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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

    Yanvarın 11-də Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstə-
xanası əsaslı yenidənqurma işlərindən sonra
istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov xəstəxanada
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 
    Bildirilmişdir ki, zirzəmi qatı ilə birlikdə
4 mərtəbədən ibarət olan xəstəxanada uşaq
cərrahiyyəsi, pediatriya, yenidoğulmuşlar üçün
pediatriya, nevroloji, reanimasiya və intensiv
terapiya, poliklinika, stomatoloji və mərkəz-
ləşmiş laboratoriya şöbələri fəaliyyət göstərir.
Şöbələrin hər birində müasir şərait yaradılmış,
fizioterapiya, laboratoriya, əməliyyat, kardio-
revmatoloq və loqoped otaqlarında, stomatoloji
kabinələrdə və palatalarda müasir tibbi ava-
danlıqlar quraşdırılmışdır. Binada müasir ste-
rilizasiya otağı, tibb təhsili alan tələbələr üçün
4 auditoriya, eləcə də iclas zalı və yeməkxana
istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında uşaq-
ların elektron qeydiyyat sistemi yaradılmış
və bu günə qədər Naxçıvan şəhərində 21 mindən
artıq uşağa sağlamlıq kartı verilmişdir.
    Tibbi sığorta otağına baxış zamanı qeyd
olundu ki, muxtar respublikada icbari tibbi
sığortanın tətbiqi ilə bağlı səhiyyə-informasiya
idarəetmə sistemi yaradılmışdır. Otaqda qu-
raşdırılan kompüter bu sistemə qoşulmuş və
qeydiyyatda olan xəstələr haqqında məlumat
bazası yerləşdirilmişdir. Bu da həkimlərin
xəstələrin əvvəlki müayinə nəticələri ilə tanış
olmasına imkan verəcəkdir.  
    Bina ilə tanışlıqdan sonra xəstəxananın
kollektivi ilə görüş olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək
demişdir: Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev 2016-cı il
noyabrın 18-də “Azərbaycanın görkəmli dövlət
və elm xadimi Əziz Əliyevin 120 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncam imza -
lamışdır. Buna uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
21 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Tədbirlər Planı
təsdiq olunmuşdur. Tədbirlər Planına əsasən
muxtar respublikada bir sıra tədbirlər keçirilmiş,
eyni zamanda Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası

əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının əsaslı
yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi
münasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir:
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında yaxşı kollektiv
formalaşıb. Xəstəxanada fəaliyyət göstərən
306 tibb heyətinin 70-i həkimdir. Bunun da

nəticəsində xəstəxanada uşaqların sağlamlığının
hərtərəfli təşkilinə nail olunmuşdur. Tibbi he-
yətin səmərəli fəaliyyətinin nəticəsidir ki,
2017-ci ildə xəstəxanada 600-ə yaxın uşaq
stasionar müalicə almış, 215 uşaqda cərrahi
əməliyyat aparılmışdır. Bu dövrdə xəstəxanaya
ambulator müalicə üçün 200 minə yaxın mü-
raciət olmuş, həkimlər öhdələrinə düşən və-

zifələri layiqincə yerinə yetirmişlər. 
    Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzifələri
uğurla yerinə yetirdiklərinə görə xəstəxananın
kollektivinə təşəkkürünü bildirmiş və demişdir
ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında yaradılan şərait,
quraşdırılan avadanlıqlar müasir tibbin tələb-
lərinə tam cavab verir. Eyni zamanda xəstə-
xanada təkmilləşdirmə kursu keçən həkimlər
fəaliyyət göstərir. Bu gün muxtar respublikada
müasir həkim ambulatoriyaları, feldşer-mama
məntəqələri, sahə xəstəxanaları, rayon mərkəzi
xəstəxanaları və digər səhiyyə müəssisələri
istifadəyə verilir, uşaqların və hamilə qadınların
sağlamlığına xüsusi diqqət yetirilir. Bütün
bunların nəticəsidir ki, muxtar respublikada
ana və uşaq ölümlərinin sayı dünya səhiyyə
sistemində qəbul olunmuş göstəricidən aşağıdır.
Uşaqların sağlam böyüməsi ölkəmizin sağlam
gələcəyinə xidmət edir. Ona görə də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxa-

