
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi Şahbuz rayonun-
da bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı
maarifləndirici tədbir keçirib. 

    Tədbiri giriş sözü ilə  Şahbuz
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Nurəddin Quliyev açıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-

sının ədliyyə naziri, II dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri Suliddin
Əliyev çıxışında Şahbuz rayonu
üzrə nazirlik tərəfindən keçirilən

hüquqi maariflən-
dirmə tədbirlərin-
dən danışıb, bə-
lədiyyələrin fəa-
liyyətinin əlaqə-
ləndirilməsinin,
yerli özünüidarə-
etmə orqanları
arasında əmək-
daşlığın güclən-
dirilməsinin, bə-

lədiyyə qanunvericiliyinin öyrə-
nilməsi və tətbiq edilməsinin, bə-
lədiyyələrdə kargüzarlıq işlərinin
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun

qurulmasının günün  tələblərindən
olduğunu deyib.  
     Nazir onu da qeyd edib ki, hər
bir bələdiyyənin vəzifəli şəxsi bə-

lədiyyənin mülkiyyətində olan tor-
paq sahələrinin mülkiyyət və icarəyə
verilməsi zamanı qanunverici liyin
tələblərinə əməl etməlidir. Xüsusən
də fiziki və hüquqi şəxslərlə icarə
müqavilələrinin bağlanması zamanı
bəzi bələdiyyələr qanunun tələb-
lərinə əməl etmirlər. Yerli özünü -
idarəetmə orqanlarına göstərilən
diqqət və qayğının müqabilində
bələdiyyələr işlərini günün tələbləri
səviyyəsində qurmalıdırlar. 
    Tədbirə Şahbuz Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Nurəddin  Qu-
liyev yekun vurub.

Şahbuz bələdiyyələrinin
fəaliyyəti müzakirə edilib

    Aprelin 21-dən etibarən Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondu və Naxçıvan Dövlət
Universiteti Tələbə Elmi Cəmiy-
yətinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Naxçıvanı kəşf et” layihəsinə
start verilib.
    Layihənin iştirakçıları iki mər-
hələli seçim turu əsasında müəy-
yənləşdirilib. Birinci mərhələdə
layihədə iştirak etmək istəyən tə-
ləbələr elektron ərizə formasını
doldurublar, ikinci mərhələdə isə
müraciət edənlərlə müsahibə ke-
çirilib. Beləliklə, layihədə iştirak
etmək üçün muxtar respublika-
mızın ali və orta ixtisas məktəb-

lərinin I və II kurslarında təhsil
alan 50 nəfər tələbə seçilib. Nax-
çıvanın tanıdılması, gənclərimizə
tariximizin, coğrafiyamızın əyani
müşahidə vasitəsilə öyrədilməsi
məqsədi daşıyan layihənin  açılış
tədbirində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ya-
nında Gənclər Fondunun icraçı
direktoru Məmməd Babayev və
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
prorektoru Məmməd Rzayev çıxış
edərək layihənin məqsədi barədə
məlumat veriblər və gənclərə uğur-
lar arzulayıblar. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənclər Fondunun icraçı
direktoru Məmməd Babayevin

verdiyi məlumata görə, layihə 7
gün davam edəcək və hər gün
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
1 rayonuna gənclərin səfəri təşkil
olunacaqdır.
    Aprelin 21-də layihə iştirakçıları
Babək rayonu ərazisində yerləşən
Kültəpə abidəsində, 22-də isə
Şərur rayonu ərazisindəki Oğlan-
qala abidəsində olublar. Aprelin
23-də Kəngərli rayonundakı Qa-
rabağlar türbəsi ilə, 24-də Şahbuz
Dövlət Təbiət Qoruğu və Bata-
batla, 25-də Culfa rayonu ərazi-
sindəki Əlincəqala və Xanəgahla,
28-də Sədərək, 29-da isə Ordubad
rayonlarındakı tarixi abidələrlə ta-
nışlıq nəzərdə tutulub.

“Naxçıvanı kəşf et” layihəsinə start verilib

    Muxtar respublikamızda təhlü-
kəsiz və sağlam iş yerlərinin yara-
dılması, istehsalat mədəniyyətinin
yüksəldilməsi, əmək şəraitinin yax-
şılaşdırılması və əməyin mühafizəsi
istiqamətində davamlı tədbirlər hə-
yata keçirilir. 

28 aprel – Ümumdünya Əməyin
Mühafizəsi Günü ərəfəsində Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyinin təşkilatçılığı ilə əməyin
mühafizəsi ilə əlaqədar tədbirlərin
keçirilməsinə başlanılıb. 
    21 fevral 2014-cü il tarixdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində tikintidə işlərin keyfiy-
yətlə aparılması və təhlükəsizlik
tədbirləri ilə bağlı keçirilən müşa-
virədə əməyin mühafizəsi üzrə ix-
tisasartırma kurslarının təşkil olun-
ması barədə verilən tapşırıqların
icrası məqsədilə Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində əməyin

mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik
üzrə bilik səviyyəsinin artırılmasına
dair kursa başlanılıb.
    Aprelin 21-dən keçirilən bilik -
artırma kursuna “Gəmiqaya Mineral
Sular”, “Bərəkət Qida Məhsulları”,
“Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye
Kompleksi”, “Gəmiqaya Kərpic
Kompleksi”, “Gəmiqaya Mebel
Fabriki”, “Naxçıvan Sement Zavo-
du”, “Cahan Sənaye Kompleksi”,
“Gəmiqaya Sənaye Kompleksi”,
“Dizayn Mebel İstehsalı”, “Ləzzət
Qida Sənaye”, “Şərab-2 Yeddilər
ASK”, “Naxçıvan Duz İstehsalı”
Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyətlə-
rinin və “Hilal” Ət və Süd Məhsul-
ları İstehsalı Müəssisəsinin əməyin
mühafizəsi üzrə 15 mütəxəssisi cəlb
edilib. 
    7 gün davam edəcək kursda

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyi yanında Dövlət
Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin
əməkdaşları   tərəfindən istehsalat
və sənaye sahələrində işçilərin
sağlam və təhlükəsiz şəraitdə iş-
ləmələrini təmin etmək, texniki
təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi
normaları, qaydaları və standart-
larına əməl olunmasına nəzarəti
gücləndirmək və sair mövzular
tədris olunacaq. Həmçinin Naxçı-
van Muxtar Respublikası Fövqə-
ladə Hallar Nazirliyinin, Proku-
rorluğunun və Səhiyyə Nazirliyinin
nümayəndələri tərəfindən kursda
müvafiq olaraq istehsal sahələrində
texniki təhlükəsizlik qaydaları
haqqında, əməyin mühafizəsi
və təhlükəsizlik tədbirlərinin gö -

rülməməsi nə görə məsuliyyət, sağ-
lam sanitariya-gigiyena şəraitinin
yaradılması, baş verən qəzalar za-
manı zərərçəkənə ilk tibbi yardımın
göstərilməsi ilə bağlı tədbirlər haq-
da məlumatlar veriləcək, iştirak-
çılara əməyin mühafizəsinə dair
bukletlər təqdim ediləcək.
    Yekunda kurs iştirakçılarının  bi-
likləri yoxlanılacaq.
    28 Aprеl – Ümumdünya Əməyin
Mühafizəsi Günü münasibətilə is-
tehsalat xüsusiyyətləri nəzərə alın-
maqla müəssisələrdə əməyin mü-
hafizəsi, norma və qaydaları üzrə
biliklərin, peşəkarlığın artırılması
məqsədilə  seminarların keçirilmə-
sinə də başlanılıb. Belə ki, aprelin
22-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Dövlət Energetika Agentliyində
“Bədbəxt hadisələrin qarşısını bir-

likdə alaq” mövzusunda maariflən-
dirici seminar keçirilib.
    Seminarda Naxçıvan Muxtar
Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmə-
tinin əməkdaşları bədbəxt hadisə-
lərin və peşə xəstəliklərinin qarşı-
sının alınması, sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraitinin yaradılması ilə bağlı
məruzələrlə çıxış ediblər. Tədbir
iştirakçılarını maraqlandıran suallar
cavablandırılıb və seminar iştirak-
çılarına əməyin mühafizəsinə dair
bukletlər təqdim edilib.
    Seminarlar davam etdirilir.
    Məlumat üçün qeyd edək ki,
əməyin mühafizəsi sahəsinə dair 4
mövzuda videoçarx hazırlanaraq
Naxçıvan Dövlət Televiziyasında
nümayiş etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü
münasibətilə tədbirlər keçirilir

    Aprelin 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tsuquo Takahaşi ilə
görüşmüşdür.
    Qonağı salamlayan Ali Məclisin Sədri Azərbaycan-Yaponiya əlaqələrinin 1991-ci ildə
qurulduğunu xatırlatmış, 2000-ci ildən ölkəmizdə Yaponiya, 2005-ci ildən isə Yaponiyada
Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyətə başladığını bildirmişdir.
    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Yaponiya arasındakı münasibətlərdən
bəhs edən Ali Məclisin Sədri kənd təsərrüfatı, təhsil, turizm və digər sahələrdə qarşılıqlı
əlaqələrin mövcud olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Ali Məclisin Sədri Tsuquo Takahaşinin
səfərinin Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Yaponiya arasındakı əlaqələ -
rin inkişafı baxımından səmərəli olacağına əminliyini bildirmiş, ona işlərində uğurlar
arzulamışdır.
    Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən Tsuquo Takahaşi ölkələrimiz arasında siyasi,
iqtisadi, mədəniyyət və digər sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini bildirmişdir. Səfir
diplomatik fəaliyyəti dövründə ölkəmizlə, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd etmişdir.
    Görüşdə əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik
Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır Sayı: 73 (20.974)

