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Rəsmi xronika
İyulun 22-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev jurnalistlər üçün tikilmiş binada Milli Mətbuat
Günü münasibətilə mənzillərin paylanması mərasimində iştirak etmişdir.
Əvvəlcə dövlətimizin başçısı binanın texniki-iqtisadi göstəricilərini əks etdirən stendə baxdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşdü.
Milli Mətbuat Günü münasibətilə təbriklərini çatdıran dövlətimizin başçısı jurnalistlərə gələcək
fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Jurnalistlərə mənzil verilməsi təcrübəsinin ilk dəfə Azərbaycanda
tətbiq edildyini deyən Prezident İlham Əliyev burada gələcəkdə gözəl kompleksin yaradılacağını,
bu ərazidə yeni infrastruktur layihələrinin reallaşdırılacağını, ətrafın abadlaşdırılacağını söylədi.
Mənzil alan jurnalistlər arasında müxtəlif siyasi baxışlara malik insanların olduğunu vurğulayan
dövlətimizin başçısı dedi ki, bu bir daha göstərir ki, ölkəmizdə ayrı-seçkiliyə yol verilmir.
Cəmiyyətin inkişafında jurnalistlərin rolunun böyük olduğunu qeyd edən Prezident İlham
Əliyev ölkəmizdə azad jurnalistikanın fəaliyyət göstərdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı
demokratik cəmiyyətin inkişafında azad jurnalistikanın rolundan danışdı.
Sonra Prezident İlham Əliyev binanın istifadəyə verilməsini bildirən rəmzi lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyev jurnalistlər üçün inşa ediləcək növbəti binanın təməlqoyma mərasimində
iştirak etdi. Bu bina 17 mərtəbəli və 3 bloklu olacaqdır. Burada 1, 2, 3 və 4 otaqlı mənzillər istifadəyə veriləcəkdir. Bina bütün zəruri infrastrukturla təmin ediləcəkdir.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

“Cahan” Ticarət Kompleksində 350 mağazanın
fəaliyyət göstərəcəyi yeni korpus inşa olunur

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhaliyə
yüksək keyfiyyətli məhsullar təklif olunmaqla
nümunəvi xidmət etmək imkanlarına malik
müasir ticarət mərkəzləri tikilib istifadəyə verilir.
Belə müəssisələrdən biri də “Cahan” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Naxçıvan şəhərindəki
Ə.Əliyev küçəsində fəaliyyət göstərən “Cahan”
Ticarət Mərkəzidir.
Ticarət kompleksinin ikimər- dövlət maliyyə
təbəli əsas binasında və kom- dəstəyi göstərilpleksə daxil olan tikililərdə 228 mişdir. Cari ilin
ayından
standart ölçüyə malik ticarət ob- mart
yekti fəaliyyət göstərir. Hazırda kompleksin əraziburada 1500 nəfərdən çox işçi sində 8750 kvadçalışır. Kənd təsərrüfatı məhsulları ratmetr torpaq sabazarı isə 2000 satıcı üçün nə- həsi ayrılmış, 350
zərdə tutulub. Ümumilikdə, kom- mağazanın və digər xidmət sapleksdə çalışan texniki personal hələrinin fəaliyyət göstərəcəyi
ilə birlikdə işçilərin sayı 4000 ikimərtəbəli yeni korpusun inşasına, cari ilin iyun ayından isə
nəfərdən çoxdur.
“Cahan” Ticarət Mərkəzi fəa- “Cahan” Ticarət Mərkəzinin əsas
liyyətə başladığı dövrdən ötən binasında yenidənqurma işlərinə
müddət ərzində ticarət mərkəzinə başlanılmışdır.
Əhalisinin 70 faizdən çoxu
istər alıcı, istərsə də satıcı qismində müraciət edənlərin sayı kəndlərdə yaşayan muxtar resqat-qat artmış, kompleksin yeni- publikamızda kənd təsərrüfatı
dən qurulması və yeni korpusun məhsullarının istehsalı üçün hərinşa olunması zərurəti yaranmış- tərəfli şərait yaradılmış, aqrar
dır. Digər sahibkarlıq subyektləri bölmənin inkişafı üçün güzəştli
kimi, “Cahan” Məhdud Məsu- kreditlər ayrılmışdır. Həyata keliyyətli Cəmiyyəti də göstərilən çirilən ardıcıl və məqsədyönlü
dövlət qayğısından bəhrələnmiş, tədbirlər digər sahələrdə olduğu
təqdim olunmuş layihəyə uyğun kimi, meyvəçilik və tərəvəzçilik
Sahibkarlığa Kömək Fondundan sahəsində də öz bəhrəsini vermiş,
Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, biologiya elmləri doktoru, professor Saleh Məhərrəmov çıxış edərək Cənubi Koreya ilə ölkələrarası siyasi, iq-

Naxçıvanlı tələbələr Cənubi Koreyanın
Kimçonq Universitetində təhsillərini
uğurla başa vurublar
tisadi, mədəni əlaqələrin inkişafında elmin və təhsilin rolundan
danışıb, universitetin Cənubi Koreyanın ali təhsil ocaqları ilə
əməkdaşlığının əhəmiyyətindən bəhs edib. Qeyd olunub ki,
Cənubi Koreyanın Kimçonq və Busan Kyumqsunq universitetləri
ilə hərtərəfli əməkdaşlığa malik Naxçıvan Dövlət Universiteti
ilə Kimçonq Universiteti arasında Boloniya sisteminin prinsiplərinə
uyğun olaraq tələbə mübadiləsi aparılıb.
“Ali təhsil ocağının Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər
fakültəsində “Koreyaşünaslıq” seçmə fənni tədris olunur. Buradakı
Cənubi Koreya Mərkəzi uğurla fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə
Koreya dili üzrə hazırlıq kurslarının fəaliyyət göstərməsi isə
Koreya dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi
baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır”, – deyən rektor bildirib
ki, Cənubi Koreyada 5 ay müddətində təhsillərini yekunlaşdıran
3 nəfər tələbə də məhz bu kurslarda fəal iştirak edən bir neçə tələbənin arasından seçilərək Kimçonq Universitetinə göndərilib.
Həmin tələbələrdən hüquqşünaslıq ixtisasının birinci kurs tələbəsi Əkbər Həsənli və stomatologiya ixtisasının birinci kurs
tələbəsi Şahin Tağıyev çıxışlarında Cənubi Koreyada yaxşı
qarşılandıqlarını, ölkəmizi Cənubi Koreyada layiqli təmsil etdiklərini və 5 ay müddətində təhsillərini müvəffəqiyyətlə başa
vurduqlarını bildiriblər.
Sonda universitetin rektoru, professor Saleh Məhərrəmov
Kimçonq Universitetində təhsillərini müvəffəqiyyətlə başa
vurmuş tələbələrə qiymət cədvəllərini təqdim edib.