nasının kollektivi yaradılan şəraitdən səmərəli
istifadə etməli, həkimlər daim öz üzərlərində
işləməli, xəstəxanaya müraciət edən uşaqların
müayinə və müalicəsinə, eləcə də peyvənd
işinin vaxtında aparılmasına diqqət artırılmalıdır. 
    Ali Məclisin Sədri bir daha kollektivi
təbrik etmiş, onlara gələcək fəaliyyətlərində
uğurlar arzulamışdır. 
    Həkim Səkinə Tarverdiyeva minnətdarlıq
edərək demişdir: Bu gün Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında
hərtərəfli şərait yaradılıb. Müasir tibbi ava-
danlıqlar diaqnozların dəqiq qoyulmasına,
müayinə və müalicələrin səmərəli aparılmasına
imkan verəcəkdir. Xəstəxananın həkimləri
xarici ölkələrdə, eləcə də Bakı şəhərində tək-
milləşdirmə kurslarında olmuşlar. Bütün bunlar
muxtar respublikada səhiyyənin inkişafına
və insanların sağlamlığına göstərilən qayğının
nəticəsidir. Kollektiv yaradılan şəraitdən is-
tifadə edərək daha səylə çalışacaqdır.    
     Xəstəxana yeni istilik, elektrik və su sistemi
ilə təchiz olunmuş, tibbi tullantıların yandırılması
üçün qurğu, havalandırma sistemi, əməliyyat
otaqlarında isə bakterioloji filtrli havalandırma
quraşdırılmışdır. Binanın həyətində də abadlıq
işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır.  

    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur
Rayon Təşkilatının yanvarın 11-də
keçirilən şura iclasında 2017-ci
ildə görülmüş işlərə yekun vurulub,
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası
müzakirə olunub. 
    Təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Əmir Babayev məruzə edərək bil-
dirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası
Şərur Rayon Təşkilatının iş planına
uyğun olaraq 2017-ci ildə 4 şura,
12 İdarə Heyəti iclasları keçirilib.
İclaslarda əsasən müəyyən zəruri
məsələlər, partiya sıralarına yeni
üzvlərin qəbulu müzakirə edilib,

təşkilat sədrlərinin hesabatları din-
lənilib, qərarlar qəbul olunub və on-
ların icrası diqqətdə saxlanılıb. 
    Qeyd olunub ki, hazırda rayon
təşkilatının 87 ilk partiya təşkilatı

10 min 424 nəfər partiya üzvünü
öz ətrafında birləşdirir. Partiya
üzvlərinin 3 min 81 nəfərini,
yəni 29,5 faizini qadınlar, 3 min
238 nəfərini, yaxud 31 faizini
gənclər təşkil edir. Ötən il Yeni
Azərbaycan Partiyası sıralarına
121 nəfər qəbul olunub ki, bun-
ların da 63 nəfəri qadın, 112

nəfəri gənclərdir. Ümumiyyətlə, par-
tiya sıralarına üzv qəbul edərkən
gənclərə və qadınlara daha çox üs-
tünlük verilir.
     Vurğulanıb ki, bu gün də əsas və-

zifələrdən biri əhali arasında ideya-
siyasi işi gücləndirmək, bu baxımdan
partiya üzvlərinin fəallığını artırmaq
üçün yerlərdə mütəmadi tədbirlər ke-
çirmək, siyasi kampaniyalarda parti-
yanın mövqeyini, partiya üzvlərinin
vəzifələrini izah etməkdən ibarət ol-
malıdır. Ümumiyyətlə, Yeni Azər-
baycan Partiyası Şərur Rayon Təşki-
latının hər bir üzvü, tutduğu vəzifədən
asılı olmayaraq, bundan sonra da par-
tiya məsuliyyətini dərindən dərk et-
məli, partiyanın Proqram və Nizam-
naməsində nəzərdə tutulmuş prinsip-

