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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram: 
    1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə publik hüquqi şəxs statusu
verilsin.
    2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti:
    2.1. bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan publik

hüquqi şəxsin nizamnaməsini təsdiq etsin;
    2.2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
təklifləri nəzərə alınmaqla Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin
istifadəsində olan əmlak və avadanlıqların bu Sərəncamın
1-ci hissəsində nəzərdə tutulan publik hüquqi şəxsin balansına
verilməsini təmin etsin.
    3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyi
bu Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulan publik hüquqi

şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı zəruri tədbirlər
görsün.
    4. Bu Sərəncam 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə
minir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
    Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 21 dekabr  2017-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin yenidən təşkili haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

Dekabrın 21-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində
“2017 – İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası
dialoq”   mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev konfransın
açılış mərasimində iştirak edib.

*   *   *
Dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyev İran İslam Respublikasının Prezident Aparatının rəhbəri
Mahmud Vaezini qəbul edib.

*   *   *
Dövlətimizin başçısı həmin gün Türkiyə Respublikasının

Diyanət İşləri Başqanı Əli Ərbaş ilə görüşüb.
*   *   *

Prezident İlham Əliyev dekabrın 21-də ISESCO-nun baş di-
rektoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrini qəbul edib.

Rəsmi xronika
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin 2017-ci il
21 dekabr tarixli Sərəncamı ilə Azər-
baycan Respublikasında kənd təsər-
rüfatının inkişafında xidmətləri olan
bir  qrup şəxs təltif edilmişdir. Təltif
olunanlar arasında Naxçıvan Muxtar
Respublikasında  kənd təsərrüfatının
inkişafında xidmətləri olan şəxslər
də vardır. 

Ağayev Faiq Bəhman oğlu
Əliyev Nurəddin Səfər oğlu

    2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə,

Novruzov Sənan Nəriman oğlu

    3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
təltif edilmişlər. 

    Muxtar respublikada ərzaq məh-
sullarının keyfiyyəti daim diqqət mər-
kəzində saxlanılır. Bu işlərin davamı
olaraq Mərkəzi Qida Sınaq Laborato-
riyasının beynəlxalq akkreditasiyadan
keçirilməsi təmin edilmişdir. Belə ki,
laboratoriyanın İSO17025 standartı
üzrə beynəlxalq akkreditasiyası  məq-
sədilə Latviyanın “LATAK” Milli Ak-
kreditasiya Bürosu ilə əlaqələr yara-
dılmış və 2013-cü il noyabrın 14-də

müqavilə bağlanmışdır. 
    LATAK akkreditasiya təşkilatının
2014-cü il 28 yanvar tarixli qərarına
əsasən laboratoriya LATAK–T-492-00-
2014 nömrəsi ilə qeydiyyata alınmış
və İSO17025 standartı üzrə akkredi-
tasiyası  başa çatdırılmışdır.
    Müqaviləyə əsasən cari ilin ötən
dövrü ərzində Latviyanın “LATAK”
Milli Akkreditasiya Bürosu tərəfindən
Mərkəzi Qida Sınaq Laboratoriyasında

akkreditasiya istiqamətində yekun audit
yoxlamaları keçirilmiş, laboratoriyanın
beynəlxalq tələblərə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi aparılmış və ak-
kreditasiya müd dəti 2023-cü il yanvar
ayının 27-dək  uzadılmışdır.
    Ekspertlər tərəfindən laboratoriyanın
beynəlxalq tələblərə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi, akkreditasiya sa-
həsinin daha 5 metod üzrə genişlən-
dirilməsi və Mərkəzi Qida Sınaq La-
boratoriyası növbəti 5 il üçün akkre-
ditasiya müddətinin uzadılması məq-
sədilə keçirilmiş auditin müsbət nəticəsi
olaraq laboratoriyaya akkreditasiya
sertifikatı təqdim edilmişdir.
     Qeyd edək ki, Latviyanın “LATAK”
Milli Akkreditasiya Bürosu tərəfindən
verilən akkreditasiya sertifikatı qida məh-
sullarında fiziki, kimyəvi, toksikoloji və
mikrobioloji sınaqların aparılmasını əhatə
edir və müayinələrin nəticələri Avropa
İttifaqı ölkələri tərəfindən tanınır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
İqtisadiyyat Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

“İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin Mərkəzi Qida Sınaq Laboratoriyasının  

akkreditasiya müddəti uzadılıb

     Naxçıvan Muxtar Respublikasında
artıq ənənə halını almış “Nağdsız ödə-
yin, hədiyyə qazanın!” adlı həvəslən-
dirici tədbirin səkkizinci tirajının qa-
libləri müəyyənləşib. Bu il 1 iyul ta-
rixdən 1 dekabr tarixədək daha çox
nağdsız ödənişlər edən muxtar res-
publika sakinləri qiymətli həvəsləndirici
hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.  
    Tədbirdə çıxış edən vergilər nazirinin
müavini, baş vergi xidməti müşaviri Fər-
rux Əkbərov bildirib ki, “2016-2018-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublika-

sında müasir elektron ödəniş
xidmətlərinin tətbiqinin və
nağdsız hesablaşmaların ge-
nişləndirilməsi üzrə Pro -
qram”da nazirliyə nağdsız
ödənişlərin həcminin artırıl-
ması məqsədilə kart sahibləri
arasında həvəsləndirici təd-
birlərin keçirilməsi tapşırılıb.
Ötən müddətdə bu məsələ
diqqət mərkəzində saxlanılıb. 

     Vurğulanıb ki, muxtar respublika üzrə
2017-ci ilin 11 ayı ərzində ödəniş kartları
vasitəsilə nağdsız ödənişlərin həcmi 28
milyon 58 min 488 manata çatdırılıb.
“Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!” adlı
həvəsləndirici tədbirin səkkizinci tirajında
isə 244 nəfər muxtar respublika sakininə
nağdsız ödəniş sahəsində fəallıqlarına
görə, ümumilikdə, 15 min manat dəyə-
rində hədiyyələr təqdim olunub. 
     Tədbirdə çıxış edən Mərkəzi Bankın
Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarə-
sinin nümayəndəsi Hafiz İsmayılbəyli

bildirib ki, muxtar respublikamızda
nağdsız ödənişlərin həcminin artmasında
yaradılmış infrastruktur imkanlarının
mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, ötən
dövrdə nağdsız ödəniş infrastrukturunun
tərkib hissələrindən olan POS-termi-
nalların sayı 1260-a, ödəniş kartı alanların
sayı isə 260 min 749 ədədə çatıb. 
    Vergilər Nazirliyinin şöbə rəisi Rəşad
Əliyev çıxışında qeyd edib ki, həvəs-
ləndirici tədbirin keçirilməsi üçün bank
və vergi orqanları əməkdaşlarının iştirakı
ilə yaradılmış komissiya tərəfindən
müəyyən olunmuş şəxslər etdikləri nağd-
sız ödənişlərin həcminə əsasən 3 meyar
əsasında mükafatlandırılırlar. 
    Qeyd edək ki, dünən Naxçıvan şə-
həri ilə yanaşı, Şərur, Kəngərli və Sə-
dərək rayonlarında daha çox nağdsız
ödənişlər edən sakinlərə həvəsləndirici
hədiyyələr təqdim olunub. Həmin təd-
birlər bu gün Culfa, Ordubad və Şahbuz
rayonlarında da keçiriləcəkdir. 

                                                    - Əli CABBAROV

“Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!” adlı tədbirin
səkkizinci tirajı keçirilib

  “Naxçıvanqaz” İstehsalat
Birliyi təbii qaz təchizatının
etibarlılığının və səmərəlili-
yinin artırılması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görür. Daxil
olan müraciətlərə əsasən 96
fərdi ev və müxtəlif  təyinatlı
obyektlər qazlaşdırılmışdır. 

