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Səhiyyə Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib
Dördüncü çağırış Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin doqquzuncu sessiyasında qarşıya qoyulan vəzifələr və cari ilin ilk 6 ayında
görülən işlərlə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib. Səhiyyə naziri
Niyazi Novruzov sessiyada qarşıya qoyulan vəzifələr barədə
məlumat verdikdən sonra bildirib
ki, Səhiyyə Nazirliyi 2014-cü
ilin birinci yarısında öz işini
təsdiq olunmuş iş və tədbirlər
planına uyğun quraraq nöqsanların aradan qaldırılması
üçün məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirib, əhalinin sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirib.
Sonra nazirliyin Tibbi statistika
və informatika şöbəsinin müdiri Kəmalə Həsənova cari ilin ilk 6 ayında
görülən işlərlə əlaqədar məruzə ilə
çıxış edib. Qeyd olunub ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin diqqət və qayğısı ilə hər il
olduğu kimi, bu ilin ilk 6 ayı ərzində
də muxtar respublikamızda səhiyyə
binalarının tikintisi, onların madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi aparılan quruculuq işlərinin
tərkib hissəsinə çevrilib.
Bildirilib ki, hazırda Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhaliyə
237 səhiyyə müəssisəsi tərəfindən
tibbi xidmət göstərilir. Həmin tibb
müəssisələrində 734 həkim, 2 min
94 orta tibb işçisi çalışır ki, bu da
muxtar respublika üzrə hər 10 min
nəfərin 17 həkimlə, 48 orta tibb
işçisi ilə təmin olunması deməkdir.
Ötən müddət ərzində muxtar
respublika ərazisində epidemioloji
vəziyyətin sabit olduğunu deyən
məruzəçi vurğulayıb ki, bu dövrdə
zoonoz və digər təhlükəli infeksiyalar qeydə alınmayıb. Ərazi gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri tərəfindən ərzaq ticarəti obyektlərinə baxışlar keçirilərək aşkar
edilən nöqsanların aradan qaldırılması üçün göstərişlər verilib,
3613 obliqat qrupu müayinədən
keçirilib.
Şöbə müdirinin sözlərinə görə,
tibb müəssisələrinin ambulatoriya
bölmələri xidmətin əhatə dairəsini
genişləndirib, pasiyentlərin USM,
EKQ, EXO-kardioqrafiya, parametr
üzrə laborator, EEQ, rentgenoloji,
flüoroqrafik müayinələri ötən ilin
müvafiq dövrünə nisbətən xeyli artıb. Kompüter-tomoqraf aparatı va-

sitəsilə 1828, nüvə maqnit-rezonans
aparatı ilə 498, mammoqrafiya aparatı ilə 412, qastroskopiya aparatı
ilə 470, kolonoskopiya aparatı ilə
115 diaqnostika məqsədli müayinə
aparılıb.
Qeyd olunub ki, bu il fevralın
17-dən mayın 1-dək bütün ölkə
vətəndaşlarının kütləvi tibbi müayinədən keçirilməsi barədə ölkə
Prezidentinin müvafiq tapşırığı
muxtar respublikamızda da uğurla
icra olunub. Bu aksiyanın mütəşəkkil keçirilməsi üçün xüsusi tədbirlər planı hazırlanıb, dispanserizasiya tədbirlərinin effektivliyinə
nail olmaq üçün kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar təşkil
edilib, şəhər və rayon tibb müəssisələrində maarifləndirici seminarlar keçirilib. Bu dövr ərzində
muxtar respublikada 273 min 555
vətəndaş tibbi müayinədən keçirilib, tibbi müayinə zamanı aşkar
olunan ilkin, eləcə də qeydiyyatda
olan xroniki xəstələr əlavə müayinələrə cəlb ediliblər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyi
münasibətilə Azərbaycan Respublikasi Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə
bir sıra tədbirlər həyata keçirilib,
ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə həkim briqadalarının Naxçıvanda fəaliyyətləri
təşkil edilib. Sosial layihələr çərçivəsində cari ilin ilk 6 ayında yüksəkixtisaslı həkimlər tərəfindən,
ümumilikdə, 156 cərrahi əməliyyat,
o cümlədən 44 nəfər xəstədə açıq
ürək, 1 nəfər xəstədə periferik damar,
6 nəfər xəstədə plastik, 39 nəfər
xəstədə göz əməliyyatları aparılıb.
Əhalinin yaşayış səviyyəsinin
yüksəldilməsi, öz növbəsində, demoqrafik vəziyyətə də müsbət təsir
göstərib, muxtar respublika əhalisinin sayı 1 iyun 2014-cü il tarixə
bir il öncəyə nisbətdə 6 min 196
nəfər artaraq 437 min 67 nəfər olub.
Tibb işçilərinin ixtisas səviyyəsini
artırmaq məqsədilə 13 nəfər həkim
və 2 orta tibb işçisi Türkiyə Respublikasının müxtəlif xəstəxanalarına, 8 həkim və 1 orta tibb işçisi
Bakı şəhərinə, 38 nəfər orta tibb
işçisi Naxçıvan Tibb Kollecinə kurs
keçmələri üçün göndərilib.
Mart ayından orta tibb işçilərinin
sertifikasiyasına başlanılıb, iyun
ayının sonuna kimi imtahanda 240
nəfər iştirak edib, bunun 167 nəfəri
uğurlu nəticə göstərib.
Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası əhalisinin dispanserizasiya işinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Səhiyyə Nazirliyinin, Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının, Doğum
Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının, Göz Xəstəxanasının, Kardioloji Mərkəzin
və rayon mərkəzi xəstəxanalarının
yaratdığı həkim briqadaları mütəmadi olaraq ayda bir dəfə müxtəlif
yaşayış məntəqələrində əhaliyə tibbi
xidmət göstərərək onları müayinədən keçiriblər.
İclasa Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Niyazi
Novruzov yekun vurub.
* * *
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin iş planına uyğun olaraq, dünən Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə
keçirilən kollegiya iclasında tibb
müəssisələrində həkim-məsləhət
komissiyalarının fəaliyyətlərinin və
tibbi sosial ekspert komissiyalarına
göndərişlərin vəziyyətinin daha da
yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar məsələ
də müzakirə edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə keçirilən birgə kollegiya iclasında
pensiya və müavinətlərin dayanıqlı
maliyyə təminatının formalaşdırılması ölkədə həyata keçirilən uğurlu
sosial siyasətin bəhrəsi kimi dəyərləndirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tibbi sosial ekspert komissiyasının sədri Qadir Əliyev ötən yarımildə rayonlar üzrə
tibbi sosial ekspert komissiyasına
göndərilən müraciətlər, əlillik qrupu
təyin edilən, əlavə müalicəyə qaytarılan, imtina olunan xəstələr haqqında məlumat verib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi yardımın
təşkili şöbəsinin müdiri Süleyman
Cəfərov tibb müəssisələrində həkim-məsləhət komissiyalarının fəaliyyətlərini təhlil edib, tibbi sosial
ekspert komissiyasına göndərişlərin
vəziyyəti haqqında danışıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Niyazi Novruzov,
əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
naziri Cavid Səfərov iki nazirliyin
birgə əməkdaşlığının muxtar respublikada əlilliyin təyin olunması
vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb
etdiyini vurğulayıblar.
Kollegiya iclasında müzakirə
olunan məsələ ilə bağlı qərar qəbul
olunub.

Respublikası Ali Məclisində “Muxtar respublikada sığorta fəaliyyəti
və qarşıda duran vəzifələr barədə”
keçirilən müşavirənin əhəmiyyətindən danışıb. O, inkişaf edən cəmiyyətdə sığortanın əhəmiyyətini
qeyd edərək vaxtında sığorta olunmağın üstünlüklərini baş vermiş
müxtəlif hadisələrlə diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, ötən müddətdə Culfa
rayonunda da sığorta işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görülüb, müxtəlif sığorta növləri üzrə
bağlanılan müqavilələrin sayı artıb.
Çıxışda rayonda sığorta sahəsində
hər bir sığorta növü üzrə görülmüş
işlər təhlil edilib. Qeyd olunub ki,
rayonda cari ildə ötən ilin müvafiq

Azərbaycan Əlifbası və Ana Dili
Günü qeyd edilib
Ümummilli lider
Heydər Əliyevin
Azərbaycan dilinin
dövlət dili kimi qəbul
olunması və inkişafı
istiqamətində misilsiz xidmətlərindən
danışan nazir bildirib
ki, dahi rəhbər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Azərbaycan dilini milli
varlığın əsas amili kimi daim diqqət
mərkəzində saxlayıb. Hələ sovetlər
dönəmində Moskvanın təzyiqlərinə
baxmayaraq, xalqımızın böyük oğlu
Heydər Əliyev misilsiz cəsarət göstərərək 1978-ci ildə Azərbaycan dilinin Azərbaycan SSR Konstitusiyasında dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail olub.
Dahi rəhbərin Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra, 1995-ci ildə ümumxalq
səsverməsi ilə qəbul edilmiş Konstitusiyanın 21-ci maddəsində Azərbaycan dilinin dövlət dili olması öz
əksini tapıb. Ulu öndər Heydər
Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
2001-ci il 18 iyun tarixli Fərmanı
Ana dilimizin inkişafında, ədəbi dil
normalarının tətbiqində mühüm rol
oynayıb. Bundan sonra “Azərbaycan
Respublikasının dövlət dili haqqında”
Qanun qəbul edilib.
Nazir bildirib ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
dövlət dil siyasəti bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısının 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına
dair Dövlət Proqramı” Azərbaycan
dilinə və dilçiliyinə diqqət və qayğının ifadəsi olmaqla, həm də bu
sahədə görüləcək mühüm işlərin
müəyyənləşdirilməsinə və həyata
keçirilməsinə şərait yaradıb.

