
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
2016-cı ilin birinci yarımilində öz
fəaliyyətini iş planına uyğun qur-
muş, əlamətdar və tarixi günlərlə
əlaqədar 183 tədbir, 162 konsert,
77 açıq dərs, 215-dən çox sərgi, 4
müsabiqə, 3 festival keçirilmişdir.
Bu dövrdə muzeylərin fəaliyyətinin
günün tələbləri səviyyəsində qu-
rulması diqqət mərkəzində saxla-
nılmış, təhsil müəssisələri ilə mu-
zeylər arasında 14 distant dərs ke-
çilmiş, dərslərə muxtar respubli-
kanın 200-dən çox ümumtəhsil,
orta ixtisas və peşə məktəbi qoşul-
muşdur. Hesabat dövründə muzey-
ləri 26 min 356-sı əcnəbi vətəndaş
olmaqla, 185 min 172 nəfər ziyarət
etmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində ixti-
sasların müvafiq təşkilatlara hami-
liyə verilməsi haqqında” 2015-ci il
27 iyul tarixli Sərəncamının icrası
ilə bağlı mədəniyyət işçiləri ilə 2
görüş, 2 ustad dərs, 6 açıq dərs, 3
kitab müzakirəsi, 1 görüş, 1 kon-
frans, 1 mühazirə keçirilmiş, tələ-
bələrin mədəniyyət və turizm müəs-
sisələrində təcrübə keçmələri təmin
edilmişdir.
    Əhaliyə göstərilən kitabxana-in-
formasiya xidmətlərini müasir səviy-
yəyə çatdırmaq məqsədilə 2016-cı
ilin birinci yarısında kitabxanalarda,
ümumilikdə, 141 mədəni-kütləvi

tədbir keçirilmişdir. Bu dövrdə ki-
tabxanalara 178 adda 4511 nüsxə
çap məmulatı paylanılmış, yeni
oxucu sayı 1236 nəfər, oxucu gəlişi
30 min 201 nəfər, kitab verilişi
411 min 852 ədəd təşkil etmiş, res-
publika kitabxanasının elektron ki-
tabxanasından 2823 oxucu istifadə
etmişdir.
    Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrında oynanılan tamaşa sayı 21,
tamaşaçı sayı 6320 nəfər, Naxçıvan
Dövlət Kukla Teatrında oynanılan
tamaşa sayı 43, tamaşaçı sayı 1008
nəfər, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teat-
rında oynanılan tamaşa sayı 27, ta-
maşaçı sayı 1100 nəfər olmuşdur.
Xalq teatrlarının fəaliyyətində dönüş
yaradılmış, teatr kollektivlərinə yeni
istedadların cəlb olunmasına, reper-
tuarlarının yeni əsərlərlə zənginləş-
dirilməsinə diqqət artırılmışdır. Ötən
dövrdə xalq teatrları teatrsevərlərə
11 tamaşa təqdim etmişdir. “Azər-
baycan kinosu günü” layihəsi çər-
çivəsində Naxçıvan Dövlət Film
Fondu tərəfindən Naxçıvan şəhərində
və muxtar respublikanın rayonla-
rında, ümumilikdə, 10 film nümayiş
olunmuşdur.
    Muxtar respublikanın rayonla-
rında isə 4 “Xalq yaradıcılığı günü”
keçirilmiş, milli mədəniyyətimizin
və incəsənətimizin təbliğ edilməsi,
xalq mahnı və təsniflərinin ifaçılığı
üzrə istedadlı şəxslərin aşkara çı-
xarılması və yetişdirilməsi məqsədilə
“Xalq mahnı və təsniflərinin ifaçılıq

müsabiqəsi – 2016” təşkil olun-
muşdur. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar
Xidmətinin Qarışıqtipli Cəzaçəkmə
Müəssisəsində uşaq musiqi, incə-
sənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri
tərəfindən 2, Naxçıvan Dövlət Uşaq
Filarmoniyası tərəfindən isə 1 kon-
sert proqramı keçirilmişdir.
    Naxçıvan Turizm İnformasiya
Mərkəzinin saytı yenidən qurularaq
3 dildə istifadəyə verilmişdir. “Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının abi-
dələr xəritəsi”nin, “Naxçıvan me-
marlıq abidələri” kataloqunun, “Gü-
lüstan türbəsi” bukletinin hazır-
lanması istiqamətində işlər davam
etdirilmiş, 10 adda reklam-infor-
masiya materialı nəşr etdirilmişdir.
Azərbaycanın digər bölgələrində
yerləşən turizm informasiya mər-
kəzlərinə və turizm şirkətlərinə,
həmçinin xarici ölkələrə muxtar
respublikanın turizm imkanları ilə
bağlı materialların göndərilməsi
də diqqət mərkəzində saxlanılmış,
20-dən çox xarici ölkəyə, Azər-
baycanda fəaliyyət göstərən 47 tu-
rizm şirkətinə və bölgələrdə yer-
ləşən 5 turizm informasiya mər-
kəzinə məlumatlar göndərilmişdir.
Bütün bunların nəticəsidir ki, 2016-cı
ilin ötən dövründə muxtar respub-
likaya 188 minə yaxın turist
gəlmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Muxtar respublikaya bu ilin birinci yarısında 
188 minə yaxın turist gəlmişdir

    Naxçıvan Dövlət Universiteti
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi arasında elm və
təhsil sahəsində əlaqələri geniş-
ləndirmək və inkişaf etdirmək məq-
sədilə əməkdaşlıq müqaviləsi
imzalanıb. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Təhsil Nazirliyinin əmək-
daşları və Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin professor-müəllim heyəti
iştirak edib.
    Universitetin rektoru, AMEA-
nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov
muxtar respublikada təhsilin inki-
şafından, Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin son illərdə qazandığı nai-
liyyətlərdən bəhs edib. Rektor im-
zalanacaq əməkdaşlıq müqaviləsinin
muxtar respublikada elm və təhsilin
inteqrasiyasına təkan verəcəyinə
əminliyini ifadə edib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın təhsil naziri Məmməd Qəribov
çıxışında vurğulayıb ki, bu gün
muxtar respublikada təhsilə diqqət
və qayğı ən yüksək səviyyədədir.
Yeni məktəb binalarının tikilib is-
tifadəyə verilməsi, onların yüksək
maddi-texniki baza və ən müasir
informasiya-kommunikasiya tex-

nologiyaları ilə təchiz edilməsi bu
qayğının bariz nümunəsidir. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrində ixtisasların
müvafiq təşkilatlara hamiliyə ve-
rilməsi haqqında” 2015-ci il iyulun
27-də və “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının elm, ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələri ilə ümumtəhsil
məktəbləri arasında əlaqələrin təşkili
haqqında”  2015-ci il martın 14-də
imzaladığı sərəncamlar bu baxımdan
böyük əhəmiyyətə malikdir.
    Məmməd Qəribov imzalanacaq
əməkdaşlıq müqaviləsinin muxtar
respublikada təhsilin inkişafı üçün
böyük imkanlar açacağına əminliyini
ifadə edib.
    Son illərdə ali təhsil ocağı ilə
Təhsil Nazirliyi arasında əlaqələrin
genişləndiyini və yeni müstəvidə
inkişaf etdiyini bildirən Naxçıvan
Dövlət Universitetinin tədris işləri
üzrə prorektoru, filologiya üzrə fəl-
səfə doktoru, dosent Surə Seyid
deyib ki, pedaqoji təcrübələrin yük-
sək səviyyədə təşkili, universitetin
elmi dərəcəli müəllimlərinin tam
orta məktəblərdə nümunəvi dərs-
lərinin keçirilməsi, 300-ə yaxın orta

məktəb müəlliminə universitetdə
müxtəlif ixtisaslar üzrə mühazirə-
lərin oxunması və onların laborator
təcrübələrdə iştirakı bunun bariz
nümunəsidir. Tam orta məktəb müəl-
limlərindən fəxri adı olan və ilin
müəllimi adına layiq görülən, qa-
baqcıl təcrübəyə malik 20-dən çox
müəllimin universitetdə mühazirə-
lərinin təşkili və digər məsələlər
nazirlik və universitet arasında ya-
radılan əməkdaşlığın nəticəsidir.
    Müqavilədə qeyd olunan əsas
məqamlara toxunan Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Təhsil Nazirliyinin
sektor müdiri Elşən Qəbulov qeyd
edib ki, razılaşmaya əsasən birgə
tədqiqat layihələrinin və təhsil pro -
qramlarının icrası, universitet və
orta məktəblər arasında videodərs-
lərin, həmçinin videokonfransların
təşkili əlaqələrin möhkəmlənməsi
ilə yanaşı, təhsilin və elmin inkişa-
fına da mühüm töhfələr verəcək.
    Tədbirdə əlaqələrin daha da in-
kişafına dair təkliflər səsləndirilib.
    Sonda Naxçıvan Dövlət Univer-
siteti ilə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Təhsil Nazirliyi arasında
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. 

