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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Mayın 29-da Bakıda “Gələcəyə baxış” Azərbaycan-ABŞ Forumu işə
başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumun
açılışında iştirak etmişdir. Dövlətimizin başçısı forumda nitq söyləmişdir.
Forum işini “Azərbaycan-ABŞ münasibətləri: Gələcəyə birgə baxış”
mövzusunda plenar sessiya ilə davam etdirmişdir.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 29-da ABŞ
senatoru Riçard Luqarı qəbul etmişdir.
Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif
sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olundu, Bakıda keçirilən
“Gələcəyə baxış” Azərbaycan-ABŞ Forumunun yüksək səviyyədə təşkil
olunduğu qeyd edildi, forumun ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da
möhkəmləndirilməsi baxımından önəmi vurğulandı.
* * *
Mayın 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından bir qrup ABŞ konqresmeninin şərəfinə işçi lanç verildi.

Mayın 24-də Azərbaycan Respublikasının
Türkiyənin Qars şəhərindəki Baş Konsulluğunda 28 May – Respublika Günü münasibətilə tədbir keçirilmişdir.
Azərbaycan və Türkiyə respublikalarının Dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra tanınmış
ürək cərrahı, tibb elmləri doktoru, professor
Bingür Sönməz Azərbaycan və Türkiyə arasındakı
qardaşlıq münasibətlərindən danışmış, Azərbaycan
xalqını 28 May – Respublika Günü münasibətilə
təbrik etmişdir.
Azərbaycanın Qarsdakı Baş konsulu Ayxan
Süleymanov çıxış edərək demişdir ki, 95 il
bundan əvvəl öz müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk demokratik respublika olmuşdur. Həmin dövrdə son
dərəcə cəsarətli bir addım kimi qiymətləndirilən
demokratik dövlət modelinin yaradılması Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində yeni
bir mərhələnin başlanğıcı idi. Azərbaycan xalqının müstəqillik qazanmasında türk xalqının
verdiyi dəstəyi xatırladan Baş konsul çoxəsrlik
tarixə malik olan Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının əbədi olduğunu bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, 1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən
bərpa edən Azərbaycan Respublikası ölkədaxili
çəkişmələr və hakimiyyət mübarizəsi nəticəsində
öz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Belə bir dövrdə ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması
ilə ölkəmizdə sabitlik yaradılmış, qanunçuluq,
Konfransda təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı İsa Məmmədovun məruzəsi dinlənilib. Qeyd olunub ki, Yeni Azərbaycan Partiyası
müasir Azərbaycan tarixinin son dərəcə çətin mərhələsində – xaosun,
hərc-mərcliyin, hakimiyyət uğrunda
gedən siyasi didişmələrin cərəyan
etdiyi dövrdə tarixi zərurətdən yaranıb.
Mövcud iqtisadiyyatın və infrastrukturun tamamilə dağıldığı, özbaşınalığın hakim olduğu dövrdə xalqın
son ümidinin ifadəsi kimi Azərbaycanın 91 nəfər ziyalısının xalqımızın
böyük oğlu Heydər Əliyevə müraciətindən sonra belə bir partiyanın
yaranması qaçılmaz zərurət idi.
O zaman Azərbaycan cəmiyyəti
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
kimi böyük şəxsiyyətin ətrafında

daha sıx birləşərək bu partiyanın
təşkilatlanaraq ölkədə baş verən siyasi proseslərdə fəal iştirakına stimul
yaratdı. Xalq inanırdı ki, Azərbaycanı
iqtisadi böhrandan, siyasi tənəzzüldən, parçalanıb məhv olmaqdan və
müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən
məhz Heydər Əliyev və onun banisi
olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası
xilas edə bilər.
Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin
və müstəqil dövlətimizin ictimaisiyasi həyatında yeni mərhələnin
əsasını qoydu, Azərbaycanın gələcək
inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirən və onu uğurdan-uğura, zirvədən-zirvəyə aparan lider partiyaya
çevrildi.
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Mayın 26-da Azərbaycan Respublikasının İranın Təbriz şəhərindəki Baş
Konsulluğu tərəfindən ümummilli lider
Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi və 28
May – Respublika Günü münasibətilə
rəsmi qəbul təşkil edilmişdir.
Əvvəlcə Azərbaycanın və İranın Dövlət himnləri səsləndirilmişdir.
Rəsmi qəbulda çıxış edən Azərbaycanın Təbrizdəki Baş konsulu Əli Əlizadə xalqımızın öz azadlığı uğrunda
apardığı şərəfli mübarizə yolundan,
ölkəmizin bütün sahələrdə əldə etdiyi
nailiyyətlərdən danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, 1918-ci il mayın 28-də müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Şərqdə
ilk demokratik parlamentli respublika
kimi tarixə düşmüşdür. 23 ay fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq, xalq cümhuriyyəti hökuməti dövlətçiliyimiz üçün
mühüm əhəmiyyətli və taleyüklü qərarlar
qəbul etmişdir. Ötən əsrin sonlarında
yenidən öz müstəqilliyini qazanan Azərbaycan məhv olmaq, müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Lakin
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Naxçıvandan başlanan qurtuluş yolu dövlət müstəqilliyimizi möhkəmləndirmiş, Azərbaycan sürətli sosial-iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Bu gün ulu öndərin siyasi xəttini
uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti

Qeyd etmək
yerinə düşər ki,
partiyanın təşkilatlanma mərhələsinin ilkin dövründə – 30 yanvar
1993-cü ildə ulu
öndərimiz Heydər
Əliyevin iştirakı
ilə partiyanın Babək Rayon Təşkilatının təsis konfransı keçirilmişdir. Ümummilli
liderimizin konfransda iştirakı, söylədiyi proqram xarakterli tarixi
nitqi indi də həmin konfransın iştirakçısı olmuş yaşlı partiya üzvlərinin yaddaşında xoş xatirə kimi
yaşamaqdadır.

Qiyməti 20 qəpik
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
2013-cü il 29 may tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan mülki
aviasiyasının 75 illiyi ilə əlaqədar olaraq, aviasiya sahəsində
səmərəli fəaliyyətinə görə bir
qrup şəxs təltif edilmişdir. Təltif
olunanlar arasında Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanının işçiləri də vardır.

Rəsmi xronika

demokratik prinsiplər bərqərar edilmiş, müstəqilliyimiz əbədi və dönməz
xarakter almışdır. Ulu
öndərin müəyyənləşdirdiyi
siyasi xətt bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Ayxan Süleymanov qeyd
etmişdir ki, ümummilli
lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu gün Azərbaycan
və Türkiyə regionda beynəlxalq enerji və nəqliyyat layihələrinin iştirakçısıdırlar. Dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu Bakı-Tbilisi-Ceyhan
əsas ixrac neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz boru kəmərləri, hazırda tikintisi davam
edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin daha da genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyır.
Qars vilayətinin valisi Eyüp Təpə tarixi
köklərə malik olan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin bu gün də uğurla davam etdirildiyini
bildirmiş, 1918-ci ildə qazanılan müstəqilliyi
Azərbaycan xalqının əldə etdiyi tarixi nailiyyət
kimi dəyərləndirmişdir.
Tədbirdə Qars vilayətindən olan millət vəkillərinin göndərdikləri təbrik məktubları oxunmuş, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin xarici siyasət
kursundan bəhs edən “Diploatlas” jurnalı tədbir
iştirakçılarına paylanmışdır.
Sonda Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
kollektivi geniş konsert proqramı ilə çıxış etmiş,
ziyafət verilmişdir.
Tədbirdə Ədalət və İnkişaf Partiyası, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının üzvləri, eləcə də digər rəsmi şəxslər və
ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak etmişlər.
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cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır.
Aparılan məqsədyönlü xarici siyasət nəticəsində ölkəmizin dünya dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələri güclənmiş, ərazi bütövlüyümüzün bərpa
olunması istiqamətində müsbət nəticələr
qazanılmışdır.
Baş konsul əsası ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
Azərbaycan-İran əlaqələrindən bəhs etmiş, iki qonşu ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlığın gündən-günə inkişaf etdiyini bildirmişdir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyinin Şimal-Qərb Nümayəndəliyinin rəhbəri Seyid Əhməd Neməti İranAzərbaycan əlaqələrindən danışmış, qısa
zaman ərzində Azərbaycanın böyük inkişaf yolu keçdiyini vurğulamışdır.
Çıxışlardan sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafından bəhs edən film
nümayiş olunmuş, tədbir iştirakçılarına
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı əyani
vəsaitlər paylanmış, Azərbaycan xalq
mahnıları səslənmiş, ziyafət verilmişdir.
Rəsmi qəbulda Türkiyə Respublikasının Təbrizdəki Baş konsulu, Təbriz
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak etmişlər.