    Yeni qaz boru xətlərinin qu-
raşdırılması, korroziyaya uğra-
mış yeraltı yol, qapı keçidlərinin
yerüstü keçidlərlə əvəz edilməsi,
yaşayış məntəqələrində abadlıq
işlərinin görülməsi və kənd -
daxili yolların genişləndirilməsi
ilə əlaqədar olaraq 16 min 529
paqonometr borudan istifadə
olunmuşdur.
    Payız-qış mövsümünə hazır-
lıqla əlaqədar işlər davam etdi-
rilmiş, yararsız vəziyyətə düş-
müş qaz xətləri və avadanlıqlar
müəyyən edilərək yenilənmiş,
təbii qazdan qanunsuz istifadə
hallarına yol verməmək üçün
nəzarət gücləndirilmiş, istehlak
olunan qazın dəyərinin tam
həcmdə toplanılması təmin edil-

mişdir. İstehsalat təlimatına əsa-
sən qaz təsərrüfatında istismarda
olan avtomat qazpaylayıcı stan-
siyalarda təzyiq tənzimləyici-
lərinə, odorant qurğularına,
ölçü qovşaqlarına, paylayıcı
qaz kəmərlərinə və onların üzə-
rində quraşdırılan texnoloji ava-
danlıqlara baxış keçirilmiş, aş-
kar olunan nöqsanlar aradan
qaldırılmışdır.
    Naxçıvan şəhərindəki mən-
zillərdə 104 smartkarttipli qaz
sayğacı quraşdırılmış, aşkar olu-
nan texniki nasazlıq və 1696 sız-
ma aradan qaldırılmışdır. Həm-
çinin “Naxçıvanqaz” İstehsalat
Birliyi nəzarət tədbirlərini güc-
ləndirmiş, yoxlama-nəzarət ko-
missiyası tərəfindən reydlər ke-
çirilərək “Qazdan İstifadə Qay-
daları”nın tələblərinə istehlakçılar
tərəfindən riayət olunması yox-
lanılmış, ortaya çıxan nöqsanlar
aradan qaldırılmış, plomblama
işi aparılmışdır.

“Naxçıvanqaz” İstehsalat
Birliyinin mətbuat xidməti

Abonentlər keyfiyyətli təbii qazla
təmin olunur

    Muxtar respublikada payız suvarma mövsümünü mütəşəkkil
keçirmək, torpaq mülkiyyətçilərinin suvarma suyuna olan tələbatını
yaxşılaşdırmaq, yeni torpaq sahələrini əkin dövriyyəsinə daxil
etmək, şoranlaşmanın qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər görülmüş,
noyabr ayında 19 kilometr torpaq və beton kanal, 34 kilometr ara
arxları, 3 kilometr kollektor lildən təmizlənmiş, 2 kilometrə yaxın
yeni suvarma xətti çəkilmişdir. 
    Yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini sel sularının zərərli
təsirindən qorumaq məqsədilə Arpaçay, Naxçıvançay və Cəhriçay
vadisində selə qarşı 2 kilometr istiqamətləndirici bənd tikilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin içməli su təminatını
yaxşılaşdırmaq üçün yeni içməli su xətlərinin çəkilişi davam et-
dirilmiş, kaptaj və içməli su xətlərində təmir-bərpa işləri həyata
keçirilmişdir. Noyabr ayında 2 kilometrdən artıq yeni içməli su
xətti çəkilmiş, 7 kilometr içməli su xəttində təmir-bərpa işləri
aparılmışdır. 
    “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Proqramı” layihəsi
çərçivəsində Şərur rayonunda 410 metr su xətti çəkilmiş, 818
ədəd ev birləşməsi aparılaraq sayğac quraşdırılmışdır. Həmçinin
rayonda 1552 metr kanalizasiya şəbəkəsi də çəkilmiş, 1092 ev ka-
nalizasiya şəbəkəsinə qoşulmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və 
Su Təsərrüfatı Komitəsinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda meliorasiya və irriqasiya
tədbirləri diqqət mərkəzindədir

Sayı: 243 (21.904)

22 dekabr 2017-ci il, cümə 

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik
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Arxada qalan ağır günlər 

Deyirlər, tarixi danmaq da,
təhrif etmək də olar, amma

yox etmək mümkün deyil. Ötən əs-
rin 90-cı illərində Gərməçataq kən-
dinin, ümumilikdə isə muxtar res-
publikanın bütün sərhəd yaşayış
məntəqələrinin yaşadığı ağrılı-acılı
günlər tarixin bir reallığıdır. O
illərdə bu yurd yerinə də  bir neçə
dəfə hücum olunmuş, mövcud in-
frastruktur yerlə yeksan edilmişdi.
Sakinlərin dili ilə desək, Kərətəpə,
Bolutəpə, Novruzölən çayı istiqa-
mətində qanlı döyüşlər getmiş, şə-
hidlər verilmişdi. Həmin vaxt Nax-
çıvanın digər bölgələrindən olan
igidlər  də bu kəndin dadına çatmış,
düşmən həmlələrinin qarşısı alın-
mışdı. 
    Bizi o günlərdən 27 il ayırır. Bu
gün həmin missiyanı müstəqil Azər-
baycan dövlətinin Silahlı Qüvvələri
yerinə yetirir. Həmin kənddəki böl-
mələrdə torpaq keşiyi çəkən oğullar
nümunəvi xidmətlə düşmənin qor-
xulu yuxusuna çevrilib. Deməli,
Azərbaycan gəncliyi yurduna, Və-
təninə, doğma el-obasına sadiq
ruhda tərbiyə olunur. 

Kəndi tərk edənlər geri qayıdır

Qışın yaratdığı mənzərələr
kənd yerində daha çox du-

yulur, – deyənlər yanılmırlar. Ağac-
ların budağındakı qar topaları,
qışda da bu yerləri tərk etməyən
sərçənin yuvası, buz salxımlarından
yerə can atan su damlaları əsl qış
lövhələri yaradıb. Bax belə mə-
qamda təbiətin Gərməçataqda nə
qədər ecazkar olduğunu kəşf edir-
sən. Ağ örpəyi başına çəkən dağlar
isə sanki səngəri xatırladır. Buz
kimi soyuq, təmiz havanı ciyərlə-
rinə çəkdikdə bu anın gözəlliyini
ifadə etməyə söz tapa bilmirsən.
Ümumi götürsək, buradakı gözəl-
liklər saya gəlməz. Ekoloji cəhətdən
saf və təmiz qidaları, havası, qo-
naqpərvər insanları, tikilənlər, qu-
rulanlar, bir sözlə, yaxşı yaşayış
üçün zəruri olan nə varsa. Üstəgəl,
Vətən, yurd sevgisi son illər daha
4 ailənin yenidən öz kəndinə –
Gərməçatağa qayıtmasına səbəb

olub.  Balay Əmirov da onlardan
biridir. O, vaxtilə ailəsi ilə birgə
kəndi tərk edənlərdəndir. Hazırda
yeni istifadəyə verilən kənd mər-
kəzində baş mühasib vəzifəsində
çalışan müsahibimiz ilkin tanış-
lıqdan sonra bizi evinə dəvət edir.
Çay süfrəsi arxasında söhbətə də
özü başlayır: “O illərdə kəndi tərk
etməyimizin konkret səbəbləri var
idi. Qoy heç kim bu işdə bizi qı-
namasın. İmperiyanın yenicə da-
ğılan vaxtları idi. Bədnam qonşu-
larımız yenidən tarixi fitnəkarlıq-
larına əl atmışdılar. Ailə üzvlərimizi
qonşu kəndlərə aparır, özümüz isə
fasiləsiz olaraq kəndin keşiyini çə-
kirdik. Hər kəs səksəkə içində idi.
O vaxt bir neçə ailə kəndi tərk
etdi, yaxşı gün-güzəran, rahatlıq,
yaxşı şərait ümidilə ölkəmizin digər
şəhərlərində məskunlaşdıq. 
    Aradan illər keçib. Və biz doğ-
ma yurdumuza qayıtmışıq. Özü
də işlə təmin olunmuşuq. Bu gün
mənim ailə üzvlərim də dövlət or-
qanlarında çalışırlar. Kənd dəniz
səviyyəsindən 2 min 200 metr
hündürlükdə yerləşdiyinə görə
əməkhaqlarına və təqaüdlərinə
dövlət əlavə olaraq 20 faiz də pul
ödəyir. Oğlum Uğur kənd məktə-
binə gedir. Ən böyük arzusu zabit
olmaq, ordu sıralarında xidmət et-
məkdir. Bunun üçün yeni istifadəyə
verilən kənd məktəbinin hərbi ka-

binəsində hər cür şərait var. Bir
valideyn, ailə başçısı, gərməçataqlı
kimi bu şəraiti bizə yaratdığı üçün
Ali Məclisin Sədrinə dərin min-
nətdarlığımı bildirirəm”. 
    Kənd məktəbi isə başqa bir ya-
zının mövzusudur. Yenidənqurma
işlərindən sonra tədris ocağında
yeni fənn kabinələri yaradılıb, sinif
otaqlarının sayı artıb. Məktəbin di-
rektoru Mehman Əliyev deyir ki,
bir müəllim kimi bu cür məktəb
binasında fəaliyyət göstərmək ən
böyük arzularımdan olub. Naxçıvan
televiziyasından düşmən dövlətin
muxtar respublika ilə sərhəddə yer-
ləşən kəndlərinin vəziyyətini tez-
tez izləyirəm. Sovet dönəmində ti-
kilmiş təhsil ocaqları qəzalı vəziy-
yətdədir. Valideynlər qorxudan
uşaqlarını dərsə göndərə bilmir.
Elə müəllimlər də tez-tez etiraz
aksiyaları keçirir, əməkhaqlarını