Mina QASIMOVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Təqdimat mərasimində
Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının təhsil naziri
Məmməd Qəribov çıxış
edərək builki məzunları
təbrik edib, onlara uğurlar
arzulayıb. Qeyd edib ki,
bu gün muxtar respubli-
kamızda təhsilə diqqət və
qayğı ən yüksək səviyyə-
dədir. Yeni məktəb bina-
larının tikilib istifadəyə verilməsi,
onların yüksək maddi-texniki baza
və ən müasir informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyaları ilə təchizatı
bu qayğının bariz nümunəsidir. Bil-
dirilib ki, 2015-2016-cı tədris ilində
muxtar respublika ümumtəhsil mək-
təblərini ümumi orta təhsil bazası
üzrə 3624, Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyin IX sinfini isə 159
olmaqla, 3783 məzun bitirib, on-
lardan da 147 nəfəri fərqlənmə şə-
hadətnaməsinə layiq görülüb. Mux-
tar respublika ümumtəhsil məktəb-
ləri üzrə 3143 və Heydər Əliyev
adına Hərbi Lisey üzrə 205 olmaqla,
ümumilikdə, 3348 məzuna attestatlar
verilib ki, onların da 14 nəfəri qızıl,
13 nəfəri isə gümüş medallara layiq
görülüblər.  
    Medala layiq görülənlərdən   Nər-
min Ağayeva, Səma Qurbanova,
Toğrul Əliyev, Hüseyn Kazımov,
Təbriz Məmmədli, Əli Hüseynqu-

liyev, Ramiz Məmmədli  və başqaları
çıxış ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub
ki, təhsil müəssisələrinin maddi-
texniki bazasının möhkəmləndiril-
məsi, müasir informasiya texnolo-
giyaları ilə təmin edilməsi şagirdlərin
daha yaxşı oxumalarına şərait ya-
radır. Muxtar respublikada təhsil
sahəsinin inkişafı, tədrisin keyfiy-
yətinin yüksəldilməsi məqsədilə hə-
yata keçirilən tədbirlər gənclərin
parlaq gələcəyindən xəbər verir.
Məzunlar göstərilən qayğıya görə
minnətdarlıq ediblər, savadlı, və-
tənpərvər gənclər kimi yetişəcəklə-
rinə və göstərilən etimadı doğrul-
dacaqlarına söz veriblər.  
    Həmin gün muxtar respublikanın
bütün  şəhər və rayonlarında  2015-
2016-cı tədris ilində ümumtəhsil
məktəblərini bitirən məzunlara at-
testat və şəhadətnamələr təqdim
olunub.  

- Fatma BABAYEVA

Qızıl və gümüş medalların təqdimat
mərasimi keçirilib

    “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
əməkdaşları dəmir yollarının istis-
mar vəziyyətini mütəmadi yoxlamış,
baş və stansiya yollarında lazımi
təmir işləri görmüşdür. Xidmətin

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsə-
dilə profilaktik tədbirlər də güc-
ləndirilmiş, Culfa Lokomotiv De-
posunda lokomotivlər 29 dəfə tex-
niki baxışdan keçirilmiş, 9 loko-
motiv cari təmir edilmişdir. Culfa

İstismar Vaqon Deposunda isə 6
ay ərzində 77 vaqon depo təmir
edilmiş, xidməti ərazidə 2831 ədəd
yararsız ağac şpal dəyişdirilmişdir.
    Dəmir yolu işçilərinin peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması da diqqət
mərkəzində saxlanılmış, 24 dəmir-
yolçu Naxçıvan Regional Peşə Təd-
ris Mərkəzində təşkil olunan kursu
bitirmişdir. Həmçinin dəmiryolçu

peşəsinin sirlərinin dərindən öyrə-
nilməsi, praktik biliklərin artırılması
və kadrların hazırlanması məqsədilə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin 8,
Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin
isə 13 tələbəsi işə qəbul edilmişdir.
    Texniki İnzibati Binaların Təmir-
Tikinti İdarəsi tərəfindən iyun ayında
Ordubad dəmiryol sərnişin vağzalı
və Ordubad Yol Sahəsinin inzibati

binalarında, Ordubad İdarəetmə Mər-
kəzi və Yol Sahəsinin yardımçı bi-
nalarında, yük anbarında, sərnişin
və yük platformalarında, eləcə də
onları əhatə edən ərazidə kompleks
tikinti, yenidənqurma və əsaslı təmir
işləri davam etdirilmişdir.

“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 

mətbuat xidməti 

Muxtar respublikada 2016-cı ilin 6 ayında 
75 min 419 sərnişin dəmir yolu nəqliyyatından istifadə etmişdir 

    Muxtar respublikada dəmir yolunda daşımaların təhlükəsizliyi daim
diqqət mərkəzində saxlanılır, qatarların fasiləsiz hərəkəti təmin olunur.
Bütün bunların nəticəsidir ki, cari ilin ötən dövründə Ordubad-Vəlidağ
sahəsində hərəkətdə olan yük və sərnişin qatarlarının fasiləsiz işi təmin
olunmuş, dəmir yolu vasitəsi ilə muxtar respublika ərazisindəki ayrı-
ayrı tikinti təşkilatlarının ünvanına 30 min tona yaxın yük daşınmış, 75
min 419 sərnişin dəmir yolu nəqliyyatından istifadə etmişdir.
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Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
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    Ümumtəhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin verilməsi
qaydalarına uyğun olaraq, Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə
2015-2016-cı tədris ilində  Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil
məktəblərini yüksək nəticələrlə başa vuran məzunlara qızıl və gümüş
medalların təqdimat mərasimi keçirilib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında yeni texnologiyaların tətbiqi
və inkişafı istiqamətində müvafiq
işlər görülür, yeni layihələr həyata
keçirilir. 
    Artıq muxtar respublikada bütün
sahələrdə informasiya texnologiya-
larının imkanlarından geniş istifadə
olunur. Yaradılan şəraitin nəticə-
sidir ki, sakinlərə keyfiyyətli rabitə
və internet xidməti göstərilir. Bu
ilin ötən dövründə də rabitə və
yeni texnologiyaların inkişafı diq-
qətdə saxlanılmış, yaşayış məntə-
qələrində 61 min 932 metr fiber-
optik kabel xətti çəkilmiş, 4928
nömrə tutumlu 17 yeni avtomat
telefon stansiyası və 1439 yeni
telefon nömrəsi istifadəyə verilmiş,
2046 abunəçi genişzolaqlı inter-
netlə təmin olunmuşdur. 
    “Naxtel”in imkanlarının geniş-
ləndirilməsi də diqqət mərkəzində
saxlanılmış, 4-cü nəsil Naxtel 4G
mobil rabitə sistemi üzrə layihənin
icrası bu ilin 6 ayında davam etdi-
rilmişdir. Belə ki, muxtar respublika
üzrə 37 baza stansiyasında quraş-
dırma işləri başa çatdırılaraq 4-cü
nəsil mobil baza stansiyalarının sayı

96-ya çatdırılmışdır. Həmçinin mux-
tar respublikada Vətəndaşların Mü-
raciətləri üzrə Elektron Qeydiyyat
və İdarələrarası Elektron Sənəd
Dövriyyəsi sistemləri istifadəyə ve-
rilmişdir. Bunun üçün müvafiq pro -
qram təminatı hazırlanmış və Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisində server qurulmuşdur. Bu
günədək 80 təşkilat İdarələrarası
Elektron Sənəd Dövriyyəsi Siste-
minə qoşulmuşdur.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar Na-
zirliyi tərəfindən Naxçıvan Turizm
İnformasiya Mərkəzinin internet
saytı Azərbaycan, rus və ingilis dil-
lərində yenidən yığılmış, 76 dövlət
orqanının saytında Naxçıvan por-
talının və Naxçıvan Turizm İnfor-
masiya Mərkəzinin saytının ban-
nerləri yerləşdirilərək keçidlər ve-
rilmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Sta-
tistika Komitəsi ilə rayon təşkilatları
arasında telekommunikasiya şəbə-
kəsi də yaradılmışdır.  