Sonra AMEA Naxçıvan Bölməsi
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Firudin Rzayev “Azərbaycan dilinin
tarixi və yayım arealı” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib. Alim qeyd
edib ki, qədim və zəngin tarixə malik
Ana dilimiz tarixin sərt sınaqlarından
çıxaraq milli-mənəvi dəyərlərimizi
yaşadan ən böyük milli dəyər və
sərvətimizdir. Bu gün Azərbaycan
əlifbası və dili dünyanın 70-dən çox
ölkəsində yaşayan 50 milyon azərbaycanlının doğma əlifbası, doğma
dili, ünsiyyət vasitəsi olmaqla bərabər, onları bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlayan çox güclü amildir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar çıxış edərək Ana dilimizin
zənginliyindən söhbət açıb. Bildirilib
ki, dilimizin zənginliyini bu dildə
yaranmış dastanlar, nağıllar, bayatılar, rəvayətlər, atalar sözləri və
digər xalq yaradıcılığı nümunələri
də sübut etməkdədir. İ.Nəsimi,
Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, M.P.Vaqif,
M.F.Axundzadə, C.Məmmədquluzadə, M.S.Ordubadi, Ü.Hacıbəyli,
M.Ə.Sabir, M.Araz və başqa görkəmli söz sənətkarları bu dildə möhtəşəm əsərlər yaradıblar. Vurğulanıb
ki, Ana dili unudulmazdır, o, ülvi
məhəbbətə və ehtirama layiqdir.
Bugünkü gəncliyin vəzifəsi babalarımızın bizə miras qoyduğu, əmanət etdiyi Ana dilimizin saflığını
qorumaqdan ibarətdir.
Əli RZAYEV

Yeni avtomobil dayanacağı yüksəksəviyyəli
parkinq xidməti üçün hərtərəfli şərait yaradacaq

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat
xidməti

dövrü ilə müqayisədə daşınmaz
əmlakın icbari sığortası üzrə artım
müşahidə olunsa da, hələ də daşınmaz əmlakın icbari sığortasını etdirməyən vətəndaşlar vardır. Eləcə
də avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin
mülki məsuliyyətinin icbari sığortası
üzrə hələ də sığorta olunmayan hüquqi və fiziki şəxslər vardır. Qarşıya
qoyulan vəzifə ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan Respublikasının qanunu
ilə tənzimlənən icbari sığortalar
üzrə hər bir sığorta obyekti sığorta
olunmalıdır.
Tədbirə Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şükür Babayev
yekun vurub.
- Əli CABBAROV

Qiyməti 20 qəpik

Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda 1 avqust – Azərbaycan
Əlifbası və Ana Dili Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Sarvan İbrahimov tədbiri
giriş sözü ilə açaraq qeyd edib ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə hər il avqustun 1-i
ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Ana Dili Günü” kimi qeyd olunur.

Culfa rayonunda sığorta fəaliyyəti
müzakirə olunub
Avqustun 1-də Culfa Rayon İcra
Hakimiyyətində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Baş Sığorta
Agentliyi ilə birgə rayonda sığorta
işinin mövcud vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələr barədə tədbir keçirilib. Yığıncağı Culfa Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Şükür Babayev açaraq rayonda sığorta sahəsində görülmüş işlərdən danışıb.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta Agentliyinin Baş direktoru Hikmət Əsgərov çıxış edərək muxtar respublikamızda sığorta işinin təkmilləşdirilməsi və müasir tələblərə uyğun
şəkildə qurulması işində 30 noyabr
2011-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar

www.serqqapisi.az

Naxçıvan şəhərinin İslam Səfərli
küçəsində 400 yerlik avtomobil dayanacağı tikilir. Burada inşaat işlərini
“Dizayn” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kollektivi həyata keçirir.
Obyektin iş icraçısı Nəsir Nəsirovun
bildirdiyinə görə, avtomobil dayanacağı zirzəmi ilə birlikdə beş mərtəbədən ibarət olacaq. Üç korpusdan
ibarət olan dayanacaq binasında
hazırda I korpusun sonuncu mərtəbəsində metal konstruksiya inşa
edilir, II korpusun III mərtəbəsində

və III korpusun
zirzəmi hissəsində beton-qəlib işləri görülür. Binada beton-qəlib
işləri başa çatdırıldıqdan sonra
məhdud ölçüdə
hörgü işləri həyata keçiriləcək,
fasad hissədə
daha estetik görüntü əldə etmək üçün, əsasən,
şüşə konstruksiyalardan istifadə
ediləcək. Bina hazır olduqdan sonra
ümumi həcmi 5570 kvadratmetr
olan avtomobil dayanacağının bütün mərtəbələrində maşınyuma xidməti ilə bərabər, servis xidməti də
göstəriləcək.
Qeyd edək ki, yeni avtomobil
dayanacağı yüksəksəviyyəli parkinq
xidmətini həyata keçirmək üçün
hərtərəfli şərait yaradacaq.
Xəbərlər şöbəsi
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alqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli
inkişaf strategiyası muxtar respublikamızın bugünkü parlaq
inkişafının əsas qarantıdır. Son 19 il ərzində bu siyasi xəttin uğurla
davam etdirilməsi regionun inkişaf mənzərəsini xeyli dəyişmiş, nəticədə,
muxtar respublikamız inkişaf parametrlərinə görə ölkəmizin ən öndə
gedən bölgələrindən birinə çevrilmişdir. Sosial, iqtisadi, elmi, mədəni və
digər sahələrin inkişafı ilə özünün ən böyük intibah çağını yaşayan Naxçıvanın indi hər bölgəsində Heydər Əliyev siyasətinin izlərinə rast gəlirik.
Belə bölgələrimizdən biri də Culfa rayonudur.
Culfa rayonunun yerləşmə parametrləri muxtar respublikanın strateji
ərazilərini əhatə edir. Sahəsi 995
kvadratkilometrə bərabər olan rayon
şimaldan Zəngəzur dağları, şərqdən
Ordubad rayonu, qərbdən Şahbuz
və Babək rayonları ilə əhatələnir.
Rayonun cənub əraziləri isə Araz
çayı boyunca İran İslam Respublikası
ilə həmsərhəddir. Buna görə də muxtar respublikanın ən böyük gömrük
məntəqələrindən biri burada yerləşir.
Məhz buna görə də Culfanı həm də
gündən-günə inkişaf edən Naxçıvanın uğurlarına açılan qapı da adlandırmaq olar.
Culfa rayonu tarixi baxımdan
muxtar respublikamızın əhəmiyyətli
bölgələrindən hesab olunur. Adı mü- 1,4 faiz çox investisiya yönəldilib.
qəddəs “Qurani-Kərim”də çəkilən Tikinti-quraşdırma işlərində istifadə
Əshabi-Kəhf mağarası, Naxçıvanın olunmuş investisiyanın həcmi 1,5
mübarizlik simvoluna çevrilmiş məş- faiz artaraq 12428,1 min manat təşkil
hur Əlincə qalası, XIII əsrin yadigarı edib. Keçən dövr ərzində rayonun
olan Gülüstan türbəsi, Nəiminin mə- Əlincə kəndində 252 şagird yerlik
zarının yerləşdiyi Xanəgah türbəsi, məktəbin əsaslı təmiri, kənd mərmuxtar respublikamızın rəmzinə kəzinin yenidən qurulması, yeni xidçevrilmiş əsrarəngiz Haçadağ məhz mət mərkəzinin tikinti işləri başa
çatdırılaraq istifadəyə verilib. HəmCulfa rayonunda yerləşir.
Culfa rayonu Naxçıvanın Şərqə çinin Ərəfsə kəndində 306 şagird
açılan qapısıdır. Bu istiqamətdə Nax- yerlik məktəbin əsaslı təmiri, Culfa
çıvana gələn qonaqların ilk qarşı- şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı
laşdığı şəhər də məhz qədim Culfa Kompleksinin tikintisi başa çatdırılıb.
şəhəridir. Lakin Culfa bu gün təkcə Tikinti-quruculuq işləri davam etqədimliyi ilə deyil, həm də müasirliyi dirilməkdədir. Belə ki, haliyədə
ilə seçilir. Göstərilən dövlət qayğısı “Naxçıvanterminalkompleks” BirCulfa rayonunun simasını xeyli də- liyinin Culfa şəhərində yeni inzibati
yişmiş və bu dəyişiklik hər addımda binasının və yardımçı binalarının
özünü göstərməkdədir. Rayon mər- tikintisi, Şurud kəndində 110 şagird
kəzi olan Culfa şəhəri özünün təmiz yerlik məktəb binasının əsaslı təmiri,
və abad küçələri, yaraşıqlı binaları kənd və xidmət mərkəzlərinin tiilə göz oxşayır. Ümummilli lider kintisi, Bənəniyar kəndində 612 şaHeydər Əliyevin adını daşıyan pros- gird yerlik məktəb binasının yenidən
pekt şəhərin ən gözəl ünvanlarından qurulması, uşaq musiqi məktəbinin
biridir və əksər idarə, müəssisə və və xidmət mərkəzinin tikintisi işləri
təşkilatlar bu ünvanda yerləşir. Hə- davam etdirilir.
2014-cü ilin ölkəmizdə “Sənaye
min təşkilatlarda çalışan işçilər üçün
hərtərəfli iş şəraiti yaradılıb. Şəhər ili” elan olunması muxtar respublimərkəzindəki digər küçələrdə də kamızda yeni sənaye müəssisələrinin,
son illərin quruculuq ərməğanları, müxtəliftəyinatlı istehsal müəssisəsalınmış rahat yollar, parklar, yaşayış lərinin yaradılmasına imkan verib.
binaları, bazar, ticarət mərkəzi və Burada əsas məqsəd sənaye müəssair qədim Culfa şəhərinə yeni bir sisələrinin yalnız paytaxt Naxçıvan
gözəllik bəxş edir. Əvvəlki dövrlərdə şəhərində deyil, həm də bölgələr
olduğu kimi, 2014-cü ilin birinci üzrə inkişaf etdirilməsidir. Qeyd
yarısında da rayonda tikinti-qurucu- edək ki, son illərdə rayonun Əbrəluq işləri uğurla davam etdirilib. qunus kəndində meyvə-tərəvəz quQeyd olunan dövrdə rayonun bütün rutma istehsalı, kompot istehsalı,
maliyyə mənbələrindən əsas kapitala Bənəniyar kəndində bərk pendir is14007,2 min manat və ya 2013-cü tehsalı, qarışıq yem istehsalı sahələri
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yaradılıb və hal-hazırda fəaliyyət