lərə əməl etməli, siyasi proseslərdə,
quruculuq, abadlıq və yaşıllaşdırma
tədbirlərində fəallıq göstərməlidir.
    Yığıncaqda Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Şərur Rayon Təşkilatı Qadınlar
Şurasının sədri, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Yeganə Məmmədova, təşkilatın
Gənc lər Birliyinin üzvü Cahandur
Məhərrəmov, Şərur şəhər və Maxta
kənd ərazi ilk partiya təşkilatlarının
sədrləri Məhərrəm Həşimov və Sü-
leyman Süleymanov çıxış ediblər.
    İclasda müzakirə olunan məsələ-
lərlə əlaqədar qərar qəbul olunub.
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     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsində 2017-ci ildə görülən iş-
lər, 2018-ci ildə qarşıda duran vəzi-
fələrlə bağlı keçirilən kollegiya icla-
sında komitənin sədri Hicran Rüstə-
mov hesabat məruzəsi ilə çıxış edib.
Bildirilib ki, muxtar respublikamız
əvvəlki illərdə olduğu kimi, ötən ildə
də regional inkişafda öz lider möv-
qeyini qoruyub saxlamaqdadır. Azər-
baycanın ümumi inkişaf mənzərəsində
özünəməxsus yer tutan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında iqtisadi və
sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar
2017-ci ildə də qorunub saxlanılıb,
çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdı-
rılması və sosial sahənin inkişafı üzrə

mühüm tədbirlər görülüb. Bü-
tün bunlar əsası ümummilli
liderimiz tərəfindən müəyyən
olunmuş inkişaf strategiyasının
uğurla həyata keçirilməsi nə-
ticəsində qazanılıb. Bunu tikinti
təşkilatlarının fəaliyyətində də
görmək olar. Muxtar respub-
lika inşaatçıları hesabat ilində
əzmkarlıq göstərib, üzərlərinə

götürdükləri vəzifələrin öhdəsindən
gəlmək üçün səy və bacarıqlarını
əsirgəməyiblər.
    Məruzə ətrafında müzakirələrdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Şəhərsalma və Arxitektura Ko-
mitəsi Naxçıvan Şəhər və Kəngərli
Rayon idarələrinin rəisləri Novruz
Qalayevin və Vəzir Əliyevin çıxışları
dinlənilib. 
    Kollegiya iclasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Asəf Məmmədov
çıxış edib. 
    Bildirilib ki, il ərzində muxtar
respublikada Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Şəhərsalma və Ar-
xitektura Komitəsinin xətti ilə 136,12

milyon manatlıq inşaat işləri yerinə
yetirilib ki, bunun da 129,5 milyon
manatını və ya 95,1 faizini yalnız
tikinti-quraşdırma işləri təşkil edib. 
     Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
tapşırığı və qayğısı sayəsində tikinti
sektorunda, ilk növbədə, sosial sahə-
lərin inkişafı hər zaman diqqət mər-
kəzində saxlanılıb. Təhsil sahəsində
müasir tələblər səviyyəsində qurulmuş
infrastruktur istiqamətində görülmüş
tədbirlərə uyğun olaraq 2017-ci il ər-
zində 2476 şagird yerlik 5 məktəb
binası tikilib, 774 şagird yerlik 4
məktəb binası yenidən qurularaq is-
tifadəyə verilib. 3 məktəb binasının
tikintisi isə davam etdirilir.
    Muxtar respublikada səhiyyə sa-
həsində həyata keçirilən sistemli is-
lahatların mühüm bir istiqaməti də
yeni tibb ocaqlarının yaradılmasından
ibarətdir. İl ərzində səhiyyə sahəsində
1 mərkəzi xəstəxana əsaslı təmir
olunub, 1 həkim ambulatoriyasının
tikintisi başa çatdırılıb, 2 həkim am-
bulatoriyasının tikintisi isə davam
etdirilir.

    Qeyd olunub ki, ötən il ərzində
əhalinin mənzil-kommunal təmina-
tının yaxşılaşdırılması sahəsində
işlər davam etdirilib, 2 yaşayış bi-
nasının tikintisi, 9 yaşayış binasında
isə yenidənqurma işləri başa çatdı-
rılaraq istifadəyə verilib, 3 yaşayış
binasının tikintisi, 7 yaşayış binasında
isə yenidənqurma işləri isə davam
etdirilir.
    Dövlət idarəetmə orqanlarında
çalışan işçilərin iş şəraitinin yaxşı-
laşdırılması məqsədilə inzibati bi-
naların inşaası və yenidən qurulması
ötən dövr ərzində də diqqət mərkə-
zində saxlanılıb, ümumilikdə, 15
inzibati bina inşa olunub, 7 inzibati
binanın tikintisi və yenidən qurulması
isə davam etdirilir.
    Muxtar respublikanın rayon və
kəndlərində əhalinin gündəlik məişət
tələbatının ödənilməsi üçün lazımi
şəraitin yaradılması diqqət mərkə-
zində saxlanılıb və bu məqsədlə 10
xidmət mərkəzi tikilərək başa çat-
dırılıb, 2 xidmət mərkəzinin tikintisi
isə davam etdirilir.
    “Muxtar respublikada yol-nəq-

