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6 dekabr 2013-cü il, cümə
Dünən Naxçıvan Dövlət Universitetində Heydər
Əliyev Universitetinin 175-ci məşğələsi keçirilmişdir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anım gününə həsr edilmiş “Heydər
Əliyev idealları və müasir Azərbaycan” mövzusundakı məşğələdə əvvəlcə ümummilli liderin
əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad olunmuşdur.

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

öyrənilməsi, gələcək nəsillərə çatdırılması Vətənimizin gələcək inkişafı baxımından olduqca vacibdir.
Universitetin tərbiyə işləri üzrə prorektoru,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor Məmməd Rzayev
mövzu ilə bağlı məruzə edərək bildirmişdir ki,
ümummilli lider Heydər Əliyev ölkədə siyasi
anarxiya və xaosun baş alıb getdiyi, xarici qüvvələrin

Heydər Əliyev idealları və müasir Azərbaycan

Universitetin rektoru, professor Saleh Məhərrəmov
məşğələdə giriş sözü ilə çıxış edərək dünya şöhrətli
siyasi xadim Heydər Əliyevin dövlət müstəqilliyinin
qorunmasındakı, Azərbaycanın güclü və qüdrətli
dövlət kimi dinamik inkişafındakı, ölkəmizin
dünyada tanınmasındakı misilsiz xidmətlərindən
bəhs etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, məhz ulu öndər
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsi nəticəsində bu gün Azərbaycan Cənubi
Qafqazın aparıcı ölkəsinə çevrilmiş, dünya siyasət
arenasında layiqli mövqeyə sahiblənmişdir. Vurğulanmışdır ki, Heydər Əliyev şəxsiyyəti və irsinin

və daxili seperatçıların təhriki ilə vətəndaş müharibəsi və milli parçalanmanın qaçılmaz olduğu bir
şəraitdə yenidən hakimiyyətə gələrək xilaskarlıq
və liderlik missiyasını öz üzərinə götürmüşdür.
Dahi rəhbər xalq və hakimiyyət yekdilliyini simvolizə edən, müstəqil, azad və demokratik ölkənin
mənafelərini müdafiə edən, Azərbaycançılıq ideologiyasını qürurla təbliğ edən qətiyyətli siyasəti
ilə əbədilik qazanmışdır. Qeyd olunmuşdur ki,
ölkədə milli ideologiyanın formalaşması, dövlətimizin məqsədyönlü uğurlu xarici və daxili siyasətə
malik olması, güclü iqtisadiyyatın əsasının qoyulması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
“Məhz görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan
XXI əsrə sivil, hüquqi, demokratik dövlət kimi
qədəm qoymuşdur”, – deyən məruzəçi bildirmişdir
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin şah əsəri
olan müstəqil Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsi
və çiçəklənməsi naminə xalqımız bu siyasətin
layiqli davamçısı, ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşir, Heydər Əliyev ideyalarına sədaqət, milli birlik nümayiş etdirir.
Mehriban SULTAN

Ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr
olunmuş açıq dərslər davam etdirilir
Dekabrın 5-də Heydər Əliyev Muzeyində Babək rayon Sirab və Zeynəddin kənd tam orta
məktəbləri şagirdlərinin iştirakı ilə açıq dərs
keçilmişdir.
Açıq dərsdə Sirab kənd tam orta məktəbinin
tarix müəllimi Savalan Qasımov “Ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan
dövrü” mövzusunda çıxış etmişdir. Bildirilmişdir
ki, ötən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin
əvvəlləri bütün Azərbaycanda, o cümlədən onun
tərkib hissəsi olan Naxçıvanda ictimai-siyasi
hadisələrin ən mürəkkəb dövrü kimi xarakterizə
olunur. Həmin dövrdə sovet imperiyası rəhbərliyinin Azərbaycanın maraqlarına zidd siyasəti,
ermənilərin Naxçıvana ərazi iddiaları və sərhədlərdə hərbi toqquşmalar yaratması muxtar
respublikanın həyatına ciddi təsir göstərmişdir.
Bu dövrdə bütün Azərbaycanda, həmçinin Naxçıvanda xalqın azadlıq uğrunda apardığı mübarizəni qələbə ilə başa çatdırmaq üçün siyasi
təcrübəyə, diplomatik qabiliyyətə malik rəhbər
lazım idi. Belə bir rəhbər xalqımızın müdrik
oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
idi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun
20-də Moskvadan Bakıya, iyulun 22-də isə doğulduğu Naxçıvana gəlmişdir. Bu dövrdən etibarən
ulu öndərin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü
başlamışdır. Qeyd olunmuşdur ki, 1990-cı il
noyabr ayının 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ilk sessiyası ümummilli
lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmişdir.
Həmin sessiyada Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adını dəyişdirərək Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin milli istiqlal
rəmzi olan üçrəngli bayrağın bərpası, onun
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət bayrağı
kimi qəbul edilməsi haqqında qərarlar qəbul
olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Аli Məclisi Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qarşısında həmin bayrağın bütünlükdə Azərbaycanın
rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında
vəsatət qaldırmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Аli Məclisində
müzakirə olunan ən mühüm məsələlərdən biri
də 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinə verilən siyasi
qiymət idi. 1990-cı il noyabrın 21-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi ümummilli lider
Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı “1990-cı ilin
yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət
verilməsi haqqında” Qərar qəbul etmişdir.
Bildirilmişdir ki, 1991-ci il 3 sentyabr tarixdə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
fövqəladə sessiyası çağırılmışdır. Həmin sessiyada
dahi şəxsiyyət yekdilliklə Ali Məclisin Sədri
seçilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, 1992-ci ildə qonşu İran
və Türkiyə respublikaları ilə bağlanmış əməkdaşlıq
müqavilələri əsasında Sədərək, Culfa və Şahtaxtı
gömrük-keçid məntəqələri yaradılmış, Naxçıvan
şəhəri yaxınlığında İstilik-Elektrik Stansiyası tikilmişdir. Eyni zamanda İran İslam Respublikasından, Türkiyə Respublikasının İqdır vilayətindən
yüksəkgərginlikli elektrik xətlərinin çəkilişi Naxçıvanın elektrik enerjisinə olan ehtiyacını əsasən
ödəmişdir.
Beləliklə, 1991-1993-cü illərdə ümummilli
lider Heydər Əliyev Naxçıvandakı siyasi fəaliyyəti
dövründə muxtar respublikanı geniş tərəqqi
yoluna çıxarmışdır.
Zeynəddin kənd tam orta məktəbinin təşkilatçısı
Gülnisə Əliyeva açıq dərsdə “Ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı” mövzusunda
danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 1993-cü ilin
iyununda xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı parçalanmaqdan,
böyük miqyaslı fəlakətlərdən qurtardı. Böyük
şəxsiyyətin titanik fəaliyyəti nəticəsində daxildə
vətəndaş müharibəsinin, xaricdən isə torpaqlarımıza müdaxilənin qarşısı alındı. Çox qısa zamanda
bütün sahələrdə əsaslı islahatlar aparılaraq müsbət
nəticələr əldə olundu. Ən əsası isə dövlətçiliyimizin
sütunları möhkəmləndirildi, müstəqilliyimiz qorunub saxlanıldı. Məhz dahi şəxsiyyətin yorulmaz
fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmiz, eyni
zamanda onun ayrılmaz hissəsi olan muxtar respublikamız sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Buna
görə də xalqımız ulu öndərin xatirəsini daim
əziz tutur, onu böyük minnətdarlıq hissi ilə yad
edir.
Sonra şagirdlər muzeyin ekspozisiyası ilə tanış
olmuşlar.
- Səbuhi HəSəNOv
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Qiyməti 20 qəpik

