
Mayın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev milli bayram – Respublika
Günü münasibətilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə paytaxtın İstiqlaliyyət küçəsində
ucaldılmış abidəni ziyarət edib.

Abidənin ətrafında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısı abidənin önünə
əklil qoyub. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib.

*   *   *
Mayın 28-də Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik

yubileyi münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva

rəsmi qəbulda iştirak ediblər.
Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib. Dövlətimizin başçısı rəsmi qəbulda nitq söyləyib.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 28-də Böyük Britaniya və

Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa
Emma Nikolsonu qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 2017-ci il mayın 16-da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyinin qeyd olunması haqqında Sərəncam
imzalamışdır. Buna uyğun olaraq Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2018-ci il 25 yanvar tarixli Sərəncamına
əsasən “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında keçirilməsinə dair Tədbirlər
Planı” təsdiq olunmuşdur.
    Mayın 28-də Naxçıvan şəhərinin baş mey-
danında – Heydər Əliyev Muzeyinin qarşı-
sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ya-
ranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə

tədbir keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yubiley təd-
birində iştirak etmişdir. 
    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
səslənmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov milli dövlətçilik
tariximizdə mühüm mərhələ təşkil edən Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yu-
bileyi münasibətilə tədbir iştirakçılarını, mux-

tar respublika əhalisini, müstəqilliyimizin
təminatçısı olan Azərbaycan Silahlı Qüvvə-
lərinin muxtar respublika ərazisindəki ordu
və birləşmələrinin şəxsi heyətini təbrik edərək
demişdir: İstiqlal bayramımızı əlamətdar
dövrdə qeyd edirik. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 10 yanvar tarixli
Sərəncamına əsasən 2018-ci il Azərbaycan
Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti ili” elan olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Xalq Cümhuriy-
yətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi
 haqqında  Sərəncamında deyilir ki: “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dünyanın siyasi niza-
mının yenidən qurulduğu bir vaxtda ...

Azərbaycanın yaşadığı mədəni yüksəliş mər-
hələsinin məntiqi yekunu kimi meydana
çıxmışdır”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın istiqlal tarixinin
şanlı səhifəsidir. Cəmi 23 ay yaşamasına
baxmayaraq, milli hökumətimizin keçdiyi
şərəfli yol gələcək müstəqil dövlətçilik üçün
mühüm siyasi və tarixi əsas yaratmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ilk milli
Azərbaycan dövlətinin siyasi tariximizdə oy-

nadığı rola böyük dəyər verərək deyirdi:
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın
siyasi şüur səviyyəsinin, intellektual və mə-
dəni potensialının, yüksək istedad və qabi-
liyyətinin göstəricisi idi. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Avropanın demokratik də-
yərləri ilə Şərq mədəniyyətinin xüsusiyyət-
lərini üzvi şəkildə birləşdirən yeni dövlət və
cəmiyyət nümunəsi idi”.
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ötən əsrin
əvvəllərində aparılan müstəqillik uğrunda mü-
barizənin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır.
1918-ci il mayın 28-də Milli Şuranın tarixi
iclasında qəbul edilən İstiqlal Bəyannaməsində
qeyd olunurdu ki, bu gündən etibarən Azər-

baycan Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən
tamhüquqlu müstəqil dövlətdir. Xalq Cüm-
huriyyəti hökuməti çətin tarixi şəraitdə üzərinə
götürdüyü missiyanı şərəflə yerinə yetirmiş,
Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti,
dövlət aparatı, milli ordusu təşkil edilmiş,
müstəqil dövlətçilik atributları – bayraq, himn
və gerb yaradılmış, Azərbaycan dili dövlət
dili elan edilmiş, pul və poçt markaları döv-
riyyəyə buraxılmışdı. Milli iqtisadiyyatın,
təhsil, səhiyyə və mədəniyyətin inkişafı ilə

bağlı əhəmiyyətli qərarlar qəbul olunmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin dövlətçilik tariximiz-
dəki yeri və rolundan bəhs edərkən onun
Naxçıvanla əlaqələrinə xüsusi nəzər yetirmək
lazımdır. Çünki o dövrdə Naxçıvan həm da-
xildə, həm də beynəlxalq aləmdə müxtəlif
maraqların toqquşduğu ərazilərdən birinə
çevrilmişdi. Ermənilərin Naxçıvana hücumları
isə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirmişdi.
Ona görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin hökuməti və parlamenti Naxçıvanla
bağlı bir sıra məsələləri diqqətdə saxlayır,
hökumətin İrəvan və Tiflisdəki diplomatik
nümayəndələri bununla bağlı səmərəli və iş-

güzar fəaliyyət göstərirdilər. Lakin reallıq
bundan ibarət idi ki, mövcud siyasi və beynəl -
xalq vəziyyət Naxçıvan əhalisinin Azərbay-
canla bir olmaq arzusunu həyata keçirməyə
imkan vermirdi. Böyük dövlətlərin təsiri ilə
qədim Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzurun
və İrəvanın Ermənistana verilməsindən sonra
Naxçıvan Muxtar Respublikasının indiki əra-
zisi təcrid olunmuş vəziyyətə düşmüş, Azər-
baycanın əsas ərazisi ilə əlaqə kəsilmişdi.

Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illik yubileyi qeyd olunub
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il
19 dekabr tarixli “Muzeylərlə
əlaqələrin daha da gücləndi-
rilməsi haqqında” Sərəncamı
muxtar respublikada dövlət or-
qanları işçilərinin muzeylərə
kollektiv gedişinin təmin olun-
ması ilə yanaşı, həm də qədim
oğuz yurdunun tarixi keçmişi-
nin, mədəniyyətinin öyrənilmə-
sində əhəmiyyətli rol oynayır.
Sərəncama uyğun olaraq müx-
təlif dövlət orqanlarında çalışan
kollektivlər muzey ziyarətlərini
davam etdirirlər. 
    Mayın 26-da Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi
Aparatının və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin
kollektivləri  Naxçıvan Duz
Muzeyində olublar. Məlumat
verilib ki, muzey ekspozisiya
zalı və iş otaqlarından ibarətdir.
Burada duzdan hazırlanmış
müxtəlif fiqurlar, Naxçıvan
Duzdağı haqqında nəşr olunmuş
kitablar, Naxçıvan şəhəri, Nuh
Peyğəmbər və Naxçıvan, Duz-
dağ mədəniyyəti və duz yataq-
ları haqqında dərc olunmuş qə-
zet materialları, “Duzdağ” sə-
nədlər toplusu nümayiş etdirilir.
Eyni zamanda ekspozisiyada
ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin “Azərbaycanın siyasi,
iqtisadi, mədəni və elmi həya-

tında özünəməxsus rol oyna-
yan Naxçıvanın hər daşı, hər
qayası tarixin canlı şahididir”
və ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Qədim Naxçıvanın
ən möcüzəli yerlərindən biri
olan Duzdağın hər qarışında
tarixin sirli izləri qalıb” fikirləri
yer alıb.
    Qeyd olunub ki, muzeydəki
daş alətlər, daş çəkic və çapa-
caqlar, duz torbaları, saxsıdan
və gildən hazırlanmış duz qab-
ları, daş həvəngdəstə və baltalar,
duz kristalları, karsit və duz sü-
xurları Naxçıvan Duzdağının
qədim tarixini və mədəni po-
tensialını özündə əks etdirir.
Vaxtilə Duzdağ mədənində is-
tifadə olunan və hazırda mu-
zeydə nümayiş olunan bu alətlər
Naxçıvanda sənətkarlıq ənənə-
lərinin qədim dövrlərdən for-
malaşdığını göstərir. 
    Qeyd edək ki, həmin gün
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin əməkdaşları Heydər
Əliyev Muzeyini, Ədliyyə və
Fövqəladə Hallar nazirliklərinin,
Dövlət Gömrük Komitəsinin
əməkdaşları Naxçıvan Biznes
Mərkəzini, Rabitə və Yeni Tex-
nologiyalar Nazirliyinin kollek-
tivi “Əlincəqala” Tarix-Mədə-
niyyət Muzey Kompleksi və
Gülüstan türbəsini, Səhiyyə Na-
zirliyinin kollektivi “Xan Sarayı”

Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə
Xatın və Açıq Səma Altında
Muzey Kompleksini, Təhsil Na-
zirliyinin kollektivi Ədəbiyyat
Muzeyini, Mədəniyyət Nazirli-
yinin kollektivi Naxçıvan Dövlət
Tarix Muzeyini, Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın
əməkdaşları Bəhruz Kəngərli
Muzeyini ziyarət ediblər.
    Naxçıvan Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsinin,
Televiziya və Radio Şurasının
və “Şərq qapısı” qəzetinin kol-
lektivləri Naxçıvan Dövlət Rəsm
Qalereyasında, Dövlət Meliora-
siya və Su Təsərrüfatı Komitə-
sinin kollektivi Cəlil Məmməd-
quluzadənin ev-muzeyində, Döv-
lət Statistika Komitəsinin kol-
lektivi Hüseyn Cavidin ev-mu-
zeyi və xatirə kompleksində,
Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitə-
sinin kollektivi Xatirə Muze-
yində, Daşınmaz Əmlak və Tor-
paq Məsələləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsinin əməkdaşları Cəmşid
Naxçıvanskinin ev-muzeyində,
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
əməkdaşları “Naxçıvanqala”
Tarix -Memarlıq Muzey Kom-
pleksində, Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin əməkdaşları Naxçı-
van Dövlət Xalça Muzeyində,
Dövlət Şəhərsalma və Arxitek-
tura Komitəsinin əməkdaşları
Nəbatat bağında olublar.
    Muxtar respublikanın şəhər
və rayon icra hakimiyyətlərinin,
eləcə də mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının şəhər və rayonlar-
dakı idarə, müəssisə və təşki-
latlarının əməkdaşları da rayon
mərkəzlərində və kənd yaşayış
məntəqələrində fəaliyyət göstə-
rən muzeyləri ziyarət ediblər.

- Səbuhi HƏSƏNOV

    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-
tinin qurulmasının 100 və ümum-
milli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95 illiyi münasibətilə
Türkiyənin Qars şəhərindəki
 Qafqaz Universitetində yubiley
mərasimi keçirilib.

    Ölkəmizin Qarsdakı Baş Kon-
sulluğu tərəfindən təşkil olunan mə-
rasimdə Azərbaycan və Türkiyənin
Dövlət himnləri səsləndirilib.
    Sonra şəhidlərimizin əziz xatirəsi
yad edilib.
    Tədbirdə Azərbaycanın Qars
şəhərindəki Baş konsulu Nuru Qu-
liyev, Qars vilayətinin valisi Rahmi
Doğan və professor Hacəli Nəcəf -
oğlunun çıxışları dinlənilib. Çı-
xışlarda Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin yaranması və süqu-
tunun səbəbləri, XX əsrin sonunda
dövlət müstəqilliyimizin bərpası

və həmin ərəfədə süni yaradılan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin or-
taya çıxardığı böyük problemlər,
eləcə də ulu öndər Heydər Əliyevin
xilaskarlıq missiyasından danışı-

lıb. Çıxışçılar vurğulayıblar ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi inkişaf strategi-
yasının Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdiril-

məsi Azərbaycan və Türkiyənin
birgə tərəqqisi üçün tarixi şans
yaradıb.
    Sonra Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyətinin tarixinə, eləcə də ulu

öndər Heydər Əliyevin mənalı həyat
yoluna və zəngin siyasi fəaliyyətinə
dair iki film nümayiş olunub.

Belə bir vəziyyətdə – 1918-ci ilin noyabrında
Naxçıvanda yaradılmış Araz Türk Cümhu-
riyyəti Naxçıvanın Ermənistan daşnak hö-
kuməti tərəfindən ilhaq edilməsinin qarşısını
aldı və tarixi Azərbaycan torpaqlarını qoruyub
saxladı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö-
kumətinin Naxçıvan məsələsində tutduğu
mövqe və ərazinin qorunması ilə bağlı Nax-
çıvan sakinlərinin mütəşəkkil siyasi iradəsi
sonrakı dövrdə Naxçıvanın Azərbaycanın
tərkibində muxtariyyət statusu qazanmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.
    Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökumətinin ilk dəfə olaraq
keçmiş xanlıqların 113 min kvadratkilometrlik
ərazisində müstəqil, bütöv Azərbaycan döv-
lətçiliyini bərpa etməsi onun ən mühüm xid-
mətlərindən biridir. Məhz bu hesaba Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü 1920-ci il 28 aprel
bolşevik işğalı zamanı və ondan sonrakı
dövrlərdə də qorunub saxlanmış, 1991-ci
ildə isə bu ərazidə müstəqil Azərbaycan
dövləti yaradılmışdır. Görkəmli dövlət xadimi

Heydər Əliyevin 1993-cü ildə ölkəmizdə
 siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra dövlət
müstəqilliyimiz daha da möhkəmlənmişdir.
Ölkəmizdə demokratik prinsiplər bərqərar
edilmiş, güclü ordu yaradılmış, müstəqilli-
yimiz əbədi və dönməz xarakter almışdır.
Azərbaycan sübut etmişdir ki, Şərqdə və
müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
layiqli varisidir, onun davamçısıdır və ənənə -
lərinə sadiqdir. Bu varisliyin əyani ifadəsidir
ki, 1998-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin 80, 2008-ci ildə isə 90 illik yubi-
leyləri ölkəmizdə yüksək səviyyədə qeyd
olunmuş, Xalq Cümhuriyyətinə Xatirə abidəsi
ucaldılmış, cümhuriyyət tarixi ilə bağlı elmi-
tədqiqatlar aparılmış, yubiley nəşrləri həyata
keçirilmişdir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin tarixdə ən böyük
xidmətlərindən biri də bugünkü müstəqil
və qüdrətli Azərbaycan dövlətidir. Ümum-
milli liderimizin müəyyənləşdirdiyi müstə-

qillik yolu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
varisi olan müasir Azərbaycanın dövlətçilik
yoludur. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
bu yolu uğurla davam etdirərək Azərbaycanı
regionun lider dövlətinə, sülhün, sabitliyin
və inkişafın təminatçısına çevirib. Bu gün
müstəqil Azərbaycan Respublikası Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi
kimi dünya birliyində öz layiqli yerini tutur.
2018-ci il aprelin 11-də keçirilən Prezident
seçkilərində xalqımızın ümummilli lider
Heydər Əliyevin siyasi xəttini dəstəkləməsi
də bir daha təsdiq etdi ki, bugünkü Azər-
baycanda müstəqillik və demokratiya yo-
lunun alternativi yoxdur. Xalq bu yolu dəs-
təkləyir və bu yola sadiqdir. Biz azərbaycanlı
olmağımızla, müstəqil dövlətdə yaşamağı-
mızla qürur duyuruq! Biz Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisləri olmağımızla fəxr
edirik!
    Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə
yürüş keçirilmişdir. 