liyyat kompleksinin beynəlxalq stan-
dartlara uyğunlaşdırılması istiqamə-
tində görülən tədbirlərin davamı kimi
avtomobil yollarının bərpası və ye-
nidən qurulması, yeni yol şəbəkələ-
rinin salınması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilib, ötən il 70,5
kilometr avtomobil yolu tikilərək və
ya yenidən qurularaq istifadəyə ve-
rilib”, – deyən Asəf Məmmədov bil-
dirib ki, tikinti-quruculuq işləri apa-
rılarkən tikintidə təhlükəsizlik təd-
birləri və əməyin mühafizəsi daim
nəzarətdə saxlanılır.
    Diqqətə çatdırılıb ki, tikintisi hə-
yata keçirilən obyektlərin maya də-
yərinin aşağı salınması üçün bir
qayda olaraq inşaat işlərində yerli
materiallardan istifadə edilir və
yalnız muxtar respublikada istehsal
olunmayan tikinti materiallarının id-
xalına icazə verilir. Eyni zamanda
daxili bazarın qorunması daim diq-
qətdə saxlanılır.
    Baş nazirin müavini çıxışında
ötən dövr ərzində əldə edilmiş müs-
bət nəticələrlə yanaşı, nöqsanlardan
da bəhs edib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Baytarlıq Xidmətində keçirilən kol-
legiya iclasında Dövlət Baytarlıq Xid-
mətinin rəisi Əbil Əbilov hesabat mə-
ruzəsi ilə çıxış edib. 
     Bildirilib ki, artıq başa çatmış 2017-ci
ilin ötən dövrünə qısa nəzər saldıqda gö-
rürük ki, muxtar respublikada baytarlıq
xidməti səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün
bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Hesabat
ili ərzində vətəndaşların çağırışlarına
əsasən 11 min 666 baş iribuynuzlu, 5725
baş xırdabuynuzlu, 24 baş ata vaxtında
köməklik göstərilib, müalicəyə cəlb olunub. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, bəhs olunan
dövrdə süni mayalandırma tədbirləri da-
vam etdirilib. Təsdiq olunmuş tədbirlər
planına uyğun olaraq bütün növ kənd
təsərrüfatı heyvanları və arı ailələrində
profilaktik, müalicəvi tədbirlərin apa-
rılması üçün 17 adda vaksin, 5 adda
baytarlıq ləvazimatları, 7 adda arı dər-
manları alınaraq işlədilib. Adıçəkilən
vasitələrin ehtiyatı yaradılıb. Dövlət
Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları, elm
adamları, arıçı sahibkarların iştirakı ilə
simpozium keçirilib, arıçılıqla bağlı mü-
hüm tövsiyələr verilib. Arı ailələrinin
uçotunun aparılması, sanitar şəhadətna-
mələrin verilməsi təmin olunub. Naxçı-
van şəhərində və rayon mərkəzlərində
arıçılıq üzrə əczaxanalar yaradılıb. Bu
sahədə mütəxəssislərin hazırlanması, arı

təsərrüfatlarında yeni nailiyyətlər və qa-
baqcıl təcrübənin tətbiqi istiqamətində
işlərə başlanılıb.
    Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixti-
sasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə
verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul
tarixli Sərəncamına uyğun olaraq il ər-
zində Naxçıvan Dövlət Universitetinin
və Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin
tələbələri xidmətdə təcrübə keçiblər.
    Vurğulanıb ki, 2018-ci ildə də qarşı-
mızda profilaktik tədbirləri daha da güc-
ləndirmək, muxtar respublika əhalisini
ekoloji cəhətdən sağlam heyvandarlıq
məhsulları ilə təmin etmək vəzifələri
durur. 
    Məruzə ətrafında müzakirələrdə xid-
mətin əməkdaşı Şəmsəddin Nağıyevin,
rayon və şəhər baytarlıq idarələri rəh-
bərlərinin çıxışları olub. 
    Kollegiyada qərar layihəsi qəbul
edilib.

