
    Naxçıvan Dövlət Universite-

tində görkəmli hərbi xadim, ge-

neral Səməd bəy Mehmandarovun

anadan olmasının 160 illik yubi-

leyinə həsr edilmiş elmi konfrans

keçirilmişdir. 

    Konfransı universitetin rek-
toru, AMEA-nın müxbir üzvü
Saleh Məhərrəmov açaraq bil-
dirmişdir ki, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 29 sentyabr
2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə
Səməd bəy Mehmandarovun ana-
dan olmasının 160 illiyinin dövlət
səviyyəsində qeyd olunması şanlı
hərb tariximizin öyrənilməsi,
gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunması baxı-
mından mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. 
    Universitetin Çağırışaqədərki
hazırlıq və mülki müdafiə ka-
fedrasının müəllimi Nazim Hə-
sənov “Dünya şöhrətli general
Səməd bəy Mehmandarov” adlı
məruzəsində qeyd etmişdir ki,
1855-ci il oktyabrın 16-da anadan
olan Səməd bəy Mehmandarov
16 yaşında Peterburqda yerləşən
II Konstantinovka artilleriya
məktəbinə daxil olmuşdur. O,
1875-ci ilin dekabrında podpo-
ruçik rütbəsi almış və üçüncü
dərəcəli “Müqəddəs Stanislav”
ordeni ilə təltif edilmişdir. 1890-cı
ildə kapitan, 1898-ci ildə pod-
polkovnik, 1901-ci ildə polkov-
nik, 1904-cü ildə general-mayor
rütbəsi alan, rus-yapon mühari-
bəsində böyük rəşadət göstərən
Səməd bəy Mehmandarova
1908-ci ildə tam artilleriya ge-
neralı rütbəsi verilmişdir. 1915-ci
ildə general Səməd bəy Meh-
mandarov korpus komandiri tə-
yin edilmişdir. Sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra görkəmli

siyasi xadim Nəriman Nəriman -
ov tərəfindən siyasi repressiya-
lardan müdafiə olunan Səməd
bəy Mehmandarov 1921-1928-ci
illərdə hərbi komandirlər mək-
təbində topçuluq ixtisasından

dərs demişdir. Dünya şöhrətli
general 12 fevral 1931-ci ildə
Bakıda vəfat etmişdir. 
    Azərbaycan tarixi kafedrasının
dosenti Elçin Zamanov “Səməd
bəy Mehmandarov və Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti dövrü”
adlı məruzəsində bildirmişdir ki,
1918-ci il dekabr ayının 26-da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin hərbi nazirı təyin olunan
Səməd bəy Mehmandarov qısa
müddətdə 30 minlik ordu yarat-
mağa nail olmuş, ərazi bütövlü-
yümüzün qorunmasında, hərbi
təhlükəsizliyin təşkilində mühüm
xidmətlər göstərmişdir. O, hərbi
səfərbərlik, hərbi xidmətə çağırış,
orduda danışıq və dəftərxana di-
linin ana dili olması, ordunun
milli hərbi kadrlarla, hərbi tex-
nika, hərbi geyim və ərzaqla tə-
min edilməsi, hərbi sənaye kom-
pleksinin yaradılması istiqamə-
tində qətiyyətli addımlar atmışdır.
Erməni daşnakları Dağlıq Qara-
bağı Azərbaycandan qoparmaq,
xalq cümhuriyyətini süquta uğ-
ratmaq  məqsədilə 1920-ci ilin
mart ayında qiyam qaldırarkən
Səməd bəy Mehmandarovun əmri
ilə general Həbib bəy Səlimovun
komandanlığı altında Əsgəran
ətrafına göndərilən güclü hərbi
qüvvə düşməni darmadağın et-
miş, Səməd bəy Mehmandarov
bu qələbə münasibətilə Əsgə-
randa çıxış edərək Azərbaycan
ordusunun qüdrətini bir daha
dünyaya, bədxah düşmənlərimizə
bəyan etmişdir.

Mehriban SULTAN

Görkəmli hərbi xadimin 160 illik 
yubileyi qeyd olunub

 Muxtar respublikamızda həyata keçirilən quruculuq

tədbirləri sırasında kənd yaşayış məntəqələrinin

abadlaşdırılması öncül yer tutur. Əvvəlki illərdə

olduğu kimi, 2015-ci ilin sonuna doğru muxtar res-

publikada son tamamlama işləri aparılan quruculuq

obyektləri kifayət qədərdir və onlardan bəzilərinə

ümumi bir nəzər salaq.

    Muxtar respublikamızın ən böyük rayonlarından olan
Babək rayonunun Yarımca kəndində 3 mərtəbəli kənd
mərkəzində, 2 mərtəbəli həkim ambulatoriyasında,
xidmət mərkəzində işlər yekunlaşdırılıb. Kənd tam orta
məktəbinin binası da əsaslı şəkildə yenidən qurulub. 
    Xəlilli kəndində isə kənd mərkəzi ilə bərabər 144
yerlik məktəb binasında da işlər yekunlaşıb. Məktəbdə
müəllim və şagirdlərin, kənd mərkəzində isə idarəetmə
qurumlarının fəaliyyəti üçün  hərtərəfli şərait yaradlıb.
Hər iki kənddəki tikinti işlərini Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
Naxçıvan Şəhər İdarəsi həyata keçirib.
    Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndində məktəb, kənd
və xidmət mərkəzləri üçün yeni binaların inşası da artıq
başa çatdırılıb. “Dizayn İnşaat” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin bir qrup inşaatçısına həvalə edilmiş ob-
yektlərdə işlər keyfiyyətlə aparılıb. Buradakı 120 şagird
yerlik məktəb binası 3 mərtəbədən ibarətdir. İdman zalı,
kitabxana, laboratoriyalar, şahmat və kompüter otaqları,
elektron lövhəli siniflər yeni məktəb binasında tədrisin
yüksək səviyyədə təşkilinə imkan verəcək. Kənd və
xidmət mərkəzləri isə kənddəki idarəetmə qurumlarının
səmərəli fəaliyyəti ilə yanaşı, sakinlərin rahatlığını  təmin
edəcək.
    Culfa rayonunun Saltaq kəndi də yaxın vaxtlarda
muxtar respublikanın müasirləşən kəndləri sırasına
daxil olacaq. Belə ki, cari ilin mart ayından burada zir-
zəmi ilə birlikdə dördmərtəbəli məktəb binasının ti-
kintisinə başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Culfa
Rayon İdarəsi tərəfindən tikintisi yekunlaşdırılan məktəb
binası 215 şagird yerlikdir. Müasirtipli layihə əsasında
inşa olunmuş məktəb binasında hazırda son tamamlama
işləri görülür, ətrafda abadlıq işləri aparılır. Geniş və
işıqlı siniflər, kompüter, şahmat otaqları, elektron
lövhəli sinif, laboratoriya, idman zalı, hərbi kabinə,
kitabxana məktəbdə təhsilin keyfiyyətnə öz təsirini
göstərəcək.
    Kənddə mövcud olan köhnə məktəb binası isə müasir
layihə əsasında yenidən qurulub. Burada yeni kənd və
xidmət mərkəzləri, eyni zamanda həkim ambulatoriyası
fəaliyyət göstərəcək.
    Şərur rayonunda isə Axaməd kəndi öz simasını büs-

bütün dəyişib. Belə ki, burada 192 şagird yerlik məktəb
binasının, kənd və xidmət mərkəzlərinin inşası başa
çatdırılıb. Tikinti işləri Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Şərur
Rayon İdarəsi tərəfindən aparılıb. İstifadəyə veriləcək
obyektlərin ərazisində geniş abadlıq işləri görülüb,
yaşıllıq və gülkarlıqlar üçün yerlər düzəldilib, su və
işıqlandırma xətləri çəkilib.
    Oğlanqala kəndi də bu quruculuq tədbirlərindən öz
payını alıb. Buradakı zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən
ibarət olan 468 şagird yerlik məktəb binasında tədrisin
müasir səviyyədə təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb.
Digər iki obyekt – kənd və xidmət mərkəzləri isə kənd
sakinlərinin rahatlığını təmin edəcək. Hazırda bu ob-
yektlərdə son tamamlama işləri aparılır, ətrafda yeni
gülkarlıqlar salınır.
    Muxtar respublikanın ən gənc rayonu olan Kəngərli
rayonunda isə Yurdçu kəndi bu il abadlaşdırılan kənd
məntəqələrinin sırasına qoşulacaq. Qeyd edək ki, bu
kənddəki yeni sosial obyektlərin inşası da yekunlaş-
dırılıb. Yeni məktəb binası 270 şagird yerlikdir. Təhsil
ocağının binasında müəllim və şagirdlər üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb. Kənd mərkəzi isə kənddə fəaliyyət
göstərən dövlət qurumlarının səmərəli fəaliyyətinə
imkan verəcək. Bu obyektlərin ətrafında abadlıq işləri
aparılıb, yaşıllıq zolaqları yaradılıb. Bir az aralıda
yerləşən xidmət mərkəzi kənd sakinlərinin zəruri tələ-
batlarının ödənilməsinə öz töhfəsini verəcək. Hazırda
obyektlərin daxilində müvafiq avadanlıqların yerləş-
dirilməsinə başlanılıb.