vaxtında ala bilmirlər. Amma bu
gün Gərməçataqdakı müəllim diaq -
nostik qiymətləndirmədən keçib və
üstəgəl, 20 faiz yüksəklik pulu alır.
Görün ölkəmizdə müəllim əməyinə,
zəhmətinə necə yüksək qiymət ve-
rilir. Var olsun bu şəraiti bizim
üçün yaradanlar. 
   “Vətən torpağının hər qarışı bi-

zim üçün əzizdir, doğmadır. Düşü-
nürəm ki, bizə harada ehtiyac du-
yulursa, orada olmalı, öz peşə bor-

cumuzu layiqincə yerinə yetirmə-
liyik. Əslən Kəngərli rayonunun
Qıvraq qəsəbəsindənəm və 30 ildən
çoxdur ki, pedaqoji fəaliyyətlə məş-
ğulam”, –  deyən riyaziyyat müəl-
limi Sübəhən Camalov bu il Nax-
çıvan şəhərində təşkil olunan təhsil
yarmarkasında iştirak edib və bu
kəndə təyinat alıb. Qocaman müəl-
limin sözlərinə görə, Qıvraq qəsə-
bəsindəki məktəbdən heç nəyi ilə
geri qalmayan bu dağ kəndində sa-
vadlı, dünyagörüşlü, intellektli gənc -
lər hazırlamaq başlıca qayəmizdir. 

Torpağı əkib-becərmirsənsə, 
qorumağına, qorumursansa, 

əkib-becərməyinə dəyməz

Kəndin ümumi torpaq sahəsi
2445 hektardır. Onun 350 hek-

tara yaxını əkinəyararlıdır. Nə qədər
mal-heyvan saxlayırsan, buyur saxla.
Dövlət də bu işlə məşğul olanların
hamısının əlindən tutur, kredit verir,
deyir ki, təsərrüfatını qur, gün-güzə-

ranını sahmana sal. Rizvan Əhmədov,
Abbas Mirzəyev və başqaları dövlətin
bu yardımından yararlanıblar. 

Gərməçataqda elə ev, elə həyət
yoxdur ki, içməli, suvarma suyu
olmasın. Elə ailələr var ki, 60-70-ə
yaxın arı ailəsi saxlayır. Dağ ya-
maclarından toplanan nektardan ha-
silə gələn Gərməçataq balını da-
danlar söhbətin nədən getdiyini
yaxşı bilirlər. Sahibkarlardan Mətləb
Quliyev bu il Naxçıvan şəhərində
təşkil olunan “Arıçılıq məhsulları
– bal” və “Ailə təsərrüfatı məhsul-
ları” festivallarında iştirak edib.
Həmsöhbətim festivalda 30 kilo-
qrama yaxın bal, təsərrüfatında ye-
tişdirdiyi nemətlərdən satıb, yaxşı
da qazanc götürüb. Ona görə də
təşkil edilmiş bu tədbirlərə görə
dövlətimizə minnətdardır. 

Bəxtiyar İsmayılovun həyətində
yaşı 50-ni, 60-ı haqlamış cəviz ağac-
ları var. Deyir ki, ulu Tanrı cəviz
ağaclarını bizə sanki bir nemət kimi
göndərib. Ötən əsrin sonlarında mə-
lum hadisələrə görə başımızı qaldırıb
vaxtında məhsulu toplaya bilmirdik.
Kim idi cəviz dalınca qaçan. İnsanlar,
belə desək, öz canlarının hayında,
Allah ümidinə yaşayırdılar. Mən də

uzun illər doğma el-obamdan ayrı
düşmüşdüm. 20 il Bakı şəhərinin
Mərdəkan qəsəbəsində yaşamışam.
Heç vaxt evimdə belə, şərait olmayıb.
Fasiləsiz qaz, işıq, içməli və suvarma
suyu, sürətli internet – yuxumuzda
belə, görmədiyimiz şərait. Əgər er-
məni ilə sərhəddə oturub qohum-
qardaşla internet vasitəsilə əlaqə
saxlayıramsa, bu yeniliyin, müasir-
liyin nəticəsidir.   

Dağlar qoynunda yerləşən sərhəd kəndi Gərməçataqda
müasir infrastruktur yaradılıb

     Muxtar respublikamızda digər
sənaye sahələri ilə yanaşı, keyfiy-
yətli ayaqqabı istehsalı ilə məşğul
olan müəssisələr də var və belə
sahibkarlıq subyektlərinin istehsalı
olan məhsullar əhali tərəfindən
bəyənilir. Həmin müəssisələrdən
biri Naxçıvan şəhərində fəaliyyət
göstərən “Şirvanşahlar” Xarici İq-
tisadi Əlaqələr Assosiasiyasının
ayaqqabı fabrikidir.
    Ötən günlərdə yolumuzu adı çəkilən
ünvandan saldıq, burada istehsal olu-
nan ayaqqabılarla maraqlandıq, is-
tehsal prosesini müşahidə etdik.
Müəssisənin rəhbəri Namiq Əliyev
bizimlə söhbətində bildirdi ki, 1994-cü
ildə “Şirvanşahlar” Xarici İqtisadi
Əlaqələr Assosiasiyasını yaradıb, ti-
carətlə məşğul olmağı qarşısına məq-
səd qoyub. 2000-ci ildə isə kiçik bir
sexdə ayaqqabı istehsalına başlayıb.
Keyfiyyətli məhsul istehsal etməyə
çalışıb. Bunun üçün isə ilk növbədə,
müasir texnoloji avadanlıqların alınıb
quraşdırılması əsas məqsəd olub.
Dövlət qayğısı nəticəsində həmin
məsələ öz həllini tapıb. Müəssisə
tərəfindən yeni istehsal sahəsi ya-
ratmaq üçün biznes-plan hazırlanaraq
Sahibkarlığa Kömək Fonduna təqdim
olunub. Bu məqsədlə 2008-ci ilin

mart ayında Sahibkarlığa Kömək
Fondundan 70 min manat dövlət
maliyyə dəstəyi göstərilib, Naxçıvan
şəhərində 750 kvadratmetr torpaq
sahəsi ayrılıb. Burada müəssisə üçün
2 mərtəbəli bina inşa olunub. Binada
ayrı-ayrı iş otaqları, 5 istehsal sahəsi,
xammal və hazır məhsulların saxla-
nılması üçün anbar, yeməkxana və
digər yardımçı otaqlar istifadəyə ve-
rilib. Müəssisəyə keyfiyyətli məhsul
istehsalı üçün müasir texnoloji ava-
danlıqların alınması məqsədilə
 2008-ci ildə Sahibkarlığa Kömək
Fondundan 44 min manat güzəştli
kredit ayrılıb. Bu vəsait hesabına

fabrikə Almaniya, Macarıstan, Ya-
poniya, Tailand, İran və Türkiyə mən-
şəli 16 adda müasir texnoloji avadanlıq
alınıb gətirilərək quraşdırılıb.
    Müəssisə qısa zaman ərzində öz
fəaliyyətini daha da genişləndirib.
Fabrikdə yeni istehsal sahəsi yara-
dılması üçün 2009-cu ilin mart ayında
Sahibkarlığa Kömək Fondundan əla-
və olaraq 60 min manat dövlət ma-
liyyə dəstəyi göstərilib. Bu dəstəyin
sayəsində müəssisəyə Türkiyənin
“Teker” firmasının istehsalı olan
ayaqqabı altlıqları istehsal edən ava-
danlıq, köməkçi dəzgahlar, müxtə-
lifölçülü və müxtəlifmodelli qəliblər

alınıb. 2009-cu ilin may ayında isə
gündəlik istehsal gücü 400-500 cüt
ayaqqabı altlığına çatan yeni istehsal
sahəsi fəaliyyətə başlayıb. Müəssisə
həyata keçirdiyi layihələrə, ümumi-
likdə, 510 min manat vəsait sərf
edib. Bunun 336 min manatı daxili
imkanlar hesabına ödənilib. 
     Müəssisə rəhbəri onu da bildirdi
ki, fabrikdə nazirlik, idarə və təşki-
latların sifarişlərinə uyğun olaraq
müxtəlif çeşiddə ayaqqabılar istehsal
olunur. Həmçinin ali, orta ixtisas
təhsili və ümumtəhsil məktəblərinin
geyim formalarına uyğun ayaqqabı
istehsal etmək üçün Türkiyə Res-