23 aprel 2014-cü il, çərşənbə

    Yaponiyanın Azər-
baycandakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri
Tsuquo Takahaşi Nax-
çıvan Muxtar Respub-
likasına səfəri çərçi-
vəsində aprelin 22-də
muxtar respublikanın
tarixi-mədəni abidə-
ləri, mədəniyyət və
səhiyyə müəssisələri
ilə tanış olmuşdur. Əs-
habi-Kəhf ziyarətgahı ilə tanışlıqdan
sonra qonaq “Naxçıvanqala” Tarix-
Memarlıq  Muzey Kompleksində və
“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq
Muzeyində olmuş, Möminə xatın
məqbərəsini ziyarət etmişdir. Səfirə
məlumat verilmişdir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ərazisi dün-
yanın ən qədim insan məskənlərindən
biridir. Buna görə də bu ərazidə zən-
gin mədəniyyət və memarlıq nümu-
nələri yaradılmışdır. “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi,
“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq
Muzeyi, Möminə xatın məqbərəsi
Naxçıvan mədəniyyətini və tarixini
özündə əks etdirən mühüm tarixi
abidələrdəndir.
    Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə
tanışlıq zamanı bildirilmişdir ki, bu
səhiyyə müəssisəsi bir çox xəstəlik-
lərin müalicəsində əhəmiyyətli şəfa
ocağıdır.  Buna görə də hər il dün-
yanın müxtəlif ölkələrindən bura
müalicə üçün xeyli insan gəlir.
    Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqə-
ladə və səlahiyyətli səfiri Tsuquo
Takahaşi gəzintidən sonra mətbuata

açıqlamasında Naxçıvan haqqında
təəssüratlarını bildirmişdir. Naxçıvana
ikinci səfəri olduğunu qeyd edən
səfir bildirmişdir ki, ilk dəfə Naxçı-
vana muxtar respublikanın yaradıl-
masının 90 illik yubileyinin qeyd
olunması münasibətilə keçirilən tən-
tənəli mərasimdə iştirak etmək üçün
gəlmişdir. 
    “Həmin vaxt Naxçıvanı geniş ta-
nımaq imkanım olmamışdı. Lakin
budəfəki ikigünlük səfərim Naxçıvan
haqqında, onun sosial-iqtisadi inkişafı
və bu inkişafın yaratdığı turizm po-
tensialı haqqında geniş məlumatlar
əldə edəcəyimə imkan verəcəkdir.
Bu gün tanış olduğum həm tarixi-
mədəni abidələr, həm də səhiyyə
müəssisələrində yaradılan infrastruk-
tur məndə geniş təəssürat yaratdı.
Və mən bu təəssüratlarımı ölkə mdə
də bölüşəcəyəm”, – deyən səfir ümid-
var olduğunu bildirmişdir ki, Naxçı-
vanın bütün sahələrdə əldə etdiyi
mövcud potensial yaxın gələcəkdə
əməkdaşlığımızın daha da genişlən-
məsinə imkan verəcəkdir. 
                                Xəbərlər şöbəsi

Səfir Naxçıvanın tarixi abidələri, mədəniyyət 
və səhiyyə müəssisələri ilə tanış olmuşdur
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    Kredit alıb iş-güc sahibi
olmaq, gün-güzəran qurmaq
iqtisadi inkişafın bir yolu
kimi çoxdan məlumdur. Cə-
miyyətin inkişafı ilə insan
tələbatlarının genişlənməsi
bəzən elə bir mərhələyə çatır
ki, bu zaman iqtisadi fəa-
liyyət subyektləri və ya əha-
linin müəyyən təbəqələri
mövcud tələbatlarının ödə-
nilməsi üçün iqtisadi resurs-
lar mövcud olduğu halda,
çatışmayan maliyyə resurs-
larını məhz kreditlər hesa-
bına təmin edə bilirlər. Əgər
diqqət etsək, burada iqtisadi
resurslar və buna müvafiq
olaraq maddi nemətlərin
mövcud olması ilk şərt kimi
qoyulmuşdur. Başqa cür ola
da bilməz. Ona görə də kre-
ditləşmənin aparılması üçün
ilk olaraq bazarın tələbatla-
rını ödəyəcək həcmdə isteh-
sal və xidmət potensialının
yaradılması, ödəniş qabiliy-
yətli istehlak səviyyəsi tələb
olunur. Məhz buna görə də
kredit mexanizminin, xüsu-
sən uzunmüddətli kreditləş-
mənin iqtisadi artımın dina-
mikasının yüksək olduğu in-
kişaf etməkdə olan ölkələrdə
daha geniş yayıldığı təsadüfi
deyildir. Ölkəmizdə də cə-
miyyətin bütün sahələrində
olduğu kimi, iqtisadi sahədə
də bərqərar olmuş sabitlik
şəraitində müxtəlif məqsəd-
lərlə verilən uzunmüddətli
kreditlərin həcmi əhalinin
real tələbatlarına mütənasib
olaraq ildən-ilə artmaqdadır. 
    Kreditləşmə təminatlılıq,
qaytarılma, müddətlilik və
məqsədlilik prinsipləri əsa-
sında aparılaraq, son nəti-
cədə, cəmiyyətdə maddi ne-
mətlərin və xidmətlərin həc-
minin artırılmasına xidmət
edir. Bəziləri kreditləri yalnız
biznesin qurulması və ya ge-
nişləndirilməsi üçün istifadə
edildiyini düşünsə də, müasir
dövrdə kommersiya, isteh-
lak, ipoteka, kənd təsərrüfatı
kreditləri və sair geniş ya-
yılmış, hətta ölkələr də bir-
birlərindən və beynəlxalq
təşkilatlardan müəyyən iq-

tisadi layihələrin həyata ke-
çirilməsi üçün kreditlər alır-
lar. Beləliklə, kredit dedikdə
müasir dövrdə müəyyən iq-
tisadi, sosial və siyasi məq-
sədlərə çatmaq üçün dövlət
tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlər sistemi başa düşü-
lür. Bu istiqamətdə aparılan
işlərin davamlılığı və qarşı-
lıqlı etibarlılığı isə, şübhəsiz,
ölkədə hökm sürən dayanıqlı
sabitlikdən çox asılıdır. 
    Ümumiyyətlə, iqtisadi sa-
bitlik təkcə kredit münasi-
bətlərinə deyil, ölkədəki sı-
ğorta və maliyyə münasi-
bətlərinə də ciddi təsir edib,
yeni iş yerlərinin açılması,
xarici ticarətin genişlənməsi
ilə nəticələnir, mühüm yeni
istehsal və xidmət sahələri-
nin yaradılması ilə özünü
göstərir. Bu, cəmiyyətin in-
kişafının elə bir məqamıdır
ki, iqtisadi fəaliyyətin ge-
nişləndirilməsi üçün əlverişli
mühit yaradıldıqda əhali və
bütün iqtisadi subyektlər
bundan dərhal bəhrələnmək
və yeni bazar imkanlarını
dəyərləndirmək üçün rəqa-
bətə girirlər. Təbiətdə olduğu
kimi, cəmiyyətdə də sabitlik
havası hökm sürdüyü və
buna uzunmüddətli zəma-
nətlər olduğu bir şəraitdə
isə uzaq perspektivə yönəl-
miş proqnozların verilməsi
asanlaşır ki, bu da həm kre-
dit verənin, həm də kredit
alanın öz işini qurmasına
imkan verir. 
    Kreditlərin növləri çoxdur
və hazırda ölkəmizdə müx-
təlif məqsədlər üçün bir çox
növdə kreditlər verilməkdə-
dir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da bu sahə is-
tehsal və xidmət sahələrinin
genişləndirilməsi, yeni iş
yerlərinin açılması və ən
mühümü, əhali gəlirlərinin
artırılması ilə paralel olaraq
ildən-ilə genişlənir. Sənaye,
kənd təsərrüfatı və xidmət
sahələrində kiçik biznesin
genişləndirilməsi üçün ve-
rilən mikrokreditlərdən və
əhalinin istehlak tələbatının
ödənilməsi üçün nəzərdə tu-

tulan müxtəlifhəcmli istehlak
kreditlərindən əlavə, müxtəlif
mənbələrdən, o cümlədən
Sahibkarlığa Kömək Fondu
tərəfindən kifayət qədər uzun
dövrləri əhatə edən, eyni za-
manda güzəştli faizlərlə
müxtəlif məbləğlərdə kre-
ditlər verilməkdədir. Bu da
hazırkı mərhələdə, yəni mux-
tar respublikada hərtərəfli
inkişaf və intibah proseslə-
rinin vüsət aldığı bir dövrdə