Kompleks şəkildə abadlaşdırılan kənd yaşayış məntəqələrində 
son tamamlama işləri aparılır
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 26-da Gürcüstanın daxili işlər
naziri Giorgi Mqebrişvilini qəbul edib.

Gürcüstana bu yaxınlarda etdiyi uğurlu rəsmi səfərini məmnunluqla xatırlayan dövlətimizin
başçısı səfər zamanı ikitərəfli münasibətlər, o cümlədən regional əməkdaşlıq və təhlükəsizlik ilə
bağlı mühüm məsələlərin müzakirə olunduğunu bildirib. Regionda təhlükəsizliyin təmin olunması
işində ölkələrimizin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın rolunu xüsusi qeyd edən Prezident
İlham Əliyev bu istiqamətdə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin önəmini vurğulayıb.

Hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığa toxunan Gürcüstanın daxili işlər naziri Giorgi
Mqebrişvili xüsusilə dünyada terrorun və cinayətkarlığın hökm sürdüyü bir vaxtda ölkələrimizin
müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinin önəmini qeyd edib. 

*  *  *
Noyabrın 26-da Bakıda İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) Baş

Konfransının XII sessiyasının açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı, ISESCO-nun xoşməramlı

səfiri Mehriban Əliyeva sessiyada iştirak ediblər.

Rəsmi xronika

     Dünən Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi
orqanlarına işə qəbul olunmaq istəyən
vətəndaşlar üçün  bu ilin oktyabr ayında
elan olunan müsabiqənin test imta-

hanlarına start verildi.
Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qul-
luğu Məsələləri üzrə Ko-
missiyada keçirilən test
imtahanlarında namizəd-
lərə vergi qanunvericiliyi
üzrə 90, məntiqi təfək-
kürlə bağlı 10 sual təqdim
olunmuşdu.

    Komissiyanın əməkdaşı Samiq Sa-
layevlə söhbətimizdə  dedi ki, 3 se-
ansda olmaqla, iki gün davam edəcək
test imtahanlarının ədalətli, şəffaf və
operativ keçirilməsinin təmin olunması

üçün  hər cür şərait yaradılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Vergilər Nazirliyinin aparat rəhbəri
Əli Şabanov isə müsabiqəni müvəf-
fəqiyyətlə keçmiş namizədlərə vergi
orqanlarında 34 sayda vakant yer
üzrə iş təklif ediləcəyini dedi. Qeyd
olundu ki, müsabiqədə iştirak etmək
üçün 80 nəfər sənəd təqdim edib. 
    Müsabiqənin  müsahibə  mərhə-
ləsində namizədlərin bilik səviyyəsi,
peşə hazırlığı, ümumi dünyagörüşü,
barəsində müsahibə elan edilən vəzifə
üçün zəruri olan keyfiyyətləri yox-
lanılmaqla, müvafiq vəzifəyə yararlı -
lığı müəyyən olunacaq.

Vergi orqanlarında işləmək istəyənlər üçün test imtahanı keçirilib

    Dünən Şahbuz rayonunda növbəti

əmək yarmarkası keçirilib. Tədbirdə rayon

Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Fəxrəddin

Bağırov çıxış edərək muxtar respublikada

həyata keçirilən məşğulluq tədbirlərindən

danışıb.

    Bildirilib ki, məşğulluq tədbirləri əha-
linin sosial müdafiəsinin gücləndirilmə-
sinə, insanların daimi işlə təmin olun-
masına öz töhfəsini verir. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2013-cü il 18 dekabr tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əha-
linin məşğulluğunun artırılması üzrə Döv-
lət Proqramı” muxtar respublikada məş-

ğulluq məsələlərinin həllində mühüm rol
oynayır. 
    Qeyd olunub ki, əhalinin məşğullu-
ğunun təmin olunması məqsədilə işaxtaran
vətəndaşların münasib işlə təmin edilməsi,
onların haqqıödənilən ictimai işlərə cəlb
olunması, habelə peşə hazırlığı sahəsində
muxtar respublikada ardıcıl və məqsəd-
yönlü tədbirlər həyata keçirilir. 
    Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin
əməkdaşı Cəlal Paşayev çıxışında qeyd
edib ki, son illərdə rayonun sosial-iqtisadi
inkişafı istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər əhalinin məşğulluğuna müsbət
təsir göstərib. Kənd təsərrüfatının inkişaf
etdirilməsi, sahibkarlığa göstərilən hər-

tərəfli dövlət dəstəyi yeni iş yerlərinin
yaradılmasına səbəb olub. Təkcə 2014-cü
ildə keçirilən 4 əmək yarmarkasında 105
nəfər, ümumilikdə isə 315 nəfər işaxtaran
işlə təmin olunub. 2015-ci ilin ötən on
ayında isə 286 nəfər işlə təmin edilib.
Keçirilən əmək yarmarkalarına işaxtaran
əhalinin marağının böyük olması onu
göstərir ki, işaxtaranlarda bu yarmarka-
larda ixtisaslarına müvafiq iş tapacaqlarına
böyük inam vardır.
    Sonra yarmarkaya gələnlər onlara təq-
dim olunan vakant iş yerləri ilə tanış
olublar. 6 təşkilatdan 106 boş iş yerinin
çıxarıldığı yarmarkada 14 nəfərə işə gön-
dəriş verilib. 
    Növbəti yarmarka bu gün Culfa rayo-
nunda keçiriləcək.

Xəbərlər şöbəsi

Növbəti əmək yarmarkasında 14 nəfərə işə
göndəriş verilib
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2015-ci il tarixli sayında)

    Müasir texnologiyaların elm, təh-
sil və digər sahələr üzrə tətbiqi bu
günün ən mühüm şərti, inkişafın
əsas meyarıdır. Mühüm yeniliklərdən
biri də təhsil ocaqlarında quraşdırılan
elektron lövhələrdir. Qeyd edək ki,
dərsdə elektron lövhənin tətbiqi
müəllimlə şagird arasında informa-
siya mübadiləsinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə geniş imkan yaradır.
Bu gün məktəblərdə 600-dən çox
elektron lövhə quraşdırılıb. 
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının təhsil müəssisə-
lərində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il
20 iyun tarixli Sərəncamı muxtar
respublikada elektron təhsilin tətbi-
qinin genişləndirilməsinə, təhsil müəs-
sisələrində virtual tədris mühitinin
formalaşdırılmasına, tədrisin əyani-
liyinin və səmərəliliyinin daha da
artırılmasına böyük imkanlar yaradıb.
2014-cü ilin iyul ayında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində
təhsilin vəziyyəti və qarşıda duran
vəzifələrlə bağlı keçirilən müşavirədə
distant təhsilin muxtar respublikada
tətbiqi üçün müvafiq qurumlara müx-
təlif tapşırıqlar verilib, ötən dövrdə
bu sahədə uğurlar qazanılıb.  
    Son illərdə təhsil sahəsində ye-
niliklərdən bəhs edərkən nümunəvi
dərslərin təşkilini də xüsusilə qeyd
etmək lazımdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2015-ci il 14 mart tarixli “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının elm, ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə
ümumtəhsil məktəbləri arasında əla-
qələrin təşkili haqqında” Sərəncamı
bu baxımdan böyük əhəmiyyətə ma-
likdir. Sərəncama əsasən, hazırda
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yası Naxçıvan Bölməsinin, ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
elmi dərəcəsi olan müəllimlərinin
iştirakı ilə muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərində ayda bir
dəfə nümunəvi dərslər təşkil olunur. 
Muxtar respublikada heç bir uşaq

təhsildən kənarda qalmayıb

MM üstəqillik illərində təhsil
sahəsində görülən ən mü-

hüm tədbirlərdən biri də sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə
cəlbi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərdir. 2010-cu ilin oktyabr
ayında dövlət başçısının  iştirakı ilə
Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Nax-
çıvan Regional İnformasiya Mərkəzi
istifadəyə verilib. Hazırda buradakı
brayl kitabxana, eşitmə qabiliyyəti
məhdud şəxslər üçün audiokitabxana,
zehni inkişafında və nitqində qüsur
olan uşaqların reabilitasiyası məq-
sədilə yaradılan kinekt otağı, de-
fektoloji bölmə fəaliyyət göstərir.
Bundan əlavə, bacarıq və maraqları
nəzərə alınan sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar brayl və kompüter
kurslarına cəlb olunurlar. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18
dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2014-2015-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqların
təhsilə cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”
bu qəbildən olan şəxslərin cəmiyyətə
inteqrasiyası istiqamətində yeni mər-
hələnin başlanğıcını qoydu. Sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqların
digər uşaqlarla bərabər təhsil hü-
quqlarının təmin edilməsi məqsədilə
qəbul olunan bu proqrama əsasən,
2014-cü ildə Məhdud Fiziki İmkan-
lılar üçün Naxçıvan Regional İn-
formasiya Mərkəzində Distant Tədris
Mərkəzi istifadəyə verilib. 