sahələrdə bol məhsul yetişdirilmişdir. Həmin məhsulların ticarət
mərkəzində rahat şəkildə satılması
üçün lazımi hazırlıq işləri görülmüşdür. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan
sahibkarların artan müraciətləri
nəzərə alınaraq, ticarət kompleksinin ərazisində fəaliyyət göstərən
kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı bazarında da yeni müasir korpusun tikilərək sahibkarların
istifadəsinə verilməsi nəzərdə
tutulur.
İnşaat işlərinin vaxtında və
keyfiyyətli aparılması üçün obyektə “Cahan-İnşaat” MMC-nin
təcrübəli inşaatçıları və müasir

maşın-mexanizmləri cəlb olunmuşdur. Artıq yeni korpusda dəmir
konstruksiya işləri başa çatdırılmış, birinci mərtəbədə arakəsmələr hörülmüşdür. Hazırda suvaq
işləri görülür, ayrı-ayrı mağazaların quraşdırılması davam etdirilir. Bundan başqa, ticarət mərkəzinin əsas binasının fasad hissəsində suvaq işləri aparılır. Dairəvi mağazalarda isə daha müasir
istilik sistemi quraşdırılacaq, ticarət mərkəzinin avtomobil giriş
yollarına asfalt-beton örtük salınacaq, avtomobil dayanacağı istifadəyə veriləcəkdir. Ticarət mərkəzinin yeni korpusunda müxtəlif
sahələrdə nümunəvi xidmət göstərilməsi ilə yanaşı, 550 nəfərdən
çox fiziki şəxsin biznes fəaliyyəti
ilə məşğul olmasına əlverişli şərait
yaradılacaqdır.
Yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə veriləcək “Cahan”
Ticarət Kompleksi yeniləşən
Naxçıvan şəhərinin müasir memarlıq üslubuna yeni çalarlar qatacaq, nümunəvi xidmət baxımından daha müasir məkana
çevriləcəkdir.
- Kərəm HƏSƏNOV

2013-cü ilin 6 ayı ərzində
dövlət satınalmaları
sahəsində fəaliyyət şəffaflıq
şəraitində keçmişdir
2013-cü ilin 6 ayı ərzində muxtar respublikanın müəssisə və təşkilatları tərəfindən
dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması zamanı qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsi istiqamətində
bir sıra tədbirlər görülmüş, işdə şəffaflıq
prinsipi qorunmuş, müsabiqələrin qanunvericiliyə uyğun olaraq, ədalətli rəqabət şəraitində
keçirilməsinə nəzarət gücləndirilmişdir.
Muxtar respublikada sosial-iqtisadi sahədə
davamlı inkişafın təmin olunması Ümumi
Daxili Məhsulun həcminin də artmasına səbəb
olmuşdur. Həyata keçirilən səmərəli iqtisadi
siyasətin nəticəsidir ki, özəl sektorun Ümumi
Daxili Məhsuldakı payı ildən-ilə artır. Muxtar
respublikada sahibkarlığa göstərilən diqqət
və qayğı dövlət satınalmaları üzrə keçirilən
müsabiqələrdə iddiaçılar arasında yerli məhsul
istehsalçılarının daha fəal iştirakını təmin etmişdir. Belə ki, satın alınan ərzaq, bərk və
yumşaq inventarların və sair məhsulların
böyük hissəsi yerli istehsal hesabına ödənilir,
aparılan tikinti, təmir-bərpa işlərinin əksər
hissəsi yerli şirkətlər tərəfindən icra olunur.
2013-cü ilin 6 ayı ərzində muxtar respublikada keçirilmiş 109 satınalma müsabiqəsi nəticəsində 1 milyon 384 min 410
manat dövlət vəsaitinə qənaət olunmuşdur.

Yaşıllıqlara qulluq göstərilməsi
diqqət mərkəzində saxlanılır
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən kompleks
quruculuq tədbirlərinin mühüm istiqamətlərindən biri də regionda
ekoloji problemlərin həllinin, ətraf mühitin qorunmasının, təbiətin
zənginləşdirilməsinin diqqət mərkəzində saxlanılmasıdır. Son 18
ildə diyarımızda yaşıllıq sahələrinin həcminin dəfələrlə artması,
yurdumuzun yaşıllıqlar məskəninə çevrilməsi məhz belə tədbirlərin
nəticəsidir. Bu sahədə görülən işlərin kəmiyyət və keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, mövcud problemlərin həlli istiqamətində görülən
tədbirlər davamlı xarakter almış, yeni əkilən ağacların suvarılmasında damcı üsulunun tətbiqi genişləndirilmiş, xeyli meyvə
bağları, yaşıllıq zolaqları salınmış, ekoloji tarazlığın qorunmasında
müstəsna rola malik olan belə tədbirlərin həyata keçirilməsi
prioritet vəzifəyə çevrilmişdir.

Cari ildə də bu tədbirlər mütəşəkkilliklə davam etdirilməkdə, meyvə
bağlarının, yaşıllıq zolaqlarının, gülkarlıq sahələrinin həcmi genişləndirilməkdədir.
İyulun 20-də keçirilən iməciliklər
də yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu.
Naxçıvan şəhərinin sakinləri Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun
“Şorsu” adlanan hissəsindəki 2 hektarlıq meyvə bağına və şəhərin müxtəlif ərazilərindəki yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərmiş, həmin ərazilər suvarılmış və alaq otlarından
təmizlənmişdir.
Muxtar respublikanın ən böyük
Mina QASIMOVA bölgələrindən biri olan Şərur rayo-

nunun sakinləri Naxçıvan-Sədərək
magistral yolunun Siyaqut, Yuxarı və
Aşağı Daşarx kəndlərindən keçən hissəsindəki ağaclara, Şərur şəhərindəki
Heydər Əliyev Parkında yaşıllıqlara
aqrotexniki qulluq göstərmişlər.
İməcilik günü Babək rayonunun
ərazisində də qələbəlik müşahidə edilmişdir. Bölgə sakinləri muxtar respublikanın ekologiyasına öz töhfələrini
verməyə çalışmış, Naxçıvan-Ordubad
magistral yolunun kənarlarında, rayon
mərkəzindəki park və xiyabanlarda
salınmış yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq
göstərmişlər.
Bağlar diyarı Ordubad rayonunda
da iməciliklər mütəşəkkilliklə keçiril-

miş, Naxçıvan-Ordubad magistral yolunun Dəstə kəndindən keçən hissəsində
və Qazi massivində salınmış yaşıllıqlara, şəhərin giriş hissəsindəki 16 hektarlıq meyvə bağında ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilmişdir.
Culfalılar Naxçıvan-Ordubad magistral yolunun kənarlarında, Darıdağ
massivindəki meyvə bağında ağaclara
aqrotexniki qulluq göstərmişlər.
Kəngərli rayonunun sakinləri Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun kənarlarında salınmış meyvə bağlarını
suvarmış və ağaclara aqrotexniki qulluq
etmişlər.
Şahbuz rayonunda Naxçıvan-Batabat
magistral yolunun kənarlarındakı ağaclara, rayon ərazisindəki yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilmişdir.
Sədərəklilər Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun sağ və sol hissəsində,
Qaraağac kəndinə gedən yolun kənarlarındakı meyvə bağlarında, Heydərabad qəsəbəsindəki park və xiyabanlarda çalışmışlar.
Həmin gün muxtar respublikamızın
bütün bölgələrində ahıl vətəndaşların
həyətlərində təmizlik, abadlıq işləri
aparılmışdır.
Xəbərlər şöbəsi
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NAXÇIVAN: sərt blokadadan
hərtərəfli yeniləşmə və tərəqqiyə