Vurğulanmışdır ki, iqtidar partiyasının sıralarının sürətli artımını
şərtləndirən başlıca amil ümummilli
liderimizin siyasi kursunun layiqli
davamçısı, partiyanın sədri, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyevin hərtərəfli, düşünülmüş siyasətidir. Bu siyasətin məntiqi nəti-
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cəsidir ki, son illərdə ölkə həyatının
bütün sahələrində çox böyük tərəqqiyə nail olunmuşdur.
Son vaxtlar xüsusilə gənclərin
və qadınların partiya sıralarına gəlişinin çoxalması ölkə başçısının bilavasitə rəhbərliyi və nəzarəti ilə
həyata keçirilən islahatlara olan inamın, etibarın ifadəsi və Azərbaycan
Prezidentinə gənc nəslin göstərdiyi
dəstəyin əyani təzahürüdür.
Bildirilmişdir ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Babək rayonunun
sakinləri də seçkilərdə partiyanın
vahid namizədi olacaq İlham
Əliyevin qələbə qazanması üçün var
qüvvəsini səfərbər edəcəklər.
Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının V qurultayına nümayəndələr
seçilmişdir.
- Muxtar MƏMMƏDOV
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Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan
-ci ildə Azərbaycan müstəqil dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuşdur. edən Azərbaycan ziyalıları ulu öndərə müraciət
Öz tarixinin yeni səhifəsini açan xalqımız milli və ümumbəşəri dəyərlərə edərək müstəqilliyin qorunması üçün yollar xalqının bütün təbəqələrinin nümayəndələrinin
söykənən demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət yaratmaq arzularını reallaşdırmaq istiqamətində axtarılmasını xahiş etdilər. Bu yol ölkənin güclü və davamlı dəstəyinə malikdir. Əlbəttə
addımlar atmağa başlamışdır. Təəssüf ki, həmin dövrdə hakimiyyətdə olanların dövlət ida- həqiqi siyasətçilərini və milli ziyalılarını öz ki, demokratik bir dövlətdə yalnız insanların
rəçiliyində naşı olmaları, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə zəmin yarada bilməmələri ətrafında birləşdirəcək yeni bir siyasi təşkilatın dəstəyi ilə seçkilərdə qələbə qazanmaq olar.
Azərbaycan xalqının da böyük əksəriyyətinin
ölkəni uçuruma sürükləyirdi. Köhnə sovet rejimindən əl çəkə bilməyən hakimiyyət rəhbərləri yaradılmasından ibarət idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın vətən- Yeni Azərbaycan Partiyasına böyük dəstək
yalnız özlərini düşünür, müstəqil qərarlar qəbul edə bilmir, getdikcə baş alıb gedən
anarxiyanın qarşısını almaqda acizlik göstərirdilər. Anarxiya, başıpozuqluq uçurumuna yu- pərvər ziyalılarını ətrafına toplayaraq Yeni verməsi bu partiyanın davamlı qələbəsini
varlanan Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bir tərəfdən Azərbaycan tor- Azərbaycan Partiyası adlı mükəmməl bir təmin edir. Sözsüz ki, Yeni Azərbaycan Parpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı, digər tərəfdən daxildəki hakimiyyət siyasi təşkilat yaratmışdır. 1992-ci il noyabrın tiyasının qazandığı qələbələrin təməlində
21-də Naxçıvanda təsis konfransı keçirilən ümummilli dəstək, etimad dayanır.
davası onsuz da gərgin olan ictimai-siyasi vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı.
Belə bir şəraitdə xalqı arxasınca aparmağa
Azərbaycanın özü qədər əbədi
qadir olan liderə, dövlət idarəçiliyində zəngin
təcrübəsi, biliyi olan nüfuzlu ictimai-siyasi
xadimə böyük ehtiyac var idi.
1969-cu ildə də buna oxşar şərait yaranmışdı. O vaxt da respublikamız ağır vəziyyətə
düşəndə, iqtisadi sahədə tənəzzülə uğrayanda,
Ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci
keçmiş ittifaq tərkibindəki müttəfiq respubli- illərinin sonlarında isə Cəlilkənd və Dəmirçi bu partiya çox qısa bir müddətdə nəinki
kəndlərində
bu
cür
peşə
təhsili
müəssisələri
ölkədə, hətta bütün regionda ən güclü təşkilata ilin avqust ayında Naxçıvan Muxtar Respubkalar arasında geridə qalanda Ulu Tanrı dahi
likasına səfəri çərçivəsində Şərur rayonunda
çevrilmişdir.
şəxsiyyət Heydər Əliyevi xalqın xilaskarı yaradılmışdır.
Həmin illərdə ittifaqın nüfuzlu ali məkBu gün qürur hissi və fəxrlə deyirik ki, da olmuş, rayon sakinləri ilə görüşmüşdür.
kimi yetirmişdir.
Kommunist rejiminin məhdudiyyətlərinə təblərinin məzunu olan 100 nəfərə qədər bu əsl xalq partiyasının ilk rayon təşkilatı Həmin görüşdə ulu öndərimiz Heydər Əliyev
baxmayaraq, görkəmli dövlət xadimi Heydər şərurlu gənc xalq təsərrüfatının müxtəlif sa- 1993-cü il yanvarın 23-də Yeni Azərbaycan demişdir: “Şərur rayonu həm ərazisinə, həm
Əliyevin millətsevərlik nümayiş etdirməsi, hələrində çalışmışdır. Ümumtəhsil məktəb- Partiyasının əbədiyaşar lideri Heydər Əliyevin iqtisadi potensialına, həm də əhalinin sayına
milli adət-ənənələrimizin qorunub saxlanıl- lərinin şəbəkəsi ildən-ilə genişləndirilmişdir. iştirakı ilə məhz Şərurda yaradılmışdır. Dahi görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən
ması və inkişafı yolunda qətiyyətli addımlar Ümummilli lider Heydər Əliyevin qayğısı şəxsiyyət Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur böyük rayonudur, həmişə Naxçıvan Muxtar
atması xalqda gələcəyə böyük ümid yarat- ilə Şərur rayonunda hər il 2-3 yeni məktəb Rayon Təşkilatının təsis konfransındakı çı- Respublikasında özünün bu qabaqcıl rolunu
mışdı. SSRİ-nin sərt idarəçilik rejimində binası tikilib istifadəyə verilmiş, ümumtəhsil xışında torpaqlarımızın işğalının genişləndiyi, göstəribdir və bu gün də göstərir. Mən arzu
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi Konsti- müəssisələrinin maddi-texniki bazası iqtisadiyyatın get-gedə iflic vəziyyətə düşdüyü, edirəm ki, siz gələcəkdə də öz işlərinizi daha
ölkənin parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə da yaxşılaşdırasınız. Şərur rayonunun imtusiyada təsbit olunması gələcək müstəqil- möhkəmləndirilmişdir.
Səhiyyənin, mədəniyyətin inkişafına gös- qaldığı vaxtda Yeni Azərbaycan Partiyasının kanları böyükdür. Burada yaxşı torpaqlar
liyimizin əsasını qoyan qəti və inamlı addım
idi. Xüsusilə bundan sonra dövlət idarələ- tərilən diqqət ötən əsrin 70-80-ci illərində ra- yaranmasının zərurət olduğunu bir daha bəyan var, çox fədakar insanları, sizlər varsınız.
rində, hakimiyyət dairələrində azərbaycanlı yonda mərkəzi xəstəxananın, bir neçə sahə etmiş və rayon təşkilatı üzvlərinin bu ağır Arzu edirəm ki, buranı daha da abadlaşdıkadrlara böyük üstünlük verilməsi, milli xəstəxanasının, mədəniyyət sarayının, musiqi problemlərin aradan qaldırılması üçün parti- rasınız, gözəlləşdirəsiniz və iqtisadiyyatınızı
hərbçi kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət məktəbinin, mərkəzi kitabxananın, kənd ki- yanın fəaliyyətində yaxından iştirak edəcək- daha da inkişaf etdirəsiniz”.
Artıq ulu öndərin arzuları çin olmuşdur.
yetirilməsi, gənclərin SSRİ-nin müxtəlif tabxanalarının, klubların tikilib əhalinin xid- lərinə əmin olduğunu bildirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon
respublikalarındakı ali təhsil müəssisələrində mətinə verilməsi ilə nəticələnmişdir. Həmin
dövlət hesabına oxumağa göndərilməsi, illərdə həm də bölgədə yeni rabitə evi, böyük Təşkilatı qısa müddətdə təşkilatlanmış və Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun
Azərbaycanda hərbi məktəbin yaradılması çörək zavodu, mərkəzi univermaq və sair kəndlərdə, idarə, müəssisə və təşkilatlarda diqqət və qayğısı ilə son 18 ilə yaxın bir
müdrik rəhbər Heydər Əliyevin millətinə, saymaqla bitməyən digər obyektlər də fəa- ərazi ilk partiya təşkilatları yaranmaqla par- dövrdə muxtar respublikanın hər yerində,
