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Aprelin 26-da Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun rəsmi
açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva, o
cümlədən dünyanın 140 ölkəsindən dəvət olunmuş qonaqlar mərasimdə iştirak ediblər.

2014-cü il sentyabrın 26-da BMT Baş Məclisinin 69-cu sessiyasında Sivilizasiyalar
Alyansının VII Qlobal Forumunun 2016-cı ildə Bakıda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. 

“İnklüziv cəmiyyətlərdə birgəyaşama: çağırış və məqsəd” devizi altında keçirilən Foruma
BMT-yə üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, xarici işlər nazirləri, siyasi liderlər, tərəfdaş
qurumlar, beynəlxalq və regional təşkilatların nümayəndələri, özəl sektor, incəsənət, media və
akademiyaların təmsilçiləri, donor təşkilatlar və fondlar daxil olmaqla, çoxlu qonaq qatılıb. 

Forumun açılışında Prezident İlham Əliyev nitq söyləyib.  
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz Əl-Nasir bu Forumu

qəbul etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq edib.
Forum işini plenar və bölmə iclasları, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının yüksək səviyyəli

toplantısı ilə davam etdirir.

Rəsmi xronika

    Göründüyü kimi, keyfiyyət
ölkə mizdə iqtisadi inkişafın sə-
mərəliliyinin artırılmasında əsas
meyar kimi qəbul olunur. Buna
görə də daxili bazarın və isteh-
lakçıların hüquq və mənafelərinin
qorunması istiqamətində təsərrüfat
subyektlərində istehsal edilən və
idxal olunan məhsulların keyfiy-
yətinə dövlət nəzarəti işi hər za-
man diqqət mərkəzində saxlanılır.
Bu məsələlər isə Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericilik akt-
larında geniş şəkildə təsbit olunur.
Belə ki, Azərbaycan Respublika-
sının Konstitusiyasının müvafiq
maddələri, eləcə də  Mülki, İnzi-
bati Xətalar və Cinayət məcəllələri
insanların istehlakçı kimi hüquq-
larının qorunmasına qanuni şərait
yaradır. 
    Bundan başqa, “Аzərbаycаn
Rеspublikаsındа ticаrət, məişət
və digər növ хidmət (iş görülməsi,
хidmət göstərilməsi) Qаydаlаrı”,
“Yeyinti məhsulları haqqında”,
“Reklam haqqında”, “Əhalinin
sağlamlığının qorunması haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası qa-
nunları da istehlakçıların hüquq-
larının müdafiəsi istiqamətində
qəbul edilmiş normativ-hüquqi

aktlardır.
    İstehlakçıların hüquqlarının
müdafiəsini nəzərdə tutan ayrı-
ayrı dövlət proqramlarının, qa-
nunların, qərar və qaydaların ai-
diyyəti orqanlar tərəfindən lazımi
şəkildə icrasının daim diqqət mər-
kəzində saxlanılması bu işin mux-
tar respublikamızda da tam də-
qiqliklə təmin edildiyindən xəbər
verir. 
    2016-cı ilin I rübü ərzində
keyfiyyətə dövlət nəzarəti istiqa-
mətində həyata keçirilən tədbirlərə
diqqət yetirsək, bu sahədə görülən
işlərin əhəmiyyəti haqda dolğun
təsəvvür yaranar. Belə ki, isteh-
lakçıların hüquqlarının qorunması,
daxili bazara nəzarət və keyfiy-
yətin yüksəldilməsi sahəsində ve-
rilən tapşırıqların və qarşıya qo-
yulmuş vəzifələrin icrası məqsə-
dilə 17 ərzaq və qeyri-ərzaq məh-
sullarının satışı obyektində mo-
nitorinq  aparılıb, ümumi dəyəri
4809,49 manat olan istehlak müd-
dəti bitmiş məhsullar ticarət döv-
riyyəsindən çıxarılıb.
    Aparılan monitorinqlər zamanı
ticarət obyektlərində aşkar olun-
muş nöqsanlara nəzarət olunmaqla
Azərbaycan Respublikası İnzibati

Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq
5 sahibkar barəsində, ümumilikdə,
6500 manat məbləğində inzibati
cərimə tətbiq olunub. 
    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası İqtisadiyyat Nazirliyi tərə-
findən istehlak bazarında satışda
olan ərzaq məhsullarının key-
fiyyətinə və təhlükəsizliyinə
nəzarət ilə bağlı lazımi tədbirlər
görülür. Bu məqsədlə 2016-cı ilin
birinci rübündə 133 hаldа idхаl,
356 hаldа yеrli istеhsаl mаllа-
rındаn nümunələr götürülərək
“İstehlak Mallarının Ekspertizası
Mərkəzi” MMC-nin laboratori-
yasında təhlil edilib, aparılan la-
boratoriya müayinələri zamanı
məhsullarda hər hansı keyfiyyət
və təhlükəsizlik göstəricilərinin
normativ-texniki sənədlərin tə-
ləblərinə uyğun olmaması halları
aşkarlanmayıb. Yəni keyfiyyət
və təhlükəsizlik göstəriciləri nor-
mativ-texniki sənədlərin tələb-
lərinə uyğun olub. 
    Yеrli istehsalın genişləndiril-
məsi və istеhsаlçılаrın mənаfе-
lərinin qоrunmаsı da diqqətdə
saxlanılıb. Ticаrət, хidmət və is-
tеhsаl müəssisələrinin sаhibkаr-
lаrınа rəqаbətqаbiliyyətli məhsul
istеhsаlı və yеrli məhsullаrın sа-
tışınа üstünlük vеrilməsi istiqа-
mətində mеtоdiki tövsiyələr ve-
rilib. Artıq sahibkarlar tərəfindən,
xüsusilə yeyinti məhsullarının la-
zımi keyfiyyətdə istehsalına, on-
ların saxlanma şəraitinə riayət
olunmasına, daşınmasına və sa-
tışına, istehlakçılara göstərilən

xidmət səviyyəsinin xeyli dərə-
cədə yaxşılaşdırılmasına nail olu-
nub. Məhsulun tarladan süfrəyə,
istehsalçıdan istehlakçıya çatdı-
rılmasında bütün tələblərə riayət
olunur ki, bu da Naxçıvan əhali-
sinin ekoloji cəhətdən təmiz, key-
fiyyətli və etibarlı ərzaq təminatı
deməkdir.
    Bu gün muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən ixrac potensiallı
40 müəssisədə istehsal olunan ix-
racyönümlü məhsullar Türkiyə,
Ukrayna, Qazaxıstan, Gürcüstan,
Belarus, Litva, Türkmənistan, Ru-
siya və İran kimi ölkələrə göndə-
rilir. Naxçıvandan xaricə ixrac
edilən əmtəələr arasında elektrik
enerjisindən tutmuş mineral sulara,
dekorativ daş məhsullarından av-
tomobillərə, tikinti materialların-
dan sementə, mebel məhsulları-
nadək çox sayda hazır məhsul
vardır. 
    Muxtar respublikada istehsal
olunan məhsulların ixracının sti-
mullaşdırılması, onların xarici ba-
zarlara çıxışının təmin edilməsi
məqsədilə 2016-cı ilin ötən döv-
ründə 29 hаldа mənşə sеrtifikаtı
verilib.
    Göründüyü kimi, muхtаr rеs-
publikаmızda nəinki əhalinin sağ-
lamlığı, təhlükəsizliyi naminə
keyfiyyətli məhsul istehsalı, həm-
çinin Naxçıvanın iqtisadi baxım-
dan inkişaf etmiş bir diyara çev-
rilməsi, istehlakçıların hüquqla-
rının qorunması istiqamətində də
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada məhsulların keyfiyyət və təhlükəsizlik
göstəricilərinə xüsusi diqqət yetirilir

    İstehlakçı hüquqlarının qorunması Azərbaycan dövlətinin prio-
ritet vəzifələrindəndir. Hazırda ölkəmizdə bütün sahələrdə keyfiyyət
göstəricilərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqa-
mətində ciddi tədbirlər görülür. Bu gün Azərbaycanda daxili
bazarın formalaşdırılması və istehlakçı hüquqlarının qorunması
istiqamətində qarşıya qoyulan əsas vəzifə əhalinin istehlak
mallarına olan tələbatını maksimum səviyyədə yerli istehsal
hesabına yüksəkkeyfiyyətli məhsullarla təmin etməkdən ibarətdir. 

Sayı: 76 (21.486)

27 aprel 2016-cı il, çərşənbə

    Muxtar respublikamızda həyata keçirilən
tikinti-quruculuq tədbirləri Naxçıvan şəhərini
də əhatə edir. 