Məktəbdənkənar  təhsil 
müəssisələri

NN axçıvandakı məktəbdənkə-
nar müəssisələrin fəaliyyəti

də diqqət mərkəzindədir. 20 il bundan
əvvəl belə müəssisələrin fəaliyyəti
tamamilə dayandırılmışdı. Bu gün
isə muxtar respublikada şagirdlərin
asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində
44 belə müəssisə fəaliyyət göstərir.

Ayrı-ayrı rayonlarda şahmat mək-
təbləri, Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq
mərkəzləri və başqa məktəbdənkənar
müəssisələr üçün inzibati binalar ti-
kilib və ya əsaslı şəkildə yenidən
qurularaq uşaq və gənclərin istifa-
dəsinə verilib. Yaradılmış yüksək
şəraitin nəticəsində məktəbdənkənar
müəssisələrdə fəaliyyət göstərən dər-
nəklərə 29000-ə yaxın şagirdin cəl-
binə nail olunub. 

    Muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən 8 şahmat məktəbi binasının
hamısı yenidir. Bu binalar yüksək
maddi-texniki bazaya malikdirlər.
Bu gün ümumtəhsil məktəblərinin
hamısında şahmat dərsi tədris olunur.
Yaradılan  şərait hesabınadır ki, artıq
bir neçə ildir, muxtar respublika
beynəlxalq şahmat festivallarına ev
sahibliyi edir. 
     Bu gün sürətli inkişaf yoluna qə-
dəm qoyan Naxçıvanda ixtisaslı kadr-
lara böyük ehtiyac var. Kənd təsər-
rüfatına, sənayeyə, iqtisadiyyata, ida-
rəetməyə və digər sahələrə ixtisaslı
kadrlar tələb olunur. Elə buna görə
də doğma yurdumuzda həyata keçi-
rilən abadlıq-quruculuq işlərinin bir
qolunu da gənclərin peşə vərdişlərinə
yiyələnmələri istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər təşkil edir. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında texniki-peşə
təhsili sisteminin şəbəkəsinin geniş-
ləndirilməsi məqsədilə 2009-cu ildə
Naxçıvan şəhərində peşə liseyi üçün
bina tikilib istifadəyə verilib. Bundan
başqa, Naxçıvan Texniki-Peşə və Sü-
rücülük, Şərur Texniki-Peşə və Sü-
rücülük Məktəb komplekslərinin ya-
radılması bu sahədə mühüm nailiy-
yətlər qazanılmasına səbəb olub. Ha-
zırda Ordubad Texniki-Peşə və Sü-
rücülük Məktəbi üçün bina əsaslı şə-
kildə yenidən qurulur. 

Təhsil və məktəbli yarmarkaları,
vahid məktəbli forması

MM üstəqillik illərində təhsil
sahəsində həyata keçirilən

tədbirlərdən bəhs edərkən muxtar
respublikada təşkil olunan təhsil və
məktəbli yarmarkalarını da xüsusilə
qeyd etməliyik. 2005-ci ildən eti-
barən ənənəvi olaraq keçirilən təhsil
yarmarkaları nəticəsində 700 nəfər-
dən çox gənc kadr müəllim kimi
muxtar respublikanın ucqar dağ və
sərhəd yaşayış məntəqələrində işlə
təmin olunub.
     1998-ci ildən keçirilən məktəbli
yarmarkası da naxçıvanlıların ürə-
yincədir. Neçə il əvvəl dərs ilinin
başlanmasına bir qədər qalanda öv-
ladları məktəblərə gedəcək valideynlər
bir çox qayğılarla yaşayırdılar. Mək-
təbli ləvazimatlarını tapmaq çətin
olurdu. Muxtar respublikada nail
olunmuş sosial-iqtisadi inkişaf, təhsilə
göstərilən dövlət qayğısı bütün vali-
deynlərin, həmçinin müəllim və şa-
girdlərin həmin problemini aradan
qaldırıb. Dərsliklər pulsuz verilir, şa-
gird və müəllimlər vahid geyim for-
masından istifadə edir, istənilən ölçüdə
olan forma ucuz qiymətə satılır, mək-
təbli ləvazimatları da boldur. 

Ulu öndər Heydər Əliyevə 
sədaqət nümunəsi

DD eyirlər o dövlət, o cəmiyyət
güclüdür ki, onun gəncliyi,

ümumilikdə, insanları dövlətə, mən-
sub olduğu xalqa sədaqətlidir, və-
tənpərvərdir, təhsillidir.  Bu baxımdan
ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyatı və fəaliyyəti, şəxsiyyəti nü-
munə kimi təhsil müəssisələrində
tərbiyə işinin aparıcı istiqamətinə

çevrilib. Təhsil müəssisələrində şa-
girdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə,
müasir düşüncə tərzinin formalaşdı-
rılmasına, onların milli və ümumbəşəri
dəyərləri mənimsəmələrinə, vətən-
pərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirilir. Hər il əlamətdar günlərlə
bağlı yaddaqalan tədbirlər keçirilir.
Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, şa-
girdlər intellektual səviyyədə biliklərə
yiyələnməklə yanaşı, Heydər Əliyev
ideyalarına, Heydər Əliyev yoluna,
dövlətimizə, müstəqilliyimizə sadiq
vətəndaşlar kimi yetişsinlər. Təhsil
ocaqlarında ümummilli lider Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətinin, siyasi
irsinin şagirdlərə öyrədilməsində
müxtəlif metodlardan istifadə olunur.
Heydər Əliyev lektoriyalarında ulu
öndərin Azərbaycan xalqı üçün həyata
keçirdiyi cahanşümul tədbirlər,
ümummilli liderin hər bir azərbaycanlı
üçün örnək olan həyat və siyasi fəa-
liyyəti şagirdlərimizə aşılanır. Bundan
başqa, tədris ili ərzində şagirdlərin
Heydər Əliyev Muzeyində keçilən
açıq dərslərə cəlb olunması diqqət
mərkəzində saxlanılır. 
    Son illərdə ənənə alan tədbirlər-
dən biri də Heydər Əliyevçi gəncliyin
yürüşüdür. Hər il Naxçıvan şəhərində
keçirilən təntənəli yürüşə Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyin kursant-
ları, Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbin şagirdləri, gənc fəallar,
Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yara-
dıcılıq Mərkəzinin “Gənc Heydərçi -
lər”i qatılır. 

Yolumuz xoş gələcəyə, işıqlı 
sabahlara doğrudur

MM üstəqillik illərində təhsil
sahəsində görülən işlər bir

əsrdə görüləcək işlərə bərabərdir.
Qürurverici haldır ki, çəkilən zəhmət
hədər getməyib, öz bəhrələrini verib.
Təhsildə əsas uğurlar ali məktəblərə
qəbulun nəticələri ilə ölçülür. Hər il
qəbul imtahanlarında həm keyfiyyət,
həm də kəmiyyət artır. Müqayisə
aparaq. 1996-cı ildə 401 nəfər tələbə
adını qazanmışdısa, 2005-ci ildə on-
ların sayı 1018 nəfər olub. 2014-
2015-ci tədris ilində isə 1582 abitu-
riyent tələbə adını qazanıb. Onlardan
313 nəfəri 500-700 intervalında bal
toplayıb. Müqayisə üçün qeyd etmək
lazımdır ki, 1995-1996-cı tədris ilində
bu göstərici 5 nəfər olmuşdu.
    2014-2015-ci tədris ilində ümumi
orta təhsil bazasından orta ixtisas
məktəblərinə sənəd verənlərin sayı
916 nəfər təşkil edib. Onlardan 310
nəfəri tələbə adını qazanıb. 
     Muxtar respublika rəhbərinin yük-
sək bal toplayan gənclərlə görüşməsi

və onları mükafatlandırması artıq
ənənə halını alıb. Ali Məclis Sədrinin
yüksək bal toplayan gənc lərlə görüşləri
gənclərin yaddaşlarından heç zaman
silinmir. Çünki ikisaatlıq bu görüş
onların həyatlarına böyük bir məktəb
təsiri bağışlayır. Görüşün bir əhə-
miyyəti də ondan ibarətdir ki, orta
məktəb şagirdləri həvəslənərək daha
yüksək bal toplamaq əzmi ilə çalışır
və bu görüşdə iştirak etməyi arzulayır. 

