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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 28-də Qazaxıstan Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Amangeldi Jumabayevin etimadnaməsini
qəbul etmişdir.
Amangeldi Jumabayev etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti səfirlə söhbət etdi.
Səfir Amangeldi Jumabayev Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin salamlarını
dövlətimizin başçısına çatdırdı. Ölkəsinin Prezidentinin Azərbaycan ilə ikitərəfli münasibətlərin daha da
genişləndirilməsinə böyük önəm verdiyini vurğulayan qazaxıstanlı diplomat əlaqələrimizin bundan sonra
da möhkəmləndirilməsində səylərini əsirgəməyəcəyini dedi.
Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında ikitərəfli münasibətlərin dinamik şəkildə inkişaf etdiyini vurğulayan
dövlətimizin başçısı ölkələrimizin yaxın qonşu, dost və tərəfdaş olduğunu dedi. Qazaxıstan Prezidenti
Nursultan Nazarbayevlə görüşlərini məmnunluqla xatırlayan Prezident İlham Əliyev əlaqələrimizin genişləndirilməsində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi.

Heydər Əliyev Muzeyində açıq dərslərin
keçilməsi davam etdirilir

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90
illik yubileyi münasibətilə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev
Muzeyində keçilən açıq dərsdə
Babək rayonunun Məmmədrzadizə və Qaraqala kənd tam orta
məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri iştirak ediblər.
Açıq dərsdə Məmmədrzadizə
kənd tam orta məktəbinin tarix müəllimi Zakir Orucov ulu öndərimizin
milli-mənəvi dəyərlərimizə göstərdiyi
diqqət və qayğıdan danışıb.
Zakir Orucov deyib ki, mədəniyyət tarixi sahəsində aparılmış
tədqiqatlar və qazanılmış təcrübə
sübut edir ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları
ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Xalqın mövcudluğunun əsas göstəricisi olan
milli-mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli sərvətidir. Hər bir xalq millimənəvi dəyərlər sisteminə malikdir.
Bu milli-mənəvi dəyərlər bizim tariximiz, dilimiz, dinimiz, adət-ənənələrimiz, mentalitetimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və incəsənətimizdir. Dünya xalqları arasında
milli-mənəvi dəyərləri ilə tanınan
Azərbaycan xalqı yaşatdığı və təbliğ
Yeni Azərbaycan Partiyası
Culfa Rayon Təşkilatı rayonun
Yaycı kəndindəki Soyqırımı abidəsinin önündə 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü
ilə əlaqədar tədbir keçirmişdir.
Əvvəlcə soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilmiş, abidə ətrafında
iməcilik keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Culfa Rayon Təşkilatının sədri Qadir İbrahimov açaraq məruzə ilə çıxış etmişdir. Bildirmişdir ki, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26
mart 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə
31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü elan edilmişdir. Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qətlə yetirilməsi, repressiyalara məruz qalması,
doğma yurdlarından sürgün edilməsi
və didərgin salınması XX əsr tariximizin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir.
1918-ci ilin mart ayından etibarən

etdiyi bəşəri ideyaları, adət-ənənələri, milli xüsusiyyətləri və özünəməxsusluğu ilə
s e ç i l m ə k d ə d i r.
Uzun illər aparılan
tədqiqatlar zamanı
aydın olub ki, qədim köklərə malik
Azərbaycan xalqı
əsrlər boyu maddi
və mənəvi xəzinəsini qoruyub saxlaya bilib.
Qeyd edilib ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə həmişə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin
qorunmasına, milli mədəniyyətimizin
inkişafına, xalqın adət-ənənələrinin
yaşadılmasına çalışıb. Eyni zamanda
ulu öndər gənclərimizi xalqımızın
milli-mənəvi dəyərlər, milli əxlaq
prinsipləri əsasında tərbiyə etməyi
tövsiyə edirdi. Dahi rəhbər gənclərimizin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyələndirilməsindən bəhs
edərkən demişdir: “Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu
böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik”.
Sonra şagirdlər ulu öndərin həyat
yolunu əks etdirən eksponatlarla
tanış olublar.
Xatırladaq ki, keçilən açıq dərslərdə bu günə qədər Babək rayonunun Nehrəm, Kərimbəyli, Hacıvar,
Babək qəsəbə, Şəkərabad, Sirab,
Qahab kənd tam orta məktəblərinin
şagirdləri iştirak ediblər.

Alim-karikaturaçının yeni kitablarının
təqdimat mərasimi olmuşdur
Naxçıvan Dövlət Universiteti
və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
təşkilatçılığı ilə ali təhsil müəssisəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
Kərim Kərimovun “Azərbaycanın neft-qaz potensialı” monoqrafiyasının və “Haqq və ədalət
uğrunda” satirik əsərlərindən
ibarət kitab-albomunun təqdimat
mərasimi keçirilmişdir. Təqdimat
mərasimindən əvvəl alim-karikaturaçının kitablarından və
karikaturalarından, həmçinin
NDU-nun tələbələrinin rəsmlərindən ibarət ayrı-ayrılıqda təşkil
edilmiş sərgilərə baxış olmuşdur.
Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan
Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl
Hacıyev açaraq Kərim Kərimovun
həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru,
professor, Beynəlxalq Şərq, Ekoenergetika, Avropa Elmlər akademiyalarının həqiqi üzvü kimi yüksək
titullar daşıyan alimin tədqiqatlarında Azərbaycanın neft-qaz potensialı problemləri mühüm yer tutur. Bu problemlərin həlli istiqamətində Kərim Kərimovun axtarışları, gəldiyi elmi nəticələr ölkəmizdə neft sənayesinin inkişafında
xüsusi rol oynamışdır. Bildirilmişdir
ki, səmərəli elmi fəaliyyət göstərən
alim 600-dək elmi əsərin, həmçinin
14 monoqrafiyanın, 22 geoloji-geofiziki xəritənin, 18 atlasın, 25 ixtiranın müəllifidir.
Alimin rəhbərliyi altında 19931995-ci illərdə Azərbaycanda uzunluğu 100-120 kilometr olan 6-7

strukturdan ibarət yeni bir neftqazlı tektonik zona aşkar edilmişdir.
K.Kərimovun elmi işləri bir neçə
dəfə AMEA-nın müəyyənləşdirdiyi
ən yüksək nəticələrə malik olan
əsərlər siyahısında öz əksini tapmışdır. Onun iki ixtirası – “Zəlzələnin qısamüddətli proqnozlaşdırılması üsulu” və “Zəlzələnin proqnozlaşdırılması üsulu” Avrasiya
Patentləşdirmə Cəmiyyətinin patentini almışdır.
Tədbirdə professor Kərim Kərimovun istedadlı rəssam olması barədə
də geniş söhbət açılmış, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli “AMEA-nın
müxbir üzvü Kərim Kərimovun yaradıcılığında karikatura janrı” mövzusunda danışmışdır. Akademik bildirmişdir ki, Kərim Kərimov əsası
Əzim Əzimzadə tərəfindən qoyulan
Azərbaycan milli karikatura məktəbinin davamçısı, yenitipli rəssamdır. Karikatura yaradıcılığı ilə Kərim
Kərimov Azərbaycanda siyasi karikaturanın məktəbini yaratmışdır.
O, 1956-cı ildən başlayaraq müxtəlif
mövzularda karikaturalar çəkmişdir.
1988-ci ildən bəri isə alimin çəkdiyi
siyasi plakat və karikaturaların əsas
mövzusu Ermənistanın Azərbaycana
qarşı yeritdiyi işğalçı siyasətlə bağlı