    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Fövqəladə Hallar Nazirli-
yində kollegiya iclası keçirilib. 
     İclasda çıxış edən fövqəladə hal-
lar naziri general-leytenant Şamı
Abdullayev bildirib ki, 2017-ci ildə
nazirliyin döyüş və döyüşə hazırlıq
planlarında qarşıya qoyulmuş və-
zifələr icra edilib. Şəxsi heyətin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaş-
dırılması məqsədilə Naxçıvan şə-
hərində zabit-gizir ailələri üçün
müasir memarlıq üslubunda 7 mər-
təbəli 48 mənzilli xidməti yaşayış
binası tikilərək müasir mebel dəstləri,
inventarlarla təchiz edilib və 2017-ci
ilin yanvar ayında Prezident cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə şəxsi he-
yətin istifadəsinə verilib. 
    Qeyd olunub ki, hesabat döv-
ründə nazirliyin struktur qurum-
larının şəxsi heyəti cəlb olunmaqla
21 taktiki, taktiki-xüsusi təlimlər,
yanğın təhlükəsizliyi şöbələrində
gündəlik həyat və fəaliyyətin təşkili
mövzusunda 32 göstərici məşğələ

keçirilib, Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi İdarəsinin 4 şö-
bəsində kompleks yoxlama
aparılıb. 

Ötən ilin fevral ayında na-
zirliyin 2 hərbi qulluqçusu
Avstriya Respublikası Federal
Daxili İşlər Nazirliyinin təş-
kilatçılığı ilə Qəbələ rayo-

nunda keçirilən təlimdə, sentyabr
ayında 3 hərbi qulluqçu Moldova
Respublikasında təşkil edilən
“Moldex-2017” beynəlxalq təlim-
də, noyabr ayında isə 10 nəfər xi-
lasedici və yanğınsöndürən Bakı
şəhərində “Xəzər-2017” beynəl-
xalq kompleks təlimdə iştirak edib. 
     Diqqətə çatdırılıb ki, 2017-ci
tədris ilində mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarında mülki
müdafiə tədbirlərinin yerinə yeti-
rilməsinə nəzarət edilib, 2 səhiyyə
müəssisəsində kompleks mülki mü-
dafiə təlimi və 3 təhlükə potensiallı
obyektdə taktiki-xüsusi təlim ke-
çirilib. İşçilərin fövqəladə hallara
hazırlanması məqsədilə 386 ob-
yektdə 13 min 560 nəfərin iştirakı
ilə mülki müdafiə, fövqəladə hal-
lardan qorunma və yanğın təhlü-
kəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı
maarifləndirici tədbir, 4 təhsil oca-
ğında konfrans keçirilib. Mülki mü-
dafiə kursunda 36 tədris qrupunda
2796 nəfərin iştirakı ilə məşğələlər

aparılıb, 216 təhsil müəssisəsində
və 16 uşaq bağçasında mülki mü-
dafiə tədbirlərinin keçirilməsinə
metodik köməklik göstərilib.
    Vurğulanıb ki, hesabat döv-
ründə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin “Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının föv-
qəladə hallar atlası”nın nəşri haq-
qında 2016-cı il 17 mart tarixli
Sərəncamı icra olunub, aprelin
26-da atlasın təqdimatı keçirilib.
Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə
may ayı ərzində yeni nəşrin təq-
dimatı şəhər və rayon icra haki-
miyyətlərində, ali və orta ixtisas
məktəblərində də keçirilib. 
    Bundan əlavə, sənayedə və
dağ-mədən sahələrində texniki
təhlükəsizliyin təmin olunması
məqsədilə 40 müəssisədə 261
ədəd təhlükə potensiallı qurğu və
avadanlıq sertifikatlaşdırılıb, 56
təhlükə potensiallı müəssisədə
maarifləndirmə işləri aparılıb, 86
təhlükə potensiallı obyektdə əməli
yoxlamalar aparılaraq profilaktik
tədbirlər görülüb. 
    Muxtar respublikada yanğın
təhlükəsizliyinin etibarlı təmin
edilməsi və dəm qazından zəhər-
lənmələrin qarşısının alınması
məqsədilə yoxlamalar aparılıb.
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar
olub.