       Naxçıvan Muxtar Respublikası

Rabitə və Yeni Texnologiyalar 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Əhaliyə dayanıqlı rabitə xidməti göstərilir
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Bu tibb müəssisəsi 1920-ci ildən şəhər
xəstəxanası kimi fəaliyyətə başlayıb. 100
çarpayılıq Naxçıvan Birləşmiş Şəhər Xəs-
təxanası 1950-ci ildən Respublika Xəstə-
xanasına çevrilib, 1957-ci ildə N.Nərimanov
adına Respublika Birləşmiş Xəstəxanası ad-
lanıb. Fəaliyyətdə olan indiki xəstəxana bi-
nasının tikintisinə ümummilli lider Heydər
Əliyevin qayğısı ilə 1979-cu ildə başlanıb
və 1987-ci ildə istifadəyə verilib. Ötən illər
ərzində bina istifadəyə yararsız hala düş-
düyündən 2013-cü ilin əvvəlindən burada
əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinə baş-
lanılıb. Ötən ilin dekabr ayında Azərbaycan
Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı
ilə xəstəxananın binası istifadəyə verilib.
Açılış mərasimində çıxış edən dövlət başçısı
deyib: “Xəstəxana ən yüksək standartlara
cavab verir. Xarici görünüşü də çox gö-
zəldir, əzəmətlidir, bir memarlıq əsəridir.
Eyni zamanda burada quraşdırılan ava-
danlıq ən yüksək standartlara cavab verir,
ən qabaqcıl firmaların istehsalı olan ava-
danlıq quraşdırılıb. Bu xəstəxananın isti-
fadəyə verilməsi ilə Naxçıvanda səhiyyə
infra strukturunun yaradılması prosesi
başa çatır”. 
    Yeni səhiyyə ocağının binasının istifadəyə
verilməsindən uzun bir zaman keçməyib.
Bəs bu müasir xəstəxana binasının istifadəyə
verilməsi ilə hansı dəyişikliklərə nail olunub?
Ümumiyyətlə, bu şəfa ocağında əhaliyə necə
səhiyyə xidməti göstərilir? Əhali onlara gös-
tərilən xidmətdən razıdırmı?
    Bu suallarımıza cavab tapmaq üçün xəs-
təxanaya üz tutduq. Burada qaynarlıq hökm
sürürdü. Səhiyyə ocağının dəhlizlərində adam-
ların çoxluğu diqqətimizdən yayınmadı.
Ancaq bu, o demək deyildi ki, gördüyümüz
insanların hamısı xəstədir. Öyrəndik ki, artıq
əhali hər hansı ağır xəstəliyə düçar olanda
xəstəxanaya üz tutmur. Onlar xəstəxanada
yaradılan şərait və onlara göstərilən nümunəvi
xidmətdən bəhrələnərək tez-tez ambulator
müayinələrdən keçirlər.
    Xəstəxananın baş həkiminin müavini Ra-
mazan Abbasov bizi səhiyyə ocağı  ilə tanış
edir. Öyrənirik ki, 8 mərtəbəli binada tibbin
ən son yenilikləri tətbiq olunur. Əsaslı təmir
və yenidənqurma işlərindən sonra 300 çar-
payılıq olan xəstəxanada Travmatologiya,
Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım, Ümumi
terapiya, Nevrologiya, Hematologiya, Göz
xəstəlikləri, Burun-qulaq-boğaz, Endokrin
xəstəliklər, Urologiya, Cərrahiyyə, Neyro-
cərrahiyyə, Reanimasiya və Reabilitasiya
şöbələri fəaliyyət göstərir. Xəstəxanada Pul-
monologiya, Qastroenterologiya, Hemodializ
kimi 3 stasionar bölmə, həmçinin Qəbul,
Radiologiya, Laboratoriya, Konsultativ di-
aqnostik poli klinika, Mərkəzi qan bankı,
Dərman vasitələrinin mərkəzləşmiş analitik
ekspertiza laboratoriyası şöbələri də vardır.
Fizioterapiya, Hidroterapiya, Naftalan nefti
ilə müalicə, Əməliyyat bölmələri və çoxsaylı
yardımçı kabinələr də xəstələrin ixtiyarın-
dadır. 94-ü həkim olmaqla, 562 orta və
kiçik tibb işçisinin çalışdığı xəstəxanada
elmi-tibbi kitabxana da fəaliyyət göstərir.
Burada tələbələr üçün 2 böyük auditoriya
və 7 sinif otağı, kompüter zalı, 200 nəfərlik
iclas zalı, tibb idman mərkəzi və müayinə
otaqları yaradılıb. Xəstəxananın köməkçi
binasında da yüksək şərait vardır. Burada

MRT və digər zəruri tibbi müayinələr apar-
maq mümkündür.
    Bir neçə şöbədə müşahidə apardıq. Kon-
sultativ-diaqnostik poliklinika şöbəsində
ekq-exo, eeq, emq, LOR və göz kabinələri,
esi, 2 stomatoloq, ginekoloq, revnotoloq,
terapevt və USM kabinetləri fəaliyyət gös-
tərir. Şöbədə tibbin ən son yeniliklərinə yi-
yələnmiş kadrlar çalışır. Xüsusilə qeyd et-
məliyəm ki, xəstəxanada çalışan həkimlərin
əksəriyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Tibb fakültəsinin məzunlarıdır. Onlardan biri
də Güllü Kazımovadır. 2007-ci ildə Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsini fərq-
lənmə diplomu ilə bitirib. Türkiyənin Kocaeli
Universitetinin Xəstəxanasında interna keç-
dikdən sonra 2008-ci ildən Naxçıvan Muxtar
Respublika Xəstəxanasında fəaliyyətə baş-
layıb. Hazırda xəstəxanada Konsultativ-di-
aqnostik poliklinika şöbəsinin müdiridir. O
deyir:
    – Biz bu günün xoşbəxt gənc həkimləriyik.
Çünki hərtərəfli şəraitlə təmin olunmuş xəs-
təxana binasında fəaliyyət göstəririk. Bu
bina muxtar respublika əhalisinə və tibb iş-
çilərinə əvəzsiz töhfədir. Xəstəxanada müasir
tibbi avadanlıqlar quraşdırılıb, nümunəvi iş
şəraiti yaradılıb. Bunun müqabilində tibb iş-
çiləri göstərilən qayğıya öz əməli işi ilə
cavab verməyə çalışır, əhalinin sağlamlığının
keşiyində dayanmağı müqəddəs vəzifə sayır.
Poliklinika şöbəsinə daxil olan hər bir pasiyent
kabinetlərdə ən yüksək səviyyədə müayinə
olunur. Biz çalışırıq ki, vətəndaşlarımız
bizdən razı getsinlər. 
    Həmsöhbət olduğum gənc həkimlərdən
biri də Laboratoriya şöbəsinin müdiri Vüsal
Əliyevdir. Türkiyənin müxtəlif xəstəxana və
araşdırma mərkəzlərində ixtisasartırma kurs-
larında iştirak edib. Onun dediklərindən:
    – Şöbəmiz 3 bölmədən ibarətdir: ekspress,
klinik-biokimyəvi və bakterioloji labora-
toriya. Laboratoriyamızda müxtəlif bio-
kimyəvi, klinik, seroloji və bakterioloji
müayinələr aparılır. Müayinə apardığımız
cihazlar Yaponiya, İtaliya və Amerika is-
tehsalı olan yüksək analitik həssaslığı və
dəqiqliyi olan cihazlardır. Biokimyəvi anali-
zatorlarımızdan Cobas c-311 və Cobas e-411
markalı cihazlar Yaponiya istehsalıdır. La-
boratoriyamızda muxtar respublikada ilk
dəfə olaraq qanda bir sıra göstəricilər təyin
edilməyə başlanılıb. Gələcəkdə müayinə
parametrlərinin sayının artırılması və bu
müayinələr üçün qonşu ölkələrə müraciət
edən əhalinin sayının maksimum dərəcədə
azaldılması qarşımıza qoyduğumuz əsas
məqsədlərdən biridir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxana-

sında Naftalan nefti ilə müalicə şöbəsi yenidən
qurulub. Burada bir haşiyə çıxaq. Naftalan
şəhərində fəaliyyət göstərən sanatoriyatipli
müalicə ocaqlarının şöhrəti dünyanı gəzir.
Bu müalicə-istirahət mərkəzləri insanların
sağlamlığında mühüm rol oynayır. Təbii ki,
bəzi insanların Naftalan nefti ilə müalicə

olunmağa getmək imkanları yoxdur.
2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Res-
publika Xəstəxanasında Naftalan
nefti ilə müalicə şöbəsinin fəaliyyətə
başlaması muxtar respublika sakin-
lərinin böyük sevincinə səbəb olub.
Müasir tibbi avadanlıqlar quraşdı-
rılmış şöbədə hər ay onlarla xəstə

müalicə olunur, sağlamlığına qovu-
şur. Naftalan nefti insanları ağrılardan
xilas edir, dəri xəstəliklərini sağaldır,
əsəbləri sakitləşdirir və dərini yum-
şaldır. Burada gigiyenik qaydalara
ciddi əməl olunması üçün lazımi
şərait yaradılıb. Qeyd edək ki, şöbədə
təbii üsullarla – dərman bitkiləri ilə
də müalicə aparılır. Burada Naxçıvan
ərazisində bitən müxtəlif müalicəvi
otlardan geniş istifadə edilir. Təbii
müalicə üsulunun tətbiqi insan orqanizminin
digər üzvlərinə heç bir zərər vermədən ehtiyac
olan müalicəni həyata keçirməyə imkan verir.
Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvana ölkənin
digər ucqar regionundan müalicəvi Naftalan
neftinin gətirilməsi xeyli vaxt və vəsait tələb
edir. Ancaq insan amilinə qayğı belə çətin-
liklərə üstün gəlib.
    Daha sonra Cərrahiyyə şöbəsində olduq.
Növbəti həmsöhbətimiz şöbənin müdiri
Məhərrəm Tarverdiyevdir: 
    – Uzun illərdir, bu xəsətəxanada işləyirəm.
Bu gün gördüyünüz bina, aparatlar bir vaxtlar
biz həkimlər üçün xəyal idi. Belə bir şəraiti
yalnız kurslarda iştirak etdiyimiz xarici ölkə -
lərin xəstəxanalarında görmüşdük. İndi bizim
üçün yaradılan şərait daha yüksəkdir. Bizim
şöbədə, əsasən, cərrahi əməliyyatlar aparılır.
Əvvəllər əməliyyatdan sonra pasiyentlərin
yerləşdirildiyi palatalar yaxşı vəziyyətdə de-
yildi. İndi palatalarımızın hər cür şəraiti var.
Mən elə qəzet vasitəsilə bir şeyi diqqətə çat-
dırmaq istəyirəm ki, yaradılanları qoruyaq.
Hamılıqla. Çünki dövlətimiz bu xəstəxanaya
külli miqdarda vəsait sərf edib. Bu səhiyyə
ocağına doğma evimiz kimi baxmalıyıq. 
    Məhərrəm həkim əlavə edir:

