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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
müşavirə keçirilmişdir

Fevralın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın
hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr”
mövzusunda müşavirə keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəni
açaraq demişdir ki, ölkəmizdə idmanın inkişafı təmin olunmuş, bu sahədə zəngin qanunvericilik bazası və infrastruktur yaradılmışdır. Artıq Azərbaycan beynəlxalq idman
yarışlarının təşkilatçısı olan bir ölkəyə çevrilmişdir. Bu il ölkəmizin ilk dəfə keçiriləcək
Birinci Avropa Oyunlarına ev sahibliyi
etməsi də Azərbaycanın dünyada qazandığı
idman nüfuzunun nəticəsidir. Ölkəmizdə
həyata keçirilən uğurlu idman siyasətinin
tərkib hissəsi kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ardıcıl tədbirlər görülür.
Artıq muxtar respublikada gənc idmançılar
nəsli yetişmiş, idman ustaları formalaşmışdır.
Naxçıvanlı idmançılar ölkə və dünya əhəmiyyətli yarışlarda təmsil olunur və nailiyyətlər qazanırlar.
Müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Təhsil naziri Piri Nağıyev, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Şahmat Federasiyasının sədri
Vüqar Səfərov və Naxçıvan Muxtar Respublikası Karate-do Federasiyası sədrinin
müavini Nəriman Quliyev çıxış edərək demişlər ki, son 20 il muxtar respublikanın
bədən tərbiyəsi və idman tarixində mühüm
mərhələ təşkil edir. Bu dövr ərzində muxtar
respublikada idmanın maddi-texniki bazası
xeyli möhkəmləndirilmişdir. Müasir idman
infrastrukturunun formalaşdırılması muxtar
respublikada beynəlxalq yarışların keçirilməsinə də şərait yaratmışdır. 2014-cü ildə
muxtar respublika idmançıları dünya çempionatlarında 2, Avropa çempionatlarında
4, beynəlxalq turnirlərdə 10, Azərbaycan
birinciliklərində 56 medal qazanmışlar. Muxtar respublikada gənclərin asudə vaxtının
səmərəli təşkili, idmanın kütləviliyinə nail
olunması, idman federasiyalarının işinin
düzgün təşkili istiqamətində işlər bundan
sonra da davam etdiriləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəyə
yekun vuraraq demişdir: “Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi
dövrlərində digər sahələr kimi, idman da
inkişaf etmiş, möhkəm maddi-texniki bazaya
əsaslanan idman infrastrukturu formalaş-

mışdır. Hər bir insanın şəxsi həyatında və cəmiyyətdə idmanın
mühüm rola malik olduğunu bildirən ümummilli liderimiz deyirdi: “İdmanı, bədən tərbiyəsini
ümumxalq hərəkatına çevirməliyik. Ona nail olmalıyıq ki, bədən
tərbiyəsi və idman Azərbaycanın
hər bir gənci, hər bir vətəndaşı
üçün ənənə olsun. Azərbaycan

məktəblərində ən müasir standartlara cavab
verən idman zalları yaradılmışdır.
Uşaq və gənclərin idmana cəlbi istiqamətində də müəyyən işlər görülmüşdür.
Hazırda muxtar respublikada 18 yaşadək
157 min 442 uşaq və gənc vardır ki, onun
da 82 min 657-si oğlan, 74 min 785-i qızdır.
Muxtar respublika üzrə uşaq və gənclərdən
283-ü isə sağlamlıq imkanları məhdud olanlardır. İdman federasiyalarının xətti ilə oğ-

gənci bir gün də bədən tərbiyəsi və idmandan
kənarda qalmasın. Bu, xalqımızın gələcəyi
üçün lazımdır. Müstəqil Azərbaycanı gələcəkdə də yaşatmaq, onu daha da möhkəmləndirmək, dünya miqyasında böyük dövlətə
çevirmək üçün gənclərimiz bu gündən hazırlaşmalıdırlar. Həm zehni, mənəvi cəhətdən,
həm də fiziki cəhətdən hazırlaşmalıdırlar”.
Qeyd olunmuşdur ki, ulu öndərimizin
müəyyənləşdirdiyi idman siyasəti 1997-ci
ildən yeni mərhələyə qədəm qoymuş, hörmətli
Prezidentimiz İlham Əliyevin Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti seçilməsindən sonra
idman hərəkatının genişlənməsinə xidmət
edən kompleks tədbirlər görülmüşdür. Bu

lanlardan 12 min 68 nəfəri, yaxud 15 faizi,
qızlardan isə 3235 nəfəri, yaxud 4 faizi idmanla məşğul olur. Sağlamlıq imkanları
məhdud olan uşaq və gənclərdən isə 111-i,
yaxud 39 faizi idmanla məşğul olur ki,
bunun da 99-u oğlan, 12-si isə qızdır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Muxtar
respublikada mövcud idman infrastrukturu
idmanın inkişafı və federasiyaların fəaliyyəti
üçün lazım olan bütün tələblərə cavab verir.
Lakin buna baxmayaraq, yaradılan şəraitdən
heç də həmişə tam istifadə olunmur. Muxtar
respublikada 18 yaşadək uşaq və gənclərin
10 faizinin idmanla məşğul olması bir daha
göstərir ki, onların idmanın müxtəlif növlərinə

tədbirlər nəticəsiz qalmamış, Azərbaycan
idman yarışlarının keçirildiyi beynəlxalq
mərkəzə çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da əhalinin sağlam həyat tərzinin, xüsusən də böyüməkdə olan gənc
nəslin hərtərəfli inkişafının təmin edilməsində
bədən tərbiyəsi və idmanın roluna mühüm
əhəmiyyət verilir. Muxtar respublikada aparılan idman siyasətinin kökündə idmanın
kütləviliyinə nail olmaq, onu inkişaf və
təbliğ etdirmək, sağlam nəsil yetişdirmək
dayanır. Hal-hazırda muxtar respublikada 2
Olimpiya-İdman Kompleksi, 2 Üzgüçülük
Mərkəzi, 1 Şahmat Mərkəzi, 6 Uşaq-gənclər
şahmat məktəbi, 9 Uşaq-gənclər idman məktəbi, Stend və Sportinq Atıcılıq Mərkəzi,
eləcə də stadionlar, idman zalları və sadə
idman qurğuları, 12 idman federasiyası fəaliyyət göstərir. Son illər 40-a yaxın idman
obyekti istifadəyə verilmiş, ümumtəhsil

maraqlarının artırılması, eləcə də idman obyektlərindən və idman qurğularından istifadəsi lazımi səviyyədə deyil. İxtisaslı və peşəkar məşqçilərin olmaması da idmançıların
hazırlıq səviyyəsinə öz təsirini göstərir. Bu
gün muxtar respublikada bədən tərbiyəsi
və idmanın inkişafı üçün imkanlar genişdir.
İdmanın inkişafı təkcə hansısa idman yarışında iştirak edib, nailiyyət qazanmaqdan
ibarət deyil. Bu eyni zamanda gələcəyimiz
olan gənclərin sağlam formalaşması üçün
lazımdır. Ona görə də Gənclər və İdman
Nazirliyi muxtar respublikada idmanın bütün
növlərinin inkişaf etdirilməsinə və idmanın
kütləviliyinə nail olmalıdır”.
Müşavirədə qeyd olunmuşdur ki, Gənclər
və İdman Nazirliyi idman federasiyaları ilə
tədbirdən-tədbirə qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Federasiyalar işini, sadəcə, əlamətdar
günlərdə müxtəlif idman yarışları keçirməklə