     Son illərdə muxtar respublikanın paytaxtında
çoxsaylı inzibati və yaşayış binaları tikilib və
ya yenidən qurulub, şəhər sakinlərinin, qonaqların
rahatlığını təmin etmək üçün yeni park və
istirahət məkanları yaradılıb. Belə ünvanlardan
biri də Naxçıvan şəhəri, “İstiqlal” küçəsində ti-
kintisi aparılan Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar
Parkıdır. Aldığımız məlumata görə, parkın ərazisi
2880 kvadratmetrdir. Qısa müddətdə burada
Naxçıvan Şəhər Abadlıq və Təmir-Tikinti İda-
rəsinin inşaatçıları tərəfindən abadlıq tədbirləri
həyata keçirilib, parkın divarları milli ornamentləri
özündə əks etdirən üzlük daşla üzlənib. Ərazidə
yeni gülkarlıqlar üçün yerlər ayrılıb, su və
elektrik xətlərinin çəkilişi başa çatdırılıb. Parkın
mərkəzində isə görkəmli rəssamın heykəlinin
qoyulması üçün pyedestal hazırlanıb. Hazırda
ərazidə yerə üzlük daş döşənir. Yaxın günlərdə
isə yeni işıqlandırma sistemi quraşdırılacaq. Sa-
kinlərin istirahətinin təşkili üçün burada 20 ədəd
skamya qoyulacaq.
    Qeyd edək ki, bu park Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Rəssamlar
Parkının yaradılması haqqında” 14 noyabr
2015-ci il tarixli Sərəncamına əsasən yaradılır.

Hüseyn ƏHMƏDOV

Rəssamlar Parkında tikinti 
işləri davam etdirilir

    Ölkəmizdə əhalinin sosial rifah səviyyəsinin
yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər insan amilinə verilən dəyər kimi qiy-
mətləndirilir. Bu tədbirlərin bir hissəsini isə
əmək bazarının inkişafı, yeni iş yerlərinin ya-
radılması təşkil edir. Buna görə də əhalinin sə-
mərəli məşğulluğunun təmin olunmasında əmək
yarmarkalarının keçirilməsi mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Növbəti belə əmək yarmarkası isə
dünən Babək rayonunda keçirilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında
Dövlət Məşğulluq Xidmətindən aldığımız mə-
lumata görə, Babək rayonunda keçirilən əmək
yarmarkasına 12 təşkilatdan 68 boş iş yeri
çıxarılıb.
    Tədbirdə rayon Məşğulluq Mərkəzinin di-
rektoru Qurban Tarverdiyev çıxış edərək deyib
ki, əmək yarmarkalarının təşkil edilməsi rayon
əhalisinin məşğulluq problemlərinin təmin edil-
məsində mühüm rol oynayır. Məhz bu cür yar-
markalar vasitəsilə işaxtaran vətəndaşlar öz
ixtisaslarına uyğun işlə təmin olunurlar.
    Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı
Tural Seyidov çıxışında rayonda yeni iş yerlə-
rinin yaradılması, məşğulluğun təmin olunması
istiqamətində görülən işlərdən danışıb. 
    Qeyd edək ki, yarmarkada 18 nəfərə işə
göndəriş verilib.

Növbəti əmək yarmarkası 
Babək rayonunda keçirilib

Xəbərlər şöbəsi

   1986-cı il aprelin 26-da Çer-
nobıl Atom Elektrik Stansiya-
sında baş verən XX əsrin ən
faciəli texnogen qəzası nəticə-
sində minlərlə insan radioaktiv
şüalanmaya məruz qalıb. Ha-
disə zamanı 7 minə yaxın insan
həlak olub, 25 min insanın
sağlamlıq imkanları məhdud-
laşıb, 300 min insan yaşayış
yerini tərk etməyə məcbur olub.
Bu qəzadan 30 il keçsə də, ha-
disənin təəssüratı yaddaşlardan
silinməyib. 

Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Əmək və Əha-
linin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi Naxçıvan şə-
hərində və muxtar res-
publikanın rayonlarında
Çernobıl Atom Elektrik
Stansiyasında baş verən
qəzanın 30-cu ildönümü
münasibətilə tədbirlər

təşkil edib.
    Naxçıvan şəhərində Məhdud
Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzində
keçirilən tədbirdə əmək və əhali-
nin sosial müdafiəsi naziri Cavid
Səfərov çıxış edərək bildirib ki,
Çernobıl Atom Elektrik Stansi-
yasında baş verən faciə hələ də
dünya üçün aktuallıq kəsb edən
qəzalardandır. Qəza nəticəsində
güclü radioaktiv sızma minlərlə
insanın həlak olmasına, sağlam-
lıqlarını itirməsinə səbəb olub.

Bu texnoloji qəzanın ağır nəticə-
lərinin aradan qaldırılması işlə-
rində muxtar respublikanın 500
nəfərə yaxın sakini də iştirak edib.
    Qeyd olunub ki, bu qəzanın
fəsadlarının aradan qaldırılmasında
iştirak edənlər daim dövlətimizin
himayəsindədirlər. Bu vətəndaş-
ların statusu və sosial müdafiəsini
tənzimləyən müvafiq qanun və
normativ-hüquqi aktlar qəbul olu-
nub. Muxtar respublikada Çernobıl
qəzasının nəticələrinin aradan qal-
dırılması zamanı zərər çəkmiş
şəxslərin sosial müdafiəsi güc-
ləndirilir, o cümlədən onların mən-
zil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılır,
müalicələri təşkil edilir, onlar nəq-
liyyat və texniki-bərpa vasitələri
ilə təmin olunurlar. Hər il onların
müalicələri üçün birdəfəlik sosial
müavinət, qəzanın ləğvində hərbi
xidmət vəzifələrini yerinə yeti-
rərkən sağlamlığını itirən şəxslərə

isə Prezident təqaüdü ödənilir. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Çernobıl Əlilləri
Cəmiyyətinin sədri Eyvaz Əs-
gərov çıxış edərək onlara göstə-
rilən diqqət və qayğıya görə Çer-
nobıl əlilləri adından dövlətimizə
minnətdarlığını bildirib.
    Həmin gün rayon mərkəzlə-
rində də Çernobıl faciəsinin il-
dönümü münasibətilə tədbirlər
keçirilib. Tədbirlərdə Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyinin və rayon icra hakimiy-
yətlərinin nümayəndələri çıxış
edərək Çernobıl qəzasının nəti-
cələrinin ləğvində iştirak edən
şəxslərin sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsi məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlərdən danışıblar.
    Naxçıvan şəhərində keçirilən
tədbirdə Çernobıl qəzasının fə-
sadlarını əks etdirən fotosərgi
nümayiş etdirilib. 
    Həmin gün qəzanın nəticələ-
rinin ləğvində iştirak edən 267
nəfərə ərzaq payı təqdim edilib.

Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında baş verən 
qəzadan 30 il ötür
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    “İctimai-siyasi sabitlik olmayan
yerdə hər hansı inkişafdan söhbət
gedə bilməz”, – deyən ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev ictimai
asayişin etibarlı şəkildə mühafizəsi,
qayda-qanunun, nizam-intizamın
gücləndirilməsi məqsədilə, ilk növ-
bədə, fəaliyyətdə dönüş yaratmağın
vacibliyini daim önə çəkirdi. Bu-
nunla həm hüquq-mühafizə orqan-
larının cəmiyyətdə maarifləndirmə
və təbliğat işinin aparılmasının zə-
ruriliyini, həm də ictimaiyyətlə polis
arasında sıx münasibətlərin qurul-
masının əhəmiyyətini vurğulayırdı.
“İctimai asayişin qorunmasında və-
təndaşların iştirakı Qaydası” da
məhz vətəndaş-polis həmrəyliyini
ön plana çəkir, ictimai asayişin qo-
runmasında vətəndaşların iştirakını
təmin edir. 
    Xatırladaq ki, keçmiş Sovetlər
Birliyi dönəmində, yəni ötən əsrin
70-ci illərində Azərbaycanda ictimai
təhlükəsizliyi qorumaq məqsədilə
vətəndaşlar milislə (polis) əmək-
daşlıq edir,  bu istiqamətdə fəaliyyətə
cəlb olunurdu. Onlara “xalq druji-
nası” da deyilirdi. İstehsal müəssi-
sələrində və yaşayış yerində nümu-
nəvi davranışları ilə seçilənlərin,
aktiv komsomolçuların rayon kom-
somol bürosu tərəfindən təqdimatı
verilirdi. Onlar kütləvi tədbirlər
vaxtı – anşlaqla keçən konsertlər,
teatrlar, kino seansları vaxtı möh-
təkirliyə, qanunsuz bilet satanlara
qarşı, idman və bayram tədbirləri
zamanı asayişin qorunmasında mi-
lisə yardım edirdilər. 
     “İctimai asayişin qorunmasında
vətəndaşların iştirakı Qaydası” və-
təndaşların ictimai asayişin qorun-
masında iştirakı, habelə polis orqanları
tərəfindən könüllülük əsasında bu
işə cəlb edilməsi qaydalarını müəyyən
edir. Xatırladaq ki, 2007-ci il martın
12-də dövlət başçısı “Polis sahə
məntəqələrinin fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi haqqında” Sərəncam
imzalayıb, bundan sonra inzibati
sahə rəislərinin nəzdində ictimai şu-
ralar yaradılıb. Bu mənada, “İctimai
asayişin qorunmasında vətəndaşların
iştirakı Qaydası” bu istiqamətdə əv-
vəllər atılmış addımların ən təkmili,
mütərəqqisi hesab edilir. 
    Sadə vətəndaşların polisə dəstəyi
hər birimizin təhlükəsizliyi üçün va-
cibdir. Ətrafımıza nəzər yetirsək,
bunun nə qədər əhəmiyyətli oldu-
ğunu anlamaq mümkündür. Bu gün
dünyada və regionda baş verən pro-
seslər hər bir vətəndaşın çox diqqətli
olmasını tələb edir. Məlumdur ki,
torpaqlarımızın 20 faizi neçə illərdir,
işğal altındadır. Ermənistan adlı ter-