    Oxucuların nəzərinə çatdırım ki,
son 20 ildə ümumtəhsil məktəblərini
89305 məzun bitirib, onlardan 52165
nəfəri ali təhsil müəssisələrinə qəbul
üçün sənəd verib, 21162 nəfəri tələbə
adını qazanıb. Bunlardan 2945 nəfəri
500-700 intervalında bal toplayıb. 
    Müasir Naxçıvan gəncliyi vətən-
pərvərdir, ölkəsini inkişaf etdirmək,
qorumaq əzmində olan gənclikdir.
Ali Məclisin Sədri yüksək bal top-
layan gənclərlə görüşlərinin birində
deyib: “Siz bu gün tələbə adını qa-
zanmaqla sosial və milli çağırış
olan kadr hazır lığı sahəsində çətin
və şərəfli yola qədəm qoyursunuz.
Seçdiyiniz ixtisasa dərindən yiyə-
lənin. Unutmayın ki, biz bu gün
sizə baxarkən istər-istəməz Vətə-
nimizin gələcəyinə baxırıq. O gə-
ləcək sizə – bugünkü gəncliyə məx-
susdur. Gələcəkdə ölkə mizin ida-
rəçiliyi, təsərrüfat həyatı, müdafiəsi
sizə həvalə olunacaqdır. İndidən
elə yol tutun ki, xalq işi üçün faydalı
olsun. Yadda saxlayın ki, vətəndaş
və mütəxəssis kimi yetişməyiniz,
birinci növbədə, sizin özünüzdən
asılıdır. Harada təhsil almağınızdan,
fəaliyyət göstərməyinizdən asılı ol-
mayaraq, unutmayın ki, siz müstəqil

Azərbaycanın gənc liyini təmsil edir-
siniz. Doğma diliniz Azərbaycan
dilidir. Doğma yurdunuz Azərbay-
candır. Bu yurdu, azərbaycanlı adı-
nı, şərəfini daim uca tutun, bu ada
layiq olmağa çalışın”. 
    Bu gün Naxçıvanda üç ali məktəb
fəaliyyət göstərir. Ali məktəblərin
ikisi filial, biri özəl təhsil ocağı kimi
fəaliyyətə başlayıb. Həmin təhsil
ocaqlarının müstəqil ali məktəb kimi
fəaliyyətini davam etdirməsi muxtar
respublikada təhsilə və elmə göstə-
rilən qayğının daha bir ifadəsidir.
Bu həm də o deməkdir ki, orta mək-
təblərdə təhsilini başa vuran məzunlar
məhz Naxçıvanda ali təhsil almaq
imkanı qazanıblar. Son illər isə ölkə -
mizin digər regionlarında orta təh-
silini başa vuran məzunların da bö-
yük bir qismi Naxçıvana üz tutur.
Çünki Naxçıvanda təhsilə göstərilən
qayğının səsi muxtar respublikanın
hüdudlarını aşıb. Onu da qürurla
demək lazımdır ki, Naxçıvanda ali
təhsil alan tələbələrin sırasında xarici
ölkələrin vətəndaşları da var. 

Son söz yerinə...

ƏƏ slində, təhsilin Naxçıvan
modelinin bugünkü inkişaf

səviyyəsi son söz deməyə imkan
vermir. Çünki bu vacib sahənin in-
kişafı diqqətdə saxlanılmaqla qaza-
nılan uğurlar getdikcə artır. Və gə-
ləcəkdə əldə ediləcək nailiyyətlərin
daha çox olacağı istisna deyil. Bu,
günün reallığıdır. Ancaq onu demək

istəyirəm ki, bu reallığa asanlıqla
nail olunmayıb.  
    Dünən muxtar respublikanın hər-
tərəfli şərait yaradılmış müasir mək-
təblərini bitirən gənclər bu gün na-
zirdir, deputatdır, alimdir, Avropa
və dünya çempionudur, mükəmməl
kompüter mühəndisidir, uğurlu açıq
ürək əməliyyatı aparan həkimdir,
sözünü deyən jurnalistdir. Müstəqil
Azərbaycanın Naxçıvanın yetişdir-
diyi vətəndaşıdır... Torpağına bağlı,
dövlətinə bağlı, dövlətçiliyinə sadiq,
ölkəsinin gələcəyini düşünən vətən-
daş. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin dediyi kimi:
“Vətənpərvər olan gənc özünü Azər-
baycanın gələcək qurucusu kimi
hiss edə bilər. İndidən, orta məktə-
bin ilk günündən uşaqlara aşılamaq
lazımdır ki, bu Vətən, bu ölkə sə-
nindir, onun qurucusu da, qoru-
yucusu da sənsən!” 
    Bu gün Vətənin qurucusu və qo-
ruyucusu sıralarında naxçıvanlı gənc -
lər ön sırada gedirlər. 

- Sara ƏZİMOVA
Yazı “Naxçıvan: müstəqillik 
illərində” gənclər arasında 

yaradıcılıq müsabiqəsinə təqdim 
olunmaq üçündür

Naxçıvan Texniki-Peşə və Sürücülük Məktəbi

Şərur rayon Kürkənd tam orta məktəbi

Şahbuz rayon Biçənək kənd tam orta məktəbi

Ölkəmizin və millətimizin gələcəyi naminə
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  Noyabrın 26-da Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyində tibb üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Cəbi İsmayıl -
ovun “Anesteziya, reanimasiya
və onun praktiki tədrisinin bəzi
aspektləri”  kitabının təqdimat
mərasimi keçirilmişdir. 

    Səhiyyə naziri Niyazi Novruzov
bildirmişdir ki, müasir təbabətdə
elə bir sahə yoxdur ki, orada anes-
tezioloji yardıma, intensiv müali-
cəyə ehtiyac olmasın. Xəstəliyin
növündən asılı olmayaraq, aneste-
zioloq və reanimatoloqlar həmin
xəstələrə yardım göstərirlər. Son
illər inşa olunan xəstəxana və dis-
panserlərdə müasir tələblər səviy-
yəsində reanimasiya şöbə və böl-
mələrinin istifadəyə verilməsi də
bu zərurətdən meydana gəlir. Bu
bölmələr dünya standartlarına cavab
verən ən müasir tibbi avadanlıqlarla,
cihaz və aparatlarla təmin olunurlar.
Hazırda əsas diqqət təcili və təxi-
rəsalınmaz yardım göstərilən  bu
bölmələr üçün ixtisaslı tibbi kadrlar
yetişdirməkdən, ekstremal vəziy-
yətdə işləyən tibb işçilərinin bilik
və bacarıqlarını yüksəltməkdən iba-
rətdir. Təcrübəli həkim-cərrah, tibb
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəbi
İsmayılovun “Anesteziya, reani-
masiya və onun praktiki tədrisinin
bəzi aspektləri” monoqrafiyası ix-
tisasından asılı olmayaraq, hər bir
tibb işçisi üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
    Səhiyyə naziri  qiymətli dərs və-
saitini ərsəyə gətirdiyi üçün müəllifi
təbrik etmiş, ona elmi və praktiki
fəaliyyətində uğurlar arzulamışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatının Humanitar
siyasət məsələləri və ictimai təşki-
latlarla iş şöbəsinin müdiri Rəhman
Məmmədov təqdimat mərasimində
çıxış edərək bildirmişdir ki, Nax-

çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı
sayəsində muxtar respublikamızda
bütün sahələrdə olduğu kimi, sə-
hiyyənin inkişafı sahəsində də mü-
hüm işlər görülmüşdür. Ötən dövrdə
şəhər, rayon və kəndlərdə 200-dən
artıq səhiyyə müəssisəsinin tikilib
istifadəyə verilməsi, onların lazımi
tibbi avadanlıqlarla təmin olunması
muxtar respublika səhiyyəsini tama -
milə müasirləşdirmişdir. 
    Səhiyyənin inkişafı ilə yanaşı,
muxtar respublikada yüksəkixtisaslı
kadr hazırlığı da ən vacib məsələ
kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Muxtar respublikada ixtisaslı həkim
və orta tibb işçilərinin hazırlıq sə-
viyyəsini artırmaq üçün Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Tibb fakül-
təsinin və Naxçıvan Tibb Kollecinin
maddi-texniki bazası, o cümlədən
zəruri tibbi avadanlıqlarla təminatı
yaxşılaşdırılmış, həmçinin muxtar
respublikanın, eləcə də Türkiyə
Respublikasının səhiyyə müəssisə-
lərində tələbələrin bilik və baca-
rıqlarını artırmasına, təcrübə keç-
mələrinə şərait yaradılmışdır. 