Heydər Əliyev Muzeyinin
xatirə dəftərindən
Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu və onların
dövlətin inkişafına verdiyi əvəzedilməz
töhfələr danılmazdır. Bu gün dünyada
demokratik nailiyyətlərə sadiqlik baxımından özünü təsdiq etmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarında Cefferson, Fransada
Şarl de Qoll, Türkiyə Cümhuriyyətində
Mustafa Kamal Atatürk kimi şəxsiyyətlər
hörmətlə anılır və onların dövlət quruculuğundakı müstəsna xidmətləri hamı tərəfindən birmənalı qəbul olunur. Bu mənada Azərbaycanın otuz beş ilə yaxın
bir dövrü, bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının
bütün sahələrində dirçəliş tarixi Heydər
Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır.
O, öz siyasi zəkası və istedadı sayəsində
Azərbaycanı işıqlı gələcəyə aparan yolları
da müəyyən etmişdir.
Sözsüz ki, irimiqyaslı siyasi dəyişikliklərlə müşayiət olunan tarixi dönəmlərdə
xalqın mənafeyinə uyğun siyasi iradə
nümayiş etdirmək iqtidarında olan şəxsiyyətlərə böyük ehtiyac hiss edilirdi.
Dünyanın siyasi xəritəsində görünməmiş dəyişikliklərlə yadda qalan XX əsrin
sonları isə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün,
xalqımızın öz müqəddəratını sərbəst
müəyyən etməsi üçün əlverişli və əvəzedilməz tarixi şərait yaratdı. Lakin bu
müstəqilliyimizin ilk illəri göstərdi ki,
doğrudan da, əldə olunmuş istiqlaliyyəti
qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən
qat-qat çətin və şərəfli vəzifədir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkəmiz
hərbi təcavüz, iqtisadi tənəzzül, siyasi
qeyri-sabitlik, hüquqi qeyri-müəyyənlik
və sair kimi milli təhlükəsizliyi təhdid
edən böyük problemlərlə üzləşdi. Məhz
belə bir tarixi məqamda siyasi iradə nümayiş etdirərək ölkənin milli maraqlarını
təmsil edə biləcək ümummilli liderə və
sözün həqiqi mənasında, peşəkara olan
ehtiyac özünü bütün kəskinliyi ilə göstərdi.
Azərbaycan xalqı isə milli dövlətçiliyinin
dağılmaq təhlükəsi qarşısında qaldığı və
dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsi
yarandığı bir zamanda – 1993-cü ilin
iyununda mövcud hakimiyyətin dəyiş-

məsini tələb edərək həmin vaxtdan taleyini yenə də Heydər Əliyevə etibar etdi.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev ikinci
dəfə hakimiyyətə gələndən sonra ölkəni
vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, ictimai-siyasi anarxiyadan xilas etdi, xalqı
müstəqil Azərbaycan və Azərbaycançılıq
ideyaları ətrafında birləşdirərək özünün
tarixi missiyasını yerinə yetirdi.
Məhz onun uzaqgörən siyasəti sayəsində ölkədə siyasi sabitliyin bərqərar
edilməsi, dövlətin dayaqlarının möhkəmləndirilməsi, həyatın bütün sahələrini
bürümüş tənəzzülün qarşısının alınması,
dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun yüksəldilməsi təmin edilmişdir.
2003-cü il dekabr ayının 12-də ulu
öndərimiz əbədi olaraq həyata gözlərini yumdu. Bu itki xalqımızı dərindən
sarsıtdı. Lakin bundan mənəvi təskinlik
tapırıq ki, ümummilli liderimiz başladığı
işləri, ölkəmizin daha xoşbəxt və firavan
yaşamasına istiqamətlənmiş tədbirləri
özü qədər inandığı bacarıqlı dövlət və
siyasi xadimə etibar etmişdir. Heydər
Əliyev yolunun davamçısı, gənc Prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində bu
gün dövlətimiz dinamik inkişaf yolu
ilə gələcəyə doğru addımlayır. Ölkəmizdə qlobal layihələr, quruculuq və
inkişaf proqramları həyata keçirilir. İqtisadiyyatımıza xarici investisiyaların
axını güclənir. Ölkənin bir çox sənaye
və mədəniyyət sahələri geniş inkişaf
etdirilir. Bütün bu nailiyyətlərə və öz
inkişaf tempinə görə bu gün Azərbaycan
Qaf-qazda lider ölkədir. Bu inkişafın,
tərəqqinin əsası, özülü ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Onun böyük quruculuq strategiyası yaşayır və xalqımıza böyük faydalar
gətirir.
Biz hər zaman ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin xatirəsini əziz tutacaq, onu heç
zaman unutmayacağıq. Heydər baba əbədi olaraq qəlbimizdə yaşayacaqdır.
Afət MirzəyevA
Ordubad rayon Vələver kənd orta
məktəbinin XI sinif şagirdi
12 dekabr 2006-cı il

Ümummilli liderimizin xatirəsi anılmışdır
Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad
Rayon Təşkilatında ulu öndər Heydər
Əliyevin anım günü münasibətilə tədbir
keçirilib. Tədbiri təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
deputatı Qürbət Rzayev açaraq “Heydər
Əliyev və müstəqil Azərbaycan” mövzusunda məruzə edib. Qeyd olunub ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan
xalqı qarşısındakı xidmətləri təkcə qurub-yaratdıqları ilə məhdudlaşmır. Onun
ideyaları hər an bizim elmimizin, təhsilimizin, mədəniyyətimizin inkişafında,
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, ordumuzun möhkəmləndirilməsində özünü göstərir. Bu böyük şəxsiyyətin parlaq əməlləri, möhtəşəm fəaliyyəti dünya durduqca nəsillərə örnəkdir.
Yurdu, milləti sevməyin, ona fədakar
xidmət etməyin, əsl dövlət başçısı və
xalq adamı olmağın etalonu da məhz
ümummilli liderimizdir. 1993-cü ildə
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıdışı, ilk növbədə,
Azərbaycanın varlığını və müstəqilliyini,
dövlətçiliyini qoruyub saxladı, ölkəni
parçalanmaqdan, xalqımızı böyük fəlakətdən hifz etdi. Bu qayıdış Azərbaycanın müstəqilliyini dünya müstəvisində
reallığa çevirdi. Görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti
sayəsində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik
bərqərar oldu, iqtisadi islahatlar həyata

keçirildi.
Bildirilib ki, Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ulu öndərin
bütün sahələrdə apardığı işləri uğurla
davam etdirir.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan qədim Naxçıvanın da böyük tərəqqi
yolunda olduğunu, əsl intibah dövrünü
yaşadığını diqqətə çatdıran natiq vurğulayıb ki, blokada şəraitinin yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, ulu diyarımız
gündən-günə çiçəklənir, həyata keçirilən
böyük quruculuq işləri muxtar respublikamızın hərtərəfli inkişafına təkan verir.
Bütün bunlar Heydər Əliyev siyasətinin
muxtar respublikamızda uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir.
Məruzə ətrafında müzakirələrdə partiya fəalları Eldar Zeynalovun, Elvin
Məmmədovun, Əli Qənbərovun, Azər
Məmmədovun çıxışları olub. Bildirilib
ki, xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev
bu gün də hər bir azərbaycanlının qəlbində yaşayır, sabah da yaşayacaq.
Çünki Azərbaycan ulu öndərimizin
uzaqgörən siyasəti hesabına bu gün
özünün inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır. Nə qədər ki Azərbaycan var,
Heydər Əliyev ideyaları da yaşayacaq.
Bu ideyalar Azərbaycanı daha xoş sabahlara aparacaq.
- Muxtar MəMMəDOv
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zərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin bugünkü səviyyəyə yüksəlməsində ümummilli lider Heydər
Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur.
Dahi rəhbər mədəniyyəti xalqın böyük
sərvəti və iftixar mənbəyi hesab edirdi.
“Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam”, –
deyən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
haqqında söz demək hər bir azərbaycanlıda
iftixar duyğusu yaradır. Ulu öndər Heydər
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti bütün
sahələrdə uğurlu inkişaf yolu keçmişdir.
Ümummilli liderimiz öyrədirdi ki, mədəniyyət özündə əməkdaşlıq, müxtəlif sivilizasiyalara qarşılıqlı hörmət, mehriban qonşuluq,
müxtəlif xalqlara ehtiram kimi prinsipləri
ehtiva edir. Dahi rəhbər deyirdi: “Xalq bir
çox xüsusiyyəti ilə tanınır, sayılır və dünya
xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən böyüyü mədəniyyətdir”.
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti
zəngindir, çoxçalarlıdır. Mədəniyyət dedikdə
muzeylərimiz, kitabxanalarımız, ədəbiyyatımız,
folklorumuz, ana dilimiz, muğamımız, kinomuz, teatr sənətimiz, tarixi abidələrimiz, xalça
sənətimiz, memarlığımız, təsviri incəsənətimiz,
monumental heykəltəraşlığımız, miniatür sənətimiz və başqa sahələr göz önündə canlanır.
Bu sahələrdən hər hansı biri haqqında danışanda ulu öndərin misilsiz xidmətlərini görürük.
Milli və ümumbəşəri mədəniyyəti çox dərindən
bilən xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev
mədəniyyətimizin inkişafı üçün hər zaman
əzmkarlıq, fədakarlıq, təşəbbüs və yüksək
təşkilatçılıq nümunəsi göstərmişdir.
Azərbaycan mədəniyyəti tariximizin heç
bir mərhələsində ümummilli liderin zamanında
olduğu qədər yüksək qiymətləndirilməmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu, Xaqani, Nizami
dühası, Füzuli dünyası, Əcəmi Naxçıvani sənəti, Gəmiqaya rəsmləri, Qobustan, İçərişəhər,
Atəşgah, Əshabi-Kəhf abidə kompleksləri,
Nəsimi, Vaqif, Cavid, Mirzə Cəlil, Müşfiq,
Səməd Vurğun, Aşıq Ələsgər, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz ədəbi-bədii düşüncəsi,
Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Səttar
Bəhlulzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov,
Toğrul Nərimanbəyovun rəng düzümü, Üzeyir
Hacıbəyli, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid Behbudov, Tofiq Quliyev, Müslüm
Maqomayev, Arif Məlikovun musiqi dünyası,
bir sözlə, bütün bu dəyərli xəzinə ulu öndərimiz
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və daim
onun diqqət mərkəzində olmuşdur. Ulu öndərin
böyük sənətkarlara qayğısı və məhəbbəti
Azərbaycana, Vətəninə sonsuz sevgisindən
qaynaqlanırdı. Məhz görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci
dövründə onun təqdimatı ilə böyük sənətkarlarımız Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi,
Rəşid Behbudov, Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov
“Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşlər. Ümummilli lider Azərbaycan musiqisinin dünya arenasına çıxması üçün böyük
işlər görürdü. Ulu öndərimiz ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Azərbaycan
musiqisinin inkişafına böyük qayğı və diqqət
göstərirdi. Onun sərəncamı ilə 24 nəfər bəstəkar
və musiqişünasa Prezident təqaüdü verilmiş,
onların bir çoxu “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenləri
ilə təltif edilmişlər.
Ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrlərdə mədəniyyətimizin bir sahəsi kimi
muzeylərimizin inkişafında və tərəqqisində
böyük uğurlar əldə edilmişdir. 1980-ci ildə
dahi rəhbərin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın
bütün rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması haqqında qərar qəbul
edilmişdir. 1980-ci il 4 yanvar tarixli qərarla
Azərbaycanda muzey işi ilə bağlı Muzeylər
İdarəsi, Muzey İşi üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi, Muzeylərin Bədii Tərtibatı
Müəssisəsi, Muzey Sərvətlərinin Elmi-Bərpa