göstərirlər. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, cari ilin ilk 6
ayında rayonda 2013-cü ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 6 faiz çox sənaye məhsulu istehsal olunub.
Culfa rayonu aqrar bölgədir. Odur
ki, son dövrlərdə burada kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün
bir sıra uğurlu addımlar atılıb. Belə

şagird qəbul imtahanlarında iştirak
edib.
Culfa rayonunda son illər həyata
keçirilən tədbirlər mədəniyyət müəssisələrinə də öz töhfəsini verib. Bunun nəticəsidir ki, rayonun mədəni
həyatı keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoyub. Məlumat üçün qeyd
edək ki, Culfa Rayon Mədəniyyət
və Turizm Şöbəsi 58 mədəniyyət
müəssisəsini əhatə edir. Mədəniyyətə göstərilən böyük diqqətin nəticəsidir ki, bu müəssisələrdən yarıdan çoxu yeni binada fəaliyyət
göstərir. Rayon üzrə 15 mədəniyyət
evi, 12 klub, 26 kitabxana, 1 muzey,
2 musiqi məktəbi sakinlərə mədəni
xidmət göstərir. İndi həm rayon
mərkəzində, həm də rayonun müxtəlif kəndlərində insanların asudə
vaxtlarının səmərəli təşkili, həmçinin adət-ənənələrimizin, milli dəyərlərimizin qorunması və təbliği
baxımından hər cür şərait vardır.
2014-cü ilin muxtar respublikamızda “Muxtariyyət ili” elan olunması,
həmçinin xalqımızın ümummilli
POS-terminal quraşdırılıb və onların lideri Heydər Əliyevin anadan olvasitəsilə cari ilin birinci yarısında masının 91-ci ildönümü münasi334 min 960 manatlıq əməliyyat bətilə keçirilən tədbirlər rayonun
mədəni həyatında xüsusilə yaddaaparılıb.
Culfa rayonunda 2014-cü ilin ilk qalan olmuşdur. Cari ilin ilk 6 ayınyarımilinin nəticələrindən bəhs edər- da şöbə tərəfindən müxtəlif əlakən təhsil və mədəniyyət sahələrin- mətdar günlərlə bağlı tədbirlər təşkil
dəki ümumi mənzərəyə də nəzər edilib və bu tədbirlərdə seçilən məyetirmək yerinə düşər. Vurğulamaq dəniyyət müəssisələri və mədəniyyət
lazımdır ki, təhsil müəssisələrinə işçiləri mükafatlandırılıblar. Belə
göstərilən dövlət qayğısından bu ra- ki, 15 İyun – Milli Qurtuluş Gününə
yona da xeyli pay düşüb. Rayonda həsr olunmuş və Naxçıvan Muxtar
28 orta ümumtəhsil müəssisəsindən Respublikası Mədəniyyət və Turizm
20-si, 6 məktəbdənkənar müəssisə- Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçidən isə 5-i üçün yeni bina tikilib və rilən konsertdə Culfa Şəhər Uşaq
ya əsaslı təmir edilib. Bu tədris Musiqi Məktəbinin şagirdi Xaliq
ilində rayonun ümumtəhsil məktəb- Həsənov nazirliyin fəxri fərmanına,
lərində 350 kompüterdən istifadə Naxçıvan Muxtar Respublikası
olunub. Hazırda rayon məktəblərində Gənclər və İdman Nazirliyi və Hava
65 elektron lövhədən istifadə olunur. və Ekstremal İdman Növləri FedeÖtən tədris ilinin ikinci yarısında rasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə
ümummilli lider Heydər Əliyevin keçirilən və ulu öndər Heydər
anadan olmasının 91-ci ildönümü Əliyevin anadan olmasının 91-ci
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ildönümünə həsr olunan tədbirdə
yaradılmasının 90-cı ildönümü mü- Rayon Mədəniyyət və Turizm Şönasibətilə mütəmadi olaraq məktəb- bəsi federasiyanın fəxri fərmanına,
lilər arasında inşa yazı, şeir, rəsm muxtar respublikanın 90 illik yumüsabiqələri, kütləvi idman tədbir- bileyi münasibətilə muxtar respubləri, bilik yarışları, lektoriyalar ke- likanın mədəni həyatında iştirakına
çirilib. 2012-2013-cü tədris ili rayon görə Culfa Rayon Mədəniyyət Eviməktəbləri üçün uğurlu olub, qəbul nin bədii rəhbəri Qurban Nəcəfov
faizi rayon üzrə 52,52 faiz təşkil Azərbaycan Respublikası Mədəedib. Bu tədris ilində isə XI sinfi niyyət və Turizm Nazirliyinin fəxri
bitirən 497, IX sinfi bitirən 420 fərmanına layiq görülüblər.
Ümumiyyətlə, 2014-cü ilin ilk yarımilinin nəticələrinə nəzər salarkən
qeyd olunan dövrün Culfa rayonu üçün uğurlu keçdiyini deyə bilərik. Qurub-yaratmaq eşqinin, hansı sahədə çalışmağından asılı olmayaraq,
Vətənə xidmət amalının hər bir sakinin qəlbində yer tutduğu muxtar respublikanın uğurlarında hər rayonun öz rolu var. Culfa rayonu da bu
uğurların fonunda gündən-günə inkişaf edir, yeniləşir. Bu gün qədim
Culfa həm də Naxçıvanın uğurlarına açılan qapıdır.
- Səbuhi HƏSƏNOV
üstünlük verilməsi, bu sahədə aidiyyəti orqanlar tərəfindən mütəmadi
olaraq maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsi də ötən dövrdə diqqət mərkəzində saxlanılıb və müsbət
nəticələr əldə edilib. Belə ki, hesablaşmalar zamanı ödənişlərin nağdsız aparılması üçün bu günədək ticarət və xidmət obyektlərində 58