31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə
əlaqədar tədbir keçirilib
əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə
şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını
azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə
ermənilərin törətdikləri cinayətlər
Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi
həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc
azərbaycanlı yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, ermənilər,
xüsusilə də Andranikin silahlı quldur
dəstəsi 1918-ci ilin iyun-avqust aylarında Naxçıvan mahalının dinc
türk-müsəlman əhalisinə heç bir
çərçivəyə sığmayan vəhşiliklə divan
tutmuşdur. İşğalçılara ciddi müqavimət göstərmiş Yaycı kəndinin
əhalisinə divan tutulmuş, kənd viran
qoyulmuşdur. Culfa rayonu ərazisində Araz çayı üzərindəki körpü
yandırılmış, qadınlara, uşaqlara və
qocalara rəhm edilməmiş, sakinlərə

insanlığa sığmayan işgəncələr verilmişdir. Bu vəhşətdən xilas olmağa çalışan 300-ə
qədər dinc sakin
Araz çayını keçərkən boğulmuşdur.
Ümumiyyətlə,
Yaycı kəndində ermənilər tarixdə
bənzəri olmayan
vəhşiliklər törətmişlər.
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
və Naxçıvan” adlı tarixi kitabda göstərilir ki, Culfaya çəkilən erməni
qüvvələri sərhəddə yerləşən Naxçıvan
qəzasının böyük kəndlərindən biri
olan Yaycı kəndinə hücum etdilər.
Heç bir şeydən xəbəri olmayan Yaycı
kənd əhalisi Andranikin dəstəsi tərəfindən mühasirəyə alındı. Andranikin qaniçən dəstəsi Araz sahilində
4 minə yaxın qadın, uşaq və yaşlıya

hücum edərək çoxunu qətlə yetirdi.
Yaycı soyqırımından sonra bölgənin
erməniləri Andranikin dəstəsi ilə bərabər müsəlman kəndlərinə hücumlarını davam etdirdilər. Yaycı qətliamı
sovetlər dövrü tamamilə unutdurulmuşdu. Ölkəmiz müstəqillik əldə
etdikdən sonra bu faciəyə hüquqisiyasi qiymət verilmiş, 2007-ci ildə
Yaycı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılmışdır.
Sonra məruzə ətrafında YAP

olmuşdur. İndiyə kimi Kərim Kərimovun siyasi karikaturalardan ibarət
“Terrorizm və qanlı ləpirlər”, “Terrorizmə yox”, “Terrorizm, separatizm, soyqırım”, “Soyqırım” və başqa kitab-albomları işıq üzü görmüşdür. Onun karikaturaları müəllifin
19 fərdi sərgisində nümayiş etdirilmişdir. Alim-karikaturaçının rəsm
əsərləri “böyük Ermənistan” xülyası
ilə yaşayan erməni daşnaklarının
terrorçu təşkilatlarının himayədarlarını ifşa edir, dünya ictimaiyyətini
beynəlxalq hüquq normalarını, dinc
yanaşı yaşamaq qaydalarını pozanlara qarşı mübarizəyə səsləyir. Müəllif erməni faşizminin son dərəcə
dəhşətli və təhlükəli olduğunu fırçanın gücü ilə insanlara çatdırmaqla
bir daha sülhsevər qüvvələri birləşməyə çağırır.
Mərasimdə AMEA Naxçıvan
Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun
elmi işlər üzrə direktor müavini,
kimya elmləri doktoru Bayram
Rzayevin “Kərim Kərimovun tədqiqatlarında Azərbaycanın neft-qaz
potensialı problemləri” mövzusunda
məruzəsi dinlənilmişdir.
Tədbirin sonunda AMEA-nın
müxbir üzvü Kərim Kərimov ona
göstərilən diqqət və ehtirama görə
minnətdarlığını bildirmişdir.
Culfa Rayon Təşkilatının şura üzvü
Fərəc Fərəcovun, partiya üzvlərindən Abbas Zülfüqarovun, Əli İbrahimovun və başqalarının çıxışları
olmuşdur. Çıxışlarda vurğulanmışdır ki, 1918-ci il martın 30-da
Bakıda gecədən başlayıb aprelin
2-dək davam edən kütləvi qırğınlarda minlərlə günahsız insan, o
cümlədən xeyli sayda qoca, qadın
və uşaq öldürülmüşdür. Mart soyqırımı paytaxtda və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə
də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və digər
ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak
erməni silahlı dəstələri tərəfindən
qəddarlıqla həyata keçirilmişdir.
Rəsmi mənbələrə görə, soyqırımı
nəticəsində 12 minə yaxın azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir.
Sonda Yaycı kənd 1 və 2 nömrəli
tam orta məktəblərin şagirdləri azərbaycanlıların soyqırımına həsr edilən
şeirləri bədii qiraət etmişlər.
Xəbərlər şöbəsi
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ər hansı bir ölkənin, xalqın milli intibahı, hərtərəfli tərəqqisi, həmçinin beynəlxalq aləmdə
hunda tərbiyə olunmalarına xidmət
yeri və rolu onun təhsil sistemilə sıx bağlıdır. Əslində, müasir dünyamızın inkişaf modeli də
edir. Təhsil ocağında yaradılmış
bunu sübut edir ki, siyasi, iqtisadi, habelə mədəni-mənəvi yüksəlişə təkan verən maddi sərvətlərdən
ənənələrdən biri də məktəbin birinci
çox zehni potensial və elmi-texniki tərəqqidir. Yəni maddi nemət, təbii sərvət nə qədər çox olsa da,
sinfinə qəbul edilən şagirdlərin və
mütərəqqi texnologiya tətbiq edilmədən heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Elmi, zehni
XI sinfi bitirib müstəqil həyata
potensialın təməli isə sözsüz ki, ümumtəhsil məktəblərində qoyulur. Məhz buna görə xalqımızın
qədəm qoyan məzunların ümumümummilli lideri Heydər Əliyev xalq maarifinin, milli təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirir və bu
milli liderin abidəsi önündə and
istiqamətdə heç nəyi əsirgəmirdi: “Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən
içmələridir.
olursa-olsun, kəsib təhsilə xərcləməli, gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir. Bu,
Görkəmli dövlət xadimi Heydər
mənim prinsipial mövqeyimdir” deyən ümummilli liderimiz Azərbaycanın qloballaşan dünyada
Əliyevin adını daşıyan məktəbdə
layiqli yer tutması, xalqın xoş və firavan gələcəyi üçün yeniyetmə və gənclərin təhsilinə böyük
təhsil almaq, burada işləmək məönəm verirdi. Onların hərtərəfli biliyə, dünyagörüşə malik vətəndaşlar kimi yetişmələri üçün hər
suliyyətli olduğu kimi, bir o qədər
cür şərait yaradırdı.
də qürurvericidir. Həyatını öz xalUlu öndərin bu sahədə müəyyənləşdirdiyi siyasət bu gün dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkəmizin hər yerində yeni məktəb binaları tikilir, mövcud təhsil ocaqları
müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulur, məktəblərin maddiAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhаm Əlİyеv: Bu məktəb çox yüksək səviytexniki bazaları möhkəmləndirilir,
yədə tikilmiş və ən müasir dünya standartlarına cavab verir. Bu həm memarlıq baxımından
təhsil ocaqları müasir kommunigözəl binadır, eyni zamanda burada yüksək səviyyədə təhsil almaq üçün hər cür şərait vardır.
kasiya texnologiyaları ilə təchiz
Bu məktəbin tikintisi xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə başlanmışdır.
olunur.
Heydər Əliyev bu məktəbin tikintisinə çox böyük diqqətlə yanaşırdı, istəyirdi ki, bu təhsil ocağı
Muxtar respublikamızda da bu
Azərbaycanda bir nömrəli məktəb olsun. O, bu məktəbin dünya standartlarına cavab verməsini
istiqamətdə görülən işlər, həyata
istəyirdi. Bu gün biz hamımız çox şadıq ki, məktəb Heydər Əliyevin istədiyi kimi tikilmiş və iskeçirilən təqdirəlayiq tədbirlər hər
tifadəyə verilmişdir. Deyə bilərəm ki, bu məktəb indi təkcə Naxçıvanda deyil, bütün Azərbaybirimizə fəxarət hissi yaşadır. Ona
canda bir nömrəli məktəbdir.
görə ki, qədim diyarımız bu sahədə
də öncüllüyü əldə saxlayır. Son
illər təhsildə əldə edilən uğurlar
bunu bir daha təsdiqləyir.
Muxtar respublikamızda ümumtəhsil məktəbləri çoxdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
adını daşıyan məktəb isə nəinki
muxtar respublikada, Azərbaycanda belə, fərqlənən təhsil ocağıdır. Önündə müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı və
qurucusu, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin abidəsi
ucaldılan məktəb binası memarlıq
baxımından da diqqəti çəkir. Bu
əzəmətli abidənin ətrafı abadlıq
içində gül-çiçəyə qovuşub. 2004-cü
il sentyabrın 2-də açılış mərasimində iştirak edən ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin minlərlə
insanın qarşısında söylədiyi bu
sözlər hələ də yaddaşlardan silinməyib: ”Bu məktəb çox yüksək
sına, onların milli və ümumbəşəri qına həsr edərək milyonların qəldəyərləri mənimsəmələrinə, və- bində heykəlləşən ümummilli
tənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi liderin davamçılarını yetişdirmək
diqqət yetirilir. Bunun üçün sinif- həm ciddi, həm də şərəfli vəzifədir.
dənxaric və məktəbdənkənar təd- Məktəbin pedaqoji kollektivi bu
birlərin keçirilməsi diqqət mər- müqəddəs vəzifənin məsuliyyətini
kəzində saxlanılır. Hər il əlamətdar dərindən dərk edir. Öz işini bu isgünlərlə bağlı yaddaqalan tədbirlər tiqamətdə quran kollektiv ilbəil