publikasında fəaliyyət göstərən bu
sahə üzrə qabaqcıl təcrübəyə malik
ayaqqabı istehsalçıları ilə əlaqələr
qurulub, fərqli yaş qruplarına uyğun
müxtəlif ölçülərdə və modellərdə
qəliblər alınıb gətirilib. 
    Yaxın vaxtlarda daha müasir
avadanlıqlar alınacaq, yeni model-
lərdə məktəbli ayaqqabılarının is-
tehsalına başlanılacaq. Onu da qeyd
edək ki, müəssisədə istehsal olunan
müxtəlif çeşiddə qadın və kişi ayaq-
qabılarının topdansatışı həyata ke-
çirilir. Həmçinin müəssisədə istehsal
olunan ayaqqabıların pərakəndə sa-
tışını təşkil etmək məqsədilə Nax-
çıvan şəhərində firma mağazasının
açılması da gözlənilir.  
    Müəssisə Bakı şəhərində və xarici
ölkələrdə keçirilən biznes forumlarda
və sərgilərdə yaxından iştirak edir.
Bu sahə üzrə qabaqcıl təcrübəyə
malik ayrı-ayrı şirkət və firmalarla
əlaqələr qurur ki, bu da gələcəkdə
yerli məhsulların xarici bazara çıxa-
rılmasına əlverişli şərait yaradır. Qeyd
edək ki, artıq fabrikin istehsal etdiyi
ayaqqabı altlıqları Bakı şəhərində də
satışa çıxarılır. Gələcəkdə həmin məh-
sulların Türkiyə və İran bazarlarına
da göndərilməsi nəzərdə tutulur. 

- Nail ƏSGƏROV

Rahat və keyfiyyətli ayaqqabı istəyirsinizsə...

İstehsal müəssisələri

Müasirləşən kəndlərimiz

    Bu gün Babək rayonunun Gərməçataq kəndində yaradılan infrastruktur təkcə həmin yaşayış
məntəqəsinin  deyil, hər bir muxtar respublika sakininin  qəlbini fərəh hissi ilə doldurur. Çünki illər öncə
ov tüfəngi ilə bu yurdun müdafiəsinə qalxan gərməçataqlılarla yanaşı, regionun da yaxın-uzaq
bölgələrindən gələn eloğlularımız Gərməçatağın erməni işğalına imkan vermədilər. Bəlkə də, o zaman
heç kim xəyalına belə, gətirməzdi ki, top-tüfəng səsindən lərzəyə gələn bu Vətən torpağında güllər,
çiçəklər açacaq. Müstəqil  Azərbaycan dövlətinin gücü, qüdrəti hesabına kənd etibarlı müdafiə olunacaq,
müasirləşəcək.  Zaman bir daha sübut etdi ki, ötən əsrin 90-cı illərində muxtar respublikanı erməni təca-
vüzündən qoruyan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev siyasətinin alternativi yoxdur. Bu yol Gərməçatağa qədər
uzandı, sakinlərə şad-xürrəm həyat bəxş etdi. Bir sözlə, ucqar dağ və sərhəd kəndinin bugünkü növrağını
mətbuat səhifələrindən, televiziya və radiodan izləyən, dinləyən hər kəs sonsuz qürur hissi keçirir.
Beləcə, o illərdə kənd qorunub, bu gün isə yenidən qurulub.  

Yadıma bu yerdə Azərbaycan ədəbiyyatının və jurnalistikasının
nəhəngi hesab olunan, Mirzə Cəlilin 1917-ci ildə yazdığı “Cümhuriyyət”
məqaləsi düşür. Məqalədə dahi ədib “Cümhuriyyət” məfhumunun
izahını verir, milli dövlət quruculuğunun əhəmiyyətini vurğulayırdı.
Və əminəm ki, o, Azərbaycanı məhz bu cür görmək istəyir, müstəqilliyin
nuruna bürünmüş kəndlərimizi təxəyyülündə belə canlandırırdı. Xə-
yalların, düşüncələrin, görmək istədiklərin bu gün reallığa çevrilib,
dahi ustad. Ruhun şad, məkanın cənnət olsun...

Muxtar RzAzAdƏ
“Şərqin səhəri” qəzetinin redaktoru
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    Noyabr ayında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən əlamətdar və tarixi
günlərlə bağlı tədbirlər keçirilmiş, mu-
zeylərin fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılmış,
Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında
muzey işçiləri üçün seminar-treninq
təşkil olunmuşdur. Ay ərzində muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən 40-dan
çox nazirlik, komitə və baş idarələrin
kollektivlərinin muzeylərlə tanışlığı tə-
min edilmiş, muzeyləri 16 min 575
nəfəri əcnəbi vətəndaş olmaqla, ümu-
milikdə, 51 min 748 tamaşaçı ziyarət
etmişdir. Noyabr ayında muzeylərə 120
eksponat daxil olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Oxunması zəruri olan kitabların Siya-
hısı”na daxil edilmiş kitablardan Cəlil
Məmmədquluzadənin “Hekayələr”, Cek
Londonun “Həyat eşqi” hekayəsinin,
Teodor Drayzerin “Dahi”, Qurban Səidin
“Əli və Nino” romanlarının, Faruk Su-
merin “Oğuzlar” əsərinin müzakirəsi
keçirilmiş, sərgilər təşkil edilmişdir. Ümu-
milikdə, kitabxanalarda 51 mədəni-kütləvi

tədbir və 39 sərgi keçirilmiş, 13 min
836 oxucu müraciət etmişdir.
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının,
Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının,
Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin
musiqi kollektivləri və ansamblları mux-
tar respublika üzrə keçirilən festivallarda
və başqa tədbirlərdə maraqlı konsert
proqramları ilə çıxış etmişlər. 
    Ötən ay muxtar respublikanın tu-
rizm potensialının öyrənilməsi və təb-
liği sahəsində işlər də davam etdiril-
mişdir. Belə ki, nazirliyin tabeliyində
olan Naxçıvan Turizm İnformasiya
Mərkəzi tərəfindən 12 xarici ölkəyə,
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən  
130-dan çox turizm şirkətinə və böl-
gələrdə yerləşən 13 turizm informasiya
mərkəzinə, ümumilikdə, 137 məlumat
göndərilmişdir. Noyabr ayında mər-
kəzin “Facebook” sosial şəbəkəsindəki
səhifəsinə 22 min 572, “Youtube” vi-
deoportalındakı səhifəsinə isə 35 min
252 baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

                                      mətbuat xidməti

Mədəniyyət müəssisələrində bir sıra
tədbirlər keçirilmişdir

    Ölkəmizdə, o cümlədən muxtar res-
publikamızda elmin inkişafına daim-
diqqət və qayğı  göstərilir. Bunu Nax-
çıvanda elmin mərkəzi məbədgahına
çevrilən AMЕA Naxçıvan Bölməsinin
timsalında da görmək olar.

    Bunun nəticəsidir ki, bölmənin elmi-
tədqiqat institutları fəaliyyətini günün
tələbləri səviyyəsində quraraq elmin in-
kişafına böyük töhfələr vermək üçün
öz səylərini davam etdirirlər. Yola sal-
mağa hazırlaşdığımız 2017-ci il də  böl-
mə üçün uğurlu olub.  
    Bölmənin fəaliyyətini xarakterizə edən
başlıca göstərici kimi nəşr edilən elmi
əsərləri göstərmək olar. Cari ildə bölmə
əməkdaşlarının 767 elmi əsəri işıq üzü
görüb. Onlardan 165-i  xaricdə çapdan
çıxıb. Elmi məqalələrdən 45-i impakt
faktorlu jurnallarda, o cümlədən 10-u
Thomson Reuters İnstitutu tərəfindən
müəyyən olunan jurnallarda çap edilib. 
    Bölmə əməkdaşlarının 5 monoqra-
fiyası, 8 kitabı və 277 məqaləsi hazır-
lanaraq müxtəlif nəşriyyatlara təqdim
olunub. Bundan əlavə, bölmənin Təbii
Ehtiyatlar  İnstitutunun əməkdaşları bir
patent alıb, 5 patent hazırlayaraq aid
qurumlara təqdim edib. Onu da qeyd
edək ki, bölmədə yerinə yetirilən iki
qrant layihəsinə yekun vurulub.  
     Fransanın Beynəlxalq Qeydiyyat Xid-
mətində qeydiyyatdan keçərək beynəlxalq
kod almış və iki seriyada (ictimai və hu-
manitar, təbiət və texniki elmlər seriyaları)
ildə dörd dəfə nəşr olunan “Xəbərlər”
jurnalının 50-ci,“Axtarışlar” jurnalının
isə 26-cı nömrəsi çapdan çıxıb.
    Hesabat dövründə bölmənin Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
Qədim dövr arxeologiyası şöbəsi ilə
Fransa Respublikası Milli Elmi Araş-
dırmalar Mərkəzinin Arxeologiya labo-
ratoriyası, həmçinin Əlyazmalar Fondu
ilə AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu ara-
sında elmi əməkdaşlığa dair mü qavilələr
imzalanıb, müştərək işlər  görülüb.
    Bölmənin 36 əməkdaşı müxtəlif res-
publika əhəmiyyətli və beynəlxalq sim-
pozium, konfrans və tədbirlərdə məru-
zələrlə çıxış edib. Bölmə ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ümumtəhsil
məktəbləri arasında müxtəlif mövzularda
interaktiv açıq dərslər təşkil olunub.
    Yaradılan tədqiqat qrupu tərəfindən
460 səhifədən ibarət olan “Dədə Qorqud