daha vacibdir. Çünki əhalinin
həyat səviyyəsinin daim yük-
səldilməsi dövlətin əsas məq-
sədlərindəndir. Bu isə öz nə-
ticəsini hər ötən il verilən
kreditlərdə göstərməkdədir.
Təkcə 2013-cü ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yeni
biznes sahələrinin yaradıl-
ması və mövcud iş yerlərinin
genişləndirilməsi məqsədilə
kredit qoyuluşlarının həcmi
84 milyon manatdan çox ol-
muşdur. Verilmiş kreditlərin
sahə strukturuna baxdıqda
görürük ki, onların 38,6 faizi
sənaye məhsulu istehsalına,
33 faizi kənd təsərrüfatının
inkişafına, 12,9 faizi ev tə-
sərrüfatlarının genişləndiril-
məsi və istehlaka yönəldil-
miş, 2,8 faizi ipoteka məq-
sədilə sərf edilmişdir. Kredit
verilməsinin dinamikasına
nəzər saldıqda isə 2012-ci
ildə və ondan əvvəlki illərlə
müqayisədə digər sahələrlə
yanaşı, ipoteka məqsədli kre-
ditlərdəki dinamik artım diq-
qəti cəlb edir. Kreditləşmə
fəaliyyətində özəl bankların
və qeyri-bank kredit təşki-
latlarının xüsusi çəkisindəki
böyük üstünlük isə real sek-
torla banklar arasındakı yük-
sək təminatlılıqdan xəbər
verir ki, bu da sektorda döv-
lət tənzimlənməsinin əhə-
miyyətini bir daha ortaya
qoyur. Muxtar respublikada
kreditləşmə sahəsində belə
inkişafı əhali gəlirlərinin art-
ması ilə yanaşı, hər şeydən
əvvəl, iqtisadi sahədəki
sabitliklə əlaqələndirmək
mümkündür. 
    İnsan tələbatları sonsuzdur
və cəmiyyətimiz inkişaf et-
dikcə onlar da genişlənir. Bu
tələbatların hər cür vasitə
ilə, o cümlədən uzunmüddətli
kreditlər verilməsi yolu ilə
ödənilməsi isə xalqın dövlətə,
dövlətin də öz xalqına verdiyi
dəyər, qarşılıqlı inam və eti-
barın göstəricisidir. Bunu ya-
radıb, bütün tərəflərə zəmanət
verən iqtisadi sabitlik, əslin-
də, cəmiyyətdə hər kəsə ve-
rilən bir kreditdir. 

- Əli CABBAROV

   “Yol mədəniyyət, iqtisadiyyat, bir sözlə,
həyat deməkdir”, – deyən ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol
oynayan avtomobil yollarının yenidən qu-
rulmasına başlanılmışdır. Bu sahədə işlər
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir.
     “Azərbaycan Respublikasında avtomobil yol-
ları şəbəkəsinin yeniləşməsinə və inkişafına dair
(2006-2015-ci illər) Dövlət Proqramı”na uyğun
olaraq, muxtar respublikamızda da yol-nəqliyyat
kompleksinin yeniləşdirilməsi və beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində mü-
hüm tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin bir
hissəsini də magistral yolların yenidən qurulması
təşkil edir. Artıq muxtar respublikamızda magistral
yolların çoxu yenidən qurulmuşdur. Naxçıvan-
Sədərək, Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil
yolu və bu magistral yolları birləşdirən Naxçıvan
dairəvi avtomobil yolu yenidənqurma işlərindən
sonra istifadəyə verilmişdir. Dairəvi avtomobil
yolu Naxçıvan şəhərinin girişindəki Əliabad qə-
səbəsindən başlanıb Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanı istiqamətində Naxçıvan-Culfa magistral
avtomobil yoluna birləşir ki, bu da ağırtonnajlı
yük maşınlarının şəhərə daxil olmadan hərəkətinin
təmin olunmasına imkan verir. 
     2012-ci il may ayının 30-da muxtar respub-
likamızda səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev Böyük İpək Yolunun bir
hissəsi olan Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil
yolunun açılışında iştirak etmiş, muxtar respub-
likada digər sahələrdə olduğu kimi, yol infra -
strukturunun yeniləşməsi istiqamətində də görülən
işləri yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Bu
yolun açılması Naxçıvanda böyük yol-nəqliyyat
layihələrinin icrasının təzahürüdür. Biz iki il
bundan əvvəl Naxçıvan-Sədərək avtomobil yo-
lunun açılışını qeyd etmişik. Gözəl, dördzolaqlı,
rahat yoldur. İndi Naxçıvan-Culfa magistral
yolunun açılışını qeyd edirik. Bu vaxta qədər,
ya bu arada dairəvi yol tikilibdir. Beləliklə,
Naxçıvan tranzit mərkəzə çevrilməkdədir”.  
    Ölkə başçısı yol-nəqliyyat kompleksinin ye-
niləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini
bildirmişdir: “Növbəti dövrlərdə Naxçıvanın
yol-nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdi-
rilməsi üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Yeni
yol layihələri icra edilir. İndi kənd yollarına
üstünlük verilir. Çünki magistral yollara gəl-
dikdə onların, demək olar ki, bütün para-
metrləri icra edilir. Kənd yollarının tikintisi
növbəti illərdə başa çatmalıdır. Beləliklə, həm
magistral, həm dairəvi, həm də kəndləri, bütün
yaşayış məntəqələrini birləşdirən yollar yüksək
səviyyədə olmalıdır”. 
    Yol-nəqliyyat infrastrukturunun bərpası və
yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən
kompleks tədbirlər uğurla davam etdirilmiş,
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin müvafiq sə-

rəncamlarına uyğun olaraq, Çeşməba-
sar-Boyəhməd, Təzəkənd-Çalxanqala-
Qıvraq dairəvi avtomobil yolu, Hacı-
var-Vayxır-Sirab yolu yenidən qurularaq
istifadəyə verilmişdir. 

Son illər muxtar respublikamızda yol-
nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdi-
rilməsi istiqamətində həyata keçirilən
mühüm layihələr sırasında olan Naxçı-
van-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun

yenidən qurulması da başa çatdırılmış, tikinti
işləri zamanı yol yatağı genişləndirilmiş, yolun
hərəkət hissəsinin eni bəzi yerlərdə 17 metrə
çatdırılmışdır. Muxtar respublikada reallaşdırılan
mühüm infrastruktur layihələrindən biri olan
Naxçıvan-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun
üzərində körpülər, beton-selötürücülər və su
keçidləri də inşa edilmişdir. Ümumi uzunluğu
88,8  kilometr olan yolda tikinti işləri keyfiyyətlə
aparılmış, iki  il müddətində başa çatdırılmışdır.
Müasir tələblər səviyyəsində qurulan yolda nəq-
liyyatın təhlükəsiz hərəkəti təmin edilmişdir. 
    Bu il aprelin 7-9-da muxtar respublikamızda
səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev Naxçıvan-Şahbuz-Batabat magistral av-
tomobil yolunun açılışında iştirak etmiş, muxtar
respublikada digər sahələrdə olduğu kimi, yol
infrastrukturunun yeniləşməsi istiqamətində
görülən işləri də yüksək qiymətləndirmişdir.
    Naxçıvan-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun
yenidən qurulmasını Şahbuz rayon sakinləri
minnətdarlıq hissi ilə qarşılayır, bu quruculuq
tədbirini onlara göstərilən davamlı dövlət qay-
ğısının nəticəsi hesab edirlər. 
    Ayrınc kənd sakini Məhərrəm İsmayılov:
    – Son illər muxtar respublikamızda həyata
keçirilən genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərindən
Şahbuz rayonuna da xeyli pay düşmüş, ayrı-
ayrı yaşayış məntəqələrində təhsil, səhiyyə, mə-
dəniyyət müəssisələri, kənd mərkəzləri tikilib
istifadəyə verilmişdir. Ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin muxtar respublikamıza səfəri zamanı
Naxçıvan-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun
istifadəyə verilməsi hər bir rayon sakini kimi,
məni də sevindirir. Çünki bu layihələrin həyata
keçirilməsi bölgə iqtisadiyyatının inkişafında
mühüm rol oynamaqla yanaşı, yük və sərnişin-
daşıma xidmətinin yüksək səviyyədə qurulma-
sına, maşın və mexanizmlərin, eləcə də avto-
mobillərin istismar müddətinin uzadılmasına
da səbəb olacaq. 
    Şahbuz şəhər sakini Ramiz Cəlilov Naxçı-
van-Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun yenidən
qurulmasından sonra ərazisi dağlıq və dağətəyi
zonadan ibarət olan Şahbuz rayonunun turizm
imkanlarından istifadə etməyə geniş imkanlar
açılacağını, nəticə etibarilə, muxtar respubli-
kamıza gələn qonaqların rahatlığının təmin
olunacağını bildirdi.
    Şahbuz şəhər sakini Daşqın Alməmməd -
ov: – “Abad yurd yolundan bəlli olar” deyiblər.
Muxtar respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində
olduğu kimi, Şahbuz rayonunda da həyata
keçirilən, insanların rahatlığına və firavan
yaşamasına hesablanmış kompleks quruculuq
tədbirləri güclü və qüdrətli dövlətimizin
iqtisadi inkişafının göstəricisi, insanlara gös-
tərilən dövlət qayğısının daha bir bariz nü-
munəsidir. Bizə bu şəraiti yaradan, rahatlığı-
mızın təmin olunması üçün mühüm tədbirlər
həyata keçirən dövlətimizə minnətdarlığımızı
bildiririk.

- Kərəm HƏSƏNOV

Yol-nəqliyyat infrastrukturunun yeniləşməsi 
istiqamətində həyata keçirilən kompleks 

tədbirlər öz bəhrəsini verir

Davamlı dinamik inkişafa nail olmaq hər bir ölkədə
yeridilən iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biridir.