(Əvvəli qəzetimizin 18 iyul
2013-cü il tarixli sayında)
Hamıya fayda gətirən qaydalar
Naxçıvanda xeyir-şər mərasimləri ilə bağlı yaranmış yeni qaydalara “Xalq qəzeti”ndə çıxan yazılarımdan birində ötəri toxunmuşdum. Mövzu aktuallığını nəinki
itirməyib, əksinə, daha kəskin forma
alıb. Söhbət əndazədən çıxan və
dünyanın heç bir ölkəsində, hətta
Afrikanın cəngəllik ölkələrində də
rast gələ bilməyəcəyiniz bizim toy
mərasimlərindən gedir. Bu gün insanlar zəlzələdən, yanğından o qədər qorxmur, nəinki evlərə və iş
yerlərinə axan dəvətnamələrdən.
Bir vaxtlar insanların könlünü açan,
üzünü güldürən, qohum-əqrəbanı
sevindirən toylar indi ağır əndişə
mənbəyinə çevrilib. Başına döndüyüm millətimiz toyu əsl pul qırmaq, adam soymaq və insanları
kütləvi şəkildə zəhərləmək vasitəsinə döndərib – hamı bir-birini
soyur və zəhərləyir.
Milli şənbazlıq yas süfrələrinin
də çarxını döndərib. İndi onları da
toy süfrələri kimi bəzəyirlər. Bir
yandan israfçılıq baş verir, o biri
yandan da çoxlu insanın orqanizmi
zəhərlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri bu arxi-vacib
məsələyə də biganə qalmayıb, vax-

insanları vaxtında xəbərdar edib:
“Biz nə yeyiriksə, oyuq!”. Lakin
nəfsin və tamahın müti quluna çevrilmiş müasir insan loğmanın bu
dərin fəlsəfi fikrini qulaqardına vu-

tında və düzgün müdaxilə edib.
Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovla görüşərkən bu mövzu ətrafında
geniş söhbət etdik. Sədr belə hesab
edir ki, bu məsələdə inzibati qadağalarla bir iş görmək mümkün
deyil, hər şeydən öncə, şəxsi nümunə göstərmək, bir də geniş təbliğat işi aparmaq lazımdır:
– Övladımın toyuna ən yaxın
qohumları dəvət elədim. Heç bir
nazir, təşkilat rəhbəri, idarə müdiri,
iş adamı o toya dəvət almadı. Süfrəyə iki növ xörək gəldi. Sadə,
təmtəraqsız bir toy oldu. Yaslarımız
da elin sağlam adət-ənənəsinə uyğun, yəni çox sadə keçir.
Vasif müəllim daha sonra vurğuladı ki, toy və yas mərasimlərinin sadə keçməsi Naxçıvanda
artıq ənənə şəklini alıb.
Çox təəssüf olsun ki, belə sadəliyi və el adətinə sadiqliyi təkcə
Naxçıvanda görə bilirik. Başqa
bölgələrdə toy və yas mərasimləri
tamam bayağılaşdırılıb, kənd və
şəhərlərdə şənbazlıq və israfçılıq
baş alıb gedir. Xalqımız bundan
əzab çəkir. Bu gün ağır xəstəliklərin
artmasında, xəstə və ölü doğulan

rur: qidada fayda yox, ləzzət axtarır.
Bunun da qaçılmaz nəticəsi sayı
ildən-ilə artan çarəsiz dərdlər, iztirablarla ağzınacan silələnən gödək
ömür olub. Bu gün çürük qan yaradan “dadlı” qidalar sıxışdırıb saf
qan yaradan qidaları süfrədən, demək olar, tamam çıxardıb.
Faciənin böyüklüyü bundadır
ki, bu zərərli hal, insanların sağlamlığı keşiyində durmağa borclu
olan həkimləri əsla narahat etmir.
Bəzi rayon rəhbərləri isə düşünürlər
ki, onlar əhalinin sağlamlığı məsələsi ilə məşğul olmamalıdır. Xoşbəxtlikdən bütün məmurların hamısı yemək üçün yaşamır, yaşamaq
üçün yeyən sağlam düşüncəli məmurlar da var. Naxçıvanda belələri
çoxdur.
Görüşə gedərkən güman edirdim
ki, Naxçıvan boyda mahala rəhbərlik edən, ağır blokada şəraitində
gərgin işləyən, işi həmişə başından
aşan Vasif Talıbov mənə, uzaq başı,
15 dəqiqə vaxt ayıracaq. Başımız
sağlam həyat tərzi haqqında, Naxçıvanı sağlam və uzunömürlü insanlar diyarına çevirmək proqramı
ətrafında gedən söhbətə necə qa-

uşaqların çoxalmasında müasir toyxanaların və yasxanaların rolu çox
böyükdür.
Naxçıvanın sağlamlıq proqramı
Tibb elminin banisi Hippokrat

rışdısa, 3 saatın necə keçdiyini hiss
etmədik.
Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə
mənə dərhal hər cür şərait yaradıldı
ki, səhiyyə işçiləri ilə görüşüb fikir

mübadiləsi aparım, yerli televiziya
vasitəsilə əhaliyə tövsiyələr verim,
şəfa mənbələri ilə tanış olum. Bütün
bunlar həm də muxtar respublikanın
səhiyyə sisteminə göstərilən yüksək
qayğı (1995-ci ildən bəri muxtar
respublikada 196 səhiyyə ocağı tikilərək və yaxud yenidən qurularaq
insanların ixtiyarına verilib, şəfalı
otlarla, təbii üsullarla müalicə metodu geniş vüsət alıb) göstərir ki,
Ali Məclisin Sədri öz çıxışlarında
“dövlətimizin ən qiymətli incisi
onun vətəndaşlarıdır” kəlməsini
kiməsə xoş gəlmək naminə təkrar
etmir, bunun belə olduğunu konkret
əməli ilə sübut edir.
Elə buna görə də, dərin düşüncəli
ziyalılar diyarı olan Naxçıvanda
Hippokratın “biz nə yeyiriksə,

bindəki maddələrin çox olmasına
gətirib çıxardır və şəfa vermək qabiliyyətini artırır. Həm də sübut olunub ki, hər bir insan yaşadığı təbii
mühitdə yetişən məhsulla qidalananda ondan daha çox fayda alır.
Yerli məhsul istehsal etməyin bir
üstün cəhəti də ondan ibarətdir ki,
torpaq istifadəsiz qalmır, əhali də
bekar, həm də ailə büdcəsi dolur.
A.Məmmədov onu da bildirdi
ki, muxtar respublikanın rəhbəri
daxili bazarın qorunması istiqamətində ardıcıl iş aparır: əgər yerli
məhsul boldursa və mövcud durum
gətirib qiymət artımına çıxarmırsa,
həmin malın kənardan gətirilməsinə
yol verilmir. Yalnız bu və ya başqa
məhsulun həcmi az olanda, bahalaşma təhlükəsi yaranıbsa, bu halda

oyuq!” fəlsəfəsini dərk edən insanların sayı ilbəil artır. Burda çoxları
anlayır ki, hər nə gəldi, yemək və
içmək olmaz, dietologiya bütün
elmlərin şahıdır, zirvəsidir, yalnız
sağlam qida qəbul edən insan mənən
və cismən sağlam ola bilər, çürük
qida qəbul edən insanın cismi də,
ruhu da xəstədir, mənəviyyatı və
əxlaqı çürükdür. Belə adam varıdövləti başından aşsa belə, xoşbəxt
ola bilmir. Naxçıvanda bu həqiqəti
dərindən dərk ediblər. Naxçıvanın
ərzaq konsepsiyasından söz açan
muxtar respublika Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Asəf Məmmədov diqqətimizi ona çəkdi ki,
rəhbərlik “qidada ləzzət yox, fayda
axtar” prinsipini rəhbər tutur:
– Biz çalışırıq əhalini mümkün
qədər yerli məhsullarla təmin edək.
Muxtar respublikada 250 adda ərzaq
və sənaye malları istehsal olunur.
Sitrus meyvələrdən başqa, bütün
meyvələri özümüz yetişdiririk. Bizim meyvələr çox dadlıdır. Yerli
taxıl istehsalı tələbatın 40 faizini
ödəyir. Əkin sahələrini genişləndirmək, məhsuldarlığı artırmaq istiqamətində işlər davam etdirilir.
Naxçıvan meyvələri dadlı olmaqla bərabər, həm də çox faydalıdır.
Burda torpaq və su faydalı mikroelementlərlə zəngindir, Günəş işığı
boldur, bu da yerli bitkinin tərki-

həmin malın xaricdən gətirilməsinə
icazə verilir. Təbii ki, ancaq öz
şəxsi mənafeyini güdən alverçilər
bu tədbirə çəp baxırlar, mənafeyi
qorunan əhali ondan çox razıdır.