    Bununla yanaşı, tibb işçilərinin
də ixtisas səviyyəsini artırması diq-
qətdə saxlanılır, onlar mütəmadi
olaraq Bakı şəhərinin, Türkiyə Res-
publikasının müxtəlif klinika və
xəstəxanalarına kursa göndərilirlər.
Muxtar respublikada səhiyyənin ak-
tual problemlərinə həsr olunan sim-
pozium, konfrans, elmi-praktik se-
minarların təşkil edilməsi də tibb
işçilərinin bilik və bacarıqlarının
artırılmasında mühüm rol oynayır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı
sayəsində həyata keçirilən bu təd-
birlər kadr hazırlığına öz müsbət

təsirini göstərməklə yanaşı, səhiyyə
müəssisələrinin ixtisaslı kadr təmi-
natını da yaxşılaşdırmışdır.
    Qeyd olunmuşdur ki, kadr hazır -
lığına dövlət qayğısı bununla bitmir.
Muxtar respublikada kadr hazırlı-
ğının səviyyəsini artırmaq, onların
bilik və bacarıqlarını yüksəltmək
üçün yeni tədris vəsaitlərinin işlənib
hazırlanması da diqqətdə saxlanılır.
Muxtar respublikada elmin inki-
şafına göstərilən diqqət və qayğı
alim və mütəxəssislərin bu istiqa-
mətdəki fəaliyyətlərini artırmışdır.
Bunun nəticəsidir ki, müstəqillik

illərində digər elm
sahələri kimi, tibb
sahəsində də muxtar
respublikanın alim
və mütəxəssisləri tə-
rəfindən tədqiqatlar
aparılır, yeni kitab-
lar nəşr edilir. Ali
Məclis Sədrinin diq-
qət və qayğısı sa-
yəsində bu cür nəşr-
lərin təqdimatının
keçirilməsi, ictimaiy-

yətə çatdırılması artıq ənənə halını
almışdır.

Vurğulanmışdır ki, “Anesteziya,
reanimasiya və onun praktiki təd-
risinin bəzi aspektləri” kitabının
təqdimatı da Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin tap-
şırığı əsasında keçirilir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Doğum Mər-
kəzinin həkim-cərrahı, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Cəbi İsmayıl ovun
elmi araşdırmaları nəticəsində ərsəyə
gələn bu kitabda anesteziologiya
və reanimasiyanın əsas məsələlərinin
bəzi aspektləri təhlil olunmuş, onun
tədris prosesindəki praktiki rolu

işıqlandırılmışdır. Müəllifin seçdiyi
mövzu müasir səhiyyədə öz aktu-
allığı ilə seçilir. Çünki ixtisasından
asılı olmayaraq, bütün tibb işçilərinin
təcili reanimasiya fəndlərini bilməsi
müasir səhiyyənin əsas tələblərindən
biri hesab olunur. Bu gün tibb təhsili
alan hər bir tələbə gələcəkdə tibbin
hansı sahəsində işləməsindən asılı
olmayaraq, reanimasiya metodlarını
hərtərəfli mənimsəməlidir. “Anes-
teziya, reanimasiya və onun praktiki
tədrisinin bəzi aspektləri” kitabı da
bu baxımdan dəyərli mənbə kimi
tibb təhsili alan tələbələr, ordina-
torlar, müəllimlər, həkimlər üçün
faydalı hesab edilə bilər.
    Rəhman Məmmədov faydalı nəş-
rə görə tibb üzrə fəlsəfə doktoru
Cəbi İsmayılova təşəkkürünü bil-
dirmiş, ona yeni yaradıcılıq uğurları
arzulamışdır.
    Sonra Naxçıvan Diaqnostika-
Müalicə Mərkəzi Cərrahiyyə şöbə-
sinin müdiri, həkim-cərrah, tibb
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İsa Ab-
dullayev “Anesteziya, reanimasiya
və onun praktiki tədrisinin bəzi as-
pektləri” kitabının elmi və praktiki
əhəmiyyəti”, Naxçıvan Muxtar Res-
publika Xəstəxanasının həkim anes-
tezioloq-reanimatoloqu Elsevər
Ağəli yev “Anesteziya, reanimasiya
və onun praktiki tədrisinin bəzi as-
pektləri” kitabının tədris vəsaiti
kimi əhəmiyyəti” mövzularında çı-
xışlar etmişlər.
    Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Cəbi İsmayılov müəllifi olduğu mo-
noqrafiyanı muxtar respublikada
yaradılmış elmi mühitin bəhrəsi
kimi dəyərləndirmiş, fəaliyyətinə
və yaradıcılığına verilən yüksək
qiymətə görə öz minnətdarlığını
bildirmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

“Anesteziya, reanimasiya və onun praktiki tədrisinin bəzi 
aspektləri” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir

    – Mahirə xanım, 40 yaşlı təhsil
ocağının keçdiyi inkişaf yolunun
şahidi olmusunuz. İstərdim söh-
bətimizə elə buradan başlayaq... 
    – Naxçıvan Musiqi Kolleci mu-
siqisevərlər üçün çox əziz bir sənət
ocağıdır. Ona görə ki, kollec ulu
öndər Heydər Əliyevin muxtar res-
publika sakinlərinə bəxş etdiyi hə-
diyyələrdən və onun yadigarlarından
biridir. 1975-ci ildən Naxçıvan Orta
İxtisas Musiqi Məktəbi, 1992-ci il-
dən Naxçıvan Musiqi Texnikumu,
2005-ci ildən isə Naxçıvan Musiqi
Kolleci kimi Naxçıvan musiqi mə-
dəniyyətinə dəyərli töhfələr verən
bu təhsil ocağı öz fəaliyyətinə 4
ixtisas üzrə başlamışdır. Bu məktəbə
fortepiano, xalq çalğı alətləri, xalq
mahnıları və muğam, simli alətlər
ixtisasları üzrə ilk dəfə 31 nəfər tə-
ləbə qəbul edilmiş, onların təhsili
ilə 21 nəfər musiqiçi-pedaqoq məş-

ğul olmuşdur. 1977-ci ildə – kollecdə
fəaliyyətə başladığım zaman burada
böyük sevinc yaşanırdı. Bakıda ifa-
çıların I respublika müsabiqəsində
6 tələbəmiz  uğurla iştirak etdi. İlk
uğurlar bu sənət ocağının tanınma-
sına səbəb oldu. Təkcə Naxçıvan
şəhərindən deyil, muxtar respubli-
kanın digər bölgələrindən, ucqar
dağ kəndlərindən belə, istedadlı şa-
girdlər kollecə müraciət etməyə
başladılar. Qazanılan uğurlar kol-
lecin bazasının daha da genişlən-
məsinə şərait yaratdı. Ötən əsrin
70-80-ci illərində regionumuzda
keçirilən festival və müsabiqələrdə,
dövlət tədbirlərində təhsil ocağının
xalq çalğı alətləri orkestri, birləşmiş
xoru, xalq çalğı alətləri üçlüyü,
vokal qrupu Azərbaycan, eləcə də
dünya bəstəkarlarının əsərlərini,
xalq musiqi nümunələrini geniş
konsert salonlarında sənətsevərlər
qarşısında ifa etmişlər.  Hələ o za-
man “Nəqşi-cahan” və “Əcəmi na-
xışları” ansamblları Azərbaycan
miqyasında tanınırdı.  
    – Bəs kollecin son illərdəki  fəa-
liyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
    – Diyarımızda fəaliyyət göstərən
bütün təhsil müəssisələri kimi, Mu-