bitmiş hesab etməməlidirlər. Hər bir idman
federasiyası özünün müxtəlif səviyyəli komandalarını təşkil etməlidir. Yadda saxlamaq
lazımdır ki, federasiyalararası yarışları canlandırmadan ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli
yarışlara hazırlıq səviyyəsini artırmaq mümkün deyil. Bu cəhət diqqətdə saxlanmalı,
federasiyalar öz yığma komandalarını formalaşdırmalıdırlar. Federasiyalar üzrə muxtar
respublika birincilikləri keçirilməli, qaliblərə
müvafiq mükafatlar verilməlidir. Keçirilən
yarışlar əhali arasında idmanın təbliği məqsədilə kütləvi informasiya vasitələrində geniş
işıqlandırılmalıdır. Gənclər və İdman Nazirliyi, eləcə də idman federasiyaları idman
növləri üzrə məşqçi fəaliyyətinə və hazırlanmasına peşəkar mütəxəssisləri cəlb etməlidirlər. “Araz-Naxçıvan” Peşəkar Futbol
Klubu muxtar respublika birinciliyində və
digər futbol komandaları ilə yoldaşlıq
görüşü təşkil etməklə fəaliyyətini davam
etdirməlidir.
Ali Məclisin Sədri idmanın kütləviliyinin
təmin olunmasında Təhsil Nazirliyinin də
üzərinə mühüm vəzifələr düşdüyünü bildirərək demişdir ki, nazirlik Gənclər və İdman
Nazirliyi və federasiyalarla, xüsusən də Şahmat Federasiyası ilə əlaqəni gücləndirməlidir.
Muxtar respublikada şahmat üzrə ən müasir
baza yaradılıb. Naxçıvan şəhərində Şahmat
Mərkəzi, rayonlarda isə uşaq-gənclər şahmat
məktəbləri fəaliyyət göstərir. Ümumtəhsil
məktəbləri də zəruri şahmat avadanlıqları
ilə təmin olunub və bu məktəblərdə də
şahmat dərslərinin tədrisi davam etdirilir.
Şahmat məktəblərində, eləcə də ümumtəhsil
məktəblərində şahmatın tədrisinə diqqəti
artırmaq, müasir elektron tədris vasitələrindən
səmərəli istifadə edilərək şahmatın tədrisi
səviyyəsini yüksəltmək lazımdır.
İdmanın kütləviliyinin təmin olunmasında
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən uşaqgənclər idman məktəblərinin də üzərinə
mühüm vəzifələr düşür. Çox təəssüf ki, bu
məktəblərə uşaq və gənclərin cəlbi, eləcə
də məşqçi müəllimlərin hazırlıq dərəcəsi
lazımi səviyyədə deyil. Uşaq-gənclər idman
məktəblərinin fəaliyyəti günün tələblərinə
uyğun qurulmalı, müəllimlərlə müntəzəm
iş aparılmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərində
yaradılan idman zalları yetişməkdə olan
gənclərin fiziki sağlamlığının təmin olunması
məqsədinə xidmət edir. Vəzifə aydındır.
Onun icrası sahəsində isə nöqsanlar vardır.
Ümumtəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə
dərslərinin keçirilməsi səviyyəsi və metodları
müasir tələblərə cavab vermir. Ümumtəhsil
məktəblərində bədən tərbiyəsi və idman
dərslərinin təşkili ciddi nəzarətə götürülməli,
bədən tərbiyəsi və idman sahəsində pedaqoji
fəaliyyətə müvafiq ixtisas təhsilli kadrlar
cəlb edilməlidir. Təhsil Nazirliyi şəhər və
rayon İcra hakimiyyətləri ilə birgə tədbirlər
planı hazırlamalı, istər ümumtəhsil, istərsə
də uşaq-gənclər şahmat və idman məktəblərində tədrisin vəziyyətinə nəzarəti artırmalıdır. Gənclər və İdman Nazirliyi Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənclər Fondu ilə birlikdə gənclər
arasında idmanın və bədən tərbiyəsinin təbliği məqsədilə yeni layihələr hazırlamalı,
yerlərdə gənclərlə görüşlər keçirilməli, yarışlar təşkil olunmalıdır. Ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrində də bədən tərbiyəsi
və idman dərslərinin tədrisi diqqətdə saxlanılmalı, Naxçıvan Dövlət Universiteti
“bədən tərbiyəsi və idman” ixtisası üzrə
peşəkar gənc kadrların hazırlanmasını təmin
etməlidir.
Ali Məclisin Sədri demişdir ki, bu gün
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
sürətlə inkişaf edir. Bu bir faktdır ki, əksər
yeniyetmə və gənclərimiz məqsədsiz şəkildə
kompüter və ya televiziya qarşısında vaxt
Ardı 2-ci səhifədə
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itirərək özlərinin gələcək fiziki sağlamlıqlarına
problem yaradırlar. Bu, hamını – valideynləri
də, müəllimləri də düşündürməlidir. Sağlam
həyat tərzi insanlarda uşaq və gənclik dövründən təlqin olunmalıdır. Gənclər və İdman
Nazirliyi, idman federasiyaları, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yüngül Atletika
Federasiyası qızların da məşğul ola biləcəkləri
idman növləri üzrə fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər. İdmanın kütləviliyinin təmin
edilməsi üçün şəhər və rayon İcra hakimiyyətləri idman federasiyaları ilə birgə fəaliyyətə
üstünlük verməli, müxtəlif kütləvi idman
yarışlarının təşkili və keçirilməsi təmin olunmalı, gənc idmançıların hazırlanmasına, yerlərdəki idman qurğu və obyektlərindən, eləcə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2008-ci il 20 fevral tarixli Sərəncamı ilə hər il fevralın 22-si
ölkəmizdə avtomobil yol işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd
olunur.
Müasir yol-nəqliyyat infrastrukturu dövlətin iqtisadi inkişafının
əsas göstəricilərindən biridir. “Yol
iqtisadiyyat, mədəniyyət, bir sözlə,
həyatdır”, – deyən ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev ölkəmizə
rəhbərliyi dövründə bu sahənin inkişafını daim diqqət mərkəzində
saxlamış, avtomobil yollarının bərpası və yenidən qurulması, yeni
yol şəbəkələrinin çəkilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. Dahi rəhbərin əsasını qoyduğu
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasını
uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev də bu
sahənin inkişafını prioritet istiqamət
kimi müəyyənləşdirmişdir. Son illər
ölkəmizdə müasir avtomobil yolları
çəkilmiş, dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlara, qəbul olunan
dövlət proqramlarına uyğun olaraq,
yol-nəqliyyat infrastrukturunun yeniləşməsi və beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması istiqamətində
kompleks tədbirlər görülmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri zamanı yol tikintisinə
xüsusi diqqət yetirilir. Son illər
muxtar respublikada müasir standartlara uyğun avtomobil yolları
salınmış, mövcud yol-nəqliyyat
kompleksi təkmilləşdirilmiş, yeni
körpülər tikilmişdir. Yol tikintisi
mürəkkəb prosesdir. Bunun üçün,
ilk növbədə, xammal ehtiyatı, müasir emal müəssisələri və güclü maddi-texniki baza tələb olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun diqqət və qayğısı nəticəsində muxtar respublikada bu
sahədə ardıcıl tədbirlər görülmüş,
müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş yeni asfalt-beton zavodları,
2014-cü il Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Energetika
Agentliyinin kollektivi üçün əlamətdar olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev aprel ayının 7-də Şərur rayonu ərazisində tikilib quraşdırılmış
20,5 meqavat güclü “Arpaçay 1”
və 1,4 meqavat güclü “Arpaçay2” Su Elektrik stansiyalarının işəsalma mərasimlərində iştirak edib,
kollektivimizin üzvləri ilə görüşüb.
Ölkə Prezidenti Naxçıvanın enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində görülən işləri yüksək
qiymətləndirib, yeni elektrik stansiyalarının tikintisi, elektrik enerjisi
ixracı potensialının artırılması sahəsində tədbirlərin davam etdiriləcəyini bildirib.
Bu fikirləri Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Energetika
Agentliyinin kollegiya iclasında
agentliyin baş direktoru Yasin Səfərov səsləndirib. Agentliyin baş
direktoru məruzəsində daha sonra
bildirib ki, 2014-cü ildə muxtar res-