eləcə də Şərur rayonunda həyata keçirilən
xalqına, Vətəninə nə qədər böyük məhəbbətlə liyyətə başlamışdır. 1905-ci ildən fəaliyyət tiyanın sıraları genişlənmişdir.
Yarandığı vaxt Yeni Azərbaycan Partiyası böyük quruculuq tədbirləri, yaradılan ictibağlı olmasından xəbər verirdi. Bu illər ər- göstərən dəmiryol vağzalının yerində yeni
zində uzaqgörən şəxsiyyət Azərbaycanın vağzal binası, rayonda suvarma qurğuları ti- Şərur Rayon Təşkilatının 34 ərazi ilk təşkila- mai-siyasi sabitlik xalqa olan bağlılığın,
elmi və böyük iqtisadi potensialını yarat- kilmiş, yollar çəkilmiş, körpülər salınmışdır. tında 3 min nəfərə yaxın üzv var idi ki, bu dövlətə və Heydər Əliyev ideyalarına sədamışdır. Beləliklə, Azərbaycanda gələcək Bu gün rayon mərkəzinə gözəllik verən hün- üzvlərin 12 faizini qadınlar, 17 faizini isə qətin bariz nümunəsidir. Şərur rayonunda timüstəqilliyin möhkəm bazasının əsası dürmərtəbəli yaşayış binalarının da birincisi gənclər təşkil edirdi. Yeni Azərbaycan Parti- kilən kənd mərkəzləri, xəstəxanalar, məktəblər,
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə yasının ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi mədəniyyət müəssisələri, rabitə evləri, körpülər,
qoyulmuşdur.
Həmin illərdə respublikamızda hərəkətə birinci rəhbərliyi dövründə tikilmiş və bu iş islahatların reallaşmasında əhəmiyyətli rol çəkilən asfalt yollar, qurulan nasos stansiyaları
oynadığını, bu baxımdan əsl xalq partiyası və digər sosial obyektlər biz Yeni Azərbaycan
gətirilən potensial Şərur rayonunun da hərtərəfli davam etdirilmişdir.
Respublika rəhbəri tərəfindən aqrar sahənin olduğunu dərk edənlər hesabına partiya üzv- Partiyası üzvlərində böyük iftixar hissi yaradır.
inkişafına təkan vermişdir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin göstərişi ilə geniş üzüm plantasiyaları inkişafına göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi lüyünə daxil olmaq istəyənlərin sayı get-gedə Məhz bu görülən əzəmətli işlər Yeni Azərvə meyvə bağları salınmış, istehsal olunan idi ki, rayonda hər il 100 min tondan çox artmışdır. Xalqın istəyi, sadəcə, Yeni Azər- baycan Partiyasının nüfuzunun daha da artməhsulun ilkin emalı üçün 6 Şərab Zavodu, üzüm, xeyli taxıl, tütün, meyvə, bostan-tərəvəz baycan Partiyasına daxil olmaq, onun üzvü masında əsas rol oynamış, onu, sözün əsl
kimi qurmaq, yaratmaq yox, həm də görkəmli mənasında, xalqın partiyasına çevirmişdir.
o vaxtadək keçmiş SSRİ-də analoqu olmayan məhsulları istehsal olunurdu.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində xalqımız dövlət xadimi Heydər Əliyevin ətrafında sıx
Bu il ölkəmizdə prezident seçkiləri keçiKonserv Zavodu, Yağ-Pendir Zavodu tikilmiş,
müstəqillik
əldə
etdikdən
sonra
ölkədə
sərişbirləşmək idi. Hazırda Yeni Azərbaycan Par- riləcəkdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının preDəmir-Beton Konstruksiyaları Zavodu, qumçınqıl emalı müəssisələri, Radiozavod, As- təsiz rəhbərlərin yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində tiyası Şərur Rayon Təşkilatı öz sıralarında zidentliyə namizədi yenə də partiyamızın
faltzavod fəaliyyətə başlamışdır. Şərur rayo- günü-gündən dərinləşən siyasi, iqtisadi, sosial 63 kənd, 65 məktəb, 34 idarə və müəssisə Sədri, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevdir.
Klassik fəlsəfi fikir sahiblərindən biri denunda irili-xırdalı iyirmidən artıq istehsal və mənəvi böhran yaranmışdı. Xalq bu böh- ərazi ilk təşkilatlarında 10 min 472 nəfəri
müəssisəsi tikilmişdir. Yetmişinci illərin son- ranın qarşısının alınması, hakimiyyətdəki boş- birləşdirir. Partiya üzvlərinin 2 min 834 nəfəri, mişdir: “Siyasətdə böyük insanlar o kəslərdir
larında 150 milyon kubmetr tutumu olan Ar- luğun aradan qaldırılması, xalqın qırılmış yəni 27 faizi qadınlardan, 3 min 714 nəfəri, ki, keçmişin hazırladığı və meydana gələcək
paçay Su Anbarının və bu anbardan qidalanan inamının özünə qaytarılması üçün müdrik yəni 35,4 faizi gənclərdən ibarətdir. Təşkila- ehtiyacları, hadisələri qabaqcadan görürlər
sağ və sol sahil kanallarının istismara verilməsi şəxsiyyət, dahi rəhbər Heydər Əliyevə üz tımızın üzvləri Heydər Əliyev yolunun da- və getmək lazım gələn yolu göstərirlər”. Əmiilə 40 min hektardan artıq torpaq sahəsinə tutdu. Müdrik xalqımız yaxşı bilirdi ki, ölkəni vamçısı və onun ideyalarının daşıyıcısı vəzi- nik ki, hələ uzun onilliklər cənab İlham Əliyev
bu xaos girdabından yalnız ümummilli lider fəsini şərəflə yerinə yetirir, rayonun sosial- xalqımızın getməli olduğu ən düzgün yolun
yeni həyat verilmişdir.
iqtisadi həyatının bütün sahələrində uğurlu – Heydər Əliyev yolunun daim önündə irəliXalq təsərrüfatının artan tələbatının ödə- Heydər Əliyev xilas edə bilər.
O
dövrdə
Naxçıvanda
neft
lampasının
işıfəaliyyət göstərir, layiqli nəticələr əldə etməyə ləyəcək və ölkəmizi inamla işıqlı sabahlara
nilməsi üçün ali təhsili olan peşəkar mütədoğru aparacaqdır.
xəssislərin yetişdirilməsi diqqət mərkəzində ğında çalışaraq xalqına xidmət edən liderin çalışırlar.
ziyasına
çox
böyük
ehtiyac
var
idi.
Xalq
saxlanılmaqla yanaşı, ixtisaslı texniki işçilərin
eləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin yaratdığı ümumxalq partiyasında
hazırlanması üçün də ulu öndərin göstərişi bilirdi ki, 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələrindən
İlham Əliyev missiyası uğurla davam etdirilir. Bu missiya isə əsasını xalqımızın
ilə genişmiqyaslı işlər görülmüşdür. 1971-ci dərhal sonra Moskvada, necə deyərlər, Kremlin böyük oğlu Heydər Əliyevin qoyduğu nailiyyətlərin, milli inkişaf strategiyasının daha
ildə Şərur rayonunun Aşağı Yaycı kəndində qulağının dibində Mixail Qorbaçovun qaniçən genişmiqyaslı davamıdır. Demək, Yeni Azərbaycan Partiyası hələ uzun onilliklər
texniki-peşə məktəbi yaradılmış, dörd il sonra siyasətini lənətləyən, Naxçıvana qayıdandan xalqımızın yeganə etimad ünvanı olaraq hakim siyasi təşkilat statusunu saxlayacaq!
bu məktəb Şərur şəhərində geniş ərazini sonra mühasirədə olan muxtar respublikanı Bunu təmin etmək isə bizim ulu öndər Heydər Əliyev qarşısında ən müqəddəs vətəndaşlıq
tutan, müxtəlif maşın və mexanizmlərlə, ava- məhrumiyyətlərdən xilas edən dahi rəhbər borcumuzdur!
danlıqlarla, əyani tədris vəsaitləri ilə təmin Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəƏmir BABAYEV
edilmiş yeni texniki-peşə məktəbi şəhərciyində qilliyini qoruyub saxlaya biləcək yeganə
Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon Təşkilatının sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı
fəaliyyətə başlamışdır. Ötən əsrin 70-ci siyasətçidir. Bu həqiqətləri dərindən dərk
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1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması xalqımızın həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 aylıq fəaliyyəti
dövründə xalqımızın milli mənlik
şüurunu özünə qaytarmış, onun
öz müqəddəratını təyin etməyə
qadir olduğunu nümayiş etdirmişdir. Beləliklə, xalqımız istiqlalın
nə demək olduğunu hiss etmiş,
onun şirinliyini dadmışdır.
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə
qəbul edilmiş “İstiqlal Bəyannaməsi”ndən – “Əqdnamə”dən də göründüyü kimi, bu möhtəşəm tarix
xalqımızın müstəqillik amalını daha
da gücləndirmiş, onu heç vaxt ölməyə qoymamışdır.
XX əsrin sonunda yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan öz
suverenliyini qoruyub saxlamağı ba-

