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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 16-da İndoneziya Respublikası Parlamenti
Nümayəndələr Palatasının sədri Marzuki Alienin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan Respublikası ilə İndoneziya Respublikası arasında münasibətlərin
ikitərəfli formatda uğurla inkişaf etdiyini bildirdi, əlaqələrimizin siyasi, iqtisadi, parlamentlərarası
əməkdaşlıq və digər sahələrdə genişləndirildiyini vurğuladı. Son vaxtlar siyasi əlaqələrimizin daha da
intensivləşdiyini deyən Prezident İlham Əliyev bu əməkdaşlığın inkişafında müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin önəmini qeyd etdi. Ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir-birinə daim qarşılıqlı
dəstək verdiklərini deyən dövlətimizin başçısı bu dəstəyin gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə əminliyini
ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev İndoneziya Respublikası Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri
Marzuki Alienin ölkəmizə səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin daha da genişləndirilməsi işinə təkan
verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
İndoneziya Respublikası Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri Marzuki Alie ölkələrimiz
arasında əlaqələrin təhsil, turizm, ticarət, tikinti və digər sahələrdə genişləndirilməsi üçün də böyük
imkanların olduğunu vurğuladı. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan qonaq
ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bildirdi, münaqişənin yalnız BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri nəzərə alınmaqla beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu dedi.
* * *
Aprelin 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mingəçevir şəhərində səfərdə olmuşdur.

Naxçıvanda görkəmli şair-dramaturq İslam Səfərlinin
90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur
2013-cü ildə Azərbaycan ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi, şair-dramaturq İslam
Səfərlinin anadan olmasının 90 ili tamam
olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri 2013-cü il yanvarın 18-də
İslam Səfərlinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında Sərəncam imzalamış, ədibin yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı Tədbirlər
Planı təsdiq edilmişdir.
Həmin Sərəncamda İslam Səfərlinin Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında oynadığı
rol yüksək qiymətləndirilərək qeyd olunur
ki, “17 yaşında ədəbi yaradıcılığa başlayan

İslam Səfərli böyük bir yaradıcılıq yolu
keçmiş, Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamışdır... İslam Səfərlinin müxtəlif vaxtlarda
qələmə aldığı şeir və poemaları, dram əsərləri, oçerk, novella, libretto və kino ssenariləri, rus və türkdilli klassiklərin əsərlərindən
etdiyi tərcümələr onu öz dövrünün böyük
ədibi kimi məşhurlaşdırmışdır”.
Aprelin 15-də Cəlil Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında İslam Səfərlinin 90 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilmiş, böyük ədibin
“Göz həkimi” pyesi yeni quruluşda səhnəyə
qoyulmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov böyük ədibin
90 illik yubiley tədbirində iştirak etmişdir.
İslam Səfərli yaradıcılığının tədqiqatçısı,
akademik İsa Həbibbəyli ədibin həyat və
yaradıcılıq yolu barədə məlumat vermişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən
olan İslam Səfərli öz yaradıcılığında ictimai
lirikanı romantik pafosdan və tərənnümçülükdən xilas edərək ona səmimi, təbii duyğular bəxş etmiş, poeziyamızda Azərbaycançılığın əsasını qoymuşdur. Ədib öz əsərlərində sanki Azərbaycanın poetik xəritəsini
çəkmiş, şeirlərində ölkəmizin əksər guşələrini
vəsf etmişdir. O, Azərbaycan ədəbiyyatı ta-

ifasında “Göz həkimi” əsərinin bədii-estetik
qayəsi səhnədə öz dolğun əksini tapmış,
İslam Səfərli yaradıcılığına xas olan haqqın
və ədalətin mübarizəsi sonda qələbə çalmışdır.
Tamaşadan sonra səhnə arxasına keçən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov “Göz həkimi”
pyesinin uğurla səhnəyə qoyulması münasibətilə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini təbrik edərək demişdir:
“Göz həkimi” tamaşasının muxtar respublikada görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə xanım
Əliyevanın və şair-dramaturq İslam Səfərlinin

rixində ilk dəfə olaraq Naxçıvan silsiləsi
yaratmış, bu mövzuda 30-dan artıq şeir yazmışdır. Qələmini bütün sahələrdə sınayan
İslam Səfərlinin yaradıcılığında müharibə
mövzusu da mühüm yer tutmuş, Vətən torpağının müdafiəsi onun əsərlərində təsirli
poetik lövhələrlə verilmişdir.
Bildirilmişdir ki, İslam Səfərli Azərbaycanın
zəngin poetik xəzinəsindən istifadə edərək
nəğməkar şair kimi qələmini müxtəlif sahələrdə
sınamış, yazdığı şeirlərə məşhur bəstəkarlarımız tərəfindən 200-ə yaxın mahnı bəstələnmişdir. O eyni zamanda Azərbaycan ədə-

tuarını yeni mövzularla zənginləşdirmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, İslam Səfərlinin anadan
olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin Sərəncamı böyük söz ustadının yaradıcılığını yenidən Azərbaycanda
ictimai və ədəbi mühitin işıqlı məcrasına
çıxarmışdır.
Sonra İslam Səfərlinin “Göz həkimi” pyesi
əsasında hazırlanmış tamaşa göstərilmişdir.
Tamaşada tibb elmi sahəsində qazanılan
yenilikləri təkəbbürlə qarşılayan professor
Şahbazov və bunun əksinə olaraq yeniliyi

biyyatında görkəmli dramaturq kimi də tanınmışdır. XX əsrin ortalarında Azərbaycan
dramaturgiyasında ictimai motivlərin, cəmiyyətdən gələn mövzuların içərisində mənəviyyat
məsələlərini həll etməyə doğru addımların
atıldığı bir vaxtda İslam Səfərli yazdığı dram
əsərləri ilə haqqı, ədaləti ön plana çəkmiş,
ədəbiyyatda sinfi mübarizəni mənəvi mübarizə
ilə əvəz etmişdir. Böyük ustadın qələmə aldığı
“Göz həkimi”, “Ana ürəyi”, “Yol ayrıcında”
və digər pyesləri Azərbaycan teatrının reper-