də olimpiya-idman komplekslərindən istifadəyə, bununla yanaşı, onların qorunub-saxlanılmasına da diqqət yetirilməlidir.
Qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən idman federasiyalarının
internet saytları yaradılmışdır. Amma bu
saytlardakı informasiyalar nəinki zənginləşdirilmir, heç yenilənmir də. Gənclər və
İdman Nazirliyi idman federasiyaları ilə
birlikdə saytlarda istedadlı idmançılar, keçirilən yarışlar, qazanılan uğurlar barədə
məlumatların daim yenilənməsini təmin etməlidir. Gənclər və İdman Nazirliyi Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
birgə məhdud fiziki imkanlı gənclərin muxtar
respublikanın idman həyatına inteqrasiyası

üçün fəaliyyətlərini gücləndirməlidirlər.
Muxtar respublikanın kütləvi informasiya
vasitələri sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasında, əhali sağlamlığının möhkəmləndirilməsində bədən tərbiyəsi və idmanın
rolu barədə tematik materiallar hazırlamalı,
bədən tərbiyəsi və idmanın kütləviləşməsinə
öz töhfələrini verməlidirlər.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Muxtar
respublikada idmanın inkişafı bizim hər birimizi düşündürməli, aid təşkilatlar səylərini
artırmalıdırlar. Qarşıdakı dövrdə məqsədyönlü çalışaraq idmanın kütləviliyinə, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə
və onların sağlam böyüməsinə nail olmalıyıq.
Bir sözlə, 2015-ci il muxtar respublikada

idmanın kütləviliyinin təmin olunmasında
dönüş ili olmalıdır”.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında
fərqlənən idman federasiyaları və olimpiyaidman kompleksləri mükafatlandırılmışlar.
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Şahmat, Karate-do, Paralimpiya, Voleybol, Boks, Futbol, Güləş və
Şərq Döyüş Sənəti federasiyalarına, eləcə
də İlham Əliyev adına Naxçıvan Olimpiyaİdman Kompleksinə və Şərur Olimpiya-İdman Kompleksinə pul mükafatlarını təqdim
etmiş, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar
arzulamışdır.

22 fevral avtomobil yol işçilərinin peşə bayramı günüdür

Muxtar respublikada
müasir yol infrastrukturu yaradılmışdır
mobil yolları yenidən qurularaq istismara verilmişdir. Hazırda Şəkərabad-Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir.
Muxtar respublikada magistral
yollarla yanaşı, yerli əhəmiyyətli
yolların yenidən qurulması da diqqət
mərkəzində saxlanılır. Xüsusilə son
illər ən ucqar dağ və sərhəd kəndlərinin yol infrastrukturunun tamamilə
müasirləşdirilməsi yaşayış məntəqələri arasında avtomobillərin təhlükəsiz və rahat hərəkətinin, eləcə
qum-çınqıl karxanaları və bitum
anbarları istifadəyə verilmiş, yol
təsərrüfatının yenidən qurulmasında
əsas amil olan keyfiyyətli asfalt
istehsalına nail olunmuşdur. Son
illər Naxçıvan Muxtar Respublikası
Avtomobil Yolları Dövlət Şirkəti
və onun tabeliyində olan yol istismar idarələrinin maddi-texniki bazası da xeyli möhkəmləndirilmiş,
son 5 ildə 29 müxtəliftəyinatlı
tikinti texnikası alınaraq muxtar
respublikaya gətirilmişdir. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada yol tikintisinin səmərəli təşkilinə şərait yaratmış,
müasir mühəndis-texniki tələblərə
cavab verən avtomobil yolları inşa
olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev Naxçıvanda bu istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirləri yüksək
qiymətləndirərək demişdir: “Harada ki yol tikilir, orada inkişaf
vardır. Ona görə də bu gün yol tikintisi Azərbaycanın bütün bölgələrində sürətlə gedir. O cümlədən
Naxçıvanda da bu gözəl proseslər
sürətlə gedir və həll olunur. Artıq
burada yerli şirkətlər vardır ki,
bu cür yolları çox keyfiyyətlə tikə
bilirlər. Bu, o qədər də asan məsələ
deyildir. Yol tikintisi çox böyük
peşəkarlıq tələb edir”.
Böyük İpək Yolunun üzərində

yerləşən Naxçıvan tarixin bütün dönəmlərində beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Son illər muxtar respublikanın
qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin
daha da genişləndirilməsində, beynəlxalq yük və sərnişindaşımalarında
əhəmiyyətli rol oynayan magistral
yollar yenidən qurulmuşdur. Belə
ki, 87 kilometr uzunluğunda Naxçıvan-Sədərək, 34 kilometrlik Naxçıvan-Culfa və 88,8 kilometrlik Naxçıvan-Şahbuz-Batabat magistral avtomobil yolları yenidən qurularaq
istifadəyə verilmişdir. Ötən müddət
ərzində ölkə başçısının müvafiq sərəncamlarına uyğun olaraq, uzunluğu
39 kilometr olan Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq dairəvi, 57 kilometrlik
Çeşməbasar-Boyəhməd və 26 kilometrlik Hacıvar-Vayxır-Sirab avto-

kilometr uzunluğunda 35 kilovolt
və yuxarı gərginlikli elektrik verilişi
xətti çəkilib, muxtar respublikanın
şəhər və kəndlərində 42 ədəd yeni
transformator yarımstansiyası qoyulub, 83 kilometr uzunluğunda
yeni 10 və 0,4 kilovoltluq elektrik
verilişi xətləri çəkilib, 26 kilometr
uzunluğunda 10 və 0,4 kilovoltluq

də kəndlərin turizm potensialının
artmasına və iqtisadiyyatın inkişafına
səbəb olmuşdur. Son 5 ildə muxtar
respublikada 573 kilometr uzunluğunda yollar yenidən qurulmuş, ümumi uzunluğu 349 paqonometr olan
23 yeni körpü inşa olunmuşdur.
Bu gün rayon mərkəzləri və
kəndlərlə yanaşı, paytaxt Naxçıvan
şəhərinin yolları da yenidən qurulur.
Son illər şəhərin yol infrastrukturunun kompleks inkişafına hesablanmış çoxsaylı layihələr reallaşdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü
il 31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “2014-2015-ci illərdə
Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi
inkişafı üzrə Proqram”a uyğun olaraq, paytaxtın yol-nəqliyyat infrastrukturu yenidən qurulur, şəhərin
məhəllə və küçələrini əhatə edən
müasir yol şəbəkəsi salınır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov demişdir: “Yol tikintisi Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin və vətəndaşlarına göstərdiyi
qayğının təzahürüdür”. Bu sahədə
reallaşdırılan layihələrin əsas hədəfi
muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafını təmin etməkdir. Bütün bu
işlərdə isə avtomobil yol işçilərinin
üzərinə mühüm vəzifələr düşür.