carmışdır. Ümummilli lider Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin
qorunması üçün qətiyyətli tədbirlər
görmüş, ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etmişdir. Ulu
öndər Heydər Əliyev şah əsəri olan
müasir müstəqil Azərbaycanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi
elan etmiş, onu sürətli inkişaf yoluna

çıxarmışdır.
Şərqdə ilk demokratik respublika
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
XX əsrin sonunda yenidən istiqlaliyyətinə qovuşan müstəqil Azərbaycanın
şərəfli tarixində böyük mərhələnin
başlanğıcını qoymuşdur. Xalqımız
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yarandığı bu şərəfli tarixi – 28 Mayı

“Respublika Günü” kimi bayram edir.
Dünən Naxçıvan şəhərindəki
Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılmasının 95
illiyi münasibətilə konsert olmuşdur.
Konsert proqramında Naxçıvan
Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin İnstrumental Ansamblının

müşayiəti ilə Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsi və Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası solistlərinin ifaları alqışlarla qarşılanmışdır. Azərbaycan
Respublikasının əməkdar artisti Gülyanaq Fərzəliyevanın, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının əməkdar
artistləri Hünər Əliyevin, Mübariz
Əsgərovun, Azər Cəfərlinin, Xatirə
Səfərovanın, Tural Nəcəfovun, ifaçılardan Ədalət Hüseynovun, Səyavuş Nəcəfovun, Vüsal Dünyamalıyevin, Zülfüqar Mahmudovun,
Əli Davudinin, Arzu Fərzəliyevin,
Sultan Səfərovun və başqalarının
ifasında səslənmiş bəstəkar və xalq
mahnıları tədbir iştirakçılarında xoş
ovqat yaratmışdır.
Həmin gün muxtar respublikanın
bütün rayon mərkəzlərində də 28
May – Respublika Gününə həsr olunmuş konsertlər təşkil edilmişdir.
Xəbərlər şöbəsi

3
çıvanda həyata keçirilən işləri yüksək səviyyədə
qiymətləndirməsini, bu səhiyyə ocağının kollektivi
ilə səmimi söhbətini poliklinikanın kollektivi
indi xoş xatirə kimi xatırlayır.
Bu gün 66 min 214 nəfər 18 yaşdan yuxarı
Naxçıvan şəhərinin sakinlərinə ixtisaslı tibbi
xidmət göstərən poliklinikanın altımərtəbəli binasında yüksək keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Foyedə
akademik Zərifə xanım Əliyevanın büstü qoyulmuş, həyat və fəaliyyətini əks etdirən maraqlı
fotolar, həmçinin tanınmış insanların görkəmli
oftalmoloq-alim haqqında söylədikləri fikirlər
yer almışdır. Bu guşədə olan Zərifə xanım Əliyeva
haqqında kitablar da böyük maraq doğurur.
Binanın zirzəmi qatı ilə birlikdə beş mərtəbəsində poliklinika yerləşir. Poliklinikada iki terapiya, cərrahiyyə, rentgen, laboratoriya, ümu-

N

övbwti yazıma başlamaq üçün bwzi Kitabları vwrwqlwyirwm. “Yükswk wqidw”
kitabında maraqlı bir Şwrq mwswli ilw qarşılaşıram. “Yaxşı hwkim yalnız
yaxşı hwkimdirsw, ondan yaxşı hwkim olmaz. ...Cwmiyywtin wn şairanw vw gülwrüzlü
şwxsiyywtlwri olmaqla onlar hwvwslwndirir, fwrwhlwndirir vw nwciblwşdirirlwr”. Hwqiqwtwn
dw, gözwl deyimdir. Hamımıza mwlum olan faktdır ki, hwkimin hansısa tibbi avadanlıqlar vasitwsilw müayinwsindwn öncw onun davranışı, baxışı, sözü-söhbwti qarşısındakı insanın sağalmasına swbwb olmalıdır; insanlara xoş olan nwlwrisw xatırlatmalıdır; insanlarda inam yaratmalıdır. Elw böyük şwfa ocaqlarının orta wsrlwrdw
mwşhur twbiblwrin vw müqwddwslwrin adı ilw bağlanılması wnwnwsi dw buradan
meydana çıxmışdı. Orta wsrlwrdw dövrünün görkwmli tibb alimlwri olmuş şwxslwrin
yaşadıqları mwnzillwrin vw yaxud mwzarlarının sonrakı tarixi dövrlwrdw müqwddws
ocaq vw ziyarwtgahlara çevrilmwsi ilw bağlı twkcw ölkwmizdw onlarla fakt mövcuddur.