90 illik yubileylərinin qeyd olunduğu bir
gündə göstərilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Səhnə əsərində ötən əsrin 50-ci illərində
geniş yayılmış traxoma xəstəliyinə qarşı aparılan mübarizə əks olunmuşdur. Həmin dövrdə
görkəmli akademik Zərifə xanım Əliyeva
göz xəstəliklərinə qarşı öz nurlu peşəsi ilə
mübarizə aparmışdırsa, şair-dramaturq İslam
Səfərli bu peşənin vacibliyini öz qələmi ilə
göstərmiş, yaradıcılığında bu məsələyə xüsusi
yer vermişdir. Ədibin “Göz həkimi” əsərində
peşəyə məhəbbət, bütün maneələrə baxmayaraq, öz peşəsini üstün tutan göz həkiminin
apardığı mübarizə əks olunmuşdur. Bu cür
dəyərli əsəri səhnələşdirmək üçün istedadlı
rejissor, bacarıqlı kollektiv lazımdır. Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivi
bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlmişdir.
Ali Məclisin Sədri bütün dövrlər üçün
aktual olan “Göz həkimi” pyesinin Naxçıvan
təmsil edən, sadə və təvazökar göz həkimi teatrının repertuarında daim qalacağını qeyd
olan İradə obrazları özünəməxsus təbiiliklə etmiş, uğurlu çıxışlara görə aktyorlara təcanlandırılmışdır. Əsas süjet xəttinin qarşılıqlı şəkkürünü bildirmişdir.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının
münaqişə üzərində qurulması tamaşanın bədii
gücünü daha da artırmışdır. Azərbaycan Res- direktoru, Xalq artisti Kamran Quliyev göspublikasının əməkdar artistləri Xəlil Hüseyn- tərilən diqqət və qayğıya görə kollektiv adınovun, Bəhruz Haqverdiyevin, Yusif Allah- dan minnətdarlığını bildirmişdir.
Sonda “Göz həkimi” tamaşasının yaradıcı
verdiyevin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar artisti Günay Qurbanovanın, ak- kollektivi ilə xatirə şəkli çəkdirilmişdir.
tyorlardan Zəminə Baxşəliyevanın, Nəsimi
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Məmmədzadənin, Nazlı Hüseynquliyevanın
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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öyük dövlət xadimi, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin çoxşaxəli möhtəşəm
bu baxımdan xarakterikdir: “Bütün ümum- qazax xalqının fəxri, qazax xalqının xoşfəaliyyətində və mükəmməl nəzəri-ideoloji təlimində ədəbiyyat məsələləri
bəşəri mədəniyyət kimi, dünya ədəbiyyatı bəxtliyidir. Çünki onun belə görkəmli övladı,
də mühüm yer tutur. Bütün fəaliyyəti boyunca görkəmli sənətkarlarımızın yubida eləcə olaraq milli mədəniyyətlərin və alimi, maarifçisi var və o, öz xalqını xoşleylərinin qeyd olunması, xatirələrinin əbədiləşdirilməsi, əsərlərinin nəşri, tədqiqi,
ədəbiyyatların məcmusu deyildir, ən əvvəl bəxtliyə və firavanlığa aparan düzgün yol
təbliği, dünya miqyasında tanıtdırılması, respublikamızda ədəbi-mədəni mühitin
onların məhz tarixi qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı göstərmişdir”. Abay Kunanbayev irsinin
əsaslı yüksəlişi istiqamətində hərtərəfli tədbirlər həyata keçirən dahi rəhbər həm
nüfuz prosesində yaranan müəyyən vəhdə- Azərbaycanda da yaxşı tanındığını bildirən
klassik, həm də müasir ədəbiyyatın məşhur simalarının yaradıcılıqları barədə
tidir... Demək olar ki, bədii ədəbiyyat xalq- ümummilli liderimiz demişdir: “Biz Azərkonseptual qənaətlər, son dərəcə dəyərli fikirlər də irəli sürmüşdür. Başqa sözlə
ların mənəvi ünsiyyətinin, onların bir-birini baycanda Abayın yaradıcılığının əhəmiyyətini
desək, ulu öndərimiz həm ədəbiyyatın böyük qayğıkeşi, hamisi, həm də mükəmməl
başa düşməsinin, sərvət və nailiyyətlər mü- yüksək qiymətləndiririk... Şairlərimizin, yabilicisi olan dahi şəxsiyyətdir.
badiləsinin ən geniş, səmərəli, dərin nüfuz zıçılarımızın bir çoxu onun əsərlərini tərcümə
Geniş mütaliəyə və fenomenal erudisiyaya keçirilmiş və hər ikisi də yüksək səviyyədə edən vasitəsidir”.
etmişdir. Onun şeirləri, poemaları respublimalik dahi rəhbərimiz Azərbaycan ədəbiyyatı təşkil olunmuşdur.
Böyük dahinin türk dünyası yazıçılarının kamızda nəşr olunmuşdur”.
Türk dünyası yazıçılarının üçüncü qu- üçüncü qurultayındakı nitqində söylədiyi
ilə yanaşı, ümumən dünya söz sənəti, Şərqin
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
və Qərbin görkəmli ədiblərinin yaradıcılığı rultayının 1996-cı ilin noyabrında Bakıda aşağıdakı fikri də analitik təhlildən, dərin türk xalqları ədəbiyyatlarının müasir mərilə də yaxından tanış olmuş, müxtəlif xalqların keçirilməsi məhz Heydər Əliyev dühasının düşüncədən yoğrulmaqla türk xalqları ədə- hələdəki istedadlı nümayəndələri sırasında
bir çox şair və yazıçıları, eləcə də ədəbi işığında, onun yüksək himayəsi və qayğısı biyyatlarının Qərb söz sənətinə təsirini də böyük ehtiram bəslədiyi yazıçılardan biri
əlaqələr barədə qiymətli fikirlər söyləmişdir. sayəsində gerçəkləşmişdi. Həmin möhtəşəm önə çəkir: “Eyni zamanda Qərb də Şərqin məşhur qazax ədibi Oljas Süleymenov idi.
Bu baxımdan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
Azərbaycanın özü qədər əbədi
türk xalqları ədəbiyyatlarının dünəninə, bu
gününə, qarşılıqlı əlaqələrinə, türk dünyasının
məşhur yazarlarının yaradıcılığına verdiyi
qiymət də diqqətəlayiq olub, bütöv bir sistem
təşkil edir.
Ümummilli liderin Azərbaycana birinci
rəhbərliyi dövründə SSRİ tərkibindəki ayrı- ədəbi tədbirdə ulu öndərin dərin məzmunlu və xüsusən türkdilli xalqların, müsəlman 4 mart 1999-cu il tarixdə Bakıda O.Süleyayrı respublikalar, o cümlədən türkdilli res- çıxışı siyasi-ideoloji və elmi-konseptual mü- Şərqinin yaratdığı böyük, tarixi əsərlərdən menovu qəbul edən dahi rəhbər onun şəxpublikalar ilə qarşılıqlı ədəbiyyat və mədə- kəmməlliyi ilə seçilən, əsl fəaliyyət proqramı istifadə etmişdir. Şərqin və Qərbin mədə- siyyətinə, ictimai mövqeyinə, Azərbaycana
niyyət günlərinin keçirilməsinə mühüm sayılmağa layiq olan qiymətli sənəddir. Türk niyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin sevgisinə, xalqımızın haqq işini müdafiə etdiqqət yetirməsi ədəbi əlaqələrin inkişafına, dünyasının ortaq tarixini, ədəbiyyatını və sintezi həm Qərbə, həm də Şərqə çox böyük məsinə, soydaşlarımıza qarşı törədilən qədsöz sənətimizin təbliğinə rəvac verən mühüm mədəniyyətini dərindən bilən müdrik dövlət müsbət nəticələr gətirmişdir. Bu proses XIX- darlıqları pisləməsinə məxsusi dəyər verdiyini
addım idi. Ulu öndərin sözləri ilə desək: xadimi qurultaydakı çıxışında türk xalqları XX əsrlərdə bizim xalqlarımız üçün çox nəzərə çatdırmışdır: “Hesab edirəm ki, siz
“Bu cür tədbirlərdə çoxdilli və əlvan dünya arasında həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, müvəffəqiyyətli olmuşdur”.
Azərbaycan xalqının da dostusunuz, mənim
ədəbiyyatının ustaları, öz adları ilə bu ədə- əlaqələrin dərinləşdirilməsi sahəsində belə
Azərbaycan xalqının möhtəşəm ədəbi də dostumsunuz. Sizə böyük hörmət hissləri
biyyatın şanlı tarixinə zinət verən sənətkarlar tədbirlərin əhəmiyyətini yüksək qiymətlən- abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik bəslənilir. Həm yazıçı kimi, həm də siyasi
burada yenidən görüşürdülər”. Müstəqil dirərək demişdir: “Hər bir xalqın tarix boyu yubileyini “bizim üçün, bütün türk dünyası xadim kimi Azərbaycanda böyük nüfuza
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə də ulu yaratdığı mənəvi dəyərləri, ədəbiyyatı, mə- üçün, bəşər mədəniyyəti üçün müstəsna maliksiniz. Azərbaycanın 1990-cı ilin yanöndərimiz dünya, o cümlədən türk xalqları dəniyyət abidələrini bütün xalqlar üçün doğ- əhəmiyyəti olan tarixi bir hadisə” sayan varında sovet qoşunları tərəfindən işğalı zailə qarşılıqlı ədəbi-mədəni əlaqələrin sağlam ma etmək bizim bu görüşlərin mərkəzində dahi şəxsiyyət qırğız xalqının məşhur “Ma- manı sizin fəaliyyətinizi Azərbaycanda yaxşı
əsaslar üzərində inkişafına ardıcıl diqqət duran prinsiplərdir, vəzifələrdir. Bu sahədə nas” eposuna da yüksək qiymət vermişdir. xatırlayır və yüksək qiymətləndirirlər, sovet
yenə də ədəbiyyatın, mədəniyyətin rolu bö- Belə ki, “Manas”ın 1000 illik yubileyi ilə qoşunlarının Bakıya yeridilməsinin ikinci
yetirmişdir.
Keçmiş SSRİ tərkibində olmuş bir sıra yükdür”. Ulu öndər türk dünyasında milli- əlaqədar Bişkekdə 28 avqust 1995-ci il günü sizin buraya gəlişinizi xatırlayırlar.
türk xalqlarının ədəbiyyatları haqqında həm mənəvi dəyərlərin, mədəniyyətin qorunma- tarixdə keçirilən təntənəli yubiley tədbirində Siz buraya gəldiniz, çıxış edib baş verənləri
o zaman, həm də Sovetlər Birliyi dağılandan sında, yaşadılmasında ədəbiyyatın, söz-sənət çıxış edən ümummilli liderimiz Heydər pislədiniz”. Həmin görüşdə ulu öndər Heydər
sonra görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev adamlarının mühüm xidmətlər göstərdiyini Əliyev bu monumental dastanın mahiyyəti, Əliyev Oljas Süleymenovun milli və bəşəri
çox maraqlı və qiymətli fikirlər söyləmişdir. ayrıca xatırlatmışdır: “Bizim dilimizi, mə- ideyası, ədəbi-mədəni dəyəri, dünya sivili- amallara layiqincə xidmət edən bədii və
Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günləri ilə dəniyyətimizi, milli dəyərlərimizi yaşadanlar zasiyasında yeri barədə sanballı fikirlər söy- publisistik yaradıcılığına da ayrıca diqqət