Naxçıvanın Şərqə açılan qapısı yeni inkişaf mərhələsini yaşayır
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lkəmizdə, o cümlədən
muxtar respublikamızda
həyata keçirilən uğurlu islahatlar
iqtisadiyyatın gücləndirilməsinə
əsaslı stimul olmuş, nəticədə, insanların sosial-rifah halı yüksəlmişdir. Yaradılan şəraitin, artan iqtisadi imkanların nəticəsidir
ki, bu gün muxtar respublikada
insanlar yüksək texniki göstəricilərə malik rahat avtomobillərə,
irimiqyaslı layihələri və genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərini
həyata keçirən ayrı-ayrı şirkətlər
isə yaxşı manevr etmək imkanlarına malik maşın-mexanizmlərə
və ağırtonnajlı yük avtomobillərinə daha çox üstünlük verirlər.
Bu səbəbdən də muxtar respublikada xaricdə istehsal olunmuş
müxtəlif markalı minik və yük
avtomobillərinin, maşın-mexanizmlərin sayı xeyli artıb.
Həmin texnikalara keyfiyyətli
servis xidmətləri göstərilməsi ciddi
önəm verilən məsələlərdən biridir.
Bu cəhətdən “Gəmiqaya Nəqliyyat”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
fəaliyyəti diqqətçəkicidir. Müəssisə
bütün avtomobillərə, o cümlədən
xaricdə istehsal edilmiş “Hyundai”,
“Mitsubishi”, “KİA”, “Opel”, “Mercedes-Benz”, “Mazda”, “Toyota”,

ki, son ildə kiçikhəcmli layihələrin,
o cümlədən bağçılıq təsərrüfatının,
istixana kompleksinin, eləcə də arıçılıq və quşçuluq təsərrüfatlarının
yaradılması məqsədilə 13 layihə
üzrə sahibkarlara 274 min manat
həcmində kreditlər verilib. Bunun
da müqabilində hazırda Culfa şəhəri,
Gülüstan, Xanəgah, Şurud, Yaycı,
Saltaq və Dizə kəndlərində sahibkarlar tərəfindən meyvə bağları salınıb. Şurud kəndində arıçılıq sahəsində görüləcək işlər tam başa çatdırılıb, Bənəniyar və Kırna kəndlərində isə heyvandarlıq sahəsində nəzərdə tutulmuş işlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. 2014-cü ilin
ilk 6 ayında rayonun əsas iqtisadi
sahələrindən hesab edilən kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 13254,7
min manat təşkil edib ki, bu da
keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,9 faiz çoxdur.
Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf
etdirilməsi muxtar respublikada həllivacib sahələrdən biridir. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların həll edilməsinin zəruriliyi ildən-ilə daha da artmaqdadır. Qeyd
edək ki, Culfa rayonunda informasiya
və rabitə xidmətlərinin həcmi keçən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
1,8 faiz artaraq 1796,8 min manat
olub. Poçt vasitəsilə əhalidən kommunal xidməthaqlarının toplanması
tam avtomatlaşdırılıb, rayonun ən
böyük kəndlərindən olan Yaycı kəndində 448 nömrətutumlu avtomat
telefon stansiyası quraşdırılıb. Vətəndaşlar tərəfindən aparılan əməliyyatlar zamanı nağdsız ödənişlərə

“Gəmiqaya Nəqliyyat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində
yeni xidmət sahələri yaradılıb
“Nissan”, “BMW”, “Ford” və digər
markalardan olan yük və minik avtomobillərinə servis xidmətlərinin
göstərilməsi, lazımi ehtiyat hissələrinin alınıb muxtar respublikaya gətirilməsi məqsədilə yaradılıb. Naxçıvan şəhərində yaradılan müəssisənin ərazisi 6827,5 kvadratmetrdir.
Burada inzibati bina, ehtiyat hissələrinin saxlanılması anbarı, müasir
avadanlıqlarla təmin olunmuş laboratoriya, müxtəlif təmir sexləri tikilib,
Almaniya, Yaponiya, Türkiyə istehsalı olan müasir texnoloji avadanlıqlar quraşdırılıb. 2011-ci ilin fevral
ayından fəaliyyətə başlayan müəssisədə keyfiyyətli servis xidmətlərinin göstərilməsi üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb.
Yük və minik avtomobillərinin
təmiri sexində Almaniya istehsalı
olan avadanlıqlarla təmin edilmiş
avtomobillərin diaqnostik müayinə
mərkəzi istifadəyə verilib. Kompüterdə əks olunan göstəricilərin surətləri çıxarılıb müştəriyə təqdim
edilir və həmin nasazlıqlara uyğun
servis xidmətləri göstərilir.
Boya sexində yük və minik avtomobillərinin qismən və ya tam

şəkildə boyanması üçün havalandırma və istilik sistemi ilə təmin
olunan, kompüterlə idarə edilən xüsusi qurğu quraşdırılıb. İlkin olaraq
avtomobillərdən nümunələr götürülüb laboratoriyada analizdən keçirilir.
Boyanın növü, tərkibi və rəngi müəyyənləşdirildikdən sonra laboratoriyanın göstəricilərinə uyğun boya
hazırlanır. Boyanın vurulması və
qurudulması xüsusi kabinədə aparılır
ki, bu da görülən işin keyfiyyətində
mühüm amildir.
Müəssisədə fəaliyyət göstərən
səyyar servis xidmətinin yüksək səviyyədə aparılması üçün ixtisaslı
mütəxəssislər cəlb olunub, xüsusi
avtomobillər ayrılıb. Bu da iş prosesində avtomobillərdə yaranan nasazlıqların yerindəcə aradan qaldırılmasına, lazım olduqda evakuatorla
müəssisəyə gətirilməsinə imkan verir.
Servis xidmətlərinin lazımi səviyyədə aparılması müasir texnoloji
avadanlıqlar və onları idarə edən
ixtisaslı mütəxəssislərlə yanaşı, əvəzlənən ehtiyat hissələrinin keyfiyyətli
olmasından da asılıdır. Buna görə
də avtomobillərin ehtiyat hissələrinin
birbaşa istehsalçı müəssisələrdən

alınıb gətirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılıb, müəssisənin anbarında
kifayət qədər ehtiyat yaradılıb.
Müəssisədə bütün markalardan
olan yük və minik avtomobillərinin
mühərriklərinin yenilənməsi üçün
xidmət sahəsi tikilib istifadəyə verilib. Burada Türkiyə Respublikasının
“Sarıtaş” firmasının istehsalı olan
və kompüterlə idarəetmə mərkəzi
ilə təmin edilən 20-yə yaxın müasir
texnoloji avadanlıq quraşdırılıb.
Müəssisəyə daxil olan mühərriklərin
test yoxlanışından keçirilərək nasazlığı müəyyən edilir. Sonra isə
mühərrikdə yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün təyinatı üzrə
ayrı-ayrı dəzgahlarda onun yenilənməsi prosesi həyata keçirilir. Qeyd
edək ki, “Gəmiqaya Nəqliyyat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ölkəmizdə mühərriklərin yenilənməsini
kompleks formada həyata keçirən
yeganə müəssisədir.
Son illər Naxçıvan-Sədərək, Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil
yolu və bu yolları birləşdirən Naxçıvan dairəvi avtomobil yolu müasir
səviyyədə yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Avtomobil nəqliyyatında

yük daşınması sahəsində xidmətin
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılıb,
2012-ci ilin sentyabr ayında Naxçıvan şəhərində Yük Avtomobil Park
Kompleksi istifadəyə verilib. Naxçıvan dairəvi avtomobil yolunun kənarında inşa olunan, 3 min kvadratmetrdən çox geniş bir ərazini əhatə
edən bu kompleksdə eyni vaxtda
120-dən çox yük avtomobilinə xidmət göstərilməsi üçün yüksək şərait
yaradılıb. Yerli və beynəlxalq yük
daşınması ilə məşğul olan sürücülərin, eləcə də kompleksin xidmətlərindən istifadə edən qonaqların
rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb,
burada inşa olunmuş 2 korpuslu binanın ikinci mərtəbəsində moteltipli
yataq otaqları istifadəyə verilib. Binanın birinci mərtəbəsində isə iaşə
xidməti göstərilməsi üçün lazımi
şərait yaradılıb.
Onu da qeyd edək ki, yeni texnoloji avadanlıqlarla təmin olunmuş
“Gəmiqaya Nəqliyyat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti muxtar respublikamızda avtomobil nəqliyyatında yük daşınmasını müasir tələblərə uyğun quran və keyfiyyətli
servis xidmətləri göstərən yeganə
müəssisədir.

- Kərəm HƏSƏNOV
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Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin 2000-ci il 18 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə avqustun
2-si “Azərbaycan Kinosu Günü”
elan edilmişdir.
Yarandığı gündən insanların dünyagörüşünü formalaşdıran, hər bir
xalqın tarixini, milli adət-ənənələrini
yaşadan, həyatın bütün sahələrinə
nüfuz edən kino sənəti bəşəriyyətin
ən böyük kəşfidir. Bu baxımdan
kino özündə mədəniyyətin və incəsənətin bir neçə sahəsini birləşdirir.
Azərbaycan kino sənəti, bütövlükdə, tamaşaçıların estetik zövqü
və dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol oynamış, xalqımızın milli ruhunun qorunub saxlanması işinə xidmət etmişdir. Ölkəmizdə kinonun yaranma tarixi
XIX əsrdən etibarən cərəyan edən
maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı ilə bağlıdır. Neftin sənaye üsulu ilə hasilatına başlanması nəticəsində Bakının iqtisadi dirçəlişi milli mədəniyyətin bir çox sahələri ilə yanaşı,
kino sənətinin də inkişafı üçün əlverişli zəmin yaratmış, mərhələli
şəkildə müxtəlif janrlı filmlər çəkilmişdir. Bunun da nəticəsində
Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi və mədəni şərait informasiya, maarifçilik və əyləncə funksiyalarını öz üzərinə götürən kino
sənətini formalaşdırmışdır. Azərbaycan kino sənətinə yüksək qiymət
verən ümummilli lider Heydər
Əliyev deyirdi: “Azərbaycan xalqının bir çox nəsilləri kino sənəti
ilə tərbiyələnib, kinonun təsiri altında formalaşıb, inkişaf edib və
mədəniyyətə qovuşublar… Xalqımızın inkişafı yolunda Azərbaycan
kinosunun xidmətləri əvəzsizdir”.