    – Bizim işimiz çox məsuliyyətli və şərəf-
lidir. Xəstəxanada fəaliyyət göstərən gənc
həkimlərə xəstəxananın əvvəlki vəziyyəti və
yaşadığımız çətinliklər barədə məlumat
veririk. Hər bir həkim aparatlardan düzgün
istifadə etməyi bacarmalıdır. Əgər burada
yaradılan şərait nümunə göstərilirsə, göstərilən
xidmət də nümunəvi olmalıdır. 
    Bu səhiyyə ocağına hər gün onlarla xəstə
müraciət edir, yaradılan şəraitdən, tibbi xid-
mətdən razı qalır, aparılan müalicədən şəfa
tapır. Bir neçə vətəndaşla həmsöhbət oluram.
Naxçıvan şəhər sakini Polad İsmayılov:
    – Həyat yoldaşım iki gün əvvəl cərrahi
əməliyyat olunub. Bir-iki gündən sonra evə
buraxılacaq. Onu deyim ki, çox çətin əmə-
liyyat idi. Əvvəllər bu əməliyyat üçün xarici
ölkələrə gedilirdi. Amma öz xəstəxanamızda
bunu bütün məsuliyyətlə həyata keçirdilər. 
    Vətəndaşlardan Sevda Rüstəmova deyir
ki, oğlumun ömrünə 10-15 gün vaxt qoy-
muşdular. Özünə bildirmirdik. Gecənin bir
yarısı xəstəlik kəskinləşdi. Onu həyata qay-
taran bu gün xəstəxanada yaradılan şərait,

həkimlərin qayğıkeşliyi oldu. Xəstəxanada
elə gözəl şərait yaradılıb ki, bunu sözlə ifadə
etmək çətindir. 
    Xəstəxananın Hemodializ bölməsi müasir
tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib. Dializ böl-
məsinin müdiri Xumar Həsənova bildirdi ki,
hazırda bölmədə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən
22 nəfər müalicə olunur. Xəstələrdən Hüseyn

Haqverdiyev dedi:
– Həftədə 2 dəfə bura müraciət edirəm.

8 ildir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirəm.
Buradakı xəstələrə çox həssaslıqla ya-
naşılır. Lazımi dərman preparatları ilə
də təmin olunuruq. Yaradılan bu şəraitə
görə  dövlətimizə minnətdarıq. 

Sonda xəstəxanın baş həkimi Əli
Ələsgərovla həmsöhbət oluram:

– Həkim kimi deyə bilərəm ki, muxtar
respublikada insanların sağlamlığının

qorunması əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulub.
Bu gün muxtar respublikada insanlar işıqlı,
müasir binalarda, təmiz havalı otaqlarda iş-
ləmək imkanı qazanıblar. Yaşayış binaları
təmir olunur, hər bir bina istilik sistemi ilə
təmin edilir, bulaq suları evlərimizdək çəkilib
gətirilir. Bütün bunlar sağlamlığımıza tü-
kənməz qayğıdır. Uzun illər əvvələ qayıtmaq
istəyirəm. Soyuq divarlar arasında, qış ay-
larında nəfəs bilinən otaqlarda yaşayan, ça-
lışan, əllərini ovxalaya-ovxalaya həsrətlə
işığın yanan saatını gözləyən insanları yaxşı
xatırlayıram. Bəs indi? Möhtəşəm bina, ya-
radılan yüksək şərait. Yaradılan şəraitlə
yanaşı, paytaxt Bakıdan, başqa ölkələrdən
həkimlərin dəvət olunması,  tibb işçilərinə
müasir avadanlıqlardan istifadənin öyrədil-
məsi, biliklərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
həkimlərin xarici ölkə lərə göndərilmələri
uğurlu nəticələrə səbəb olur. Bütün bunlara
görə dövlətimizə minnətdarıq. Hələ yolumuz
uzundur. Həkimlik elə bir peşədir ki, o,
daim yeniliyi, öyrənməyi tələb edir. Kol-
lektivimiz nümunəvi xidməti ilə bu xəstə-
xananı nəinki muxtar respublikada, hətta
Azərbaycanda tanınmış səhiyyə ocaqlarından
birinə çevirəcək. 

Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası insanların ümid yerinə çevrilib

Burada yaradılan şəraitlə yanaşı, göstərilən
xidmət də nümunəvidir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhаm Əlİyеv: Xəstəxana ən
yüksək standartlara cavab verir. Xarici görünüşü də çox gözəldir, əzəmətlidir,
bir memarlıq əsəridir. Eyni zamanda burada quraşdırılan avadanlıq ən yüksək
standartlara cavab verir, ən qabaqcıl firmaların istehsalı olan avadanlıq qu-
raşdırılıb. Bu xəstəxananın istifadəyə verilməsi ilə Naxçıvanda səhiyyə infra -
strukturunun yaradılması prosesi başa çatır. 

Xəstəxanadan ayrılarkən nahar vaxtı olsa da, həkimlər və tibb bacıları iş başında
idilər. Bu ağxalatlı peşə sahibləri yaradılan şəraitdən düzgün istifadə etməyə çalı-

şırlar. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, belə şərait müqabilində insanlara nümunəvi xidmət
göstərməli, qurulanlardan düzgün və səmərəli istifadə etməlidirlər. Bu xəstəxana binası
ölkəmizdə insan amilinin ön planda dayandığını göstərir. Elə xəstəxanada hansı vətən-
daşla həmsöhbət olduqsa, onlar belə xəstəxana binasına görə dövlətimizə minnətdarlıq-
larını bildirdilər. Əvvəllər onlar adi bir xəstəlikdən ötrü yüz kilometrlərlə yol getmək
məcburiyyətində qalırdılar. İndi isə həm öz görkəmi ilə gözoxşayan, həm də nümunəvi
səhiyyə xidməti ilə seçilən mərkəzi xəstəxana muxtar respublika əhalisinin sağlamlığının
keşiyində dayanıb. 

- Sara ƏZİMOVA

İnsan üçün ən şirin nemət sağlam-
lıqdır. Amma xəstəliklərdən də

heç zaman sığortalanmamışıq. Xoşbəx-
tik ki, artıq muxtar respublikamızda
səhiyyənin inkişafı üçün mühüm təd-
birlər həyata keçirilir. İndi səhiyyə in-
frastrukturunda aparılan islahatlar nə-
ticəsində yeni nailiyyətlər əldə olunur.
Səhiyyə müəssisələrinin təmir və bərpası,
müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olun-
ması və digər tədbirlər səhiyyə sahəsində
aparılan islahatların əsasını təşkil edir.
Həyata keçirilən tədbirlər sırasında
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxa-
nası binasının yenidənqurma işlərindən
sonra istifadəyə verilməsini xüsusilə
qeyd etməliyik. 
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə Ordubad rayonunun Gənzə kəndində
kənd yaşıl turizminin inkişaf etdirilməsi ilə
bağlı maarifləndirici tədbir keçirilib. 