əlaqədar nitqində (oktyabr, 1975) ulu öndər həmişə, bütün mərhələlərdə yazıçılar olublar”. ləmişdir: “Manas” qırğız xalqının müdrik- yetirərək qazax ədibini hələ gənclik illərindən
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev liyinin rəmzidir, zəkasının, qəhrəmanlığının, “öz xalqı haqqında, onun taleyi, keçmişi,
“bütün xalqların böyük zəka və qüdrətli istedad sahibləri” sırasında türk xalqlarının qurultaydakı çıxışında türk xalqlarının ya- cəsarətinin rəmzidir. “Manas” qırğız xalqının indisi və gələcəyi barədə düşünməyə qadir
Əlişir Nəvai, Abay, Məhdimqulu, Toktoqul ratdığı mənəvi sərvətlərin şanlı ənənələrindən, daim vətənpərvər olduğunu, ədalətsevər, olan”, “bu məsələlərdə çoxlarına nisbətən
və sair tanınmış nümayəndələrinin də adlarını bəşəri şöhrətindən danışmış, türk xalqlarının azadlıqsevər olduğunu bütün dünyaya nü- daha böyük yetkinlik nümayiş etdirən”
xatırlatmış, onların “təravətini itirməyən əsər- həm folklorunun, həm də yazılı ədəbiyyatının mayiş etdirir. “Manas” qırğız xalqının böyük istedadlı və milli ruhlu sənətkar kimi
ləri”nin əhəmiyyətini vurğulamışdır. 1980-ci məşhur nümunələrini dünyanın söz xəzinəsini mədəni və mənəvi sərvətidir, bütün dünya səciyyələndirmişdir.
ildə o zamankı sovet yazıçılarının Bakıda zənginləşdirən əsərlər kimi önə çəkmiş, on- sivilizasiyasının, bəşəriyyətin dəyərli sərUlu öndərimiz Heydər Əliyev Türkiyə
keçirilən ümumittifaq yaradıcılıq konfran- ların ideya-tərbiyəvi əhəmiyyətini xüsusi vətidir, türk dünyasının, türkdilli xalqların, türklərinin ədəbiyyatına da yaxından bələd
sında etdiyi məruzə ulu öndər Heydər vurğulamışdır: “Qədim dövrlərdə “Dədə islam dünyasının böyük mənəvi sərvətidir”. olmuş, onun bir sıra məşhur simalarının
Əliyevin SSRİ-də yaşayan xalqların, o cüm- Qorqud”, “Manas”, “Alpamış”, “Koroğlu” Dahi rəhbər çıxışının davamında “Manas”ın əsərlərini mütaliə etmiş, müxtəlif vaxtlarda
lədən türk xalqlarının, hətta muxtar qurum- dastanları, xalqlarımızın hamısına mənsub respublikamızda yaxşı tanındığını da önə həmin ədiblər və əsərlər haqqında maraqlı
larda yaşayan türklərin ədəbiyyatlarının olan dahi şairlərimiz, yazıçılarımız – Nizami, çəkmişdir: “Şairlərimiz “Manas”ı Azərbaycan fikirlər söyləmişdir.
məşhur nümayəndələrinin ədəbi irsi ilə ya- Yunus İmrə, Əlişir Nəvai, Füzuli, Nəsimi, dilinə tərcümə etmişlər. Sənətçilərimiz “MaUstad Məhəmməd Füzulinin 500 illik
xından tanış olmasının parlaq təzahürüdür. Məhdimqulu, Abay və digərləri xalqlarımızın nas”ın sözlərini çox böyük məharətlə və yubileyi ilə əlaqədar Türkiyə Böyük Millət
Həmin məruzəsində dahi rəhbər “cəmiyyətin tarixini, mənəvi dəyərlərini əks etdirən, dün- həvəslə oxuyurlar”. Bu irihəcmli dastanın Məclisində 2 noyabr 1994-cü il tarixdəki
mənəvi səviyyəsinin yüksəlməsində” xüsusi yada tanıdan ölməz əsərlər yaratmışlar və qırğız xalqı tərəfindən böyük məhəbbət və çıxışında ulu öndər Heydər Əliyev türk ədəxidmətləri olan rus, ukraynalı, gürcü, eston, bunlar nəsillərdən nəsillərə xalqlarımızı özü- məsuliyyətlə qorunaraq yüz illərin sınağından biyyatına, mədəniyyətinə hələ yeniyetməlik
moldovan və sair xalqların məşhur ədəbi nəməxsus milli-mənəvi dəyərlər, o cümlədən çıxmasını, dövrümüzə çatmasını yüksək qiy- dövründən böyük maraq göstərdiyini xatırsimaları ilə yanaşı, türk xalqlarının bir sıra ümumbəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə etmiş, mətləndirən görkəmli dövlət xadimi Heydər lamışdır: “Türkiyənin tarixini öyrənirdim,
görkəmli sənətkarlarının da adını çəkmiş, hazırlamış, vətənpərvərlik, Vətənə sədaqət Əliyev demişdir: “Qırğız xalqı çoxlu çətin- şairlərini öyrənirdim. Gənclik çağlarımda
yaradıcılıqlarına yüksək qiymət vermişdir: hisslərini daim gücləndirmişdir”.
liklərə, həyatın kəşməkəşlərinə baxmayaraq, ... Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” romanı
Dahi rəhbər haqlı olaraq qeyd edirdi ki, min il “Manas”ın sözlərini qəlbində qoruyub bizim hamımızı heyran edən bir əsər idi.
Özbəklərdən Aybək, Q.Qulam, K.Yaşen,
Zülfiyyə, qazaxlardan M.Avezov, C.Cabayev, türk xalqlarının ədəbiyyatı, mədəniyyəti saxlamış, onun göstərdiyi yolla azadlığa və Son vaxtlarda “Çalıquşu” yenə yada düşdü,
S.Mukanov, S.Seyfullin, qırğızlardan Ç.Ayt- zəngin, həm də kəşməkəşli tarixə malikdir. müstəqilliyə doğru getmişdir”. Müdrik onun əsasında böyük bir film yarandı. O
matov, A.Tokombayev, türkmənlərdən B.Ker- Müxtəlif mərhələlərdə xalqlarımız, onların rəhbərimiz Qırğız Respublikasının Talas film təkcə türk ölkələrində yox, məsələn,
babayev, Q.Qurbannepesov, tatarlardan Q.Bə- ədəbiyyatı və mədəniyyəti də cürbəcür çə- bölgəsində “Manas” muzey kompleksinin mən bilirəm, Rusiyada da çox böyük hörmət,
şirov, M.Cəlil, başqırdlardan M.Kərim, S.Ku- tinliklərə məruz qalmış, lakin heç bir qüvvə açılışında da ürək sözlərini bildirmiş, fikrini çox böyük şöhrət qazandı. Ancaq mən “Çaonu öz yolundan döndərə bilməmişdir: belə ümumiləşdirmişdir: “Manasın qəbrini lıquşu”nu 13-14 yaşımda oxumuşam. O,
daş, balkar Q.Quliyev və sair.
Türk xalqlarının söz sənətinə hələ o za- “Türkdilli xalqların ... çətinliklərdən, sınaq- min illər boyu qoruyub saxlayan talaslılara, məni heyran etmişdi.
manlarda böyük diqqət yetirən dahi şəxsiyyət lardan keçib gəlmiş mədəniyyəti, ədəbiyyatı, Talasın hörmətli adamlarına, o cümlədən
Bəli, o vaxt yalnız “Çalıquşu”nu oxumaqla
Heydər Əliyev sonrakı mərhələlərdə də bu şeri indi dünyada, bəşəriyyətdə özünəməxsus Talasın, Qırğızıstanın hörmətli adamlarından kifayətlənmirdik. Türkiyənin böyük şairlərini,
tendensiyanı davam etdirmişdir. Müstəqil görkəmli yerini tutubdur”. Keçmiş SSRİ-də biri olan əziz dostumuz Çingiz Aytmatova yazıçılarını da öyrənirdik. Əbdülhəqq Hamid,
Azərbaycanın Prezidenti kimi onun humanitar yaşayan türk xalqlarına, onların məşhur xüsusi hörmətimi, məhəbbətimi bildirirəm”. Tofiq Fikrət və bir neçə başqaları bizim o
sahədə həyata keçirdiyi çoxsaylı tədbirlər ədəbi simalarına qarşı törədilmiş repressiUlu öndərin qazax ədəbiyyatı barədə də vaxt, orta məktəbdə oxuduğumuz illərdə
sırasında türk xalqlarının ədəbi-mədəni əla- yaları da ulu öndər bu aspektdə yada sal- dəyərli fikirləri vardır. Böyük qazax ədibi ədəbiyyat dərsliklərimizə daxil idi. Ədəbiyyat
qələrini daha da genişləndirmək və möh- mışdır: “Böyük, dahi şəxsiyyətlərimiz rep- Abay Kunanbayevin 150 illik yubileyi ilə dərsliklərində Türkiyənin bu böyük yazıçı
ressiya qurbanları olmuş, onların əsərləri əlaqədar 9 avqust 1995-ci ildə Almatıda ke- və şairlərinin rəsmləri indi də gözümün
kəmləndirmək mühüm yer tutmuşdur.
Ədəbiyyatımızın böyük ustadı Məhəmməd uzun illər qadağan edilmişdir”.
çirilən yubiley tədbirində çıxış edən xalqı- qabağındadır”.
Müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyev türk mızın böyük oğlu Heydər Əliyev görkəmli
Füzulinin 500 illik yubileyi üzrə Dövlət
Göründüyü kimi, ümummilli liderimiz
Komissiyasının iclasında çıxışı zamanı (23 xalqlarının ədəbiyyatlarını Şərq-Qərb kon- sənətkarın öz xalqına başucalığı gətirdiyini, Heydər Əliyev hələ yeniyetməlik dövründən
iyul, 1996-cı il) türk dünyası yazıçılarının tekstində, dünya sivilizasiyası fonunda qiy- dünya şöhrəti qazandığını bildirmiş, onun türk ədəbiyyatı, onun məşhur simalarının
üçüncü qurultayının Bakıda keçirilməsi tə- mətləndirmək istiqamətində də konseptual yaradıcılığına yüksək qiymət vermişdir: əsərləri ilə yaxından tanış olmuş, bu proses
şəbbüsünü dəyərləndirərkən ümummilli fikirlər irəli sürmüşdür. Hərtərəfli və unikal “Abay, onun yaradıcılığı bütün bəşəriyyətə, sonrakı mərhələlərdə də davam və inkişaf
liderimiz onun əhəmiyyətini və zərurətini biliyə, qeyri-adi dərin təfəkkürə malik dahi bütün xalqlara məxsusdur. Təbii ki, bu, etmiş, genişlənmişdir.
ayrıca vurğulamış, tədbirin təşkili ilə əlaqədar rəhbərimiz hər bir xalqın ədəbiyyat və məmumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyev həm türk dünyasında ədəbi-mədəni
çox müdrik bir tapşırıq da vermişdir: “Belə dəniyyətinin ayrılıqda, təcrid olunmuş halda
əlaqələrin möhkəmlənməsi və inkişafına misilsiz töhfələr vermiş, həm də türk
bir qurultayı Azərbaycanda keçirmək lazımdır. inkişaf edə bilməyəcəyini qeyd etmiş, yük- xalqlarının ədəbiyyatının dünəni və bu günü, zəngin şifahi və yazılı söz sənəti, məşhur
Özü də mütləq. Bir halda ki, 1926-cı ildə səliş üçün qarşılıqlı əlaqələrin varlığını vacib ədibləri barədə qiymətli, konseptual fikirlər söyləmişdir. Bütün bunlar çağdaş nəsillərin
Bakıda keçirilmiş ilk qurultayın bu il 70 ili saymış, dünya sivilizasiyasını da məhz ayrı- klassik ədəbi-mədəni irsə, bəşəri dəyərlərə, türkçülüyün şanlı ənənələrinə ehtiram
tamam olur, o qurultayı keçirmək vacibdir. ayrı xalqların qarşılıqlı faydalanma və təsir ruhunda tərbiyəsində, onlara dərin vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında böyük
Onu Füzulinin yubileyi ilə eyni vaxta salmaq zəminində inkişaf edən ədəbi-mədəni də- əhəmiyyətə malikdir.
məqsədəuyğundur”. Beləliklə, iki böyük yərlərinin vəhdəti kimi mənalandırmışdır.
Hüseyn HƏŞİMLİ
ədəbiyyat tədbiri Bakıda bir-birinin ardınca Görkəmli siyasi xadimin aşağıdakı qənaətləri
filologiya elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi

Türk xalqları arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin qurulmasında
ulu öndər Heydər Əliyev misilsiz xidmətlər göstərmişdir
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“Heydər Əliyev və Azərbaycan təbiəti”
mövzusunda elmi konfrans keçirilib

Dünən AMЕA Naxçıvan Bölməsində bölmənin Bioresurslar
İnstitutunun təşkilatçılığı ilə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
90 illik yubileyi münаsibətilə
elmi konfrans keçirilmişdir.
“Heydər Əliyev və Azərbaycan təbiəti” mövzusuna həsr olunan elmi konfransı giriş sözü ilə
AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Tariyel Talıbov açaraq xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə təbiətimizə
göstərdiyi qayğıdan və bu istiqamətdə həyata keçirilən ardıcıl,
məqsədyönlü tədbirlərdən, habelə
ətraf mühitin mühafizəsi, ondan
səmərəli istifadə edilməsi üçün
müxtəlif illərdə ulu öndərin qəbul
etdiyi qanun və qərarlardan, ölkəmizdə qoruq və yasaqlıqların yaradılmasının əhəmiyyətindən danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki,
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə “Xan Sarayı” Dövlət
Tarix-Memarlıq Muzeyində tədbir keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin
direktoru Nəzakət Əsədova açaraq
bildirmişdir ki, Heydər Əliyev irsinə
əsaslanan davamlı inkişaf konsepsiyası zəngin məzmuna və böyük
təsir gücünə malik olması ilə xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Tam qətiyyətlə
demək olar ki, ulu öndərimizin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illər ölkəmizin ən intensiv inkişaf mərhələsi
kimi yadda qalmışdır. Bu mənada
həmin dövr ölkəmizin sürətli və
hərtərəfli yüksəliş zirvəsidir.
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin
direktoru Nizami Rəhimovun, M.S.
Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar
Respublika Kitabxanasının direktoru,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin

1969-cu ildə dahi rəhbər Heydər
Əliyev Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi seçildikdən sonra
respublikamızda bütün sahələrə,
o cümlədən təbiətin mühafizəsinə
də diqqət artırılmışdır. Ulu
öndərin hakimiyyətə gəlməsi ilə
Azərbaycan təbiətinin müdafiəsi
işinə başlanılmış, onun bərpası
və zənginləşdirilməsi tədbirləri
həyata keçirilmişdir. Bu da onu
göstərir ki, hələ ötən əsrin 70-ci
illərinin əvvəllərindən etibarən
Azərbaycanda, sözün əsl mənasında, tətbiqi ekologiya fəaliyyətə
başlamışdır. Belə ki, təbiəti mühafizə işlərini daha da yaxşılaşdırmaq üçün 1969-1982-ci illərdə
ekologiya, təbiəti mühafizə və
təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə dair 8 qanun, 32 qərar
qəbul olunmuşdur.
Bildirilmişdir ki, təbiəti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə dair qəbul edilmiş qanun və qərarlar müstəqillik

bərpa edildikdən sonra yenidən
işlənərək təkmilləşdirilmiş, ölkəmiz beynəlxalq konvensiyalara
qoşulmuşdur. Respublikamızda
aparılan genişmiqyaslı tədbirlər
ekologiyaya birbaşa və ya dolayısı
ilə aid olub, ətraf mühitin dayanıqlılığına, eyni zamanda əhalinin
maddi-rifah halının yaxşılaşdırılmasına və sağlamlığının qorunmasına yönəldilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulan bu cür tədbirlər bu gün
ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Sonra institutun şöbə müdiri,
biologiya elmləri doktoru, professor Əliyar İbrahimovun “Ulu
öndər Heydər Əliyev və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının təbiətinə
qayğı”, Meyvə, tərəvəz və üzümçülük laboratoriyasının rəhbəri,
kənd təsərrüfatı elmləri doktoru
Varis Quliyevin “Ulu öndər
Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının aqrar sektorunda üzümçülüyün genişləndirilməsi”, Tоrpаq еhtiyаtlаrı lаbоrаtоriyаsının rəhbəri, kənd təsərrüfаtı üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt
Sаhib Hаcıyеvin “Müdrik rəhbər
Heydər Əliyev və aqrar sektorda
torpaq islahatları” mövzularında
məruzələri dinlənilmişdir.
Konfransa Tariyel Talıbov
yekun vurmuşdur.

görünməmiş yenidənqurma və quruculuq işlərini həyata keçirmişdir.
Tədbirdə Şərur Rayon Birləşmiş
Həmkarlar Təşkilatının sədri Ünbülbanu

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Şərur
Şəhər Mədəniyyət Sarayının foyesində ümummilli liderin həyatının
və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini əks etdirən sərgi
ilə tanış olmuşlar.
Tədbiri giriş sözü ilə rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdir
əvəzi Sabir Cəfərov açmışdır. Qeyd
olunmuşdur ki, Azərbaycan Respublikasının müasir inkişaf tarixi dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı, onun dövlətçilik siyasəti ilə sıx şəkildə bağlıdır.
Müstəqilliyimizin xilaskarı və qüdrətli
yeni Azərbaycanın yaradıcısı kimi
tarixə düşən ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi irsi bugünkü uğurlarımızın əsasını
təşkil edir. Bütün nəsillərə örnək olan
bir ömür yaşamış ulu öndərin ictimaisiyasi və dövlət xadimi kimi Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidməti
ondan ibarət olmuşdur ki, O, sovet
sisteminin mövcudluğu şəraitində Azərbaycan Respublikasının gələcək müstəqilliyinin iqtisadi əsaslarını yaratmış,
xalqımızı müstəqillik uğrunda mübarizəyə hazırlamış, dövlətçiliyimiz üçün
məhvolma qorxusu yarandığı illərdə
həyatını təhlükə qarşısına qoyaraq, radikal müxalifət və digər destruktiv
qüvvələrin cinayətkar hərəkətlərinin
qarşısını almış, dayanıqlı sabitlik və
əmin-amanlıq şəraitini formalaşdırmış,
daha sonra Azərbaycanın qüdrətli bir
dövlətə çevrilməsini şərtləndirən misli-

Musayeva çıxış etmişdir. O demişdir
ki, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev
Azərbaycanın ən böyük sərvəti hesab
olunan milli-mənəvi dəyərlərimizin və
mənəviyyatımızın, sözün həqiqi mənasında, hamisi olmuşdur. Mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə, mədəni
irsinə və mənəvi dəyərlər sisteminə
böyük məhəbbət duyğularıyla yanaşan
ümummilli lider bu dəyərlərin qoruyucusu idi. Hələ ötən əsrin 70-ci illərində
görkəmli dövlət xadimi, müdrik şəxsiyyət kimi ulu öndər yaxşı bilirdi ki,
aydın və dərk olunmuş milli ideologiya
hər bir xalqın irəliyə doğru inkişafının
yolgöstəricisi və bələdçisidir.
Tədbirdə Şərur Şəhər Mədəniyyət
Sarayının direktor müavini Nemət
Sultanovun, rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinin fond müdiri Zərifə
Əliyevanın, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin işçisi Tahirə Tahirovanın da çıxışları olmuşdur. Bir daha
vurğulanmışdır ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə
göstərdiyi qayğı müstəqil Azərbaycanın
mənəvi həyatında əsaslı yüksəlişə
səbəb olmuşdur. Qədim, zəngin mədəni
və mənəvi mədəniyyətə malik xalqımız
məhz dahi öndərimizin mədəniyyət
siyasəti nəticəsində öz varlığı, mənəvi
irsi, keçmişi ilə fəxr edə bilər.
Tədbirin sonunda ümummilli liderimizə həsr olunmuş şeirlər, musiqi
nömrələri səsləndirilmişdir.

Milli-mənəvi dəyərlərimizin hamisi

Muzeydə elmi-praktik konfrans

Qəhrəmanovanın, Naxçıvan Qarnizonunun zabiti, polkovnik-leytenant
Hacı Məmmədovun, muxtar respublika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Həsən Kərimovun çıxışları olmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycanın 1960-cı
illərin sonundan başlanan və XXI

əsrə adlayan tarixinin 40 ildən
artıq bir dövrü
ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə
bağlıdır. O, Azərbaycanı bir dövlət və xalqımızı
bir millət kimi tarixin ağır və sərt
sınaqlarından çıxarmış, müasir
Azərbaycan adlandırdığımız müstəqil məmləkəti,
onun bugünkü həqiqətlərini, işıqlı
sabahının etibarlı bünövrəsini yaratmışdır. Bu illər ərzində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, sosialiqtisadi və mədəni həyatının bütün
sahələrində dirçəliş ulu öndərimizin
adı ilə bağlıdır. XX əsrin 60-cı illə-