Müstəqillik illərində də kinoya
xüsusi diqqət yönəldilməsi məhz
ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Dahi
rəhbərin 1998-ci il 19 avqust tarixli
Fərmanı ilə “Kinematoqrafiya haqqında” Qanun qəbul edilmişdir.
Bu gün ümummilli liderimizin
kinonun inkişafı üçün gördüyü işlər
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Respublikamızda kino sənətinin in2 avqust Azərbaycan Kinosu Günüdür

Ekran sənətimizin parlaq səhifələri
XIX əsrin sonlarında bakılı naşir
və fotoqraf Aleksandr Mixayloviç
Mişonun kinoxronika çəkilişləri ilə
Azərbaycan kinosunun əsası qoyulmuşdur. 1898-ci ildən başlayaraq
Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq
gəzintisi”, “Qatarın dəmiryol stansiyasına daxil olması”, “Bazar küçəsi
sübhçağı”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi” və başqa süjetlər çəkilərək nümayiş etdirilmişdir.
1900-cü ildə Parisdə keçirilən
ümumdünya sərgisində nümayiş etdirilən filmlərin arasında “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və “Balaxanıda neft fontanı” xronikaları
da vardı.
1924-cü ildə ilk ikiseriyalı “Qız
qalası əfsanəsi” bədii filmi ekranlara
çıxmışdır. 1935-ci ildə isə “Mavi
dənizin sahilində” bədii filmi ilə
Azərbaycanda ilk səsli kinonun istehsalına başlanılmışdır. Səsli kinonun yaranması ilə sənədli kinomuzun da yaradıcılıq imkanları genişlənmiş, 1945-ci ildə çəkilən “Arşın
mal alan” filmindən sonra Azərbaycan kinosunda musiqili ekran janrına
meyil güclənmişdir. 1956-cı ildə kinomuzda daha bir keyfiyyət dəyişiklikliyi baş vermiş, “O olmasın, bu
olsun” ilk rəngli bədii filmi çəkilmişdir. 1960-cı ildə isə ilk rəngli
genişekranlı “Koroğlu” bədii filmi
ekranlara çıxmışdır. Azərbaycan
kinosunun şifahi xalq ədəbiyyatımızın, klassik və çağdaş ədəbiyyatmızın ekranlaşdırılması sahəsindəki xidmətləri də əvəzsizdir.
“Bir qalanın sirri”, “Koroğlu”,
“Leyli və Məcnun”, “Qaraca qız”

və başqa onlarla filmimiz məhz
belə ekran əsərlərindəndir.
Dünya kinosunun təşəkkül tarixi
ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinematoqrafiyasında uşaq filmlərinin
xüsusi yeri var. Bu filmlərdən “Asif,
Vasif, Ağasif”, “Qaraca qız”, “Mən
mahnı qoşuram”, “Sehrli xalat” və
başqa filmlər geniş tamaşaçı auditoriyası tərəfindən sevilə-sevilə baxılan, ictimai məzmun və əhəmiyyətini, mənəvi-tərbiyəvi rolunu saxlayan ekran əsərləridir.
Azərbaycan kino tarixinin əsl inkişaf dövrü sayılan 1970-1980-ci
illərdə kino salnaməmizin unudulmaz
səhifələrini təşkil edən, mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olan
tarixi filmlər yaradılmış, digər görkəmli əsərlər ekranlaşdırılmış, müasir
mövzulu və sənətkarlıq baxımından
diqqətəlayiq filmlər çəkilmişdir.
1969-cu ilə qədər cəmi 120 bədii,
600 sənədli film və 4 cizgi filmi çəkilmişdir. Ulu öndərin hakimiyyətə
gəlişindən sonra respublikamızda
kinonun inkişafına diqqət və qayğı
artırılmışdır. XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda 110 bədii,
500 sənədli, elmi-kütləvi, 44 cizgi,
96 nömrə “Mozalan” satirik jurnalı
çəkilmişdir. Bu filmlərimizi fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də
xalqımızın həyatına, başlıcası isə
çoxəsrlik tariximizə, adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə daha dərindən nüfuz etməsində idi. Azərbaycan kinosunun bir sıra filmləri
bu illərdə yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülmüş, beynəlxalq
kino festivallarında və müsabiqələrində mükafatlar almışdır.

kişafı üçün mühüm işlər həyata keçirilir. Ölkə Prezidentinin 2007-ci
il 23 fevral tarixdə imzaladığı “Kino
sənətinin inkişafı haqqında” Sərəncam bunun bariz ifadəsidir. Ölkə
başçısı 2008-ci il 4 avqust tarixli
Sərəncamla “Azərbaycan kinosunun
2008-2018-ci illər üçün inkişafına
dair Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir. Proqramda kinofilmlərin istehsalının artırılması, eləcə də müasir
kino avadanlıqları və texnikası ilə
təchizat, xarici ölkələrlə birgə film
istehsalının genişləndirilməsi, kinoteatrların yenidən qurulması nəzərdə
tutulmuşdur.
Son illər kinorejissor Vaqif
Mustafayevin ulu öndər Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətindən
bəhs edən “General”, “Birinci”,
“Moskva, Kreml”, “Lider”, “Tale”,
“Əsl məhəbbət haqqında”, “Bir həsədin tarixi”, “Professional”, “Patriot”, “Xüsusi təyinat”, “Dövlət”,
“Ata yolu” filmləri müasir dövrümüzün ən dəyərli sənət nümunələri
kimi kinosevərlər tərəfindən maraqla
qarşılanmışdır.
Azərbaycan filmləri dünyanın
müxtəlif ölkələrində keçirilən kinofestivallarda uğurla nümayiş etdirilir.
Filmlərimiz xarici ölkələrdə keçirilən
40-dan çox beynəlxalq festivalda
təmsil olunmuşdur. Son illər beynəlxalq Kann kinofestivalında bir
çox ölkələrin pavilyonları ilə yanaşı,
ilk dəfə olaraq Azərbaycan pavilyonu
da təşkil olunmuş və milli kinomuzun
tarixinə həsr olunmuş sənədli film
nümayiş etdirilmişdir.
Azərbaycan kino sənətinin inkişafında Naxçıvan torpağının ye-

(əvvəli qəzetimizin 27 may və
17 iyul tarixli nömrələrində)
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1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktının qəbul
edilməsi ilə Azərbaycanın ikinci
müstəqillik dövrü başlandı. Bu dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin
muxtar dövlətin başçısı kimi hərtərəfli fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvanın
muxtariyyət statusu qorunub saxlanılıb, bölgə işğaldan qorunub. Xalqımızın müstəqillik uğrunda 90-cı
illərin əvvəllərindəki mübarizəsi bir
sıra çətinliklərlə müşayiət olunsa
da, həmin illər Azərbaycan səhiyyəsində qazanılmış nəticələrdən praktikada istifadə edilməsinə yönəlmiş
fəal axtarışlarla əlamətdar idi. “Hər
şey praktiki səhiyyə üçün” – bu
ideya Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyət xəttinin
əsasını təşkil edirdi.
Ulu öndərin çoxşaxəli fəaliyyətində səhiyyənin xüsusi yer tutması
əhalinin sağlamlığının qorunması
istiqamətində hələ ötən əsrin yetmişinci illərində başlanan islahatların
məntiqi davamı idi. Yeni tarixi şəraitdə səhiyyə işçiləri təkcə səhiyyəni
xilas etmək deyil, onun səmərəsini
yüksəltmək, xalqın səhiyyəyə etimadını bərpa etmək vəzifələrinin
öhdəsindən gəlməli idilər. Səhiyyə
işçiləri olduqca çətin bir dövrdə bu
vəzifələri ardıcıllıqla yerinə yetirməyə başladılar.
1992-ci ilin may ayının 1-dən
başlayaraq muxtar respublika ərazisinə ermənilərin hücumu zamanı
yaralananlara tibbi xidmət göstərilməsi və şəhidlərin nəşinin ailələrinə
çatdırılması işi Səhiyyə Nazirliyi
tərəfindən həyata keçirildi, çünki
həmin vaxtda hərbi hospital tam
fəaliyyətsiz idi. Yaralılara tibbi xid-