İnsan kimi həyat yoluna, tibb sahəsi mütəxəssisi
kimi peşə fəaliyyətinə, alim kimi elmi əsərlərinə
dərin bələd olan insanların – Zərifə xanım
Əliyevanın müasirlərinin də bu gözəl insanı xarakterizə edərkən önə çəkdikləri ən mühüm cəhətlərdən biri budur. Onun davranışı, mehribanlığı
çalışdığı tibb ocaqlarına üz tutan xəstələr üçün
bir müalicə olub. Elə bu səbəbdəndir ki, bu gün
ölkəmizin bir neçə ən böyük şəfa ocaqları, tibbi
elmi-tədqiqat mərkəzləri məhz görkəmli alim,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın adını daşıyır.
Bu məkanlar içərisində isə Akademik Zərifə
Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının
xüsusi yeri var. Ambulatoriyadan ən müasir tələblərə cavab verən poliklinikaya qədər inkişaf
yolu keçmiş bu şəfa ocağının tarixi XX əsrin
20-ci illərindən başlayır. Məlum olduğu kimi,
1920-ci ilin iyul ayının 28-də Naxçıvanda Sovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra ilk tədbirlərdən
biri kimi inqilab komitəsinin dekreti ilə səhiyyə
komissarlığı yaradılmışdır. Elə həmin ildə də
Naxçıvan Şəhər Xəstəxanası açılmışdır. Səhiyyə
xidmətinə, ilk növbədə, diqqət yetirilməsinə
səbəb 1918-1920-ci illərdə erməni quldur dəstələri
tərəfindən törədilən qırğınlar, aclıq və səfalət
nəticəsində sürətlə yayılmaqda olan yoluxucu
xəstəliklərin qarşısını almaq olmuşdur. 1921-ci
ildə Naxçıvan Şəhər Xəstəxanasının nəzdində 5
ştatdan ibarət Naxçıvan Şəhər Ambulatoriyası
yaradılmışdır. 1930-cu ildən isə ambulatoriya
şəhər xəstəxanasının nəzdində mərkəzi polikli-

nikaya çevrilmişdir. 1972-ci ildən poliklinika
şəhər xəstəxanasından ayrılaraq Naxçıvan Şəhər
Poliklinikası adı ilə sərbəst fəaliyyətə başlayır.
O zaman Naxçıvan Şəhər Poliklinikası bir vaxtlar
Araz-Türk Respublikası hökumətinin fəaliyyət
göstərdiyi, hazırda isə Cəmşid Naxçıvanskinin
ev-muzeyinin yerləşdiyi binada fəaliyyətini davam
etdirir. 1986-cı ildə uşaq bağçası üçün tikilən
binada yenidənqurma işləri aparıldıqdan sonra
bina poliklinikanın istifadəsinə verilir. 1990-cı
ildən poliklinika görkəmli akademik Zərifə xanım
Əliyevanın adını daşıyır. 1999-cu ildə artıq fəaliyyətini kifayət qədər genişləndirmiş poliklinikanın binası əsaslı şəkildə təmir olunur, poliklinikanın foyesində isə tanınmış heykəltəraş Ömər
Eldarovun sənət əsəri olan akademik Zərifə
Əliyevanın büstü qoyulur. O zaman Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 75 illik yubileyində iştirak
edən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev poliklinikada yaradılan muzeyin və büstün
açılışı mərasimində şəxsən iştirak edir.
2012-ci il uzun illər ərzində insanlara xidmət
edən bu səhiyyə müəssisəsinin tarixinə ən əlamətdar illərdən biri kimi düşmüşdür. Belə ki,
muxtar respublikamızın quruculuq xəritəsinə
yeni bir ünvan daxil olmuşdur. Akademik Zərifə
Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikası üçün
müasir standartlara cavab verən yeni bina istifadəyə verilmişdir. Binanın açılış mərasimində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin şəxsən iştirak etməsini və Nax-

Deyirlər ki, Naxçıvanda üç Şahtaxtı var. Biri
nə zamansa Eldənizlərin taxtının və xəzinəsinin
qorunaraq saxlanıldığı Əlincənin zirvəsindədir,
ikincisi Cəhri kəndi ərazisində Nadir şahın nə
zamansa qoşununa müraciət etdiyi məkandır,
üçüncüsü isə Kəngərli rayonunun ərazisində yerləşən Şahtaxtı kəndidir. Şahtaxtı kəndi İsmayıl
Xətainin şahlığa gedən yolda son qüdrətli qələbəsini
qazandığı yerdir. Başqa sözlə desək, Şərur döyüşündən sonra gələcək Səfəvi sarayının diplomatları
da, sərkərdələri də, mədəniyyət xadimləri də, təbibləri də bura yığışmışdı. Bəlkə, elə bu səbəbdəndir
ki, sonradan bu kiçik kənd Azərbaycana görkəmli diplomatlar, sərkərdələr,
həkimlər, ədiblər bəxş etdi. O insanlar isə bu kəndə əbədi bir şöhrət
gətirdilər. Şahtaxtılı diplomatlardan danışarkən ilk olaraq yada düşən
XX əsrin görkəmli diplomatı Behbud ağa Şahtaxtinski olsa da, görkəmli
ədib, azərbaycanlı kimliyi haqqında ilk mülahizələri mətbuata və ictimai
müzakirələrə çıxaran Məhəmməd ağa Şahtaxtlının da bir müddət diplomatik
korpuslarda tərcüməçi kimi fəaliyyəti haqqında bəzi məlumatlar var.
1846-cı ildə Şahtaxtıda anadan
olan Məhəmməd ağa Şahtaxtlının
Tiflis Klassik Gimnaziyasını bitirməsi, Almaniyanın Leypsiq Unversitetinin Tarix, fəlsəfə və hüquq fakültəsində, Fransanın məşhur Sorbon
Universitetinin Ali Təcrübi Təhsil
Mərkəzində təhsil alması, rus, alman,
fransız, ərəb, fars, yunan və türk
dilləri ilə yanaşı, qədim pəhləvi,
zənd və latın dillərini bilməsi onun
diplomatiya sahəsində fəaliyyətinə
imkan verən əsas amillər olmuşdur.
İndiyə qədər ədib haqqında yazılmış
kitablarda və məqalələrdə onun həyatının 1909-1912-ci illərdəki dövrü
diplomatik fəaliyyət dövrü kimi xa-

rakterizə edilmişdir.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki,
Məhəmməd ağa Şahtaxtlı daha əvvəl
mərkəz ofisi İstanbulda yerləşən
Beynəlxalq Ticarət Məhkəməsində
Rusiyanın daimi nümayəndəsi vəzifəsində çalışmışdır. O, nümayəndə
kimi Rusiya imperiyasını təmsil etməklə yanaşı, həm də Osmanlı imperiyasının o zamankı daxili vəziyyəti, ictimai-siyasi həyatı ilə yaxından
tanış olmuşdur. Bu dövrdə o həm
də ciddi surətdə tərcümə işi ilə
məşğul olmuş, Rusiyada Türkiyənin
səfiri vəzifəsində çalışmış generaladyutant Əhməd Şakir Paşanın “Müsəlman dünyasında Günəş tarixinin