    Qeyd edək ki, bu, nazirliyin kənd yaşıl
turizmi ilə bağlı cari  ildə keçirdiyi səkkizinci
tədbirdir. Bundan əvvəl analoji tədbirlər
Kükü, Ərəfsə, Bist, Çənnəb, Gümüşlü, Tivi,
Keçili kəndlərində keçirilib. 
    Gənzə, Nüsnüs, Əndəmic kəndləri sa-
kinlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi Aparatının Turizm şöbəsinin müdiri
Piri Nağıyev “Ordubad rayonunun Gənzə,
Nüsnüs və Əndəmic kəndlərinin turizm po-
tensialı” mövzusunda çıxış edib. Tədbir iş-
tirakçılarına kənd yaşıl turizmi haqqında
ətraflı məlumat verilib və bildirilib ki, bu
kəndlərdə kənd turizmini inkişaf etdirmək
üçün geniş imkanlar və şərait mövcuddur.
Son illər kəndlərimizdə infrastruktur yenidən
qurulub, kəndə gələn yollar abadlaşdırılıb,
burada xidmət obyektləri inşa olunub. Or-
dubad rayonunun səfalı kənd lərində də
müasir yaşayış evləri tikilib ki, bu evlərdəki
otaqlardan birini turistlərə kirayə verməklə
kənddə yaşayan sakinlər gəlir əldə edə bi-
lərlər. Qeyd olunub ki, işin düzgün qurulması
qədim diyarımızın tarixinin və coğrafiyasının,
milli dəyərlərimizin təbliğ olunmasında əhə-
miyyətli rol oynaya bilər. Zəngin təbiətimiz,
ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsullarımız,
şəfalı sularımız muxtar respublikada ekoloji
və kənd yaşıl turizminin inkişafını şərtlən-
dirən əsas amillərdəndir. Turizmin inkişafında
vətəndaşların da üzərinə müəyyən vəzifələr
düşdüyü tədbir iştirakçılarının diqqətinə çat-
dırılıb. Kənd sakinlərinə mart ayında muxtar
respublika Ali Məclisində turizmin inkişafı
ilə bağlı keçirilən müşavirə haqqında məlumat
verilib.
    Bildirilib ki, kənd turizmi bir çox hallarda
daxili turizm növünə aid edilir. Müştərilərin
əksəriyyətinin ölkəmizdən və muxtar res-
publikamızdan olduğunu nəzərə alsaq, kənd
turizm növünün inkişaf yollarını mənimsəmək
həm də gələcəkdə beynəlxalq turizmi inkişaf
etdirmək baxımından əhəmiyyətli ola bilər.
Qeyd edilib ki, kənd turizmi üçün o qədər
də güclü reklam və təşkilatçılıq tədbirlərinə
ehtiyac duyulmur. Turistlər üçün lazım olan
saf iqlim və su ehtiyatları, yaşıllıq, abad
kənd şəraiti, insanı cəlb edən təbiət mənzə-
rələri, şəhərdə olduğu kimi, burada da in-
frastrukturun yüksək səviyyədə olması və
qonaqpərvərlik bu sahə üçün hazır ehtiyat-
lardır. Təcrübə göstərir ki, bir çox ölkələrdə
turizmin inkişafı kənd yaşıl turizmi ilə baş-
layıb. Kənd yaşıl turizminin inkişafı yerli
sakinlərin təşəbbüskarlığı və qonaqpərvər-
liyindən də asılıdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Əkbər Nov-
ruzov “Kənd yaşıl turizmi və bu sahədə gə-
lirlərin formalaşdırılması”, Naxçıvan Turizm
İnformasiya Mərkəzinin direktoru Gülnarə
Sadiqova “Turizm İnformasiya Mərkəzinin
kənd yaşıl turizminin təbliğində rolu” möv-
zularında çıxışlar ediblər.
    Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.

Əli RZAYEV

Kənd yaşıl turizmi ilə
bağlı maarifləndirici 

tədbirlər davam etdirilir

    Gündən-günə gözəlləşən muxtar
respublikamızda yeni salınmış meşə
zolaqları hər tərəfi bəzəyir. Meşələr
onunla təmasda olan insanları ba-
harda əlvan çiçəklərin ətri, yayda
əsrarəngiz təbiəti, payızda zəngin
rənglər ümmanı, qışda sirli dünyası
ilə məftun edir. İnsanların həyat
fəaliyyətində, onların sağlamlığın-
da mühüm rol oynayan meşələrin
də daim qayğıya ehtiyacı vardır. 
    Meşələrdən bəhrələnməklə, onun
nemətlərindən istifadə etməklə ya-
naşı, təbiətin bu əvəzsiz nemətini
qorumaq, onu gələcək nəsillərə ər-
məğan etmək hər bir vətəndaşın
borcudur. Meşələrin məhv olmasının
əsas səbəblərindən biri də onun yan-
ğınlara məruz qalmasıdır. Məhz buna
görə insanların həyat fəaliyyətində
mühüm rol oynayan meşələri yan-
ğından qorumaq üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikası Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyi isti yay günlərində və-
təndaşlara yanğın təhlükəsizliyi qay-

dalarına ciddi riayət olunmasını töv-
siyə edir.        

Meşələrdə yanğın təhlükəsizliyinə
cavabdeh olan şəxslər, o cümlədən
meşə mühafizə mühəndisləri  yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarını bilməklə
meşə sahələrində və zolaqlarında
yanğına qarşı ciddi rejim təyin etməli
və ona riayət olunmasını daim nə-
zarətdə saxlamalıdırlar. Meşə təsər-
rüfatının rəhbər işçiləri yanğınsön-
dürmə texnikalarını və vasitələrini,
təbii və süni su mənbələrinin, ke-
çidlərin, yolların vəziyyətini daim
yoxlamalıdırlar. 
    Meşə sahələrində baş verən 10
yanğından 9-u odla ehtiyatsız dav-
ranmadan və ya meşədə iş və istirahət
zamanı insanların yanğın təhlükə-
sizliyi qaydalarını pozmasından baş
verir. Xüsusi olaraq qeyd etmək la-
zımdır ki, meşədə və ya meşəətrafı
sahələrdə yandırılmış tonqalların

tam söndürülmədən nəzarətsiz qo-
yulması kütləvi meşə yanğınlarına
səbəb olur. Söndürülməmiş kibritin,
siqaret kötüyünün meşəyə atılması,
maşınların mühərrikindən qopan qı-
ğılcımlar da yanğın törədir. Meşələrə
sürtkü yağı, benzin, ağ neft, dizel
yanacağı kimi yanar mayelər bu-
laşmış materialları atmaq olmaz.
Şüşə qabları, şüşə qırıntılarını da
meşələrin ərazisinə atmaq qadağan-
dır. Günəş şüasından təsirlənən şüşə
qablar yanğın ocaqlarının yaranma-

sına səbəb ola bilər.
Müəyyən olunma-

mış yerlərdə avtomo-
bil, traktor və digər da-
xiliyanma mühərrikli
aqreqatların yanacaqla
doldurulması, eləcə də
onların yaxınlığında si-
qaretin çəkilməsi, ton-
qal yandırılması yanğın

təhlükəli olduğundan yolverilməz-
dir. Yanğın təhlükəsi olan meşə sa-
hələri, meşə yolları və digər tor-
paqlarla həmsərhəd olan sahələr
yanğın əleyhinə 2-3 metr enində
şumlanmalı, meşənin quru ot və
odun qalıqlarından təmizlənməsi
təmin edilməli, ərazidə yerləşdirilən
hər hansı tikilinin ətrafı 15 metr
radiusunda şumlanmalı və ya yan-
ğına qarşı minerallaşdırılmış zo-
laqlarla təmin edilməlidir. Meşədən
və ya meşə zolağından keçən av-

tomobil və dəmir yollarının hər
iki tərəfi 10 metr məsafədə yanar
materiallardan təmizlənməli və yan-
ğına qarşı minerallaşdırılmış zo-
laqlarla təmin olunmalıdır.
    Hər bir vətəndaş bilməlidir ki,
meşələrdə yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarına riayət etməklə o, ölkəmizin
iqtisadiyyatının inkişafına və vətən-
daşlarımızın sağlamlığına xidmət
etmiş olur.
    Əgər meşə və meşəətrafı sahə-
lərdə hər hansı bir yanğın hadisəsi
baş verərsə, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazirli-
yinin “112” qaynar telefon xəttinə
və ya Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
İdarəsinin rayon (şəhər) Dövlət Yan-
ğın Təhlükəsizliyi şöbələrinin “101”
nömrəli xidməti telefonlarına zəng
etməyi unutmayın.

Mirtaleh SEYİDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar  Nazirliyinin

əməkdaşı

Təbii sərvətimiz olan meşələri yanğından qoruyaq

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Meliorasiya və Su Təsər-
rüfatı Komitəsində bizə muxtar
respublika ərazisində yaradılan
su anbarları və bu sahədəki möv-
cud vəziyyət barədə ətraflı mə-
lumat verdilər. 
    Babək rayonu ərazisində Nax-
çıvan şəhərindən şimalda yerləşən,
1961-ci ildə istismara verilən,
bəndin hündürlüyü 17,7 metr,
uzunluğu 1868 metr və sututumu
7 milyon 190 min kubmetr olan
Uzunoba Su Anbarı ayrı-ayrı vaxt-
larda təmir olunaraq 7530 hektar
torpaq sahəsinin suvarma suyu
ilə təmin olunmasına əlverişli şə-
rait yaradıb. Hazırda Babək ra-
yonunun Şıxmahmud, Uzunoba,
Kəngərli rayonunun Böyükdüz
və Xok kəndlərinin torpaq sahə-
lərinə nasos stansiyaları vasitəsilə
suvarma suyu verilir.
    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının İran İslam Respublikası
ilə sərhəd hissəsində Araz çayının
üzərində uzunluğu 52 kilometr,
maksimum eni 6,1 kilometr, nor-
mal su səviyyəsində dərinliyi
18,2 metr, bəndin hündürlüyü
34 metr,  üstdən uzunluğu 1026
metr, eni 12 metr, ümumi sutu-
tumu 1 milyard 254 milyon kub-
metr olan Araz Su Anbarının
1971-ci ildə istismara verilməsi
ilə Azərbaycan və İran tərəfinin
400 min hektar suvarılan torpaq
sahələri su ilə təmin edilib.  Su
anbarından nasos stansiyaları va-
sitəsilə Naxçıvan şəhərinin, Ba-
bək və Kəngərli rayonlarının tor-
paq sahələrinin suvarılması məq-
sədilə istifadə edilir.
    Şərur rayonunun Gümüşlü kən-
dində yaradılmış, ümumi sututu-
mu 150 milyon kubmetr, bəndin
uzunluğu 462, hündürlüyü 66
metr olan Arpaçay Su Anbarı
1977-ci ildə istifadəyə verilib.
Sonrakı illərdə Arpaçay sağ və
sol sahil kanalları çəkilib. Dər-
yaçadan Şərur, Kəngərli və Sə-
dərək rayonlarında 20 min hektar
əkin sahəsinin suvarılmasında is-
tifadə olunur. 
    Babək rayonu ərazisində 1980-
ci ildə istismara verilən, ümumi
həcmi 12,7 milyon kubmetr, bən-
din uzunluğu 2730, hündürlüyü
22 metr olan Sirab Su Anbarından
Kültəpə, Zeynəddin, Yarımca,
Şəkər abad, Kərimbəyli kəndləri-
nin torpaq sahələri olmaqla, ümu-
milikdə, 2700 hektar sahənin su-
varılmasında istifadə edilir.
    Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu,