Naxçıvan səhiyyəsi yeni tarixi şəraitdə
(1991-1995-ci illər)
mət göstərilməsini təşkil etmək üçün
Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
kənddən kənara – təbii mühafizə
olunan yerə köçürülərək yaralıların
qəbulu məntəqəsinə çevrildi. Şərur
Rayon Mərkəzi Xəstəxanası isə tibbi
sanitar batalyon funksiyasını yerinə
yetirmək üçün hazırlandı, cərrahi
profilli şöbələr boşaldıldı. Yaralılara
ixtisaslı yardım göstərilməsi işi təşkil
edildi.
1992-ci ilin may ayından dekabr
ayının sonunadək vətənimizin ərazi
bütövlüyü uğrunda 96 nəfər şəhid
olub, 425 nəfər yaralanıb. Yaralılara
tibbi xidmət göstərmək məqsədilə
Türkiyə Respublikasından doktor
Əminə Mərcanın rəhbərliyilə tibbi
briqada, Bakıdan professor Çərkəz
Çərkəzovun və dosent Nizami Məmmədovun rəhbərliyilə gəlmiş həkim
briqadaları günlərlə Naxçıvanda tibbi
xidmət göstəriblər. Həmin il yaralılardan 41 nəfəri Türkiyəyə və 9 nəfəri
İrana müalicə üçün göndərilib.
Ulu öndərin Ərzurum xəstəxanalarında müalicə olunan yaralılara
baş çəkməsi əsgərlərimizin ruh yüksəkliyinin daha da artırılmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edib. O
çətin günlərdə səhiyyə işçilərimiz
müsəlləh əsgər kimi daim qaynar
nöqtələrdə, səngərdə olmuş, yaralılara tibbi xidmət göstərmişlər.
1993-cü ildə AMOKO neft şirkətinin və Amerikares xeyriyyə cəmiyyətinin nümayəndələri muxtar
respublikada 6 yaşa qədər uşaqlara
planlı peyvəndlərin “Soyuq zəncir”
sistemi üzrə aparılmasından ötrü
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-

hiyyə Nazirliyində olublar. “Soyuq
zəncir” sistemi üçün lazım olan bütün
avadanlıqlar, həmçinin peyvənd materialları muxtar respublikaya gətirilərək 1994-cü ildən nəzərdə tutulan
immunizasiya proqramına başlanılıb.
Bu əməkdaşlıq nəticəsində muxtar
respublikada difteriya xəstəliyi
1996-cı ilin aprelindən ləğv edilib,
idarə olunan digər yoluxucu xəstəliklər isə kəskin şəkildə azalıb.
1993-cü ildə Şərur və Babək rayonlarının ərazisində qarayara xəstəliyi qeydə alınıb və aparılan tədbirlər nəticəsində həmin il xəstəlik
ləğv olunub.
Ötən əsrin 90-cı illərində Naxçıvanda aparılan quruculuq işləri
müəyyən dərəcədə səhiyyə sistemini
də əhatə edib. Blokadanın yaratdığı
ağır şəraitdə əhalinin sağlamlığının
qorunması, səhiyyə xidməti səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması,
yeni səhiyyə müəssisələrinin istifadəyə verilməsi həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilib.
1990-1993-cü illərdə Naxçıvan
şəhərində doğum, təcili tibbi yardım,
diaqnostika və reabilitasiya, yoluxucu
xəstəliklər, ana və uşaq reabilitasiya
mərkəzləri, Sədərək rayonunun Dəmirçi kəndində 25 çarpayılıq sahə
xəstəxanası yaradılıb. 1992-ci ilin
sentyabr ayından hərbi hospital fəaliyyətə başlayıb. 1993-cü ildə Culfa
rayonunun Ərəfsə kəndində həkim
ambulatoriyası üçün yeni bina tikilib
istifadəyə verilib.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
xalqımızın təkidli tələbi ilə 1993-cü

ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
digər sahələrlə yanaşı, səhiyyə sisteminin də böhrandan çıxarılması
üçün yollar axtarılmasına başlanılıb.
Böyük qayıdışdan sonra bütün sahələr kimi, səhiyyə də yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyub, ilk növbədə, bu sahədə qanunvericilik bazası
təkmilləşdirilib, əhalinin sağlamlığının qorunması işini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə geniş islahatlar proqramı
hazırlanıb. Tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni səhiyyə ocaqlarının yaradılması əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına imkan verib. Ulu öndərimizin
rəhbərliyi ilə bu sahədə 15-dən çox
qanunun qəbul edilməsi, səhiyyə işçilərinin əməkhaqlarının dəfələrlə
artırılması həm bu sahənin müasir
tələblər səviyyəsində yeniləşdirilməsinə, həm də insanların sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunmasına
xidmət edirdi. Ulu öndər səhiyyədə
islahatlar aparılmasını vacib hesab
edərək deyirdi: “Biz islahatları bütün sahələrdə keçiririk və səhiyyə
sahəsində də islahatlar keçirilməsi
çox zəruridir. Bu barədə mənim
fərmanlarım var, lazımi göstərişlərim var, qərarlar vardır. Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, son
vaxtlar Azərbaycan səhiyyəsində
islahatlar həyata keçirilir və onlar
da öz nəticələrini verir”.
Bu islahatlar ulu öndərin Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə öz bəhrəsini verib. Bütövlükdə,
1969-1999-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1156 yerlik xəs-

tişdirdiyi sənətkarlar – Qəmər Salamzadə, Rza Təhmasib, Həbib İsmayılov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Şamil Mahmudbəyov, Ramiz
Mirişli, Elxan Qasımov və başqalarının dəyərli xidmətləri olmuşdur.
Unudulmaz filmlərimizdən olan
“Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Qərib cinlər diyarında”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, “Doğma sahillər”
ekran əsərlərinin müəyyən hissələri
və natura çəkilişləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılmışdır.
Bu gün muxtar respublikada kinoya
böyük diqqət və qayğı göstərilir.
Ali Məclis Sədrinin qayğısı nəticəsində Naxçıvan şəhərində “Gənclik” Mərkəzi, Şahbuz şəhərində
“Araz”, Şərurda “Bahar” kinoteatrları, Babək rayonunda Mədəniyyət evi ən müasir videoproyektorlarla, lazımi texniki avadanlıqlarla
təchiz olunmuş, kinosevərlər üçün
hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
Muxtar respublikamızda Dövlət
Film Fondu fəaliyyət göstərir. Fondun Naxçıvan televiziyası, “Kanal35” televiziyası, “Gənclik” Mərkəzi,
kinoteatrlar, mədəniyyət müəssisələri,
təhsil ocaqları və hərbi hissələrlə
geniş əlaqələri vardır. Hazırda burada
4500 film saxlanılır. Azərbaycan
filmləri ilə yanaşı, burada müxtəlif
ölkələrdə istehsal olunmuş bədii,
sənədli filmlər, cizgi filmləri, qısametrajlı, elmi-kütləvi, Azərbaycan
dilinə dublyaj edilmiş filmlər də
mühafizə olunur. Eyni zamanda
fondda 100-dən çox Azərbaycan filminin ssenarisi ilə tanış olmaq imkanı
da mövcuddur.
Kino sənətinə, filmlərimizə maraq
bu gün də böyükdür. Azərbaycan
kinosunun sabahı haqqında düşünərkən kinomuzun hamisi və qayğıkeşi ümummilli lider Heydər
Əliyevin aşağıdakı fikirləri yada düşür: “Mən əminəm ki, Azərbaycan
kinematoqrafiyasının sabahı daha
uğurlu və parlaq olacaq, milli ənənələrimizdən bəhrələnən kino sənətimiz dünya mədəniyyətində özünə layiqli yer tutacaqdır”.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
mətbuat xidməti