Bu gün peşə bayramını qeyd edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Şirkətinin kollektivi mövcud
imkanlardan səmərəli istifadə edərək bundan sonra da muxtar
respublikanın yol-nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına öz
töhfələrini verəcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Avtomobil Yolları Dövlət Şirkətinin mətbuat xidməti

Ötən ilin yekunları müzakirə olunub,
qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib
publikanın elektrik şəbəkələrinə
627995160 kvt/saat elektrik enerjisi
daxil olub. Bunun 62883000 kvt/saatı İran İslam Respublikasından,
80560 kvt/saatı Türkiyə Respublikasından alınıb, 56115500 kvt/saatı
Araz Su Elektrik Stansiyasında,
428804 000 kvt/saatı Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyasında, 3298000
kvt/saatı Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyasında, 34944200 kvt/saatı
Biləv Su Elektrik Stansiyasında,
37928000 kvt/saatı “Arpaçay-1” Su
Elektrik Stansiyasında, 550000
kvt/saatı “Arpaçay-2” Su Elektrik
Stansiyasında, 3391900 kvt/saatı
Heydər Əliyev Su Anbarı üzərindəki
su elektrik stansiyasında istehsal
edilib elektrik şəbəkələrinə verilib.
İl ərzində Türkiyə Respublikasına
102664990 kvt/saat, İran İslam Respublikasına isə 64584000 kvt/saat
elektrik enerjisi ötürülüb.
Qeyd edilib ki, 2014-cü ildə 11

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

hava elektrik verilişi xətləri kabel
xətləri ilə əvəz edilib.
“Əsas avadanlıq və materialların
birbaşa xarici ölkələrin istehsalçı
müəssisə və təşkilatlarından alınması
işləri davam etdirilir”, – deyən baş
direktor əlavə edib ki, ötən il Türkiyə
Respublikasından yarımstansiyalar
üçün eleqaz açarları, ayırıcılar, turbin

yağları, digər material və avadanlıqlar, Ukrayna Respublikasından
transformatorlar, hopdurulmuş ağac,
izolyatorlar, Rusiya Federasiyasından
hopdurulmuş ağac alınıb. Ukrayna
və Türkiyə respublikaları müəssisələri ilə transformator, kabel, məftil,
turbin yağı alınması haqqında yeni
müqavilələr bağlanıb.
2014-cü ildə sərf olunan elektrik
enerjisinin miqdarı haqqında da
məlumat verən Yasin Səfərov vurğulayıb ki, ötən il ərzində 6,98 faiz
texniki itki nəzərə alınmaqla, işlədicilərə dəyəri 25016,1 min manat
təşkil edən 416935000 kvt/saat elektrik enerjisi ötürülüb. Elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməsi 100
faiz olub.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar
olub.
Kollegiya iclasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Aparatının İqtisadiyyat şöbəsinin
müdiri Rəfael Babayev çıxış edərək
qarşıda duran vəzifələrdən danışıb.
Xəbərlər şöbəsi