Bu baxımdan iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi vasitəsi
kimi səmərəli kreditləşmə mexanizminin təmin edilməsi
mühüm istehsal və xidmət sahələrinin fəaliyyətinin canlanması,
əhali gəlirlərinin artırılması və alınmış kreditlərin qaytarılma
imkanlarının genişləndirilməsi ilə nəticələnərək belə məqsədlərə
çatmağa xidmət edir. Çox məsuliyyətli və eyni zamanda ol-
duqca vacib olan kreditləşmə bu zaman öz zəmanətini
dövlətin iqtisadi və sosial həyatda yaratmış olduğu sabitlikdən
alır. Və beləliklə, zəncirvari bir proses kimi davamlı sabitlik
kreditlərin, uzunmüddətli kreditləşmə isə daha uzaq gələcəyə
yönəlmiş stabil inkişafın zəmanətçisi kimi qarşıya çıxır. 

İqtisadiyyat

Uzunmüddətli kreditləşmə
iqtisadi sabitliyin bəhrəsidir

  Nахçıvаn şəhərində fəаliyyət
göstərən “Ləzzət Biskvit və Şo-
kolad Fabriki” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətində yeni is-
tehsal sahəsi  fəaliyyətə başla-
mışdır. Sаhibkаrlıq fəаliyyətinin
inkişаfınа yаrаdılаn şərаitdən,
göstərilən dövlət qаyğısındаn
bəhrələnən bu müəssisə üçün
ayrı-ayrı iş otaqlarından ibarət
inzibаti binа, istеhsаl sahəsi və
digər yardımçı binalar tikilib
istifаdəyə vеrilmişdir. Daxili ba-
zarın tələbatına uyğun müxtəlif
çeşiddə unlu-qənnadı məmu-
latları istehsalı sahəsinin ya-
radılması və əlavə işçi qüvvəsi-
nin cəlb olunması istiqamətində

işlər davam etdirilmiş, yağlı və
şəkərli tərkibdə peçenye isteh-
salına başlanılmışdır. 

    Burada fəаliyyət göstərən vafli

istehsalı sahəsində
Türkiyənin “For-
ma makina LTD”,
“Ar-Can”, “Al-
per” və “Makrev”,
peçenye istehsalı
sahəsində isə Tür-
kiyənin “Pek ma-
kina LTD” firma-
larının istеhsаlı,
istehsal gücü sa-
atda 300-350 ki-
loqram оlаn və

kompüterlə idarəetmə mərkəzi ilə
təmin edilmiş müasir texnoloji ava-
danlıqlar qurаşdırılmış, istеhsаl prо-
sеsi аvtоmаtlаşdırılmışdır.  

    Bаzаr iqtisаdiyyаtının tələblərinə
uyğun yüksəkkеyfiyyətli məhsul
istеhsаlı ilə yаnаşı, məhsulun еkоlоji
cəhətdən təmiz şərаitdə qаblаşdı-
rılmаsı dа diqqət mərkəzində sах-
lаnılır. Vanilli, çiyələkli, bananlı,
kakaolu, südlü, meyvəli, fındıqlı,
şokoladlı tərkibdə istеhsаl оlunаn
müxtəlif çеşiddə vafli 15, 30, 35,
200, 230, 290 qramlıq, peçenye isə
“Möminə xatın”, “İnci”, “Südlü”,
“Ləzzət”, “Məktəbli”, “Balam”,
“Yubiley”, “Naxçıvan”, “Çay vaxtı”,
“Fiqur” adları ilə 600 qramlıq, 2
və 5 kiloqramlıq, yağlı və şəkərli
tərkibdə istehsal tarixi, saxlanma
şəraiti və istifadə müddəti göstərilən

tаrаlаrdа qаblаşdırılır.
    Müəssisədə Türkiyə istehsalı
müasir texnoloji avadanlıqlarla tə-
min olunmuş laboratoriya fəaliyyət
göstərir, xammal və hazır məhsul-
ların keyfiyyətinə ciddi nəzarət
edilir. Hazır məhsullar müəssisənin
bаlаnsındаkı mаşınlаrlа Nахçıvаn
şəhərində və аyrı-аyrı yаşаyış mən-
təqələrində fəаliyyət göstərən ticаrət
оbyеktlərinə paylаnılır. 
    Bu müəssisənin yaradılması yeni
iş yerlərinin açılmasına da səbəb
olmuşdur. Fabrikdə hаzırdа yüksək
əməkhаqqı və хüsusi gеyim fоr-
mаlаrı ilə təmin edilmiş 30 nəfərə
yaxın işçi çalışır.  

- K.HƏSƏNOV

Yeni istehsal sahəsi fəaliyyətə başlayıb
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    YUNESKO bəşəriyyətin sosial
və mədəni inkişafında kitabın əvəz-
siz rolunu qiymətləndirmək məq-
sədilə 1995-ci ildə 23 apreli Ümum-
dünya Kitab və Müəllif Hüquqları
Günü elan etmişdir. Bu gün
2001-ci ildən etibarən hər il ölkə-
mizdə də qeyd edilir.

    Kitab və müəlliflik bir-biri ilə
ayrılmaz əlaqədə, daimi təmasda
olan və bir-birini tamamlayan an-
layışlardır. Müəlliflik hüququ ya-
radıcılıq anlayışı ilə bağlıdır. Bu
hüquq mədəniyyətin və biliklərin
uzaq keçmişindən bəhrələnən məh-
suludur. Azərbaycanda kitab nəşri-
nin, eləcə də müəlliflik anlayışının
tarixi çox qədimdir. Xalqımız tərə-
findən yaradılan qədim əmək mah-
nıları, əfsanələr, rəvayətlər, qəhrə-
manlıq dastanları əvvəllər şifahi
formada yayılmış, sonralar isə daş,
ağac, gil üzərinə köçürülərək bu
günümüzə gəlib çatmışdır. Orta əsr-
lərdən başlayaraq görkəmli Azər-
baycan şairləri öz şeirlərinin sonunda
poetik adlarını işlətməklə müəlliflik
hüququnun ilkin səmərəli qorunma
formasını yaratmışlar.
    Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev ölkəmizdə ki-
tab mədəniyyətinə, nəşriyyat işinə,
kitabların yaradıcıları olan müəl-
liflərə hər zaman xüsusi diqqət və
qayğı göstərmişdir. Hələ ötən əsrin
70-ci illərindən başlayaraq ümum-
milli liderimizin rəhbərliyi ilə Azər-
baycanda mətbəə və nəşriyyat sa-
hələri yenidən qurulmuş, kitab nəşri
geniş vüsət almış, yaradıcı insanlar
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunmuşlar.
Müstəqillik illərində də dahi
şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə kitab nəşri
və müəlliflik hüququ sahəsində ar-
dıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş,
1996-cı ildə “Müəlliflik hüququ və
əlaqəli hüquqlar haqqında”, 1998-ci
ildə “Kitabxana işi haqqında”,
2000-ci ildə “Nəşriyyat işi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının qa-
nunları qəbul edilmiş, bu sahədə
zəngin qanunvericilik bazası yara-
dılmışdır. Ölkəmiz “Müəllif hüquq-
ları haqqında” Ümumdünya Kon-
vensiyasına qoşularaq geniş bey-
nəlxalq əməkdaşlığa da başlamışdır.
Ulu öndər kitab nəşrinə yüksək qiy-
mət verərək demişdir: “Kitab nəşri
hər bir ölkənin, xalqın mədəniy-
yətində, ümumiyyətlə, mənəvi-ic-
timai həyatında çox görkəmli yer
tutur. Ona görə də hər birimiz ki-
tablara borcluyuq”.
    Bu gün Azərbaycanda kitab nəşri
və kitabxanaların fəaliyyətinin güc-
ləndirilməsi, o cümlədən müəllif
hüquqlarının qorunması sahəsində
ardıcıl işlər görülür. Ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən bu
sahədə uğurlu addımlar atılır. Dövlət
başçısının imzaladığı “Azərbaycan
Respublikasında kitabxana-infor-
masiya sahəsinin 2008-2013-cü il-
lərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqra-
mı”, “Azərbaycanda kitabxanaların
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haq-
qında”, “Azərbaycan dilində latın
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında” sərəncamlar
görülən işlərin miqyasını daha
da genişləndirmişdir. Bu sahədə
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
də mühüm tədbirlər görülür. Son
illər fond tərəfindən tariximiz, mə-
dəniyyətimiz, xalq yaradıcılığımız,
musiqimiz, xalçalarımız, muğam-
larımız, bir sözlə, mədəni irsimizlə
bağlı nəşr olunan kitablar, elektron
daşıyıcılar zəngin elmi və mədəni
potensialımızın dünyada tanıdıl-
ması, xalqımızın müəlliflik hüqu-
qunun beynəlxalq aləmdə qorun-
ması istiqamətində həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlərdir. Aparılan
işlərin bəhrəsi olaraq xalqımızın
zəngin mədəniyyətinin və tarixinin
ən gözəl inciləri YUNESKO tərə-
findən bəşəriyyətin qeyri-maddi
mədəni irs siyahısına daxil edil-

mişdir. Son illər Azərbaycan yazı-
çılarının əsərlərinin beynəlxalq
kitab yarmarkalarında, sərgilərdə
nümayiş olunması da bu sahədə
əldə olunan müsbət nəticələrdən
xəbər verir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında kitab nəşri və müəllif hü-