milikdə, beş şöbə fəaliyyət göstərir. Burada oftalmoloq, nevroloji, ginekoloji, fizioterapiya,
stomatoloji, kardioloji, revmatoloji, ultrasəslə
müayinə, LOR, travmatoloji, yoluxucu xəstəliklər,
profilaktik müayinə və herontoloji kabinetlər
vardır. Poliklinikanın binasında aptek, bufet,
iclas zalı və sinif otaqları da yaradılmışdır.
Poliklinikada hazırda 30 həkim, 56 tibb işçisi
insanların sağlamlığının qayğısına qalır. Bu səhiyyə müəssisəsinin kollektivi poliklinika ilə yanaşı, evlərdə də tibbi xidmət işini təşkil edir. Poliklinikanın kollektivi əhali arasında səhiyyə
maarifi işinin aparılmasını da diqqətdə saxlayır.
Səhiyyə müəssisəsində Naxçıvan şəhərində yaşayan 1941-1945-ci illər müharibəsi əlillərinə,
Azərbaycan Vətən müharibəsi əlillərinə, şəhid
ailələrinə, qaçqın və məcburi köçkünlərə, ahılyaşlı
vətəndaşlara, I və II qrup əlillərə xüsusi diqqət
və qayğı göstərilir. Poliklinikanın baş həkimi
Xuraman Hacızadə deyir ki, səhiyyə ocağının
xidmətindən istifadə edən vətəndaşlar müalicə
ilə yanaşı, pulsuz dərmanlarla da təchiz edilirlər.
Kollektiv əhalinin sağlamlığının qorunması üçün
əlindən gələni əsirgəmir. Hər bir tibb işçisi
görkəmli bir şəxsiyyətin, dünya səviyyəli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın
adını daşıyan bu səhiyyə ocağında çalışması ilə
qürur duyur və bunun məsuliyyətini dərk edir.
Həqiqətən də, düşündükdə bir daha əmin
olursan ki, burada çalışan insanlar böyük məsuliyyət
daşıyırlar. Çünki poliklinikaya üz tutan insanlar
təkcə müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilmiş
yaraşıqlı binaya deyil, həm də o böyük adın –
ZƏRİFƏ ƏLİYEVA adının şəfa işığına üz tuturlar.
Həkim adının böyüklüyünə üz tuturlar. Elə görkəmli
akademik Zərifə xanım Əliyevanın öz sözləri ilə
desək: “Müalicə və diaqnostikanın texniki təminatı
nə qədər mükəmməlləşsə də, həmişə olduğu
kimi, insan sağlamlığı keşiyində duran canlı
həkim əsas yeri tutur. Təbabət gündən-günə inkişaf edir, o, dəyişməyə, yeniləşməyə bilməz, yeganə dəyişməyən həkimin qarşısında duran
yüksək mənəvi etik, peşəkarlıq tələbləridir”.

Naxçıvan Dövlət Universitetində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA)
İnformasiya Texnologiyaları
İnstitutunun alim və mütəxəssislərinin distant təhsil sistemi vasitəsilə Naxçıvanda
təhsil alan doktorant və dissertantlar üçün “İnformatika”
fənninin yaz semestri üzrə
növbəti onlayn mühazirəsi
olmuşdur.
Mühazirə başlanmazdan əvvəl
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
elmi işlər üzrə prorektoru, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Anar Kazımov çıxış edərək
yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsində, dünyanın nüfuzlu
universitetləri ilə genişmiqyaslı
əlaqələrin qurulmasında, bilik
və təcrübə mübadiləsinin aparılmasında distant təhsil sisteminin mühüm rolundan bəhs etmişdir. Prorektor ulu öndər
Heydər Əliyevin təhsil siyasətinin uğurlu davamçısı, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən qəbul edilən Dövlət
proqramlarının təhsilin qabaqcıl
texnologiyalar əsasında inkişaf
etdirilməsinə, keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyaya xidmət etdiyini vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, bu gün Azərbaycanda
müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə böyük önəm
verilir.
Sonra AMEA-nın İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutunun elmi
işçisi, texnika elmləri doktoru
Ramiz Alıquliyevin “Elmmetriya:
mövcud vəziyyəti, imkanları və
inkişaf perspektivləri” mövzusunda mühazirəsi dinlənilmişdir.
Mühazirəçi elmmetriya anlayışına
aydınlıq gətirmiş, Azərbaycanda
bu sahədə mövcud reallıqlardan
bəhs etmişdir.
Mühazirə başa çatdıqdan sonra doktorant və dissertantları
maraqlandıran suallar ətraflı
cavablandırılmışdır.
Qeyd edək ki, onlayn bağlantıda doktorant və dissertantlarla
yanaşı, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə maraqlanan magistrant və tələbələr də
iştirak etmişlər.

Naxçıvanlı diplomatlar
hesablanması” traktatını rus dilinə
tərcümə edərək çap etdirmişdir. Akademik İsa Həbibbəyli “Məhəmməd
ağa Şahtaxtlı: taleyi və sənəti” adlı
kitabdakı “Məhəmməd ağa Şahtaxtlı:
tale yolları və xidmətləri” adlı məqaləsində yazır ki, ədibin Əhməd
Cevdət Paşanın İslam dininin tarixinə
dair əsərini rus dilinə tərcümə etməsi
haqqında da məlumatlar vardır.
M.Şahtaxtlının İstanbulda yerləşən
Beynəlxalq Ticarət Məhkəməsində
Rusiyanın daimi nümayəndəsi vəzifəsindəki fəaliyyəti dövrü XIX əsrin
80-ci illərinin sonuna təsadüf etmişdir.
1907-ci ildən etibarən M.Şahtaxtlının siyasi fəaliyyətində yeni
bir dövr başlamışdı. Həmin il keçirilən seçkilər zamanı İrəvan quberniyasından Dövlət Dumasına deputat
seçilən Məhəmməd ağa bu dövrdə
siyasi burulğanlar ərəfəsində olan
Rusiyanın ictimai-siyasi həyatını
yaxından izləmiş, eyni zamanda
təmsil etdiyi yurdun insanlarını cəsarətlə müdafiə etmişdir.
1909-1912-ci illərdə isə o, Rusiya
imperiyasının Türkiyədəki səfirliyində tərcüməçi-jurnalist kimi çalışmışdır. Bu dövrdə diplomatik korpus əməkdaşı olmanın verdiyi üstünlükləri düzgün dəyərləndirməklə
M.Şahtaxtlı Osmanlı imperiyasının

ildə yenidən bir müddət diplomatiya
sahəsində tərcüməçi kimi çalışmışdır. Şövqü Novruzovun “Şərqirus”un çağırışı” kitabında yazdığına
görə, o, 1915-ci ildə bir müddət
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin
Şərq şöbəsinə başçılıq etmişdir. Lakin sonrakı dövrdə aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, əslində,
Məhəmməd ağa Şahtaxtlı Rusiya
Xarici İşlər Nazirliyi strukturunda
7-ci dərəcəli tərcüməçi kimi çalışmışdır. 1917-ci ilə qədər bu strukturda çalışan Məhəmməd ağa həmin
il təqaüdə çıxmışdır. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövründə, əsasən, qəzetçilik və təhsil sahələrində
fəaliyyət göstərən ədib Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman Nərimanovun
xüsusi işlər üzrə müşaviri kimi çalışmış və akademik İsa Həbibbəylinin yazdığına görə, Bakıda Şərq
xalqları qurultayının keçirilməsinin
əsas təşkilatçılarından biri olmuşdur.
1931-ci il dekabr ayının 12-də
anadan olan Məhəmməd ağa Şahtaxtlının məzarının yerinin məlum
olmaması da ədibin diplomatik
fəaliyyəti qədər maraq doğuran
məsələlərdəndir.
Səhifəni hazırladı: - Elnur KƏlBizADƏ