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Mən bütün həyatım boyu həmişə
və hər yerdə, həyatımın bütün mərhələlərində, cəmiyyətin inkişafının bütün dövrlərində mədəniyyətə böyük əhəmiyyət vermişəm.

kino mədəniyyətimizin böyük hadisəsi idi.
Respublikamızda “Milli Kino”, “Milli Musiqi”, “Azərbaycan Əlifbası və Ana Dili”
günlərinin təsis edilməsi haqqında sərəncamların imzalanması mədəniyyətimizə məhəbbətin bariz nümunəsidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə ölkəmizdə 15
professional teatr, 50 xalq və özəl teatr, 8
konsert təşkilatı, 1740 klub müəssisəsi, 2001
kitabxana, 164 muzey, 30 şəkil qalereyası, 2
bədii sərgi salonu, 225 musiqi və incəsənət
məktəbi yaradılmışdır. Halbuki 1969-cu ilə
qədər respublikada cəmi 12 teatr, 5 konsert
təşkilatı, 2312 kitabxana, 1535 klub müəssisəsi,
29 muzey, 75 musiqi məktəbi var idi. Ölkəmizdə bir şəkil qalereyası belə, fəaliyyət
göstərmirdi.
Azərbaycan mədəniyyəti ötən əsrin 70-ci
illərindən başlayaraq keçdiyi tarixi inkişaf
yoluna və tərəqqisinə görə ümummilli lider
Heydər Əliyevə borcludur. Onun mədəniyyətə,
incəsənətə belə qayğı və diqqəti, hamilik
etməsi Vətənə, xalqa bağlılığında idi. Ulu
öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Mədəniyyət

Azərbaycan mədəniyyətinin böyük hamisi
Azərbaycanın özü qədər əbədi

Mərkəzi yaradılmışdır. Az vaxt ərzində respublikanın bütün rayonlarında, o cümlədən
muxtar respublikanın Culfa, Ordubad, Şərur
və başqa rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri fəaliyyətə başlamışdır.
Ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərliyinin ikinci dövründə də muzey işinin tərəqqisi
sahəsində böyük işlər görülmüşdür. 1993-cü
ildə Nazirlər Kabinetində ulu öndərin təşəbbüsü
ilə muzey işçilərinin respublika müşavirəsi
keçirilmişdir. 1994-cü ildə bu müşavirənin
materialları əsasında respublikada muzey
işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması
tədbirləri haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Azərbaycanda görkəmli şəxsiyyətlərimizin
ev-muzeylərinin yaradılması da dahi rəhbərin
adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin hakimiyyəti illərində
Üzeyir Hacıbəylinin, Cəlil Məmmədquluzadənin,
Hüseyn Cavidin, Nəriman Nərimanovun, Abdulla Şaiqin, Cəfər Cabbarlının, Səməd Vurğunun, Məmməd Səid Ordubadinin, Bülbülün,
Niyazinin, Yusif Məmmədəliyevin, Cəmşid
Naxçıvanskinin və onlarla böyük şəxsiyyətlərimizin ev-muzeyləri yaradılmışdır. Hazırda
Azərbaycanda 50-dən çox ev-muzeyi fəaliyyət
göstərir. Halbuki görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlişinə qədər Azərbaycanda cəmi 1 ev-muzeyi var idi.
Respublikamızda ilk xalça muzeyinin yaradıcısı da ulu öndər Heydər Əliyev olmuşdur.
1972-ci ildə ümummilli liderin iştirakı
ilə açılan muzey həm də qədim xalça sənətimizə olan məhəbbətin ifadəsi idi. 1982-ci
ildə keçmiş ittifaq məkanında Şərq xalça
sənəti ilə bağlı I beynəlxalq simpoziumun
YUNESKO səviyyəsində Bakıda keçirilməsi
də ümummilli liderin xidməti idi. Xalqımızın
böyük oğlu Heydər Əliyev Lətif Kərimov və
Kamil Əliyev kimi xalça sənətkarlarına böyük
diqqət və qayğı göstərirdi. Görkəmli xalça
sənətkarı Kamil Əliyevin “İstiqlal” ordeni
ilə təltif edilməsi bu sənətə qayğı və məhəbbətin ifadəsi idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda
görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsi ənənəsi də bu dahi insanın adı ilə
bağlıdır. Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli,
İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Hü-

seyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi, Sü- və incəsənət kiçik yaşlarımdan qəlbimdə xüleyman Rəhimov, Aşıq Ələsgər, Süleyman susi yer tutur. Bəlkə də, gənclik illərində arRüstəm, Əliqulu Qəmküsar, Əcəmi Naxçıvani zum rəssam olmaq, yaxud teatra getmək idi,
və başqa böyük şəxsiyyətlərimizin yubileyləri amma qismət başqa cür oldu. Ona görə də
ulu öndərimizin hakimiyyəti illərində yüksək hamısı qəlbdən gəlir”. Bu böyük şəxsiyyət,
səviyyədə qeyd olunmuşdur. Müstəqillik il- doğrudan da, hər işi qəlbdən, ürəkdən edirdi.
lərində “Dədə Qorqud” eposunun 1300 illi- Əsl sənət bilicisi idi. Sənətdən, mədəniyyətdən,
yinin dünya səviyyəsində qeyd olunması ulu incəsənətdən danışanda elə məsələlərə toxuöndərin xidmətidir.
nurdu ki, hamı heyrətlənirdi.
Böyük şəxsiyyətlərin Bakıda və respubliBu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
kamızın başqa şəhərlərində əzəmətli heykəl tərəfindən ümummilli liderimiz Heydər
və abidələrinin ucaldılması dahi rəhbərin həm Əliyevin mədəniyyət siyasəti uğurla davam
də Azərbaycan mədəniyyətinə sonsuz məhəb- etdirilir. Yeni mədəniyyət müəssisələri, konsert
bətinin ifadəsidir. Nəsimi, Xətai, Nəriman Nə- salonları inşa olunur, teatrlarımız, muzeylərimiz,
rimanov, Cəfər Cabbarlı, Hüseyn Cavid, Mikayıl kitabxanalarımız təmir olunur, sənət adamlarına
Müşfiq, Mehdi Hüseynzadə, Əcəmi, Məmməd böyük qayğı göstərilir. Ulu öndərin bu sahədə
Səid Ordubadi və başqa böyük şəxsiyyətləri- yaratdığı ənənələr davam etdirilir, mədəniyyət
mizin abidələri monumental heykəltəraşlıq sə- sahəsində böyük layihələr həyata keçirilir.
nətimizin inciləri kimi bu gün də şəhər mədəBu gün ümummilli liderimiz Heydər
niyyətinə öz töhfəsini verməkdədir.
Əliyevin müəllifi olduğu mədəniyyət sahəsinin
Mədəniyyətimizin teatr, kino və başqa sa- inkişaf strategiyası Naxçıvan Muxtar Reshələri də ümummilli liderimizin daim diqqət publikasında da uğurla həyata keçirilir. Naxvə qayğı göstərdiyi sahələr idi.
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Ulu öndərimizin ölkəmizə rəhbərliyinin Sədri cənab Vasif Talıbovun mədəniyyət və
birinci dövründə Azərbaycan teatrının 100 incəsənətimizə qayğısı ulu öndər Heydər
illik yubileyinin təntənə ilə qeyd olunması Əliyev ideyalarının həyata keçirilməsinin
bu dövrün əsl sənət bayramı idi. Böyük öndər bariz ifadəsi və bu yola sədaqətin nümunəsidir.
Naxçıvan teatrının fəaliyyətinə də həmişə Diyarımızda geniş vüsət almış abadlıq və quyüksək qiymət vermiş və Naxçıvanda yaşadığı ruculuq tədbirləri mədəniyyət və incəsənət
dövrdə bu teatrın hazırladığı tamaşalara böyük müəssisələrini də əhatə etmişdir. Muxtar reshəvəslə baxmışdır.
publikada mədəniyyət müəssisələri, muzeylər,
Ümummilli liderimiz milli kino sənətimizi kitabxanalar, teatrlar, musiqi məktəbləri üçün
sevir və bu sahəyə xüsusi qayğı göstərirdi. yeni binalar inşa olunmuş və ya əsaslı təmir
Azərbaycan milli kinosu tarixində indiyədək edilərək istifadəyə verilmişdir. Mədəniyyət
350-dən çox film çəkilmişdir ki, bu filmlərin və incəsənət müəssisələri ən müasir inventar
də çoxu ulu öndərin hakimiyyəti illərində və avadanlıqlarla təmin edilmiş, peşəkar
lentə alınmışdır. Ulu öndərin təşəbbüsü və musiqi və folklor kollektivləri, qrupları, bədii
göstərişi ilə çəkilən “Nəsimi”, “Nizami”, “Ba- özfəaliyyət ansamblları dövlət qayğısı ilə
bək”, “Dədə Qorqud” və başqa tarixi filmlər əhatə olunmuşdur.
ərgilər, konsertlər, tamaşa proqramları, ədəbiyyat gecələri, kitab təqdimatları, elmi
toplantılar, dünyanın müxtəlif ölkələrində yüksək səviyyədə keçirilən Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti günləri, bütün bu tədbirlər xalqımızın, o cümlədən biz mədəniyyət
və incəsənət işçilərinin ümummilli lider Heydər Əliyevə olan dərin və sonsuz məhəbbətindən
güc alır. Bu mənəvi birlik ümumən Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin, musiqisinin
təntənəsidir. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin milli-mədəni intibah amalı bu gün də
yaşayır və gələcəkdə də yaşayacaqdır.
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Çingiz AXUNDOv
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti

Ümummilli lider Heydər Əliyev
və Azərbaycan gəncliyi
Naxçıvan Dövlət Universitetində
universitetin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin anım gününə
həsr olunmuş “Ümummilli lider
Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda elmi konfrans
keçirilib. Əvvəlcə ümummilli lider
Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Konfransı giriş sözü ilə açan universitetin rektoru, professor Saleh
Məhərrəmov bildirib ki, Azərbaycan
gənclərinin günümüzün müasir, in-

kişaf etmiş, yüksək intellektli aparıcı
qüvvə kimi formalaşmasında dövlətimizin apardığı gənclər siyasətinin
mühüm rolu vardır. Bu siyasətin banisi isə xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevdir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin gənclər siyasəti əsrlər boyu
xalqımızın malik olduğu milli-mənəvi dəyərlər əsasında müstəqillik,
dövlətçilik, azadlıq və onların qorunması uğrunda mübariz ruhlu gənc
nəslin yetişdirilməsindən ibarətdir.
Ümummilli liderimiz gənclərimizə
böyük ümidlər bəsləyərək dəfələrlə

qeyd edirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi
gənclərin əlindədir.
Konfransda universitetin kimya
müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Nazəni Rüstəmlinin, hüquqşünaslıq ixtisasının III kurs tələbəsi
Vüsal Məmmədovun, bədən tərbiyəsi
və idman ixtisasının III kurs tələbəsi
Həcər Quliyevanın, beynəlxalq münasibətlər ixtisasının I kurs tələbəsi
Rahim Nəcəfovun məruzələri dinlənilib. Məruzələrdə bildirilib ki, ulu
öndər Heydər Əliyev gənclərlə bağlı
məsələləri dövlət siyasətinin əsas tər-

kib hissələrindən biri hesab edir,
gənclərin imkan və bacarıqlarını yüksək qiymətləndirir, onların problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verir,
bu siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən mühüm fəaliyyət istiqamət-