    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bay-
rağını daşıyan “Bayraq” qrupunun nizami
addımları ilə yürüşə start verilmişdir. 
    Yürüşdə Heydər Əliyev adına Hərbi Li-
seyin kursantları, Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Təhsil, Gənclər və İdman nazirliklərinin,
Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyev
adına Gənclər Birliyinin fəal gəncləri, Əla-
hiddə Ümumqoşun Ordusunun, “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının, “Naxçıvan”
Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi Mülki Müdafiə Alayının nümunəvi
bölmələrinin əsgərləri, eləcə də “Naxçıvan”
Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının süvari dəs-
təsi Heydər Əliyev Muzeyinin önündən baş-
layaraq Heydər Əliyev Sarayına və geriyə
qədər olan yolu Hərbi Orkestrin ifa etdiyi
təntənəli marş sədaları altında nizami addım -
larla qət etmişlər. 
    Minlərlə şəhər sakini yürüşə baxmışdır. 

    Mükafatlandırma mərasi-
minə hazırlıqla bağlı məruzə
edildikdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Himni
səsləndirilib.
    Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə təşkil olunan tədbirdə
liseyin rəisi, general-mayor
Elman Orucov və Naxçıvan Qarnizonu
tam orta məktəbinin direktoru, Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar müəl-
limi Natiq Əhmədov çıxış edərək muxtar
respublikamızda təhsilin inkişafı istiqa-
mətində aparılan məqsədyönlü tədbir-
lərdən hər iki təhsil ocağına xüsusi pay
düşdüyünü bildiriblər. Qeyd edilib ki,
diqqət və qayğının nəticəsində kursant
və şagirdlərimiz fənn olimpiadalarında
sağlam rəqabət mühitində öz bilik və
bacarıqlarını nümayiş etdirərək yüksək
nəticələr qazanırlar.
    Tədbirdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
komandanı, general-leytenant Kərəm
Mustafayev çıxış edərək bildirib ki, ötən
əsrin 70-ci illərində ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləş-
dirilən təhsil strategiyası Azərbaycanda
ixtisaslı milli kadrların hazırlanmasının
əsasını qoyub, iqtisadi potensial inkişaf
etdirilib, sosial-mədəni, elm-təhsil və
milli-mənəvi dəyərlər dirçəldilib, bu yolla
gələcək müstəqillik üçün etibarlı zəmin
yaradılıb. Dahi şəxsiyyət ölkəmizdə ye-
nidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra da təhsilin inkişafını dövlət siya-
sətinin prioritet istiqaməti kimi müəy-
yənləşdirib, bu sahədə kompleks islahatlar
həyata keçirilib. Ölkə başçısı cənab
İlham Əliyev tərəfindən də təhsil siste-
mində yenidənqurmanın həyata keçiril-
məsi həm təhsil alanlar, həm də təhsil
verənlər üçün əlverişli şəraitin yaradıl-
ması, təhsilin inkişafı istiqamətində
dövlət proqramları və sərəncamların im-
zalanması təhsilimizin daha da inkişaf

etdirilməsinə xidmət göstərir.
    Vurğulanıb ki, bu gün Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında da təhsil özünün tə-
rəqqi dövrünü yaşayır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təhsilə
göstərdiyi diqqət və qayğı, tədris prose-
sində yeni texnologiyalara geniş yer ve-
rilməsi, beynəlxalq təcrübədən yaradıcı
şəkildə istifadə olunması təhsil sahəsində
uğurların qazanılmasına şərait yaradıb.
Bu baxımdan Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə və Naxçıvan Qarnizonu tam orta
məktəbində müasir maddi bazanın yara-
dılması, yeni metod və üsulların təlim-
tərbiyə prosesində tətbiq olunması nəti-
cəsində ali məktəblərə qəbul səviyyəsi
ildən-ilə yüksəlməkdədir. Məhz bunun
nəticəsində respublika fənn olimpiada-
larında yüksək nailiyyətlər qazanılıb.
Belə ki, bu olimpiadalarda kursant və
şagirdlər 1-i qızıl, 1-i gümüş, 4-ü bürünc
olmaqla, ümumilikdə, 6 medal qazanıblar.
Bu nailiyyətlərin 28 May – Respublika
Günü, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaradılmasının 100-cü ildönümü ərəfə-
sində qazanılması bizim sevincimizi daha
da artırır.
    Çıxışların ardından olimpiada qalibləri
olan Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin
kursantlarına, Naxçıvan Qarnizonu tam
orta məktəbinin şagirdlərinə və qaliblərin
müəllimlərinə fəxri fərman, təşəkkürnamə
və pul mükafatları təqdim edilib.
    Tədbirin sonunda Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyin şəxsi heyətinin təntənəli
keçidi olub.

    Respublika fənn olimpiadalarının qalibi olan Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseyin kursantlarına, Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbinin şagirdlərinə
və qaliblərin müəllimlərinə Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı tərəfindən
mükafatlar təqdim edilib.
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    Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitə-
sinin birgə təşkilatçılığı ilə 1 iyun – Uşaqları
Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibətilə
Sədərək Rayon Mədəniyyət Evində tədbir
keçirilib. 
    Tədbirdə Sədərək Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Həbib İbrahimov çıxış edərək
bildirib ki, muxtar respublikada, o cümlədən
Sədərək rayonunda uşaqların  hüquqlarının
müdafiəsinə dövlət qayğısı göstərilir, onların
sağlam və hərtərəfli böyüməsində lazımi
tədbirlər görülür. Bu gün rayonda yaşayan
və təhsil alan uşaqların istedad və bacarıq-
larını üzə çıxarmaq, milli dəyərlərimizi,
adət-ənənələrimizi, zəngin  dövlətçilik ta-
riximizi onlara aşılamaq istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
 Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova çıxış
edərək vurğulayıb ki, muxtar respublikada
istifadəyə verilən, maddi-texniki bazaya
malik olan müasir təhsil ocaqları tədrisin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, uşaqların
yüksək səviyyədə təhsil almasına şərait ya-
radıb. Humanist və xeyirxahlıq prinsiplərinin
dövlət uşaq siyasətində mühüm yer tutduğu
muxtar respublikada həm dövlət uşaq müəs-
sisələrində, həm də ailələrdə himayə və
qəyyumluqda yaşayan uşaqlara, həmçinin
aztəminatlı ailələrin uşaqlarına məktəbli
geyim dəstləri və dərs ləvazimatları verilir,
onların tarixi-memarlıq abidələri və mu-
zeylərlə tanışlığı, Ağbulaq İstirahət Mər-
kəzinə gəzintiləri təşkil olunur. Eyni zamanda
muxtar respublikada uşaqların zövqünə uy-
ğun, asanlıqla qavraya biləcəkləri uşaq ədə-
biyyatının nəşri də prioritetlər sırasındadır.
Komitə sədri yekunda muxtar respublikada
uşaqlara göstərilən diqqət və qayğıya görə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbova minnətdarlığını
bildirib, uşaqları qarşıdan gələn bayram
münasibətilə təbrik edib.
     Sonra təşkilatçılar tərəfindən 2017-2018-ci
tədris ilində Sədərək rayonu üzrə təhsil,
 incəsənət, idman sahələrində fərqlənən
şagirdlərə fəxri fərmanlar və hədiyyələr
təqdim olunub. 
    Tədbir konsert proqramı ilə yekunlaşıb.
    Qeyd edək ki, analoji tədbir Şahbuz ra-
yonunda da keçirilib. 
              