Bazarın tənzimlənməsi tədbiri də
insanlara göstərilən yüksək qayğının
tərkib hissəsidir.
Muxtar respublika rəhbərinin
fəaliyyət proqramında insan faktorunun aparıcı olduğuna dəlalət
edən bir fakta da diqqət yetirək.
Dünyanın aparıcı naturopat alimləri
aşkar ediblər ki, başda çörək olmaqla, bütün un məmulatları bədəndə turşu yaradır. Bu isə hər cür
xəstəliyin törədicisi sayılır. Bunu
öz həyatımda sınaqdan keçirmişəm,
əmin olmuşam ki, bütün un məmulatları, xüsusilə də əla növ undan
hazırlanan ağ çörək xəstəlik mən-

bəyidir. Unun növü nə qədər yüksəkdirsə, onun xəstəlik törətmək
qabiliyyəti bir o qədər güclüdür.
Bunun elmi izahatı belədir: buğdanın ən dəyərli hissəsi onun qabığıdır, qabıqda hemoqlobin yaradan dəmir buğda nüvəsindən düz
500 faiz çoxdur. Elektriklə işləyən
müasir dəyirmanlar dənin qabığını
nüvəsindən ayırır, həm də dənin
tərkibindəki canlı fermentləri yandırır. İnsanlar da yalnız nişastadan
ibarət olan zərərli nüvəni özünə
götürür, dəmirlə zəngin olan faydalı
kəpəyi isə heyvanlara verirlər.
Naxçıvanda bu yanlışlığın da
qarşısı alınıb. Mağazalarda satılan
çörəyin 90 faizi kəpəkli undan bişirilən qidadır, yalnız 10 faizi əla
növdən bişirilib. Camaat unu yandırıb məhv edən elektrik dəyirmanlarının xidmətindən imtina etməyə başlayıb. Culfa rayonunun
Kırna kəndində qədim su dəyirmanı
bərpa olunub. Bir yandan elektrik
enerjisinə qənaət olunur, digər tərəfdən də su dəyirmanı dəni yandırıb külə döndərmir, kəpəyi nüvədən ayırmır, insana az zərər verən
kobud un növü hasil edir. Adamlar
başa düşüblər ki, hər işdə dədəbaba qaydalarından kor-koranə imtina etmək və parıltısı gözqamaşdıran “Avropa standartlarını” qarmalamaq zərər verir.
Müasirtipli dəyirmanların üyütdüyü ağ una aludəçilik də belə zərərli hallardan biridir. Buna görə
də muxtar respublikada belə qərara
gəliblər ki, harda imkan varsa, orda
çayların üstündə su dəyirmanları
tikilsin. Belə qərarı ancaq alqışlamaq olar. Biz “köhnəlik” adı ilə
bir çox faydalı şeylərdən imtina
etmişik, indi də bunun acısını çəkirik. Su dəyirmanları və onların
üyütdüyü kəpəkli un da itirilənlər
arasındadır.
Sağlam həyat tərzi
Hər şeyə tənqidi yanaşmağı bacaran ayıq-sayıq naxçıvanlılar itirilənləri qaytarır, sonradan yaranan
pis vərdişləri tədricən aradan qaldırırlar. Qazanılan pis vərdişlərdən
biri, deyərdim, ən təhlükəlisi insanların ətə olan dəhşətli hərisliyidir.
Elmə çoxdan bəllidir ki, çörək
kimi, ət də orqanizmdə turşu yaradır, bu isə dediyimiz kimi, bütün
xəstəliklərin törədicisidir. Üstəlik
mal, qoyun, donuz, qaz, ördək ətlərində həddən ziyadə çox xolesterin
olması bu qida növünü daha təh-

lükəli edir. İnsan orqanizminə 120180 şərti vahid xolesterin tələb
olunduğu halda, sadaladığım heyvanların ətində 2000 ş.v. xolesterin
var. Bu da ödün korlanmasına,
damarların kirəcləşməsinə, kristalların və daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu xəstəliklərin
dərmanla müalicəsi yoxdur. Belədə
cərrah bıçağı işə düşməli olur. Bu
gün öd kisəsi, yaxud başqa bir
orqanı kəsilib atılan insanlara teztez rast gəlmək olur. Qabaqlar,
məsələn, İkinci Dünya müharibəsi
illərində belə xəstəliklər yox idi.
Ardı 3-cü səhifədə
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Onları ət-yağ hərisliyi yaradıb.
Belə xəstəliklərə qarşı ən yaxşı
mübarizə maarifləndirmə işidir. İnsanlara anlatmaq lazımdır ki, ət
insan qidası deyil, ətlərin hamısı
insan orqanizmi üçün zərərlidir.
Lakin içimizdə oturan güclü şeytana – nəfsə bir ilin, iki ilin içində
qalib gəlmək mümkün deyil. Ona
görə də muxtar respublikada “çox
zərərlidən az zərərliyə” proqramı
işə salınıb: balıqçılıq inkişaf etdirilir.
Məlumdur ki, balıq ətində cəmisi
85 ş.v. xolesterin var. Son zamanlar
muxtar respublikada 10 perspektivli
balıqçılıq təsərrüfatı yaradılıb. Jurnalist həmkarım və şair dostum
Rahil Tahirli məni onlardan biri
ilə tanış etdi.
Qarabağlar kəndinin başı üsİyulun 22-də Naxçıvan şəhərində Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 138-ci
ildönümü münasibətilə tədbir
keçirilmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Aparatının rəhbəri Əli Həsənov
Milli Mətbuat Günü münasibətilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun adından tədbir iştirakçılarını, muxtar respublikanın bütün
mətbuat işçilərini təbrik etmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan milli mətbuatının formalaşması
uzun bir tarixi prosesin nəticəsidir.
Ötən dövr ərzində Azərbaycan
milli mətbuatı böyük inkişaf yolu
keçmişdir. “Əkinçi” qəzeti tərəfindən bəyan edilmiş əsas prinsiplər – maarifləşmə, müasirləşmə,
məfkurə saflığı, ümummilli məqsədlərin təbliği və obyektivlik bütün dövrlər üçün Azərbaycan milli
mətbuatının əsas hərəkətverici
qüvvəsi olmuşdur. 22 iyul tarixi
eyni zamanda ölkəmizin siyasi
həyatında onunla əlamətdardır ki,
ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də
Moskvadan Bakıya, 2 gün sonra
isə Naxçıvana gələrək buradan öz
xilaskarlıq missiyasına başlamışdır.
Muxtar respublika üçün son dərəcə
ağır olan 1990-1993-cü illərdə ulu
öndərin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
xilası naminə mühüm tədbirlər
həyata keçirilmiş, mətbuatın inkişafına xüsusi diqqət yetirilmiş,
“Şərq qapısı” qəzetinin yaradıcılıq
imkanları artırılmışdır.
1993-cü il iyunun 15-də ümummilli liderimizin xalqın təkidli
tələbi ilə Azərbaycanda ali hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra
mətbuat yenidən özünün intibah
dövrünü yaşamışdır. Plüralizm, söz
və məlumat azadlığı təmin olunmuş, senzura aradan qaldırılmış,
jurnalistlərin azad fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılmış, mətbuat-dövlət münasibətlərində mütərəqqi ənənələrin əsası
qoyulmuşdur. Hazırda əsası ulu
öndərimiz tərəfindən qoyulmuş
mətbuata dövlət qayğısı ənənəsi
hörmətli Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən müasir dövrün
reallıqları nəzərə alınaraq davam
etdirilir. Bu gün Azərbaycanda
yüzlərlə mətbuat orqanı, informasiya agentliyi, teleradio şirkətləri,
internet resursları fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanın və onun Naxçıvan
Muxtar Respublikasının sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, ictimai həyatın
bütün sahələrinin yeniləşdirilməsi
Tədbiri giriş sözü ilə rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini
Nailə Vəliyeva açaraq mətbuatın
inkişafına göstərilən diqqət və
qayğıdan danışıb.
Qeyd olunub ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kütləvi
informasiya vasitələri içərisində
Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin
mətbu orqanı olan “Şərqin səhəri”