yanaşı, təşkil olunan bilik yarışları,
ədəbi-bədii gecələr şagirdlərin formalaşmasına, ümumi dünyagörüşlərinin artırılmasına öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Belə ki, keçən
tədris ilində məktəbin 4 şagirdi
fənn olimpiadalarının respublika
turunun qalibi olmuşdur. Ötən tədris
ilində də məktəbin fəaliyyətinin
yekunu olan ali məktəblərə qəbulda
tədris ocağının məzunları yüksək
bilik nümayiş etdirmişlər. Belə ki,
məktəbin 42 məzunundan 40 nəfəri

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan
məktəb Azərbaycanın qabaqcıl təhsil ocaqları sırasındadır

səviyyədə tikilmiş və ən müasir
dünya standartlarına cavab verir.
Bu həm memarlıq baxımından
gözəl binadır, eyni zamanda burada yüksək səviyyədə təhsil almaq üçün hər cür şərait vardır.
Bu məktəbin tikintisi xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə başlanmışdır. Heydər
Əliyev bu məktəbin tikintisinə
çox böyük diqqətlə yanaşırdı, istəyirdi ki, bu təhsil ocağı Azərbaycanda bir nömrəli məktəb olsun. O, bu məktəbin dünya standartlarına cavab verməsini istəyirdi. Bu gün biz hamımız çox
şadıq ki, məktəb Heydər Əliyevin
istədiyi kimi tikilmiş və istifadəyə
verilmişdir. Deyə bilərəm ki, bu
məktəb indi təkcə Naxçıvanda
deyil, bütün Azərbaycanda bir
nömrəli məktəbdir”.
Naxçıvan şəhərinin hüsnünə gözəllik bəxş edən bu məktəbdə sabahımızın qurub-yaradanları olacaq
şagirdlər təhsil alır, elmin ilkin sirlərinə yiyələnirlər. Onların yüksək
biliyə yiyələnmələri üçün məktəbdə
hər cür şərait yaradılıb. Məktəbin
pedaqoji kollektivi unutmur ki, burada görülən hər bir iş ulu öndərin

adına layiq olmalıdır. 1206 şagird
yerlik məktəbdə hazırda 968 şagird
təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi
ilə 106 müəllim məşğul olur. Məktəbdə 57 sinif komplekti, elektron
lövhəli siniflər, 57 kompyuter dəsti
ilə təmin olunmuş 3 kompyuter
otağı vardır. Şagirdlər internetdən
istifadə etməklə təhsildə baş verən
yenilikləri izləmək imkanına
malikdirlər.
Müasir avadanlıqlarla təchiz edilən emalatxanada, hərbi kabinədə
şagirdlər əmək vərdişlərinə, hərb
sənətinə yiyələnirlər. Məktəbdə şagirdlərin fiziki hazırlığı da diqqətdən
kənarda qalmayıb. Müasir standartlara uyğun şəkildə hazırlanan
idman zalı və mini-futbol meydançasında onlar idmanın müxtəlif
növləri ilə məşğul olurlar. Odur
ki, şagirdlər respublika əhəmiyyətli
idman yarışlarında və olimpiadalarda fəal iştirak edərək yüksək
nailiyyətlər qazanırlar. Hazırda
məktəbin şagirdləri arasında iki
nəfər boks üzrə Avropa çempionu
vardır.
Təhsil müəssisəsində şagirdlərin
ideya-siyasi tərbiyəsinə, müasir
düşüncə tərzinin formalaşdırılma-

keçirilir. Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, şagirdlər intellektual səviyyədə biliklərə yiyələnməklə
yanaşı, Heydər Əliyev ideyalarına,
Heydər Əliyev yoluna, dövlətimizə, müstəqilliyimizə sadiq vətəndaşlar kimi yetişsinlər.
Təhsil ocağında ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin həyat
və fəaliyyətinin, siyasi kursunun
şagirdlərə öyrədilməsində müxtəlif
metodlardan istifadə olunur. Heydər
Əliyev lektoriyalarında ulu öndərin
Azərbaycan xalqı üçün həyata keçirdiyi cahanşümul tədbirlər, ümummilli liderimizin hər bir azərbaycanlı
üçün örnək olan həyat və siyasi
fəaliyyəti şagirdlərə çatdırılır.
Xüsusən də ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin hər kəsə örnək
həyat və fəaliyyətini əks etdirən
guşənin yaradılması şagirdlərin
dövlətçilik və milli ideologiya ru-