təxana, növbədə 1045 nəfər qəbul
edə biləcək poliklinika və ambulatoriyalar tikilib ki, bu da ulu öndər
tərəfindən əsası qoyulmuş genişmiqyaslı quruculuq və inkişaf konsepsiyasının əyani ifadəsidir.
Bu gün tibbi xidmətin keyfiyyətcə
müasir standartlar səviyyəsinə yüksəldilməsi,vətəndaşların sağlamlığının etibarlı təminatı məsələləri
dövlətin üzərinə götürdüyü sosial
öhdəliklər sırasında mühüm yer
tutur. Verdiyi bütün vədlərə sadiqlik
göstərən, hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti olduğunu əməli
işi ilə təsdiqləyən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi strateji siyasət kursunu
səhiyyə sistemində də layiqincə davam etdirir. Bu siyasət ölkənin hər
yerində olduğu kimi, muxtar respublikamızda da öz bəhrəsini verir.
1995-2014-cü illər Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə Naxçıvan səhiyyəsində
intensiv inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunur. Səhiyyə sahəsində genişmiqyaslı infrastruktur tədbirlərinin
həyata keçirilməsi, son nəticədə,
əhalinin sağlamlığının qorunmasına,
ən qiymətli kapital sayılan insan
kapitalının yaradılmasına xidmət
edir. İnsan amili, onun layiq olduğu
səviyyədə yaşamasının təmin edilməsi hazırda muxtar respublikada
həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların mühüm tərkib hissələrindən
biridir. Bu istiqamətdə görülən işlər
muxtariyyətin yaşıdı olan Naxçıvan
səhiyyəsinin tarixindən bəhs edəcək
sonuncu yazının mövzusudur.
(ardı var)
Hüseyn ƏSGƏROV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı
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Kitab sərgisi təşkil olunub
Dünən Naxçıvan şəhərindəki qeyd edib.
“Böyük bağ” Mədəniyyət və İstiKitabxananın böyük kitabxarahət Parkında Adil Babayev adına naçısı Vüsalə Cəfərova burada sərNaxçıvan Muxtar Respublikası gilənən kitablar haqqında ümumi
Uşaq Kitabxanası tərəfindən 1 av- məlumat verib, müasir dövrdə
qust – Azərbaycan Əlifbası və Ana Uşaq Kitabxanasının məktəblilərin
Dili Günü münasibətilə kitab sər- və kiçikyaşlı oxucuların tərbiyəsində, onların dünyagörüşünün forgisi təşkil olunub.
Tədbiri giriş sözü ilə kitabxa- malaşmasında rolundan danışıb.
nanın şöbə müdiri Arifə Hüseynzadə Qeyd olunub ki, belə tədbirlərin
açaraq ümummilli lider Heydər keçirilməsi uşaqların estetik zövƏliyevin dilimizin inkişafında, onun qünün formalaşması ilə yanaşı,
qorunub saxlanılmasındakı yorul- onların kitabxanalara olan marağını
maz fəaliyyətindən danışıb. Ulu da artırır.
Qeyd edək ki, təşkil edilmiş səröndər Heydər Əliyevin “Hər bir
azərbaycanlı öz Ana dilini – Azər- gidə Naxçıvan şəhərindəki 1 və 7
baycan dilini mükəmməl bilməli- nömrəli uşaq bağçalarının balaca
dir” kəlamını xatırladan şöbə müdiri fidanları, məktəblilər, habelə şəhər
Vətənə xidmət yolunun şəhidlik zirvəsi
sərgidə
300-ə yaxın müxtəlif məz- sakinləri iştirak ediblər.
Qəhrəmanlıq bir anın bəhrəsi nə mərmidən, nə döyüşdən, nə səmimi çıxışı ilə gələcəyin nüfuzlu,
Xəbərlər şöbəsi
deyil... Xarakterin, tərbiyənin, mə- ölümdən qorxmadığını hələ ulu yetkin bir zabiti olacağından xəbər munlu ədəbiyyatın sərgiləndiyini
nəvi yaddaşın gücü ilə diktə olunan öndərin növbəti Naxçıvan səfəri verən Ceyhun döyüş bölgəsinə geƏsgər Abdullayev: Qarşıdakı mövsümdə
keyfiyyətdir. O, elə bir keyfiyyətdir zamanı – 2001-ci ildə Cəmşid Nax- dəndə də Vətənə xidmət yolunu
azarkeşlər fərqli “Araz-Naxçıvan” izləyəcəklər
ki, onun mahiyyətində təsadüf ad- çıvanski adına Hərbi Liseyin Nax- tutmuşdu.
Döyüş bölgəsi... Bu iki kəlmə
çıvan filialının ilk kursantı kimi çılanan heç nə yoxdur.
Türkiyənin Ərzurum şəhərində şının birinci mərhələsini Şərurda
Yaşadığımız ömrün müxtəlif mə- xışında da demişdi: “Biz Vətənimizə özündə müharibə alovunu, odsaçan keçirilən təlim-məşq toplanışında keçirdik və əsas olaraq fiziki məşqqamlarında bizi düşündürən, narahat sadiq olacağıq, yurdumuzu işğaldan mərmilərin nişangah olduğu yerləri “Araz-Naxçıvan” futbol koman- lərə üstünlük verdik. Günün ikinci
edən, ağladan, sevindirən, mənə- azad edəcəyik. Azərbaycan xalqının ehtiva edir. Bu iki kəlmə insana şə- dasının yeni mövsümə necə hazır- yarısındakı məşqlərdə isə futbolçuları
viyyatımıza yeni çalarlar qatan, bə- tarixi qəhrəmanlıq tarixidir. Bu xal- hid qanı ilə suvarılan bu torpağa laşdığı və futbolçuların oyun tex- daha çox toplu məşqlərlə çalışdırdıq.
zən də bizi sərtləşdirən, bir anın qın tarixində yenilməzlik rəmzi olan tuşlanan hər bir mərminin, hər bir nikasının hansı vəziyyətdə oldu- Yeganə məsələ heyəti müəyyənləşiçində əridib yox edə bilən hadisə- qəhrəmanlar var. Biz azad, müstəqil güllənin bir ürəkdən keçə biləcəyini, ğunu komandanın baş məşqçisi dirmək idi ki, onu da keçirilən yollərlə rastlaşırıq və bu, bizim həyat Azərbaycanı qoruyacağıq, ölkəmizin bir nəfəsi susdura biləcəyini diktə Əsgər Abdullayevlə söhbətimizdə daşlıq oyunlarında həll etdik.
yolumuzun, ömrümüzün mənasını, bütövlüyünü təmin edəcəyik”. Çı- edir. Bütün bunları Ceyhun da bi- yaxından öyrəndik:
– Belə çıxır ki, artıq ilk matç
mahiyyətini təşkil edir. Sözsüz ki, xışını bir parça şeirlə yekunlaşdıran lirdi. Kapitan kimi döyüş bölgə– Ötən mövsüm çempion olan üçün heyəti müəyyənləşdirmisiniz...
bu olaylar, bu hadisələr içərisində Ceyhun, yəqin ki, hələ onda qəhrə- sindəki ayrı-ayrı təlim mərkəzlərində “Araz-Naxçıvan” yeni mövsümə
– Premyer-Liqa I diviziondan
bizi daha çox düşündürən, mübariz manlıq edəcəyini, “biz azad, müs- müxtəlif hərbi tapşırıqları yerinə iddialı hazırlaşır. Baş məşqçi kimi çox fərqli olduğu üçün daim dəyişik
edən dərdlərimiz, acı kədərimiz, təqil Azərbaycanı qoruyacağıq”, – yetirərkən nələr görməmişdi. Amma komandanın hazırkı vəziyyətini heyətdən yararlanmaq lazımdır.
bir də qəhrəmanlıqlarımız olur. Ka- deyə şəhid olacağını, bir ananın yenə də yolundan dönməmişdi. Və- necə dəyərləndirirsiniz?
Çempionatda çıxış edən komandapitan Ceyhun Orucəliyevin cəbhə oğulluğundan çıxıb Azərbaycan tənə içdiyi andın müqəddəsliyini
– Futbolçulara hər zaman deyi- ların oyun tərzləri bir-birlərinə bənbölgəsində şəhid olması xəbəri bizi oğlu olacağını düşünməmişdi. Dü- unutmamış və aldığı hər bir tapşı- rəm ki, siz Naxçıvan futbolunda zəməyəcək. Odur ki, keçirdiyimiz
bizdən ayırdı, qəlbimizi göynətdi. şündüyü o olmuşdu ki, Vətəni onun rığın məsuliyyətini dərk edərək onu yeni səhifə açdınız və bu uğuru da- yoldaşlıq oyunlarında futbolçuları
Sözsüz ki, şəhid olması xəbərini kimi qəhrəman oğullar qorumalıdır. yüksək səviyyədə yerinə yetirmişdi. vam etdirməlisiniz. Yaradılan şərait 5-6 taktiki sxem üzrə yoxladım.
eşidənlərin, kədər hissi ilə onu anan- Və elə buna görə də belə bir mü- Elə buna görə də Ceyhun Oruc- bu gün bizə bunu diktə edir.
Eyni zamanda heyətləri dəyişik olaların heç də hamısı Ceyhun Oruc- qəddəs vəd vermişdi. Düşünmüşdü əliyevin qəhrəmanlığı yüksək rütbəli
Heyətimizdə yeni futbolçular var raq meydana buraxdım. Bu, yoxlama
əliyevi şəxsən tanımır. Ancaq bu ki, ulu öndərin memarı olduğu müs- zabitlərin imzaladığı sənədlərdə öz və onların komandaya adaptasiya görüşləridir: qalib gəlmək və ya
kədəri duyan hər kəs bildi ki, özünü təqil Azərbaycanın sərhədlərini qo- əksini tapır.
olunmaları üçün Ərzurumda keçir- məğlub olmaq heç nəyi dəyişmir.
Kəşfiyyat bölük komandirinin diyimiz təlim-məşq toplanışı uğurlu Əslində, məğlub olmaq komandanı