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyən hər bir vətəndaş
sosial sığorta ödəmələri almaq hüququna malikdir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdaﬁə
Fondunun Naxçıvan Şəhər
Şöbəsi Naxçıvan şəhərinin
Qaraçuq kəndində torpaq
mülkiyyətçiləri ilə “Məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarının əhəmiyyəti və mahiyyəti” mövzusunda maariﬂəndirici tədbir keçirmişdir.
Kənd inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndə Əli Novruzov
tədbirin məqsədi barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. Şöbənin Gəlirlər sektorunun aparıcı
məsləhətçisi Vüqar Ağacanov
çıxışında bildirmişdir ki, sosial
sığorta sahəsində münasibətləri
tənzimləyən hüquqi sənədlərdən
biri “Sosial sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Qanunla müəyyən edilmişdir ki, sosial sığorta fiziki
şəxslərin itirilmiş əməkhaqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə
xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş
təminat formasıdır. Ölkədə aparılan iqtisadi siyasətin sosialyönümlü olması, sosial sığorta
fondunun ölkənin milli sərvəti-

Şərur Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi ulu öndər Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirmişdir.

nin mühüm bir hissəsi olması
faktını nəzərə alsaq, toplanılan
məcburi dövlət sosial sığorta
haqqının aktuallığı barədə geniş
təsəvvür yaranar.
Qeyd olunmuşdur ki, hər bir
vətəndaşın ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqqı müəyyən
dövrdə onun birbaşa özünə qaytarılır. Belə ki, məcburi dövlət
sosial sığorta haqqı ödəyən hər
bir vətəndaş sığortaçı təşkilatdan
qanunla müəyyən edilmiş sosial
sığorta hadisələrindən hər hansı
biri baş verdikdə, yəni pensiya
yaşına çatdıqda, əlil olduqda,
ailə başçısını itirdikdə, hamiləlik
və doğum, uşağın anadan olması,
uşağa qulluq, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı
sosial sığorta ödəmələri almaq
hüququna malikdir.
Tədbirdə şöbənin Fərdi uçotun təşkili sektorunun müdiri
Cabir Seyidov fərdi uçot sistemi
barədə danışaraq bildirmişdir
ki, bu sistem Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq, pensiya və digər sosial müdafiə hüquqlarının təmin
edilməsi üçün hər bir sığortaolunan barədə məlumatların

rinin sonundan başlanan Heydər
Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin başlıca
ideya-siyasi istiqaməti xalqın milli
özünüifadəsinin bütün forma və vasitələrinin geniş vüsət alması, milli
qürur hissinin güclənməsi və milli
şüurun yüksəlişinə təkan verən sürətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşdirilməsi ilə səciyyələnmişdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin təməli həmin dövrdə qoyulmuş Azərbaycançılıq ideologiyası
Azərbaycanın müasir dünyada yerini
müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını təşkil edərək,
dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
Bildirilmişdir ki, Azərbaycanda
dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin
sonlarında bərpa edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyinin

möhkəmləndirilməsi, onun əbədi,
dönməz xarakter alması, ölkəmizin
dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, respublikamızın beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün
olmuşdur. Ulu öndərimiz Heydər
Əliyev bütün həyatını xalqa sədaqətlə
xidmətə həsr etmiş, öz fəaliyyətində
həmişə xalqa arxalanmış, ən çətin
anlarda ona müraciət etmişdir. Azərbaycan xalqı heç vaxt ondan dəstəyini
əsirgəməmişdir. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri, müdrik rəhbər və
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin əziz
xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində
əbədi yaşayacaqdır.
Sonra tədbir iştirakçıları “Heydər
Əliyev – 90. Ümummilli liderin
Naxçıvan səfərləri” adlı sərgiyə
baxmışlar.
- Səbuhi HÜSEYNOV

Yeni uşaq bağçası tikilir
Mart ayının ortalarından etibarən
Sədərək rayonunun mərkəzi Heydərabad qəsəbəsində uşaq bağçası üçün
binanın tikintisinə başlanılıb. Bağça
layihəyə əsasən, zirzəmi ilə birlikdə 3
mərtəbədən ibarət olacaq. 252 yerlik
bağçanın zirzəmisində mətbəx, qazanxana, işçilər üçün yeməkxana, camaşırxana, ərzaq anbarı, həmçinin 2 qrup,
digər 2 mərtəbədə isə 4 qrup yerləşəcək.
Hər qrupda yataqxana, yeməkxana,
oyun zalı, qarderob və mətbəx istifadəyə
veriləcək. İş otaqları ilə bərabər, birinci
mərtəbədə valideynlər otağı da olacaq.
Uşaqların yataq otaqlarına, oyun zal-

larına, eləcə də dəhlizlərə onların yaşına
uyğun xüsusi tərtibat veriləcək. “Gəmiqaya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları tərəfindən tikintisi
həyata keçirilən obyektin zirzəmi qatında qəlib-beton işləri başa çatdırılıb,
hörgü işlərinə başlanılıb.
Qeyd edək ki, adıçəkilən cəmiyyətin inşaatçıları həm də bu günlərdə
Sədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəb binasının əsaslı təmirinə və yenidən
qurulmasına başlayıblar. Hazırda köhnə binada söküntü işləri gedir, obyektə
yeni inşaat materialları gətirilir.

uçotunun təşkilini və aparılmasını nəzərdə tutur. Fərdi uçotun
yaradılmasında əsas məqsəd ödənilən məcburi dövlət sosial sığorta haqları ilə pensiya məbləği
arasında birbaşa qarşılıqlı əlaqənin, digər məqsəd isə sığortaolunanların gələcəkdə alacaqları pensiyaların hansı məbləğdə
olacağını qabaqcadan müəyyənləşdirmələrinə şərait yaratmaq
və sığortaedənlər haqqında lazım
olan məlumatların istənilən vaxt
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən əldə edilməsi üçün
informasiya bazasının yaradılmasıdır. Bu bazadan istifadə etməklə sosial sığorta iştirakçıları
haqqında məlumat almaq mümkündür ki, bu da, öz növbəsində,
sığortaolunanın pensiyaya çıxacağı barədə dəqiq proqnozların
verilməsinə, sığortaolunanlar və
sığortaedənlər tərəfindən ödənilməli və ödənilmiş olan məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına daha asan və çox vaxt itirmədən nəzarət etməyə imkan
verir.
Sonda tədbir iştirakçılarının
sualları cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 2012-ci
ilin payızında əkilmiş taxıl sahələrində yaz becərmələrinin vəziyyəti müzakirə
edilmişdir. Müzakirə zamanı aqrotexniki qaydalara uyğun becərmələr
aparılması qeyd olunmuş, taxıl sahələrində zərərverici və xəstəliklərə, eləcə
də alaq otlarına qarşı kimyəvi mübarizə tədbirlərinin optimal müddətdə aparılması və başa çatdırılmasının vacibliyi vurğulanmışdır.
Bildirilmişdir ki, bu günədək muxtar respublika üzrə 1385,2 hektar sahədə
müşahidə aparılaraq mübarizə tədbirləri görülmüşdür. Bunun 163,4 hektarı
Şərur, 373,5 hektarı Ordubad, 333 hektarı Babək, 161,3 hektarı Culfa, 106,5
hektarı Şahbuz, 53,5 hektarı Sədərək, 49 hektarı Kəngərli rayonlarında, 146
hektarı isə Naxçıvan şəhərinin inzibati ərazisində həyata keçirilmişdir.
Taxıl sahələrinin alaq otları (xüsusən sarı çiçək) ilə sirayətlənmə dərəcəsi,
həmçinin zərərverici və xəstəliklərin müşahidə edilməsi məqsədilə qərargah
və müşahidə qrupları yaradılmış, qeyd olunan sahələrdə müşahidə işlərinin
davam etdirilməsi bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidməti

- Cəfər ƏLİYEV

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində taxıl sahələrində
yaz becərmələrinin vəziyyəti müzakirə edilib
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əcib duyğu və arzuları, mübarizə və qələbəni tərənnüm edən
çoxəsrlik Azərbaycan xalq musiqisi öz dərin rişələri üzərində
qidalanaraq cilalanmış və Yer üzünün, demək olar ki, hər yerində
səslənərək özünə layiq bir yer tutmuşdur. Xalqın ürəyində döyünən
musiqimiz xalq qəhrəmanlarımızın gücünə güc qatmış, əzmkarlıq
və cəsarət dərsi oxumuş, ana-bacılarımıza mətanət, ismət və qeyrət
çələngi toxumuşdur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə sadədən mürəkkəbə
doğru özünün milli xüsusiyyətlərini saxlamaqla inkişaf etmiş Azərbaycan xalq musiqisi gözəl və təkraredilməz milli xüsusiyyətlərinə
görə başqa xalqların musiqisindən fərqlənir.
İlk dəfə səsləndirilən cəng, budaqda nəğmə oxuyan bülbülün cəhcəhini kəsərək onu utandıran ud,
feodal müharibələri, daxili çarpışma
və vuruşmalar zamanı fəğan qoparan
təbil, “musiqi alətlərinin müəllimi”
hesab edilən tənbur, təbiətində həssaslıq, zərif və incəlik olan, taleyini
qadın nəvazişinə bağlayan qanun,
tamlığın və bütövlüyün cəmi, sazla
qaynayıb qovuşan, sirli, sehrli hikmət
sayılan qopuz, şairlərin könül həmdəmi rübab, sinifli cəmiyyətin ilk
dövrlərində meydana gələn tulum,
qulaq batıran, boğucu və dəhşətli
səsə malik olan kərənay və başqa
qədim musiqi alətləri folklorumuzun
zəngin incilərindəndir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası alətlərinin sırasına daxil edilmişdir.
Xalqımızın müstəqillik yoluna qəAli Məclisi Sədrinin 2009-cu il
7 fevral tarixli “Naxçıvan Muxtar dəm qoyduğu indiki şəraitdə xalq
Respublikasında Xalq yaradıcılığı yaradıcılığının, əsrlər boyu yaranan
günlərinin keçirilməsi haqqında” mənəvi və maddi-mədəniyyət nüSərəncamında qeyd olunduğu kimi: munələrinin öyrənilməsi, ənənəvi sə“Qədim rəqs və musiqi mədəniyyəti nət sahələrinin dirçəldilməsi, onların
ilə sıx bağlı olan, vaxtilə geniş ya- geniş şəkildə tətbiq və təbliğ olunması
yılmış qədim çalğı alətlərimizin də mühüm əhəmiyyət kəsb edir”.
Müşahidələr göstərir ki, Azərbaybu gün geniş təbliğinə və gənc nəslə,
eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətə ta- canın digər regionları ilə müqayisədə
nıdılmasına ciddi ehtiyac vardır. muxtar respublikamızda qədim simli,
Cəng, ud, təbil, tənbur, qanun, qopuz, nəfəsli və zərb musiqi alətləri daha
rübab, tulum, kərənay, ney, zurna, geniş yayılmış, bu musiqi alətlərində
balaban kimi çalğı alətlərimizin ad- ifa edən görkəmli sənət ustaları yelarına musiqi tarixinə dair mənbə- tişmiş, müstəqillik qazandığımız illərdə, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Kor- lərdə həmin alətlərin xalqımıza qayoğlu” dastanlarında, eləcə də klassik tarılması, gələcək nəsillərə ərməğan
şairlərimizin əsərlərində rast gəlinir. olunması istiqamətində bir sıra məqQədim xalq çalğı alətlərinin bir çoxu sədyönlü işlər görülmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
bərpa olunmuş və yenidən musiqi

Ali Məclisi Sədrinin yuxarıda adı
qeyd olunan sərəncamı da bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan
olmuş, qədim musiqi alətlərimizin
yenidən bərpasına, milli-mənəvi dəyərlərimiz olan xalq mahnı, muğam
və təsniflərin, rəqslərin qədim milli
musiqi alətlərində müşayiət olunmasına marağı daha da artırmışdır.
Həmin sərəncamda göstərilən müd-

lecində qədim xalq çalğı alətləri ansamblını yaratmağa sövq etmişdir.
Tərkibi qopuz, rübab, tənbur, dilruba,
çəğanə, ud, ney, balaban, tütək, qanun, tar, kamança, bəmtar, cürə saz,
qaval və digər Azərbaycan qədim
musiqi alətlərindən ibarət olan ansamblın bədii rəhbəri İxtiyar Seyidov
həmin musiqi alətlərinin əksəriyyətini
özü hazırlamışdır. Ansambl xalqı-

Milli musiqi alətlərimizə yeni həyat bəxş olunan ünvan:
qədim musiqi alətlərinin istehsalı və təmiri emalatxanası

dəaların icrasının təmin olunması
məqsədiləTədbirlər Planı təsdiq olunmuşdur. Tədbirlər Planında icrası
nəzərdə tutulan məsələlərdən biri
də qədim xalq musiqi alətlərinin istehsalı üçün şəraitin yaradılması,
onların tədrisinin və satışının təşkil
olunmasıdır.
Bu məqsədlə Naxçıvan Musiqi
Kollecinin müəllimi İxtiyar Seyidov
qədim musiqi alətlərinin istehsalı və
təmiri üçün dövlət qayğısı sayəsində
ayrıca emalatxana yaratmışdır. İxtiyar
müəllim 1998-ci ildə Bakı şəhərində
“Xalq yaradıcılığı milli sərvətimizdir”
devizi altında keçirilmiş “Xalq sənətkarlarının əl işlərinə I respublika
baxış-müsabiqəsi”nin qalibi olmuşdur. Milli-mənəvi sərvətin yaşadılmasına olan sonsuz məhəbbəti onu
2005-ci ildə Naxçıvan Musiqi Kol-

“Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyununun muxtar respublika üzrə zona birinciliyi
Dünən Daxili Qoşunların Naxçıvan Alayının “N”
hərbi hissəsində “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm
oyununun muxtar respublika üzrə zona birinciliyi
keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman,
Təhsil və Fövqəladə Hallar nazirlikləri, Naxçıvan
Qarnizonu və Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda muxtar
respublika üzrə zona birinciliyində rayon (şəhər) mərhələlərinin qalibi olmuş 9 komanda iştirak edib.
Yekun nəticəyə görə, Culfa rayon Saltaq kənd tam

orta məktəbinin komandası birinciliyin qalibi olub.
Naxçıvan şəhərindəki 2 və 15 nömrəli tam orta məktəblərin komandaları ikinci və üçüncü yerləri bölüşüblər.
Qalib komandalara Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin kubok və diplomları,
digər təşkilatçıların isə diplomları təqdim olunub.
Qeyd edək ki, birinci və ikinci yerləri tutan komandalar “Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyununun
respublika üzrə final mərhələsində muxtar respublikamızı təmsil edəcəklər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən 15 may 2013-cü ildə açıq
hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat
Sıra
№si

1

2

3

Hərraca çıxarılacaq
əmlak

Əmlakın
Əmlakın ilkin Əmlakın axırıncı İlkin satış qiymətinin 5%
hüquqi ünvanı satış qiyməti
satış qiyməti
həcmində hesablanmış
(manat)
(manat)
behin məbləği (manat)
723.41 kv.m torpaq sahəsində yerləşən, 1 və
Naxçıvan
2 mərtəbəli, 12 otaqlı, 463.83 yaşayış, 7.65
şəhəri,
165.000,00
165.000,00
8.250,00
kv.m qeyri-yaşayış, 123.0 kv.m köməkçi sa- “7A” məhəlləsi
hədən ibarət 13 saylı fərdi yaşayış evi
600 kv.m torpaq sahəsində yerləşən, 527.9 Naxçıvan şəhəri,
kv.m ümumi, 168.00 kv.m əsas, 359.9 kv.m Ə.Qəmküsar
120.000,00
120.000,00
6.000,00
köməkçi sahədən ibarət qeyri-yaşayış binası
küçəsi
(çörək və qənnadı məhsulları sexi)
291.0 kv.m torpaq sahəsində yerləşən, Naxçıvan şəhəri,
237.76 kv.m ümumi, 169.08 kv.m əsas, Babək məhəlləsi 75.000,00
75.000,00
3.750,00
68.68 kv.m köməkçi sahədən ibarət qeyri-yaşayış binası (inzibati bina)