rorçu, təcavüzkar bir dövlət bizə
qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir.
Aprelin ilk günlərində 4 gün davam
edən  döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri düşmənə çox sarsıdıcı
zərbələr endirdi, torpaqlarımızın
müəyyən bir qismini işğaldan azad
etdi. Yəni bu gün ilandan daha
zəhərli olan düşmənin, necə deyərlər,
quyruq acısı var. Ona görə də terro-
rizmin beşiyi olan Ermənistan bizim
ərazimizdə terror aktı törətməyə tə-
şəbbüs göstərə bilər. Biz bu cür təh-
lükələrə qarşı hər an ayıq-sayıq ol-
malıyıq. Təbii ki, belə bir məqamda
sadə insanların hüquq-mühafizə or-
qanları ilə sıx əməkdaşlığının əhə-
miyyəti daha da artır. Ona görə də
“İctimai asayişin qorunmasında və-
təndaşların iştirakı Qaydası” vətən-
daş-dövlət münasibətlərinin möh-
kəmləndirilməsi baxımından çox
əhəmiyyətlidir. 
    İctimai asayişin qorunmasında
vətəndaşların iştirakına icazə veril-
məsi polisə ictimai dəstəyin daha
da artmasına şərait yaradacaqdır.
Reallıq budur ki, əgər vətəndaş gə-
ləcəkdə ictimai asayişin qorunma-
sında iştirak edəcəksə, bu həm də
hansısa mənada onun özünün öz
qayğısına qalması deməkdir. Yəni
sakinlərin hüquq-mühafizə orqanları
ilə əməkdaşlığı ictimai asayişin daha
etibarlı qorunması deməkdir. Mə-
sələn, hər hansı yerdə bir hadisə
baş versə, müvafiq orqanlar hadisə
yerinə gələnə kimi polislə əməkdaşlıq
edən vətəndaşlar onun yoluna qo-
yulması üçün müəyyən qabaqlayıcı
tədbirlər görəcəklər. 
    Qaydalarda kimlərin ictimai asa-
yişin qorunmasına cəlb olunacağı
da aşkar göstərilir. Könüllülük prin-

sipi əsasında polisə yardım etmək
missiyasını daha yetkin – 20-24 yaş
arasında olan vətəndaşlarımız yerinə
yetirəcəklər. Gələcəkdə polis orqan-
larında işləmək istəyənlər bu im-
kandan istifadə edə bilərlər. Polis
orqanları ilə əməkdaşlığa şəxsi və
işgüzar keyfiyyətlərinə görə fərqlə-
nən, müddətli həqiqi hərbi xidmət
keçmiş (qadınlar istisna olmaqla)
Azərbaycan Respublikası vətəndaş-
ları könüllülük əsasında cəlb edilə-
cəklər. Təbii ki, gənc, enerjili, sağlam,
intellektli gənclərə üstünlük verilə-
cək, bu göstəricilər əsas götürü -
ləcəkdir.  Bu proses xüsusi qaydalar
əsasında həyata keçiriləcəkdir. Qay-
dalarda da göstərildiyi kimi, ən azı
2 il asayişin qorunmasında iştirak
edən şəxslər polis orqanlarına işə
qəbul ediləndə də daha yetkin, daha
hazırlıqlı olacaqlar. Onların polisdəki
fəaliyyəti daha məqsədəmüvafiqdir.
    Onu da deyək ki, polislə əmək-
daşlıq edəcək gənclər heç bir halda
polisin fəaliyyətini əvəz etməyəcək-
lər. Burada məqsəd ölkədə sabitliyin,
təhlükəsizliyin təmininin hər bir və-
təndaşın marağında olmasını əyani
şəkildə göstərməkdir. Konstitusiyanın
72-ci maddəsində göstərilir ki, dövlət
və cəmiyyət qarşısında hər bir şəxs
onun hüquq və azadlıqlarından bi-
lavasitə irəli gələn vəzifələr daşıyır.
Yəni polisin qarşısında duran vəzi-
fələr cəmiyyətin hər bir üzvünün
marağında olan məsələlərdir. Ali
Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbov
dəfələrlə öz çıxışlarında iqtisadi
qüdrətimizin, dinamik inkişafın əsa-
sında dayanan mühüm faktorlardan
biri kimi ölkəmizdə hökm sürən ic-
timai-siyasi sabitliyi göstərib. Həm
Konstitusiyanın tələbindən, həm də

dövlət başçısının həyata keçirdiyi
siyasətin məntiqi nəticəsindən doğan
bir məsələdir ki, Vətənini sevən,
ölkəsinin daha da qüdrətlənməsini,
çiçəklənməsini istəyən hər bir şəxs
ictimai asayişin qorunmasına və-
təndaşlıq borcu kimi yanaşsın.
    Dünyanın istənilən ölkəsində cə-
miyyətin, vətəndaşların köməyi, kö-
nüllü iştirakı olmadan dövlət qu-
rumları, polis orqanları, asayiş ke-
şikçiləri qarşıya qoyulan vəzifələrin

öhdəsindən uğurla gələ bilməzlər.
Cəmiyyət amorf bir şey deyil, canlı
orqanizmdir və istənilən uğur qa-
zanmış, ictimai-siyasi sabitlik əldə
olunmuş ölkələrə nəzər salsaq, gö-
rərik ki, adlar fərqli olsa da, hamı-
sında bu cür layihələr reallaşdırılıb.
İngiltərədə, Fransada, Avropa Bir-
liyinin bir sıra ölkələrində, Türkiyədə
belə layihələr həyata keçirilib və
həmin layihələr indi də öz müsbət
təsirini göstərməkdədir. Muxtar res-
publikamızda da bu prosesə cəlb
olunmuş şəxslərin hansı hüquqlar
çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəkləri
Qaydada aydın şəkildə əksini tapıb.
Bunların hamısı ölçülüb-biçilmiş,
cəmiyyətin həyatı, ölkəmizdə sabit-
liyin qorunması, cinayətkarlıqla uğur-
lu mübarizə üçün vacib olan ad-
dımlardır. Bu addımlar sayəsində
cəmiyyətdə ictimai asayişin qorun-
masında vətəndaşların rolu artır, ci-
nayətlərin üstünün açılması halları
çoxalır. Vətəndaşların polis orqanları
ilə əməkdaşlığı həmin orqanların
vəzifəli şəxslərinin rəhbərliyi altında
həyata keçiriləcək ki, bu da peşəkar,
təcrübəli, eyni zamanda vəzifə mə-
suliyyəti daşıyan səlahiyyətli polis
işçilərinin proseslərə birbaşa nəzarət
etməsini təmin edəcəkdir. 
    Qaydaya görə, polis orqanları ilə
əməkdaşlıq edən vətəndaşlar ictimai
asayişin qorunmasında hüquqazidd
əməllərə son qoyulması ilə bağlı
vətəndaşlara və vəzifəli şəxslərə
qarşı qanuni tələb irəli sürmək, in-
sanların həyat və sağlamlığına, ətraf
mühitə zərər verə bilən təhlükəni
aradan qaldırmaq, habelə əmlakın
talanmasının və məhv edilməsinin
qarşısını almaq və digər məsələlərlə
əlaqədar dəqiq məlumatı toplayıb
polis orqanlarına təqdim etmək sə-
lahiyyətinə malikdirlər. 