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, 

Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət

Komitəsinin mətbuat xidməti

Uşaqları Beynəlxalq 
Müdafiə Günü münasibətilə

tədbir olub

    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
fəaliyyətinin ilk günlərindən təh-
silin milli əsaslar üzərində qurul-
ması və inkişaf etdirilməsi məsə-
lələrini diqqət mərkəzində saxla-
yırdı. Təsadüfi deyil ki, hökumət
hələ Gəncədə fəaliyyət göstərərkən
1918-ci il 30 iyun tarixli qərarla
Xalq Maarifi Nazirliyinin ştat tər-
kibi təsdiqlənmişdi. Nazirliyin sə-
lahiyyətinə xalq maarifinə aid qa-
nun layihələri hazırlamaq, ölkədə
maarifin və elmin inkişafı üzrə
tədbirlər planı müəyyənləşdirmək,
ümumiyyətlə, təhsillə bağlı mə-
sələlərin icrası daxil idi. Nazirliyin
nəzdində ali və orta ixtisas, xalq
və peşə təhsilləri işləri üzrə üç
şöbə yaradılmışdı. Gənc respub-
likada milli təhsil quruculuğu is-
tiqamətində nazirlik tərəfindən sis-
temli, ardıcıl tədbirlər həyata ke-
çirilirdi.
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin 1918-ci il 27 iyun
tarixli qərarı ilə Azərbaycan-türk
dili dövlət dili elan edildi. Buna
uyğun olaraq məktəblərdə tədrisin
Azərbaycan dilində aparılması
üçün müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsinə başlanıldı. Azərbay-
can hökumətinin 1918-ci il 28 av-
qust tarixli qərarı bir vəzifə olaraq
qarşıya qoyurdu ki, bütün ibtidai
məktəblərdə təhsil şagirdlərin ana
dilində aparılmalı və dövlət dilinin
tədrisi icbari surətdə həyata keçi-
rilməlidir. Tədrisi dövlət dilində
olmayan məktəblərin yuxarı si-
niflərində Azərbaycan dili həftədə
4 saatdan az olmamaqla məcburi
fənn kimi tədris edilirdi. Azərbay-
can hökuməti ölkədə yaşayan digər
xalqların övladlarının öz dillərində
təhsil almasına da müvafiq şərait
yaradırdı.
    Həmin dövrdə tədris prosesinin
təşkili üçün ən ümdə vəzifələrdən
biri müəllim kadrlarına olan tələ-
batın ödənilməsini təmin etmək
idi. O zaman Gəncədə seminariya
fəaliyyət göstərirdi, Qori Semina-
riyasının Azərbaycan şöbəsinin
Qazaxa köçürülməsi də müəllim
hazırlığı baxımından atılmış məq-
sədyönlü addım idi. Həyata keçi-
rilən ardıcıl tədbirlər sayəsində
təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi get-
dikcə genişlənirdi. Belə ki, 1919-cu
ilin əvvəllərində ölkədə dövlət he-
sabına təhsil verən ibtidai mək-
təblərin sayı 637-yə, orta (ixtisas)
məktəblərin sayı isə 23-ə çatmışdı.
Orta məktəblər sırasında 6 kişi və
4 qadın gimnaziyası, 5 realnı mək-
təb, 3 müəllimlər seminariyası, 3 qız
məktəbi, politexnik məktəb və
kommersiya məktəbi var idi. 1919-
1920-ci dərs ilinin ilk yarısında
müəllim seminariyaları istisna
olunmaqla, digər məktəblərdə 9611
nəfər təhsil alırdı ki, onlardan 3115
nəfəri azərbaycanlı idi. Hökumətin
qərarı ilə Bakı politexnik və kom-
mersiya məktəbləri, 3-cü, 4-cü
Bakı məktəbləri və 2-3-4-cü Bakı
qadın gimnaziyaları istisna olun-
maqla, ölkədəki bütün orta mək-
təblərdə tədris Azərbaycan dilində
aparılırdı. Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da
o dövrdə təhsilin inkişafı sahəsində
bir sıra ciddi işlər görülmüşdü.

    Təhsil müəssisələrinin şəbəkə-
sinin genişləndirilməsi, fəaliyyə-
tinin yaxşılaşdırılması, milliləşdi-
rilməsi baxımından həyata keçirilən
mühüm tədbirlərdən biri də 1919-cu
ilin yayında məktəblərin aşağı si-
niflərində dərs keçmək üçün qı-
samüddətli pedaqoji kurslarda
müəllim hazırlığına başlanılması
idi. Hökumətin qərarına görə, bu
məqsədlə Xalq Maarifi Nazirliyinin
sərəncamına 2 milyon 390 min
manat vəsait ayrılmışdı. Bakı, Gəncə
və Nuxa şəhərlərində kişi və qadın,
Şuşa, Qazax, Qusar, Salyan və
Zaqatalada kişi pedaqoji kursları
açılmışdı. Bu kursların hər birində
ən azı 50 nəfər müdavim təhsil
alırdı. Kursları bitirənlər məktəb-
lərdə müəllim kimi işlə təmin olu-
nurdu. Ehtiyac nəzərə alınaraq o
vaxt qardaş Türkiyədən 50 nəfərə
yaxın müəllim dəvət edilmişdi.
Onlar 1919-cu ilin oktyabr ayında
Azərbaycana gəlib pedaqoji fəa-
liyyətə başlamışdılar.
    Xalq Maarifi Nazirliyinin baş-
qa planları da var idi. Məsələn,
nazirliyin hazırladığı bir layihədə
imkansız 650 şagirdə təqaüd təyin
olunması, Bakıda qızlar üçün 25
nəfərlik pansionatın təşkili, xa-
ricdən gətirilən tədris-çap məh-
sullarının gömrük rüsumundan
azad olunması və sair təklif olu-
nurdu…
    Bir məsələni də qeyd etmək
lazımdır ki, o dövrdə yaşlı əhalinin
təhsilə cəlb olunması sahəsində
bir sıra işlər görülmüş, savadsız-
lığın ləğv edilməsi üçün mühüm
addımlar atılmışdı. 1919-cu ildə
Bakı, Gəncə, Şuşa, Şəki, Zaqatala
və Qazaxda yaşlı əhali üçün Azər-
baycan dili üzrə axşam kursları
açılmışdı. Bu kurslarda təhsil müd-
dəti, iki hissəli olmaqla 1919-cu
ilin 15 sentyabrından 1920-ci il
aprelin 1-nə qədər davam etmişdi.
Maraqlıdır ki, həmin kurslar Azər-
baycan dilini və yazmağı bilmə-
yənlər, dili bilib yazmağı bacar-
mayanlar, dili və yazmağı bilib,
elmi ifadələri, Azərbaycan dilində
dərs keçmək üsullarını öyrənənlər
olmaqla üç qrupa ayrılırdı. Bakıda
birinci realnı məktəbin binasında
açılmış kurslara Bakı Müəllimlər
Seminariyasının direktoru, maarifçi
yazıçı Rəşid bəy Əfəndiyev rəh-
bərlik edirdi. Sultanməcid Qəni-
zadənin və parlamentin bir neçə
digər üzvünün iştirakı ilə 17 sen -
tyabr 1919-cu il tarixdə fəaliyyətə
başlamış kursların 500 nəfərə qədər
müdavimi var idi. Onların sırasında
idarə və müəssisələrin əməkdaşları
üstünlük təşkil edirdi. 1919-cu ilin
noyabrında Bakıda azərbaycanlı
fəhlələr üçün mühəndis-texnik Əli-
heydər Babayevin rəhbərliyi ilə
texniki bilikləri öyrədən axşam
kursları da açılmışdı. 
    İndiki anlayışla desək, o illərdə
ixtisasartırma təhsili sahəsində də
bəzi addımlar atılmışdı. Məsələn,
Bakıda parlamentin üzvü, tanınmış
maarif xadimi Abdulla bəy Əfən-
dizadənin rəhbərliyi ilə ibtidai
məktəb müəllimləri üçün xüsusi
kurslar təşkil edilmişdi. Həmin
kurslarda müdavimlərə pedaqogika
və Azərbaycan dilinin tədrisi me-