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hüquqi və
fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarılan əmlakların ilkin satış qiymətinin 5% məbləğində beh “Bank of Azerbaijan” ASC-nin 12 saylı Naxçıvan filialında olan AZ 98 AZEJ 00800450190909001 №-li hesabına 8 may 2013-cü il
tarixədək ödənilməlidir. Hərraclarda iştiraka görə hərrac iştirakçılarından qanunvericilikdə müəyyən edilmiş iştirak haqqı
Auksion Mərkəzinin Maliyyə Nazirliyindəki № AZ21 NABZ 12360100000000005944 nömrəli hesabına köçürülür.
Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində (Heydər Əliyev prospekti 6) 8 may 2013-cü il tarixə
qədər hər gün saat 900-dan 1800-dək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən auksionda iştirak etmək arzusunda
olan hüquqi və fiziki şəxslər satışa çıxarılan müəssisənin sənədləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion
Mərkəzində tanış ola bilərlər. Auksionda iştirak etmək üçün komissiyaya aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:
-Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş;
-“Bank of Azerbaijan” ASC-nin 12 saylı Naxçıvan filialındakı hesaba ödəniləcək behin qəbzi;
-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti;
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Hərrac 15 may 2013-cü il tarixdə saat 1000-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində keçiriləcək.
Əlavə məlumatı Auksion Mərkəzindən ala bilərsiniz.
Əlaqə telefonu: 545-01-38

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
TURAl SƏFƏROV

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

mızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Xalq yaradıcılığımız bu
gün” adlı muxtar respublika folklor
festivalında iştirak etmiş, festivalda
fərqləndiyinə görə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin diplomuna layiq görülmüşdür. Onu da qeyd edək ki, İxtiyar
Seyidov həm də muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən mədəniyyət
və incəsənət müəssisələrində istifadə
üçün qədim xalq çalğı alətlətini hazırlayır. Bu sırada Naxçıvan Dövlət
Uşaq Filarmoniyasının və muxtar
respublika uşaq musiqi, incəsənət
və bədii sənətkarlıq məktəblərinin
adlarını çəkmək olar.
İxtiyar Seyidovun çalışdığı qədim
musiqi alətlərinin istehsalı və təmiri
emalatxanasına yollandıq. Ondan
milli musiqi alətlərini necə və nədən
hazırladığını öyrənmək istədik. Bildirdi ki, həmin musiqi alətlərinin bəzilərini heç bir dəzgahdan istifadə

etmədən, yerli tut, cəviz, ərik və armud ağaclarının materiallarından istifadə edərək elmi məqalələrə əsaslanmaqla hazırlayır. Bundan başqa,
klassik Azərbaycan şairlərindən Qətran Təbrizinin, Nizami Gəncəvinin,
Xaqani Şirvaninin, Məhəmməd Füzulinin, İmadəddin Nəsiminin və başqalarının əsərlərinə çəkilmiş miniatürlərdəki musiqi alətlərinə də əsaslanaraq onlara yeni həyat verdiyini
söyləyən İxtiyar müəllim emalatxanada səliqə ilə düzülən musiqi alətlərindən birini götürərək bizə göstərdi.
Şəxsi təxəyyülünün məhsulu olan bu
musiqi alətinə “ovuc neyi” adını verməsi təsadüfi deyildir. Həmin musiqi
aləti bir ovucun içərisinə yerləşdirilərək ifa edilir. Digər maraqlı nümunə
isə “tənbur” adlandırdığı alətdir ki,
onu həm saz, həm tənbur, həm də
cəng musiqi aləti kimi ifa etmək
mümkündür. 2013-cü il İxtiyar Seyidovun sənət dünyasına yeni izlər
salmışdır. Ötən müddət ərzində rübab,
qopuz, cəng və qabaq kaman kimi
musiqi alətlərini hazırlamışdır. Qədim
musiqi alətlərinin istehsalı və təmiri
ilə məşğul olan İxtiyar Seyidovun
düzəltdiyi qədim milli musiqi alətlərinə baxdıqca qürur hissi keçirdik.
Belə dəyərli milli-mənəvi sərvətimizi
bu gün də qoruyub gələcək nəsillərə
çatdıran sənətkara uğurlar arzulayırıq.
Məhz belə sənətkarlar və onlara
dövlət qayğısı sayəsində qədim milli
musiqi alətlərimiz yaşadılır, nəticə
etibarilə, xalqımız böyük bir dəyərinin
bir daha şahidi olur.

B

əli, sevindirici haldır ki, muxtar respublikamızda qədim musiqi
alətlərimizə yeni həyat bəxş olunur. Unudulmaqda olan, itib-batmaq
təhlükəsi ilə üzləşən bu musiqi alətləri özümüzə qaytarılır. Əsrlərin sınağından
keçərək bizə ərməğan qalmış bu dəyərli sərvətlər bizim tariximiz, kimliyimizdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin dediyi kimi: “Təcrübə
göstərir ki, xalq öz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib çıxmasa, onlar başqa
xalqlar tərəfindən özününküləşdirilir, mənimsənilir. Ona görə də biz millimənəvi dəyərlərimizə sahib çıxmalı, yaşatmalı və təbliğ etməliyik”.
Nizami ƏZİZƏLİYEV

“Uşaqların ən yaxın dostu” adlı sərgi
Naxçıvan Muxtar
Respublikası Texniki Yaradıcılıq Mərkəzində
ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyi münasibətilə
tədbir keçirilib.
Tədbirdə mərkəzin
direktoru Sevinc Mirzəyeva çıxış edərək ulu
öndər Heydər Əliyevin uşaqlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb.
Qeyd olunub ki, “Uşaqlar bizim sevincimiz, xoşbəxtliyimiz, cəmiyyətin
gələcəyidir. Uşaqlar hər bir insanın mənəviyyatıdır. Ona görə də dünyada,
hər bir insanpərvər cəmiyyətdə uşaqlara daim xüsusi qayğı, xüsusi diqqət
göstərilibdir. Uşaqlar daim qayğı altında olmalıdır, onları qorumaq,
müdafiə etmək, böyütmək, insan cəmiyyətinin fəal iştirakçısı, fəal üzvü
etmək lazımdır. Mən bu gün bəyan edirəm ki, uşaqlara, körpələrə olan
qayğı bütün qayğılardan üstündür”, – deyən ümummilli lider Heydər
Əliyevin dahiliyi, onun əvəzolunmazlığını sübut edən ən birinci fakt
məhz odur ki, O, böyüklərə qarşı nə qədər tələbkar idisə, eyni zamanda
uşaqlara qarşı son dərəcə nəzakətli və mərhəmətli idi.
Sonra tədbir iştirakçıları dahi rəhbərə həsr edilmiş sərgiyə baxıblar.
“Uşaqların ən yaxın dostu” adlı sərgidə mərkəzin dərnək üzvlərinin
bacarıq və istedadını əks etdirən əl işləri nümayiş etdirilib.
Xəbərlər şöbəsi

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın
kollektivi komissiyanın əməkdaşı
Mahir Abbasova, qardaşı
TAHİR ABBASOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Energetika Agentliyinin Baş
direktoru Yasin Səfərov və agentliyin
kollektivi iş yoldaşları Məhərrəm
Abbasova, qardaşı
TAHİR ABBASOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Modul Elektrik

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Stansiyasının kollektivi stansiyanın
direktoru Məhərrəm Abbasova,
qardaşı
TAHİR ABBASOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Bələdiyyəsinin kollektivi
Əliabad Bələdiyyəsinin sədri
ƏdAlƏT QUBUşOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Elbrus İsayev ailəsi ilə birlikdə Anar
Seyidova, əmisi
MİRƏlİ SEYİdOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.

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