ali məktəblərə qəbul olunmuş,
6 nəfər məzun isə qəbul imtahanlarında 500 baldan yuxarı nəticə
göstərmişdir.
Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbdə fəaliyyət göstərən müəllimlər öz bilik və təcrübələrinin
yüksəldilməsini qarşılarında bir
vəzifə kimi görür, pedaqoji və metodik qabiliyyətlərinin artırılması
qayğısına qalırlar. Ötən ilin ilk
yarısında məktəbin müəllimlərindən iki nəfər Londonda təşkil olunan Beynəlxalq dil və mədəniyyət
kursunda iştirak etmişdir. Məktəbin
müəllimləri Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyasının təşkil etdiyi
seminarlarda fəal iştirak edir, məktəbdə hazırlanan elektron tədris
vəsaitləri kompakt disklər şəklində
muxtar respublikanın digər ümumtəhsil məktəblərinə də göndərilir.
Kollektivimizin üzvləri ictimaisiyasi proseslərdə də öz fəallıqları
ilə seçilirlər. Onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvləri,
ümummilli liderin ideyalarının
təbliğatçısıdırlar.
Bu bir həqiqətdir ki, dahi şəxsiyyətlər bəşəriyyət qarşısında göstərdikləri xidmətlər və gördükləri
işlərlə əbədiyyət qazanır, ölməzliyə qovuşurlar. Ümummilli lider
Heydər Əliyev xalqımızın qəlbində
məhz belə şəxsiyyətlərin fövqündə
dayanan dahi rəhbər kimi yaşayır.
Çünki O, möhkəm bir dövlət qurmağın və bu dövlətin əbədi olaraq
yaşamasının yollarını bizə miras
qoymuşdur. Xalqımız haqlı olaraq
bu mirası Heydər Əliyev məktəbi
adlandırır. Bu, elə bir məktəbdir
ki, bizim hər birimiz ondan bəhrələnirik. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycanda gənclər öz vətənpərvərliyi
və intellekti ilə müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsində, ölkəmizin
inkişafında fəallıq göstərirlər.
Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin kollektivi də məhz belə gənclərin yetişdirilməsi üçün əlindən
gələni əsirgəmir. Heydər Əliyev
adına tam orta məktəb bundan
sonra da ölkəmizin qabaqcıl təhsil
ocaqları sırasında olacaq, məktəbin
məzunları müstəqil Azərbaycanın