90-cı illərinin əvvəllərində ölkə-
mizdə hökm sürən anarxiya, xaos,
özbaşınalığın dağıdıcılıq prosesləri
digər sahələrdə olduğu kimi, ulu
öndər Heydər Əliyevin Azərbay-
cana rəhbərliyinin birinci döv-
ründə qurulan suvarma sistemləri
şəbəkələrindən də yan keçmədi,
nasos stansiyaları sökülüb dağı-
dıldı, sututarlar, arx və kanallar
baxımsızlıq üzündən yararsız və-
ziyyətə düşdü. Xalqın təkidli tələbi
ilə dahi rəhbərin ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra
yaradılan sabitlik və iqtisadi in-
kişaf bütün sahələrdə olduğu kimi,
torpağın əkilib-becərilməsində və
məhsuldarlığın artırılmasında mü-
hüm rol oynayan bu sahəyə vu-
rulan ziyanın da aradan qaldırıl-
masına və digər meliorasiya-irri-
qasiya tədbirlərinin həyata keçi-
rilməsinə əlverişli şərait yaratdı.
Mövcud sututarlarda təmir-bərpa
işləri aparıldı, suvarma suyunun
itkisiz olaraq əkin sahələrinə çat-
dırılmasında mühüm rol oynayan
arx və kanallar bərpa edildi. Öz
axarı ilə suvarılması mümkün ol-
mayan torpaq sahələrinə boru xət-
ləri çəkildi, nasos stansiyaları qu-
ruldu, subartezian quyuları qazılıb
istifadəyə verildi. 
    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin 2002-ci ildə muxtar res-
publikamıza səfəri zamanı ötən
əsrin 80-ci illərindən inşasına
başlanılan və məlum səbəblər
üzündən yarımçıq qalmış Vayxır
dəryaçasının tikintisinin davam
etdirilməsi qərara alındı. Əhali-
sinin 70 faizi kəndlərdə yaşayan
muxtar respublikamızda iqtisadi
cəhətdən mühüm əhəmiyyətə ma-
lik olan bu obyektin tikintisi ilə
əlaqədar kompleks tədbirlər hə-
yata keçirildi. Ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin 2006-cı ilin dekabr
ayında muxtar respublikamıza sə-
fəri zamanı yüz milyon kubmetr
tutumu olan Heydər Əliyev Su
Anbarı istifadəyə verildi. Su an-
barından 24,2 kilometr sağ sahil
və 30,35 kilometr uzunluğu olan
sol sahil kanalları çəkildi. Sağ

sahil kanalı ilə Naxçıvan şəhərinin
Tumbul, Qaraxanbəyli, Qaraçuq,
Bulqan, Babək rayonunun Cəhri,
Uzunoba, Şıxmahmud, Nəzər -
abad, Didivar, Xəlilli kəndləri,

sol sahil kanalı ilə isə rayonun
Vayxır, Sirab, Qahab, Xal-xal,
Məzrə, Qaraqala, Məmmədrza
Dizə, Kültəpə, Kərimbəyli, Zey-
nəddin, Nəcəfəlidizə, Yarımca,
Hacıvar, Badaşqan, Şəkərabad,
Nehrəm, Çeşməbasar, Güznüt
kəndlərinin, Babək qəsəbəsinin
torpaq sahələrinə suvarma suyu
verildi. Su anbarından çəkilən
kanallar hesabına Babək rayo-
nunun 13869 hektar, Culfa rayo-
nunun Ərəzin və Bənəniyar kənd -
lərinin 2311 hektar, aparıcı kanal
üzərində tikilmiş “Əcəmi-1” nasos
stansiyası vasitəsilə Şahbuz ra-
yonunun 650 hektar torpaq sa-
hələri suvarma suyu ilə təmin
edildi. Ümumilikdə, 16 min 830
hektar torpaq sahəsinin suvarıl-
masına imkan yarandı, o cümlə-
dən Babək rayonunda 4364 hek-
tar, Culfa rayonunda 2311 hektar,
Şahbuz rayonunda 244 hektar
torpaq sahəsi olmaqla, ümumi-
likdə, 6 min 919 hektar əkilməyən
torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə
qatıldı. 
    Son illər Kəngərli rayonunun
Xok kəndi ərazisində 200 hektar
torpaq sahəsini əhatə edən qapalı
suvarma şəbəkəsi bərpa edilib,
Uzunoba gölündən qoşa boru xətti
çəkilib, yeni nasos stansiyası ti-
kilib. Bunun nəticəsində Kəngərli
rayonunun Yeni Kərki, Xıncab,
Təzəkənd və Böyükdüz kəndləri
ərazisindəki 5800 hektar torpaq
sahəsi əkin dövriyyəsinə qatılıb.
Həmçinin Böyükdüz kəndi əra-
zisindəki 400 hektarlıq qapalı su-
varma və kollektor-drenaj şəbəkəsi
də bərpa olunub. Vayxır sol sahil
kanalı üzərində isə Babək rayo-
nunun Nehrəm kəndində 1170,
Culfa rayonunun Bənəniyar kən-
dində 1050 hektar olmaqla, ümu-
milikdə, 2220 hektar sahəni əhatə
edən 241,5 kilometrlik qapalı su-
varma şəbəkəsi tikilib, 77,5 kilo-
metr məsafədə yeni drenaj xətti
çəkilib, 6,5 kilometrlik kollektor
bərpa olunub. 
    Şərur rayonunun Xanlıqlar,
Ələkli, Vərməziyar kəndlərinə

birbaşa suvarma suyunun veril-
məsi üçün mənbəyini Arpaçay
sol sahil kanalından götürən yeni
boru xətti çəkilib. Suvarma boru
xəttinin tikintisinə 2015-ci ilin
dekabr ayında başlanılıb, 2016-cı
ilin aprel ayının əvvəlində başa
çatdırılıb. 3 kilometrlik boru xət-
tinin sonunda paylayıcı qurğudan
1 kilometr məsafədə Ələkli kəndi
istiqamətində, 800 metr məsafədə
Vərməziyar kəndi istiqamətində
500 millimetrlik azbest boru xət-
ləri təmir olunub. Xanlıqlar kən-
dində 150, Vərməziyar kəndində
222, Ələkli kəndində isə 217
hektar əkin sahələri suvarma
suyu ilə təmin edilib. Qeyd edək
ki, sıradan çıxmış boru xətti su-
varma suyunun lazım olan əkin
sahələrinə verilməsi və ərazilərin
suvarma suyu ilə təmin olunma-
sında çətinliklər yaradırdı. Tor-
paqların şoranlaşması təhlükəsi
və eyni zamanda su çatışmazlığı
mövcud idi. 
    Kənd təsərrüfatının inkişaf et-
dirilməsi, bol məhsulun əldə edil-
məsi və əhalinin ərzaq məhsulları
ilə etibarlı təminatının həllində
başlıca amil olan əkin sahələrinin
suvarma suyuna olan tələbatının
ödənilməsinə əlverişli şərait ya-
radılıb. Hazırda muxtar respub-
likamızda əkin sahələrinin suva-
rılması Araz Su Anbarı istisna
olmaqla, tutumu 303 milyon 520
min kubmetr olan irili-xırdalı 30-a
qədər su anbarı, 845 subartezian
quyusu, 107 nasos stansiyası,
1200 kilometr uzunluğu olan arx
və kanallar vasitəsilə həyata ke-
çirilir. Külli miqdarda dövlət və-
saiti xərclənərək ərsəyə gətirilən
suvarma sistemlərindən, sututar-
larda toplanan sudan səmərəli is-
tifadə mühüm əhəmiyyətli sahə
kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Əkin sahələrində mütərəqqi metod
olan şırım üsulundan istifadə et-
məklə bol məhsul yetişdirilir, su-
varma suyundan səmərəli istifadə
olunmaqla torpağın şoranlaşma-
sının qarşısı alınır.
    Həyata keçirilən ardıcıl və
məqsədyönlü tədbirlər öz bəh-
rəsini verib. Artıq sarı kəhrəba
zəmilərindən toplanan taxıl an-
barlara təhvil verilir. Ayrı-ayrı
bazarlarda, magistral yol kə-
narlarında sakinlərə, eyni za-
manda muxtar respublikamıza
gələn turistlərə dad-tamı ilə se-
çilən meyvə-tərəvəz məhsulları
təqdim olunur. Torpaq mülkiy-
yətçilərinin əkib-becərdikləri sa-
hələrin isə qızmar yay günlərində
belə, suvarma suyuna olan tələ-
batı vaxtında ödənilir. Suvarma
suyu ilə bağlı heç bir problem
yoxdur.