    Müsbət məqam həm də ondan
ibarətdir ki, yeni Qayda polislə
əməkdaşlıq edəcək vətəndaşların
qarşısında konkret tələblər qoyub
və bu tələblərdən kənara çıxmaq
qadağandır. Vətəndaşların ictimai
asayişin qorunmasında iştirakı digər
şəxslərin hüquq və azadlıqlarını
pozmamalıdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Daxili İşlər Nazirliyi polis orqanları
ilə əməkdaşlıq edən şəxsləri həvəs-

ləndirmək üçün mükafatlandıra bilər.
Onlar xüsusi xidmətlərinə, göstər-
dikləri fədakarlıq və cəsarətə görə
dövlət təltiflərinə təqdim edilə bi-
lərlər. Bu, onların fəaliyyətinə stimul
verəcəkdir. 
    Polis orqanları ilə əməkdaşlıq
edən şəxslər xüsusi geyim forması,
döş nişanı və vahid nümunəli vəsiqə
ilə təmin ediləcəklər. Geyim for-
masının, döş nişanının və vəsiqənin
təsviri və nümunələri Daxili İşlər
Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.
Həmin şəxslər ictimai vəzifələrini
yerinə yetirərkən dövlət tərəfindən
müdafiə olunurlar.
    Biz mütərəqqi dünyanın təcrü-
bəsindən istifadə etməklə, öz real-
lıqlarımızı da nəzərə almaqla daha
təkmil bir institut yaradırıq. Ali
Məclis Sədrinin fərmanının icrası
polis-vətəndaş münasibətlərinin daha
da möhkəmləndirilməsinə, vətən-
daşların polisə dəstəyinin maksimum
dərəcədə artırılmasına xidmət edə-
cəkdir. Belə addımlar həm də ölkə
rəhbərinin “Hakimiyyət nümayən-
dəsi olaraq polis xalqa xidmət et-
məli, öz qətiyyəti, peşəkarlığı və
mədəniyyəti ilə onun daha böyük
etimadını qazanmalıdır” tələbinin
rəhbər tutularaq sosial funksiyaları
daha effektli yerinə yetirməyə, za-
manın tələbinə və dünya təcrübəsinə
uyğun müasir iş metodlarının tətbi-
qinə imkan verəcək.
    Heç vaxt unutmamalıyıq ki, sa-
bitlik böyük qurbanlar və zəhmət
bahasına başa gəlib. Respublika-
mızın dövlət müstəqilliyini əldə et-
dikdən sonra çox böyük çətinliklərlə
üzləşməsi yaxın tariximizin reallı-
ğıdır. Həmin dövrdə Azərbaycan
polisinin öz üzərinə düşən vəzifənin
öhdəsindən ləyaqətlə gəlməsi də
həqiqətdir.

  Bu gün Azərbaycan, o cümlədən muxtar respublikamız sürətlə inkişaf edən və möhkəm ictimai-siyasi
sabitliyi, əmin-amanlığı təmin olunan regional cazibə məkanı kimi hər kəsin diqqətini cəlb edir.
Dövlətimiz dünya miqyasında öz yerini inamla tutmaqda, sosial, iqtisadi, siyasi cəhətdən davamlı
nailiyyətlər əldə etməkdədir. Bütün bunlara ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun
layiqli davamçılarının həyata keçirdikləri düzgün, məqsədyönlü siyasətin nəticəsində nail olunub. Bu
gün dünyanın bəzi ölkələrində xaos, anarxiya hökm sürdüyü halda, bizim ölkəmizdə, o cümlədən
muxtar respublikamızda ictimai-siyasi sabitlik inamla qorunur, cinayətkarlığa qarşı daim mübarizə
aparılır, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir, qabaqcıl təcrübənin nümunələri olan qaydalar
müəyyənləşdirilir. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il aprelin
15-də imzaladığı Fərman ilə təsdiq edilmiş “İctimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakı
Qaydası” böyük əhəmiyyətə malikdir.

    Bu gün muxtar respublikada mövcud olan daxili sabitlik, əmin-amanlıq
qanunçuluğa və hüquq qaydalarına, ədalət meyarlarına ciddi şəkildə
riayət olunmasının, habelə sürətli iqtisadi tərəqqinin başlıca təminatlarından
biridir. Cinayətkarlığın bütün forma və təzahürlərinə qarşı amansız mövqe
tutan daxili işlər orqanları iqtisadi inkişafın mühüm şərti olan sabitliyin
təminatı üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirməklə xalqın və dövlətin
sadiq keşikçisinə çevrilib, ictimai etimad qazanıb. Asayiş keşikçiləri bu
gün də üzərlərinə düşən vəzifələri inamla yerinə yetirir, vətəndaşların
rahat və firavan yaşayışının təminatı üçün bütün zəruri profilaktik tədbirləri
həyata keçirirlər. “İctimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakı
Qaydası” nümunəvi gənclərin bu prosesdə iştirakına şərait yaradacaqdır. 

- Rauf ƏLİYEV

İctimai asayişin və sabitliyin etibarlı təminatı həm də hər bir vətəndaşın 
hüquqlarının qorunmasına xidmət edir

“İctimai asayişin qorunmasında vətəndaşların iştirakı Qaydası” 
bu istiqamətlərdə uğurlu fəaliyyətə zəmin hazırlayır

    Muxtar respublikada sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların reabilitasiyası, təhsil al-
ması və cəmiyyətə inteqrasiyası daim diqqət
mərkəzindədir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq olunan “2016-2020-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqların təhsili və reabili-
tasiyası üzrə Dövlət Proqramı” bu kateqori-
yadan olan uşaqların təhsilinə göstərilən da-
vamlı diqqət və qayğının bariz nümunəsidir.
    Qeyd edək ki, dövlət proqramının icrasına
uyğun olaraq Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün
Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində
diqqət zəifliyi olan və hiperaktiv uşaqların
reabilitasiyası üçün təlim-bərpa otağı və
fərdi, ailə və uşaq psixoloji dəstək xidməti
yaradılıb. Məqsəd sağlamlıq imkanları məh-
dud uşaqların reabilitasiyasını sürətləndirmək,
onların təhsil almasına, cəmiyyətə daha fəal
inteqrasiyasına nail olmaqdır.
    Nitqində qüsurlar olan uşaqlarla yanaşı,

bəzi uşaqlarda diqqətsizlik və hiperaktivlik
müşahidə olunur. Təlim-bərpa otağı da bu
kateqoriyadan olan uşaqların reabilitasiyası,
onların cəmiyyətə adaptasiyası üçün nəzərdə
tutulub. Bu məqsədlə təlim-bərpa otağı mü-
vafiq avadanlıqlarla, o cümlədən təlim və-
saitləri və diqqəti bərpa edən xüsusi avadanlıq
(play Attention) ilə təmin edilib. Həmin
avadanlıq vasitəsilə diqqəti bərpa etmək
üçün sakitləşdirici və fəallaşdırıcı məşğələlər

təşkil olunur. Beş mərhələdən ibarət reabi-
litasiya məşğələləri zamanı kompüterin mo-
nitorunda hər seansdan sonra uşağın diqqə-
tində baş verən dəyişikliyi müşahidə etmək
mümkündür.
    Reabilitasiya məşğələləri sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqların psixoemosional
vəziyyətinin yaxşılaşmasına, onların narahatlıq
və aqressiyasının azalmasına, yaddaş və qav-
rama qabiliyyətinin güclənməsinə, diqqətin

cəmlənməsinə köməklik edir. Eyni zamanda
reabilitasiya seansları uşaqlarda ünsiyyət qa-
biliyyətini də formalaşdırır.
    Psixoloji dəstək xidmətinin əsas vəzifəsi
psixoloji problemləri olan uşaqların reabili-
tasiyası üçün rəyin və bu kateqoriyadan olan
uşaqların valideynlərinə müraciət və tövsi-
yələrin verilməsidir.
    Qeyd edək ki, mərkəzə müraciət edən
hər bir uşaqla bağlı psixoloq tərəfindən kon-
sultasiya işi aparılacaq. Onun psixoloji sağ-
lamlıq diaqnozu müəyyənləşdirilərək fərdi
proqram hazırlanacaq. Sonra uşağın psixoloji
və fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafının təmin
edilməsi məqsədilə o, müvafiq reabilitasiya
xidmətinə cəlb ediləcəkdir.
    Bu kateqoriyadan olan uşaqların reabili-
tasiyasında valideyn və digər ailə üzvlərinin
də rolu böyükdür. Bu məqsədlə onlarla maa-
rifləndirici söhbətlər aparılacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya
Mərkəzində təlim-bərpa otağı və psixoloji dəstək xidməti yaradılıb
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     Qeysəriyyə keçmiş zamanlarda
şahlara məxsus daş-qaş, ləl-cəvahirat
satılması məqsədilə tikilmiş örtülü
Şərq bazarı olub. Buranı I Şah Abbas
XVII əsrdə həyat yoldaşının əziz xa-
tirəsinə tikdirib. Belə tikililərə dün-
yanın 3 yerində – Təbriz, Səmərqənd
və Ordubadda rast gəlmək olar. Müx-
təlif illərdə Buzxana və Zorxana
kimi tanınan bu tikili 1980-ci ildən
150 eksponatla Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyi kimi fəaliyyətə başlayıb.
4000-ə yaxın eksponatı olan mu-
zeyin ümumi sahəsi 540 kvadrat-
metrdir. Mərkəzi 8 bucaqlı zaldan,
onun üzərini bağlayan dairəvi gün-
bəzdən, günbəzi künclərdə saxlayan
mürəkkəb quruluşlu 4 dayaqlı divar
taxçaları arasında yerləşən keçid-
lərdən ibarətdir. Böyük günbəzdən
və ona bitişik 16 kiçik günbəzdən
ibarət olan bina gözəl memarlıq
üslubunda bişmiş kərpicdən inşa
olunub. Qeysəriyyənin günbəzi də
daxil olmaqla, ümumi hündürlüyü
8,5 metrdir. Binanın daxilində naxışlı
kərpiclə bəzədilmiş 200 kvadratmetr
sahədə şəbəkə sistemi mövcuddur.