qazandığı uğurların sayını artırır. və muxtar respublikamızın daha
Məktəb 2008-ci ildə “Ən yaxşı da çiçəklənməsi üçün böyük uğurümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsi- lara imza atacaqlar.
Namiq MƏMMƏDOV
nin qalibi olmuş və bir neçə ildir
Heydər Əliyev adına tam orta
ki, ölkəmiz üzrə ən yaxşı şəhər
məktəbin direktoru,
məktəbləri sırasındadır. Məktəbdə
Azərbaycan Respublikasının
mütəmadi fənn olimpiadaları ilə
əməkdar müəllimi
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urizm marşrutu regiona səyahət edən turistlərin ərazi ilə tanış
Ordubad öz iqliminə görə ilin lərdən müxtəlif məqsədlərlə şəhərə
ola bilməsi üçün müəyyən bir istiqamət üzrə əvvəlcədən tərtib bütün fəsillərində gözəldir. Ancaq gəlmiş yerli camaat seyrəldikdən
edilmiş bütöv bir tədbirlər planıdır. Belə bir marşrut regiona turistlərin şəhərin yaşıllıq içindəki mənzərəsi sonra turistlər üçün şəhərdəki həcəlb olunmasına maraqlı olan firma və ya müəssisələr, bunlar olmadığı xüsusilə cəlbedicidir. Ona görə də diyyəlik əl işləri satılan mağazalara,
halda isə turistlərin özləri tərəfindən də işlənib hazırlana bilər. Ordubada gətirdiyimiz qrupdakı tu- adı dillərdə olan Ordubad quru meyTuristlərin səyahət güzərgahı bəzən yerli əhalinin istifadə etdiyi yollarla ristlərin sayı çox olduqda çay fasi- vələri dolu bazara və digər ticarət
eyni olsa da, turizm marşrutu adi sərnişindaşıma marşrutu anlayışından ləsindən sonra onları istəklərinə obyektlərinə baş çəkməyin əsl vaxtamamilə fərqlənir. Turizmin əsas motiv, tələb və xidmət standartları görə bir neçə kiçik qruplara da böl- tıdır. Axşam saatlarına, Naxçıvan
baxımından özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Muxtar respublikamızın mək olar. Şəhəri müstəqil gəzib- şəhərinə qayıdana qədər qoy turistzəngin turizm ehtiyatları və turistlərin müxtəlif istiqamətlərdə hərəkəti dolaşmaq, tarixi meydanlara baş lərimiz sərbəst gəzib-dolaşsın, bolüçün yaradılmış mövcud imkanlar əsasında təşkil oluna biləcək Nax- çəkmək istəyənlər, yaxud da ətirli bol alış-veriş etsinlər.
çıvan-Ordubad turizm marşrutu ilə tanışlıq məqsədilə yola çıxdıq.
Turizmin inkişafının əsas məsəçaydan hələ də doymayanlar varsa,
Ordubad tarixi Azərbaycan şəhəri
Yurdumuzu tanıyaq və tanıdaq
olub, Şərqin qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdır.
Naxçıvan şəhərindən təqribən 80 kilometr aralı məsafədə yerləşən bu istədikləri Haçadağın əzəməti tuşəhərə və ətrafındakı kəndlərə Azər- ristlərdə dərin təəssürat yaradacaq
baycanın təbiətinə, tarixinə, mədə- ilk elementlərdəndir. Qeyd etmək
niyyətinə və milli qonaqpərvərliyinə lazımdır ki, yaxşı turizm mütəxəssisi
maraq göstərən xarici turistlər üçün elə buradaca turistlərin diqqətini
maraqlı tur və ekskursiyalar təşkil özünə cəmləşdirməyi, bütün eksetmək mümkündür. Qeyd etmək la- kursantları onu dinləməyə “məcbur
zımdır ki, Ordubada turist cəlb olun- etməyi” bacarmalıdır. Belə bir qayda
ması əvvəlcədən xüsusi xərc tələb var ki, nəqliyyat vasitəsindəki turistlər
edən tanıtım tədbirləri də tələb etmir. bələdçilərinə qulaq asmaq əvəzinə,
Ordubad Naxçıvanın Batabat və mü- öz söhbətlərinə başlasalar, bu səyahət
qəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı kimi elə başladığı kimi də başa çatacaq.
hələ yaxın keçmişdən insanların yad- Ona görə də turizm dili ilə desək,
daşında bir turizm markası kimi səyahətə çıxmış turistlərin qulağı
özünə möhkəm yer tutmuşdur. Or- bələdçidə, gözü getdiyi yolda, diqqəti
dubadın yerləşmə mövqeyi, təmiz kamerasında olmalı, onlara daha çox
havası, suyu, iqlimi, təbii ehtiyatları, foto və videotəsvirlər ala bilmələri
flora və fauna aləmi, yerli əhalinin üçün imkanlar yaradılmalıdır.
həyat tərzi, adət-ənənələri, məşğuNaxçıvandan müqəddəs Əshaliyyəti, milli mətbəx nümunələri Or- bi-Kəhf ziyarətgahı istiqamətinə gedubad rayonunun iqtisadi imkanları, dən yolu keçərək irəlilədikcə turistlər
sahibkarlığın inkişaf səviyyəsi və bu məşhur ziyarətgah və Haçadağ
sosial həyatı ilə birgə sintez olunaraq haqqında maraqlı məlumatlar ala,
çoxlu sayda maraqlı turlar üçün habelə Culfa şəhərinə yaxınlaşdıqca
mövzu ola bilər. Belə turların hazır- Araz çayı mənzərəsini seyr edə bilanıb həyata keçirilməsi, onların ta- lərlər. Darıdağ arsenli mineral su
nıdılması və ümumiyyətlə, turizmdən mənbəyinə yaxınlaşdıqca turistlərə
gözlənilən gəlirlərin əldə olunması Naxçıvanın mineral su mənbələri
isə bu istiqamətdəki marşrutların haqqında maraqlı məlumatların çatuzunmüddətliliyindən və onların dırılması məqsədəuyğundur. Beləkommersiya uğurundan asılıdır.
liklə, Araz çayının sol sahili boyunca
Naxçıvan-Ordubad turizm mar- ekzotik landşaft görüntüsünü seyr
şrutunun başlanğıc nöqtəsi Naxçıvan edən turistlərin gözü qarşısında Orşəhəridir. Şəhərdəki otellərdə yer- dubad şəhərini şimal və şimal-şərq
ləşmiş turistləri əvvəlcədən hazır- tərəfdən əhatə edən sərt sıldırımlı
lanmış plan əsasında lüks avtobus dağların mənzərəsi açılır: Naxçıvə ya mikroavtobuslarda Ordubada van-Ordubad turizm marşrutundakı
səyahətə apararkən əvvəlcə onlara əsas təyinat nöqtəsi Ordubad şəhərinə
muxtar respublika haqqında ilk təəs- xoş gəlmisiniz!
süratları yaradan məlumatlar verilOrdubada daxil olarkən turistlərin
məlidir. Bu zaman turistlərə bildi- marağını cəlb edən ilk gözəllik
rilməlidir ki, Ordubada avtomobil “Bəlkə” dağının və “Bərəkə” qavə ya mikroavtobusla normal sürətlə yasının panoramasıdır. Şəhərin mərtəqribən bir saata çatmaq mümkün kəzinə doğru irəlilədikcə burada
olsa da, yol boyu Naxçıvanın görməli müasirliyin və tarixi gözəlliyin sehyerləri, landşaft gözəllikləri ilə tanış rinə qapılmamaq mümkün deyil.
olmaq onların iki saatdan artıq vax- Doğrudan da, Ordubad qeyri-adi
tını ala bilər. Yol boyu onların istifadə bir şəhərdir. Şəhərin yerləşdiyi əra- buyursunlar. Görüş yeri saat yarım- lələrindən biri turizm ehtiyatları və
edə biləcəkləri dayanacaqlar və çay zinin landşaft quruluşu elədir ki, dan sonra Ordubad şəhərinin “Qoşa infrastruktur şəraiti əsasında resept
fasiləsi imkanları haqqında da mə- burada istənilən nöqtədə dayandıqda çinar”, “Şoraçeşmə”, “Limon” və hazırlanmasıdır. Regionumuzda bunlumat vermək bu turmarşrut üzrə hansısa bir mənzərəni seyr etmək ya “Mənzərə” kafelərinin birində ların hər ikisi mövcud olduğu halda,
ixtisaslaşmış bələdçinin əsas vəzi- mümkündür. Tarixi binalar, muzey- olacaq. Burada turistlərə günorta konkret turmarşrut hazırlayıb, onun
fələrindən biridir. Ordubad şəhərində lər, məşhur adamların adı ilə bağlı yeməyi üçün ləziz Azərbaycan mət- qiymətini hesablayıb turistlərə satturistlərin yerləşdirilməsi üçün, hə- yerlər, nəhəng Ordubad çinarları, bəxindən təamlar sifariş verilmişdir. maq, yəni təşkilati turizmin yaraləlik, münasib otelin olmamasına qədim meydanlar – bütün bunlar
...Ləzzətli nahardan sonra Ordu- dılması isə, nədənsə, hələ də müşgörə bu marşrut boyunca səfərə şəhərlə tanışlıq üçün geniş mövzu bada təşrif buyurmuş turistlərin yor- külə dönüb. Halbuki yuxarıda təsvir
çıxan turistlərin həmin gün Naxçıvan verən turizm ehtiyatlarımızdır. Şə- ğunluğu çıxmış, restoran sahibinin etdiyimiz kiçik resepti daha da zənşəhərinə qayıtmasını şərtləndirir ki, hərlə ümumi tanışlıq proqramından isə kefi kökəlmişdir. Ölkəmizi ta- ginləşdirib təkcə Ordubad şəhərinə
bu da səfərin əvvəlində turistlərin sonra ekskursiyamıza çayxanaların nıtmaq kimi turizmdən gəlir əldə deyil, eləcə də başlanğıcı bu rayonun
diqqətinə çatdırılmalıdır.
birində fasilə vermək mümkündür. etmək də əsas məqsədlərimizdən mərkəzi olmaqla son təyinat nöqtəsi
Naxçıvan-Ordubad turizm mar- Qeyd edək ki, belə bir fasilə saatını biridir. Pul qazanmaq üçün isə key- Gənzə, Pəzməri, Gəmiqaya, Nürgüt,
şrutu üzrə ilk tanışlıq elə Naxçıvan da məzmunlu edə bilmək üçün əli- fiyyətli xidmət əsas şərtdir. Ordubadlı Məzrə istiqamətləri üzrə əlavə beş
şəhərinin çıxışından başlanır. Nax- mizdə kifayət qədər resurs vardır. iş adamları bunu yaxşı bilirlər. Əgər marşrut da işləyib hazırlamaq mümçıvan Beynəlxalq Hava Limanına Turistlərin məşhur Ordubad limonu, turistlərimizi də düzgün seçə bil- kündür. Ordubadda keçirdiyimiz
yaxın ərazidən yeni inşa olunmuş yerli mürəbbələrin geniş çeşidi ilə mişiksə, yəni onlar varlı ölkənin və yarım gün və rayon Mədəniyyət və
rahat Naxçıvan-Culfa magistral yolu tanış ola bilməsi üçün bundan yaxşı gəlirli təbəqənin nümayəndələridirsə, Turizm Şöbəsinin əməkdaşları ilə
ilə Naxçıvan şəhərindən Şərqə doğru fürsət ola bilməz. Doğrudan da, onda rayon iqtisadiyyatına da yaxşı apardığımız söhbət bizə bu qənaətə
getdikcə Zəngəzur silsiləsinin fo- Ordubadda dəmlənmiş samovar ça- töhfə verəcəklər. Ona görə də gü- gəlməyə imkan verdi.
nunda turistlərin çoxdan bəri görmək yının ayrı ləzzəti var.
nortadan sonra, yəni ətraf kənd- Əli CABBAROV

Naxçıvan-Ordubad turizm marşrutu

Sərhəd bölgəsi Sədərək rayonunda yaz-tarla işlərinə start
verilib. Kənd əməkçiləri ilin məhsul bolluğuna etibarlı bünövrə
yaratmaq üçün təsərrüfat işlərini
tələb olunan vaxtda və yüksək
aqrotexniki qaydalar əsasında
görməyə çalışırlar. Dövlət tərəfindən göstərilən qayğı, havaların əkin-səpin üçün əlverişli
olması, bütün gərəkli tədbirlərin
vaxtında həyata keçirilməsi yüksək nəticələrin qazanılacağına
əminlik yaradır.
Elə ötən ili də sədərəklilər uğurlu
göstəricilərlə yola salıblar. 6120