todikası tədris olunurdu ki, bu da
müəllimlərin ixtisas biliklərinin,
peşə hazırlığının təkmilləşməsinə
xidmət göstərirdi.
    Həyata keçirilən tədbirlərdən
biri də təhsilin təşkilində ən mühüm
amillərdən olan dərsliklər məsə-
ləsinin diqqətdə saxlanılması idi.
Bunun ifadəsidir ki, cümhuriyyət
hökuməti məktəblərin dərsliklərlə
və digər zəruri tədris avadanlıqları
ilə təminatı məsələsinə ciddi önəm
verir, çoxşaxəli, sistemli tədbirlər
həyata keçirirdi. Bu məqsədlə maa-

rif nazirliyinin xüsusi komissiyası
fəaliyyət göstərirdi. Xatırlatmaq
yerinə düşər ki, məktəblərin tələ-
batını ödəmək üçün 1919-cu ildə
“Türk əlifbası”, “Təzə elmi-hesab”,
“Rəhbər cəbr”, “Tarixi-təbii”,
“İkinci il”, “Yeni məktəb”, “Ədə-
biyyat dərsləri”, “Müntəxəbat”,
“Türk çələngi”, “Milli qiraət” kimi
dərsliklər nəşr olunmuşdu. Dərs-
liklərin hazırlanmasında Azərbay-
can maarifinin tanınmış nümayən-
dələrindən Mahmud bəy Mahmud -
bəyov, Abdulla Şaiq, Hüseyn Ca-
vid, Fərhad Ağazadə, Camo bəy
Cəbrayılbəyli, Səməd ağa Ağa-
malıoğlu, Ağa bəy İsrafilbəyov,
Abdulla bəy Əfəndizadə və baş-
qaları fəal iştirak edirdilər. Məsələn,
tanınmış ədiblər Hüseyn Cavidlə
Abdulla Şaiqin birlikdə hazırla-
dıqları “Ədəbiyyat dərsləri” adlı
dərslik ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə
bilikləri şagirdlərə sistemli şəkildə
çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Ab-
dulla Şaiqin hazırladığı “Müntə-
xəbat”, “Türk çələngi”, “Milli qi-
raət” kimi dərsliklər də elmi-
 pedaqoji səviyyəsi ilə maraq
doğururdu. Bununla yanaşı, Azər-
baycan parlamentinin 18 sentyabr
1919-cu il tarixli qərarı ilə təhsil
ocaqları üçün Türkiyədən də bir
sıra yeni dərsliklərin və digər tədris
vəsaitlərinin alınması məqsədilə
Xalq Maarifi Nazirliyinə 1 milyon
manat pul ayrılmışdı.
    Azərbaycanda ali məktəb ya-
radılması sahəsində də ilk addım
Cümhuriyyət dövründə atılmışdır.
Belə ki, Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti hökuməti milli təhsil sis-
teminin formalaşması və inkişafı,
ümumən, ölkənin hərtərəfli tərəq-
qisi üçün universitet yaradılması
məsələsini vacib, təxirəsalınmaz
vəzifələrdən biri sayırdı. Böyük
maarifçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlı
“Azərbaycan” qəzetinin 28 iyul
1919-cu il tarixli sayında dərc et-
dirdiyi “Azərbaycanda darülfünun”
məqaləsində universitetləri “mə-
dəni həyatın mənbəyi” kimi yüksək
qiymətləndirərək yazırdı: “Darül-
fünundan əl çəkmək  mədəni hə-
yatdan rugərdan olmaqdır”.
    Azərbaycan parlamentinin qə-
rarına əsasən 1919-cu il sentyabrın
1-dən Bakıda ali məktəblər təşkil
edilməsi haqqında 10 maddəli qa-
nun hazırlanmışdı. Onu da xatır-
latmaq yerinə düşər ki, Azərbaycan
hökuməti başlanğıc mərhələdə
ölkə də üç ali məktəbin açılmasını
nəzərdə tuturdu: Bakı Dövlət Uni-
versiteti, Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
və Dövlət Konservatoriyası. Lakin
dövrün sosial-iqtisadi çətinlikləri
və digər problemlər nəticəsində
bunlardan yalnız birinin – Bakı
Dövlət Universitetinin yaradılması
reallaşdı. Hökumətin 8 aprel 1919-cu
il tarixli iclasında Bakıda universitet
təşkili məsələsi müzakirəyə çıxarılmış
və müvafiq qərar qəbul edilmişdi.
Qərara görə, 1919-1920-ci tədris ili-
nin əvvəlində Bakıda universitet
açılması məqsədilə ümumi həcmi
10 milyon manatdan çox olma-
maqla müvafiq smeta hazırlanıb
hökumətə təqdim edilməli idi. 19
may 1919-cu il tarixdə Azərbaycan
hökuməti Bakı Universitetinin ya-