quqlarının qorunması istiqamətində
görülən işlərin əhatə dairəsi get-
dikcə genişlənir. Son illər kitab-
xanalarımızın təmir olunması, yeni
inşa olunmuş binalara köçürülməsi,
maddi-texniki bazanın möhkəm-
ləndirilməsi, elektron kitabxanaların
yaradılması, nəşriyyatların müasir
çap avadanlıqları və yeni bina ilə
təmin edilərək istifadəyə verilməsi
kitab nəşrinin sürətləndirilməsinə,
müəlliflərin azad və maneəsiz fəa-
liyyətinə hərtərəfli imkanlar aç-
mışdır. Bu məqsədlə həyata keçi-
rilən tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq
Naxçıvan şəhərində Kitab Evi fəa-
liyyətə başlamış, 2012-ci ildə Nax-
çıvan Muxtar Respublika Kitab-
xanasının binası əsaslı şəkildə ye-
nidən qurulduqdan sonra istifadəyə
verilmiş, elektron kitabxananın təq-
dimatı olmuşdur. Ötən il isə Nax-
çıvan Dövlət Universitetində və
Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasının Naxçıvan Bölməsində
elektron kitabxanalar istifadəyə
verilmişdir. Bundan başqa, muxtar
respublikada məhdud fiziki imkanlı
şəxslər üçün də kitabxanalar fəa-
liyyət göstərir. Belə ki, Məhdud
Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzində
yaradılan audio və elektron kitab-
xana sistemi bu baxımdan mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 
    Muxtar respublikada kitabxana-
ların maddi-texniki bazasının güc-
ləndirilməsi ilə yanaşı, kitab fond-
larının zənginləşdirilməsi istiqamə-
tində də ardıcıl tədbirlər həyata ke-
çirilir. “Azərbaycan dilində latın qra-
fikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2004-cü
il 12 yanvar tarixli Sərəncamına
əsasən nəşr olunan 400 mindən
artıq elmi və bədii ədəbiyyat muxtar
respublikanın kitabxanalarına pay-
lanmışdır. İstər Naxçıvan şəhərində,
istərsə də ucqar dağ kəndlərində
kitabxana işinin müasir tələblər sə-
viyyəsində qurulması insanların ki-
taba olan marağını artırmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin qayğı və hi-
mayəsi sayəsində nəşr olunmuş
“Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Nax-
çıvan Abidələri Ensiklopediyası”,
“Naxçıvan xanlığı”, “Naxçıvan ta-
rixi atlası”, “Naxçıvan folkloru”,
“Naxçıvan teatrının salnaməsi”,
“Naxçıvan milli geyimləri”, “Gənc -
liyimiz – gələcəyimiz”, “Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti və Naxçı-
van”, “Naxçıvanda arxeoloji təd-
qiqatlar”, “Nuh Peyğəmbər, dünya
tufanı və Naxçıvan”, “Naxçıvan
tikmələri”, “Naxçıvan mətbəxi”,
“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin
birinci cildi tariximizi və milli də-
yərlərimizi öyrənmək üçün dəyərli
elmi mənbələrdir.
    Bəşəriyyətin elmi və mədəni in-
tibahı insanların yaradıcı təfəkkü-
rünün məhsuludur. Bu mənada
Ümumdünya Kitab və Müəllif Hü-
quqları Günü hər kəsin diqqətini
kitabların müəllif hüquqlarının qo-
runmasına cəlb etməlidir. Xalqımıza
Əcəmi Naxçıvani, Bəhruz Kəngərli,
Mirzə Cəlil, Hüseyn Cavid, Məm-
məd Səid Ordubadi, Məmməd Araz,
İslam Səfərli və digər görkəmli ya-
radıcı şəxsiyyətlər bəxş edən Nax-
çıvan torpağında əqli mülkiyyət ya-
radıcılarının hüquqlarının qorunması
sahəsindəki zəngin ənənələr bu gün
də davam və inkişaf etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

    Tədbirlər planında muxtar res-
publikanın mədəniyyət müəssisə-
lərində sərgilərin yaradılması, oxucu
konfranslarının təşkili və başqa bu
kimi tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
    Abbasqulu ağa Bakıxanovun zən-
gin və hərtərəfli irsini öyrənmək,
əsərlərinin nəşri tarixini tədqiq
etmək həmişə alimlərimizi və təd-
qiqatçılarımızı düşündürmüşdür.
Onun həyat və yaradıcılığı həm öy-
rənmək baxımından zəngin material
verir, həm də zəruri tədqiqat tələb
etdiyi üçün əhəmiyyətlidir.
    Hələ bu böyük şəxsiyyətin sağ-
lığında müasirləri A.S.Qriboyedov,
A.Bestujev-Marlinski, V.K.Küxül-
beker, A.Çavçavadze, N.Barataşvili,
İ.F.Paskeviç, F.Bodenştedt, T.L.Zab-
lotski onun haqqında yüksək fikirlər
söyləmişlər. Bu fikirlər “Müasirləri
Bakıxanov haqqında” (1959 və
1975) kitabında toplanmışdır.
    Ensiklopedik  alimin ədəbi-
elmi, fəlsəfi irsinin nəşri və təd-
qiqinə çoxdan başlanmışdır.
1833-cü ildə onun elmi əsərlərin-
dən fars dilinin qrammatikasına
aid “Qanuni-Qüdsi”nin farsca ori-
jinalı İranda daş basmaxanasında,
1841-ci ildə isə həmin əsərin rus
dilində tərcüməsi Tiflisdə nəşr olun-
muşdur. Bundan başqa, 1846-cı
ildə “Kafkaz” qəzetində “Gülüs-
tani-İrəm” əsərindən bir hissə dərc
edilmişdir. Ədibin bir sıra elmi
oçerkləri də o dövrün mətbuat or-
qanlarında çap olunmuşdur.
    A.Bakıxanovun bədii əsərlərin-
dən “Kitabi-Əsgəriyyə”ni Mirzə
Əbülhəsən bəy Nəzirov (Zövi)
1861-ci ildə Peterburqda Azərbaycan
dilinə aid tərtib və nəşr etdiyi mün-
təxəbatında nəşr etmişdir. A.Bakı-
xanov irsini öyrənən tədqiqatçılar
rus mənbələrində maraqlı məlumat-
lara rast gəlirlər.
    “Kafkaz” qəzetinin 1846-cı ildə
işıq üzü görmüş ikinci nömrəsində
akademik B.A.Dorn və M.Brossenin
“Gülüstani-İrəm” haqqında yazdıq-
ları rəy çap olunmuşdur. Professor
İ.Berezinin “Dağıstan və Zaqafqa-
ziya üzrə səyahət” (1849), Qakst-
hauzenin “Zaqafqaziya ölkəsi”
(1854), akademik Dornun “Kaspi”
(1875), alman professor Karl Koxun
“Şərqə səyahət” (1847), F.Bodenş-
tedin “Şərqdə minbir gün” (1850),
fransız qraf Syuzannenin “Səyahət
xatirələri” (1845) əsərlərində də
A.Bakıxanova aid maraqlı məlu-
matlara rast gəlinir.
    Ceyhun Hacıbəyli 1928-ci ildə
“Jurnal Ariatik”də dərc etdirdiyi
“A.Bakıxanov” məqaləsi ilə onu
fransız oxucularına tanıtmağa
çalışmışdır. 
    A.Bakıxanov irsinin nəşri və təd-
qiqi keçən əsrin 40-cı illərində diq-
qəti daha çox cəlb etməyə başla-
mışdır. 1944-cü ildə ensiklopedik
alimin anadan olmasının 150,
1947-ci ildə isə vəfatının 100 illiyi
qeyd edilərkən onun haqqında elmi-
kütləvi məqalələr, oçerklər yazıl-
mışdır. Görkəmli Azərbaycan ədə-
biyyatşünası Firidun bəy Köçərlinin
(1863-1920) “Azərbaycan ədəbiy-
yatı” kitabı üçün yazdığı oçerk bu
illərdə yenidən nəşr olunmuşdur.
    Tanınmış Azərbaycan ədəbiy-
yatşünasları H.Araslı, M.Rəfili,
F.Qasımzadə, Ə.Ağayev, M.Sultan -
ov, Ə.Seyidzadə və başqaları böyük
alimin irsinin tədqiqində, əsərlərinin