yurdu – Naxçıvan” tarixi-coğrafi və et-
noqrafik atlas hazırlanaraq üç dildə nəşr
olunub. “Qarabağlar Türbə Kompleksi”
məqalələr toplusu da üç dildə çapa təq-
dim edilib. Hazırda AMEA-nın Coğra-
fiya İnstitutu ilə birgə “Naxçıvan coğ-

rafiyası” ikicildliyi üzərində işlər davam
etdirilir.  
    Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə 2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi ili”
elan edilməsi və Naxçıvan şəhərinin
2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin pay-
taxtı elan olunması ilə əlaqədar AMEA-nın
Naxçıvan Bölməsi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Agentliyi ilə birgə “Naxçıvan:
türk-islam mədəniyyəti abidələri” al-
bom-kataloqu və “İslamda müdrik kə-
lamlar” kitabları hazırlanıb çap olunub.
Hazırda “Naxçıvan imamzadələri”,
“Naxçıvan kəhrizləri”, “Naxçıvan
hamam ları” kitabçaları hazırlanır.
    AMEA Naxçıvan Bölməsində yara-
dılmış işçi qrupu tərəfindən hazırlanan
“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi 2017-ci
ilin fevral ayında Naxçıvan Muxtar
Respublikası mükafatına, həmçinin
AMEA-nın müxbir üzvü Qadir Qədir-
zadənin “Dünya və insan: başlanğıcın
sonu, sonun başlanğıcı” kitabı Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
 Sədrinin mükafatına layiq görülüb.
    Ötən dövr ərzində elmi əməkdaş-
lardan kimya üzrə fəlsəfə doktoru Gü-
nel Məmmədova Rusiya Təbiətşünaslıq
Akademiyasının professoru, ABŞ-ın
nüfuzlu elmi jurnalının redaksiya he-
yətinə üzv seçilib, Azərbaycan Res-
publikasının Standartlaşdırma, Met-
rologiya və Patent üzrə Dövlət Komi-
təsinin ixtiraçılıq sahəsində nailiyyət-
lərə görə IV respublika müsabiqəsində
yer tutub və mükafatlandırılıb. Bölmə
əməkdaşlarından bir qrupu müxtəlif
mükafatlar, diplom və fəxri fərmanlarla
təltif ediliblər.
    2018-ci il AMEA-nın Naxçıvan
Bölməsi üçün “İnkişaf ili” elan edilib.
Yaradılan şəraitin, göstərilən dövlət
qayğısının nəticəsində kollektiv yeni
ildə də yeni-yeni uğurlara müvəffəq ol-
mağı qarşısına məqsəd qoyub.

                 AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
İnformasiya şöbəsi

    Qarabağa gəldikdən sonra
Şuşada məktəb açan söz ustası
şəhər sakinləri arasında həm
yaxşı müəllim, həm də istedadlı
şair kimi tanınıb. O, elmi biliyi
və bacarığı ilə fərqləndiyinə görə
Molla Pənah adını qazanıb.
 Şairin şöhrəti Qarabağ hakimi
İbrahimxəlil xana çatıb və Molla
Pənah saraya dəvət olunub. O,
az müddət ərzində öz  istedadı
ilə böyük nüfuz qazanıb, xanlığın
bütün daxili və xarici işlərini
öz əlinə alıb, təxminən, 27 il
müddətində sarayın ən mötəbər
adamlarından biri kimi şöhrəti
daha da artıb.
    Böyük şairin ölüm səbəbləri
tarixçilər arasında müxtəlif cür
şərh olunur. Mənbələrdə rast-
laşdığımız məlumatın birində
yazılır: 1795-ci ildə Ağa Mə-
həmməd şah Qacarın qoşunları
Şuşa istiqamətində irəliləməyə
başlayır. 1796-cı ildə qraf V.Zu-
bovun başçılıq etdiyi rus qo-
şunları Şamaxıdan keçərək Qa-
rabağ sərhədlərinə yaxınlaşır.
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan
oğlu Əbülfət xanın başçılığı ilə
onun yanına elçilər göndərir.
Bu heyətdə Vaqif və tanınmış
Qarabağ əmirlərinin oğlanları
olur. Bu görüşdə şairə II Yeka-
terinanın adından qiymətli hə-
diyyələr verilir. Həmin il Yeka-
terina vəfat edir. Yeni imperator
I Pavel Qafqazdakı rus qoşun-
larını geri çağırır. 1797-ci ildə
İran şahı Qacar bundan istifadə
edərək onun üzünə ağ olan xan-
ları cəzalandırmaq istəyir və
yeni yürüşü Şuşadan başlayır.
Bu dəfə İbrahimxəlil xan qalanı
döyüşsüz təslim edir, kiçik dəs-
təsi ilə Azərbaycanın şimalına
çəkilir. Tarixçi Mirzə Camal
Cavanşirin yazdığına görə, Va-
qifi səhərə yaxın saraya gətirir-
lər. Ağa Məhəmməd şah tapşırır
ki, səhərisi gün onu edam et-
sinlər. Ancaq Qacar özü səhərə
sağ çıxmır. Həmin gün şahın
qəzəbinə tuş gələn və edam olu-
nacaqlarını bilən üç xidmətçi
şahın yataq otağına girir və onu
qətlə yetirir. Bu arada İbrahim-
xəlil xanın Qarabağda olmasın-
dan istifadə edən qardaşı oğlu
Məhəmməd bəy Cavanşir xan-
lığın başına keçir. Şuşa şəhərinin
dörd bir tərəfinə öz adamlarını
qoyur. Şəhərdən çıxmaq istəyən
bir çobanı saxlayırlar. Üst-başını
yoxlayır və onun çarığından İb-
rahimxəlil xana yazılmış məktub
tapılır, Məhəmməd bəyə çatdı-
rılır. Məktubda bu sözlər yazı-
lıbmış: “Qacar öldürüldü, tez
qayıt gəl!” Məktubun Vaqif tə-
rəfindən yazıldığı bəlli olur və
böyük şair 1797-ci ildə aman-
sızcasına edam edilir.
    Ölümündən sonra şairin evi
talan olunur, əlyazmaları yandı-
rılır. Onun “Divan”ı da bu sə-
bəbdən dövrümüzə qədər gəlib
çatmayıb. 1856-cı ildə Teymur-
xanşurada Vaqifin ilk kitabı ta-
rixçi yazar Mirzə Yusif Qarabaği
tərəfindən çap olunub. Görkəmli
dramaturq Mirzə Fətəli Axund-
zadə o dövrdə şair haqqında ma-