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfər-

bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə

Dövlət Xidmətində 2017-ci ilin yekunlarına

və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasına

həsr olunmuş müşavirə keçirilib.

    Müşavirəni xidmətin rəisi, general-
mayor Səxavət Salmanov açaraq məruzə
ilə çıxış edib. Bildirilib ki, Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti 2017-ci ildə çağırış kampani-
yalarının keçirilməsi ilə bağlı nəzərdə
tutulmuş plan və tapşırıqları tam həcmdə
yerinə yetirib.
    Qeyd olunub ki, ötən il çağırışaqədər
gənclərin ilkin qeydiyyata alınması təd-
birləri də qarşıda duran əsas vəzifələrdən
olub. Bu sahədə iş uğurla aparılıb. Bun-
dan əlavə, çağırışaqədər gənclərin pe-
şəyönümlü məktəblərə göndərilməsi də
diqqət mərkəzində saxlanılan məsələ-
lərdəndir. 2017-ci ildə 239 nəfər çağırışçı
sürücülük məktəbinə cəlb olunub, tam
kursu bitirdikdən sonra sürücülük vəsi-
qələri ilə təmin edilərək hərbi hissələrə
göndəriliblər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında

məktəblilər arasında hərbi-idman oyun-
larının keçirilməsinin diqqət mərkəzində
saxlanıldığını deyən xidmət rəisi bildirib
ki, “Cəsurlar”, “Şahin” hərbi-idman
oyunları Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Təhsil, Gənclər və İdman na-
zirliklərinin birgə iş planı əsasında
təşkil edilib. Bununla yanaşı, 2017-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-

fərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidməti tərəfindən hərbi hissə-
lərin, eləcə də qanunla müəyyən edilmiş
digər silahlı birləşmələrin müddətdən
artıq hərbi qulluqçular, zabitlərlə kom-
plektləşdirilməsi işi davam etdirilib.
Ötən il ehtiyata tərxis olunan hərbi və-
zifəlilərdən yenidən hərbi xidmət keçmək
üçün müxtəlif hərbi hissələrə müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu
kimi 231 nəfər namizəd seçilərək gön-
dərilib ki, bunlardan da 25 nəfəri qadın
hərbi qulluqçulardır. Ötən il 8 nəfər eh-
tiyatda olan zabit ehtiyatdan çağırılaraq
1 il 6 ay müddətinə və 11 nəfər ehtiyatda
olan gizir ehtiyatdan çağırılaraq 5 il
müddətinə həqiqi hərbi xidmət keçmək
üçün göndərilib, onlardan 5 nəfər zabit
və 1 nəfər gizir hazırda Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətində xidmət edirlər.  
    Səxavət Salmanov işdə buraxılmış
nöqsanlara da toxunub, onların qısa
müddətdə aradan qaldırılmasının va-
cibliyini bildirib. 
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.

    Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanında keçirilən
iclası giriş sözü ilə açan di-
rektor Mənşur Gülməm-
mədli bildirib ki, hava li-
manında həyata keçirilən
sərnişin və yükdaşıma xid-
mətləri zamanı aviasiya təh-
lükəsizliyi, beynəlxalq stan-
dartlar və tövsiyə olunan tələblər əsas iş meyarı
kimi diqqətdə saxlanılıb. 2017-ci il ərzində yerli
hava xətləri ilə 287 min 790 sərnişin, 4 milyon
818 min 480 kiloqram baqaj və 35 min 310
kiloqram poçt daşınıb. Beynəlxalq daşımalarda
Naxçıvan-İstanbul istiqamətində 3 min 852 nəfər
sərnişin və 54 min 570 kiloqram baqaj, Naxçıvan-
Moskva istiqamətində isə 4 min 240 nəfər sərnişin
və 57 min 870 kiloqram baqaj daşınıb. 
    Vurğulanıb ki, sərnişinlərə və hava gəmilərinə
göstərilən xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədilə yola saldığımız 2017-ci ildə də ən yeni
texnoloji avadanlıqların alınıb gətirilməsi, hava li-
manının müxtəlif kateqoriyadan olan əməkdaşlarının
Milli Aviasiya Akademiyasının Pilotların Hazırlıq
Mərkəzində ilkin və ixtisasartırma kurslarına
göndəril məsi davam etdirilib. Ötən il aviasiya təh-
lükəsizliyi, sərnişin və yüklərin nəzarət yoxlama-
larının yerinə yetirilməsi üçün aerovağzal kom-
pleksində 2 ədəd yüksəkkeyfiyyətli nəzarət-yoxlama
avadanlığı quraşdırılıb, şəxsi heyətin etibarlı ra-
diorabitə əlaqəsinin təmin olunması üçün müasir
radiostansiyalar alınıb gətirilib. 
    Qeyd olunub ki, bəhs olunan dövrdə hava li-