- Kərəm HƏSƏNOV

Su varsa, sağlamlıq da, ruzi-bərəkət də olacaq

Meliorasiya-irriqasiya sahəsində həyata keçirilən kompleks 
tədbirlər öz bəhrəsini verir

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin
birinci dövründə muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatının

inkişafında mühüm rol oynayan meliorasiya-irriqasiya sahəsində
irimiqyaslı layihələr həyata keçirilib, su anbarları tikilib istifadəyə
verilib. Bu proses sonrakı dövlərdə də uğurla davam etdirilib.  
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    İyun ayında muxtar respubli-
kamızda epidemioloji vəziyyət sabit
olmuş, zəhərlənmələr baş vermə-
miş,infeksiya ocaqlarında profi-
laktik və epidemiya əleyhinə təd-
birlər həyata keçirilmişdir. 
    Yenidoğulmuş uşaqların 98,4
faizi idarəolunan yoluxucu xəstə-
liklərə görə peyvənd almışdır. Möv-
sümi xəstəliklərin və zəhərlənmə-
lərin qarşısını almaq məqsədilə qi-
dalanma sənayesi, kommunal, icti-
mai iaşə, ticarət, su təchizatı, müa-
licə-profilaktika müəssisələrinin
rəhbərlərinə müvafiq göstərişlər ve-
rilmiş, su təchizatı sistemlərində,
ictimai, inzibati və fərdi binalarda,
məişət tullantıları qoyulan meydan-
çalarda 32 min 481 kvadratmetr
dezinfeksiya və 31 min 600 kvad-
ratmetr dezinseksiya tədbirləri hə-

yata keçirilmişdir.
    Kəskin respirator və digər in-
feksion xəstəliklərin qarşısının alın-
ması məqsədilə bütün ictimai iaşə,
ticarət, su təchizatı, sərhəd-gömrük
məntəqələrində, həmçinin Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanında pro-
filaktik sağlamlaşdırıcı əks-epidemik
tədbirlər həyata keçirməklə muxtar
respublikaya xarici ölkələrdən gələn
sərnişinlər üzərində xəstəliyə şübhəli
hərarətli şəxslərin aşkar olunması
üçün uzaq məsafədən ölçən termo-
metr sistemləri quraşdırılmışdır.
Hazır da bütün gömrük məntəqələri
və hava limanında vətəndaşlar üzə-
rində vizual müayinə aparılması tə-
min olunmuşdur. Həmçinin bütün
regional gigiyena və epidemiologiya

mərkəzləri tərəfindən həftədə iki
dəfə su və torpaq nümunələri Xüsusi
təhlükəli infeksiyalar laboratoriya-
sına göndərilmişdir.
    Ay ərzində Bakterioloji labora-
toriya fəaliyyətini davam etdirmiş,
151 su, 210 yuyuntu nümunələrinin,
943 digər nümunələrin müayinələri
aparılmışdır.
    Obliqat qrupların bakterioloji
müayinələri diqqət mərkəzində sax-
lanılmış, səhiyyə üzrə 223, təhsil
üzrə 167, qidalanma sənayesi, icti-
mai iaşə və ticarət üzrə 95, kom-
munal sahələr üzrə 61, sürücülük
üzrə 14 nəfər olmaqla, bütövlükdə,
560 nəfər müayinədən keçmişdir.
    Sanitariya-kimyəvi laboratori-
yalar şöbəsinin qidalanma gigiyenası

laboratoriyasında 14 nümunədə 24
müayinə aparılmış, o cümlədən yerli
istehsal olan  xörək duzu nümunə-
lərində yodun, həmçinin 2 un nü-
munəsində bəsit elektrolit dəmir
preparatlarının  tələbata uyğunluğu
müəyyən edilmişdir.
    Kommunal gigiyena laborato-
riyasında 14 nümunədə 75, Toksiko -
loji, xarici mühitdə və ərzaq məh-
sullarında zəhərli kimyəvi maddə-
lərin qalıq miqdarının təyini labo-
ratoriyasında 6 nümunədə 11 müa-
yinə aparılmışdır.
    Əhalinin sanitariya sahəsində
maarifləndirilməsi ardıcıl şəkildə
aparılmış, 33 mühazirə oxunmuş,
1 seminar keçirilmiş, tibbi şurada
3 məsələ müzakirə edilmişdir. 

    “İstehsalatda baş verən bədbəxt
hadisələr və onların aradan qaldı-
rılması sahəsində görülən tədbirlər”lə
əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisində 8 iyun 2011-ci
ildə keçirilmiş müşavirədə verilmiş
tapşırıqların icrası ilə bağlı tikinti
və inşaat obyektlərində nəzarət yox-
lamaları aparılmışdır.
    Əhalinin sanitariya-epidemioloji
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məq-
sədilə muxtar respublikanın sani-
tariya-epidemioloji xidmət orqanları
tərəfindən obyektlər sanitar-gigi-
yenik vəziyyətə görə yoxlanılmış,
aşkar olunmuş nöqsanların aradan
qaldırılması üçün xəbərdarlıqlar
edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada epidemioloji vəziyyət sabitdir

    Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondu, Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər Əliyev
adına Gənclər Birliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası “Gənclərin
İntellektual İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə gənclər arasında “Nuh yurdu” intellektual oyunu keçirilib. 
    Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Aparatının Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Nicat Babayev və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondunun
məsləhətçisi Qabil Vəliyev çıxış edərək oyunun keçirilməsi və qaydaları
haqqında geniş məlumat veriblər, iştirakçılara uğurlar arzulayıblar. 
    8 komandada 5 nəfərin iştirak etdiyi oyun 2 mərhələ və 1 finaldan
ibarət olub. Yekun nəticəyə əsasən, “Zirvə”, “Savalan”, “Odlar yurdu”
və “Aypara” komandaları finala vəsiqə qazanıblar. Finalda isə “Odlar
yurdu” komandası qalib gəlib. “Zirvə” komandası ikinci, “Savalan”
komandası isə üçüncü yerə layiq görülüblər.
    Qaliblər təşkilatçılar tərəfindən fəxri fərman, diplom və kuboklarla
mükafatlandırılıblar.
    Oyunun keçirilməsində məqsəd gənclərin intellektual səviyyəsini,
dünyagörüşünü, zehni inkişafını stimullaşdırmaq, onların bilik və
bacarıqlarını artırmaq, eləcə də asudə vaxtlarını səmərəli təşkil
etməkdir.

İdmançıların muzeyləri ziyarətləri
davam edir

    İdmançıların tarixi abidələrlə daha yaxından tanış olması məq-
sədilə İslam Hümbətov adına Uşaq-gənclər idman məktəbinin bir
qrup idmançısının “Nax-
çıvanqala” Tarix-Me-
marlıq Muzey Komplek-
sinə ekskursiyası təşkil
olunub.
    Naxçıvan Şəhər Gənc -
lər və İdman İdarəsi ilə
Uşaq-gənclər idman mək-
təbinin birgə təşkil etdiyi
tədbirdə 30-dan çox idmançı iştirak edib. 
    Muzeyin bələdçisi Şahnaz Əliyeva idmançılara muzey haqqında
ətraflı məlumat verib.
    İdmançılar muzeydə olan eksponatlarla yaxından tanış olub lar.
Onları maraqlandıran suallar muzeyin bələdçisi tərəfindən
cavablandırılıb.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Nuh yurdu” intellektual oyunu keçirilib

№ Rayon
(şəhər)

məşğulluq
mərkəzləri

yarmarkanın 
keçirildiyi yer

yarmarkanın
keçirilmə

tarixi

yarmarkanın 
keçirilmə

vaxtı

1. Sədərək 
rayonu

Heydərabad Qəsəbə
Mərkəzi

26.07.2016 1100

2. Kəngərli
rayonu

Məşğulluq Mərkəzinin
inzibati binası

27.07.2016 1100

3. Şahbuz 
rayonu

Şahbuz şəhər “Araz”
kinoteatrının binası 

28.07.2016 1100

4. Culfa 
rayonu

Məşğulluq Mərkəzinin
inzibati binası

29.07.2016 1100

5. Ordubad 
rayonu

Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsinin binası

02.08.2016 1100

6. Babək 
rayonu

Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsinin binası

03.08.2016 1100

7. Şərur
rayonu

Şərur Şəhər 
Mədəniyyət Sarayı

04.08.2016 1100

8. Naxçıvan
şəhəri

Naxçıvan “Gənclik”
Mərkəzi

05.08.2016 1100

2016-cı ilin iyul və avqust aylarında rayon (şəhər)
məşğulluq mərkəzləri tərəfindən