Sədərəkdə torpaq mülkiyyətçilərinə dəstək cari ildə daha da artıb
ton taxıl, 1701 ton kartof, 4838
ton tərəvəz, 610,4 ton dən qarğıdalı,
39,9 ton günəbaxan, 1295 ton
üzüm, 99 ton paxlalı və 2120 ton
bostan məhsulları istehsal edilib,
bağlardan 619 ton meyvə tədarük
olunub.
Rayonda taxılçılığın inkişafına
diqqət ilbəil artır. Bunun nəticəsidir
ki, məhsul istehsalı əvvəlki illərin
göstəricisini üstələyir. Ötən ilin payızında 2013-cü ilin məhsulu üçün
1717 hektar sahədə taxıl əkilib. Bunun 1146 hektarı buğda, 571 hektarı

isə arpadır. Sədərəklilər çalışırlar
ki, yazlıq taxıl əkinini də optimal
müddətdə, aqrotexniki qaydalara
əməl etməklə başa çatdırsınlar.
Hələlik, 66 hektar sahədə yazlıq
arpa əkilib.
Ölkəmizdə, eləcə də muxtar
respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirildiyi bir
dövrdə Sədərəyin torpaq sahibkarları ikinci çörək sayılan kartofun
istehsalına xüsusi diqqət yetirirlər.
Rayon İcra Hakimiyyətində yaradılmış xüsusi qərargah əkinçilərin

texnika, toxum və gübrə ilə təchizatı məsələlərini daim nəzarətdə
saxlayır, ortaya çıxan hər hansı
bir problem qərargahın köməkliyi
ilə həllini tapır. İndiyədək rayon
üzrə 42 hektar sahəyə toxum
basdırılıb.
Onu da qeyd edək ki, bu günlərdə
taxıl və kartof əkinlərinin gedişi,
digər yaz-tarla işlərinə hazırlığın
vəziyyəti ətraflı araşdırılaraq rayon
İcra Hakimiyyətində geniş müzakirə
olunub. Bildirilib ki, yaz-tarla işlərinə hazırlıq qənaətbəxşdir, taxıl və

Maarifləndirici
tədbir keçirilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
Sədərək Rayon Şöbəsi Sədərək
Kənd Mərkəzində “Məcburi dövlət
sosial sığortasının mahiyyəti və
üstünlükləri” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirmişdir. Yığıncağı Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Samil Kazımov
açaraq tədbirin əhəmiyyətindən
danışmışdır.
Tədbirdə fondun Sədərək Rayon
Şöbəsinin müdiri Yaqubəli Vəliyev
və şöbənin əməkdaşları Araz Musazadə, Yavər Hüseynov, Seymur
Məmmədov məcburi dövlət sosial
sığorta haqlarının ödənilməsinin
mahiyyəti və əhəmiyyəti, əmək
pensiyaları haqqında qanunvericiliyin tətbiqi, pensiyaların plastik
kartlarla ödənişinin üstünlükləri və
fərdi uçot sistemi ilə bağlı məsələlər
barədə yığıncaq iştirakçılarına məlumat vermişlər.
Qeyd olunmuşdur ki, məcburi
dövlət sosial sığorta haqqı əmək
pensiyalarının yeganə maliyyə mənbəyi olduğundan pensiyaların maliyyələşdirilməsi vəziyyəti bilavasitə sığorta haqqının ödənilməsindən asılıdır. İşçilərin sosial sığorta münasibətləri “Sosial sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər normativ
hüquqi aktlarla tənzimlənir. Bu qanunun 14-cü maddəsinə əsasən,
bütün hüquqi şəxslər hesablanmış
əməyin ödənişi fondunun 22 faizi,
onların işlətdikləri işçilər isə hesablanmış əməkhaqqının 3 faizi
miqdarında məcburi dövlət sosial
sığorta haqqı ödəməlidirlər. Fərdi
sahibkarlar fəaliyyət göstərdikləri
sahəyə müvafiq olaraq, ölkə üzrə
minimum aylıq əməkhaqqının
müəyyən faiz dərəcələri miqdarında
məcburi dövlət sosial sığorta ayırmaları ödəyirlər.
Vurğulanmışdır ki, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının vaxtlıvaxtında və tam məbləğdə ödənilməsi işləyən vətəndaşların gələcəkdə
pensiya təminatı hüququnun yaradılması, eləcə də əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləlik
və doğum, uşağın anadan olması,
uşağa qulluq, sanatoriya-kurort müalicəsi zərurəti kimi sosial sığorta
hadisələrindən yararlanmaları üçün
olduqca vacibdir.
Tədbirdə torpaq mülkiyyətçilərinin məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə vəzifələrindən də danışılmışdır.
Bildirilmişdir ki, mülkiyyətində
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları
olan mülkiyyətçilər torpağın olduğu
ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun (DSMF) orqanlarında
uçota durmalıdırlar. Uçota durmaq
üçün onlar DSMF-nin rayon şöbəsinə müəyyən olunmuş sənədləri,
ailə-kəndli təsərrüfatları isə fondda
uçota durmaq üçün ərizə ilə birlikdə
onların bələdiyyə orqanlarında uçotu
və ailə-kəndli təsərrüfatı üzvləri
statusu barədə sənəd təqdim
etməlidirlər.
Sonda tədbir iştirakçılarını
maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun
mətbuat xidməti

kartof əkinlərinə mütəşəkkil başlanılıb. Sahələrdən bol məhsul götürülməsi üçün taxıl, kartof və digər
kənd təsərrüfatı bitkiləri əkib-becərənlərə hər cür qayğı və kömək
göstərilir.
Bəli, bu gün Sədərək kəndlisi
istehsal etdiyi bol məhsulla ərzaq
təhlükəsizliyi proqramının reallaşdırılmasının fəal iştirakçısıdır. Torpağın isindiyi, cana gəldiyi bu yaz
günlərində rayonun kənd əməkçiləri
tükənməz həvəslə çalışır, çəkilən
zəhmətin, axıdılan alın tərinin öz
bəhrəsini verəcəyinə inanırlar.
- Cəfər ƏLİYEV
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-cü il fevral ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
keçirilən müşavirədə muxtar respublikada kənd təsərrüfatının intensiv
inkişafı və muxtar respublika əhalisinin bir sıra ərzaq, eyni zamanda meyvə-tərəvəz
məhsullarına olan tələbatının daxili istehsal hesabına ödənilməsinin vacibliyi məsələləri
qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biri kimi vurğulanmışdı. Sözügedən müşavirədə daxili
bazarda istehlakçılara təklif olunan məhsulların insanların sağlamlığına təsiri məsələləri
haqqında danışan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri demişdir: “Dövlət
Gömrük Komitəsi Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə
birlikdə geni dəyişdirilmiş meyvə və tərəvəz, eləcə də süni ət məhsullarının muxtar
respublikaya idxalının və satışının qarşısını almaq məqsədilə təsirli tədbirlər görməlidir”.