3
Yaddaşlarda yaşayanlar

Tənqidi rеalist ədəbi cərəyanın bayraqdarı

Azərbaycan xalqının görkəmli ictimai xadimi, maarifçi-pedaqoq,
publisist, tənqidi rеalist ədəbi cərəyanın bayraqdarı, ilk mənzum allеqоrik
dram əsərinin müəllifi, dramaturgiyanın nəhəng simalarından biri,
yenitipli ictimai satiranın yaradıcısı, bütün dünyada məşhur olan yeni
üslublu “Molla Nəsrəddin” jurnalının naşiri və mollanəsrəddinçilərin
ağsaqqalı, böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadə 1869-cu il fevral ayının
22-də Azərbaycanın qədim mədəniyyət və sivilizasiya beşiyi olan Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur. “Gözümü dünyaya birinci dəfə açanda
dünyanı qaranlıq görmüşəm”, – deyən görkəmli ədib ictimai satiranın
gücü ilə xalqının çəkdiyi əziyyətləri, elm və maarifdən uzaq tutulan insanların həyati faciələrini, bir sözlə, hər cür ictimai bəlalarla qaragünlü
ömür yaşamağa vadar edilmiş xalqının yoluna işıq tutmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk təh- və rejissor nəslinin yaranmasına, teatr
silini mollaxanada almışdır. Özü təbirinin müəyyənləşməsinə şərait
də bu barədə xatırlayacaqdı ki, yaratmışdır.
Görkəmli söz ustadı Mirzə Cəlil
əgər mollaxanada bu təhsili almasaydı, yəqin ki, bir cızma-qara sa- həm də ictimai satiranın yeni üslubunun banisi və yaradıcısıdır. Onun
hibi olmayacaqdı.
Mirzə Cəlilin sonralar təhsilini satirik üslubda yazdığı şeir nümuüçsinifli Naxçıvan şəhər məktəbində nələri bu gün ədəbiyyatımızın daha
davam etdirməsi onun gələcəyini, çox Mirzə Ələkbər Sabirlə məşhurbir növ, müəyyənləşdirməyə böyük laşmış ictimai satirasının təməlini
imkanlar yaratmışdı. O vaxt Qaf- təşkil edir. Onun hələ tam peşəkarqazın ən böyük “universiteti” hesab laşmamış mənzum satirik yaradıcılığı
olunan Qori Müəllimlər Seminari- işığında Əliqulu Qəmküsar, Məmyasına gedən yol məhz bu illərdən məd Səid Ordubadi, Əli Nəzmi və
başlayırdı. Qori Müəllimlər Semi- nəhayət, bu satiranın “ağır artillerinariyasındakı təhsil və həmin döv- yası” hesab olunan Mirzə Ələkbər
rün ictimai-mədəni, siyasi mühiti Sabir kimi əvəzsiz sənətkarlar meyMirzə Cəlil yaradıcılığının mənbəyi dana çıxır. Mirzə Cəlil həm də o sərolunu oynamışdır. İrəvanın Ulu- nətkarlardandır ki, bədii yaradıcılığı
xanlı, Naxçıvan mahalının Baş No- ilə ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi meraşen (indiki Cəlilkənd) və Nehrəm taforik obrazlar, simvollar və mətnaltı
məktəblərindən başlayan məktəb- məna vasitələri ilə böyük və dərin
darlıq, hüquq idarələrindəki fəa- ictimai mətləbləri bütün dolğunluğu,
liyyət gələcək nəhəng sənətkar üçün ciddiyyəti ilə ifadə etməyə nail oldərin müşahidələr aparmağa, ona muş, ədəbi yaradıcılıqda bunun ənəxalqının dərdi, problemləri ilə ya- nəsini yaratmışdır.
Görkəmli ədib Cəlil Məmmədxından tanış olmağa imkan vermişdi. Qətiyyətlə demək olar ki, quluzadə Azərbaycan ədəbiyyatında
böyük ustadın yaratdığı “Poçt qu- tənqidi rеalizmin də banisidir. O,
tusu”, “Yan tütəyi”, “Danabaş kən- xalqın taleyi və müqəddəratı ilə
dinin məktəbi” və sair kimi ölməz bağlı məsələləri vətəndaşlıq yanğısı
əsərlər məhz o dövrün müşahidə- ilə əsərlərində əks etdirmişdir.
Xalq yolunda xidmətləri misilsiz
lərinin nəticəsidir. Böyük ustad
Cəlil Məmmədquluzadənin əmək olan böyük ictimai xadim və görkəmfəaliyyətinə başladığı, pedaqoji fəa- li ədib Cəlil Məmmədquluzadə milli
liyyətlə məşğul olduğu XIX əsrin mətbuatımızın inkişafı və intişarında
sonları Naxçıvanda maarifçiliyin mühüm xidmətlərilə yadda qalmışdır.
geniş intişar tapdığı dönəmlər idi. Böyük alim və publisist MəhəmHələ gənc olan Mirzə Cəlil həmin mədağa Şahtaxtlının “Şərqi-Rus”
dövrün maarifçilik və məktəbdarlıq qəzetindən başlanan “jurnalistika
hərəkatının şöhrətli ağsaqqalı Mə- məşqindən” sonra qəlbi xalqına xidhəmməd Tağı Sidqi ilə birlikdə mət amalı ilə döyünən dahi söz
eyni amal və əqidə yolunda, xalqın adamı Cəlil Məmmədquluzadə dünmaariflənməsi və oyanışı sahəsində yaca məşhur olan “Molla Nəsrəddin”
jurnalının əsasını qoymuşdur. Mirzə
yorulmadan çalışmışdır.
Cəlil Məmmədquluzadə həm də Cəlil bu jurnalın, o cümlədən molAzərbaycan ədəbiyyatında kiçik hе- lanəsrəddinçi ədiblərin yol göstərəni
kayənin böyük ustadı kimi tanınmış- və ideoloqu idi. Xalqına bağlı indır. Onun ədəbiyyat tariximizə bəxş sanların vətənə xidmət vasitəsinə
etdiyi “Poçt qutusu”, “İranda hür- çevrilən “Molla Nəsrəddin” jurnalı
riyyət”, “Pirverdinin xoruzu”, “Saq- maarif, nəşr və bir sıra ictimai inkişaf
qallı uşaq”, “Buz” və başqa hekayələr baxımından bir çox xalqları qabaqhəm də uşaq ədəbiyyatının ən sanballı layan Azərbaycan xalqının mübariz
nümunələridir. Böyük məhəbbətlə və vətənsevər ziyalılarının əldə etdiyi
yazılan “Çay dəsgahı” mənzum al- böyük nailiyyət idi. Adından tutmuş
leqorik dramı həm Mirzə Cəlil irsində üslubuna qədər xalq yaradıcılığı
ilk dramaturgiya örnəyi, həm də ənənələrinə dayanan “Molla NəsAzərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk rəddin” jurnalı bütün Şərq aləmi və
mənzum alleqorik dram nümunəsi Türk dünyasında ilk rəngli, şəkilli,
kimi xüsusi mövqeyə malikdir. Cəlil karikaturalı yeni mətbuat orqanı idi.
Məmmədquluzadənin böyük istedadla Xalq lətifələrinə dayanaraq yaranan
yazılmış “Ölülər”, “Anamın kitabı”, felyetonlar da adı “Molla Nəsrəddin”
“Kamança”, “Danabaş kəndinin mək- seçilən milli mətbuat orqanının “öz
təbi”, “Dəli yığıncağı” və digər pyes- üzərinə gülmək” üslubuna uyğun
ləri Azərbaycan dramaturgiyasının olaraq yaradılmış və əsas üsula çevinciləridir. Bu əsərlər həm də elə pe- rilmişdi. 1906-cı il aprel ayının
şəkarlıq və istedadla yazılmış nü- 7-də nəşrinə başlanılan “Molla Nəsmunələrdir ki, Azərbaycan teatrının rəddin” jurnalı “Sizi deyib gəlmişəm,
yeni müstəvidə və yeni məzmunda ey mənim müsəlman qardaşlarım!”
inkişafına təkan vermiş, yeni aktyor müraciətilə, bütövlükdə, xalqı, mü-

səlman və türk aləmini dostcasına
sevərək özünə ünvan seçmişdi. Cəlil
Məmmədquluzadə yaradıcılığı ilk
sözündən tutmuş son sözünə qədər
vətəndaşlıq dərsliyidir. Bütün bu
xüsusiyyətlərinə, Azərbaycan xalqının inkişafı yolunda göstərdiyi
xidmətlərə görə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev “Molla
Nəsrəddin” jurnalını və onun redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək
demişdir: “Cəlil Məmmədquluzadə
öz yaradıcılığı ilə, əsərləri ilə, publisistikası ilə, böyük mətbuatçılıq
fəaliyyəti ilə Azərbaycan xalqının
milli oyanışında, milli dirçəlişində
əvəzsiz rol oynamışdır. Xalqımızın
milli şüurunun formalaşmasında
məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalının
və Mirzə Cəlilin fəaliyyətinin rolu
misilsizdir”.
Azərbaycan dövlətinin çoxsaylı
görkəmli şəxsiyyətlər kimi, Cəlil
Məmmədquluzadə şəxsiyyəti və
irsinə də qayğı göstərməsi bu
şəxsiyyətin böyüklüyünü və ölməzliyini təzahür etdirən faktlardan
biridir. Sovet dövründə yaradıcılığı
və şəxsiyyəti ideologiyanın təhrifləri
ilə qaranlıqlara bürünərək təbliğ edilən Cəlil Məmmədquluzadənin də
ədəbi irsi xalqımızın müdrik oğlu
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra aydınlığa qovuşmuşdur. Bu, dahi rəhbərin Mirzə Cəlil
şəxsiyyətinə olan böyük ehtiramı
və hörmətinin daha tutarlı ifadəsidir
ki, ölkəmizdə ilk ev-muzeyləri yaradılan görkəmli şəxsiyyətlərdən
biri məhz Cəlil Məmmədquluzadədir.
Dahi liderin qayğısı sayəsində Cəlil
Məmmədquluzadənin irsi toplanılaraq təkrar-təkrar nəşr edilmiş, ciddi
tədqiqatların obyekti olmuş, adına
küçələr verilmiş, Bakıda, Cəlilabad
və doğma vətəni Naxçıvan şəhərlərində əzəmətli heykəlləri ucaldılmışdır. Görkəmli ədibin ölməz əsərləri daim teatrların da repertuarlarında
olmuş, çoxsaylı əsərləri səhnələşdirilərək böyük tamaşaçı rəğbəti qazanmışdır. Mirzə Cəlil irsinə xalq
ehtiramını nümayiş etdirən daha
bariz bir fakt böyük ədibə həsr olunmuş və əsərləri əsasında hazırlanmış
“Qəm pəncərəsi”, “O dünyadan salam” kimi ölməz filmlərin çəkilişidir.
Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyi,
adını daşıyan Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı və teatr binasının
qarşısındakı əzəmətli heykəli Cəlil
Məmmədquluzadənin adını əbədiləşdirən mədəni ünvanlardandır. Ustad Cəlil Məmmədquluzadənin
1967-ci ildə 100 və 1994-cü ildə
125 illik yubileylərinin keçirilməsi
ədibə göstərilən ehtiramın daha bir
nümunəsidir. Ölməz ədibin övladı
qədər sevdiyi və bütün ömrünü verdiyi “Molla Nəsrəddin” jurnalının
latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası
ilə yeni tərtibatda, nəfis şəkildə çap
edilməsi ədibin irsinə və şəxsiyyətinə
göstərilən misilsiz ehtiramı nümayiş
etdirir.
Əbədiyaşar liderimizin siyasi kursunu uğurla davam etdirən ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin 140 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 6 fevral 2009-cu
il tarixli Sərəncamı Azərbaycan xalqı
tərəfindən minnətdarlıqla qarşılandı.
Ədibin vətəni Naxçıvanda da ayrıayrı illərdə əbədiyaşar sənətkarın
yubileyləri geniş qeyd olunmuş, əsərləri, o cümlədən ikicildlik “Seçilmiş
əsərləri” yeni tərtibatda nəşr edilmişdir. Bütün bunlar isə ümummilli
lider Heydər Əliyevin dediyi kimi:
“Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına, onun ədəbi-mədəni irsinə,
onun xalqımızın tarixinə əvəzsiz
xidmətlərinə verilən yüksək qiymətin
rəmzidir”.
Ramiz QASIMOV
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru

“Mənim gerçək atam Filip deyil,
Aristoteldir. Çünki birinci maddiliyimin
– maddi quruluşumun, ikinci mənəviyyatımın – mənəvi quruluşumun
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur”,
– deyirdi Makedoniyalı İskəndər.

hərəkətə gətirən lokomativ rolunu
oynayıb.
Mədəniyyətin tərkib hissəsi sayılan ədəbiyyatın da bu baxımdan
rolu danılmazdır. Ədəbiyyat geniş
qavramdır. Özündə tərbiyəni və in-

Bəli, mənəviyyat, mədəniyyət
insanı necə yüksəldirsə, bir ölkəni
də o cür yüksəldir, qoruyur, gələcək
inkişafında əhəmiyyətli vasitəyə
çevrilir.
Bu baxımdan mədəniyyətimizin
inkişafı milli və mənəvi dəyərlərimizin inkişafından asılıdır. Bu dəyərlərimizin qorunub saxlanılması
və inkişaf etdirilməsi müstəqil respublikanın mədəniyyət siyasətinin
əsas vəzifələrindən biridir. Bu mənada Azərbaycan dövləti öz daxili
və xarici siyasətini yeni tarixi şəraitə,
müasir tələblərə uyğun olaraq, xalqımızın tarixi və mədəni ənənələrinə,
dilimizə, ədəbiyyatımıza, dinimizə,
milli-mənəvi dəyərlərimizə istinad
edərək həyata keçirir. Dünyanın ən
qədim xalqlarından olan Azərbaycan
xalqı özünün tarixi, maddi-mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı,
incəsənəti və musiqi mədəniyyəti
ilə haqlı olaraq fəxr edir. Mətbuatın
yaranması ilə bərabər, XIX əsrdə
kitab nəşri sahəsində meydana çıxan
yeniliklər getdikcə təkmilləşərək
inkişaf etdi. Qeyd edək ki, kitab
mədəni irsin, xalqın mənəvi sərvətinin qiymətli bir hissəsi, siyasiideoloji mübarizənin qüdrətli vasitəsidir. Kitablar bizim müdrik babalarımızın yadigarı, tarixin canlı
şahidləridir. Kitablar yazı və dilin,
ədəbiyyat və incəsənətin, elm və
texnikanın inkişafında əvəzsiz rol
oynayır. Xüsusən bədii əsərlər dövrü
dərk etmək və əks etdirmək baxımından tarix kitablarından heç də
geri qalmırlar.
Müstəqilliyimizin əldə olunmasından sonra həyata keçirilən mədəniyyət siyasəti milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması
və gələcək nəsillərə çatdırılması
üçün böyük zəmin yaradır. Xalqımızın əldə etdiyi bu böyük nailiyyət,
milli sərvətimiz olan dəyərlərimizin
istifadəsini, bəşəri dəyərlərin tərkib
hissəsi kimi inkişafını və inteqrasiyasını təmin edir. Millətin ən başlıca
sərvəti olan intellekt öz mənbəyi
kimi həmişə yaradıcılığa əsaslanmışdır. Yaradıcılıq məhsulları – elmi,
bədii və incəsənət əsərləri bütün
tarix boyunca bəşər mədəniyyətini

cəsənətin xüsusiyyətlərini əks etdirən
ədəbiyyat sağlam mühitin formalaşmasında əhəmiyyətli vasitədir.
Tarixən xalqa müəyyən həqiqətləri
anlatmaq üçün ədəbi nümunələrdən
istifadə edilir. Vətənpərvərlik, tərbiyə,
sevgi, doğruluq və sair kimi hislərin
formalaşmasında, milli dəyərlərin
inkişaf etdirilib güclü mədəni zona
yaradılmasında ədəbiyyat misilsiz
rol oynayıb. Ümummilli liderimiz,
görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev möhtəşəm fəaliyyəti boyunca
digər sahələrlə yanaşı, ədəbiyyat
məsələləri ilə də daim məşğul olub,
ustad sənətkarların yubileylərinin
keçirilməsi, xatirələrinin əbədiləşdirilməsi, əsərlərinin nəşri, tədqiqi,
təbliği, dünya miqyasında tanıdılması, müasir ədəbi prosesin inkişafı
üçün hər cür şərait yaradılması istiqamətində son dərəcə böyük işlər
görüb, nəhəng tədbirlər həyata
keçirib.
Bu, səbəbsiz deyildi; dahi rəhbər
mədəniyyətin inkişafında ədəbiyyatın
böyük rolu olduğunu yaxşı bilirdi.
Ukrayna şairi İvan Draç ulu öndər
haqqında deyib: “Heydər Əliyev
mədəniyyət və ədəbiyyata böyük
hörmət bəsləyir. Bu, onun müdrikliyinə dəlalətdir”.
Ədəbiyyat xalqın estetik tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilən mədəniyyət siyasəti bu gün ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da Azərbaycanın
tarixən yaranmış mədəniyyətinin
mühafizə olunmasında, tarixi abidələrin, ədəbiyyatın, çoxlu sayda
muzeylərin bərpası, ölkənin qədim
mənəvi mədəniyyətinin təbliğ olunmasında, onların qorunmasında çox
mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Hər bir mədəniyyət özündən əvvəlki mədəniyyətin əsasında yaradılır. Bu səbəbdən mədəni sərvətləri
qorumaq hər bir vətəndaşın ən
ümdə vəzifəsi olmalıdır. Bu,
keçmişə sədaqət, gələcəyə xidmət
borcumuzdur.
- Nərgiz İSMAYILOVA