siqi Kolleci də sürətli inkişaf yoluna
1995-ci ildən sonra qədəm qoy-
muşdur; uğurları, nailiyyətləri indi
daha çoxdur. 1999-cu ildə keçirilən
muxtar respublikanın 75 illik yu-
biley tədbirlərində bu kollektivin
üzvləri də uğurla çıxış etdilər. Yu-
biley şənliklərində iştirak edən
ümummilli liderimiz bu çıxışlarına
görə kollecin xor qrupunun adını
xüsusilə çəkərək xoş sözlər söylədi.
Elə sonrakı illərdə də uğur uğuru,
nailiyyət nailiyyəti gətirdi. Kollec
2000 və 2004-cü illərdə keçirilən
VIII və IX respublika müsabiqələ-
rində Naxçıvanı yüksək səviyyədə
təmsil etdi.  
    Musiqi Kolleci Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
daim diqqət və qayğısı əhatəsindədir.
Ali Məclis Sədrinin “Naxçıvan Mu-
siqi Texnikumunun 30 illik yubile-
yinin keçirilməsi haqqında” 2005-ci
il 3 yanvar tarixli Sərəncamına uy-
ğun olaraq, yubileylə bağlı muxtar
respublikamızda geniş tədbirlər hə-
yata keçirilmiş, kollecin binası təmir
edilərək 2006-cı ilin yanvar ayında
istifadəyə verilmişdir. Bu illər ər-
zində kollecdə bir neçə musiqi kol-
lektivi yaradılmışdır. O kollektivlər

ki gənclərin peşəkar musiqiçi kimi
yetişməsində böyük rol oynayır.
Həmin kollektivlər muxtar respub-
likanın mədəni həyatında fəal iştirak
edir, konsert və bayram tədbirlərində
rəngarəng repertuarlarla tədbir iş-
tirakçılarında xoş ovqat yaradırlar.
Kollecdə xalq çalğı alətləri, simfo-
nik, nəfəs alətləri, estrada orkestrləri,
qədim alətlər, “Dilrüba” muğam,
“Gənclik” instrumental, sazçalanlar
ansamblları, xor kollektivi, “Nax-
çıvanqala” ritm qrupu və yallı qrupu
fəaliyyət göstərir. Ali Məclis Sədrinin
qayğısı ilə yaradılan həmin kollek-
tivlər zəruri musiqi alətləri və ava-

danlıqlarla təmin olunmuşlar. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin növbəti sərəncamı ilə kol-
lecin 40 illik yubileyinin geniş şə-
kildə qeyd olunması, təhsil ocağının
binasının yenidən qurulması kollecin
müəllim və tələbə kollektivinin,
musiqi ictimaiyyətinin böyük se-
vincinə səbəb olmuşdur. 
    – Kollecin məzunları müxtəlif
mədəniyyət müəssisələrində fəa-
liyyət göstərirlər. Onların fəaliyyəti
sizi qane edirmi? 
    – Naxçıvan Musiqi Kolleci öz
tarixinin ən gözəl günlərini yaşayır.
Onun keçdiyi şərəfli yola nəzər sa-
larkən belə qənaətə gəlmək olar ki,
Naxçıvan musiqi mədəniyyətini bu
təhsil ocağından ayrı təsəvvür etmək
qeyri-mümkündür. Məhz bu təhsil
ocağının hesabına muxtar respub-
likada onlarla uşaq musiqi məktə-
binin açılması reallaşmışdır. Kollec
olmasaydı, Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin Konservatoriyasını ya-
ratmaq da çətin olardı. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Musiqi Kolle-
cinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” imzaladığı Sərəncamda
qeyd olunduğu kimi: “Ali musiqi

məktəbləri üçün fundamental baza
rolunu oynayan Naxçıvan Musiqi
Kollecinin muxtar respublikada
mədəniyyətin inkişafında və orta
ixtisaslı musiqiçi kadrların hazır-
lanmasında rolu böyükdür. Bu
təhsil ocağının yalnız musiqiçi
kadrlar deyil, həm də hərtərəfli
inkişaf etmiş gənc nəslin yetişdi-
rilməsində də xidmətləri vardır”.
Bəli, bu gün, demək olar ki, musiqi
məktəblərinin pedaqoji kadrlara
olan tələbatı Naxçıvan Musiqi Kol-
lecinin istedadlı musiqiçi kadrları
hesabına təmin olunmuşdur.  
    Kollecdə təhsil alan tələbələr
yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
edir, musiqiçi kimi yetişmək üçün
var qüvvələri ilə çalışırlar. Bu gün-
lərdə Bakıdan gələn tanınmış musiqi
ifaçılarının iştirakı ilə keçilən ustad
dərslərində kollecin tələbələri də
iştirak edirdi. Onlar tələbələrimiz
haqqında xoş sözlər söylədilər.  Bu,
bizim üçün yaxşı haldır. Məzunlara
gəldikdə isə bu gün biz müəllimlər
onlarla qürur duyuruq. Sözün əsl
mənasında, onlar Naxçıvanda mə-
dəniyyətin inkişafına öz töhfələrini
verirlər. Onların fəxri adlara layiq
görülmələri bizi ürəkdən sevindirir.
Qarşıdakı illərdə uğurlarımız daha
çox olacaq. Bu uğurların təməlində
təhsil ocağının fəaliyyəti üçün  ya-
radılan şərait dayanır. Burada oxu-
yan tələbələr və dərs deyən müəl-
limlər unutmurlar ki, onlar qədim
musiqi sənətimizin gələcəyə daşı-
yıcılarıdır. Bu vəzifəni layiqincə
yerinə yetirməyə çalışan və ulu
öndərin yadigarı olan bu kollec
artıq özünü təsdiq etdirmiş sənət
ocağıdır. Kollecin kollektivi musiqi
sahəsindəki çoxillik təcrübəni doğma
sənət ocağının bundan sonrakı fəa-
liyyətinin əsas istiqaməti kimi davam
etdirməyi başlıca vəzifələrindən biri
sayır. Bundan sonra da istedadlı
gənc nəslin yetişdirilməsi sahəsində
əzmlə çalışacaq, göstərilən etimadı
doğruldacağıq.

Müsahibəni apardı: S.ƏZİMOVA

Bu təhsil ocağının muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafında
və musiqiçi kadrların hazırlanmasında rolu böyükdür

             

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 29 mart tarixli “Naxçıvan Musiqi
Kollecinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı  Naxçıvanda yaşayıb-yaradan  musiqiçilərin
sevincinə səbəb olmuşdur. 40 illik bir yol keçən kollecin bugünkü inkişaf səviyyəsinə çatmasında həmin
təhsil ocağında çalışan müəllimlərin rolu böyükdür. Onlar burada peşəkar musiqiçilərin yetişməsində
əllərindən gələni əsirgəməmiş, muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafına öz töhfələrini vermişlər.
Yubiley ərəfəsində kollecin müəllimlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi
Mahirə Məmmədova ilə həmsöhbət olub, təhsil ocağının keçdiyi inkişaf yoluna, qazandığı  uğurlara nəzər
saldıq. Məlumat üçün bildirim ki, Mahirə müəllimə 1952-ci ildə Ordubad rayonunda anadan olmuşdur.
1972-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasına qəbul olunmuşdur. Naxçıvan Musiqi Kollecinin
yaradılması onun təhsil aldığı illərə təsadüf edir. O, təyinatla 1977-ci ildə indiki Naxçıvan Musiqi
Kollecində kamança ixtisası üzrə fəaliyyətə başlayır. İndiyə kimi də bu sənət ocağında çalışır. Dərs dediyi
tələbələrin əksəriyyəti indi muxtar respublikanın müxtəlif mədəniyyət müəssisələrində səmərəli fəaliyyət
göstərirlər. Bu kollecin müəllimi olmağı özü üçün şərəf hesab edən Mahirə Məmmədova 2006-cı ildə
Naxçıvan Musiqi Kollecinin 30 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür. 
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  Naxçıvan şəhərindəki İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman
Kompleksində futzal üzrə Nax-
çıvan Muxtar Respublika birin-
ciliyi keçirilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin təş-
kil etdiyi birincilikdə muxtar res-
publikanın şəhər və rayonlarını
təmsil edən 8 komanda mübarizə
aparıb. Yeni Azərbaycan Partiya-
sının gənc üzvlərinin iştirak etdiyi
yarış olimpiya sistemi üzrə təşkil
edilib.
    Birinciliyin açılış mərasimində

çıxış edən nazirliyin aparat rəhbəri
Canməmməd Canməmmədov  Yeni

Azərbaycan Partiyasının
gənc üzvlərini partiyanın
yaradılmasının 23-cü il-
dönümü münasibətilə
təbrik edib. Bildirib ki,
Yeni Azərbaycan Parti-
yası 23 illik fəaliyyəti
dövründə müstəqil Azər-
baycanın inkişafında son
dərəcə mühüm rol oy-
nayıb, dövlətçiliyimizin,

dövlət müstəqilliyimizin qarantı olub.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər

Əliyevin qurucusu olduğu bu partiya
qısa vaxt ərzində təşkilatlanaraq
ölkə nin ən güclü siyasi qüvvəsinə
çevrilib. Ulu öndərin ideyalarını,
uğurlu daxili və xarici siyasətini
inamla davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin fəaliyyəti Azərbay-
canın qısa zamanda onilliklərə bə-
rabər inanılmaz bir inkişaf yolu keç-
məsini təmin edib. 
    Sonra yarışa start verilib. Ya-
rımfinal mərhələsində “Şərur” “Kən-
gərli”ni (3:1), “Ordubad” isə “Sə-

dərək” komandasını (3:1) məğlub
edərək həlledici oyuna vəsiqə qa-
zanıblar. İlk olaraq meydana üçüncü
yer uğrunda Kəngərli və Sədərək
futzalçıları çıxıb. Daha yaxşı oyun
sərgiləyən “Kəngərli” komandası
rəqibini böyük hesabla məğlub edib
– 8:0. Final görüşündə isə “Şərur”
komandası ordubadlı həmkarlarını
8:1 hesabı ilə məğlub edərək birinci -
liyin baş mükafatını qazanıb.
    Sonda ilk 3 pilləni tutan ko-
mandalara diplom və kubok təqdim
edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Şərur” komandası futzal birinciliyinin qalibi olub

Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının mədəni həyatı
Göynük qalası, Gülüm-gü-
lüm piri, Gənzə hamamı,
Gülüstan türbəsi və Gülüs-
tan körpüsünün tədqiq edil-
məsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə
zənginləşdirilmişdir. 

    Ordubad rayonunun Gənzə
kəndində yerləşən və XV yüzil-
liyə aid olan Gənzə hamamı Nax-
çıvanın ən qədim abidələrindən
hesab olunur. Hamam Hacı Hü-
seynqulu məscidinin şimal-şərq
tərəfində yerləşir. 2014-cü ilin
sonlarında bu abidəyə səfərim
zamanı müşahidə etdim ki, şi-
mal-şərqdən girişi olan hamamın
uzunluğu 22,6, eni 9,4, hündür-
lüyü isə 5,6 metrdir. Ümumi sa-
həsi 213 kvadratmetr olan hama -
mın əsas və köməkçi otaqları iki
günbəzlə örtülüb. Otaqlar bir-
biri ilə kiçik tamburlar vasitəsilə
birləşir. İsti su hovuzu əsas otağa
bitişik inşa olunub. Keçmişdə
hovuza su dağlardan çəkilmiş
saxsı su boruları ilə gətirilmişdir.
Su xəzinənin arxasında inşa olun-
muş su anbarına toplanaraq ora-
dan hamama və hovuza verilirmiş.
İnsanlar isti suyu yuyunma ota-
ğına açılan hovuzdan, soyuq suyu
isə digər borular vasitəsi ilə xə-
zinənin yanında yerləşdirilmiş
otaqdan götürərmiş. Otaqların al-
tında isti hava verən kanallar ke-
çir. Hamamın 3 bacası var. Hama -
mı digər orta əsr hamamlarından
fərqləndirən cəhəti onun divar-
larının, günbəz və tağ-tavanlarının
dağ daşı ilə inşa olunmasıdır.
Hamamın içərisi günbəz və tağ-
tavanların tavanının mərkəzində
qoyulmuş baca vasitəsilə işıq-
landırılır. Döşəmənin altından
hovuzdakı suyu qızdırmaq üçün
istifadə olunan borular keçir. 
    Şirli naxışlarla həndəsi və ya-
rım həndəsi fiqurların müəllifi
olan Əcəmi memarlığı möhtəşəm
ənənədir və Azərbaycan memarlıq
irsinin inkişaf etdirilməsinə öz
töhfəsini vermişdir. Araz çayının
sol tərəfində yerləşən Gülüstan
yaşayış məntəqəsi otlaq sahə ilə
əhatə olunmuşdur. Lakin keç-
mişdə bu ərazidə qədim yaşayış
binaları yerləşmişdir. Haliyədə
burada bəzi divarların qalıqları
qalmaqdadır. Həmin divarlardan
birinin uzunluğu 48 metr, genişliyi

isə 45 metrdir. Qazıntılar zamanı
yaşayış yerindən çəhrayı rəngli
şirli və şirsiz keramika nümunələri
aşkar edilmişdir. Bu tapıntılar
orta əsrin inkişaf dövrü üçün xa-
rakterikdir. Arxeoloji araşdırma-
lara əsasən, Gülüstan yaşayış yeri
X-XIV əsrlərə aiddir. 
    Gülüstan körpüsü, yaxud Ziya-
ül Mülk körpüsü Araz çayı üzə-
rində yerləşir. Körpü qədim İpək
Yolu dövrünün mədəniyyət və
memarlıq nailiyyətlərinin, həm-

çinin əsrlər boyu naxçıvanlı me-
marların tətbiq etdiyi memarlıq
elementlərinin mühüm nişangahı
hesab olunur. Bu dinamik xüsu-
siyyətlər dünyada mədəni, ar-
xeoloji və qədim tarixi abidələrin
qorunmasına cavabdeh olan
YUNESKO və digər beynəlxalq
təşkilatların diqqətinə layiqdir.
Azərbaycanın mədəniyyəti və me-
marlığında Naxçıvan regionu öz
strateji mövqeyi və dünya tarixinin
öyrənilməsi üçün mühüm yeni
perspektivlərə töhfə verdiyi üçün
xüsusi yer tutur. Gülüstan körpüsü
Culfa rayonunun ərazisində Araz
çayının dağın ətəyinə toxunaraq
burulğan halda döndüyü yerdə
yonulmuş daşlardan inşa edilmiş-
dir. Körpünün salınması ilə hazırda
xarabalığı qalmış qədim şəhərin
Böyük İpək Yolu üzərində əhə-
miyyəti xeyli artmışdır. Olduqca
möhkəm, son dərəcə hamar və
gözəl görünüşə malik körpünün
iki yüksək və geniş tağı olmuşdur.
Tağlardan birinin altından kar-
vansara kimi istifadə olunmuşdur.
Körpünün salınma texnikası bey-
nəlxalq mühəndisləri heyran qoyur.
Hazırda körpünün yalnız  5 dayağı
qalmışdır. Bunlar üzlüyü tökülmüş
çaydaşı hörgüsü qalıqlarıdır. Sa-
lamat qalmış sahil dağının suya
baxan səthində 4 sıra dairəvi boş-
luqları olan körpü tağının dabanı
görünür. Güman ki, onlar hörgü-
nün içinə qoyulmuş ağac bağla-
yıcılarının yuvalarıdır. Belə oyuq-
lar digər dayaqların qalıqlarında
da vardır. Körpü dayağının çaya
baxan tərəfində nazik və hündür
arakəsmələrlə 3 hissəyə bölünmüş
geniş qapı yeri qalmışdır. Sahil
dayağının dağa uzanan divar qa-
lıqları Naxçıvan Muxtar Respub-
likası barədə geniş məlumatlar
yazan orta əsr tarixçisi Şərəfəddin
Əli Yəzdinin əsərlərindəkilərlə
eynidir. “Naxçıvan abidələri ensik -
lopediyası”nda qeyd olunduğu
kimi, əsas inşaat materialı kimi
məscidlərin və digər abidələrin
tikintisində əhəng məhlulu və qır-
mızımtıl qumdaşından istifadə
olunmuşdur. Tikinti massivinin
müxtəlif hissələrində bu dövr üçün
səciyyəvi olan dördkünc kərpic
hörgüsü də müşahidə olunur. Əmir
Teymur 1386-cı ildə Mərənd və
Zər dərəsi istiqamətindən Naxçı-
vana gələrkən Ziya-ül Mülk kör-

püsündən keçmişdir. Körpünün
xarabalıqları xalq arasında “İs-
gəndər körpüsü” adı ilə də tanınır.
XIV əsr tarixçisi Həmdullah Qəz-
vini “Nüzhət əl-qülub” (“Qəlblərin
əyləncəsi”) əsərində verdiyi mə-
lumata görə, körpünü Ziya-ül
Mülk Naxçıvani tikdirmişdir. 
    Gülüstan türbəsi Culfa rayo-
nunun Gülüstan kəndi yaxınlı-
ğında yerləşir və orta əsrlərə aid
memarlıq abidəsidir. Abidə Mö-
minə xatın türbəsinin təsiri ilə