sulunu bazara çıxardıb. İnqubasiya
sexini də özü tikib. İş adamı onun
üçün yaradılan şəraitdən razılıq
etdi. Dedi ki, yeganə çətinlik qab
və yem sarıdandır. Onları xaricdən
almalı oluruq. Əminəm ki, yerli
resursları səmərəli işlətmək üçün
var qüvvə ilə çalışan muxtar respublika rəhbəri tezliklə bu məsələni də həll edəcək.
Naxçıvanda öyrənməli və bütün ölkəyə tətbiq etməli yaxşı
əməllər çoxdur. Onları yaymaq
təkcə dövlətin işi deyil, həm də
hər bir qeyrətli ziyalının, hamımızın işidir.
tündəki dağın sinəsində çağlayan
gur çeşmənin suyu bir vaxtlar havayı axıb gedirdi. İş adamı İnşallah
Abbasov dağın döşündə balıq tə-

sərrüfatı yaratdı. İndi ildə 300
ton balıq istehsal edir. Hazırda
hovuzlarda 2 milyon balıq var.
Əsasən, farel növüdür. Bu il Ər-

dəbildən nərə balığı da gətirilib.
“Gəlmələr” saf sulu və saf havalı
məkana yaxşı öyrəşir. Özü balaca
konserv sexi də tikib və ilk məh-

Naxçıvanda 22 iyul – Milli Mətbuat Günü
qeyd olunmuşdur

cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatının daha dolğun ödənilməsini,
kütləvi informasiya vasitələrinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini
tələb edir.
Əli Həsənov demişdir ki, 1995-ci
ildən ötən dövr ərzində muxtar
respublikada aparılan quruculuq
tədbirləri kütləvi informasiya vasitələrini də əhatə edib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət mətbuat orqanlarının maddi-texniki vəziyyətini yaxşılaşdırmaq tədbirləri
haqqında” 2000-ci il 29 mart tarixli Sərəncamı kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı sahəsində taleyüklü dövlət sənədinə
çevrilmiş, muxtar respublika mətbuatını yeni inkişaf müstəvisinə
çıxarmışdır. Bu gün muxtar respublikanın paytaxtının və hər bir
rayonun özünün yüksək poliqrafik
keyfiyyətlə çap olunan, dövriliyi
təmin edilən və müasir iş şəraiti
yaradılan mətbuat orqanı vardır.
“Şərq qapısı” qəzeti redaksiyası
və “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya
Birliyi üçün yeni kompleks tikilmiş, burada yüksək iş şəraiti yaradılmış, ən müasir çap-poliqrafiya
avadanlıqları quraşdırılmışdır. Bir
vaxtlar köhnə avadanlıqlarla aşağı
keyfiyyətdə çap olunan qəzetlər
indi ən müasir çap imkanlarına
malikdirlər. “Şərq qapısı” qəzetinin
internet saytının yaradılması oxucu
dövriyyəsini daha da artırmışdır.
Hazırda muxtar respublikamızda
və dünyanın istənilən ölkəsində
oxucunun bu qəzetlə internet vasitəsilə tanış olmaq imkanı vardır.
Muxtar respublikada elektron medianın inkişafı sahəsində də mühüm tədbirlər görülmüşdür. Naxçıvan Dövlət Teleradiosu ən müasir rəqəmsal texnologiyaya və
güclü maddi-texniki bazaya malikdir. “Kanal 35” televiziyasının
və “Naxçıvanın səsi” radiosunun
da fəaliyyəti üçün lazımi şərait

yaradılmış, yeni studiya avadanlıqları quraşdırılmışdır.
Bildirilmişdir ki, yaradılmış
şərait müqabilində mətbuat orqanlarının fəaliyyəti canlanmışdır.
Muxtar respublika mətbuatı qədim
diyarımızın ictimai-siyasi həyatında baş verən köklü dəyişikliklərin, irimiqyaslı quruculuq tədbirlərinin salnaməçisi kimi öz
funksiyasını yerinə yetirməyə
çalışır. İctimai nəzarətçi kimi
də mətbuatın funksiyası güclənmişdir. “Şərq qapısı” qəzetində
və Naxçıvan Dövlət Televiziyasında hazırlanan tənqidi materiallar, jurnalist araşdırmaları təqdir
edilir, qeyd olunan nöqsanlara
dövlət qurumları tərəfindən çevik
reaksiya verilir və problemlər aradan qaldırılır. Lakin qəzetlərdə
hələ də yardıcılıq baxımından bir
sıra nöqsanlar qalmaqdadır. Materiallar hazırlanarkən faktlar ciddi
araşdırılmır, rəsmi sənədlərə istinad olunmur. “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin Sərəncamı olduğu halda, həmin tikintinin “Şərq
qapısı” qəzetində məscid adlandırılması heç cür başa düşülmür.
Bu cür nöqsanlar şəhər və rayon
qəzetləri üçün də xarakterikdir.
Bu isə onu göstərir ki, muxtar
respublika mətbuatı heç də həmişə
dövrün nəbzini tutmağı bacarmır.
Hələ də qəzet səhifələrində bugünkü tariximiz doğru-dürüst əks
etdirilmir. Qəzet əməkdaşları ictimai əhəmiyyəti olmayan mövzulara daha çox müraciət edirlər.
Mətbuat səhifələrində qeyri-obyektiv yanaşma hallarının şahidi
oluruq. Bəzi jurnalistlər məsələyə
tələsik və subyektiv münasibət
bildirərək tənqid xatirinə tənqidə
üstünlük verirlər.
“Şərq qapısı” qəzetinin 2013-cü
il 23 may tarixli sayında dərc
olunmuş “Dövlət orqanlarının elek-