bir sıra dövlət rəsmiləri ilə əlaqələr
yaratmış, onlardan müxtəlif məsələlərlə bağlı fikirlərini öyrənmiş,
eyni zamanda müsahibələr hazırlayaraq Rusiyaya – imperiya mərkəzinə göndərmişdir. Belə yazılardan
biri 1908-ci ildə “Russkoe slovo”
qəzetində dərc edilən Osmanlı imperiyasının dini işlər naziri Şəmsəddin
bəylə müsahibəsi olmuşdur. Bu dövrdə bir sıra hərbi-siyasi əsərlərin və
sənədlərin tərcüməsi ilə də məşğul
olan Məhəmməd ağa Şahtaxtlının
ən ciddi tərcümələrindən biri Osmanlı
ordusunun baş komandanı Muxtar
paşanın yazdığı “Anadoluda 18771878-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsinin tarixi”dir. Tarixçi alim Musa
Quliyevin verdiyi məlumata görə,
bu əsərin tərcümə olunmuş hissələri
1913-1916-cı illərdə Rusiyanın “Hərbi tarix jurnalı”nda çap edilmişdir. Jurnalın 1913-cü ildə çıxan IV, 1914-cü
ildə çıxan I – IV, 1915-ci ildə çıxan
II və IV, 1916-cı ildə çıxan I və II
saylarında tərcümələr hissələrlə verilmişdir. Lakin sonrakı dövrdə jurnalın fəaliyyətini dayandırması nəticəsində əsərin tam nəşri mümkün
olmamışdır.
Türkiyədən qayıtdıqdan sonra
Məhəmməd ağa Şahtaxtlı 1915-ci
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Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təşkilatçılığı
ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində çalışan müxtəlif ixtisaslı müəllimlər üçün
“Ağıllı lövhə” proqramı üzrə kurs
təşkil edilmişdir.
İlk məşğələsinə 11 may 2013-cü
il tarixdə başlanılan və Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun auditoriyasında hər həftənin şənbə günü keçilən
kurs məşğələlərini institutun ali təhsilli
kompyuter mühəndisləri Səminə Rüstəmova və Kəmalə İbrahimova tədris
edirlər. 60 saatdan ibarət məşğələlərin
iyun ayının 1-dən sonra, ardıcıl olaraq,
həftənin üç günü ərzində keçilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Kursun təşkilində əsas məqsəd
elektron lövhənin geniş imkanlarından istifadənin öyrədilməsindən və
ümumtəhsil məktəblərində təcrübi
şəkildə tətbiqindən ibarətdir.
Bu kursda verilən mühüm biliklərdən biri də siniflərarası və məktəblərarası onlayn və ya şəbəkə bağlantılarının uğurla aparılmasıdır.
Kursdan sonra ixtisas müəllimləri
internet-şəbəkə imkanları daxilində
respublikanın və dünyanın müxtəlif
təhsil müəssisələri ilə canlı bağlantı
yaratmaq imkanı əldə edə biləcəklər.
Eyni zamanda “Ağıllı lövhə” proqramının köməyi ilə müəllim dərsləri
nəzəriyyədən praktikaya yönəldə və
keçilən mövzunun videogörüntülərini
nümayiş etdirə bilir.
Qeyd edək ki, sözügedən proqram üzrə kurs məşğələlərinə gələcəkdə muxtar respublikanın bütün
ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin cəlb olunması nəzərdə
tutulmuşdur.

1 iyun – Uşaqları Beynəlxalq
Müdafiə Günü ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və
Turizm nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə uşaqlar üçün ekskursiya
təşkil olunmuşdur.
Sağlamlıq imkanları məhdud,
hər iki valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş
və aztəminatlı ailələrin uşaqlarından
ibarət ekskursiya iştirakçıları əvvəlcə
Heydər Əliyev Muzeyinə gəlmiş,
burada ulu öndər Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyəti haqqında onlara
geniş məlumat verilmiş, uşaqlar
eksponatlarla tanış olmuşlar. Sonra
uşaqlar Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə, Möminə xatın türbəsinə,
Açıq Səma Altında Muzeyə gəlmiş,
onlara bu obyektlər barədə ətraflı
məlumat verilmiş, Naxçıvan Dövlət
Film Fondunda “Biz qayıdacağıq”
adlı film göstərilmişdir.
Ekskursiya çərçivəsində “Gənclik kafesi”ndə uşaqlara çay süfrəsi
açılmış və hədiyyələr verilmişdir.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

Heydər Əliyev
Uşaq-Gənclər
Yaradıcılıq Mərkəzində 1 iyun –
Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə
Günü münasibətilə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət
göstərən məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrinin
uşaqları arasında keçirilən “Milli dəyərlərimiz – uşaqların aləmi
ilə” mövzusundakı müsabiqəyə
dünən yekun vurulmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan
Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqə uşaqlar arasında milli intellekt səviyyəsinin yüksəldilməsi, milli dəyərlərimizin yaşadılması yolunda təbliğat işinin gücləndirilməsi, milli
dəyərləri uşaqlara ətraflı şəkildə
izah etmək, mənimsətmək, kiçikyaşlı uşaqların Vətənə məhəbbət,
böyüyə hörmət, milli dəyərlərə
bağlılıq ruhunda formalaşmasının
təbliğini gücləndirmək məqsədini
daşıyırdı.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin

Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə İlham Əliyev
adına Olimpiya İdman Kompleksində 28 May – Respublika Gününə
həsr olunmuş qol güləşi idman növü

üzrə Naxçıvan Muxtar
Respublikası birinciliyi
keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı
Malik Hacıyev yarışı açıq
elan edərək idmançılara
uğurlar arzulayıb. Sonra
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndirilib.
Muxtar respublikada qol güləşi
idman növü ilə məşğul olanların idman ustalığının artırılması, idmançıların müxtəlif yarışlara hazırlıq
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi

və kütləviliyə nail olunması məqsədini daşıyan yarışda 9 çəki dərəcəsində 60 idmançı mübarizə aparıb.
Şəxsi birincilik uğrunda 60 kiloqram
çəkidə Mövlan Fərəcov, 65 kiloqram
çəkidə Hüseyn Cəfərov, 70 kiloqram
çəkidə Nurlan Muradov, 75 kiloqram
çəkidə Həsən Bayramov, 80 kiloqram
çəkidə Asiman Mehdiyev, 85 kiloqram çəkidə Xəyal Kərimov, 90 kiloqram çəkidə Pənah Əliyev və 90
kiloqramdan yuxarı çəkidə Anar Qasımov adlarını birincilər sırasına
yazdırıblar.
Qaliblər Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin diplom və hədiyyələri ilə
mükafatlandırılıblar.

1 iyun – Uşaqları Beynəlxalq
Müdafiə Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi Paralimpiya Federasiyası ilə birgə 18 yaşadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
arasında şahmat üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirmişdir. Babək
Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbində təşkil edilən tədbirə muxtar
respublikanın müxtəlif bölgələrindən
sağlamlıq imkanları məhdud 20 uşaq
qatılmışdı.
Birincilik başlanmazdan əvvəl
Naxçıvan Muxtar Respublikası Paralimpiya Federasiyasının sədr müavini Elçin Nəzərəliyev çıxış edərək
muxtar respublikamızda bu qəbildən
olan uşaqlara göstərilən dövlət qay-

ğısından danışmışdır. Bildirmişdir ki, son illər sağlamlıq
imkanları məhdud olan uşaqların istedad və bacarıqlarının
üzə çıxarılması, bu keyfiyyətlərin düzgün istiqamətləndirilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlər sağlamlıq
imkanları məhdud olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya
olunmasında mühüm rol oynayır.
Birinciliyin hakimi Zakir Quliyev
yarışın şərtləri barədə məlumat verdikdən sonra şahmat həvəskarları öz
güclərini sınamışlar. Yarışın nəticələrinə görə, Babək rayonunun təmsilçisi Hüseyn Mirzəyev birinci, Şərur
rayonunun təmsilçisi Orxan Şəfiyev

ikinci, Naxçıvan şəhərinin təmsilçisi
Təyyar Hüseynov üçüncü yerlərə
layiq görülmüşlər.
Qaliblərə Naxçıvan Muxtar Respublikası Paralimpiya Federasiyasının qiymətli hədiyyələri, yarış iştirakçılarına mükafatlar verilmişdir.
- Səbuhi HƏSƏNOV