çapa hazırlanmasında dəyərli xid-
mətlər göstərmişlər.
    Azərbaycanın görkəmli filosofu
Heydər Hüseynovun A.Bakıxanov
haqqında yazdığı irihəcmli elmi
məqalələr xüsusilə diqqəti cəlb
edir. Alimin 1947-ci ildə Azərbay-
can Elmlər Akademiyasının “Xə-
bərlər”ində çap olunmuş “A.Ba-
kıxanovun əxlaq nəzəriyyəsi” adlı
elmi məqaləsi çox dəyərlidir. H.Hü-
seynov ilk dəfə olaraq A.Bakıxan -
ovun “Təhzibül-əxlaq” əsərini təhlil
etmiş və böyük alimin əxlaq nə-
zəriyyəsi haqqında yeni fikirlər
söyləmişdir. H.Hüseynov öz elmi
məqaləsində qeyd edir ki, A.Bakı-
xanov qədim yunan filosoflarının
əxlaq nəzəriyyələrini, digər tərəf-
dən, Şərq ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələri olan Sədinin, Ha-
fizin və başqalarının əxlaq haq-
qındakı baxışlarını tədqiq edərək
bir sıra maraqlı və orijinal elmi-
fəlsəfi mülahizələr irəli sürmüşdür.
İlk dəfə olaraq böyük maarifçinin
estetik-fəlsəfi baxışlarını işıqlan-
dıran bu məqalə 1949-cu ildə ayrıca
kitabça şəklində nəşr edilmişdir.
    Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim
Feyzulla Qasımzadənin A.Bakıxan -
ov irsinin tədqiqindəki müstəsna
xidmətlərini xüsusilə qeyd etmək
lazımdır. Alim A.Bakıxanov haq-
qında 15-dən çox məqalə çap et-
dirmiş və A.Bakıxanova həsr etdiyi
kitab 1956-cı ildə nəşr olunmuşdur.
Bu kitab A.Bakıxanovun ədəbi irsini
öyrənmək baxımından çox qiymət-
lidir. Monoqrafiya 1958-ci ildə rus
dilinə də tərcümə edilmişdir.
    1944-cü ildə “Azərbaycan mək-
təbi” jurnalında görkəmli dilçi-
alim Ə.Dəmirçizadənin çap olun-
muş “Birinci Azərbaycan dilçisi”
adlı məqaləsində böyük alimin bu
sahədəki fəaliyyətinə nəzər salın-
mışdır. Fəlsəfə elmləri doktoru,
professor Ənvər Əhmədovun A.Ba-
kıxanovun əsərlərində məntiqi fi-
kirlərin şərhinə həsr olunmuş mə-
qalələri də maraqlı tədqiqatların
nəticəsidir. Filosof Ə.Əhmədovun
A.Bakıxanova həsr etdiyi mono -
qrafiya 1989-cu ildə “Elm” nəş-
riyyatında çap olunmuşdur.
    Ədəbiyyatşünas-alim Hidayət
Əfəndiyevin A.Bakıxanovun bədii
əsərlərinin nəşri ilə bağlı irihəcmli
məqaləsi də ədibin yaradıcılığını
öyrənmək baxımından dəyərlidir.
Bu məqalə 1963-cü ildə nəşr olun-
muş “Azərbaycan bədii nəsrinin
tarixindən” kitabında işıq üzü
görmüşdür.
    Tanınmış alim Əbülfəz Xələf -
ovun 1966-cı ildə yazdığı “Azər-
baycanda kitabxana irsinin tarixin-
dən (1828-1850)” adlı geniş elmi
məqaləsində böyük maarifçinin ki-
tabxanası və bu kitabxanadakı zən-
gin kitablar haqqında məlumat ve-
rilir. A.Bakıxanov haqqında N.Kə-
rəmovun azərbaycanca “Qüdsinin
səyahəti” (1983), G.Bakıxanovanın
rusca “Qüdsi haqqında etüdlər”
(1984) kitabları da maraq doğuracaq
elmi əsərlərdəndir.
    Bədii ədəbiyyatımızda A.Bakı-
xanovun obrazının  yaradıldığı əsər-
lər də mövcuddur. Xalq şairləri Qa-
bilin “Dostlar” və Nəriman Həsən-
zadənin “Zümrüd quşu” poemala-
rında böyük şairin obrazı canlandı-
rılmışdır. Fəlsəfə doktoru Vəli Hə-
bibbəylinin 1993-cü ildə “Gənclik”
nəşriyyatında işıq üzü görmüş “Ab-

basqulu ağa Bakıxanov” kitabı da
sanballı tədqiqiat əsəri hesab oluna
bilər.
    A.Bakıxanov haqqında müxtəlif
illərdə “Şərq qapısı” qəzetində də
məqalələr çap olunmuşdur. Şair
Hüseyn Razinin “Görkəmli alim
və yazıçı” məqaləsi qəzetin 21
iyun 1969-cu il tarixli sayında
çap olunmuşdur. Bu məqalə haq-
qında məlumata Əməkdar jurnalist
İttifaq Mirzəbəylinin tərtib etdiyi
“Qüdsi əbədiyyəti” (2011-ci il)
kitabında da rast gəlirik. Bu ki-
tabda son illər görkəmli alim haq-
qında nəşr olunmuş kitablar, Ba-
kıxanovların şəcərəsi, alim haq-
qında müasirlərinin fikirləri, onun
haqqında rus dilində mənbələr,
hərbi fəaliyyəti və sair öz əksini
tapmışdır. Bu kitabın və 2008-ci
ildə nəşr olunmuş “Bakıxanovların
ekran təcəssümü” kitabının ərsəyə
gəlməsində böyük alim və yazı-
çının nəslinin tanınmış nümayən-
dəsi, Bakı Musiqi Akademiyasının
professoru, Xalq artisti Tofiq Ba-
kıxanovun xidmətləri böyükdür.
Kitablarda Xalq artistinin arxiv
sənədlərindən istifadə edilmişdir. 
   A.Bakıxanovun əsərləri kitab ha-

lında dəfələrlə nəşr edilmişdir. Bu
sahədə qocaman ədəbiyyatşünas-
alim və tərcüməçimiz Məmmədağa
Sultanovun xidmətləri əvəzsizdir.
A.Bakıxanovun “Bədii əsərləri”
(1964 və 1973), “Hind əfsanəsi”
(1957 və 1972) və başqa kitabları
onun tərtibi, tərcüməsi, müqəddi-
mələri, şərh və lüğətləri ilə oxuculara
təqdim olunmuşdur. Müstəqillik il-
lərində A.Bakıxanovun əsərləri latın
qrafikası ilə kütləvi şəkildə nəşr
edilmişdir.
    A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm”
əsərinin 1970-ci il nəşrində mü-
qəddimə rus, Azərbaycan və ingilis
dillərində verilmiş, mətn isə fars
dilində nəşr olunmuşdur. Böyük ali-
min Əsrarül-məlaküt (“Kainatın sir-
ləri”) əsəri ilk dəfə olaraq 1986-cı
ildə ərəb dilindən Azərbaycan dilinə
tərcümə edilərək kitab halında
nəşr edilmişdir. Əsəri ərəbşünas-
alim Sənubər Atakişiyeva tərcümə
etmişdir. 
    Böyük ensiklopedik alim, yazıçı
və şairin elmi və bədii irsinə maraq
bu gün də böyükdür. A.Bakıxanovun
elmi və bədii əsərləri bu gün də ak-
tuallığını və müasirliyini qoruyub
saxlayır. Azərbaycan xalqı üçün də-
yərli əsərlər miras qoymuş A.Bakı-
xanovun xatirəsi bu gün də ehtiramla
yad edilir. Qısa, lakin mənalı ömür
sürmüş böyük alim və şəxsiyyətin
əsərlərinin tədqiqinə və nəşrinə hə-
mişə ehtiyac duyulacaqdır. A.Bakı-
xanov ensiklopedik biliklərə malik
bir şəxsiyyət kimi tarix, poeziya,
arxeologiya, filologiya, astronomiya,
fəlsəfə, coğrafiya, etika, pedaqogika
ilə müntəzəm məşğul olmuşdur. Ya-
zını mərhum akademik Fuad Qa-
sımzadənin 2000-ci ildə nəşr olun-
muş “Qüdsi haqqında düşüncələr”
kitabındakı bu fikirlə bitirmək is-
tərdim: “A.S.Puşkin Lomonosovun
ensiklopedik yaradıcılığını, gördüyü
çoxtərəfli, əhatəli işləri nəzərə alıb
onu “bizim universitetimiz” adlan-
dırmışdı. Belə bir tarixi rolu bizim
üçün, Azərbaycan xalqı üçün,
türk dünyası üçün Abbasqulu ağa
Bakıxanov oynamışdır. O, “bizim
universitetimizdir”.

Əli RZAYEV  

O, bizim universitetimizdir
    Bu il ölkəmizdə xalqımızın ictimai-mədəni fikir tarixinin böyük nümayəndəsi, maarif-
çi, ensiklopedik yaradıcılıga malik alim, “Qüdsi” təxəllüslü şair və yazıçı Abbasqulu ağa
Bakıxanovun anadan olmasının  220 illiyi qeyd olunur.
    Azərbaycan Republikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Abbasqulu ağa
Bakıxan ovun 220 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 12 fevral 2014-cü il tarixli Sə-
rəncamında deyilir: “Ensiklopedik biliyə və əhatəli dünyagörüşünə malik şəxsiyyət kimi
Abbasqulu ağa Bakıxanov elmin, mədəniyyətin ən müxtəlif sahələrinə aid zəngin bir irs
yaratmışdir. Xalqın həyatında əsaslı dəyişikliklərə yol açmış maarifçilik ideyalarının bər-
qərar olmasında onun mühüm xidmətləri vardır. Azərbaycanın tarixi keçmişinin müasir dünya elmi səviyyə-
sində yeni, sistemli tədqiqi mərhələsi Bakıxanovun adı ilə sıx baglıdır”. Abbasqulu ağa Bakıxanovun 220 il-
lik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir.

