Bir çox hallarda qü-
surlar efirə getməzdən əvvəl ara-
dan qaldırılmış, yararsız tele-
materiallar proqramdan çıxarıl-
mışdır. Aparılan monitorinqlərin,
xüsusilə teleradiolarda yaradılan
şəraitin, gənc və yaradıcı əmək-
daşların işə cəlb olunmasının
nəticəsidir ki, bu gün teleradio-
larda nöqsanlar azalmışdır. 
     Şura nail olmağa çalışır ki,
milli dəyərlərimiz, tarixi-mədəni
irsimiz teleradiolarda tanıdılsın
və təbliğ olunsun, doğma diyarı-
mızın sosial-iqtisadi inkişafı te-
leradioların fəaliyyətində prioritet
istiqamət kimi götürülsün. Mo-
nitorinq müzakirələri zamanı qar-
şıya qoyulan bu tələblər teleradio
əməkdaşlarının diqqətinə çatdırılır. 
     2017-ci il yanvar ayının 28-də
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində kütləvi informa-
siya vasitələrinin fəaliyyəti və
qarşıda duran vəzifələr barədə
keçirilən müşavirə şura əmək-
daşları üçün də əsas fəaliyyət
istiqaməti olmuşdur. Bu müşa-
virədə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri
Televiziya və Radio Şurasının
da qarşısında mühüm vəzifələr
qoymuş, bir sıra tapşırıqlar ver-
mişdir. Tapşırıqlardan biri muxtar
respublikada yayımlanan digər
telekanalların fəaliyyəti ilə bağlı
təhlillərin aparılması olmuşdur.
2017-ci ilin fevral ayından şura
muxtar respublikada yayımlanan
digər ölkə telekanallarının fəa-

liyyətini də nəzarətə götürmüş,
bu telekanallarda Naxçıvanla
bağlı efirə təqdim olunan tele-
materialları təhlil edərək aidiyyəti
üzrə məlumat vermişdir. 
    Müşavirədə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
tərəfindən verilmiş tapşırıqlara
uyğun olaraq şura muxtar res-
publikanın zəngin tarixi-mədəni
irsi və müasir inkişafı ilə bağlı
video və fotomaterialları sosial
şəbəkələrdə və müxtəlif sosial
qruplarda yayımlamışdır. Tap-
şırıqlardan biri də Naxçıvan Döv-
lət Universitetinin “Universitet”
televiziyasının və “Nuhçıxan”
radiosunun fəaliyyətinin davam-
lılığının təmin edilməsi olmuşdur.
Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan
Dövlət Universitetinin “Nuhçı-
xan” radiosu və “Universitet”
televiziyası həftənin III, IV və
V günləri efirə çıxır. 
    Bu gün muxtar respublikada
teleradioların ən müasir maddi-
texniki bazaya malik olması,
əməkdaşlar üçün müasir iş və
yaradıcılıq şəraitinin yaradılması,
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının
və Radiosunun, “Naxçıvanın
səsi” radiosunun internet üzə-
rindən birbaşa yayımlanması qar-
şıya mühüm vəzifələr qoyur.
Belə ki, teleradiolarda keyfiyyətə
daim nəzarət olunması, mövcud
texniki imkanlardan səmərəli is-
tifadə və tamaşaçı tələbini ödəyən
yeni teleradio materiallarının
hazır lanması, əməkdaşların pe-
şəkarlığının artırılması daim diq-
qət mərkəzində saxlanılır, şura
qeyd olunan məsələlərlə bağlı
müvafiq tədbirlər görür, yaradıcı
işə köməklik göstərir.  
    Televiziya və Radio Şurası
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin tapşırıqlarını
özünün fəaliyyət istiqamətinə
çevirmişdir. Hazırda şura vətən-
pərvərlik, yurd sevgisi hisslərinin,
milli dəyərlərin qorunmasına,
xalq yaradıcılığının, tarixin və
mədəniyyətin təbliğinə xidmət
edəcək yeni silsilə veriliş və
proqramların tamaşaçı və dinlə-
yicilərə təqdim edilməsi ilə bağlı
ardıcıl iş aparır, yeni telelayihələr
üzərində işləyir. Kollektiv bundan
sonra da Ali Məclis Sədrinin
fərman və sərəncamlarından, təs-
diq olunmuş tədbirlər planların-
dan irəli gələn vəzifələrin tele-
radiolarda icrasına və teleradio
verilişlərinin ötürülməsi üçün is-
tifadə olunan texniki yayım va-
sitələrinin istismarına nəzarət
edəcək, ictimaiyyətin maraqlarına
uyğun verilişlərin hazırlanıb efirə
təqdim edilməsinə nail olacaqdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Televiziya və Radio Şurası