Ekspozisiya zalında müasir işıq-
landırma sistemi yaradılıb. Bu abidə
yenidən qurularaq 2010-cu ildə is-
tifadəyə verilib. 
    Muzeyin mərkəzində 8 guşəli
çərçivəli şüşənin altında saxlanılan
Gəmiqayadan gətirilmiş qranit daşın
5 min ilə yaxın tarixi var.  Bir qədər
sağda XVII-XVIII əsr abidəsi olan
Təkeşiyi məscidinin sütunları yerləşir. 
    “Ordubadın yetirmələri”, “Or-
dubadın görkəmli elm xadimləri”
guşələrində 300 ordubadlı haqqında
ətraflı məlumat verilir. Qeyd olunur
ki, 150 nəfərdən çox elmlər doktoru,
professor yetirən bölgənin 19 elm
adamı AMEA-nın həqiqi üzvüdür.
    Budur, “Heç kim unudulmur,
heç nə yaddan çıxmır” adlı guşənin
qarşısındayıq. Guşə Azərbaycan
Vətən və İkinci Cahan müharibə-

lərində şücaət göstərən ordubadlılara
həsr edilib. 
    “Toxuculuq” guşəsində qədim
dövrlərdə işlənmiş yun əyirmək
üçün cəhrə, pileyi, yun darağı, xal-
ça-palaz toxumaq üçün maral buy-
nuzundan olan kirgid nümayiş
etdirilir.
    “Numizmatika” guşəsində isə
biz keçmişdə insanların istifadə et-
dikləri pul vahidləri, qədim sikkələr -
lə rastlaşırıq. 

    “Ordubadın faydalı qazıntıları”
guşəsində ziyarətçilər bölgənin yer-
üstü və yeraltı sərvətləri barədə mə-
lumatlar əldə edə bilərlər.
    İpəyi ilə dünyada məşhur olan
Ordubadın baramaaçan fabrikində
istehsal olunan xam tellər, barama-
dan hazırlanmış ipək tellər, ipək
istehsal edən alətlər olan mancanaq,
çaxçax, digər avadanlıq və məmu-

latlar növbəti guşədə sərgilənib. 
    Muzeydə həmçinin Ordubad də-
mirçilərinin əl işlərindən, Ordubadın
flora və faunasından, arxeoloji qa-
zıntılar nəticəsində tapılmış qədim
daş alətləri və sair nümunələrdən
ibarət guşələr təşkil olunub.
    Muzeyin direktoru Vilayət Ba-
ğırov buraya müxtəlif təşkilatların
əməkdaşlarının, məktəb şagirdləri-
nin, həmçinin rayona gələn çoxsaylı
turistlərin tez-tez müraciət etdiklərini

bildirdi. O həmçinin “Ölkəmizi ta-
nıyaq” tur-aksiya iştirakçılarının da
muzeyi ziyarətə gəldiklərini diqqətə
çatdırdı. Vurğuladı ki, ölkəmizin
digər bölgələrindən gəlmiş mək-
təblilər muzeyin eksponatlarına ma-
raqla baxaraq Ordubad barədə xeyli
məlumatlar alıblar. 
    Bələdçilərin köməyindən istifadə
edən bir ailənin muzey barədə  təəs-
süratlarını öyrənmək məqsədilə on-

lara yaxınlaşdım. Həmsöhbət ol-
duğumuz ailənin başçısı Şərur rayon
sakini İsmayıl Qasımov Ordubadın,
doğrudan da, “Azərbaycan incisi”

olduğunu və elə bu səbəbdən də
ailəsi ilə birlikdə buraya tez-tez qo-
naq gəldiyini bildirdi:
    – Tək Tarix-Diyarşünaslıq Mu-
zeyini deyil, Məmməd Səid Ordu-
badinin, Məhəmməd Tağı Sidqinin,
Yusif Məmmədəliyevin ev-muzey-
lərində də dəfələrlə olmuşam. Öv-
ladlarım da mənim kimi tarixə söy-
kənən nə varsa, maraqlandıqları
üçün qısa muzey səyahətlərində bö-
yük həvəslə mənə yoldaşlıq edirlər.
Tarixi daha qədim və eksponat ba-
xımından xeyli zəngin olan bu mu-
zey Ordubadda olan digər muzey-
lərdən fərqlənir. 
    Qasımovlar ailəsi nümunəvi bir
hərəkətin iştirakçıları olaraq digər
insanları da buna səsləyirlər. 
    Hər birimiz tarixi özündə əks
etdirən məkanlarla maraqlanmalı,
onları vaxt aşırı ziyarət etməliyik.
Bir xalqın kökü keçmişə nə qədər
çox söykənərsə, onun tarixi də bir
o qədər zəngin olar. Bu baxımdan
qədim insanların ilk yaşayış məs-

kənlərindən biri olan vətənimizin
tarixini öyrənmək üçün yalnız bir
muzeyi ziyarət etmək, oradan mə-
lumatlanmaq kifayət etməz.

    Tədqiqatçı-alim Fəxrəddin Cəfərovun
“Qəza polisi” kitabında yazdıqlarından məlum
olur ki, Mehdi xan 1852-ci ildə Ordubadda
doğulmuşdur. O, ömrünün çox illərini Nax-
çıvan və Ordubad şəhərlərində polis siste-
mində işləmiş və yüksək vəzifələr daşımışdır.
Mirzə Mehdi xanın xidmət kitabçasında olan
qeydlərdən aydın olur ki, o, Ordubadın naibi
olmuş Şeyxəli xan Kalbalıxanovun-Kəngər-
linin nəvəsi Tuvay xan Əsgər xan oğlunun
qızı Leylabəyimlə ailə qurmuşdur. Mirzə
Mehdi xanın Feyruz (Firuz) (17 oktyabr
1887-?), Yusif (10 mart 1888-?), Təvəkkül
(1903-1969), Nazlı (20 may 1884-?), Heyran
(10 iyul 1885-?), Dilbər (22 noyabr 1890-?)
və Böyükxanım (iyun 1898-?) adlı övladları
olmuşdur. Mirzə Mehdi xan sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra təqiblərə məruz qalmış
və 20-ci illərin sonlarında Naxçıvandan məc-
burən Gəncəyə köçürülmüşdür. O, 1930-cu
ildə 78 yaşında vəfat etmişdir.
    Mirzə Mehdi xan öz dövrünün mütərəqqi
ziyalılarından olmuş və övladlarının təhsil
alması üçün var qüvvəsi ilə çalışmışdır. Arxiv
sənədlərindən məlum olur ki, o, yüksək və-
zifələrdə işləməsinə baxmayaraq, Naxçıvanda
və Ordubadda, Vənənddə maarifçilik işinə
yaxından maddi və mənəvi kömək göstərən-
lərdən olmuşdur.
    1918-1920-ci illərdə erməni daşnakları
Ordubada hücum edəndə Mirzə Mehdi xan
onlara qarşı ön cəbhədə döyüşmüşdür.
    Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi ilə
bağlı arxiv sənədlərini araşdıran zaman tez-
tez Firuz bəy Ordubadskinin adına rast gəl-
diyimiz üçün bu həmyerlimizin keçdiyi ömür
yolu ilə maraqlandıq və axtarışlara başladıq.
Qeyd edək ki, onun adı böyük sərkərdə
Cəmşid xan Naxçıvanskinin sovet hakimiyyəti
illərində istintaq materiallarında da qeyd
olunmuşdur. Bu haqda az sonra. 
    Yazımızın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi,

Firuz bəy Mirzə
Mehdi xan oğlu
17 oktyabr 1887-
ci ildə Ordubad
şəhərində anadan
olmuşdur. İlk təh-
silini Ordubadda
almış, sonra isə
İrəvan gimnaziya-
sında oxumuşdur.
Bir məsələni elə
buradaca qeyd et-
mək yerinə düşər-
di. Azərbaycanın

qədim tarixi şəhərlərindən İrəvanla bağlı çox
maraqlı araşdırmaları olan tədqiqatçı İrəvanlı
İsrafil XX yüzilliyin əvvəllərində İrəvan
gimnaziyasında təhsil alanların bir qrupunun
fotoşəklini də bizə göndərdi (adlı siyahı ilə).
Həmin fotoşəkildə gənc gimnazist Firuz bəy
də vardır. 
    Firuz bəy İrəvan gimnaziyasını qurtarır
və 1906-cı ildə Kiyev Universitetinin Tibb
fakültəsinə qəbul olunur. Müasirlərinin yaz-
dığına görə, Firuz bəy olduqca istedadlı və
bilikli olduğu üçün tələbələr arasında seçi-
lirmiş. 1914-cü ildə Birinci Dünya müharibəsi
cəbhəsinə həkim kimi göndərilən Firuz bəy
tezliklə sanitar qatarın rəisi vəzifəsinə təyin
olunur. Bu vaxt onun 27 yaşı vardı.
    Firuz bəy Birinci Dünya müharibəsində
hərbi həkim kimi döyüşlərin ən gərgin vaxt-
larında da içdiyi Hippokrat andına sadiq qal-
mışdır. Məqamındaca qeyd edək ki, naxçıvanlı
hərbçilərin XIX əsrdə və XX yüzilliyin əv-
vəllərində (1800-cü ildən 1920-ci ilədək)
Rusiya ordusunda fəaliyyətlərini dərindən və
hərtərəfli araşdırırıq. İlkin axtarışlar nəticəsində
məlum oldu ki, Naxçıvandan 1800-cü ildən
1920-ci ilədək tarixdə xeyli sayda hərbçilər

Rusiya ordusunda Azərbaycanı və onun ay-
rılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanı ləyaqətlə
təmsil etmişlər. Və heç adı indiyədək bilin-
məyən naxçıvanlı polkovnik və podpolkov-
niklər, həmçinin digər rütbəli hərbçilərimiz
olub. Onların da haqqında qəzetimiz vasitəsilə
oxuculara geniş məlumat verməyi vacib sayırıq.
Çünki onlar Azərbaycan hərb tarixinin parlaq
bir səhifəsi olan Naxçıvanın təmsilçiləridir. 