lərindən biri kimi dəyərləndirirdi.
Konfransda tələbələrin hazırladığı
müasir, müstəqil Azərbaycan Respublikasının banisi, ümummilli lider
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini
əks etdirən slaydlar nümayiş olunub.
Mina QASIMOvA
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Sankt-Peterburqda çıxan “Nevskoye vremya” həftəlik ictimai-siyasi
qəzetində Naxçıvan haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir. AzərTAc-ın
Rusiya Federasiyasındakı xüsusi müxbiri xəbər verir ki, qəzetin baş redaktoru Andrey Petrov bu ilin oktyabr ayında III Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun iştirakçılarından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşdur.
AzərTAc jurnalistin Naxçıvana səfəri barədə məqaləsini təqdim edir.
– SSRİ regionları arasında birinci olaraq sovet imperiyasından
ayrılmış Azərbaycanın bu muxtar
respublikasında həyat necədir?
Bu diyar dünyanı su basandan
sonra yaranmış sivilizasiyanın beşiyi salına xeyli vəsait qoyulmuşdur.
Naxçıvandakı rahat çayxanaların
sayılır. Çünki rəvayətə görə, Nuhun
gəmisinin səfəri məhz buradakı dağların birində Əli adlı yerli sakinlə tanış
birində başa çatmış, gəminin sahibi oldum. O dedi:
– O vaxt biz hamımız sıx birləşdik.
Nuh Peyğəmbər sahilə çıxmış və bu
şəhərin təməlini qoymuşdur. Bütün Bilirdik ki, heç kəsdən asılı olmamaq,
bunlar beş min il əvvəl baş vermişdir. hadisələrin gedişatından asılı olmaPeyğəmbərin məqbərəsi və daha 1200 yaraq daha bir də ac qalmamaq üçün
tarixi abidə – saraylar, qüllələr, sərda- belə etməliyik. İndi çoxişlənən malbələr, üzərində qədim insanların rəsm- ların hamısını özümüz istehsal edirik.
ləri olan qayalar buradadır. Həmin Ərzaq məhsulları – ət, süd, yumurta,
abidələrin yarısı dünya və respublika taxıl da öz məhsullarımızdır. Hamısı
əhəmiyyətli abidələr sayılır. Azərbaycan da ekoloji təmiz məhsullardır. Sizi
memarlıq və realist rəngkarlıq məktəbi inandırıram ki, Azərbaycanın heç bir
yerində bu cür təmiz və dadlı meyburada yaranmışdır.
Yayda müsbət 43 dərəcə istilik, vələr yoxdur. Qonaqlarımız buradan
qışda mənfi 30 dərəcə şaxta olan bu gedəndə özləri ilə kisə-kisə meyvə
diyar daim kimlərinsə işğal obyekti aparırlar. Bizdə elə qovunlar yetişir
olmuşdur. Axı bura çox mühüm stra- ki, heç yerdə beləsini ala bilməzsən.
teji məkanda yerləşir. Yaxın və uzaq Hələ bizim qoz mürəbbəmiz! Buyur,
regionlara, Çinə və Hindistana, Ro- dadına bax. Hə, necədir?
Həmsöhbətim haqlı imiş! Bu, çox
maya və Bizansa gedən yollar buradadlı
təamdır... İçərisinə üyüdülmüş
dan keçirdi. Lakin bu yerlərin sakinləri həmişə qürurlu və azadlıqsevər qoz doldurularaq məxsusi qaydada
qurudulmuş şaftalı, ballı qayğanaq,
olması ilə fərqlənmişlər.
Biz Naxçıvan Muxtar Respubli- paxlava da elədir. Genetik modifikasında və onun paytaxtı Naxçıvan kasiyaya məruz qalmış məhsullardan
söhbət belə gedə bilməz. Naxçıvanşəhərindəyik.
lıların düzgün və sağlam qidaya mü“Elə etmək lazım idi ki, heç
nasibəti də təbiətə münasibəti kimi
kəsdən asılı olmayaq”
safdır. Muxtar respublika blokadada
Naxçıvan Muxtar Respublikası
olduğu dövrdə sakinlər evləri qızAzərbaycanın əsas ərazisindən cəmi
dırmaq üçün buradakı ağacların ço50 kilometr uzunluğunda Ermənistan
xunu kəsmək məcburiyyətində qaltorpağı ilə ayrılır. Azərbaycan və Ermışdı. İndi isə hökumət məmurları
mənistan 20 ildən artıqdır ki, müharibə vəziyyətindədir. Biz buraya Ba- hər şənbə günü iməciliklər keçirir,
kıdan təyyarə ilə dost İran səmasından təzə ağaclar əkilir. Hər bir sakin bir
keçərək gəldik. Təyyarədən düşəndən neçə ağac əkmişdir. Meydanlardakı,
sonra ətrafa nəzər salıb gördük ki, bağlardakı və parklardakı gözəl gülİran dağlarına, necə deyərlər, əl uzat- lərin sayı-hesabı yoxdur.
Hökumət havanın təmizliyini qosan, çatar. Naxçıvan dağları ilə İran
ruyub
saxlamaq üçün yeni iş yerləri
dağlarını ensiz Araz çayı ayırır. Ana
Vətəndən müxtəlif malları Naxçıvana yaradılan həyati əhəmiyyətli obyektlərin tikintisini dondura bilər. Məsələn,
İran yolları ilə gətirirlər.
Son 20 ildən bir qədər artıq müd- Sement Zavodunun tikintisi zamanı
dətdə burada inanılmaz dəyişikliklər belə olmuşdu. Yalnız həmin zavodda
baş vermişdir. 1990-cı ilin əvvəlində müasir havalandırma sistemi quraşNaxçıvan Muxtar Respublikası öz dırılandan sonra obyektin tikintisi damüstəqilliyini elan etmiş ilk SSRİ vam etdirilmişdir. Fikir verin ki, burada
ərazisi olmuşdur. Bu hadisə həmin “Qrinpis” təşkilatının aksiyalarına ehilin yanvar ayında Bakıya sovet qo- tiyac qalmadı, hakimiyyət orqanları
şunları yeridiləndən sonra baş ver- özləri bu təhlükəni başa düşdülər. Bu
mişdi. Həmin qoşunlar xalq cəbhəsi yaxınlarda yeni bir layihə hazırlanşəklində sıx birləşmiş müxalifətin mışdır: Azərbaycanın bəzi başqa rebaş qaldırmasına imkan vermədilər. gionlarında olduğu kimi, Naxçıvanda
Lakin kommunist rejimini xilas etmək da yüksək texnologiyalardan istifadə
üçün göstərilən bu cəhd həmin rejimin edilməklə alternativ elektrik enerjisi
həm Azərbaycanda, həm də bütün istehsal edən stansiyalar tikiləcəkdir.
ittifaqda məhvini yalnız sürətləndirmiş Belə stansiyaları hətta evlərin damlaoldu. Naxçıvan isə bundan sonra blo- rında da quraşdırmaq olar. Bu həm
kada illərini yaşamalı oldu. Bakıda ekoloji baxımdan münasib, həm ucuz,
hakimiyyət uğrunda iyrənc mübarizə həm də elektrik enerjisinin fasiləsiz
gedir, oradakı mərkəzi rəhbərlik ilə istehsalını təmin edir (yeri gəlmişkən,
mürəkkəb münasibətlər və erməni yaxın keçmişdə qaranlığa qərq olmuş
silahlı qüvvələrinin fasiləsiz hücumları Naxçıvan indi özü qonşu Türkiyəyə
nəticəsində dəmir yolları bağlanmış, elektrik enerjisi ixrac edir).
Enerji təhlükəsizliyinin təmin
muxtar respublikanın qaz və elektrik
edilməsi
üçün iri qaz anbarları tikiltəchizatı kəsilmişdi. Sənaye müəssisələri işi dayandırmışdı. Qış vaxtı is- mişdir. İndi qışın soyuğunun qorxusu
tilik verilməməsi səbəbindən insanlar yoxdur.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan ən böyük
soyuqdan donurdular. Sakinlərin çoxu
baş alıb qaçırdı. Qalanlar “mülayim- ehtirama layiqdir. 1995-2012-ci illəşmə” dövrünü gözləyirdi. Bu dövr lərdə muxtar respublikada ÜDM-in
həcmi 48 dəfə artmışdır! 2015-ci ilə
1995-ci ildən sonra başlandı.
1993-cü ildə yenidən siyasi ha- qədər muxtar respublikanın hakikimiyyətə qayıdan, Bakıdakı bütün miyyət orqanları bütün dəmir yolları
əleyhdarlarını neytrallaşdırmağa və və avtomobil traslarını bərpa etmək
Ermənistanla atəşkəs haqqında razı- niyyətindədirlər. Burada tikinti işləri
lığa nail olan Azərbaycan Prezidenti fasiləsiz davam edir. Yaxın vaxtlarda
Heydər Əliyev 1994-cü ildə ölkənin çox qısa müddətdə ən müasir doğum
neft yataqlarının işlənilməsi haqqında mərkəzi, olimpiya kompleksi və şahQərb şirkətləri ilə razılığa gəldi. mat məktəbi, “Badamlı” mineral
Neftdən əldə olunan pullardan suyu istehsal edən zavod açılmış,
Əliyevin Vətəni Naxçıvana da pay Heydər Əliyev adına monumental
düşürdü. Həmin pullar hesabına bər- saray bərpa edilmişdir. Naxçıvan
bad vəziyyətdə olan yolları qaydaya Universiteti çox gözəldir, burada
salmağa, birtipli “qutulardan” fərqli 5000 tələbə, o cümlədən 12 xarici
olaraq təzə evlər – gözəl, rahat binalar ölkədən gəlmiş gənclər təhsil alır.
Lakin hər şeyin çox yaxşı olduğunu
tikməyə başladılar. Kənd təsərrüfatına
(indi bu sahə yaxşı mexanikləşdiril- söyləmək səmimi olmaz. Ermənistanla
mişdir) və çoxişlənən mallar isteh- sərhəddə gərginlik davam edir. Yerli

sakinlərin sözlərinə görə, sərhədə yaxın getməmək yaxşıdır, əks halda
sərhədin o tayında daim növbəçəkən
snayperlərin gülləsinə tuş gələ bilərsiniz. Sakinlər dinc vaxtda neçə-neçə
insanın snayper gülləsi ilə qətlə yetirildiyini söyləyirlər. Təbii ki, Naxçıvan

və 300 ildən sonra yuxudan ayılmışlar.
Qaçqınların bələdçisi çörək gətirmək
üçün şəhərə getmiş, orada tacirə çoxdan
istifadədən çıxmış pul vermək istəyərkən tutulub saxlanmış və bundan
sonra dağdakı insanların taleyi məlum
olmuşdur. Bələdçi əvvəlcə heç nə an-