23 aprel Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günüdür

Abbasqulu ağa Bakıxanov – 220

Elmi və mədəni intibahın carçısı



    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında xalq teatrlarının fəaliyyətinə
ciddi diqqət yetirilir. Burada məq-
səd muxtar respublika sakinlərinin
mədəni istirahətini təşkil etməklə
yanaşı, həm də istedadlı insanların
üzə çıxarılması, gənc mədəniyyət
işçilərinin, gələcək aktyorların ye-
tişdirilməsidir. Şahbuz rayonun-
dakı xalq teatrı da  yeni yaradılan
teatrlardandır. Onu da qeyd edək
ki, xalq teatrı Şahbuz Rayon Mə-
dəniyyət Evinin dram kollektivinin
bazası əsasında yaradılmışdır.
1950-ci illərdə yaradılmış dram
dərnəyi illər ərzində püxtələşərək
dram kollektivi şəklində geniş
fəaliyyət göstərmiş, rayon tədbir-
lərində, müsabiqə və festivallarda
iştirak etmiş, kiçik səhnə əsərlərini
ərsəyə gətirərək tamaşaçılar qar-
şısında çıxış etmişdir.
    Ötən əsrin sonlarındakı məlum
hadisələrdən sonra mədəniyyət sa-
həsindəki durğunluq bu kollek-
tivdən də yan keçməmişdir. Son

illər muxtar respublikada mədə-
niyyətin inkişafına göstərilən dövlət
qayğısı nəticəsində Şahbuzda da
mədəni həyat xeyli canlanmışdır.
Dram dərnəyi öz fəaliyyətini bərpa
edərək bir sıra tamaşalar hazırla-
mışdır. Dram dərnəyinin fəaliy-
yətində 2011-ci il uğurlu il kimi
yadda qalır. Belə ki, kollektiv
Ü.Hacıbəylinin “Ər və arvad” üç-
pərdəli musiqili komediyasına səh-
nə həyatı verir. Bir həftə əvvəlcə-
dən vurulan afişaları oxuyan rayon
sakinlərinin əksəriyyəti həmin gün
mədəniyyət evinə axışır.  Kollektiv
sübut edir ki, hər hansı bir tamaşa
ilə səhnəyə çıxmağa hazırdır. Bu
tamaşadan sonra dram kollektivinə
“Xalq teatrı” adı verilir. 2012-ci
ildə M.S.Ordubadinin “Beş ma-
natlıq gəlin”, 2013-cü ildə Zülfüqar
Hacıbəyovun “Evliykən subay”
musiqili komediyalarını tamaşa-
çılara təqdim edən xalq teatrı öz
repertuarını genişləndirməyə çalışır.
Onu da qeyd edək ki, xalq teatrı

daha çox  musiqili komediyalara
üstünlük verir.  
    Hazırda teatr Ü.Hacıbəylinin
“O olmasın, bu olsun” musiqili
komediyasının stolarxası məşq-
lərini aparır.
    Xalq teatrının uğur qazanma-
sında quruluşçu rejissor Ramiz
Cəlilovun, musiqi tərtibatçısı,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar mədəniyyət işçisi Çingiz
Haqverdiyevin böyük əməyi var.
İfaçılardan  Azadə Əsgərova, İlahə
Şəfiyeva, Tahirə Hacıyeva, Səadət
Abdinova, Fazilə Məmmədova,
Zərifə Qələndərova, Hava Quli-
yeva, Çingiz Haqverdiyev, Gündüz
Kəlbiyev, Şahin Nəbiyev, İsa Qə-
ləndərov, Əkrəm Baxşəliyev, Ni-
had Hüseynov, Şahin Orucov və
Aslan Məmmədovun adlarını çəkə
bilərik. Onu da qeyd edim ki,
kollektivin əməyi dövlətimiz tə-
rəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Ötən ay kollektivin üzvü Azadə
Əsgərova  Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin Sə-
rəncamı ilə “Rəşadətli əməyə
görə” nişanı ilə təltif olunmuşdur.    
    Beləcə, çoxdan bəri rayonla-
rımızda tamaşaçı nəfəsinə həsrət
qalan tamaşa salonlarımız yenidən
canlanır. Bunun üçünsə xalq te-
atrlarının yaradılması ideyasını
irəli sürən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədrinə
minnətdarıq. Onun sayəsində,
bütövlükdə, xalq yaradıcılığımızı
sistemli şəkildə, mərhələ-mərhələ
əxz etməyə, bu ulu yurdun qədim
tarixini gənc nəslə öyrətməyə
nail oluruq.

Şahbuz rayonundakı xalq teatrı yeni
tamaşalar sorağında

    Naxçıvan Dövlət Universitetində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Voleybol Fede-
rasiyasının təşkilatçılığı ilə “Zərərli
vərdişlərə “yox” deyək, həmişə sağlam
olaq” devizi altında voleybol yarışı ke-
çirilib. Yarış başlanmazdan əvvəl uni-
versitetin tərbiyə işləri üzrə prorektoru,
professor Məmməd Rzayev və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Voleybol Fede-
rasiyasının sədr  müavini Aydın Mir-
zəyev çıxışlarında bildiriblər ki, ölkə-
mizdə idman sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan muxtar respublikada da öz

bəhrəsini verməkdədir. Çıxış edənlər
bölgədə gənclərə və idmana göstərilən
dövlət qayğısından, idman sahəsində
qazanılan uğurlardan, idmanın kütlə-
viliyinin təmin olunması, tələbələrin
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili kimi
zəruri məsələlərdən də danışıblar. 
    Sonra voleybol yarışına start verilib.
    Culfa rayonunun və Naxçıvan Dövlət
Universitetinin oğlanlardan ibarət vo-
leybol komandaları arasında keçən
gərgin yarış 3:1 hesabı ilə Naxçıvan
Dövlət Universiteti komandasının qə-
ləbəsi ilə başa çatıb. Oyunun sonunda
iştirakçılara hədiyyələr təqdim edilib. 

Mina QASIMOVA

Voleybol yarışı 

    8 komandanın – Şərur, Sədərək, Şah-
buz, Kəngərli, Babək, Ordubad, Culfa
və Naxçıvan futbolçularının olimpiya
sistemi ilə mübarizə apardığı birincilikdə
komandalar 4 yaş qrupu üzrə təşkil
edilmişdi. 2000, 2001, 2002 və 2003-
2004-cü illər təvəllüdlü uşaqlarla yanaşı,
yuxarıda adlarını sadaladığımız bölgə-
lərin 7 və 9-cu sinif şagirdlərindən
ibarət komandaları da mübarizəyə rəng
qatıblar. Ümumilikdə, hər zona 6 ko-
manda ilə birincilikdə mübarizə aparıb. 
    İlk olaraq, 2000-ci il təvəllüdlü gənc
futbolçuların final oyunu daha maraqlı
alınıb. Belə ki, Şərur və Şahbuz ko-
mandalarının görüşünün əsas və əlavə
vaxtı 0:0 başa çatıb və qalib penalti
zərbələrində müəyyənləşib. Bu mərhə-
lədə daha dəqiq oynayan şərurlular rə-
qibini 3:2 hesabı ilə məğlub etməklə
yarışı öz yaş qruplarında birinci pillədə
başa vurublar. Azarkeşlər 2002-ci il tə-
vəllüdlü futbolçuların final görüşündə
Şərur-Naxçıvan qarşılaşmasına şahidlik
ediblər. Bu dəfə Naxçıvan şəhərinin
komandası şərurlu həmkarlarından daha
üstün olub. Oyunun gedişatında Şərur
komandası hesabda 2:0 öndə olsa da,
bunu sonadək qoruya bilməyib – 2:3.

Ümumiyyətlə, turnirə iddialı hazırlaşan
Şərur futbolçuları 2001 və 2003-
2004-cü il təvəllüdlülərin finalında da
oynamağa haqq qazanıblar. 2001-ci il
təvəllüdlü gənc şərurlu futbolçular fi-
nalda Naxçıvan şəhərinin komandasını
6:1, 2003-2004-cü il təvəllüdlü futbol-
çular isə həlledici matçda Kəngərlini
5:0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmaqla
yarışın qalibi adını qazanıblar.
    Məktəblilər kubokuna gəlincə, VII
və IX sinif şagirdlərinin mübarizə apar-
dığı birincilikdə 8 rayon öz komandası
ilə gücünü göstərib. VII siniflərin fina-
lında yenə Şərur məktəbliləri üstün ol-
duqlarını nümayiş etdiriblər. Onlar Nax-
çıvan şəhərinin komandasını 6:2 hesabı
ilə məğlub edərək turnirin qalibi olublar.
Elə IX sinif şagirdləri də həmyerlilərinin
uğurlarını təkrarlayıblar. Şərurlu mək-
təblilər yenə finalda Naxçıvan şəhərinin
məktəblilərini 1:0 hesabı ilə məğlub
ediblər.
    Qeyd edək ki, turnirin qalibi olan
komandalar may ayında Bakıda keçi-
riləcək Azərbaycan çempionatının final
mərhələsində iştirak etmək hüququ
qazanıblar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Meydanda peşəkarları yeniyetmələr əvəzlədi

  Ötən həftə Naxçıvan Muxtar Respublikasının futbol həvəskarları daha bir
turnirə şahidlik etdilər. Bu dəfə yaşıl meydanlara peşəkar futbolçular yox,
bu yolda əmin addımlarla irəliləmək istəyən yeniyetmə məktəblilər çıxdılar.
İlk olaraq qeyd edək ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2005-2015-ci illərdə Azərbaycanda futbolun inkişafına dair
Dövlət Proqramı”na əsasən, son illərdə muxtar respublikada bu idman
növünün inkişafı üçün bir sıra tədbirlər görülüb. Bu günlərdə Azərbaycan
Futbol Federasiyaları Assosiasiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi Azərbaycan çempionatının
Naxçıvan üzrə zona birinciliyinə yekun vurulub. 