    Firuz bəy haqda söhbətimizə qayıdaq.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Firuz
bəy Ordubadskinin sənədləri, 12 fotoşəkli
saxlanılır (iş №534). Həmin fotoşəkillər
Firuz bəyin, əsasən, Birinci Dünya mühari-
bəsindəki fəaliyyətindən xəbər verir. Onun
1914-1917-ci illərdəki fəaliyyəti ilə bağlı
digər sənədləri də axtarırıq. Çünki Rusiya
imperiyasında azərbaycanlı ali təhsilli hərbi
həkimlər olduqca az idi. Fəxr etmək olar ki,
onlardan biri də həmyerlimiz Firuz bəy
Ordubadskidir. 
    Birinci Dünya müharibəsindən sonra onun
Naxçıvana, Gəncəyə, yaxud Bakıya dönməsi
haqda söhbətlər olsa da, bunu ancaq arxiv
sənədləri araşdırıldıqdan sonra demək olar.
Əldə etdiyimiz məlumatlardan aydın olur
ki, o, 1918-1920-ci illərdə Milli Azərbaycan
Ordusunun tərkibində erməni daşnaklarına
qarşı döyüşmüşdür.
    Azərbaycanda sovet hökuməti qurulduqdan
sonra Nəriman Nərimanov onun məhv edil-
məsinə imkan verməmişdir. Firuz bəyin
1925-ci ildə məktəblərdə kiçikyaşlı şəfqət
bacıları hazırlaması haqda qeydlər vardır. 
    Ancaq N.Nərimanovun faciəli və müəm-
malı ölümündən sonra Firuz bəy yenidən tə-
qiblərə məruz qalmış və istintaqa cəlb olun-
muşdur. Onu da Cəmşid Naxçıvanski kimi
millətçilikdə günahlandıran erməni çekistlər,
hətta 1931-ci ildə onları üzləşdirirlər. 
    Qeyd edək ki, Cəmşid xan Naxçıvanski
I Ehsan xanın varislərindən, Firuz bəy isə
I Ehsan xanın qardaşı, Ordubadın naibi olmuş
Şeyxəli bəyin varislərindən (ana tərəfdən)
idilər. Onların hər ikisini “Azərbaycan Milli
Mərkəzi” əks-inqilab təşkilatın üzvləri ol-
duğunu bəhanə edən erməni müstəntiqlər
Firuz bəyi Azərbaycan SSR Cinayət Məcəl-
ləsinin 72-73-cü maddələri ilə ittiham edirdilər.

O, 1930-cu ildə həbs edilməzdən əvvəl Azər-
baycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin sədr
müavini vəzifəsində idi. Ağır işgəncələrə
sinə gərən Firuz bəy saxta protokollara imza
atmamışdır. Azərbaycan SSR XDİK Dövlət
Təhlükəsizlik İdarəsinin IV şöbəsi onu ikinci
dəfə – 25 fevral 1938-ci ildə dindirmiş, mil-
lətçilikdə günahlandırmışdır. 
    Vaxtilə Rusiya ordusunda hərbi həkim
kimi xüsusi rolu olan bacarıqlı, intizamlı
mütəxəssis Firuz bəyə ən ağır işgəncələr ve-
rirdilər. Bu vaxtlar artıq Cəmşid xan Naxçı-
vanskini də Moskvada incidirdilər.
    Üçüncü dindirilmə 5 mart 1938-ci ildə
olmuşdur. Ona ağlagəlməz böhtanlar atan
müstəntiq Martirosov çalışırdı ki, Firuz bəyi
eser təşkilatının üzvü kimi göstərməklə və-
ziyyəti daha da çətinləşdirsin. Amma baxdı-
ğımız sənədlərin heç birində onun eserçi ol-
duğu haqda məlumat yoxdur. 
    Unudulmaz sərkərdə Cəmşid Naxçı -
vanskinin Moskvada güllələnməsindən 3 ay
sonra, 3 dekabr 1938-ci ildə Firuz bəy Or-
dubadskinin Bakıda qapalı məhkəməsi olmuş
və islah-əmək düşərgəsində saxlanılmaqla,
8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdir. 
    Bir çox günahsız həbs edilən mütəxəssislər,
hərbçilər kimi Firuz bəyə də 23 may 1956-cı
ildə SSRİ Ali Məhkəməsinin hərbi kollegi-
yasının qərarı ilə bəraət verilmişdir. Biz
Bakı, Kiyev və Moskva şəhərlərindəki ar-
xivlərdə axtarışlar apardıqdan sonra naxçıvanlı
ilk hərbi həkim Firuz bəy Ordubadski-Zey-
nalabdinbəyov haqqında daha ətraflı məlumat
vermək arzusundayıq. Ona görə də bu möv-
zuya yenidən qayıdacağıq.
    Üç siyasi quruluşda yaşamasına baxma-
yaraq, Firuz bəy Ordubadski öz biliyini,
elmini və həkimlik təcrübəsini insanlardan
əsirgəməmişdir.
    Onun son taleyi ilə bağlı məlumatlar ol-
masa da, Firuz bəyin arzuladığı müstəqil
Azərbaycan Respublikası və onun ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası hərtərəfli inkişafı ilə bu gün dünya
ölkələrinin ön sırasındadır. Xalqımız Azər-
baycanın müstəqilliyi uğrunda qurban gedən
fədailərdən birini – Firuz Ordubadskini də
unutmur, dərin ehtiramla yad edir.

Musa QULİYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsinin aparıcı 

elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Naxçıvanlı ilk hərbi həkim
Axtarışlar, tapıntılar

  Unudulmaz tarixçi Seyidağa Onullahinin uzun illər apardığı elmi araşdır-
malardan məlumdur ki, Şərqin böyük alimi Nəsirəddin Tusinin varisləri
Ordubadda yaşamışlar. Seyidağa Onullahi hətta Tusinin nəsil davamçılarının
nəsil şəcərəsini də hazırlamışdır. Həmin nəsil şəcərəsindən məlum olur ki, XIX
əsrin tanınmış şəxsiyyətlərindən biri olan Mirzə Mehdi ağa Ağarəzi oğlu
Ordubadi də Tusilər nəslindən olmuşdur. Qeyd edək ki, 1828-ci ildən sonra Nə-
sirəddin Tusinin varisləri sənədlərdə Ordubadski (Zeynalabdinbəyov) familiyaları
ilə qeyd edilmişlər.

Firuz bəy Ordubadski 
həyat yoldaşı ilə, 1914-cü il

Tariximizin saxlanc yeri
Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi zəngin ekspozisiyası ilə seçilir

  Mədəniyyət və incəsənətin be-
şiyi hesab olunan vətənimizin
qədim və zəngin tarixini insan-
lara tanıtmaq üçün ölkəmizdə
saysız-hesabsız muzeylər fəa-
liyyət göstərir. Onlardan biri
də Ordubad şəhərindəki tarixi
abidə olan Qeysəriyyə binasında
yerləşən Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyidir. 

    Hər muzeyi “Vətənimizin tarixi” adlı kitabın yalnız bircə səhifəsi ad-
landırsaq, heç də səhv etmərik. Bir vətəndaş olaraq suyunu içdiyimiz,
havasını ciyərlərimizə çəkdiyimiz, hal-hazırda əmin-amanlıqla, firavan
yaşadığımız torpağın tarixini bilmək hər birimizin borcudur. Çünki tarix
vətənimizin tarixi, Vətən isə hamımızın vətənidir!