“Mövlana Mübadilə Proqramı”nın tanıtım
mərasimi olub
“Naxçıvan” Universitetində
“Mövlana Mübadilə Proqramı”nın
tanıtım mərasimi keçirilib.
Tədbiri universitetin tədris işləri
üzrə prorektoru, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent İbrahim Kazımbəyli
açaraq mübadilə proqramı haqqında
məlumat verib.
Universitetin Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri Gülşən Orucova
çıxış edərək dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya, beynəlxalq təcrübə mübadiləsi, tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində
görülən işlər, tələbələrin “Mövlana
Mübadilə Proqramı” əsasında təhsil
almaları barədə danışıb.
Bildirilib ki, “Naxçıvan” Universiteti respublikamızın bir çox
ali məktəbləri ilə yanaşı, çoxsaylı
xarici universitetlər və beynəlxalq
qurumlarla da əməkdaşlıq edir. Bu
əməkdaşlıqlar ortaq elmi proqramların və konfransların keçirilməsinə,
tələbə mobilliyinin artırılmasına,
müəllim və tələbə mübadilələrinin
həyata keçirilməsinə yüksək təsir
göstərməkdədir.
Tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırılıb ki, “Mövlana Mübadilə
Proqramı” Türkiyə daxilində təhsil
verən ali təhsil müəssisələri ilə xaricdə təhsil verən ali təhsil müəssisələri arasında tələbə və müəllim

mübadiləsini həyata keçirən bir proqramdır. Bu proqramın məqsədi ali
təhsil müəssisələrinin beynəlmiləlləşdirilməsinə öz töhfəsini vermək,
onların akademik potensialını artırmaqdan ibarətdir.
“Mövlana Mübadilə Proqramı”na
əsasən, tələbələr universitet daxilində
müəyyən fənlər əsasında imtahandan
keçərək bir (minimum) və ya iki
(maksimum) semestr üçün tanınmış
universitetlərdə təhsil almaq imkanı
qazanırlar. O da vurğulanıb ki, “Naxçıvan” Universiteti ilə İstanbul, Aydın, Beykent, Atatürk, Ankara, Kastamonu, Uşak, Nevşehir HBV, Bozok, Yakın Doğu, Fırat Ardahan universitetləri arasında “Mövlana Mübadilə Proqramı”na əsasən mübadilə
müqavilələri imzalanıb. Həmin müqavilələrə görə, bu günədək universitetin 4 tələbəsi ayrı-ayrı ixtisaslar
üzrə Türkiyə universitetlərində təhsillərini davam etdiriblər.
Sonra “Mövlana Mübadilə Proqramı” əsasında İstanbul Aydın Universitetində 2013-2014 və 20142015-ci tədris illərində təhsillərini
davam etdirən tələbələrdən Elvin
İbrahimov, Naib Muradov və Fatimə
Kərimova çıxış edərək yaradılan şəraitə, göstərilən qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
“Naxçıvan” Universitetinin
mətbuat xidməti
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Bənəniyar kənd tam orta məktəbi

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Dillər və ədəbiyyat kafedrasının müdiri, müəllif, demək olar ki, uzunillik
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Arif Ağalarov 60-dan çox elmi məqalə və araşdırmalarında buna nail ola bilib.
tezisin, “Terminlərin linqvistik təhlili”, “Azərbaycan dilində çalışmalar”,
“Ana dilindən praktik məşğələ”
“Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar şəkilçilər” adlı monoqrafiyaların, adlı dərs vəsaiti ali məktəblərdə “ib5 fənn proqramının müəllifi, “Şairə məktub”, “Sözün Əlincə qalası: tidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə
Xanəli Kərimli” kitablarının tərtibçisidir.
təhsil alan tələbələrə “Ana dili” fənMüntəzəm olaraq dövri mətbuatda
Yeni nəşrlər
öz araşdırmaları ilə çıxış edən Arif
Ağalarov üçün 2014-cü il daha uğurTədqiqatçı alimin bir ildə üç
lu illərdən biri sayıla bilər. Belə ki,
kitabı nəşr olunub
ötən il onun “Çağdaş poeziyamıza
ninin həm nəzəri, həm də
baxış bucağı” adlı kitabı, “Qeyripraktik əhəmiyyətinin aşılanməhsuldar şəkilçi morfemlərin tədması, şifahi və yazılı nitq məqiqi” adlı metodik vəsaiti, həmçinin
dəniyyətinin formalaşdırılS.Həsənova və F.Cəfərova ilə birması məqsədi daşıyır. Məlikdə tərtib etdikləri “Ana dilindən
lumdur ki, hər bir fənnin daha
praktik məşğələ” adlı dərs vəsaiti
dərindən öyrənilməsində təcişıq üzü görüb.
rübi məşğələlər mühüm yer
“Çağdaş poeziyamıza baxış bututur. Odur ki, adıçəkilən dərs
cağı” kitabına şair və yazıçılarımızın
vəsaiti bu baxımdan vaxtında
yaradıcılığından bəhs edən və müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olun- bədii yaradıcılıq imkanlarını ortaya araya-ərsəyə gətirilmiş kitabdır. Ali
məktəblərdə müvafiq ixtisas üzrə
muş yazılar, resenziyalar və bir he- qoyur.
Dilçilikdə qeyri-məhsuldar şəkilçi çalışan müəllim və təhsil alan tələkayə daxil edilib. Müəllif bu yazılarda qədim Naxçıvan torpağının morfemlər tədqiqata çox az cəlb bələr üçün nəzərdə tutulmuş dərs
ulu tarixindən, füsunkar gözəlliklə- olunub. Müəllifin “Qeyri-məhsuldar vəsaitində dil normaları ilə bağlı
rindən, bugünkü inkişaf və tərəqqi- şəkilçi morfemlərin tədqiqi” adlı ki- elmi-nəzəri məsələlərin praktik məşsindən ilham alan yazarlarımızın tabı bu boşluğu doldurmağa xidmət ğələlərdə çalışma, testlər və nəzəri
əsərlərinə müxtəlif yönlərdən ekskurs edir. Qrammatika kitablarında qey- suallar vasitəsilə təhlili və tətbiqi
edir. “Məmməd Araz şeirlərinin ri-məhsuldar şəkilçilərlə bağlı ve- önə çəkilib. İki hissədən ibarət olan
leksik xüsusiyyətləri”, “Şair Vaqif rilmiş səthi məlumatlara münasibət dərs vəsaitinin birinci hissəsində foMəmmədovun poetikası”, “Söz ada- bildirmək, Azərbaycan dilinin mor- netikaya və leksikologiyaya, ikinci
mı Əbülfəz Muxtaroğlu haqqında”, foloji quruluşu ilə bağlı şəkilçilərin hissəsində morfologiyaya və sin“Maarif Təmkinin şeirlərinin dili”, təsnifini müasir dil baxımından sis- taksisə aid çalışmalar, testlər və dü“Xanəli Kərimli haqqında düşün- temli araşdırmada vermək, dilimizin şündürücü nəzəri suallar özünə yer
düklərim” və başqa yazılarında müəl- morfoloji quruluşunda belə şəkilçi- alıb. Burada onu da qeyd etmək lalifin tədqiqata cəlb etdiyi məqamlar, lərin yerini müəyyənləşdirmək, alın- zımdır ki, bədii ədəbiyyat nümunəçıxarılan nəticələr elmi dəyəri ilə ma qeyri-məhsuldar şəkilçiləri təsnif lərindən seçilmiş parçalar dərs vədüşündürücüdür. Adıçəkilən kitabda və onların sözyaratma imkanlarını saitinin dəyərini bir qədər də artırıb.
Arif Ağalarovun “Alın yazısı” he- təhlil, bəhs olunan şəkilçilərin omo- İnanırıq ki, uzun illərin araşdırmakayəsi mövzuya yanaşma baxımın- nim və sinonim variantlarını, həm- larının elmi nəticələri öz əksini tapan
dan diqqəti çəkir. İlk baxışda ya- çinin Azərbaycan dilində milli mən- həmin kitablar müəllim və tələbələrin
şanmış həyat həqiqətlərini xatırladan şəli qeyri-məhsuldar şəkilçiləri tədqiq stolüstü kitabına çevriləcək.
bu hekayə ilə müəllif həm də özünün etmək məqsədlərini qarşıya qoyan
- Muxtar MƏMMƏDOV