Televiziya və Radio Şurası ötən 10 ildə 
səmərəli fəaliyyət göstərmişdir

  Muxtar respublikamız son 20 ildə uğurlu quruculuq və
inkişaf yolu keçmiş, qısa zaman kəsiyində böyük nailiyyətlər
əldə olunmuşdur. Naxçıvanın tarixinə qızıl hərflərlə yazılan
bu illər təkcə sosial-iqtisadi nailiyyətlərlə deyil, həm də de-
mokratikləşmə prosesinin yeni mərhələdə uğurlu davamı,
elektron medianın inkişafı, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya
vasitələri orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi
istiqamətində atılan mühüm addımlarla da əlamətdar olmuşdur.
Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi davamı olaraq
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci
il 20 aprel tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Televiziya və Radio Şurasının yaradılması və bu qurumun
fəaliyyəti muxtar respublikada elektron jurnalistikanın sürətli
inkişafının daha bir təzahürü kimi səciyyələnir. 

    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda “Təhsil
kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda
elmi konfrans keçirilib.
    Konfransı giriş sözü ilə Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun rektoru, professor Oruc Həsənli açaraq
təhsil kurikulumlarının əhəmiyyətindən danışıb.
Qeyd edib ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində
yeni təlim strategiyalarının, o cümlədən fəal təlim,
interaktiv metodların tətbiqinin müəllimin peşə-
karlıq səviyyəsinə yeni və kifayət qədər yüksək
tələblər qoyması bir daha müəyyənləşdirilib. 
    Konfransın plenar iclasında institutun Kurikulum
mərkəzinin metodisti Tamara Baxşəliyeva “Müasir
təlimdə oxu strategiyaları”, Pedaqogika və psi-
xologiya kafedrasının baş müəllimi, pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Allahverdiyeva “Fəal
dərsin səmərəli təşkilində fasilitasiya bacarığının
rolu”, Kurikulum mərkəzinin metodisti Züleyxa
Abbasova “Kimya fənnindən inteqrasiya”, AMEA
Naxçıvan Bölməsinin dissertantı Təranə Qəbulova
“Fənn kurikulumlarının tətbiqində İKT-dən isti-
fadənin əhəmiyyəti”, Şərur rayon Zeyvə kənd
tam orta məktəbinin müəllimi Fərmayil Əsgərov
“Kurikulum ilə xarici dillərin tədrisi” mövzularında
məruzə ediblər.
    Sonra elmi konfrans öz işini bölmə iclasları
ilə davam etdirib. Müxtəlif  mövzuları əhatə edən
bölmə iclaslarında təcrübəli pedaqoqların, ali
təhsil müəssisələri əməkdaşlarının çıxışları olub. 
    Sonda bölmə iclaslarının nəticələri müzakirə
edilib, fikir mübadiləsi aparılıb, yeni təhsil isla-
hatının həyata keçirilməsi ilə bağlı bir çox suallar
cavablandırılıb. 

- Nail ƏSGƏROV

Elmi konfrans keçirilib
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    Culfa rayonunun Göydərə kəndin-
dəki futbol meydançasında Culfa şəhər
və kənd komandaları arasında futbol
üzrə rayon birinciliyinə start verilib.
Birinciliyi rayon Gənc lər və İdman
İdarəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Futbol Federasiyasının Culfa
rayon bölməsi təşkil edib.
    Yarış iki yarımqrupda, olimpiya sis-
temi üzrə keçirilir. Yarışda 16 komanda
mübarizə aparır. Rayon Gənclər və İd-
man İdarəsinin rəisi Ümüd Həsənli və
Futbol Federasiyasının Culfa rayon
bölməsinin sədri Əli Adıgözəlov çıxış
edərək idmana göstərilən diqqət və
qayğıdan söhbət açıblar. 
    “A” qrupunun ilk oyununda Saltaq
və Bənəniyar kənd komandaları üz-
üzə gəliblər. Daha üstün oyun sərgi-
ləyən Bənəniyar kənd koman da  sı
qalib gələrək növbəti tura vəsiqə
qazanıb. 