radılması üçün müvafiq işlərin
daha sistemli şəkildə görülməsini
təmin etmək məqsədilə təşkilat
komissiyası yaratdı. 1919-cu il
23 maydan 9 sentyabradək ko-
missiyanın 35 iclası keçirilmiş,
qəbul olunan qərarların icrası üçün
ardıcıl tədbirlər reallaşdırılmışdı.
    Universitetin dörd fakültədən:
tarix-filologiya (Şərq şöbəsi də
daxil olmaqla), fizika-riyaziyyat,
hüquq və tibb fakültələrindən ibarət
olması nəzərdə tutulsa da, 1919-
1920-ci tədris ilində yalnız iki fa-
kültə – tibb və tarix-filologiya fa-
kültələri fəaliyyətə başladı. 1919-cu
il noyabrın 15-də universitetin au-
ditoriyalarında ilk mühazirələr apa-
rıldı. 1919-1920-ci tədris ilində
universitetdə 1094 tələbə təhsil
alırdı ki, onların da 217 nəfəri
azad dinləyici idi. Universitetdə
tədris prosesinə tanınmış alimlər
cəlb olunmuşdular. Maddi-teniki
avadanlıqlar və kitablar alınması
üçün 1 milyon manat vəsait ayrıl-
mışdı. Universitetin ilk rektoru ta-
nınmış tibb alimi, cərrah Vasili
İvanoviç Razumovski təyin edil-
mişdi. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı,
Əlicabbar Orucəliyev, Mirzə Rə-
him Mirzəyev, Rəşid bəy Kaplanov
və başqa ziyalılar universitetin ya-
radılması və fəaliyyətində yaxından
iştirak etmişdilər.
    Bu dövrdə elmi-tədqiqat işlə-
rinin aparılmasına da diqqət xeyli
artmışdı. Bakı Universitetinin nəz-
dində yaradılmış “Müsəlman Şər-
qini öyrənən cəmiyyət” Azərbay-
can tarixi, ədəbiyyatı və mədə-
niyyətini araşdırmaq, təbliğ etmək
istiqamətində səmərəli fəaliyyət
göstərirdi. 1920-ci ilin əvvəllərində
Xalq Maarifi Nazirliyində təşkil
olunmuş Arxeologiya şöbəsi də
bu baxımdan xatırladıla bilər. 
    O da vurğulanmalıdır ki, cüm-
huriyyət dövründə azərbaycanlı
gənclərin həm də xarici ölkələrin
universitetlərində təhsil alması is-
tiqamətində məqsədyönlü addımlar
atılmışdı. Belə ki, gənc müstəqil
dövlətin inkişafı üçün yüksəkix-
tisaslı mütəxəssislərin hazırlan-
masının vacibliyi nəzərə alınaraq
cümhuriyyət hökuməti 1919-1920-ci
tədris ilində yüz nəfər azərbaycanlı
gəncin xarici ölkələrin ali mək-
təblərində müxtəlif ixtisaslar üzrə
dövlət hesabına oxumağa göndə-
rilməsi barədə qərar qəbul etmişdi.
Bu məqsədlə dövlət büdcəsindən
müvafiq vəsait də ayrılmışdı. Av-
ropa universitetlərinə təhsil almağa
göndəriləcək hər tələbə üçün 400
frank təqaüd və 1000 frank yol
xərci nəzərdə tutulurdu. Qərara
görə, dövlət hesabına xaricdə təh-
sil alacaq tələbələr ali məktəbi
başa vurduqdan sonra ən azı dörd
il Azərbaycan hökumətinin gön-
dərdiyi təyinat yerində çalışmalı
idilər.
    Xaricə göndərilən gənclərin ən
layiqlilər sırasından obyektiv şə-
kildə seçilməsini təmin etmək üçün
respublikanın rəhbər vəzifəli şəxs-
lərindən, tanınmış maarif xadim-
lərindən ibarət müsabiqə komis-
siyası da yaradılmışdı. Komissi-
yanın qərarına əsasən ali təhsil al-
maq üçün 45 nəfər Fransaya, 23
nəfər İtaliyaya, 10 nəfər İngiltərəyə,
9 nəfər isə Türkiyəyə göndəril-
mişdi. 13 nəfər isə Rusiyada ali
təhsil almaq üçün seçilmişdi. Lakin
Rusiyadakı vətəndaş müharibəsinə
görə həmin ölkəyə təhsil üçün
göndəriş baş tutmamışdı.
    Ümumiyyətlə, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə ölkədə
təhsilin milli əsaslar üzərində qu-
rulması və inkişaf etdirilməsi isti-
qamətində bir sıra mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdi. 1920-ci ilin
28 aprel işğalı digər sahələrdə ol-
duğu kimi, təhsilin inkişafına yö-
nəlmiş planların da bir çoxunu
yarımçıq qoydu…

Hüseyn HƏŞİMLİ
Əməkdar elm xadimi, professor

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə
təhsil quruculuğu

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100

    Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 100 illiyi res-
publikamızda geniş şəkildə qeyd olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin yaranması çoxəsrlik tariximizdə mühüm yer tutur. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət
göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən
parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaqdır. O, demokratik
dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi
quruculuq sahələrində atdığı mühüm addımları başa çatdıra bilməsə
də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində
silinməz iz buraxmış, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində
böyük rol oynamışdır. Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da
gücləndirmiş oldu”.

    Mayın 27-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Təhsil Nazirliyi və “İstedad-
XXI əsr” kurslarının birgə təşkilatçılığı
ilə Naxçıvan Qızlar Liseyinə və Şərur
Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Li-
seyə qəbul imtahanları keçirilib. Nax-
çıvan Qızlar Liseyində oxumaq istəyən
şagirdlərə Azərbaycan dili, riyaziyyat
və məntiqdən 70, Şərur Şəhər Fizika-
Riyaziyyat Təmayüllü Liseyə imtahan
verən şagirdlərə isə Azərbaycan dili, ri-
yaziyyat, tarix, biologiya,  fizika,  coğ-
rafiya və ingilis dilindən, ümumilikdə,
100 test təqdim olunub. İmtahana 30
nəzarətçi-müəllim cəlb edilib, sualların
cavablandırılmasına 2 saat 30 dəqiqə
vaxt ayrılıb.
    Məlumat üçün bildirək ki, muxtar
respublikanın şəhər və rayonlarından
cari ildə VI sinifdə oxuyan 285 şagird
sənədlərini Şərur Şəhər Fizika-Riya-
ziyyat Təmayüllü Liseyə, 213 nəfər IV
sinif şagirdi isə Naxçıvan Qızlar Lise-
yinə təqdim ediblər.
    Qeyd edək ki, nəticələr www.istedad21.com
internet saytında açıqlanacaq. 
    Məlumat üçün bildirək ki, muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin
 II-IV və IX-XI sinif şagirdləri arasında
test-sınaq imtahanı  keçirilib.