Görkəmli rus teatrşünası Stanislavski yazırdı ki, teatr asıl-
qandan başlayır. Bu sözdə həqiqət var. Professional teatrların

təməlində dram dərnəkləri və xalq teatrları dayanır. Bugünkü
Naxçıvan teatrı da müstəsna deyil. Çünki bu sənəti yaşadanlar
yalnız səhnə fədailəri deyil, həmçinin xalqın özüdür. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının 125 illik yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdə demişdir:
“Naxçıvan teatrı da, necə deyərlər, quru yerdən yaranma mış,
özündən əvvəl formalaşmış ənənələrə istinad etmişdir. Bu diyarda
dünyəvi teatrın yaranmasına təsir göstərən ən mühüm amillərdən
biri min illər boyu formalaşmış xalq teatrı olmuşdur. Əməklə
bağlı oyun və rəqslər, mövsüm bayramları, Novruz mərasimləri,
aşıq-ozan sənəti, müxtəliftipli meydan-tamaşa növləri xalq teatrının
əsasını müəyyən etmiş, milli teatrın gələcək inkişafı üçün möhkəm
zəmin yaratmışdır. Bütün bunlar isə, öz növbəsində, dünyəvi
peşəkar teatr sənətinin yaranması ilə nəticələnmişdir”.
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    Uşaqlar üçün körpəlikdən beyinlərinə həkk
olunan mənzərələr, yaddaşlarında qalan sözlər
çoх önəmlidir. Uşağa nələri təbliğ etsən, o da
əvəzində bunu qaytaracaq: necə ki deyiblər: “Nə
tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına”.  

     İnsanoğlunun  gələcək həyatının təməli körpəlikdən
qoyulur. Bu təməl nə qədər möhkəm, nə qədər
etibarlı olarsa, övladlarımız psixoloji cəhətdən nə
qədər sağlam böyüdülsələr, onların gələcəyi cəmiy-
yətimiz üçün o qədər bəhrəli olar. Bu isə güclü
tərbiyə ilə mümkündür. Dünya inkişaf edir: texno-
logiya, əyləncə, təlim, təhsillə birlikdə, düşüncə tər-
zimiz də sürətlə dəyişir, inkişaf edir. İnkişafa xidmət
edən, sosiallığı inkişaf etdirən ünsürlərdən biri də
televiziyadır. Bu gün müхtəlif telekanalları izləmək
imkanımız var. Təəssüflər olsun ki, bu imkandan
çox vaxt bəzi böyüklər də düzgün istifadə etmir.
Məsələn, bəzi valideynlər var ki, günün yarısını
serial izləməyə həsr edirlər; bu serialları uşaqlar da
izləyir və təsir altına düşürlər. Valideynlərinin hiss-
həyəcanlarını müşahidə edən uşaqlar hətta bunu öz
həyatlarında tətbiq də etməyə başlayırlar. Belə
olduqda əsəblər sarsılır, gərginlik yaşanır. Uşaqlar
film seyr edə bilərlər, lakin bu filmlər mütləq uşaqlar
üçün çəkilən filmlər olmalıdır. Belə filmlər yaşa
uyğun tərzdə lentə alınmaqla  balalarımıza mehriban
davranış, хeyirхah olmaq, dostlara kömək etmək,
canlıları incitməmək, heyvanlara sevgi kimi yüksək
insani duyğular aşılayır, onlara dərsləri yaхşı oхumaq,
çoхlu çalışmaq tərbiyə edir, ən əsası isə bütün
bunların sonunda uğurun necə əldə olunduğunu və
daha bir çoх vacib məsələləri göstərir. 
    Uşaqların düşüncə şəklini formalaşdıran ən ümdə
ünsür cizgi filmləridir. Cizgi filmləri uşağın fikir
dünyasına nüfuz etmək baxımından ən önəmli
vasitədir. Nağılların unudulmağa üz tutduğu, kitab
oxumaq vərdişinin getdikcə azaldığı, insan əlaqələrinin
zəiflədiyi bir dövrdə uşaqlarımız bir çox şeyi gündə
ən azı 2-3 saatlarını sərf etdikləri televiziyadan öy-
rənirlər. Uşağın üç yaşında zəngin bir xəyal gücünə
sahib olduğunu, dörd yaşında isə davamlı ətrafını
tanıma səyində olduğunu nəzərə alaraq, qeyd edə
bilərik ki, bu dövrlərdə uşaqlar özlərinə prototip
olaraq seçdikləri televiziyadakı cizgi film qəhrə-

manlarını gündəlik həyatlarına və oyunlarına tətbiq
etməyə başlayırlar. Son zamanların ən populyar cizgi
filmlərindən olan “Kayu”, “Pepe”, “Leliko”, “Maşa
və ayı” cizgi filmlərinə nəzər salaq. Bu cizgi filmləri
dünya səviyyəsində məşhur olsalar da, hərəsi öz öl-

kəsinin milli dəyərlərini əks etdirir. “Leliko” və
“Pepe” cizgi filmlərində yer alan halaylar (yallılar),
türk xalq musiqisi bizim uşaqların çoxuna tanışdır.
Bizim milli musiqimiz haqqında isə uşaqlar o qədər
məlumatlı deyillər. Nəinki uşaqlar, bəzi valideynlər
belə, bizim cizgi filmlərimizdən xəbərsizdirlər. 2008-
ci ilin sen t yabrında Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə
birgə Azərbaycan cizgi filmləri toplusunu hazırlayıb.
Azərbaycan animasiyasının 75 illiyi münasibətilə
işıq üzü görən DVD disklərinə müxtəlif illərdə
çəkilmiş və Azərbaycan dilində bərpa olunmuş 9
film daxildir. Bundan başqa, müxtəlif internet sayt-
larında yerləşdirilən və milli dəyərlərimizi nümayiş
etdirən Azərbaycan cizgi filmləri – “Cavanşir”,
“Çətin məsələ”, “Humayın yuxusu”, “Kitabi-Dədə
Qorqud”, “Basat və Təpəgöz”, “Şah və xidmətçi”,
“Tık-tık xanım”, “Balaca çoban” və sair kimi cizgi
filmlərini övladlarımıza seyr etdirə bilərik. 
    Milli dəyərlərimizi nümayiş etdirən digər va-
sitələr nağıllar, hekayələr, qaravəllilər və lətifələrdir.
Bunlar xalqımızın zəngin yaradıcılığının bir qis-
midir. Bu gözəl sənət nümunələrində Azərbaycanın
tarixi, ictimai əlaqələri, xalqımızın arzu və diləkləri
ilə birlikdə etiqadı, milli dəyərlərimiz yer almışdır.
Xalqın fantaziyasının rəngbərəng istiqamətlərini
özündə əks etdirən nağıllar körpələrimizin dü-
şüncəsinin inkişafında böyük rola malikdir. Na-
ğıllarımızın mövzu rəngarəngliyi imkan verir ki,
hər körpənin zövqünə uyğun nağıl seçək.
    Azərbaycan nağıllarını www.nagillar.com kimi
internet saytlarından istifadə etməklə səsli şəkildə
uşaqlarımıza dinlədə bilərik. Mənəvi sərvətləri-
mizdən biri olan Azərbaycan xalq nağılları körpə
balalarımızı milli dəyərlərimizlə tanış etmək ba-
xımından əhəmiyyətlidir.
    Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, gələcəyimizi
sağlam və güclü etməksə öz əlimizdədir.

- Nərgiz İSMAYILOVA 

Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına...

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektorluğu, 

professor-müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı
Komitəsi Əhməd Əhmədova, qardaşı
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vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Oruc

Həsənli və institutun kollektivi Əhmədovlar 
ailəsinə, əzizləri

ABBASIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Mədət, Xeyrulla və Zəfər Abbasquliyev qardaşları

Əhməd Əhmədova, qardaşı
ABBASIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.

İdman

Bu barədə düşünək

    Azərbaycan Respublikası gömrük
orqanları arasında təşkil olunan futzal
üzrə növbəti birincilikdə birinci və ikinci
turun oyunları arxada qalıb. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının
91-ci, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin yaradılmasının
22-ci ildönümünə həsr olunan yarışda
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin komandası “B”
qrupunda mübarizə aparıb. Qeyd edək
ki, 16 komandanın mübarizə apardığı
ənənəvi yarışda bu dəfə “A” qrupunun
oyunları Qazaxda, “B” qrupunun oyunları
isə bu günlərdə İsmayıllıda baş tutub.
    Qrup oyunlarında Bakı Baş Gömrük
İdarəsinin komandası ilə (“BBGİ”) bə-
rabərə qalan (3:3) və digər rəqiblərinə
böyük üstünlüklə qalib gələn koman-
damız yarışın dörddəbir final mərhələ-
sində “Astara”nı (Astara Gömrük İda-
rəsi) mübarizədən kənarlaşdırıb: 8:0. 

    Qrup oyununda “sülh”ə razılaşan
“Naxçıvan” və “BBGİ” komandaları fi-
nalın bir addımlığında yenidən üz-üzə
gəliblər. Erkən final kimi də dəyərlən-
dirilən qarşılaşmada Naxçıvan gömrük-
çüləri matçın 10-cu dəqiqəsində Aynar
İsmayıl ovla önə keçib. Birinci hissənin
tamamında Kamil Hacıyev və Vilayət
Mehralıyev hərəyə bir dəfə fərqlənməklə
fərqi üç topa çatdırıblar. Rəqib futzalçı-
ların bütün cəhdləri ikinci hissədə də
nəticəsiz qalıb. Əvəzində Asif Eyvazov
yekun nəticəni müəyyən edib: 4:0. 
    Final qarşılaşması ümummilli lideri -
mizin doğum günündə – may ayının
10-da Bakı şəhərindəki ABU ARENAda
keçiriləcək. Həlledici oyunda “Naxçı-
van” və “HNBGİ” (Hava Nəqliyyatında
Baş Gömrük İdarəsi) komandaları üz-
üzə gələcəklər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti

Naxçıvan gömrükçüləri finaldadır

- Sara ƏZİMOVA