- ceyhun MƏMMƏDOV

Futbol üzrə rayon 
birinciliyinə start verilib

    Ölkəmizin bir sıra teatrlarında
səhnəyə qoyulmuş “Onun iki qa-
bırğası” pyesində keçid dövrünə
xas olan ailə dramı mövzusu əks
etdirilir. Şəhərə ərə gəlsə də, bağ
evində o dövrün qayğıları ilə yaşa-
yaraq “Azadlıq” adlı ailə təsərrü-
fatında toyuq saxlamaqla məşğul
olan kənd qızı Maralın (Nurbəniz
Niftəliyeva) və onun ömür yoldaşı
Səyyadın (Azərbaycan Respubli-
kasının Əməkdar artisti Əbülfəz
İmanov) problemləri komik lövhə-
lərlə təqdim olunur. Lakin tamaşada
gülüş məqamları yaradan personajlar
kimi onlar tək deyildir.
    Yeni ailə qurmuş Səyyadın bi-
rinci arvadı Ceyranın (Zəminə Bax-
şəliyeva) səhnədə görünməsi ta-
maşanın dramatizmini bir az da ar-
tırır. Yayın ortasında bir ay yaşamaq
üçün bağa gəlməsi, kənd qızı Ma-
ralın isə içi dolu inkubatorları ba-
xımsız qoyub gedə bilməməsi zid-

diyyətlərin xarakterini müəyyən
edən konflikt kimi ortaya çıxır. Bir
qədər sonra isə Cavanşirin də (Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar
artisti Bəhruz Haxverdiyev) bağa
gəlməsi tamaşadakı hadisələri daha
maraqlı edir. Əsas dramaturji ha-
disələr isə Maral-Səyyad və Cey-
ran-Cavanşir cütlüklərinin qarşılıqlı
münasibətləri zəminində baş verir.
Xaricdən mal gətirib satmaqla do-
lanan Ceyranın şərikini də özü ilə
bağa gətirməsi ziddiyyətləri daha
da mürəkkəbləşdirir. Bir vaxtlar
kənd klubunda “Kral Lir”i tamaşaya
qoymaq istəyən, Amerikada yaşa-
maq adı ilə doğma kəndindən çıx-
mış Cavanşirin keçmiş nişanlısı
Maralla gözlənilməz görüşü, Cey-
ranla toylarının olacağını bəyan et-
məsi Səyyadın əsəblərini tarıma

çəkir. Beləliklə, tamaşanın birinci
hissəsi gözlənilməz vəziyyətlərlə
və komediyadakı düyünün təqdimatı
ilə başa çatır. 
    Tamaşada Maralın valideynlə-
ri – baba (Cəbrayıl Nəbiyev) və
nənə (Nazlı Hüseynquliyeva) əsərin
final səhnəsində görünürlər. Ta-
maşanın əsas personajları səhnədə
az görünsələr də, təcrübəli akt-
yorlarımızın ifasında onlar yadda
qalır və hadisələrin açılmasında
müəyyən rol oynayırlar. Qısa məz-
munu bundan ibarət olan “Onun
iki qabırğası” komediyası tamaşa -
çını yormur, əksinə, onda xoş əh-
val-ruhiyyə yaradır.
    Tamaşanın quruluşçu rejissoru,
Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti Kamran Quliyev kiçik aktyor
kollektivi ilə maraqlı və dinamik

səhnə əsəri yaratmağa müvəffəq
olmuş və əsas müəllif fikrini aça
bilmişdir. Tamaşanın quruluşçu rəs-
samı, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz
Axundovun səhnə tərtibatı da diq-
qəti cəlb edir. Sadə, dəbdəbədən
uzaq bağ evi tamaşanın personaj-
larının məişət tərzinə uyğun gəlir.
Musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar mədəniyyət
işçisi İmamqulu Əhmədovun Fikrət
Əmirov, Eldar Mansurov, gənc bəs-
təkar Aydın Rəfiyev, böyük rus
bəstəkarı Nikolay Andreyeviç Rims-
ki-Korsakovun əsərlərindən seçdiyi
musiqi parçaları tamaşanın ruhu
ilə səsləşir.
    Tamaşa teatrsevərlər tərəfindən
alqışlarla qarşılanmışdır.