terialları toplayaraq məşhur şərq-
şünas Adolf Berjeyə verir. O isə
həmin materialları 1867-ci ildə
Leypsiq şəhərində nəşr etdirir. 
    Bəzi əsərləri sağlığında məhv
edilməsinə baxmayaraq, Vaqif
yaddaşlarda yaşarılıq qazanıb.
Xalq onu təkcə yazıda, kitabda
qoruyub saxlamaq yolunu tut-
mayıb, həm də yaddaşına köçü-
rüb. Şeirlərini sinəsinə toplayıb
və onunla bir növ ruhunun, mə-
nəvi-ruhani dünyasının ehtiyac-
larını ödəyib.
    Vaqif lirikası dedikdə poezi-
yada yeni bir səhifə göz özünə
gəlir. Çünki Azərbaycan realist
şeirinin ilk nümunələri onun adı
ilə bağlıdır. Vaqif Şərq poezi-
yasının bütün klassik formala-
rından istifadə etsə də, yaradıcı -
lığında əsas yeri qoşma janrı tu-
tub və o, heca vəznində Azər-
baycan poeziyasının bir çox par-
laq nümunələrini yaradıb. O,
əsasən, qəzəl, təcnis, müxəmməs,
müstəzad, məsnəvi və sair for-
malarda şeirlər yazıb. Vaqif həm
də yüksək zövq, incə hisslər,
dərin və nikbin duyğular şairidir.
Onun yaradıcılığında məhəbbət
lirikası əsas yer tutur. Klassik
şeirimizin əsas mövzusu olan
gözəllik şairin lirik qoşmalarında
yeni bir məna, yeni bir təravət
kəsb edir. Aşıq şeirimizdən gələn
yüksək dünyəvilik Vaqif lirika-
sında istiqamətverici rol oynayır.
Onun əsərlərində həm də Azər-
baycan xalqının adət və ənənə-
ləri, yerli xüsusiyyətləri özünün
parlaq əksini tapıb. O, xalqdan
qüvvət alıb, xalq ədəbiyyatının
nikbin əhval-ruhiyyəsindən qi-
dalanıb. Şairin həyata baxışını
ifadə edən əsərləri içərisində
onun Vidadi ilə deyişməsi xü-
susilə diqqəti çəkir. 
    Vaqif kimi dahi bir el sə -
nətkarının yaradıcılığına sovet
dövründə dövlət səviyyəsində
yüksək qiymətin verilməsi dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyev müd-
rikliyinin bəhrəsidir. Ulu öndər
ədəbi irsin qorunmasına qayğı
göstərərək Azərbaycanın klassik
şair və ədiblərinin ev-muzeylə-
rinin yaradılması, xatirələrinin
əbədiləşdirilməsi üçün böyük
işlər görüb. Görkəmli dövlət xa-
dimi Şuşada olarkən Vaqifin mə-
zarını ziyarət etmək istəyib, lakin
axtarsalar da, məzarı tapılmayıb.
Ədəbi irsə böyük dəyər verən
ümummilli liderimizin səyi sa-
yəsində sonra məzar tapılıb, 1980-
1981-ci illərdə burada türbə ti-
kilib, abidə ucaldılıb. 1982-ci
ilin yanvar ayında dahi rəhbərin
iştirakı ilə Şuşada görkəmli Azər-
baycan şairi, böyük söz ustası
Molla Pənah Vaqifin məqbərə-
sinin təntənəli açılışı olub. Onun
Vaqifə bu münasibəti bir tərəfdən,
milli ədəbiyyata sevgisindən irəli
gəlirdisə, digər tərəfdən, diyarın
tarixini, əhalisinin etnik mənsu-
biyyətini bir daha göstərməklə
bağlı idi. 
    Məqbərənin açılışında ulu
 öndər Heydər Əliyevin geniş
nitqində söylədiyi: “Vaqifin və-
fatından 200 il sonra biz Şuşada

onun məzarı üzərində əzəmətli
bir məqbərə ucaltdıq. Bu, həm
Vaqifin yaradıcılığına, həm də
ümumiyyətlə, ədəbiyyata, şeirə,
mədəniyyətə olan münasibətimiz
idi” sözləri çoxəsrlik Azərbaycan
poeziyasına və Vaqifin yaradı-
cılığına verilən yüksək bir qiymət
idi. Ulu öndərimiz abidənin ti-
kintisini böyük, əlamətdar hadisə
hesab edirdi. 
    Görkəmli dövlət xadiminin
müəyyənləşdirdiyi siyasəti bu
gün uğurla davam etdirən Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyevin
“Böyük Azərbaycan şairi Molla
Pənah Vaqifin 300 illik yubile-
yinin keçirilməsi haqqında”
2017-ci il 12 yanvar tarixli Sə-
rəncamı xalqımızın mədəniyyət
və incəsənətinə, bu sahənin
 görkəmli şəxsiyyətlərinə diqqət
və qayğının təzahürüdür. Sərən-
camda deyilir: “Molla Pənah
Vaqif öz ənənələri ilə seçilən
ədəbi məktəb yaratmış ölməz
sənətkardır. O, əhəmiyyətini əsr-
lərdən bəri qoruyub saxlayan
bənzərsiz poeziya nümunələri
meydana gətirməklə milli ədə-
biyyatın yeni istiqamətdə inki-
şafına təkan vermişdir. Azər-
baycan şeiri Vaqifin sayəsində
tarixinin növbəti mərhələsinə
qədəm qoymuşdur. Onun klassik
bədii fikir salnaməmizin parlaq
səhifələrindən birini təşkil edən
irsi müasir dövrdə də insanla-
rın əxlaqi-mənəvi kamilləşmə-
sinə xidmət göstərir. Azərbay-
can tarixinə həmçinin siyasi
xadim kimi daxil olan Vaqif
taleyüklü məsələlərin həllində
müdriklik və uzaqgörənlik nü-
mayiş etdirmişdir”. 
    Adının YUNESKO-nun “2016-
2017-ci illər üçün görkəmli şəxs-
lərin və əlamətdar hadisələrin
yubileyləri proqramı”na daxil
edilməsi Azərbaycanın çoxəsrlik
zəngin ədəbiyyatı tarixində si-
linməz izlər qoymuş bu qüdrətli
söz ustasının yaradıcılığındakı
humanist dəyərlərə verilən yük-
sək qiymətin davamıdır. 
    Adıçəkilən sərəncamdan son-
ra ölkəmizin paytaxtında, böl-
gələrimizdə Molla Pənah Vaqiflə
bağlı həyata keçirilən müxtəlif
istiqamətli rəngarəng tədbirlər
bu böyük şairə el məhəbbətinin
ifadəsidir. Diqqətəlayiq haldır
ki, həmişə sənətə yüksək qiymət
verilən Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da Molla Pənah
Vaqifin bədii-poetik irsinə böyük
ehtiramla yanaşılır. Onun yu-
bileyinin layiq olduğu səviyyədə
qeyd edilməsi məqsədilə mə-
dəniyyət və təhsil müəssisələ-
rində maraqlı tədbirlər təşkil
olunub. 
    Gözəl şeir öz təravətini heç
vaxt itirmir. Əsrlər keçdikcə, nə-
sillər bir-birini əvəz etdikcə, əsl
sənət əsəri olan şeirlər həmişə
dillərdə əzbər olur, ürəklərə yol
tapır və yaşadıqca yaşayır. Əsr-
lərin sınağından keçib unudul-
mayan klassik şeirimizin ölməz
sənətkarı Molla Pənah Vaqif
kimi... 
             - Gülcamal TAHİROVA

Azərbaycan ədəbiyyatında məhəbbət, gözəllik 
lirikasının yaradıcısı – Molla Pənah Vaqif

Azərbaycan poeziyasının qüdrətli nümayəndələrindən olan,
poetik düşüncəni geniş mənada xalqın yaddaşına yazan, klassik üs-
lubda, həm də xalq yaradıcılığı formasında ədəbiyyatımıza yeni
nəfəs gətirən Molla Pənah Vaqif XVIII əsrdə yaşamış və orta əsrlər
ənənələri ruhunda yazıb-yaradan dahi söz ustalarından biridir.
Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin ədəbiyyatı tarixində silinməz izlər
qoyan Molla Pənah Vaqif 1717-ci ildə Qazax mahalının Qıraq
Salahlı kəndində anadan olub. O, Qazaxda tanınmış alim və pedaqoq
Şəfi əfəndinin yanında təhsil alıb, fars və ərəb dillərini öyrənib.
Bəzi salnaməçilər belə hesab edirlər ki, sonrakı təhsilini o, Gəncədə
və ya Təbrizdə davam etdirib.  Astronomiya, riyaziyyat, musiqi və
poetika üzrə geniş biliyə malik olan şair Qazaxda, sonra isə
Qarabağda mədrəsələrdə dərs deyib. 

Molla Pənah Vaqif – 300

AMЕA Naxçıvan Bölməsi ili uğurla 
başa vurur
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 Dekabrın 21-də Naxçıvan şə-
hərindəki “Gənclik” Mərkəzində
Naxçıvan Musiqi Kollecinin vokal
ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi
Emin Hüseynovun solo konserti
olub.