“Nevskoye vremya” qəzetində Naxçıvan
haqqında geniş məqalə dərc edilmişdir
əsgərləri də həmhüdud ərazini daim
nəzarət altında saxlayırlar.
Azərbaycan Respublikasının
Moskvadakı səfirinin müavini Qüdsi
Osmanov deyir:
– Mən elə güman etmirəm ki, rusiyalıların əksəriyyəti Azərbaycanı
döyüşkən ölkə hesab edir və bu səbəbdən buraya gəlməyə çəkinirlər.
Statistika göstərir ki, həm Rusiyadan,
həm də başqa ölkələrdən buraya çoxlu
turist gəlir. Təkcə Bakıda deyil, regionlarda da turistlərə göstəriləsi yerlərimiz çoxdur, bu regionların hərəsinin
özünəməxsus gözəllikləri vardır.
Qüdsi Osmanovun sözlərinə görə,
vaxtilə Vətəni tərk edib getmiş azərbaycanlılar da burada həmişəlik qalmaq üçün gəlirlər. Son beş-yeddi
ildə gələnlərin təxminən 12-14 faizi
belə insanlardır. Onlar burada sabitlik
yaranmasına inanırlar, çünki xaricdə
qazandıqları pulları burada, evdə də
qazana bilərlər.
Səfirin müavininin sözlərinə görə,
1000 manat (təxminən 1000 avro)
məbləğində əməkhaqqı qazanmaq
problem deyil. Vətən havası isə hər
bir insan üçün hər hansı başqa havadan daha şirin, daha xoş olmalıdır.
Sağlamlıq bəxş edən duz
Sağlam olmaq üçün Naxçıvana
getmək lazımdır. Əvvələn, ta qədimdən burada 300 növdən çox müalicəvi
ot bitir. Yerli sakinlərin sözlərinə
görə, bu otlar əsl möcüzə törədir.
Deyilənə görə, bir nəfər bir həftə ərzində yalnız dağ otları ilə qidalanmaq
sayəsində mədə xərçənginə qalib gəlmiş və bundan sonra bir neçə il yaşamışdır. İkincisi, burada çoxlu nadir
mineral su bulaqları vardır. Müalicəvi
suyu şüşə qablara doldurub ixrac
üçün göndərirlər. Üçüncüsü (bəlkə
də, birincisi), Naxçıvanda möcüzəli
“Duzdağ” Fizioterapevtik Mərkəz
fəaliyyət göstərir. Duz mədənində
yerləşən bu mərkəz duz dağının uçması nəticəsində təsadüfən aşkar edilmişdir. Orada gil qablar və daş baltalar
aşkar edilmişdir. Mütəxəssislərin fikrincə, hələ eramızdan əvvəl III-II
əsrlərdə insanlar bu çəkiclərin köməyi
ilə burada duz çıxarır və onu Böyük
İpək Yolu vasitəsilə Şərqə və Qərbə
daşıyıb aparırdılar. Hündürlüyü on
metrdən çox olan tuneldə bir neçə
sütunlu salon aşkar edilmişdir. Görünür, duz çıxaranlar həmin salonlarda
yaşayırmış. Bu qədim yeraltı möcüzə
insanların sağlamlığına xidmət etməyə
başlamışdır. Hazırda uzunluğu 300
metr olan bu mağarada havanın spesifik qoxusu bronxial-astma xəstəliyini müalicə edir.
“Duzdağ” Mərkəzinin baş həkimi
Ruslan Süleymanov deyir:
– Speleoterapiya adlanan bu metod
tənəffüs sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün ən təsirli üsuldur. Bizdə
müalicə seansları gecə vaxtına düşür.
Pasiyentlər mağaradakı çarpayılarda
sakit və yarıqaranlıq şəraitdə uzanıb
mürgüləyir, natrium-xlor ionları ilə
zəngin olan quru hava ilə nəfəs alırlar.
Bir müalicə kursundan sonra yaşlı
pasiyentlərin 65-70 faizinin, uşaqların
85-95 faizinin vəziyyəti yaxşılaşır.
Mənəvi sağlamlıq üçün paytaxtdan
12 kilometr məsafədə yerləşən, daim
küləklər əsən qayalıqlar boyunca müsəlmanların qədim ziyarətgahı Əshabi-Kəhfə getmək məsləhətdir. “Əshabi-Kəhf”in adı Quranın 18-ci surəsində
də çəkilir. Bu adın tərcüməsi “Mağara
adamları” deməkdir. Rəvayətə görə,
bütpərəst padşahın vəziri Teymurxan
başda olmaqla bir neçə dindar həmin
padşahın və zülmkar Dağ Yunisin
əlindən qaçaraq dağdakı bu mağaraya
pənah gətirmiş, orada yatıb yuxulamış

lamayıb adamları öz evinə aparmış,
orada ahıl bir kişi görmüşdür. Həmin
kişi söyləyir ki, vaxtilə bu evdə onun
ulu babası vəzir Teymurxan yaşamışdır.
Öz kötücəsini görəndə heyrətlənmiş
Teymurxan mağaraya qayıdır və yoldaşlarına izah edir ki, onlar yeni dünyada yabançı insanlardır. Bundan sonra
“mağara adamları” Ulu Tanrıya dua
edirlər ki, onları öz yanına aparsın.
Həqiqətən, bu adamlar yoxa çıxırlar...
İndi Əshabi-Kəhfə üz tutanlar zalım
hökmdarlardan gizlənmək üçün belə
etmirlər. Buraya gələn zəvvarlar ağacların və kolların budaqlarına parça
qırıqları bağlayır, sonra bir qədər mağarada əyləşirlər. Onların üzərinə su
damcıları düşür, balaca daşları böyük
qara daşın yanına qoyurlar. Bütün
bunlar zəvvarların arzularının çin olmasını təmin edir. Övladları olmasını
arzu edən qadınlar balaca oyuncaq
beşiklər götürərək dağa qalxırlar.
Uşaqları olanlar isə dağdağan ağacından budaqlar kəsir və meyvələr
dərirlər, bunlar körpələri bədnəzərdən
və cin-şəyatindən qoruyur.
Bu müqəddəs ziyarətgah mərhum
Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı
ilə bərpa edilmiş və abadlaşdırılmışdır.
İndi hər il müxtəlif ölkələrdən minlərlə müsəlman zəvvar buraya gəlir.
Bunlar hamısı onun barəsindədir...
Vitrindəki şüşənin altında bir vərəq vardır. Bu vərəqdə Azərbaycan
Sənaye İnstitutunun tələbəsinin avtobioqrafiyası yazılmışdır. Bu isə
1950-ci ildə SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin rəhbər operativ
heyətinin Leninqrad Yenidənhazırlanma Məktəbinin bitirilməsi haqqında şəhadətnamədir. Onun yanındakı sənəd Ust-Kut-KomsomolskAmur marşrutu üzrə birinci qatarın
fəxri sərnişininin Baş BAM Tikinti
İdarəsinin rəisi tərəfindən imzalanmış
biletdir. Bütün bu sənədlər burada
Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Prezident Heydər Əliyevə məxsusdur. Onlar Naxçıvanın əsas meydanında Heydər Əliyev Muzeyində
saxlanılır. Meydanda Heydər Əliyevin
abidəsi də ucaldılmışdır.
Naxçıvanda Heydər Əliyevə xüsusi münasibət var, o, burada doğulmuşdur. Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyündən xaric ediləndən,
iki il Moskvada fəxri təqaüdçü kimi
yaşayandan, 1990-cı ildə Azərbaycan müxalifətini ram etmək üçün
Bakıya qoşun yeridilməsi səbəbindən Qorbaçovla mübahisəsindən
və Azərbaycana gələndən sonra siyasi rəqibləri onu ölkənin paytaxtından sıxışdırandan sonra o, buraya
qayıtmışdır.
Heydər Əliyevin oğlu, Azərbaycanın indiki Prezidenti İlham Əliyev
deyir: “Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi
müdafiə etdilər, Heydər Əliyev isə
Naxçıvanı qorudu”.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin (Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə deputatlar muxtar respublikanın
adındakı “Sovet Sosialist” sözlərini
Sovet İttifaqı dağılandan, demək

olar ki, iki il əvvəl çıxarmışdılar)
Sədri olandan sonra öz həmyerliləri
ilə birlikdə burada ən ağır blokada
aylarını yaşamışdır. O vaxt Heydər
Əliyev “böyük torpaqdan” ayrı düşmüş muxtar respublikanı İran və
Türkiyə ilə birləşdirən iki körpü tikdirmişdi. İnsanlar bu iki əsas arteriyanın sayəsində salamat qalmışdı.
O, təcavüzün dəf edilməsi üçün vətəndaşları səfərbər edən Dövlət Müdafiə Komitəsi yaratmışdı. Heydər

Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti olmaq üçün Bakıya yeni yolunu buradan, Naxçıvandan başlamışdı. Onun Prezident seçildiyi gün
dövlət bayramı, Milli Qurtuluş Günü
oldu. İndi Azərbaycanda “Əliyevşünaslıq” adlanan ayrıca bir elm vardır, Naxçıvan Universitetində isə
(yəqin ki, Azərbaycanın bütün ali
məktəblərində olduğu kimi) elə bir
auditoriya yoxdur ki, orada ümummilli liderin portreti asılmasın. Azərbaycan rəsmiləri şəxsiyyətə pərəstiş
barədə danışanlara qəti etiraz edərək
bildirirlər ki, bu münasibət yalnız
ölkədə beş il davam etmiş siyasi
hərc-mərcliyə son qoymağı, iqtisadi
və hərbi sahələrdə böhrana qalib
gəlməyi, çox böyük məbləğdə xarici
sərmayələr cəlb etməyi və ən başlıcası – 1990-cı illərin əvvəlində çox
dəhşətli vəziyyətdə olan dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamağı bacarmış insana səmimi ehtiram əlamətidir. Düz sözə nə deyəsən!
Azərbaycanın indiki geosiyasəti
haqqında ölkədə mübahisələr çoxdur.
Bütün köşklərdə sərbəst satışda olan
müxalifət qəzetlərini bir qədər oxumaq kifayətdir. Həmin qəzetlərdə
ölkə rəhbərliyinin ünvanına çox kəskin tənqidlər söylənilir. Amma məsələ
onda deyil... bəlkə də, bu, səthi mülahizə kimi görünə bilər, lakin Bakının, Naxçıvanın, digər şəhərlərin
nağılvari dəyişmiş simasına baxanda,
ezamiyyətdə olarkən Azərbaycanın
xarici qonaqları ilə söhbət edəndə,
onların burada sərmayə qoymağın
çox cəlbedici və tamamilə təhlükəsiz
olması barədə sözlərini eşidəndə,
hətta, sadəcə, küçələrdəki təmizliyi
və qaydanı qiymətləndirəndə hiss
edirsən ki, bitib-tükənmək bilməyən
islahatlar keçirən Rusiya Azərbaycandan geridə qalmışdır. Azərbaycanda modernləşmə barədə təkcə
danışmırlar, onlar modernləşdirməni
əyani şəkildə həyata keçirirlər.
Yalnız faktlar
●1990-cı ildə Naxçıvan MSSR
Ali Sovetinin sessiyasında muxtar
respublikanın müstəqilliyi elan edilmiş, sonradan bütün Azərbaycanın
dövlət bayrağına çevrilmiş üçrəngli
bayraq təsdiq edilmişdir.
●Muxtar respublikanın səkkiz rayonunda və 200 kəndində Wi-Fi-dən
istifadə etmək mümkündür. Yaxın gələcəkdə internet istifadəçilərinin sayını
72 faizə çatdırmaq planlaşdırılır.
●Yaxın gələcəkdə Naxçıvanda
metro tikiləcəkdir. Naxçıvanda, habelə Sumqayıtda və Gəncədə metro
tikintisinin planlaşdırılması barədə
Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov məlumat vermişdir. Bu tikinti
Azərbaycanda metropolitenin inkişafına dair 20 illik proqram çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir.
●Naxçıvanda cinayətkarlığa praktik olaraq son qoyulmuşdur. Buna
görə də adamların çoxu öz maşınlarının, mənzillərinin və evlərinin qapılarını bağlamır.
“Xalq qəzeti”
5 dekabr 2013-cü il
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında telefon rabitəsinin yaradılmasının 125 illiyi
ilə əlaqədar imzaladığı 2006-cı il
2 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il dekabrın 6-sı ölkəmizdə
“Rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günü” kimi qeyd edilir.
Azərbaycanda rabitə sisteminin
əsas inkişaf dövrü ötən əsrin 7080-ci illərinə təsadüf edir. Bu dövrdə
respublikaya rəhbərlik edən ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində rabitə sistemində də böyük nailiyyətlər əldə
olunmuşdur. Ulu öndərin diqqət və
qayğısı nəticəsində rabitənin inkişafı
üzrə bir sıra qərarlar qəbul edilmiş,
Azərbaycan Elmlər Akademiyasında,
ali təhsil müəssisələrində elektronika,
avtomatika və hesablama texnikası
üzrə istedadlı alimlər və təcrübəli
mütəxəssislər yetişdirilmiş, elektron
avadanlıqlar istehsal edən zavodlar
tikilərək istifadəyə verilmiş, elmitədqiqat müəssisələri yaradılmışdır.
Ümummilli lider ölkəmizdə ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra isə rabitə sistemi inkişafın yeni
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Dahi
şəxsiyyətin qayğısı ilə rabitənin inkişafında əsl dönüş yaradılmış, bu sahənin inkişafı məqsədilə xarici investorların cəlbinə başlanılmışdır. Ümummilli liderin 2003-cü il 17 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları üzrə Milli Strategiya
(2003-2012-ci illər)”ya uyğun olaraq,
rabitə və informasiya texnologiyaları
sahəsində kompleks tədbirlər həyata
keçirilmiş, bu sahənin qanunvericilik
bazası gücləndirilmiş, beynəlxalq əlaqələri genişləndirilmişdir. Bununla
yanaşı, Azərbaycanın ümumdünya
elektron məkanına inteqrasiyası təmin
edilmiş, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına əsaslanan iqtisadiyyatın təşəkkülü istiqamətində mühüm
addımlar atılmışdır.
Rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində görülən
işlər Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilir.
Görülən işlərin nəticəsidir ki, bu
gün Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının so-

sial-iqtisadi inkişafın bütün istiqamətlərində kütləvi tətbiqinə, eləcə
də dövlət orqanlarının işinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə müxtəlifməzmunlu layihələrin icrasına
başlanılmışdır. Rabitə və informasiya
texnologiyalarının inkişafı sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər və yaradılan
möhkəm zəmin ölkəmizdə kosmik
sənayenin inkişafına da təkan vermişdir. Bu istiqamətdə görülən işlərin
davamı olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə

beynəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel magistralına qoşulmuş, magistralın Naxçıvan-Ordubad,
Naxçıvan-Sədərək və Naxçıvan-Şahbuz hissələri üzərində qurulan optik
rəqəmsal şəbəkələr elektron hökumət
və genişzolaqlı xidmətlərin həyata
keçirilməsinə şərait yaratmışdır.
Hazırda muxtar respublikanın mövcud telekommunikasiya sisteminin
92 faizi optik şəbəkəyə birləşdirilmişdir. Optik şəbəkənin genişləndirilməsi evlərə də optik kabelin çə-

6 dekabr rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçilərinin peşə bayramı günüdür

Muxtar respublikada rabitə və informasiya
texnologiyaları yeni inkişaf mərhələsindədir
2013-cü il Azərbaycanda “İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ili” elan edilmiş, bu il fevralın 8-də
isə Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki orbitə çıxarılmışdır.
Ölkəmizin hər yerində olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da rabitə və informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları sürətlə inkişaf etdirilir.
1995-ci ildən ötən dövrdə muxtar
respublikada rabitə sistemi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və rayon idarələri
müasir inzibati binalarda fəaliyyət
göstərir. Son 18 ildə muxtar respublikada yeni elektrontipli avtomat telefon stansiyaları və “Naxtel” simsiz
rabitə şəbəkəsi üzrə yeni baza stansiyaları yaradılmış, 43 mindən artıq
yeni telefon nömrəsi istismara verilmiş, muxtar respublikada hər 100
ailəyə düşən sabit telefonların sayı
67-yə çatdırılmış, yaşayış məntəqələrinin 90 faizindən çoxu mobil rabitə
ilə təmin edilmişdir.
Muxtar respublikada rabitə və
informasiya sistemlərinin inkişafını
təmin etmək məqsədilə reallaşdırılmış məqsədyönlü tədbirlər sosialiqtisadi inkişafda bu sahənin rolunu
artırmaqdadır. Yeni optik kabel magistrallarının tikintisi böyüktutumlu
və keyfiyyətli rabitə əlaqəsinin həyata
keçirilməsinə səbəb olmuşdur. Belə
ki, ötən müddətdə muxtar respublikanın telekommunikasiya şəbəkəsi

kilməsinə imkan vermiş, ötən ilin
avqust ayından etibarən Naxçıvan
şəhərində “Evədək optika” layihəsinin
icrasına başlanmışdır. Bundan əlavə,
muxtar respublikanın daxili telekommunikasiya şəbəkəsinin alternativliyinin yaradılması məqsədilə şəhər
və rayonlara çıxış verilməklə Ordubad-Sədərək fiber-optik kabel magistralının tikintisinə başlanılmışdır.
Ötən müddət ərzində muxtar respublikanın telekommunikasiya sisteminin yenilənməsi də diqqət mərkəzində saxlanılmış, 2010-cu ilin
may ayında Naxçıvan şəhərini, Babək qəsəbəsini, Nehrəm və Yarımca
kəndlərini, 2012-ci ilin mart ayında
Şərur və Sədərək rayonlarının bütün
ərazisini əhatə edən 3-cü nəsil telekommunikasiya avadanlıqları istifadəyə verilmişdir. Hazırda Şahbuz
və Babək rayonlarında yeni nəsil
telekommunikasiya avadanlıqlarının
qurulması işləri davam etdirilir. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində muxtar respublikaya
daxil olan internetin sürəti artırılmış
və tariflər aşağı salınmışdır. Hazırda
muxtar respublikanın yaşayış ərazilərinin 90 faizində simsiz internet,
81 faizində isə genişzolaqlı internet
xidmətləri göstərilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
informasiya cəmiyyətinə keçid və
elektron hökumətin formalaşdırılması
sahəsində də ardıcıl tədbirlər görülür.
Bu gün informasiya sistemlərinin inkişafına, informasiya təhlükəsizliyinin