tron xidmətlərinə müraciətimiz”
sərlövhəli yazıda muxtar respublikada elektron hökumətin yaradılması istiqamətində görülən tədbirlər araşdırılmışdır. Bu, düzgün
mövqe və zamanında atılan addım
idi. Lakin qəzet əməkdaşı bəzi
dövlət orqanlarına “jurnalist araşdırması aparıram” müraciəti ilə
qəzetin öz elektron ünvanından
yox, şəxsi elektron poçtundan sorğu göndərmişdir. Dövlət qurumları
da haqlı olaraq bu sorğuya cavab
verməmişdilər. Müəllif isə buna
heç bir əsas olmadan tənqidi nöqteyi-nəzərdən yanaşmışdır. Qəzetin
2013-cü il 17 iyul tarixli nömrəsində dərc olunan “Kiçikhəcmli
layihələrin icra vəziyyəti haqqında
bir neçə söz” məqaləsində də
əməkdaş məsələyə subyektiv yanaşmış, sahibkarlığın inkişafı sahəsində görülən işlər təhrif olunmuşdur. Eyni məsələ ilə bağlı
Naxçıvan Dövlət Televiziyasında
da xəbər süjeti hazırlanmış və adıçəkilən obyektlərdə görülən işlər
təqdir edilmişdir. Bir məsələyə
münasibətdə 2 dövlət informasiya
orqanının fərqli mövqe tutması
başadüşülən deyil və ortaya haqlı
suallar çıxarır.
Ali Məclis Aparatının rəhbəri
demişdir: “Mətbuat ictimai fikrə
təsir göstərən qüdrətli vasitədir.
Bu faktoru nəzərə alaraq muxtar
respublika rəhbəri mətbuat orqanları qarşısında obyektivliyi və ictimaiyyətin düzgün məlumatlandırılmasını əsas tələb kimi qoymuşdur. Hörmətli Sədrimiz mətbuat nümayəndələri ilə görüşlərində, keçirilən müşavirələrdə bu
fikri xüsusilə vurğulayır ki, kütləvi
informasiya vasitələri milli mətbuatın mütərəqqi ənənələrini qoruyub saxlamalı, onları müasir
dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmalı, beynəlxalq təcrübəni mənimsəməlidirlər. Obyektivlik və
vətənpərvərlik mətbuat orqanlarının fəaliyyətinin əsasını təşkil

Milli Mətbuat Günü münasibətilə Babək rayonunda da
tədbir keçirilmişdir
qəzetinin də özünəməxsus yeri var.
Bu qəzetin ilk nömrəsi 1979-cu il
yanvar ayının 1-də işıq üzü görüb.
“Əmək bayrağı” adı ilə nəşrə başlayan qəzet fəaliyyəti dövründə
bölgənin güzgüsü rolunu oynamağa
səy göstərib. Ötən əsrin 90-cı illə-

rindəki məlum hadisələr zamanı
bu qəzet də maliyyə çətinliyi ilə
üzləşib, ayda, bəzən isə iki ayda
bir işıq üzü görüb. 1992-ci ildən
“Şərqin səhəri” adı ilə nəşr olunan
rayon qəzetinin fəaliyyətində olan
çətinliklər aradan qaldırılıb. Qəzetin

maddi-texniki bazası gücləndirilib,
jurnalistlərin fəaliyyətinə hərtərəfli
şərait yaradılıb.
Tədbirdə qəzetin redaktoru Hafizə Əliyeva, rayon Ağsaqqallar
Şurasının sədri Vaqif Hüseynov,
rayon Mərkəzi Xəstəxanası baş hə-

Ərşad ƏZİMZADƏ
“Ana Təbiət” Natural Gigiyena
Mərkəzinin rəhbəri, yazıçı-jurnalist
“Xalq qəzeti”, 21 iyul 2013-cü il

etməlidir. Respublika, şəhər və
rayon qəzetləri informasiya cəmiyyəti quruculuğunda, sosial
ədalət və şəffaflığın təmin edilməsində, milli dəyərlərin qorunub
saxlanması və təbliğində üzərlərinə
düşən vəzifələri yerinə yetirməli,
maarifləndirmə sahəsində fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər. Ədəbi dil normalarının qorunması,
Azərbaycançılıq ideyasının təbliği
diqqət mərkəzində saxlanılmalı,
milli dəyərlərin yaşadılması istiqamətində materiallar hazırlanmalı, gənc nəslin milli mənlik
şüurunun inkişafına üstünlük verilməlidir. Jurnalistlər çalışıb ona
nail olmalıdırlar ki, fəaliyyətləri
ilə ümummilli liderimizin xalqımızın bugünkü və gələcək nəsillərinə bəxş etdiyi müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycanımızın
və muxtar respublikamızın inkişafına öz töhfələrini versinlər”.
Bildirilmişdir ki, Milli Mətbuat
Günü münasibətilə Ali Məclis
Sədrinin tapşırığı əsasında “Şərq
qapısı”, şəhər və rayon qəzetlərinin,
“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin kollektivləri bir aylıq əməkhaqqı məbləğində mükafatlandırılmışlar. Bundan əlavə, muxtar
respublika rəhbəri “Şərq qapısı”,
şəhər və rayon qəzetləri üçün
kompyuter dəstlərinin, diktofon
və fotoaparatların alınması barədə
də tapşırıq vermişdir. Ali Məclis
Aparatının rəhbəri Əli Həsənov
qəzet redaksiyalarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə
və mətbuat işçilərinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına göstərdiyi yüksək qayğıya görə Ali
Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbova
muxtar respublikanın mətbuat işçiləri adından dərin minnətdarlığını
bildirmişdir.
Tədbirdə “Şərq qapısı” qəzetinin Baş redaktoru Tural Səfərov,
Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədri
Rövşən Hüseynov, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının
birinci müavini Sərdar Salahov,
“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya
Birliyinin direktoru Məmmədrza
Ələsgərov və “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı Sara Əzimova
çıxış edərək muxtar respublikamızda mətbuatın inkişafı sahəsində
görülən işlərdən və qarşıda duran
vəzifələrdən danışmışlar.
Sonda Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə “Şərq qapısı”, şəhər və
rayon qəzetləri üçün alınan kompyuter dəstlərinin, diktofon və fotoaparatların təqdimatı olmuşdur.
“Şərq qapısı”

kiminin müavini Vəliqulu Həsənov,
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin
müdiri Aybəniz Babayeva, İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Vəli Vəliyev, rayon prokurorunun böyük
köməkçisi Xalid Mirzəyev və
Kərimbəyli kənd tam orta məktəbinin müəllimi Ulduz Əliyeva çıxış
ediblər.
Xəbərlər şöbəsi
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alq şairi Məmməd Arazla qonşu kənddənik. Sərhədi Nəzərxan qoruğu, Yaz
yurdu, Ağ qaya, İydəli dərə, Toğlu qayadır. Yayın odələyən günlərində
Nursudakı Toğlu qaya zirvə bükəklərində əzilməyən dənər qar talaları saxlayır. Elə
Xalq şairinin “Qıy vuran qartallar yox oldu çəndə” misrası da zirvəsində yerlə göyün
birləşdiyi, çiyinləri qar yüklü, dumanı belində yallı gedən bu dağlara aiddir.
Məmməd Araz doğulduğu torpağın gözəlliyinə müraciətlə:
... Bəlkə, bu yerlərə bir də gəlmədim,
Duman, salamat qal, dağ, salamat qal –
deyir. Azərbaycanın Araz çayı
ilə ikiyə bölünməsini heç cür
qəbul edə bil mədi Məmməd
Araz. Xalq şairinin bu səsi xalqın səsidir. İlk
dəfə onun adını
radiodan eşitdim:
Sözləri Məmməd
İbrahimin, musiqisi Habil Əliyevindir.
O gündən qəlbimdə “kimdir bu “Məmməd
İbrahim?” axtarışı baş qaldırdı. Məlum oldu
ki, bu, Şahbuzun Nursu kəndinin yetirməsi,
universitetin coğrafiya fakültəsini bitirən, “Ulduz”, “Azərbaycan”, “Azərbaycan təbiəti” jurnallarında çalışan, dərdi Araz qədər qəm yükü
olan, “Araz” təxəllüslü, ölkəmizdə və onun
hüdudlarından kənarda Məmməd Araz kimi
tanınan Məmməd İnfil oğlu İbrahimovdur.
Yaxşı yadımdadır, 1967-ci ildə Gəncədə
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuyarkən
yazıçı Əlfi Qasımovla tələbə-müəllim heyətinin görüşü keçirilirdi. Yazıçının “Mədinənin
taleyi” romanı müəllifin öz iştirakı ilə müzakirə olunurdu. Yazıçıya bir ucdan suallar
yağdırılırdı. Birdən elə bil Əlfi Qasımov bu
suallardan çıxış yolu taparaq dedi:
– Ay dinləyicilər, haradan alım şair Məmməd İbrahimi ki, özünü bura yetirə, sizin suallara duzlu, məzəli cavablar verə. Axı şairin
imkanı yazıçıdan çox genişdir. Mən romanı
necə təhlil edim ki, razı qalasınız?..
Bir gün rayon mərkəzində təsadüfən Nursu
kəndindən olan Zeynal Bağırov, Aydın Məmmədov və Mustafa Əliyevlə rastlaşdım. Hər
üçü Məmməd Arazla kənd məktəbində sinif
yoldaşı olmuşdular. Zeynal müəllim dedi ki,
bu yaxınlarda biz üçümüz də Məmməd Arazın
qonağı idik. Bizdən soruşdu ki, Qaşdar Əliyev
kimdir, onu necə tanıyırsınız? Biz dedik ki,
Qaşdar Əliyev qonşu kənddəndir. Sonra
Məmməd Araz bizdən xahiş etdi ki, ona
deyin, Bakıya yolu düşsə, mütləq redaksiyaya
gəlsin, görüşmək istəyirəm.
Bir gün yenə Bakıya getmişdim. Bakıdakı
tədbirə xeyli vaxt var idi. Dostlarımın köməyi