Əli RZAYEV

Tanınmış dramaturqun üçüncü əsəri 
Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulmuşdur
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MEHRİBAN SUlTANOvA

    Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının səhnəsində Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar incəsənət
xadimi, dramaturq Əli Əmirlinin
“Onun iki qabırğası” ikihissəli ko-
mediyası əsasında hazırlanmış ta-
maşasının premyerası olmuşdur.
Bu komediya müəllifin “Ağa Mə-
həmməd şah Qacar”, “Varlı qadın”
pyeslərindən sonra səhnəyə qoyulan
üçüncü əsəridir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 6 dekabr 2005-ci il tarixli “Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin
təşkili haqqında” Sərəncamına əsasən AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya
İnstitutu əməkdaşlarının 2006-cı ildən etibarən
apardıqları tədqiqatlar zamanı bu günə kimi Naxçıvan
ərazisində 1202 tarix və mədəniyyət abidəsi müəy-
yənləşdirilib. Toplanılan məlumatlar əsasında onların
pasport-qeydiyyat kartı hazırlanıb.
    Naxçıvanın qədim, orta əsr və müasir tarixini
öyrənmək üçün çox dəyərli mənbə olan bu abidə-
lərdən 57-si dünya, 485-i ölkə, 660-ı yerli əhəmiy-
yətlidir ki, bunların da 825-i ilk dəfə olaraq tarixçi
alimlərimiz tərəfindən aşkar olunub.
    Qeyd edək ki, aparılan arxeoloji tədqiqatların
nəticəsi olaraq bir sıra dəyərli kitablar nəşr edilib,
yüzlərlə məqalələr işıq üzü görüb. Həmçinin Nax-
çıvanın abidələri ilə bağlı saytlar yaradılıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
İnformasiya şöbəsi

1202 tarix və mədəniyyət 
abidəsi pasportlaşdırılıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Atıcı lıq Mərkəzində “Vətənin müda-
fiəsinə hazıram” poliatlon çoxnöv -
çülüyü üzrə muxtar respublika çem-
pionatı keçirilib. Yarışı Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənc lər Fondu, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İd-
man, Təhsil nazirlikləri, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti birgə təşkil edib. 
    Yarışın keçirilməsində məqsəd mux-
tar respublikanın bədən tərbiyəsi və
idman kollektivlərində “Vətənin mü-
dafiəsinə hazıram” poliatlon çoxnöv-
çülüyünün təbliğ edilməsi, çağırış-
yaşlılar və çağırışaqədərki yeniyetmə
və gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ru-
hunda tərbiyə olunması və gənclərin
orduda xidmət etməsi üçün fiziki
hazır lıq səviyyəsinin yüksəldilməsin-
dən ibarət olub. 
    Yarışda 8 komanda mübarizə aparıb.
Yarış 5 növ üzrə – 100 metr məsafəyə
qaçış, pnevmatik tüfəngdən atıcılıq,
100 metr məsafəyə üzmək, turnikdə
dartınmaq və 2000 metr məsafəyə
kross qaçışı üzrə keçirilib.
    Yekun nəticələrə əsasən, 646 xal
toplayan Şərur rayon Oğlanqala kənd
tam orta məktəbinin komandası qalib
adını qazanıb. 573 xalla Babək rayon
Payız kənd tam orta məktəbinin ko-
mandası ikinci, 554 xalla Ordubad
rayon Xanağa kənd tam orta məktə-
binin komandası üçüncü yerə layiq
görülüb.
    Qaliblərə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirli-
yinin kubok və diplomları, Təhsil Na-
zirliyinin diplomları,  Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin fəxri fərmanları təqdim
olunub. 
    Qeyd edək ki, Şərur rayon Oğlan-
qala kənd tam orta məktəbinin ko-
mandası aprelin 26-30-da Mingəçevir
şəhərində keçiriləcək “Vətənin mü-
dafiəsinə hazıram” poliatlon çoxnöv-
çülüyü üzrə Azərbaycan çempionatında
muxtar respublikanı təmsil edəcək.