Genetik modifikasiya olunmuş məhsullar –
gizli “gen müharibəsi”nin “ağır artilleriyası”
Məhz bu məqam hər kəsin,
xüsusilə iqtisadi ekspertlərin
diqqətini bir il öncə – 2012-ci
ilin 14 fevralında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq
edilən “2012-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na yönəltdi. Əslində, məlum proqramın, dəfələrlə vurğulandığı kimi, dövlətin insan
amilinə göstərdiyi qayğının və
vətəndaşı qorumaq istəyinin nəticəsi olduğunu bir daha üzə çıxardı. Fakt odur ki, bu gün də
bir çox hallarda bazarlarımızda
piştaxtaları “bəzəyən” genetik
modifikasiya olunan məhsulların
genefondumuza göstərəcəyi ciddi təsirləri nəzərə alan dövlət
əvvəlcə daxili istehsalı yüksəltməyə çalışdı, yerli istehsalçıya
yardımları gücləndirdi, sonra
daxili istehsalın bazarda özünə
yer tapmasına müxtəlif vasitələrlə şərait yaratdı.
Və artıq genetik modifikasiya
olunmuş məhsullarla genefondun
zədələnməsi haqqında məlumatsız olan oxuculara məlumat vermək, bu haqda bilən oxucularımız üçün isə bunu bir daha təkrarlamaq zəruridir. Çünki oxucu
həm də potensial istehlakçıdır.
Hesablamalara görə, dünyada
istehsal edilən geni dəyişdirilmiş
ərzaq məhsulları Azərbaycan
kimi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha sürətlə yayılır. Alimlərin fikrincə, bu cür məhsullardan istifadə insan orqanizmində uzun illər, hətta bir neçə
nəsil keçdikdən sonra belə, öz
mənfi təsirini göstərə bilər və
insanların əqli şikəst doğulmasına qədər ağlasığmaz nəticələrə
səbəb ola bilər.
Genefondumuzun
zədələnməsi kimə və niyə
lazımdır?
adəcə, bircə faktı qeyd
etmək kifayətdir ki, hələ
Sovet hakimiyyəti illərində erməni alimlərinin də sıralarına
daxil olduğu gizli araşdırma qrupları və bir sıra xarici ölkələrin
gen mərkəzləri tərəfindən aparılan
araşdırmaların nəticələrinə görə,
Naxçıvan ərazisində genefonddakı immunitet gücü slavyan
xalqlarının genefondundakı immunitetdən 5,5 dəfə güclüdür.
Deməli, genefondumuzun bu və
ya digər vasitələrlə zədələnməsi
bütün hallarda, sadəcə və sadəcə,
düşmənlərimizə sərf edir. Heç
kəsin imtina etmədiyi və təhlükə
gözləmədiyi parlaq və saf görünüşə malik genetik modifikasiya
olunmuş ərzaqlarla gələcək nəsillərin genefondundakı gen kodlarını zədələmək isə, bəlkə də,
seçilə biləcək ən ideal yoldur.
Bəs genetik modifikasiya
olunmuş məhsullar nədir?
azırda qida sahəsində
dünyanın üzləşdiyi ən
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böyük problemlərdən biri olan
geni dəyişdirilmiş qida məhsulları ilk baxışda ərzaq bolluğuna gətirib çıxarsa da, əslində,
insanların genetikasına və sağlamlığına ciddi şəkildə təsir
göstərir. Belə ki, sözügedən
məhsullar yetişdirilərkən onlarda müxtəlif heyvanların, orqanizmlərin genlərindən istifadə
edilir. Təhlükənin miqyasını
anlamaq üçün genetik modifikasiyanın “atası” sayılan Pol
Devin fikirlərini xatırlamaq kifayətdir. 1972-ci ildə bir mikroorqanizmə 3 müxtəlif mənbədən genlər köçürərək yeni
kombinat mikroorqanizm əldə
edən alim sonralar etiraf etmişdi
ki, belə orqanizmlər yoxlanılmadan, nəzarət altından çıxıb
ətraf mühitə buraxılsa, onun
yaratdığı təhlükələrin qarşısı
alınmaz olar.
İndiyə qədər genetik modifikasiya olunmuş qida məhsullarının tam mükəmməl olmadığı
və xüsusi təhlükə kəsb etdiyini
Rusiya, İndoneziya, Argentina,
Avstraliyada aparılan təcrübələr
açıq-aydın göstərib. Statistik
məlumatlara əsaslansaq, bu gün
dünyada 120-dən artıq müxtəlif
kənd təsərrüfatı bitkilərinin genetik modifikasiya olunmuş analoqları yaradılıb.
Hətta bəzi beynəlxalq təşkilatların açıqlamalarında belə,
genetik modifikasiya olunmuş
qidaların sağlamlıq üçün risk
potensialının yüksək olduğu
açıq-aydın bildirilir. Belə ki,
geni modifikasiyaya uğrayan
qidaların başda allergik xəstəliklər olmaqla, orqan çatışmazlığı, immun zəifliyi, hətta bəzən
xərçəngə belə yol aça biləcəyi
istisna olunmur.
Azərbaycanda vəziyyət...
ir zamanlar özünün kənd
təsərrüfatı məhsulları ilə
bütün dünyada məşhur olan
Azərbaycanda genetik modifikasiya olunmuş ərzaq məhsullarından istifadə kifayət qədərdir.
Bazarlarda bu cür qidalara hər
addımbaşı rast gəlmək çətin
deyil.
Azərbaycana gətirilən kənd
təsərrüfatı məhsulları içərisində
soya mənşəli bitkilərin, kartofun
bəzi analoqları var ki, onların
genetik modifikasiyaya uğramış
mənşədən olduğu heç bir şübhə
doğurmur. Son vaxtlar çuğundur,
alma, armud və sair bu siyahıya
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əlavə edilib. Bu məhsulların
ölkəyə idxal olunması bazarlarda
süni “bolluq” yaratsa da, birinci
növbədə, insanlarımızın sağlamlığına, ikinci növbədə isə
kənd təsərrüfatının inkişafına,
dolayısı ilə bütün qazancını kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
və satışından əldə edən kəndlinin
sosial rifahına ciddi zərbə vurur.
İnsanlarımızın bu məhsullardan
qorunması yolu isə ölkə daxilində kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının genişləndirilməsindən və insanlarımızın bu məhsullardan könüllü imtinasından
keçir.
Və Naxçıvan ...
axçıvanda bu gün 115
növdə, 335 çeşiddə ərzaq, 229 növdə, 524 çeşiddə
qeyri-ərzaq məhsulları istehsal
edilir. 106-sı ərzaq və 224-ü
qeyri-ərzaq olmaqla, 330 növdə
məhsula olan tələbat tamamilə
yerli istehsal hesabına ödənilir.
Bu gün geni dəyişdirilmiş məhsulların muxtar respublika bazarlarında satışı halları mövcud
olsa da, yuxarıda sadaladığımız
rəqəmlər və görülən tədbirlər
yaxın gələcəkdə bu problemin
həllinə ümid yaradır. Hər halda,
iqtisadiyyata nəzarət deyil, tənzimləmə nöqteyi-nəzərindən yanaşan dövlət bunun üçün öz
üzərinə düşəni edir. Məsuliyyətin digər tərəfi isə məhsul istehsalçısı və istehlakçının üzərinə düşür.
Bazarlarda görüntüsü xeyli
dərəcədə cəlbedici olan genetik
modifikasiya olunmuş məhsul
artıq dünyada bioterrorizmin
bir elementi və yaxud yazının
sərlövhəsində də qeyd etdiyimiz kimi, gizli “gen müharibəsi”nin “ağır artilleriyası”dır.
Hər halda NATO ölkələrinin
nümayəndələri son yığıncaqlarında genetik modifikasiya
olunmuş məhsulları bioterrorizmin bir elementi kimi qiymətləndirib. Bu silahın hədəfi
isə inkişafda olan dövlətlərdir.
Geni dəyişdirilmiş məhsullarla hamımız mübarizə aparmalıyıq. Əgər torpaq mülkiyyətçiləri dövlətin kənd təsərrüfatının inkişafına yaratdığı şəraitdən düzgün istifadə edərək
məhsul bolluğu yaratsalar, istehlakçılar da bazarlarda yerli
məhsullara üstünlük versələr,
onda bu problemi kökündən həll
etmək mümkündür.
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P.S. Qeyd edək ki, ölkəmizdə 1997-ci ildə qəbul edilən “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
27-ci maddəsində qeyd olunub ki, gen mühəndisliyi sayəsində
əldə edilən toxumların, yəni genetik modifikasiya edilmiş orqanizmlərin Azərbaycana idxalına icazə verilmir. “Ekoloji təmiz
kənd təsərrüfatı haqqında” Qanunun 3-cü maddəsində də bu
barədə müəyyən müddəalar əksini tapıb. Qanunun 6.05 maddəsində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatına dair tələblərdən biri
də ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında
genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər, onların törəməsindən
istifadə edilmənin qadağan olunmasıdır.
- Elnur KƏLBİZADƏ
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İnşa-yazı müsabiqəsi
Culfa Rayon Təhsil Şöbəsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar geniş tədbirlər planı
hazırlanmışdır. Tədbirlər planına əsasən, rayonun ümumtəhsil məktəblərinin
IX-XI sinif şagirdləri arasında “Heydər Əliyev və Azərbaycan” mövzusunda inşayazı müsabiqəsi keçirilmişdir.
Müsabiqənin rayon mərhələsində birinci yeri Əbrəqunus kənd tam orta
məktəbinin X sinif şagirdi Gültən Əlizadə, ikinci yeri Saltaq kənd tam orta
məktəbinin XI sinif şagirdi Mətin Qasımov, üçüncü yeri Culfa şəhər 2 nömrəli
tam orta məktəbin IX sinif şagirdi Arzu Fərzəliyeva tutmuşlar.
Qaliblərin inşa-yazı işləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinə
göndərilmişdir.
Xəbərlər şöbəsi