- Nail ƏSGƏROV

İmtahanlar keçirilib



    Bir neçə gündür ki, müqəddəs
Ramazan ayını yaşayırıq. Bu ayı
müsəlmanlar “on bir ayın sultanı”
da adlandırırlar. Həmin ay müsəl-
manlar Allah və din qarşısında vic-
dani borclarını daha dolğun ödəmək
fürsəti əldə edir, mənəvi zənginliyin
və əxlaqi kamilliyin nəfs üzərində
qələbə sevincini yaşayırlar. İslam
dininə görə, oruc tutanlar Allahın
sevgisini qazanmış olurlar. Ramazan
ayı Allahı dərk etmək, ruhən təmiz-
lənmək və Uca Yaradana yaxınlaş-
maq ayıdır. Müqəddəs kitabımız
“Qurani-Kərim”in nazil olunduğu
Ramazan ayı insanlar arasında birlik
və bərabərliyin, xeyirxahlıq və şəf-
qətin, Uca Yaradana və ilahi hikmətə
bağlılığın təntənəsini nümayiş etdirir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi:
“Ramazan ayı cəmiyyətimizdə həm-
rəyliyin, dini-mənəvi birliyin möh-
kəmləndirilməsi işinə xidmət edən,
hər bir müsəlmanın, adət-ənənə-
lərimizə riayət edən hər bir insanın
qəlbində olan bayramdır. Bizim
ənənələrimiz, mənəvi, milli, dini
dəyərlərimiz ölməzdir və bundan
sonra da yaşayacaqdır”.
    Oruc Həzrət Adəmdən (ə) bəri
bütün peyğəmbərlərə və onların üm-
mətlərinə vacib buyurulmuş qədim
ibadətdir. Məsələn, Həzrət Nuh (ə)
bayram günləri istisna olmaqla,
bütün ilboyu, Həzrət Davud (ə) isə
günaşırı oruc tutarmış. Bu barədə
“Qurani-Kərim”də “Ey iman gəti-
rənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki
ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə
də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə)
siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!” (“əl-
Bəqərə”, 183) bildirilir.
    Həzrət Peyğəmbər (s.a.s) belə
buyurmuşdur: “Ramazan ayı gələndə
cənnətin qapıları açılır”.
    Bu ibadət müsəlmanlara Uca Ya-
radan tərəfindən hicrətin ikinci ilin-

də – şaban ayının on üçündə bəxş
edilmişdir. Ramazana bəzən orucluq
ayı anlamına gələn “şəhri-sıyam”
da deyirlər. Ərəb mənşəli “savm”
(cəmdə işləndikdə “sıyam”) kəlməsi
Azərbaycan dilinə tərcümədə “nəfsə
hakim olmaq” mənasındadır.
    Ramazani-Şərif həm də müsəl-
manlar üçün çox müqəddəs və mü-
barək aydır. Çünki müqəddəs “Qurani -
Kərim” bu ayda nazil olmağa baş-
lamış, Həzrət Məhəmmədə (s.a.v)
peyğəmbərlik bəxş edilməklə İslam
dini meydana gəlmişdir. İnsanları
pis əməllərdən çəkindirən və axirətdə
cəhənnəm əzabından qoruyan oruc
ibadətinin bu ayda vacib buyurulması
“Qurani-Kərim”də də əksini tap-
mışdır: “İnsanlara doğru yolu gös-
tərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə ay-
dınlaşdıran və (haqqı batildən) ayı-
ran (Quran) ramazan ayında nazil
edilmişdir. Aya (Ramazan ayına) ye-
tişən şəxslər (bu ayı) oruc tutmalı-
dırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar
isə tutmadığı günlərin sayı qədər
başqa günlərdə tutsunlar...” (əl-
 Bəqərə, 185).
    Oruc ibadətinin həm mənəvi,
həm də sağlamlıq baxımından fay-

daları çoxdur. Bu ibadətin fəzilət-
lərindən biri insanlarda mərhəmət
və xeyirxahlıq hisslərinin güclən-
məsidir. Belə ki, ömürboyu çətinliyin
nə olduğunu bilməyən zənginlər
kasıbların halını anlaya bilməzlər.
Lakin həmin insanlar oruc tutarsa,
aclığın nə olduğunu başa düşərək
yoxsulların əziyyətlərini hiss edər
və onların qəlblərində şəfqət duy-
ğuları yaranar. Beləliklə də, imkan-
sızlara kömək edərək sıxıntılardan
qurtarmağa çalışarlar.
    Orucluq, eləcə də insana nemət-
lərin qiymətini öyrədir. Çünki insan
sahib olduğunun dəyərini onu itir-
dikdən sonra bilir. Oructutmada bir
müddət dünya nemətlərindən uzaq
olan şəxs yenidən onları əldə etdikdə
sevinər, həm də Allaha şükür etməyi
öyrənər. Bu ayin həm də insanı sağ-
lamlaşdırır. Çünki on bir ay ərzində
çalışan insan orqanizmi orucluq
vaxtı dincəldikdən sonra funksiyasını
daha rahat yerinə yetirir. 
    Müasir tibb elmi də orucun fay-
dalarını göstərmişdir. Fransız alimi,
Nobel mükafatı qazanmış Aleksi
Karel məsələ ilə bağlı fikrini belə
bildirmişdir: “Orucluq müddətində

orqanizmdə yığılmış qida maddələri
işlənir, sonra isə onların yerinə ye-
niləri gəlir və vücudda təzələnmə
baş verir. Bu və digər baxımdan
oruc sağlamlıq üçün faydalıdır”. 
    Məsələ ilə bağlı Rəsulullah (s.a.v)
da hədislərində buyurmuşdur: “Oruc
tutun ki, sağlam olasınız” (“Kəş-
fül-Xafa”). 
    Həddi-büluğa çatmış, ağlı ye-
rində olan hər müsəlmana oruc va-
cibdir. Üzrsüz səbəbdən oruc tut-
mamaq günahdır və cəzası (kəffa-
rəsi) vardır (Kəffarə bir gün bilə-
rəkdən tutulmamış oruca görə iki
ay ardıcıl oruc tutmaq və ya altmış
yoxsulu doyuzdurmaqdır). Oruc
tuta bilməyən əldən düşmüş və
yaşlı şəxslər isə Ramazanın hər
günü üçün fidyə verirlər. Fidyənin
miqdarı fitrə qədərdir.
    Ramazan ayı bəzən 29, bəzən
də 30 gün olur. Ay 29 gün davam
edəndə də orucluq tam hesab edilir.
Çünki vacib olan ayı bütünlüklə oruc-
lu keçirməkdir. Necə ki Rəsulullah
(s.a.v) doqquz Ramazan orucu tut-
muş, onların dördü 29, beşi isə
30 gün davam etmişdir. 
    Oruc tutmağın məqsədi dini mü-
kəlləfiyyəti icra etməklə Allahın
əmrindən birini yerinə yetirməkdir.
Bununla yanaşı, orucun əxlaqi və
ictimai baxımdan da müəyyən fayda
və hikmətləri vardır.
    Müstəqillik qazandığımız dövrə
qədər  ölkəmizdə dini ayinlərin icrası
yasaq edilsə də, öz milli və mənəvi
dəyərlərinə böyük ehtiramla yanaşan
xalqımız həmin ayinləri gizlincə ye-
rinə yetirirdi. 
    Milli və dini dəyərlərimizin qo-
runması ümummilli liderimiz
 Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
1993-cü ildə ikinci dəfə siyasi ha-