Muxtar respublikanı ölkə
çempionatında təmsil edəcək 

komanda müəyyənləşib

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsində yerlə-

şən əmlak kompleksinə dair MH-0010456 nömrəli mülkiyyət
hüququ haqqında çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.

*   *   *
Nəsirov Orxan Şərif oğlunun adına olan sürücülük vəsi-

qəsi itdiyindən etibarsız sayılır.
*   *   *

Rəhimov Bayram Rəhim oğlunun adına olan avtomobi-
lin texniki pasportu itdiyindən etibarsız sayılır.

Bildiriş
“Zümrüd” kiçik müəssisəsinin (VÖEN-0200051931) hü-

quqi adı və təşkilati hüquqi forması dəyişdirilərək “Zümrüd
Tekstil” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrilmişdir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası səhiyyə
nazirinin müavini Samrat Gəncəyeva ölkə-
mizdə qan köçürülməsinə ehtiyacı olan xəstə -
lərin müalicəsinə göstərilən dövlət qayğı-
sından, bu sahədə həyata keçirilən layihələrdən
danışıb. Qeyd olunub ki, müasir təbabətdə
həkimlərin əlində çoxlu müalicə vasitələri
olmasına baxmayaraq, ən ağır vəziyyətlərdə
xəstələrin həyatlarının xilas edilməsi üçün
əvəzsiz rol oynayan dərman donor qanıdır.
Hemofiliya və talassemiya xəstələrinin müa-
licəsində qan komponentlərinin və preparat-
larının istənilən vaxtda əlçatan olması çox
vacibdir və donor qanına tələbatı artırır.
Müxtəlif travma və yaralanmalar, mürəkkəb
cərrahi əməliyyatlar və doğuşlar zamanı qan 
itirmələrdə, xroniki qanazlığında, qanın irsi

və qazanılmış xəstəliklərində, onkoloji xəstə -
liklərdə, daxili orqanların müxtəlif xəstəlik-
lərində qandan və ya qandan hazırlanmış
preparatlardan geniş istifadə olunur. 
    “Sən də bir həyat ver” devizi altında
keçirilən qanvermə aksiyasında 18 nəfər
könüllü olaraq qan verib. Donorlardan gö-
türülən 9 litr qanın qrupları müəyyənləşdi-
rilərək ikili və üçlü torbalarda mərkəzin
qan bankına təhvil verilib. Hazırda qan
bankında xəstələrə köçürülmək üçün kifayət
qədər ehtiyat yaradılıb. Tələbatdan artıq
donor qanından plazma hazırlanaraq qan
bankında saxlanılacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Könüllü qanvermə aksiyası keçirilib

Naxçıvanda 24 saat

    Bir neçə həftə əvvəl ikigünlük də olsa,
Naxçıvana səfər etmək fürsətim oldu. Avto-
mobillə, təxminən, 9 saat yol getdikdən sonra
Türkiyənin Dilucu sərhəd qapısına, oradan
isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək
gömrük-keçid məntəqəsinə çatdıq. Sədərək
gömrük-keçid məntəqəsində çox sıxlıq olmasına
baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
müvafiq orqanlarının buradakı nümayəndələ-
rinin bizə göstərdiyi xoş münasibət və qonaq-
pərvərlik diqqətimdən yayınmadı. Muxtar res-
publikaya daxil olmaq üçün lazım olan bütün
işlər ardıcıl və sürətlə yerinə yetirildikdən
sonra gömrük işçilərinin ilk xəbərdarlığı “Yol