Laborant və tibb bacılarının sertifikasiya
imtahanında müsahibə mərhələsi keçirilib
Muxtar respublikamızda praktik
tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə
məşğul olan səhiyyə mütəxəssislərinin
sertifikasiya prosesi davam etdirilir.
Məlum olduğu kimi, praktik tibb və
ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslərin sertifikasiyasının aparılmasına 2011-ci ilin sentyabr ayından başlanmış və ötən dövr ərzində
imtahanlarda iştirak edən 530 həkimdən 482-si, 298 orta tibb işçisindən 135-i şəffaf şəraitdə test imtahanlarını verib, müsahibə mərhələsini
də uğurla başa vuraraq növbəti beş
il üçün sertifikat alıblar. Ötən ilin
son rübündə isə sertifikasiya test imtahanlarında uğurlu nəticə qazanan
186 laborant və orta tibb işçisi müsahibə mərhələsinə buraxılıb.
Bu il fevralın 16-dan start götürən
müsahibə mərhələsi 4 gün davam
edib. Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasının, Diaqnostika-Müa-

licə, Doğum, Kardioloji, Onkoloji,
Yoluxucu Xəstəliklər mərkəzlərinin,
Mərkəzi Uşaq, Göz xəstəxanalarının,
Ağciyər Xəstəlikləri, Endokrinoloji,
Psixi Xəstəliklər dispanserlərinin,
Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasının, rayon
mərkəzi xəstəxanalarının, kənd həkim
ambulatoriyaları və feldşer-mama
məntəqələrinin, digər səhiyyə müəssisələrinin laborant və tibb bacıları
müsahibə turunda öz bilik və bacarıqlarını sınamalı olublar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyində keçirilən müsahibə turunda laborant və tibb bacılarına ixtisaslarına aid, habelə onların praktik bilik səviyyəsini və peşə
vərdişini müəyyən edən suallar verilib.
Müsahibələr açıq, hər bir mütəxəssislə fərdi qaydada 30 dəqiqə
müddətində aparılıb. Azərbaycan
Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə

ØßÐÃ qapısı
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Dövlət Komissiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsi
əməkdaşının iştirakı ilə keçirilən
müsahibənin şəffaflığı təmin edilib.
Müsahibədən sonra imtahan komissiyasının üzvləri verilmiş cavabları müzakirə edərək ümumi rəy əsasında müsahibənin nəticələrini elan
ediblər. 164 nəfər sertifikasiya imtahanını uğurla başa vurub. 4 nəfər
imtahanda iştirak etməyib. Səciyyəvi
cəhət budur ki, imtahanların şəffaf,
tam obyektiv şəraitdə keçirilməsi
tibb bacılarının hazırlığına öz müsbət
təsirini göstərdiyindən zəruri həddi
keçə bilməyənlərin sayı get-gedə
azalır. Növbəti imtahanda isə onların
sayı xeyli azalaraq cəmi 18 nəfər
olub. Onlar müəyyən hazırlıq müddətindən sonra yenidən sertifikasiya
prosesinin müsahibə turunda iştirak
etməli olacaqlar.

Maarifləndirici tədbir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsində tikintiyə
dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və tikintidə yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə əməl olunması mövzusunda maarifləndirici tədbir
keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinin
rəisi, polkovnik-lеytеnаnt Əsgər İsmayılov açaraq tədbirin əhəmiyyətindən bəhs edib.
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı
Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyinin Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzаrət
İdаrəsinin rəisi Vüqаr Kаzımоv
çıxış edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 5
yanvar 2015-ci il tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Tikintiyə dövlət
nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları” haqqında danışaraq ərazilərin, bina və qurğuların fövqəladə
hallardan müdafiəsi, tikintidə təhlükəsizliyin təmin olunması, istismar

olunan yaşayış evlərində, binalarda,
qurğularda uçma və dağılma təhlükəsi yaradan icazəsiz yenidənqurma
və söküntü işlərinin aparılmasının
qarşısının alınması ilə bаğlı tədbir
iştirakçılarına ətraflı məlumat verib.
Sonra Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyinin Yanğın nəzarəti və yanğından
mühafizə işinin təşkili bölməsinin
rəisi, dахili хidmət kapitanı Mirtaleh
Seyidovun fərdi yaşayış evlərinin,
müəssisələrin, binаlаrın, qurğulаrın
və digər оbyеktlərin tikintisi, əsаslı
təmiri, yеnidən qurulmаsı, gеnişləndirilməsi və tехniki cəhətdən dəyişdirilməsi zamanı lаyihə sənədlərinin yаnğın təhlükəsizliyi tələblərinə əməl оlunmаsı bахımındаn
rаzılаşdırılmаsından, həmçinin tikinti
dövründə yаnğın təhlükəsizliyi qаydаlаrına əməl olunması və dövlət
yanğın nəzarətinin həyata keçirilməsindən bəhs edən çıxışı olub.
Sonda tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.
Əbülfəz QAFAROV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşı

Stolüstü tennis turniri başa çatıb
Gömrükçülər arasında idmanın stolüstü tennis növü üzrə turnir
keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin yaradılmasının 23-cü ildönümünə həsr olunan yarışda gömrük orqanlarından
24 tennisçi qüvvəsini sınayıb.
Gömrükçülərin fiziki sağlamlığını qorumaq, onlar arasında idmanın
bu növünü təbliğ etmək, asudə vaxtın səmərəli təşkilinə nail olmaq və
ən güclü tennisçiləri müəyyənləşdirmək məqsədilə təşkil olunan turnir
iki gün davam edib.
Püşkatmanın nəticələrinə görə, baş tutan duellərdən sonra hər yarımqrupdan 4 idmançı növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib.
Həlledici qarşılaşmada Roman Məmmədovla (Sədərək Gömrük
İdarəsi) Bilal Nağıyev (Şahtaxtı Gömrük İdarəsi) üz-üzə gəlib. İlk setdə
qalib gələn B.Nağıyev uğurun davamını gətirə bilmədiyindən beşinci
setin oynanılmasına ehtiyac qalmayıb. Beləliklə, son çempion Roman
Məmmədov bu titulu əlində saxlamağa müvəffəq olub.
Üçüncülük uğrunda qarşılaşmada isə Vəli Əliyev (komitə) Vüsal Həsənovu (Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi) eyni hesabla üstələyib – 3:1.
Qaliblər Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
diplom və hədiyyələri ilə mükafatlandırılıblar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti

Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi
2015-ci il üçün kotirovka elan edir

1. Ərzaq məhsullarının satın alınması.
2. Dəftərxana ləvazimatlarının satın alınması.
Kotirovka 23 fevral 2015-ci il tarixədək qəbul edilir. Sorğuda aşağı
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, texniki-iqtisadi və maliyyə imkanlarına malik olması göstəricilərinə üstünlük
veriləcəkdir. Kotirovka zərfi 24 fevral 2015-ci il tarixdə saat 1500-də
Şərur Rayon Təhsil Şöbəsində açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əlaqələndirici şəxs: Arzu Fərzəliyeva
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti
Telefon: 542-21-62. Ünvan: Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi

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

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Nömrəyə məsul: Muxtar Məmmədov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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