“Ağsu” yenə Naxçıvana gəlir

Futbol üzrə Azərbaycan kubokunda “Simurq”
futbol komandasını mübarizədən kənarlaşdıran
“Araz-Naxçıvan” futbol komandası çempionat
oyununun hazırlıqlarına start verib. Belə ki, futbol
üzrə I divizionun 13-cü turu çərçivəsində muxtar
respublika klubu “Ağsu” futbol komandasını qəbul
edəcək. 34 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edən
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mişdir. İlin sonuna kimi bütün yaşayış məntəqələrinin rəqəmsal yayımla təmin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə, muxtar respublika ərazisində İP televiziyanın
yayımı sakinlərə yeni nəsil telekommunikasiya sistemi üzərindən televiziya kanallarını izləmək və digər
xidmətlərdən yararlanmaq imkanı
yaratmışdır.
Naxçıvanda həyata keçirilən “Maliyyə xidmətlərinin inkişafı” layihəsi
müasir informasiya texnologiyalarının
tətbiqinə, poçt sisteminin yenidən
qurulmasına, qeyri-ənənəvi və yenitipli elektron xidmətlərin göstərilməsinə şərait yaratmışdır. Belə ki,
2013-cü il iyul ayının 1-dən etibarən
Naxçıvan şəhərində, oktyabr ayının
1-dən isə rayon mərkəzlərində kommunal xidmət haqlarının poçt məntəqələrində yığılmasına başlanılmışdır.
Hazırda poçt məntəqələri vasitəsilə
kənd yerlərində əhalinin bank-maliyyə
xidmətlərinə sərbəst çıxışının təmin
edilməsi və müştərilərə genişhəcmli
xidmətlər göstərilməsi üçün müvafiq
tədbirlər həyata keçirilir.
Muxtar respublikada poçt işinin
müasir tələblər səviyyəsində qurulması sahəsində görülən tədbirlər bu
sistemin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi ilə məhdudlaşmır.
Poçt orqanlarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, bu sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi də diqqət
mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yanında “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında”
2013-cü il 30 iyul tarixli Sərəncamı
bu sahədə görüləcək işlərin miqyasını
daha da genişləndirmişdir. Sərəncama əsasən, “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılmış, cəmiyyətin nizamnaməsi və
ştat strukturu təsdiq edilmişdir.

təmin edilməsinə, elektron hökumət,
elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqinə, elektron poçtmaliyyə xidmətlərinin, rəqəmsal yayımın təşkilinə, ayrı-ayrı sahələr üzrə
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsinə, internetdən istifadə səviyyəsinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Dövlət orqanlarının elektron
xidmətlər göstərməsinin təşkili haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası

qırmızı-ağlar Şirvan klubu ilə cari mövsümdə
bir dəfə qarşılaşıb. Azərbaycan kubokunda
komandamıza rəqib olan ağsulular Naxçıvandan
əliboş qayıtmışdılar (1:0).
Rüfət Quliyevin baş məşqçisi olduğu “Ağsu”
futbol komandası ötən mövsüm çempion olduqdan sonra klub rəhbərliyi komanda heyətindən
bir çox futbolçunun gedişinə mane ola bilmədi.
Odur ki, göy-ağlar cari mövsümdə bir qədər
zəif çıxış təsiri bağışlayırlar. Xüsusilə “Ağsu”nun
qərb klublarına qarşı uğursuzluğu diqqətdən yayınmır. 2013-2014-cü illər mövsümünün açılış
matçında “Kəpəz”ə doğma arenada 0:5 hesablı
məğlubiyyət R.Quliyevin yetirmələrinə mənfi
təsir göstərdi. Son 3 turda isə Ağsu təmsilçisi
“Qaradağ Lökbatan” məğlubiyyətindən sonra
“Turan-T”yə də boyun əyib (0:3), “Şəmkir”in
isə müqavimətini qıra bilməyib (1:1). Hazırda
turnir cədvəlinin 7-ci pilləsində qərarlaşan göyağların Naxçıvana oyundan bir gün əvvəl gələcəyi
gözlənilir.
Bu matça “Simurq” üzərində qazandığı
qələbənin böyük əhval-ruhiyyəsi ilə çıxacaq
“Araz-Naxçıvan”ın heyətində zədəli və cəzalı
futbolçu yoxdur.
Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda keçiriləcək “Araz-Naxçıvan”-“Ağsu”
oyunu dekabrın 8-də olacaq. Oyunun başlama
vaxtı isə saat 1400-dür.
- Ceyhun MəMMəDOv

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

Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 15
iyul tarixli Fərmanına əsasən, dövlət
orqanlarının göstərəcəyi elektron xidmətlərin reqlamentləri təsdiq edilmiş,
reyestr kodları verilmiş və internet
saytlarında yerləşdirilmişdir. Dövlət
orqanlarının elektron xidmətlərindən
“bir pəncərə” prinsipi əsasında istifadənin təşkili məqsədilə “Elektron
hökumət” portalı yaradılmış, 34 dövlət
orqanının xidmətləri portala inteqrasiya edilmişdir. Portalda elektron
xidmətlərə görə ödənişin real vaxt
rejimində təhlükəsiz qaydada həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar rabitə xidmət
haqlarının və genişzolaqlı internet
xidmətlərinin ödənişi internet üzərindən təşkil edilmişdir.
Muxtar respublikada diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlərdən biri
də keyfiyyətli televiziya yayımının
təşkilindən ibarətdir. Artıq ötən ilin
mart ayından etibarən Naxçıvanda
rəqəmsal televiziyanın yayımına
başlanılmışdır. Hazırda muxtar respublikanın yaşayış ərazilərinin 70
faizində rəqəmsal yayım təşkil edil-
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eşə bayramlarını qeyd edən muxtar respublikanın rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçiləri bundan sonra da qarşıya
qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcək, muxtar respublika sakinlərinə
nümunəvi rabitə xidmətinin göstərilməsi istiqamətində səylə çalışacaqlar.
Çünki muxtar respublikada rabitə və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində həyata keçirilən tədbirlər informasiya cəmiyyətinə
inteqrasiyanı sürətləndirməklə yanaşı, həm də insanların rahatlığının
təmin olunmasına hesablanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidməti

Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin

larının yüksəldilməsində əhəmiyyətli rolundan bəhs etmişdir.
Sonra Qaraciyər tədqiqi üzrə Avropa

dəstəyi ilə “Roche Azerbaijan” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən “Hepatit “C” və “B” diaqnostikasında, müalicəsində yeni istiqamətlər” mövzusunda
elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd “C”
və “B” virus hepatitinin müalicəsi ilə
bağlı ən yeni elmi nailiyyətlərlə, inkişaf
etmiş ölkələrdə qəbul olunmuş müalicə
standartları ilə yerli həkimləri tanış etmək
olmuşdur.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdiri
Süleyman Cəfərov belə tədbirlərin həkim
və orta tibb işçilərinin bilik və bacarıq-

Assosiasiyasının daimi üzvü ,“EuroMed”
klinikasının həkim-infeksionisti Yusif Alxazovun “Virus hepatiti “C”, “B” və
“D”: epidemiologiya, diaqnostika və
müalicəsi”, “Hamilə qadınlarda virus hepatininin diaqnostika, müalicəsi və mamalıq taktikası” mövzularında məruzəsi
dinlənilmişdir.
Qeyd edək ki, tədbirdə muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrində çalışan
qastroenteroloqlar, infeksionistlər, ginekoloqlar, terapevtlər və Naxçıvan Dövlət
Universitetinin müvafiq ixtisas üzrə tələbələri iştirak etmişlər.

Elmi-praktik konfrans

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti
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