Görkəmli rus dramaturqunun əsəri
Naxçıvan səhnəsində
Martın 27-də – Beynəlxalq Teatr Günündə Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı dünya şöhrətli rus yazıçısı Anton Pavloviç
Çexovun (1860-1904) “Ayı” və “Təklif” vodevilləri əsasında səhnələşdirilmiş
“Russayağı evlənmə” tamaşasını teatrsevərlərə təqdim etmişdir.
Bu tamaşa XIX
əsr Rusiya həyatının nöqsan və eybəcərliklərini yazıçıya məxsus kinayə və istehzalarla göstərən şən
səhnə əsəri təsiri
bağışlayır. Əsəri
səhnələşdirən və
ona quruluş verən
rejissor hər iki
vodevilin süjetlərini birləşdirməklə
tamaşanın finalında maraqlı rejissor təsvirinə nail olmuşdur. Quruluşçu rəssam
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundovun səhnə
tərtibatı XIX əsr Rusiya həyatının reallıqlarını tam mənası ilə özündə əks
etdirirdi.
“Ayı” vodevilində hadisələr Yelena İvanovna Ponovanın (aktrisa Zəminə
Baxşəliyeva) qonaq otağında baş verir. Buraya borcunu almağa gələn Qriqori
Stepanoviç Smirnov (Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Əbülfəz
İmanov) komik bir vəziyyətə düşür. Dul qalmış mülkədar arvadı Ponova mülkədar
Smirnova borcunu qaytarmır. Əsərdə Smirnov Ponovaya eşq elan edir. Əsərdəki
XIX əsr Rusiya həyatının tipik nökər surəti olan Luka obrazını Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Bəhruz Haqverdiyev özünəməxsus cizgilərlə
yaratmaqla tamaşaya xoş ovqat qatmışdır.
“Təklif” vodevilində hadisələr Stepan Stepanoviç Çubukovun (Azərbaycan
Respublikasının əməkdar artisti Xəlil Hüseynov) malikanəsində baş verir.
Mülkədar İvan Vasilyeviç Lomov (aktyor Nəsimi Məmmədzadə) vəsvəsəli və
hər şeydən şübhələnən bir şəxsdir. Bu vodevildə isə Lomov mülkədar Çubukovun
cavan qızı Natalya Stepanovnaya aşiq olur. Maraqlı, komik və şən zarafatı
xatırladan bu məhəbbət sərgüzəşti qəribə bir finalla bitir. Natalya Stepanovna
personajının ifaçısı gənc aktrisa Nurbəniz Niftəliyevanın tamaşa boyu səhnədə
dinamik və emosional hərəkətləri tamaşaçını əyləndirir.
Tamaşa kilsədə maraqlı sonluqla bitir. Rejissorun canlandırdığı Keşiş obrazı
(Tofiq Seyidov) bu eşq sərgüzəştlərinə tamaşada cərəyan edən hadisələrin əksinə
olaraq son qoyur. Belə ki, Qriqori Smirnov Natalya Stepanovna ilə, İvan Lomov
isə Yelena İvanovna ilə evlənir. Tamaşanın belə sonluqla bitməsi böyük Üzeyir
Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” əsərinin finalını xatırladır.
Ümumiyyətlə, “Russayağı evlənmə” tamaşası böyük dramaturqun əsərlərindəki
rus həyatının özünəməxsus xarakterini açmaq və kiçik əhvalatlarla böyük
həqiqətləri ortaya qoymaq ideyasını uğurla tamaşaçıya təqdim edə bilmişdir. Tamaşada rus xalq musiqisindən istifadə edilməsi də hadisələrin şən və maraqlı
canlandırılmasına səbəb olmuşdur.
Qeyd edək ki, Naxçıvan teatrı A.P.Çexov dramaturgiyasına sonuncu dəfə
1985-ci ildə müraciət etmişdir. Həmin ildə müəllifin vodevil və hekayələri
əsasında “Üç zarafat” tamaşası hazırlanmışdır.
Əli RZAYEV

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, “Qoçüstü” məhəlləsi bina 1, ev 133-də yaşayan Seyidli Adilə Tağı
qızının adına olan 6172 inventar nömrəli texniki pasport və 4 noyabr 2010-cu il tarixdə
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən verilmiş MH-0018384 seriya nömrəli çıxarış
itdiyindən etibarsız sayılır.
* * *
Naxçıvan şəhəri, İbrahim Əbilov küçəsi, ev 4-də yaşayan Mustafayeva Məhparə Rza
qızının adına olan evin 3720 inventar nömrəli texniki pasportu itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
AMEA Naxçıvan Bölməsinin kollektivi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun
əməkdaşı Elxan Məmmədova,
əmisi
AĞA MƏMMƏDOvUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin kollektivi
Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad
fakültəsinin dekanı, professor Asif
Şirəliyevə, əzizi
NAĞI QƏHRƏMANOvUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektorluğu, professor-müəllim heyəti və
Həmkarlar İttifaqı Komitəsi Elxan
Məmmədova, əmisi
AĞA MƏMMƏDOvUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Yüksəkgərginlikli Elektrik Şəbəkəsinin
direktoru Yunis Əliyev və şəbəkənin
kollektivi iş yoldaşları
AĞA MƏMMƏDOvUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

Nömrəyə məsul: Səbuhi Hüseynov
Qəzet redaksiyanın kompyuter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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