    Konsertdən əvvəl bil-
dirilib ki, Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin göstəriş
və təşəbbüsü ilə 1974-cü
ildə yaradılan, 4 ixtisas
üzrə fəaliyyətə başlayan
kollec 1992-ci ilə qədər
Naxçıvan Orta İxtisas Mu-
siqi Texnikumu adlandırı-
lıb. 2005-ci ildən isə Nax-
çıvan Musiqi Kolleci adı ilə fəaliyyət
göstərir. Hazır da kollecdə 10 ixtisas
üzrə kadr hazır lığı aparılır. Ötən illər
ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecini
3 mindən çox məzun bitirib. 
    Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
 cənab Vasif Talıbovun 2015-ci il 29
mart tarixli  “Naxçıvan Musiqi Kol-
lecinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” Sərəncamına əsasən bu mu-
siqi təhsili ocağının yubileyi qədim
diyarımızda geniş qeyd olunub.
    Diqqətə çatdırılıb ki, muxtar res-
publikada ixtisaslı musiqiçi kadrların
yetişdirilməsi, istedadlı gənclərin mu-
siqi təhsilinə cəlb olunması, milli mu-
siqi alətlərimizin və xalq mahnıları-
mızın yaşadılması, eləcə də klassik
və müasir dünya bəstəkarlarının əsər-
lərinin öyrənilməsi məqsədilə yaradılan
Naxçıvan Musiqi Kolleci bu gün də
gənc musiqiçi kadrların yetişdirilmə-
sinə öz töhfəsini verməkdədir. Onlar
arasında Emin Hüseynov öz istedadı
ilə seçilən tələbələrdəndir. 

    Konsertdə ilk olaraq “Nostalji” ins-
trumental ansamblının ifasında görkəmli
bəstəkarımız Vasif Adıgözəlovun şair
Əliağa Kürçaylının sözlərinə bəstələdiyi
“Sən ey uşaqlıq” mahnısı səsləndirilib.
Sonra Emin Hüseynovun ifasında

“Hardasan”, “Kaman”, “Nazəndə sev-
gilim”, “Naxçıvan” mahnıları alqışlarla
qarşılanıb. Konsertdə Emin Hüseynov
Günel Hacıyeva ilə birlikdə Elza İbra-
himovanın “Unuda bilməzsən”, Rauf
Hacıyevin “Sevgilim” mahnılarını da
ifa edib. Müəllim və tələbələrin oxu-
duqları şən və lirik mahnılar da maraqla
qarşılanıb. İstedadlı tələbəni tarda Fətəli
Axundzadə, fortepianoda Sevil Nağı-
yeva müşayiət ediblər.
    Məktəbin müəllimi Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Əməkdar artisti
Elçin Nağıyev isə konsertdə Oqtay
Kaziminin “Nə gəlməz oldun” mah-
nısını səsləndirib.
    Konsertdən sonra Naxçıvan Muxtar
Respublikasının mədəniyyət və turizm
naziri Natəvan Qədimova istedadlı tə-
ləbələrin solo konsertlərinin keçiril-
məsinin kollecin həyatında mədəni
hadisə olduğunu bildirib. Qeyd edilib
ki, belə konsertlər onların gələcəkdə
daha böyük auditoriyada çıxış etmələri
üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Əli RzAYEV

İstedadlı tələbənin solo konserti 
maraqla qarşılanıb

    Naxçıvan Dövlət Universitetində 2017-2018-ci tədris ilində universitetdaxili
və muxtar respublika, eləcə də ölkə miqyaslı idman və bilik yarışlarında
qələbə qazanmış tələbələri mükafatlandırma mərasimi keçirilib.

    Universitetin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov
muxtar respublikada gənclərin təhsilə və idmana cəlbi istiqamətində
ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsindən danışıb.
    Universitet Tələbə İdman Klubunun sədri, dosent Məmmədəli Rəhimov
klubun 2017-2018-ci tədris ilinə dair hesabatını diqqətə çatdırıb. Məlumat
verilib ki, Bakı şəhərində keçirilən kempo döyüş təlimi üzrə III Avrasiya
birinciliyində 100 kiloqram çəki dərəcəsində Səyyad Məmmədov I,
Bakı şəhərində keçirilən budo döyüş növü üzrə dünya kuboku yarışında
Vüqar Məhərrəmov I yerə layiq görülüblər. Kiyev şəhərində keçirilən
karate-do üzrə Beynəlxalq turnirdə isə Sərcan Məmmədov III yerin
sahibi olub.
    İdmançılarımız 10-17 noyabr – Beynəlxalq tələbə-gənclər həftəsinə
həsr olunmuş Ali və orta ixtisas tələbələrinin muxtar respublika
birinciliyində stolüstü tennis, atletika və voleybol yarışlarında da uğur
əldə ediblər.
    Tədbirdə, həmçinin Universitet Tələbə-Gənclər Təşkilatı tərəfindən
keçirilən bilik yarışmasında, eləcə də Fizika-riyaziyyat fakültəsinin
təşkil etdiyi fakültələrarası bilik yarışmasında qalib gələn komandalar
da təltif olunub.

Ali təhsil ocağında tədbir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi və Pa-
ralimpiya Federasiyasının təşkilat-
çılığı ilə paralimpiyaçılar arasında
futzal üzrə yoldaşlıq görüşü keçirilib. 
    Naxçıvan şəhərindəki İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Kom-
pleksində keçirilən yoldaşlıq görü-
şündə Babək və Şahbuz komandaları
üz-üzə gəlib.
    Yarışın keçirilməsində əsas məq-
səd məhdud fiziki imkanlı gənclərin
idmana olan maraqlarını artırmaqla

onlarda sağlam həyat tərzinin təmin
edilməsinə, istedadlı idmançıların
aşkara çıxarılmasına, habelə bu ka-
teqoriyadan olan gənclərin asudə
vaxtlarının səmərəli təşkilinə nail
olmaqdır.
    Görüşün yekununda “Şahbuz”
komandası “Babək” komandasını
3:2 hesabı ilə məğlub edib. 
    Qalib komandaya Paralimpiya
Federasiyasının hədiyyələri təqdim
olunub.

- Ceyhun MƏMMƏdOV

Futzal üzrə yoldaşlıq görüşü keçirilib

    Bəzi valideynlərlə də söhbət za-
manı başa düşdüm ki, gəncin ali
məktəbdə necə təhsil alması, onun
gələcəkdə hansı sahədə çalışacağı
onların da bəzilərini maraqlandırmır.
Baxmayaraq ki, valideynlər övlad-
larının ali təhsil alması üçün əllə-
rindən gələni əsirgəmir, az qala
aylıq gəlirlərini onların hazırlıq
xərclərinə sərf edirlər. Valideynləri
düşündürən məsələ övladlarının
əlində diplomun olmasıdır. Məsələn,
mən onların dilindən çox eşitmişəm
ki, deyirlər, nə olur-olsun, övladımın
əziyyət çəkməyinə imkan vermərəm.
Amma mən dünyanı tutub qalası
deyiləm, nə qədər ki, sağ-salamatam,
bu uşağı oxutdurub əlinə bir kağız
parçası verə bilsəydim, o dünyaya
gözüaçıq getməzdim.
    Hər hansı bir mövzuda valideyn-
lərimizə qarşı çıxdığımızda eşitdi-
yimiz ilk cümlə “məni indi yox, va-
lideyn olanda başa düşəcəksən” olur.
Əslində, bir tərəfdən onların iradlarını
qəbul etmək olar, haqlıdırlar da. Heç
şübhəsiz, valideynlərimiz bizim
yaxşı lığımızı istəyirlər. Onları bizim
gələcəyimiz düşündürür. Hər biri
bizim yaxşı, firavan   yaşamağımızı,
çətinliklərdən mümkün qədər uzaq
olmağımızı arzu edir. Bəs yaxşı,
əgər belədirsə, onda niyə bizi yaxşı
bərbər, xarrat, yaxud da dərzi olaraq
yox, sənətini sevməyən müəllim,
həkim, memar kimi görmək istəyir-

lər? Yoxsa diplomun bütün qapıları
üzümüzə açacağı inamına qapılıblar? 
    Fikrimcə, bu doğrudan da, bir
bəladır. Hamımızın ətrafında əlində
ali təhsil diplomu olduğu halda,
fərqli işlərdə fəaliyyət göstərən on-
larla insan var. Çox vaxt ixtisas se-
çimində valideynlərlə övladları ara-
sında müəyyən anlaşılmazlıq baş
verir. Hətta bəzi uşaqlar valideyn
məcburiyyəti ilə ixtisas seçir. Əlbəttə
ki,valideyn uşağa məsləhət verməli,
onu istiqamətləndirməlidir. Amma
heç bir məcburiyyət olmadan. Yaxşı
olar ki, valideynlər uşaqlara sər-
bəstlik verib hansı peşəni seçməsi
ilə bağlı, sadəcə, yol göstərməklə
kifayətlənsinlər. Əgər uşaq vali-
deynin istəyi ilə bir peşəni seçirsə,
zamanla özünü orada tapa bilmir.
Ali məktəbi bitirdikdən sonra isə
həvəsində olduğu sahəyə meyillənir,
onunla məşğul olur.
    Elə uşaqlar var ki, ali təhsil al-
maqdan imtina edir, özünü hansısa
peşənin sahibi olaraq görür, gələ-
cəkdə də bu işdə qərarlaşmaq istəyir.
Lakin valideyn təkid edir ki, o, müt-
ləq ali təhsil alsın. Bəzən də deyirlər
ki, ali təhsil al, əgər istəyərsənsə,
digər işlə də hobbi kimi özün üçün
məşğul olarsan. Axı uşaq özünü
hansısa peşəyə aid hiss edirsə, onunla
niyə əsas iş olaraq deyil, hobbi kimi
boş vaxtında məşğul olmalıdır? Niyə
ömrünün ən məhsuldar illərini sev-