Araz. İş elə gətirdi ki, Ordubadın Bist kəndində
yaşayıb-yaradan, ali təhsilli ədəbiyyat müəllimi,
4 şeir kitabının müəllifi, Azərbaycan Yazıçılar
və Jurnalistlər birliklərinin üzvü Sadıq Xanəliyevlə görüşümüz zamanı bu qartal baxışı məsələsinə gəldik. Sadıq müəllim təsdiq etdi ki,

Məmməd Araz – 80

Məmməd Araz, dağda dumana düşdüm...
ilə lap sübhdən özümüzü maşınla Küküdəki
məşhur Dərə boğazına yetirdik. Bir dəstə gül
yığdım, ətrafını baldırğan, lilpar yarpaqları
ilə bəzədim. Səhəri gün ilk təyyarə reysi ilə
Bakıya uçdum. Taksiyə əyləşib “Mətbuat”
prospektindəki nəşriyyat binasına özümü yetirdim. İkinci mərtəbəyə qalxıb Məmməd Arazın iş yeri olan “Azərbaycan təbiəti”nin ünvanına sarı getdim. İlahi, dağların misilsiz
ətri bu beton binaya sığmırdı. Baldırğanın,
lilparın, qantəpərin, dazıotunun, səhləbin, qaraqınığın, iri çobanyastığının, solmazçiçəyinin,
boymadərənin, hələ üstəlik dağlarda yenicə
çiçəkləyən həmərsinin qönçələri elə rayihə
saçırdı ki, özüm də məəttəl qalmışdım. Qucaq
tutan gül dəstəsinə heyrətlə baxanlara dedim:
– Nə baxırsınız, hamınız kənddə doğulmusunuz, kəndi bəyənməyib bu daş binalara
doluşmusunuz. Görürsünüz, dağlarımızın
qüdrətini? Çoxu dağların xiffətindən ah çəkdi.
Mən şairin işlədiyi otağın qapısına çatdım.
Qapı açıq idi. Yavaşca soruşdum:
– Bağışlayın, Məmməd müəllim yerindədirsə, deyin, qonağı gəlib. Açıq qapıdan,
sən demə, Məmməd Araz səsimi eşidirmiş.
Məni içəri dəvət etdi.
İçəri keçib çiçək dəstəsini buz kimi suyu
olan qabda şairin masası üzərinə qoydum.
İlk dəfə idi, gözlərimiz bir-birinə sataşdı.
– O dediyiniz Qaşdar Əliyev mənəm, –
dedim. Uzun illərin tanışı kimi görüşdük.
Elə bil bu çiçək dəstəsi ilə Məmməd Araza
dünyanı bağışlamışdılar. Çox şirin söhbətimiz
oldu. Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərindən,
dərd-sərindən danışdıq. Dedi ki, Həsən müəllim (akademik Həsən Əliyevi nəzərdə tutur –
red.) Yunanıstanda ezamiyyətdədir, gəlsən,
səni onunla tanış edəcəyəm. Qeyd edim ki,
bu görüş zamanı şairin 50 illiyi idi. Mən bir
ilə Məmməd Araza on bənd şeir həsr etmişdim. Amma onun gözlərinə baxanda utandım.
İri, qara gözlərində bir qartal baxışı var idi.
Mən hara, böyük şairin qarşısında şeir demək
hara? Nə açdım, nə bükdüm. Bu şeir düz on
il özümdə qaldı.
El arasında bəzən söhbət olurdu ki, Azərbaycanda iki şairin gözlərində qartal baxışı
olub: biri Səməd Vurğun, biri də Məmməd