manında rahat və təhlükəsiz xid-
mətlərin təşkili məqsədilə, təy-
yarə dayanacaqlarında 60 min
kvadratmetr sahədə yüksəkkey-
fiyyətli asfalt qatı çəkilib, aero-
vağzal kompleksində videomü-
şahidə sistemi tam olaraq yenidən
qurulub, karqo yük terminalında
əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb,

təyyarələrə içməli su vuran maşın və xüsusi təy-
yarədartan  traktor alınıb gətirilib. 
    Qış mövsümünə hazırlıqla bağlı görülən işlərə
də toxunan Mənşur Gülməmmədli bildirib ki, uçuş-
ların aerodrom təminatı sahəsində elektrik şəbəkəsi
və qazanxana kompleksinin hazır vəziyyətə gəti-
rilməsi, yanacaq ehtiyatının yaradılması, hava gə-
milərinin buzlaşmaya qarşı emal olunması üçün
xüsusi mayelərin toplanması, istifadə olunan ci-
hazların sazlığı üçün ehtiyat hissələrin vaxtında
alınıb gətirilməsi, xüsusi mayelərin laboratoriya
müayinəsi üçün elektron cihazlarla təmin olunması
və digər zəruri tədbirlər diqqətdə saxlanılıb. Ötən
il karqo yük terminalında müasir videomüşahidə
və yanğın əleyhinə siqnalizasiya sistemlərinin qu-
raşdırılması işləri davam etdirilib. 
    Çıxışda o da vurğulanıb ki, Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanında xüsusi və təhlükəli yüklərin da-
şınmasına diqqət daha da artırılıb, hərəkət məhdu-
diyyətli və köməyə ehtiyacı olan sərnişinlərin yo-
lasalma və qarşılanmalarına xüsusi diqqət yetirilib. 
    Sonra görülmüş işlərlə bağlı hava limanının
xidmət rəislərinin hesabatları dinlənilib. 

Xəbərlər şöbəsi

2017-ci ilin yekunları müzakirə edilib, qarşıda duran
vəzifələr müəyyənləşdirilib

*     *     *

*     *     *
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    Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən
Akademik Mirəsədulla Mirqasımov
adına Respublika Klinik Xəstəxa-
nasının yüksəkixtisaslı həkim heyəti
yanvar ayının 11-də Şərur rayo-
nunda növbəti humanitar aksiyaya
start verib. 
    Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxa-
nasında təşkil olunan aksiyada Kli-
nik Xəstəxananın baş həkimi Tel-
man İbadovun rəhbərliyi ilə 26
yüksəkixtisaslı həkim və orta tibb
işçisi iştirak edir. Həkim-cərrah-
lardan Fariz Camalov, Samir Şıxı-
yev, Zahid Zahidov, ginekoloq Zen-

fira Cəfərova, kardioloq Hüseynağa
Sultanov, otolarinqoloq Ramil Hə-
şimli, nevropatoloq Qabil Bayra-
mov, uroloq Ceyhun Cəlilov, en-
dokrinoloq Nailə Mehrəliyeva və
başqalarının səyi ilə aksiyanın ilk
günü 342 nəfər ambulator müayinə
ilə əhatə olunub. Müraciət edən
pasiyentlərin hamısını tibbi xidmətlə
təmin etmək məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Na-
zirliyi tərəfindən lazımi şərait ya-
radılıb. Rayon Mərkəzi Xəstəxa-