hərəkəti qaydalarına riayət edin!” oldu. Biz
də bu xəbərdarlığı nəzərə alaraq yolumuza
davam etdik.
    Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtar
respublikadır. Bu gözəl diyarda səhər yeməyini
yedikdən sonra gəzintiyə çıxdıq, təbii ki, yol
hərəkəti qaydalarına riayət edərək. Naxçıvan
şəhərinin bütün küçə və prospektlərində piya-
dalar üçün xüsusi keçidlər vardır. Piyada
ayağını həmin keçidin olduğu avtomobil yoluna
qoyduğu zaman bütün maşınların sürücüləri
ona yol verir. Şəhərdəki prospektlər olduqca
genişdir. Binalarda qədim və müasir arxitek-
turanın izlərini görmək mümkündür. Bir sözlə,
Naxçıvan insana rahatlıq bəxş edən bir diyardır. 
    Dil problemi yaşamadığımız Naxçıvanda
küçədə, bazarda gəzərkən özümüzü heç də
xarici ölkə vətəndaşı kimi hiss etmədik. Bütün
dükanlarda Türkiyə istehsalı olan malları görmək
mümkündür. İnsanların bir-birinə olan hörməti
də görməyə dəyər. Qanunlara hər kəsin dəqiqliklə
riayət etdiyi diyara sabitlik, inkişaf hakimdir.
Qısacası, burada çaxnaşma yoxdur. Naxçıvandakı
adət-ənənələr bizim adət-ənənələrimizə çox ya-
xındır, əslində, demək olar ki, eynidir.
    Ziyarət etdiyimiz Duzdağ mağarasını da

görməyə dəyər. Astma-bronxit kimi çətin sa-
ğalan xəstəliklərlə birlikdə allergik xəstəliklərin
müalicəsi üçün tunelin içində fizioterapiya
mərkəzi yaradılıb. Burada müalicə mərkəzi
fəaliyyət göstərsə də, bütün ziyarətçilərə açıqdır
və tunelə daxil olanlardan heç bir ödəniş tələb
olunmur. Ətrafda başqa bir müəssisə də yoxdur.
Bu mərkəz gəlir əldə etmək üçün yaradılmayıb.
Yəni tamamilə humanist məqsədlərlə, insanlara,
onların sağlamlığının bərpasına dəstək vermək
məqsədilə yaradılıb.
    Naxçıvan şəhər mərkəzindən, təxminən,
20 kilometr məsafədə yerləşən, hər kəsin mü-
qəddəs məkan kimi qəbul etdiyi, duaların
qəbul olunduğu Əshabi-Kəhf mağarasına doğru
yola çıxdıq. Bu mağaradan dünyanın bir neçə
ölkəsində olduğuna inanılır. Ancaq inama
görə, “Qurani-Kərim”də işarə edilən müqəddəs
yer məhz Naxçıvandadır. Burada da ziyarətə
gələnlər heç bir ödəniş etmir. 
    Naxçıvanda hər şey təbiidir, eynilə insanları
kimi. Burada bir-iki gün içərisində qazandığımız
dostlarla birlikdə iranlılarla da tanış olmaq
fürsətimiz oldu. İkigünlük səyahətimizdə iq-
tisadi və sosial aspektlərini tam olaraq araşdıra
bilmədiyim qardaş ölkəmiz Azərbaycanın Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına səfər etmək,
oradakı gözəllikləri görmək lazımdır. Buradan
Naxçıvana ehtiramımı bildirirəm.

Karadenizgazete.com.tr saytının əməkdaşı Əli Kurt:
“Naxçıvan insana rahatlıq bəxş edən bir diyardır”

Türkiyənin karadenizgazete.com.tr say-
tının əməkdaşı Əli Kurt muxtar respubli-
kada səfərdə olmuşdur. O, ölkəsinə qayıt-
dıqdan sonra Naxçıvan haqqında məqalə
yazmışdır. “Naxçıvanda 24 saat!” sərlövhəli
məqalə karadenizgazete.com.tr saytında
yerləşdirilmişdir. Müəllif məqalədə Nax-
çıvana səfərindən və burada gördüklərindən
məmnunluqla bəhs etmişdir. Həmin mə-
qaləni oxuculara təqdim edirik.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi irsi qan xəstəliklərindən əziyyət
çəkən və qan köçürülməsinə ehtiyacı olan xəstələrin müalicəsində istifadə olunmaq
üçün könüllü qanvermə aksiyalarının təşkilini davam etdirir. Belə nəcib və humanitar
aksiyalardan biri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi əməkdaşlarının
iştirakı ilə Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində keçirilib. 