el düz deyir. Mən iki qartalgözlü şairi şəxsən
Məmməd Araz
görmüşəm, Səməd Vurğunu və Məmməd Arazı.
Raketlərin “qaş-qabağı”tökülüb,
İllər keçdikcə Məmməd Arazın səhhətində
Topun, tüfəngin də qəddi bükülüb.
ciddi nasazlıqlar yarandı. Payız fəsli idi.
Yurdumun üstünə duman çökülüb
Şahbuz şəhərindəki Mədəniyyət Sarayında
Cəhd edirik ayazıya, ay nərgiz.
şairin 60 illik yubileyi keçirilirdi. Cavad
Nərgiz
Heyyət də yubiley tədbirlərində iştirak edirdi.
Tədbiri Xalq şairi Söhrab Tahir aparırdı. 600
Gəvədədir çil kəkliyin yuvası,
nəfərlik zalda iynə atsan, yerə düşməzdi.
Ovçu tüfəngindən ahı-nalası.
Təbrik üçün mənə də söz verildi. Şairin 50
Sınsa qanadından tərlan balası
illiyində Bakıda, redaksiyadakı görüşümüzü
Axmazmı göz yaşın, ay Məmməd Araz?
xatırlatdım:
Məmməd Araz
– Məmməd müəllim, mən şair deyiləm,
Səfər bəy səngəri, Camal qalası,
sizin 50 illiyiniz münasibətilə yazıb, lakin
Güney yurdda dənər qarın talası,
heç yerdə demədiyim şeri o vaxt utanıb sizə
Şah
yurdunda ayna suyun çalası
deyə bilmədim. Mən hara, Məmməd Arazın
Şeh ələsin üstünə, ay Nərgiz.
dilindən nəzirə hara.
Dedim: – Məmməd müəllim, siz bir dəfə
Nərgiz
yazda kəndə gələndə artıq bu yerlərin bəzəyi
Yel baba xırmanı nəzərdən salıb,
olan nərgiz güllərinin vaxtı keçib solmuşdu.
Vəllərin mürgüsü heşanda qalıb.
Siz isə yazırsınız:
Heybədən, çantadan çiyninə salıb
Qıy vuran qartallar yox oldu çəndə,
Yemliyə turşəngə gəl, Məmməd Araz.
Nərgizlər saraldı şehli çəməndə...
Məmməd Araz
Bilirsinizmi, nərgiz gülləri Sizdən necə
Ata ocağından dönən deyiləm,
küsüb, inciyib? Bu çəmənlərin ilk çiçəklərinin
Yanar bir ulduzam, sönən deyiləm.
şikayətini və Sizin nərgiz gülünə cavabınızı
Yüzü haqlamasam, Məmməd deyiləm,
mən bir neçə bənd misralarla qələmə almışam.
Əgər görüşünə gəlməsəm, Nərgiz.
Nərgiz
Məmməd Araz işarə etdi ki, yaxına gəl.
Dedin, “sarısan şehli çəməndə”,
Şairin yubileyini təbrik etdim. Pıçıltı ilə quYubanmışdın, nə günah vardı məndə?
lağıma
dedi:
Küsmüşəm “Novludan gəlmirsən kəndə,
– Ay Qaşdar, bütün əzalarım ölüb, amma
Bu necə ülfətdir, ay Məmməd Araz?
düşüncəm yerindədir, işləyir. O şeri yaz, ver
Məmməd Araz
mənə. Yazıb verdim. Bu yaxınlarda eşitdim
Əlimdə güllərdən çələng gördülər,
ki, həyat yoldaşı Gülxanım müəllimə MəmNə lilparı, nə də səni gördülər.
məd Araz haqqında ayrıca xatirə kitabı
Ortaya neçə teleqram düzdülər,
yazmaq istəyir və o şeri də kitaba salmaq arDuydum, bir ətir də sənindir, nərgiz.
zusundadır: yazıb təkrar göndərdim.
Nərgiz
Bu il Xalq şairinin 80 yaşı tamam olur.
Bu münasibətlə Naxçıvan Muxtar RespubliAçar zanbaqlar, aldadar qərənfil,
kası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
Aran gülləridir, bunu yəqin bil.
şairin 80 illik yubileyinin keçirilməsi və
Çovğundan, borandan çıxaram hər il,
Nursu kəndində ev-muzeyinin yaradılması
Yolunu gözlərəm, ay Məmməd Araz.
haqqında sərəncamlar imzalamışdır. Bu,
Məmməd Araz
Məmməd Araz dünyasına hörmət-izzətin
Həsrətəm dağların sərin mehinə,
bariz nümunəsidir.
Kərənti səsinə, çiçək şehinə.
Nəvəm öz libasın sizdən geyinə,
Qaşdar ƏLİYEV

I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirilmişdir

İyulun 21-də 2013/2014-cü tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının
ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə I ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirilib. Muxtar respublikada Naxçıvan şəhər 1, 7 və 14 nömrəli tam orta məktəblərdə keçirilən
imtahanlarda 1713 abituriyent iştirak edib. İmtahana 167 nəzarətçi-müəllim,
14 imtahan rəhbəri cəlb olunub.
Abituriyentlərdən Tellər Quluzadə
Gənclərimizin biliyinin sınaq günündə məktəblərdə olduq, abituriyentlər ilə söhbətləşirik. Culfa rayonunun Saltaq
və onların valideynlərindən təəssürat- kənd tam orta məktəbinin məzunudur.
O, sınaq imtahanlarında 650 bal toplalarını öyrəndik.
Naxçıvan şəhərindən olan Hacıağa yıb. Həyəcanını gizlətməyərək deyir:
– Çox həyəcanlıyam. Hansı sualların
Bağırov qızına dəstək üçün imtahana
gəlib. Deyir ki, qızım Ceyran imtahana düşəcəyini səbirsizliklə gözləyirəm.
yaxşı hazırlaşıb. İnanıram ki, qəbul Mühəndis olmaq istəyirəm. İnanıram
imtahanında uğur qazanacaq. Valideyn ki, bu arzuma çatacağam.
ərazidə insanların rahatlığı üçün iaşə
Şahbuz rayonunun Kükü kəndindən
xidmətinin təşkil olunmasından da ra- olan İlahə Əliyeva da çox həyəcanlı
zılıqla danışdı.
görünür. Onun dediklərindən:

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
TURAL SƏFƏROV

Deyərəm, dünya mənimdi.
Nərgiz
Uşaqlıq çağların yamacda qalmış,
Bahartək gəncləşmiş, qıştək qocalmış.
Güllərin də gözü qabar bağlarmış
Ayrılıq odundan, ay Məmməd Araz.

– Həyəcanla gözlədiyim gündür.
Mən sınaq imtahanlarında 550-dən yuxarı
bal toplayırdım. İnanıram ki, qəbul imtahanında da bu nəticəni göstərəcəyəm.
Culfa rayonunun Nəhəcir kəndindən
olan Aygün Babayeva, Culfa şəhərindən
Rasim Muradov da belə düşünürlər.
Saatlar 1100-i göstərəndə imtahan
başlayır. İmtahan qurtarana kimi biz
də imtahanda müşahidələrimizi apardıq.
Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta
məktəbdə keçirilən imtahanların gedişi
zamanı abituriyentlər heç bir qayda
pozuntusuna yol verməyərək diqqətlərini ancaq test tapşırıqlarına yönəltdilər. Ümumiyyətlə, imtahanda təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi.
...Nəhayət, imtahan başa çatır. İmtahandan yenicə çıxmış Şahbuz rayonundan olan Aysel Quliyeva ilk dəqiqələrin onun üçün bir az çətinlik törətdiyini gizlətmədi. Aysel deyir ki, imtahan
otağında təmin olunan sakitlik təsirsiz
ötüşməyib və o, imtahanın qalan müddətində məhsuldar işləyə bilib. Ümidvardır ki, nəticə ürəkaçan olacaq. Daha
bir abituriyent İlkanə Əhmədova dedi
ki, imtahanda əsas amil olan sakitlik
tam təmin edilmişdi. Bu da onun sualları
dəqiq cavablandırmasına imkan verib.
- Sara ƏZİMOVA

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

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir
Sual: Hansı işçilər öz arzularına uyğun vaxtda əmək
məzuniyyətinə çıxa bilərlər?
Cavab: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 133.3-cü
və 133.4-cü maddələrinə əsasən, 14 yaşınadək iki və daha çox
uşağı olan, yaxud sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara
əmək məzuniyyəti onların öz arzusuna uyğun olan vaxt üçün
təyin edilir. Eyni zamanda 16 yaşınadək uşaqları təkbaşına böyüdən
valideynə və ya qəyyuma da belə bir güzəşt tətbiq edilir.
Hərbi qulluqçunun arvadı (əri), əlillər, müharibə veteranları,
Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı
radioaktiv şüalanmaya məruz qalaraq sağlamlığı pozulmuş və ya
şüalanma xəstəliyinə düçar olmuş şəxslər, yaşı on səkkizdən
aşağı olan işçilər, işləməklə yanaşı təhsil alan şəxslər də arzularına
uyğun olaraq, onlar üçün ilin əlverişli vaxtında əmək məzuniyyətinə
buraxılırlar. Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətlər göstərmiş
vətəndaşlara da özləri müəyyən etdikləri vaxtda məzuniyyətə
çıxmaq hüququ verilir. Müəssisədə işlədiyi müddətdən asılı olmayaraq, işçinin arzusu ilə əmək məzuniyyəti arvadının hamiləliyə
və doğuşa görə məzuniyyətdə olduğu dövrdə verilə bilər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi

İtmişdir
İlqar Ələkbərov küçəsi 5 -da yaşayan Rzayev Tofiq Fətulla oğlunun adına
olan 1057 inventar nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır.
A

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
kollektivi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının direktoru
Elman Əliyevə, dayısı
SADIĞIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

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