kimiyyətə gələn görkəmli dövlət
xadiminin xalqımızın milli-mənəvi
dəyərlərinin, onun adət-ənənələrinin
dirçəldilməsi, xüsusən İslam mə-
dəniyyəti nümunələri olan məscid-
lərin, tarixi -memarlıq abidələrinin,
ziyarətgahların bərpası ilə bağlı təd-
birlərin həyata keçirilməsi ulu
 öndərin bir daha islami dəyərlərə
diqqətini göstərən parlaq misallardır.
Artıq multi kultural bir ölkə kimi
tanınan Azərbaycanda hər bir din-
dara dini ayinləri icra etməyə hər-
tərəfli şərait yaradılıb. Bu gün ulu
öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasi
xətt muxtar respublikamızda uğurla
davam etdirilir. Məhz bunun nəti-
cəsində Naxçıvan 2018-ci il üçün
İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı se-
çilib. Onun bu mötəbər ada layiq
görülməsinin bir səbəbi Naxçıvanda
İslam mədəniyyəti nümunələrinin
böyük qayğı ilə əhatə olunması,
onların bərpası, islami dəyərlərin
yaşadılmasıdır. Qədim diyarımızda
mövcud olan dini ibadətgahların
müasir standartlar əsasında təmir
edilməsi, yeni məscidlərin tikilməsi,
müqəddəs yerlərə ziyarətlərin təşkili
və sair məsələlərin öz həllini yüksək
səviyyədə tapdığı muxtar respubli-
kamızda Ramazan ayının tələb olu-
nan səviyyədə keçirilməsi təmin
olunub. Bu ayda iftar süfrələrinin
açılması, dindarların bir araya gə-
tirilməsi müqəddəs ayinlərimizin
təbliğində mühüm rol oynayır. Bu
tədbirlərin paytaxt şəhərimiz Nax-
çıvanla yanaşı, muxtar respublikanın
rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış
məntəqələrində də təşkili birliyin,
xeyirxahlığın, İslam dininə böyük
ehtiramın ifadəsi kimi diqqət çəkir. 

    Sədərək Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin, Təhsil Şöbəsinin
və Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi ilə
əlaqədar ümumtəhsil məktəblərinin komandaları arasında
“Cümhuriyyət kuboku” uğrunda Sədərək rayonunda mini-
futbol turniri keçirilib.

    Turnirin açılış mərasimində Sədərək Rayon Gənclər və İdman
İdarəsinin rəisi Etibar Əliyev və Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin
direktoru Nizami Bağırov çıxış edərək cümhuriyyətin yaranması
barədə idmançı gənclərə ətraflı məlumat veriblər.    
    4 komandanın iştirak etdiyi turnir dairəvi sistemlə keçirilib.
Gərgin və maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən turnirin
qalibi Heydərabad qəsəbə tam orta məktəbinin komandası olub,
Sədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin komandası II, Uşaq-
gənclər idman məktəbinin komandası III yerlərə layiq görülüblər.
Qaliblərə və fərqlənənlərə “Cümhuriyyət kuboku”, Gənclər və
İdman İdarəsinin diplomları verilib.

*   *   *
     Bu münasibətlə Sədərək Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin,
Təhsil Şöbəsinin və Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbinin birgə təşki-
latçılığı ilə rayonda şahmat turniri də keçirilib.
    Olimpiya sistemi ilə keçirilən turnirdə 34 nəfər yeniyetmə
zəka sahibi iştirak edib. Maraqlı və gərgin keçən yarışların
yekununda oğlanlar arasında turnirin qalibi Murad Qasımov olub,
II-III yerləri isə Əsəd Əlirzayev və  Süleyman Məmmədov bölü-
şüblər. Qızlar arasında isə I yerə Sona Səfərova, II yerə Sevda
Heydərova, III yerə Zeynəb Cəlilova layiq görülüblər. Sonda
qaliblər  təşkilatçılar tərəfindən diplomlarla mükafatlandırılıblar.

*   *   *
    Şahbuz Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbində də ümumtəhsil
məktəblərinin şagirdləri arasında şahmat  üzrə  rayon birinciliyi
keçirilib.
    Birincilikdə  35 şagird iştirak edib. Tədbirin açılışında Şahbuz
Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəis əvəzi İdris Qəhrəmanov
və Təhsil Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Fikrət Cəfərov çıxış
edərək rayonun ümumtəhsil məktəblərində vətənpərvərlik möv-
zusunda keçirilən tədbirlərdən, idmana göstərilən qayğıdan da-
nışıblar. Yarışın nəticələrinə əsasən Fərid Kərimli I, Fatimə
Yusifli II, Şahin Əliyev isə III yerə layiq görülüblər. Sonda
yüksək nəticə göstərmiş iştirakçılara təşkilatçılar tərəfindən  dip-
lomlar təqdim olunub.
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ØßÐÃqapısı

Sıra 
№-si

Hərraca çıxarılacaq əmlak Əmlakın
hüquqi 
ünvanı

Əmlakın
ilkin satış
qiyməti
(manat)

Əmlakın 
15% güzəştli
satış qiyməti 

(manat)

İlkin satış 
qiymətinin 

5 faiz həcmində
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

1. 1149 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 2 mərtə-
bəli, 5 otaqlı, 108,0 kvadratmetr yaşayış, 171,5 kvad-
ratmetr köməkçi sahədən ibarət fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Qarabağlar kəndi 22 000 18 700 1 100

2. 185,8 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mər-
təbəli, 156,0 kvadratmetr ümumi, 127,2 kvadratmetr
əsas, 28,8 kvadratmetr köməkçi sahədən ibarət qeyri-
yaşayış binası

Kəngərli rayonu,
Qıvraq qəsəbəsi 22 000 18 700 1 100

3. 1496 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 5 girişli,
208,12 kvadratmetr ümumi, 120,0 kvadratmetr əsas,
88,12 kvadratmetr köməkçi sahədən ibarət fərdi quş-
çuluq təsərrüfatı

Kəngərli rayonu,
Qarabağlar kəndi 19 096 16 231.6 954,80

4. 3900 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 2 otaqlı fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Xok kəndi 16 000 13 600 800

5. 1300 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 3 otaqlı fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Yeni Kərki kəndi 15 800 13 430 790

6. 3100 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 2 otaqlı fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Xok kəndi 14 000 11 900 700

7. 1300 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 3 otaqlı fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Yeni Kərki kəndi 13 500 11 475 675

8. 600 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 1 otaqlı fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Xok kəndi 7 300 6 205 365

9. 5600 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən 1 mərtə-
bəli, 2 otaqlı, 4 kvadratmetr yaşayış, 34,5 kvadratmetr
köməkçi sahədən ibarət fərdi yaşayış evi

Kəngərli rayonu,
Qarabağlar kəndi 7 600 - 1 400

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən, si-
farişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər
iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarılan əmlakın ilkin satış qiymətinin
5 faizi məbləğində beh Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Ban-
kının İcra Məmurlarının Xüsusi Vəsaitlər Fonduna 21 iyun 2018-ci
il tarixədək ödənilməlidir. Hərraclarda iştiraka görə qa nunvericilikdə
müəyyən edilmiş iştirak haqqı Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar
Respublikası İdarəsindəki AZ21NABZ12360100000000005944
nömrəli hesabına köçürülür.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində
(Atatürk 42) qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu vaxtdan auk-
sionda iştirak etmək arzusunda olan hüquqi və fiziki şəxslər satışa çı-
xarılan əmlakın sənədləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion

Mərkəzində tanış ola bilərlər.
Auksionda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:
- Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən təs-

diq edilmiş formada sifariş;
- ödəniləcək behin qəbzi;
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

 qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Hərrac 25 iyun 2018-ci il tarixdə, saat 1100-da Naxçıvan Muxtar

Respublikası Auksion Mərkəzində keçiriləcək.

Əlavə məlumatı Auksion Mərkəzindən ala bilərsiniz.
Əlaqə telefonu: 545-01-38