- Fatma BABAYEVA
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    Muxtar respublika əhalisinin
sağlamlığının mühafizəsi, dispan-
serizasiya işinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə həkim briqadaları şəhər,
qəsəbə və kəndlərdə, ümumtəhsil
məktəblərində kütləvi profilaktik
müayinələri davam etdirirlər.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin həkim bri-
qadası Şərur rayonunun Danyeri
kəndindəki yeni quruculuq ün-
vanlarından olan ikimərtəbəli hə-
kim ambulatoriyasında əhalini
profilaktik müayinələrdən keçirib.
Yüksəkixtisaslı həkimlərdən ibarət
briqada ultrasəs və müayinə apa-
ratları ilə təchiz edilib. Kənd
ambu latoriyasının tibb işçilərinin
də fəal iştirakı ilə həkim briqadası
tərəfindən gün ərzində 20 tera-
pevtik, 12 ginekoloji, 18 nevroloji,
16 stomatoloji xəstə müayinədən
keçirilib. Aşkar olunan ilkin xəs-
tələrin müvafiq səhiyyə müəssi-
sələrində dərin tibbi müayinələrə
cəlb edilməsi məsləhət görülüb,
onlara ambulator kartlar açılıb.
Kənd üzrə dispanser qeydiyyatında
duran xroniki xəstələrin sayı
dəqiqləşdirilib. 
    Həkim briqadası günün ikinci
yarısı Tənənəm kənd feldşer-mama
məntəqəsində 40 nəfəri tibbi müa-
yinədən keçirib. Əhali arasında
ürək-damar, yoluxucu, dəri-zöhrəvi,
şəkərli diabet, onkoloji, ginekoloji

xəstəliklər, uşaqların düzgün qida-
lanması, ana südünün əhəmiyyəti,
qohumluq nikahının və zərərli vər-
dişlərin hamiləliyə ziyanı barədə
səhiyyə maarifi işləri aparılıb.
    Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq

Xəstəxanasının həkim briqadası isə
Kəngərli rayonundakı Böyükdüz
kəndində olub.
    Pediatr, stomatoloq, oftalmoloq,
nevropatoloq, endokrinoloq, həkim
rezident və laborantlardan ibarət
briqada kəndin həkim ambulatori-
yasında uşaqları kütləvi profilaktik
tibbi müayinədən keçirib. Kənddə
56 nəfər uşağa tibbi xidmət göstə-
rilib, aşkar edilmiş bəzi xəstələrin
əlavə müayinə və müalicəsi üçün
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasına gəl-
mələri məsləhət görülüb. 45 nəfər
valideynlə səhiyyə maarifi işi apa-
rılıb, uşaqların sağlamlığının qo-
runmasında səhiyyə müəssisələri
ilə valideynlərin birgə fəaliyyətinin
zəruriliyi qeyd edilib.
    Xəstələrə pulsuz dərman və sarğı
materialları verilib, peyvəndlərin
təqvim üzrə aparılması və dispan-
serizasiya işinin təşkili, tibbi sə-
nədləşmənin düzgün həyata keçi-
rilməsi ilə əlaqədar məntəqə işçilə-
rinə metodik kömək göstərilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Danyeri, Tənənəm və Böyükdüz kəndlərində 
profilaktik tibbi müayinələr aparılıb

    Şərur, Sədərək,
Babək, Ordubad,
Culfa, Şahbuz,
Kəngərli rayonları
və Naxçıvan şəhər
məktəblilərinin
mübarizə apardığı
yarışda hər ko-
manda 5 nəfərdən
ibarət heyət for-
malaşdırıb. Birincilik uğrunda mü-
barizədə məktəblilər yarışın req-
lamentinə əsasən, 6 növdə qüvvə-
lərini sınayıblar. İlk olaraq onlar
100 metr və 2000 metr məsafədə
qaçışda yarışıblar. Digər növlərdə
isə məktəbli gənclər fiziki güclə-
rindən istifadə ediblər. Əvvəlcə
turnikdə dartınan yarış iştirakçıları
idman nərdivanını keçmə və paralel
qollarda qolların bükülüb-açılması
mərhələsində də mübarizə aparıblar.
Son olaraq isə məktəblilər qum-

baraatma mərhələsində birinciliyin
qaliblərini müəyyənləşdirməyə
çalışıblar.
    “Vətənin müdafiəsinə hazıram”
poliatlon çoxnövçülük üzrə birin-
ciliyin final mərhələsinin qalibi
Şərur rayon Oğlanqala kənd tam
orta məktəbinin komandası olub.
Komanda Qax şəhərində keçiriləcək
Azərbaycan çempionatında Naxçı-
van Muxtar Respublikasını təmsil
edəcəkdir.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Azərbaycan çempionatında muxtar
respublikanı hansı məktəb təmsil edəcək?

    Ümummilli lider Heydər  Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönü-
münə həsr olunmuş “Heydər Əliyev
Kuboku” uğrunda futbol üzrə
Naxçıvan Muxtar Respublika çem-
pionatına start verilib.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Futbol
Federasiyasının birgə təşkil etdiyi
çempionat may ayının 6-na kimi da-
vam edəcək. Həmin gün final qarşı-
laşması Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda keçiriləcək. Ümumiy-
yətlə, çempionatın reqlamentinə əsa-
sən, 1/4 finaldakı görüşlər tək oyunluq

olmaqla, püşkə əsasən rəqiblərin
meydanlarında baş tutacaq. Yarımfinal
görüşləri və həlledici qarşılaşma isə
mərkəzi arenada oynanılacaq.
    Artıq çempionatın ilk yarımfi-
nalçıları bəllidir. Belə ki, “Araz-
Naxçıvan” səfərdə “Arpaçay” ko-
mandasını məğlub etməklə (9:2)
adını yarımfinala yazdırıb. Naxçıvan
Dövlət Universitetinin komandası
da bu mərhələdə oynamaq hüququ
qazanıb. Onlar doğma meydanda
1/4 finalda qarşılaşdıqları Ordubadın
“Dübəndi” komandasını məğlub et-
məyi bacarıblar – 3:1.

Muxtar respublika çempionatına start verilib

    Studiya universitetin mədəni hə-
yatının tərkib hissəsinə, çoxminli
kollektivin mənəvi-estetik ehtiyac-
larının ödənilməsi işinə xidmət edən
mədəniyyət ocağına çevrilmişdir.
Aktyorluq ixtisası ilə yanaşı, müxtəlif
ixtisaslarda təhsil alan tələbələri öz
ətrafına toplayan bu studiya hazır-
ladığı tamaşalarla nəinki universitetin
müəllim və tələbə heyətinin rəğbətini
qazanmış, həmçinin muxtar respub-
likadan kənarda, qonşu ölkələrdə
də uğurlar əldə etmişdir. Həmin kol-
lektivin fəaliyyəti barədə oxucula-
rımıza ətraflı məlumat vermək üçün
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Te-
atr və mədəniyyətşünaslıq kafedra-
sının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, studiyanın rəhbəri Gülxarə
Əhmədova ilə həmsöhbət olduq: 
    – Gülxarə xanım, studiya hansı
tamaşa ilə fəaliyyətə başlayıb?
    – Studiya 1999-cu ildən fəaliyyət
göstərir. İlk tamaşamız “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarının motivləri əsa-
sında, tanınmış alim, dramaturq Ka-
mal Abdullanın “Beyrəyin taleyi”
əsəri əsasında hazırlanmış “Beyrəyin
andı” tamaşası olmuşdur. Tamaşa
ilk dəfə olaraq 1999-cu il may ayının
29-da Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin səhnəsində tamaşaçılara təqdim
edilmişdir. O zaman tanınmış sə-
nətşünaslar tamaşa haqqında xoş
sözlər söyləmişlər. Həmin ilin iyul
ayında Türkiyə Cümhuriyyətinə də-
vət olunmuş kollektiv Bayburt şə-
hərində uluslararası “Dədə Qorqud –
1300” mədəniyyət və sənət festiva-
lında “Beyrəyin andı” tamaşasını
uğurla nümayiş etdirmiş, festivalın
xüsusi diplomuna layiq görülmüşdür. 
    – Bəs studiya indiyə kimi hansı
tamaşaları hazırlamışdır?Tamaşa
seçilərkən daha çox nələrə üstünlük
verilir?
    – Tələbə Teatr Studiyası bu illər
ərzində bir çox tamaşalar hazırla-
mışdır. Belə ki, studiya “Beyrəyin
andı” (1999), türk yazıçısı Turan
Oflazoğlunun “Atatürk” (2000), Cəlil
Məmmədquluzadənin “Anamın ki-
tabı” (2001), “Ölülər” (2004), “Poçt
qutusu” (2005), “Danabaş kəndinin
məktəbi” (2006), Həmid Arzulunun
“Qaçaq Quşdan” əsəri əsasında səh-
nələşdirilmiş “Milaxda həyəcan”
(2005), Nazim Hikmətin “Qəribə
adam” (2012), Esxilin “Zəncirlənmiş
Prometey”( 2013), Adil Babayevin
“Sarı gəlin” (2014), Elnur Rzayevin
“Boz” (2015) tamaşalarını hazırlayıb
tamaşaçılara təqdim etmişdir. Studiya
bu tamaşaları muxtar respublikanın
rayonlarında, Bakıda, o cümlədən
Türkiyə Cümhuriyyətinin onlarla
universitetində uğurla nümayiş et-
dirmişdir. Vətənpərvərlik, ədalətlilik,
prinsipiallıq, ideal liderlik, yüksək
keyfiyyətlərə malik şəxsiyyət, mənəvi
dəyərlərə, milli və ümumbəşəri xa-
rakterə sahib olan obrazların olduğu
tamaşalara üstünlük veririk. Çünki
belə obrazlar müstəqil dövlətçilik
ənənələrinə sadiq olan yeni nəslin
estetik zövqünün və düşüncə tərzinin
formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
    Tamaşalarda müstəqillik uğrunda
mübarizə, xalq və rəhbər, millət və