mədiyi bir işə sərf etməlidir? 
    Bu gün muxtar respublikamızda
yeni müəssisələrin, zavod və fab-
riklərin yarandığını, turizm sahə-
sinin genişləndiyini, kənd təsər-
rüfatının və tikinti sektorunun sü-
rətlə inkişaf etdiyini nəzərə alsaq,
bütün bunlar onu deməyə əsas
verir ki, bizim müxtəlif ixtisaslı
peşə sahiblərinə tələbatımız var.
Bu sahəyə son dərəcə diqqətlə ya-
naşılır, peşə məktəbləri fəaliyyət
göstərir, peşə təhsili alan şəxslərə
qayğı ilə yanaşılırsa, niyə vali-
deynlər bu istiqaməti bir qədər
geridə qalmış bir mərhələ kimi
qiymətləndirirlər?
    Bəzən belə bir qəribə halla da
rastlaşırıq. Filan ixtisasın sahibi ol-
san, yaxşı məvacib alacaqsan, gə-
ləcəkdə yaxşı bir vəzifəyə də keçə
bilərsən və sair gümanlarla uşağı
müəyyən bir sahəyə istiqamətlən-
dirirlər. Deməli, valideynlər tərə-
findən seçim daha çox maddiyyata
görə edilir. 
    Məsələyə bir başqa tərəfdən ya-
naşsaq, hər bir valideynin istəyi,
hər şeydən əvvəl, cəmiyyətə faydalı,
vətənə, xalqa, sahəsindən asılı ol-
mayaraq, sadiq şəkildə xidmət edə-
cək bir övlad yetişdirmək deyilmi?
Elə isə nədir bu inadla diplom
istəyi? Bəlkə də, sadəcə, rəqabət –
filankəsin uşağı ali məktəb məzu-
nudur, mənim övladım sadə peşə
adamı ola bilməz.  Övladınızı baş-
qalarının həyatına, istəklərinə uyğun
istiqamətləndirsəniz, itirən başqası
deyil, siz və övladınız olacaq. Gəlin
bu barədə düşünək. 

- Fatma BABAYEVA

Hər bir gənc sevdiyi peşənin
sahibi olmalıdır...

    “Ali təhsil alıram, amma ixtisasım üzrə işləməyəcəyəm, əsas əlimdə
diplomun olmasıdır”. Bəzi gənclərin dilindən bu ifadəni eşitməmiş ol-
mazsınız. Universitetdə oxuduğum illərdə qrup yoldaşlarımın da bəzi-
lərindən eşitdiyim bu cümlə məni həmişə düşündürürdü. Axı insan
arxasınca getməyəcəyi bir sahəyə ömrünün 4-5 ilini boş yerə niyə sərf
etsin ki?  

    Yaxın günlərdə muxtar
respublika rəhbərinin gös-
tərişi ilə Naxçıvan Diaq-
nostika-Müalicə Mərkəzi
Ekstrakorporeal Membran
Oksigenasiyası (ECMO)
kimi insan həyatı üçün
mühüm olan bir cihazla
təmin olunub.
    Bu barədə həmsöhbə-
timiz Naxçıvan Diaqnos-
tika-Müalicə Mərkəzinin
həkimi, ürək-damar cərra-
hiyyəsi uzmanı, ekstrakor-
poreal Membran Oksige-
nasiyası (ECMO) cihazı üzrə xü-
susi kurs keçən kardiocərrah Cabir
Gülmalıyevdir. 
    Həkim bildirir ki, ilk uğurlu
ECMO 1971-ci ildə həkimlər
J.Donald Hill və Maury Bramson
tərəfindən Kaliforniyada tətbiq
olunub. Mexaniki qan dövranı
dəstək sistemlərindən biri olan
ECMO istifadəsi texnologiyadakı
inkişaf və istifadə təcrübəsində
təkmilləşmə ilə birlikdə son illərdə
ciddi inkişaf yolu keçib.
    Azərbaycan Respublikasının
az sayda səhiyyə mərkəzlərində
mövcud olan ECMO cihazı ağ-
ciyər və ya ürək çatışmazlığı olan
xəstələrdə başqa bir müalicə al-

ternativi qalmadığı və ya uğursuz
olduğu vəziyyətlərdə orqan zə-
dələnməsinin qarşısını almaq
üçün istifadə edilən müvəqqəti
dəstək sistemidir. Bu aparatdan
həyatı davam etdirmək üçün la-
zımi funksiyaları yerinə yetirə
bilməyən ürək və ya ağciyər ça-
tışmazlığı olan xəstələrə müvəq-
qəti dəstək məqsədilə istifadə
edilir ki, bu da yarana biləcək
orqan zədələnməsinin qarşısını
alır. Cihazın işləmə mexanizmin-
dən danışan həkim qeyd etdi ki,
texniki olaraq qan venoz qan
dövranından orqanizmin xaricinə
çəkilir və oksigen artırılıb kar-
bon-dioksid azaldılaraq, təkrar

ya venoz qan dövranına, ya da
arterial sistemə geri verilir. İşləmə
prinsipi olaraq açıq ürək əmə-
liyyatlarında gündəlik istifadə olu-
nan süni ağciyər-ürək aparatının
fərqli modifikasiyasıdır. Cihazın
iki növü olduğunu deyən həkim
bildirdi ki, venoarterial (VA)
ECMO, həm oksigenverici, həm
də qan dövranına mexaniki dəstək
məqsədilə ürək və ağciyər çatış-
mazlığının birlikdə olduğu vəziy-
yətlərdə istifadə edilir. Venovenoz
(VV) ECMO isə sadəcə, ağciyər
çatışmazlığı olan vəziyyətlərdə
oksigen alış-verişinə dəstək məq-
sədilə istifadə olunur. Qan venoz
sistemdən çəkilib təmizləndikdən
sonra təkrar venoz sistemə verilir.
Ümumiyyətlə, ECMO-nun istifa-
dəsində fizioloji olaraq məqsəd
toxumalarda normal oksigen döv-
ranını tənzimləmək və ağciyərlər
istirahət edərkən karbon-dioksidi
uzaqlaşdıraraq normal aerobik me-
tabolizmaya şərait yaratmaqdır.
    Cabir həkim onu da qeyd etdi
ki, süni qan dövranı və ya ürək-
ağciyər aparatı isə ürək cərahiyyəsi
şöbələrində istifadə edilir. Bu ci-
hazlar tam şəkildə insanın ürək
və ağciyərinin fəaliyyətini əvəz
edir, o cümlədən hemodinamikanı
saxlayır və venoz qanın oksige-
nasiyasını təmin edir. 
    Həyat sevinc, xoşbəxtlik və
çətinliklərlə birlikdə yaşanır. Bir
çox dərd və çətinlik insanın qar-
şısına çıxa bilər. Ancaq bütün bu
problemlər sağlamlıq qədər əhə-
miyyətli deyil. Unutmayaq ki,
cansağlığı insan üçün ən vacib
nemətdir. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Səhiyyənin inkişafına yeni töhfə
 Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sağlamlı-
ğının qorunması və tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi
dövlət qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Aparılan
genişmiqyaslı islahatlar çərçivəsində səhiyyə ocaqları üçün yeni
binalar tikilir, mövcud binalar yenidən qurularaq ən müasir
tibbi avadanlıqlarla təchiz olunur. Bu tibbi avadanlıqlar insan
sağlamlığının keşiyində dayanan səhiyyə işçilərinin işini asan-
laşdırmaqla bərabər, əməliyyat zamanı yarana biləcək təhlükəli
halların qarşısını almağa da kömək edir. Səhiyyə ocaqlarımız
göstərilən dövlət qayğısı sayəsində günü-gündən yeni-yeni
uğurlara imza atırlar.

Nərmin CABBAROVA