zaman və bəşəriyyət qarşısında mə- rumaq bir hərbçi kimi onun da borsul sayan, ətrafında baş verən ha- cudur. Bu borcu belə erkən – gənc müavini, kapitan Ceyhun Oruc- alındı. Premyer-Liqada komandalar ayıldır, hansı mövqelərin zəif olduğu
disələrə cavabdehlik hissi ilə, sə- yaşında qanıyla, canıyla şərəflə ye- əliyevin bu dünyada iki əmanəti daha çox hücum futbolu oynayır sezilir və bunlar üzərində çalışılır.
fərbərliklə cavab verən bu qəhrəman rinə yetirəcəyini, yəqin ki, düşün- var: qızları Duyğu və Aylin. Bu və sürətli oyuna üstünlük verirlər. Çempionatın başlanmasına bir həftə
Vətən oğlu anadan igid doğulubmuş. məmişdi. Axı qəhrəmanlıq planlaş- gün hələ atalarının kim olduğunu, Düşünürəm ki, əsas hücum elə mü- vaxt qalır və bu müddət ərzində
Əvvəldə dediyim kimi, qəhrəmanlıq dırılmır. O, bir anın içində doğulur. şəhidliyin nə demək olduğunu bil- dafiədən başlayır. Müdafiə xəttimiz müəyyən boşluqları doldurmağa
Ceyhun Orucəliyev cəbhə bölgə- məsələr də, onlar analarının göz güclü olduğu təqdirdə hücumda çalışacağıq. Heyəti artıq beynimdə
heç də təsadüflərlə bağlı olmur.
Tarix boyu xalq olaraq həmişə sində sinəsini düşmən gülləsinə yaşı ilə atalarının yoxluğunu yetə- inamla istəkli oyun sərgiləyə bilə- müəyyənləşdirsəm də, matçın başşərəfli ölümlə fəxr etmişik, ömrümüz sipər edərək 2014-cü ilin 26 aprel rincə anlayırlar. Şəhid olan, qəhrə- cəyik. Hazırda komandanın fiziki lanmasına bir saat qalmış bunu dəboyu belə ölümlərə can atmışıq. tarixinə öz adını şəhid adı ilə qoşa man adlanan, Vətən yolunda ca- vəziyyəti qaydasındadır və oyun- yişdirə də bilərəm.
nından keçən Ceyhun qızlarının larda hansı taktika ilə oynayacağımız
Ölümün gözünə dik baxa bildiyimiz yazdırdı Vətən daşına.
– Sizcə, qarşıdakı mövsümdə
Şahbuz rayonunun Mahmudoba anası üçün ər, saçlarını övlad yo- üzərində məşqlərə başlamışıq. Mux- “Araz-Naxçıvan” futbol komandası
üçün bu Vətən, bu torpaq, bu yurd
nə qədər faciələr yaşasa da, yaşamaq kəndində 1983-cü ilin 31 oktya- lunda ağardan anası üçün övlad, tar respublika azarkeşləri yeni möv- Azərbaycan futbolunda hansı yehaqqını itirməyib. İnana-inana xə- brında müəllim ailəsində dünyaya atası üçünsə bir dayaq idi. Ana öv- sümdə fərqli “Araz-Naxçıvan” nilikləri ilə yadda qalacaq?
yanət görmüşük, satqınlıq görmüşük. göz açan Ceyhun elə bu kənddə ladını, qadın ərini, ata dayağını, izləyəcəklər.
– İlk olaraq Naxçıvan futbolu
Bu qədər fəlakətin qarşısında nə uşaqlığını keçirərək Vətən kəlmə- övlad atasını itirəndə insanın qəlbinə
– İlk turda komandamız “Neft- Premyer-Liqaya rəng qatacaq. Çüninamımızdan, nə amalımızdan, nə sinin mənasını bu balaca kəndin çökən kədəri yalnız göz yaşları çi” futbol komandası ilə qarşıla- ki regionlarda futbolun olması Azərdə Vətənimizdən əl çəkmişik. De- dağında, dərəsində, çayında, çeş- ovundura bilir. Amma qürurla, fə- şacaq. Rəqibin Avropa Liqasında baycan futbolunun inkişafı deməkdiyimiz bir kəlmə söz, içdiyimiz məsində ürəyinə hopdurmuşdu. xarətlə Vətən yolunda şəhid olan uğurlu çıxışı və sürətli futbolu, dir. Muxtar respublikada bu idman
and, verdiyimiz vəd əlimizdən tutub, Azərbaycanımızın ən ucqar bölgəsi övlad üçün ağlayır o gözlər. Çünki yəqin ki, sizi çəkindirmir...
növünün inkişafı üçün hər bir şərait
bizi Vətən üçün ölümə aparsa belə, olan bu kəndin bir vaxtlar zığlı- ayrılıq özü göz yaşıdır. Amma za– Biz “Araz-Naxçıvan” olaraq yaradılıb. Bu şəraitin bəhrəsi kimi
Vətən üçün bu yoldan dönməmişik. palçıqlı, solğun çöhrəli mənzərəsində man hər dərdin dərmanı olduğu bütün rəqiblərimizə hörmətlə ya- ötən mövsüm komandamız çempion
Və illərin, əsrlərin dolaylı yollarında ürəyinin işığı ilə rəngbərəng çəmən kimi, bu dərdə də məlhəm olacaq. naşırıq və onların oyunlarını izlə- oldu. Qarşıdakı mövsümdə azaryol gələ-gələ şəhidlər vermişik. Bu çiçəklərini görmüşdü. Vətən güllə- Ceyhun öz qəhrəmanlığı ilə tarixin yərək təhlil edirik. Lakin hər ko- keşlər fərqli “Araz-Naxçıvan” izxalqın Ceyhun kimi qəhrəman oğul- rindən dərib dostuna-tanışına hə- yaddaşına qızıl hərflərlə bir ad yazdı manda hər oyuna fərqli heyət və ləyəcəklər. Futbolçulara güvənirəm
ları onu çiyni üzərində qərinələr- diyyə etmişdi. Qoyun-quzu otardığı ki, o adı zaman tarixdən-tarixə, əsr- fərqli taktika ilə çıxa bilər. Futbol- və onların Premyer-Liqada müdən-qərinələrə aparıb. Buna görədir allı-güllü yamacların vurğununa dən-əsrə özü ilə yaşadacaq. O ad çulara meydana çıxıb sonadək mü- kəmməl oyun sərgiləyəcəklərinə
ki, min illər boyu qəm dəyirmanla- çevrilmişdi. Bir parça torpağın ye- Duyğu və Aylinin ömür yolunda barizə aparmalarını, “döyüşmələrini” inanıram.
rını gur işlədən ermənilərin “arzu- tirdiyinə, bitirdiyinə heyran olmuşdu. bir çırağa dönəcək. Zaman-zaman tapşırmışam. Rəqibə hörmət etməQeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan”
ları” ürəklərində qalıb. Əlimizi ka- Onu qəhrəman ruhda böyüdən də qəhrəmanlıq dastanı kimi oxunacaq, yimiz bizim onlardan çəkinməyimiz Ərzurumda keçirdiyi təlim-məşq
qürur verəcək. Ceyhun kimi qəh- anlamına gəlməməlidir.
ğız-qələmə uzatmaq istəyəndə – bir elə bu vurğunluğu idi.
toplanışını iyulun 30-da başa vuraraq
Ceyhunu mənəvi ucalığa aparan rəman övladlarımızın şəhidlik zirəlimiz qələmdə, bir əlimiz kitabda
– “Araz-Naxçıvan”ı Premyer- Naxçıvana qayıdıb və məşqlərini
olanda belə, qılınc qurşanmalı ol- yolun başlanğıcı bu kənddən dün- vəsinə ucalması xəbəri bir xalqın Liqanın debütantı olaraq autsayder muxtar respublika stadionunda damuşuq. Sülhü, əmin-amanlığı, dost- yaya açılmışdı. Bu yolun onu böyük acısına, kədərinə, fəxarətinə səbəb kimi qiymətləndirirlər. Ərzurumda vam etdirir. Komandamız Premluğu, qardaşlığı tərənnüm etdiyimiz dünyaya aparacağını bilən Ceyhun olur. Minlər, milyonlar bu xəbərdən keçirilən yoldaşlıq oyunlarından yer-Liqada ilk matçını avqustun
zaman bir namərd bıçağı kürəyimizə Orucəliyev hərbçi olmaq üçün ürə- sarsılır. Şərəfli ömrün uzunu, qısası sonra komandanı çempionata hazır 10-da doğma arenada “Neftçi” futbol
sancılıb. Amma yenə də Vətən adlı yinin səsinə qulaq asmışdı. Ulu olmur. Ceyhun Orucəliyev də belə hesab edirsinizmi?
komandasına qarşı keçirəcək.
bir and yeri olduğunu unutmamışıq. öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana bir şərəfli ölümlə xalqının qəhrə– Əlbəttə. Təlim-məşq toplanı- Ceyhun MƏMMƏDOV
Şimşək kimi üfüqdən-üfüqə şığıyan səfəri zamanı keçirilən tədbirdə öz manına çevrildi.
atların qanadında da, düşmən üzərinə
Bu yazıda Ceyhun Orucəliyevin timsalında Vətən uğrunda şəhid
Allah rəhmət eləsin
çalınan qılıncların parıltısında da, olan qəhrəman Azərbaycan oğullarının qeyrətindən, vüqarından,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
və informasiya texnologiyaları naziri
başsağlığı verirlər.
bir parça torpaqda kök atan çinarın Vətən, torpaq təəssübündən, vətənpərvərliyindən söhbət açdım. Əgər
Rövşən
Məmmədov
və
nazirliyin
Yaşar
Rzayev
ailəsi ilə birlikdə dostu
tənha duruşunda da “Bu vətən əma- bacarsaydım, belə oğulların ürəyinin heykəlini qoyardım. Onu elə
kollektivi Ordubad Rayon Rabitə
Səməd Hacıyevə, anası
nətdir” düşüncəsini görmüşük.
yaradardım ki, baxan hər kəs bilərdi ki, bu ürək Vətən həsrətilə
SONA XANIMIN
İdarəsinin işçisi
Bu ruha köklənən Ceyhun Pirəli döyünüb, Vətən torpağında vüsala yetib...
AKİF ƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və
Şəhla NƏBİYEVA
oğlu Orucəliyev də nə düşməndən,
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
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