lider birliyinin gücü, təntənəsi, dili-
mizi, milli mənliyimizi qorumağa
çağırış öz əksini tapmışdır. Teatr in-
sanlığı mənəvi aşılanmaya qarşı mü-
barizəyə ruhən, mənən həmişə hazır
olmağa çağıran bir tribunadır. Türk
dünyasının böyük şairi Nazim Hik-
mət də bu tribunadan xalqa mənə-
viyyatsızlığa, pul və ucuz şöhrət
düşkünlüyünə susamışların qarşısına
çıxan “Qəribə adam”ın dili ilə mü-
raciət edir və insanları inandırırdı
ki, məhz mənəvi olan insanın ən
ali, uca, təmiz keyfiyyətləridir. Bu
tamaşada tələbələr üzərlərinə düşən
vəzifəni bacarıqla yerinə yetirmişlər. 
     Studiyanın 2013-cü ildə hazırladığı
antik dövrün faciə ustası Esxilin “Zən-
cirlənmiş Prometey” tamaşası yaradıcı
qüvvələrin azadlıq və həqiqət uğrunda
min illər boyu çarpışmalarının tərən-
nümünə həsr edilmişdir. Bu tamaşada
rejissor bütün səhnə imkanlarından
istifadə edərək canlı musiqili xor ya-
ratmağa da nail olmuşdur. Bu tamaşa
studiyanın digər tamaşalarından fərqli
olaraq dünya teatr təcrübəsində ol-
duğu kimi xor ifaçıları və canlı mu-
siqisi ilə seçilmiş, teatrsevərlər tərə-
findən studiyanın yeni nailiyyəti
kimi qiymətləndirilmişdir.
    Adil Babayevin “Sarı gəlin” pyesi
Tələbə Teatr Studiyasının səhnəsində
tələbə inşaat dəstəsinin həyatından
bəhs edən, orada baş verən yenilik-
ləri, irəliləyişi əks etdirən gözəl bir
musiqili tamaşadır. 
    – Studiyanın fəaliyyətinə nəzər
salanda repertuarında böyük yazıçı
Cəlil Məmmədquluzadənin əsər-
lərinin üstünlük təşkil etdiyini
görürük... 
    – Bildiyimiz kimi, 2006 və 2009-
cu illərdə Cəlil Məmmədquluzadənin
yubileyləri qeyd olunmuşdur. Studiya
bu yubileylərə ədibin əsərlərindən
tamaşa hazırlayaraq öz töhfəsini ver-
məyə çalışmışdır. 2003-cü ildə hazır -
lanan “Anamın kitabı” əsəri ictima-
iyyət tərəfindən maraqla qarşılan-
mışdır. 2006-cı ildə “Molla Nəsrəd-
din” jurnalının 100 illik yubileyi
münasibətilə tələbələr yenidən bu
əsərə müraciət etmişlər. Bu isə heç
də təsadüfi deyil. Çünki müstəqil
Azərbaycanın müasir ictimai-siyasi
şəraitində vətənpərvərlik duyğularının
yüksəldilməsində, Azərbaycançılıq
ideologiyasının, milli-mənəvi dəyər-
lərin təbliğində “Anamın kitabı”
kimi əsərlərin əvəzsiz rol oynadığı
şəksizdir. Həmin il aprel ayının
20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Te-
atrında səhnəyə qoyulan tamaşada
tələbələrin çıxışları sənətsevərlər tə-
rəfindən alqışlarla qarşılanmışdır.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
tələbələrin bu çıxışını yüksək qiy-
mətləndirərək demişdir: “...Bəzən
tamaşaçıya elə gəlir ki, “Anamın
kitabı”nın bir mənası varsa, o da
ana dilinin qorunmasından ibarət-
dir. Ancaq bu əsərə hər dəfə tamaşa
etdikcə, oxuduqca orada mənaların

nə qədər dərin olduğunun şahidi
oluruq. Naxçıvan Dövlət Universi-
tetinin tələbələrinin bu əsərə mü-
raciəti onun ideyasının daha qabarıq
şəkildə üzə çıxmasına kömək edir.
Cəlil Məmmədquluzadə irsinə mü-
raciət etmək Azərbaycançılıq ide-
yasına, Azərbaycana, doğma Vətə-
nimizə müraciət etməkdir. Ona görə
Cəlil Məmmədquluzadə irsinə bələd
olan adam mütləq öz Vətəninə xe-
yirli insan olacaqdır. Bu mənada
gənclərimizin bu mövzuya müraciət
etməsi daha vacibdir. ...Siz bu yolun
davamçılarını yetişdirmək üçün baş-
ladığınız yolu daha uğurla davam
etdirməlisiniz. Qoy hər bir gəncimiz
fikirdə Cəlil Məmmədquluzadə,
əməldə Cəlil Məmmədquluzadə, işdə
Cəlil Məmmədquluzadə olsun”.
2009-cu ildə Tələbə Teatr Studiya-
sının Cəlil Məmmədquluzadənin 140
illiyi münasibətilə görkəmli yazıçının
dramaturgiyamızın nadir və bənzərsiz
nümunəsi olan “Ölülər”əsərini ta-
maşaya hazırlaması gənclər tərəfindən
Ali Məclis Sədrinin bu tövsiyəsinə
ciddi əməl olunduğunu göstərir. 
    – Studiya gənc yazıçıların əsər-
lərinə müraciət edirmi? Gənc ak -
tyor və aktrisalar barədə nə deyə
bilərsiniz? 
    – Zaman, zamanın yaddaşı da,
tələbi də nəsillərə örnəkdir. Bu günün
teatr repertuarı da zamanın tələbinə
görə təyin olunur. Bu mənada, Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin Tələbə
Teatr Studiyası öz fəaliyyətində yeni-
yeni janrlara müraciət etməzsə, ye-
niləşə, inkişaf edə, tamaşaçı zövqünü
oxşaya bilməz. Tələbələr tərəfindən
studiyaya bir çox əsərlər təqdim
edilir. Ötən il Tələbə Teatr Studiyası
gənc istedadlı aktyor Elnur Rzayevin
ssenarisi əsasında hazırlanan “Boz”
əsərini tamaşaya hazırladı. Bu əsər
ilə Tələbə Teatr Studiyası paytaxt
Bakıda 2015-ci ilin aprel ayında ke-
çirilən Gənclərin III Ümumrespub-
lika Teatr Festivalında uğurla iştirak
etmişdir. Bu il indiyə kimi hazırla-
dığımız tamaşalardan səhnələr gös-
tərməyi nəzərdə tutmuşuq. 
    Gənc aktyor və aktrisalara gəlincə
studiyamızda istedadlı gənclər çoxluq
təşkil edir. Onlardan Fidan Qasım -
ova, Xalidə Məmişova, Cəlil Cavad -
ov, Aysu Məmmədova, Elmi Hü-
seynquliyev, Rauf Gülməmmədov,
Nurşən Həmzəyeva, Həsən Novruz -
ov və başqalarının adlarını çəkə bi-
lərəm. Heç şübhə yoxdur ki, Naxçı-
van teatrı səhnəsində bu gənclər öz
sözünü deyəcək və gələcəyin peşəkar
aktyor və aktrisaları kimi yetişəcəklər. 
    – Müsahibə üçün sağ olun!

- Sara ƏZİMOVA

Tələbə Teatr Studiyası öz ətrafına istedadlı gəncləri toplayıb

Müsahibimiz studiyanın rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülxarə Əhmədovadır

   Bu gün muxtar respublikamızda teatr və incəsənət sahələri üzrə ix-
tisaslı kadrların hazırlanması işinə xüsusi əhəmiyyət verilir. 2001-ci
ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində Teatr və mədəniyyətşünaslıq ka-
fedrasının, 2011-ci ildə isə Aktyor sənəti ixtisasının fəaliyyətə başlaması
muxtar respublikamızda ixtisaslı aktyor kadrlarına olan tələbatın
ödənilməsi probleminin həll edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu işdə ali teatr məktəbləri ilə yanaşı, universitetlərdə yaradılan
studiyalar da əhəmiyyətli rol oynayır. Naxçıvan Dövlət Universitetində
fəaliyyət göstərən Tələbə Teatr Studiyası buna nümunə sayıla bilər. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
birgə təşkil etdiyi “Vətənin müdafiəsinə hazıram” poliatlon çoxnövçülük
üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika birinciliyinin final mərhələsinə
yekun vurulub. 

İdman xəbərləri