XIII əsrin əvvəllərində tikilmişdir
və Azərbaycanın qülləvari türbə-
ləri qrupuna daxildir. Bu unikal
memarlıq abidəsi qırmızı qumdaşı,
kürsü hissəsi isə kub formada
yonulmuş daşlardan inşa edilmiş-
dir. Azərbaycanda mövcud olan
digər türbələrdən fərqli olaraq,
Gülüstan türbəsinin sərdabəsi yer-
üstü hissədə yerləşir. Kürsülük
xaricdən kəsik piramida, daxildən
isə silindrik quruluşa malikdir.
Planda kvadrat olan kəsik pira-
mida yuxarıda düzgün onikibu-
caqlıya çevrilir. Onun üzərində
isə əlavə kamera yerləşir. Türbənin
üst örtüyü tamamilə dağılmışdır.
Təəssüf ki, türbənin piramida for-
malı olmasını müəyyənləşdirmək
çox çətindir. Bu abidə xüsusi əhə-
miyyətə malik olduğu üçün Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
rəhbəri bu yaxınlarda qərara al-
mışdır ki, abidədə bərpa işləri
aparılsın. Əcəmi Naxçıvani tərə-
findən dizayn edilmiş türbələrə
baxdığımızda görərik ki, Gülüstan
türbəsinin üzərində olan həndəsi
naxışlar digər orta əsr türbələrində
də mövcuddur. “Naxçıvan abi-
dələri ensiklopediyası”nda gös-
tərildiyi kimi, abidənin üzərində
3 dəfə sistemli şəkildə təkrar olu-
nan həndəsi naxışlar vardır. Göv-
dənin oturacaqla birləşən hissəsi,
eləcə də günbəzə keçid yeri sta-
laktik şəkilli oyma qurşaqla əhatə
edilmişdir. Gülüstan türbəsi unikal
quruluşa malikdir, möhtəşəmdir,
kvadrat formada mükəmməl konik
təməl quruluşu ilə (kvadrat formalı
təməl hissəsi yuxarı hissədə mü-
kəmməl dairə kimi ortaya çıxır)
nümunəvi formaya malik olan
abidələri öyrənmək istəyən çoxlu
alimləri həvəsləndirmişdir. 
    Gülüstan türbəsi XI-XIII əsr-
lərdə Azərbaycan və Səlcuq im-
periyasının qədim tayfaları ara-
sında olan mədəni birliyin yaşa-
yan nümunəsidir. Bəşəriyyət me-
marlığının həyat və fəaliyyəti,
eləcə də Avropa mədəniyyətini
anlamaq üçün ümidlərimiz yük-
səkdir ki, YUNESKO Naxçıvanın
tarixinin tanınmasına daha çox
diqqət yetirəcəkdir. 

Peter TASE
24.11.2015
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    Oxucularımızın bu sənətə olan ma-
rağını nəzərə alaraq deyək ki, şəbəkə
sözü tor və ya barmaqlıq mənasını
verir. Ayrı-ayrı taxta parçaları yapışqan
və mismar olmadan quraşdırılır. Hazırda
da bu sənəti qoruyub yaşadanlar, yeni-
liklər gətirənlər çoxdur. Şəbəkənin
hazır lanmasında, əsasən, fısdıq ağa-
cından istifadə edilir ki, bu da onun
elastikliyi ilə əlaqədardır. Şəbəkənin
uzunömürlü olması üçün taxtalar bişirilir
və qurudulur, daha sonra isə onlar in-
cəliklə kəsilərək müəyyən formalara
salınır. Həmin parçalar müəyyən həndəsi
fiqurlar formasında yığılaraq əlvan
rəngli şüşələrlə bəzədilir. “Cəfəri”,
“səkkiz”, “onaltı”, “gülabi”, “şəmsi”,
“göllü” və “bəndi-rumi” şəbəkənin ənə-
nəvi kompozisiyalarıdır. Şəbəkənin təs-
vir dili xalçanın həndəsi ornamentlərinə
yaxındır. Əslində, şəbəkə bir çox elmi
özündə birləşdirir. 
    Şəbəkə ənənəsindən söhbət açıldı-
ğında Naxçıvan şəhərindəki Xan sara-
yını, Ordubad şəhərindəki Came, Sər-
şəhər məscidlərini, eləcə də Naxçıvan
şəhərindəki bir sıra abidələri xatırlatma -
maq mümkün deyil. Son illərdə bərpa
edilən abidələrin qapı və pəncərələrində
də şəbəkə sənəti nümunələrindən geniş
istifadə edilir. 
    Hazırda muxtar respublikamızda bir
çox yaşayış və ictimai binaların interyer
və eksteryerində də şəbəkə sənətinin
nümunələrindən istifadə olunur. Nax-
çıvan şəhərindəki Xan sarayının pən-
cərələrindəki zərif şəbəkə bu sənətin
ən gözəl nümunəsidir. Sarayda oynaq,
əlvan çalarlara malik gözəl şəbəkə
kompozisiyaları iki əsr öncə olan gö-
rünüşünü saxlamaqla bu gün də öz par-
laqlığı ilə buraya gələn çoxsaylı turist-
lərin marağına səbəb olur.
    Ordubad rayonunda yaşayan, bu sə-
nətin incəliklərinə dərindən bələd olan
Cabir Cabbarov deyir ki, şəbəkə sənəti
memarlıqla sıx bağlı olduğundan, əsa-
sən, monumental xarakter daşıyır. Şə-
bəkə eyni zamanda dekorativ-tətbiqi
sənətlərin xüsusi vərdiş, təcrübə və tex-
nologiya tələb edən çətin sahələrindən
biridir. Adətən, şəbəkə ustaları ənənəvi
təbiət ornamentlərinə üstünlük verirlər.
Hazırda Naxçıvanda nəinki abidələrin
bərpasında, hətta yeni tikililərdə də şə-
bəkədən çox istifadə olunur. 

    Müsahibim bildirir ki, şəbəkə üçün
ağacı buxarda bişiririk, şirəsi axır,
sonra əlif yağında saxlayırıq. Taxta
boşluqları  əlif yağı ilə doldurulur.
Çox güman ki, o vaxt Naxçıvandakı
abidələrin qapı-pəncərələrini də həmin
üsulla işləyiblər. Əsas çətinlik şəbə-
kənin şüşələrindədir. Şəbəkə işinin
qiyməti eskizin ölçüsündən asılıdır.
Elə şəbəkə var ki, bir kvadratmetrinə
1000, eləsi var ki, 15000 ədəd hissə
gedir. Bir kvadratmetrinə min hissə
gedən şəbəkənin ərsəyə gəlməsi bir
ay vaxt aparır, on beş min hissə gedəni
isə bir il.
    Bu işin davamçılarına gəldikdə isə
Cabir Cabbarov deyir ki, gənclər bu
işə maraq göstərir, ancaq sözün həqiqi
mənasında, öyrənmək istəyənlər, qav-
rayanlar azdır. Yəni bu sənəti öyrənmək
üçün ən azı Şərq memarlıq elementlə-
rindən, həndəsədən, riyaziyyatdan, rəs-
samlıqdan xəbərdar olmalısan. Ustanın
yanında elə-belə vaxt keçirən şagird
heç vaxt bu sənətə dərindən yiyələnə
bilməz. Bir də bu işdə səbir ən ümdə
məsələdir. Çünki şəbəkənin hər detalının
hazırlanması üçün ən azı 10-12 əməliyyat
həyata keçirilir. Bəzi adamların buna
səbri çatmır. Səbirsiz adamlar da bu
sənətdə duruş gətirə bilməz. Peşəkar
kimi yetişmək üçün uzun illər lazım
olur.
    Şəbəkə sənəti milli dəyərimizdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Xalq yaradıcılığı gün-
lərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu
il fevralın 7-də imzaladığı Sərəncama
uyğun olaraq, muxtar respublikada xalq
yaradıcılığının yaşadılması ilə bərabər,
milli dəyərlərin qorunması, təbliği və
gələcək nəsillərə çatdırılması istiqa-
mətində də ardıcıl tədbirlər görülür.
Bu tədbirlər çərçivəsində dekorativ-
tətbiqi sənət növləri, eləcə də şəbəkə
sənəti də yaşadılır, gələcək nəsillərə
ötürülür. Əminliklə demək olar ki, göy
qurşağı kimi al-əlvan rənglərlə bəzədilən
şəbəkə üsulu ilə yaradılmış qapı və
pəncərələr günümüzdə olduğu kimi,
gələcəkdə də evləri və binaları bəzə-
yəcək, doğma diyarımızın memarlıq
mənzərəsinə gözəllik və orijinallıq bəxş
edəcək. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

Şəbəkə sənəti nümunələri Naxçıvan
memarlığının bənzərsiz inciləridir

    Qədim Naxçıvan diyarı tarixi abidələri ilə bütün dünyada məşhurdur. Bir

çox abidələrimizi daha da əsrarəngiz, ecazkar edən amillərdən biri də abidə-

lərimizin əksəriyyətində şəbəkə sənəti nümunələrinə geniş yer verilməsidir. 