“Naxçıvan” ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, еlmi-publisistik jurnalının bu günlərdə işıq üzü
görən növbəti, 26-cı nömrəsi
tanınmış şair, dramaturq və
publisist İslam Səfərlinin 90
illik yubileyinə həsr еdilib.
İslam Səfərlinin həm həyatını,
həm də çoxşaxəli yaradıcılığını
əhatə edən yeni nəşrin ilk səhifələrində Naxçıvan Muxtar Rеspublikası
Ali Məclisi Sədrinin “İslam Səfərlinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” 18 yanvar 2013-cü il tarixli Sərəncamı və həmin sərəncamla
təsdiq olunmuş Tədbirlər Planı dərc
edilmişdir.
“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya
Birliyində 400 tirajla çap olunan
jurnladakı məqalələrdə 51 il ömür
yaşamış şair-dramaturq İslam Səfərli
yaradıcılığının özünəməxsusluğu
önə çəkilir, əsərləri ilə ədəbiyyatımızın inkişafına layiqli töhfələr verən şairin poetik nümunələrinə ümumi nəzər salınır.
Naxçıvan Muxtar Rеspublikasının tanınmış alim və ziyalılarının
məqalələrinin yеr aldığı jurnalın
bu sayında akademik İsa Həbibbəylinin, AMEA-nın müxbir üzvü
Əbülfəz Quliyevin, professor Yavuz
Axundlunun, filologiya elmləri doktoru Adil Bağırovun, filologiya
üzrə fəlsəfə doktorları Xanəli Kərimlinin, Zülfiyyə İsmayılın və Ra-

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitki
mühafizə və karantin şöbəsi ilə Bitki Mühafizə Stansiyasının əməkdaşları
tərəfindən kartof əkinlərində zərərvericilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizə
tədbirlərinin aparılması davam etdirilir. Mütəxəssislər bu dəfə Şərur rayonunda olmuş, torpaq sahibkarları ilə görüşmüş və kartof sahələrinə
baxış keçirmişlər.
Baxışdan sonra aparılması zəruri olan kimyəvi mübarizənin əhəmiyyətindən
danışılmış və onun qaydaları sahibkarlara izah edilmişdir. Əkin sahələrində
müşahidə olunmuş xəstəlik və zərərvericilərə qarşı kimyəvi mübarizə
aparmaq üçün sahibkarlara çatdırılacaq preparatlar icra nümayəndələrinə
verilmiş, sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Xəbərlər şöbəsi

ØßÐÃ qapısı
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miz Qasımlının, sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru Ələkbər
Qasımovun,
pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru Kamal Camalovun, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Musa Quliyevin, habelə digər еlm
adamlarının məqalələri İslam Səfərli
yaradıcılığına yeni faktlarla işıq
salır.
“Romantik pafosdan lirizmə”,
“Nəğməkar şair ömrünün töhfələri”,
“Şerimizin İslam Səfərli zirvəsi”,
“İslam Səfərlinin şeirlərində yeryurd adlarının poetik imkanları”,
“İslam Səfərli şerində Naxçıvan”,
“İslam Səfərli yaradıcılığının poetik
qüdrəti”, “İslam Səfərlinin pyesləri
Azərbaycan səhnəsində”, “Düşüncələrini nəğmənin dili ilə ifadə edən
fenomen şair”, “Görkəmli şair-dramaturq İslam Səfərlinin nəsil şəcərəsi” və digər başlıqlı məqalələrdə
İslam Səfərlinin həyat yolu, çoxşaxəli ədəbi fəaliyyəti dolğun bir şəkildə oxuculara çatdırılır.
Qeyd edək ki, 295 səhifədən
ibarət nəşrdə “İslam Səfərlinin yaradıcılığından seçmələr” adı altında
orijinal ədəbi irs yaradan ədibin
30-dan çox şeri dərc olunub.

şöbə müdiri İsmayıl Gülməmmədov çıxış edərək muxtar respublikada
uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün
həyata keçirilən tədbirlərdən
danışmışlar.
Sonra müsabiqəyə start verilmişdir. Müsabiqədə 9 bağça iştirak
etmişdir. Müsabiqənin nəticələrinə
görə, Naxçıvan şəhər 3 nömrəli
uşaq bağçası birinci yerə layiq görülmüşdür. 7 nömrəli uşaq bağçası
ikinci, 11 nömrəli uşaq bağçası isə
üçüncü olmuşdur.
Müsabiqənin bütün balaca iştirakçıları təşkilatçılar tərəfindən
mükafatlandırılmışlar.

V və VII sinif şagirdlərindən
ibarət futbol komandaları arasında 2012-2013-cü dərs ilində
“Məktəbli kuboku” uğrunda yarışa yekun vurulmuşdur. Turnir
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə əvvəlcə bölgələr üzrə start götürmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə zona birinciliyində VII sinif
şagirdləri arasında Şərur şəhərindəki 2 nömrəli tam orta məktəbin komandası qalib olmuş və
Bakı şəhərində respublika mərhələsində iştirak etmək hüququ
qazanmışdır. Qeyd edək ki, ölkə
paytaxtında VII sinif şagirdlərindən ibarət 3 min komanda gücünü sınamışdır.
Yarışda Şərur komandası yüksək texnikalı oyun nümayiş etdirmiş, Naxçıvanda və Bakıda
keçirdiyi yarışların hamısında
qələbə qazanmışdır. Ümumiyyətlə, mütəxəssislər tərəfindən
şərurlu yeniyetmə futbolçuların
texniki və taktiki keyfiyyətləri
və fərdi oyundan kollektiv oyun
sisteminə keçid prosesi təqdir
olunmuşdur. Beləliklə, ölkə miqyasında VII sinif şagirdləri arasında keçirilən futbol yarışında
Şərur şəhər 2 nömrəli tam orta
məktəbin komandası çempion
olmuş və kuboka yiyələnmişdir.
Komandanı yarışlara Şərur
Rayon Uşaq-Gənclər İdman
Məktəbinin məşqçi-müəllimi,
“Arpaçay” futbol komandasının
baş məşqçisi Bilal Nağıyev və
onun köməkçisi Bəhruz Əsədli
hazırlamışlar.
Xəbərlər şöbəsi

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
rektorluğu və professor-müəllim heyəti
iş yoldaşları Əbülfəz Əzimliyə, anası
SƏRİYYƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Pedaqoji fakültəsinin professor-müəllim
kollektivi Bədən tərbiyəsi və idman
kafedrasının müəllimi Vidadi
Salmanova, əzizi
NİHADIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir
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və dərin hüznlə başsağlığı verir.
“Şərq qapısı” qəzetinin kollektivi qələm
yoldaşları Elman Məmmədova,
həyat yoldaşı
ƏMİNƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
“Şərurun səsi” qəzetinin kollektivi qəzetin
redaktoru Elman Məmmədova, həyat yoldaşı
ƏMİNƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Asim Yadigar, Hüseyn Əsgərov, Hüseyn
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Şəkərəliyev, İbrahim Yusifoğlu, Elxan
Yurdoğlu qələm yoldaşları Elman
Məmmədova, həyat yoldaşı
ƏMİNƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan şəhərindəki 2 nömrəli tam orta
məktəbin direktoru Sevil Salayeva və
məktəbin kollektivi iş yoldaşları Aytən
Novruzovaya, bibisi
HƏBİBƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

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