keçiriləcək əmək yarmarkalarının qrafiki

    Dəmirçi bu qədim el və xalq sə-
nətini qoruyub bu günümüzə gətirən,
zindan üzərində qolunun gücünə də-
miri, necə deyərlər, mum kimi yum-
şaldaraq müxtəlif formalara salan,
ağır fiziki əmək sərf edən sənət sa-
hibidir. Dəmirçi xammalı əridərək
qəlibə tökür. Əlbəttə, metalın əridi-
lərək müxtəlif detallara çevrilməsi
yalnız bu yolla mümkün deyil. Sə-
nayedə dəmirçiliyin inkişafı sayə-
sində müxtəlifformalı detallar hazır -
lanır ki, bu da xüsusi formalı ştamp-
lar vasitəsilə metalların emalı de-
məkdir. Bunlardan savayı, dəmirçilər
əridilərək soyudulmuş metalları dart-
maq, burmaq, döymək və naxışla-
maq kimi böyük fiziki güc tələb
edən işləri də görürlər. Ona görə
də onları pəhləvanlarla müqayisə
etmək mümkündür.
    Dəmirçilərin əmək alətləri də digər
peşələrdə istifadə olunanlardan sadə -
liyinə görə fərqlənir: çəkiclər (böyük
çəkic 2-16 kiloqram, əl çəkicləri 0,5-
2 kiloqram ağırlığında), zindanlar
(buynuzsuz, bir və ya ikibuynuzlu),
kəlbətinlər və sair. Bunlardan öncə
dəmirçinin əsas işini körük və daş
kömürlə (son vaxtlar maye qazla)
işləyən açıq soba görür. Onu da qeyd
etməliyik ki, dəmirçilərin mexaniki
çəkicləri (oynaq, qayış, buxar, pnev-
matik və hidravlik) də olur. Bu çə-
kiclər son dövrlər istifadə olunan
əmək alətləridir. 
    Qədim sənət növü olan dəmirçi-
liyi bu gün də yaşadan varmı? Bu
suala cavab tapmaq üçün çox so-
raqlaşdıq. Elə soraqlaşa-soraqlaşa
da gedib çıxdıq Ordubada. Özünün
əsrarəngiz gözəllikləri ilə gözoxşa-
yan Ordubad təkrarsız milli koloriti,
füsunkar təbiəti, nadir tarixi-me-
marlıq abidələri, zəngin mətbəx mə-
dəniyyəti ilə seçilir və bu gün də
bura gələn qonaqları heyran edir.
Ordubadın şəhər həyatı ilə birgə
yaranan sənət sahələrinin xeyli his-
səsi yaxın keçmişədək davam et-
məkdə idi. Bir vaxtlar dəmirçilik,
nalbəndlik, misgərlik, qalayçılıq,
zərgərlik, dulusçuluq, papaqçılıq,
başmaqçılıq, dərzilik, xalçaçılıq,
boyaqçılıq, xarratlıq, şəbəkəçilik,
şirniyyatçılıq kimi istehsal sahələri
Ordubadın sənət məbədinin sütun-
larını təşkil edib. 
    Bilirdik ki, bu qədim torpaqda

mütləq dəmirçilik
sənətini yaşadan
usta vardır. Ordu-
baddakı tanışların
köməyi ilə dəmir-
çi Rafiq Mahmu-
dovla görüşdük.
Sənətkar dəhrə
düzəltməklə məş-
ğul idi. Alnının
tərini silə-silə bizi
gülərüzlə qarşıladı. Sənəti haqqında
məhəbbətlə danışmağa, suallarımızı
cavablandırmağa çalışdı: 
    – Necə oldu ki, məhz bu peşəni
seçdiniz?
    – Mən 14 yaşımdan bu sənətlə
məşğul oluram. Ailəmizdə altıncı
adamam ki, bu peşəni davam etdiri-
rəm. 31 ildir, çörəyim bu sənətdən
çıxır. Mən sənətimlə özümü var hesab
edirəm. Bu peşəylə məşğul olmaq
məni başqa dünyada yaşadır. Məncə,
bu hiss dəmirçilik peşəsini sevmə-
yimlə və müqəddəs əmanət kimi
atamdan ərməğan almağımla bağlıdır.
Bu sənət mənə baba yadigarıdır, ata
mirasıdır.
    – Hər hansı bir əşyanın hazırlan-
ması üçün ilkin olaraq hansı işlər
görülür?
    – Filiz parçaları kömürlə birlikdə
kürənin odluğuna qoyulur. Qoşa körük
vasitəsilə yaradılan yüksək temperatur
filizi əridir. Kürənin odluğundakı
qaynar metal kütləsindən ərinti zamanı
əmələ gələn pas isə kəfkir vasitəsilə
çıxarılır, təmizlənir. Əlbəttə, sırf
dəmir əldə etmək üçün bu, kifayət
etmir. Odur ki, ərintini saf dəmir ha-
lına gələnədək onu zindan üzərində
döymək lazımdır. 
    – Bəs sonra?
    – Sonra aldığın sifarişi yerinə ye-
tirmək üçün mümkün variantların
zövqə uyğun hazırlanması başlanır
ki, bu, çox çətin prosesdir və xeyli
vaxt aparır. İşin çox vaxt aparması
həm də keyfiyyətli iş görməklə bağ-
lıdır.
    – İndi dəmirçilik peşəsini öyrən-
mək istəyənlər varmı?
    – Hal-hazırda dəmirçilik etmək
istəyənlərin sayı həddindən artıq
azdır. Halbuki əvvəllər dəmirçilik
hər regionda əhəmiyyətli yer tuturdu.
Bizim hazırladığımız avadanlıqlar
hələ də bir çox evdə işlədilməkdədir.
Dəmirçilik peşəsini öyrənmək istə-

yənlərə həmişə kömək etməyə hazırıq. 
    – Sifarişləriniz olurmu? 
    – İndi ən çox kənd təsərrüfatı
alətlərinə tələbat var. Qazma, dəhrə,
bel və sair. Camaat dəmirçinin dü-
zəltdiyi alətlərə üstünlük verir. Çünki
belə alətlər həm ucuz, həm də key-
fiyyətlidir. Əvvəllər bir çox məmu-
latları hazırlayırdıq. Buna ölkəmizin
digər regionlarında çox da müşahidə
olunmayan qapı cəftələri, taqqılbab

və zəncirbablar daxildir. 
    Qeyd edək ki, Mahmudovların
hazırladığı məhsulların üzərində on-
lara məxsus fərqlənmə möhürü də
var. Yüz ildir ki, bu möhür hər sifariş
bitəndən sonra onun üzərinə həkk
edilir. İnsanlar zəhmətkeş dəmirçinin
əl qabiliyyətinə yaxşı bələd olduqları
üçün ona nal, külüng, bel və sair
kimi əşyaların hazırlanmasını da si-
fariş verirlər. Ordubadın qədim qa-
pılarında və bir sıra qədim obyektlərdə
dəmirçi əl işlərinə rast gəlinir. Rafiq
ustanın qeyd etdiyi kimi qapılardakı
cəftələr öz möhkəmliyi ilə seçilir.
Ordubadın qədim məhəllələrində ev-
lərin qapıları hələ də qorunub saxla-
nılır və bu qapılarda qədimdən bəri
maraqlı dəmir bəzəklər yer alır.
Taqqıl bab və zəncirbab bunlara misal
ola bilər ki, buna indi də qapıların
bir çoxunun üzərində rast gəlinir.
Taqqılbabı döyəndə kişilər, zəncirbabı
döyəndə qadınlar qapıya gəlirlər. 
    Ustanın vaxtını almamaq üçün
onunla vidalaşırıq. Rafiq usta kürə
üstündəki dəmiri döyməyə hazırlaşır.
Axı “dəmiri isti-isti döyərlər”. 
    Dövr inkişaf etdikcə digər sahələr
kimi, peşə sahələrində də çox böyük
irəliləyişlər baş veribdir. Bununla
belə texnologiyanın inkişafı müəyyən
sahələrin unudulmasına səbəb olub-
dur. Müasir dövrümüzdə artıq, demək
olar ki, bu gün əl əməyindən istifadə
olunmur, əsasən texnikalardan daha
çox istifadə edirlər. Ancaq həmin
sənətləri də unutmaq olmaz. Necə
ki başqa sənət sahələri ilə birlikdə
bəzilərimiz kitab oxuyuruq, rəsm
çəkirik, ağac oyuruq, tikmə sənətinə
maraq duyuruq və bunu hobbi kimi
edirik. Qədim sənət növlərinə də
maraq duyanlar bunu hobbi kimi
edə bilər, beləliklə, onlar bu sənət
növünün də yaşadılmasına xidmət
etmiş olarlar. 

- Nərgiz İSMAYILOVA 

Qədim el sənəti kimi formalaşaraq günümüzədək gəlib
çatan  dəmirçilik mühüm əhəmiyyətə malik olan, Daş dövründən
sonra meydana gəlmiş bir peşədir. Dəmirçilərin hazırladığı qı-
lınclar, qalxanlar və sair kimi əşyalara bu gün biz ancaq mu-
zeylərdə rast gəlirik. Dəmir məişət əşyalarının indiki dövrün
məişət avadanlığından daha möhkəm, davamlı olduğunu gö-
rürük. Amma çox təəssüf ki, artıq bu peşə sahəsi unudulmaq
üzrədir.

Qol gücü, zindan və alın təri
El sənəti: dəmirçilikdəmirçilik