nasının tibbi heyəti də Bakıdan gə-
lən həkimlərlə birgə əhaliyə xidmət
göstərir.
    Aztəminatlı ailələrdən cərrahi
müdaxiləyə ehtiyacı olan 20 nəfər
üzərində ümumi cərrahi, proktoloji,
uroloji, burun-qulaq-boğaz və digər
əməliyyatlar aparılıb. Əməliyyatlar
uğurla davam edir, xəstələr birgün-
lük müşahidə altında saxlanılır. 
    Aksiya zamanı pasiyentlər, həm-
çinin hematoloji, uroloji, nefroloji,
praktoloji, oftalmoloji və digər tibbi

xidmətlərlə də əhatə olunurlar.
    Aksiyada iştirak edən Şərur ra-
yonunun Dəmirçi kəndindən iki
uşaq anası Qətibə Qasımova bildirib
ki, onun cərrahi müdaxiləyə ehti-
yacı var idi. Rayon mərkəzi xəs-
təxanasında belə bir aksiya keçi-
rilməsi sağlamlığının bərpasına
imkan verib. Aksiyanın ilk günü
onun üzərində cərrahi əməliyyat
aparılıb. Palataya yerləşdirilən digər
xəstə – Yengicə kənd sakini İradə
Əkbərova da özünü yaxşı hiss edir.

Müayinə və müalicə ilə əhatə edilən
digər xəstələr – Xəyyam Nəcəfov,
Səbinə Abbasova da onlara göstə-
rilən bu xidməti dövlətimizin əha-
linin sağlamlığının qorunması is-
tiqamətində həyata keçirdiyi təd-
birlərin tərkib hissəsi kimi dəyər-
ləndirərək belə xeyirxah aksiyaların
təşkilatçı və icraçılarına minnət-
darlıqlarını bildiriblər.
    Qeyd edək ki, tədbir yanvarın
16-dək davam edəcəkdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Növbəti humanitar aksiya keçirilir

Əshabi-Kəhf dağı və mağarası

Əshabi-Kəhf dağındakı mağara və bu-
rada uyuyan müqəddəslər barədə

“Qurani-Kərim”in “Kəhf” surəsində bəhs olu-
nur. Həmçinin adıçəkilən mağara haqqında
xalq arasında yayılmış və bir sıra qaynaqlarda
əksini tapmış rəvayətlər də vardır. Bu rəva-
yətlərdən birində deyilir: 
    – Allahdan üz çevirib bütlərə tapınan Dağ
Yunus adlı hökmdarın zülmünə dözə bilməyən
vəzir Təmirxan bir neçə dostu ilə zülmdən
qurtarmaq üçün dağlara sığınmaq istəyi ilə
şəhərdən qaçır. Yolda onlara zülmdən cana
doyan və ümidini bir olan Allaha bağladığını
deyən hökmdarın çobanı da qoşulur. Bu vaxt
çobanın iti də qaçanların ardınca gəlir. Lakin
onlar itin səs salacağından ehtiyatlanırlar. Bu
heyvanı heç bir vasitə ilə qova bilməyən
çoban məcbur olub onun əvvəlcə bir, sonra
isə digər ayağını sındırır. Bu zaman insan
kimi dil açan bu canlı zülmdən qaçdığını bil-
dirir və ölür. Çoban onu mağaranın girəcə-
yindən bir az aralı, hazırda “Qitmir” adlanan
yerdə basdırır və çomağını üstünə taxır.
Bundan sonra qaçıb yaxınlıqdakı mağaraya
sığınırlar. Orada onları dərin yuxu aparır.
Oyandıqdan sonra acdıqlarını hiss edərək və-
ziyyəti öyrənmək və çörək almaq məqsədilə
vəziri şəhərə göndərirlər. Vəzir Təmirxan şə-
hərdə pul verib çörək almaq istəyərkən yaxa-
lanır. Ondan soruşurlar ki, bu pullar hardandır?
Vəzir şəhərdəkiləri inandırmağa çalışır ki,
onun özünündür. Təmirxanı başa salırlar ki,
pullar üç yüz il bundan əvvəl hökmdarlıq
etmiş Dağ Yunusa aiddir.
    Burada bir möcüzə olduğunu bilən vəzir
başına gələnləri şəhərdəkilərə danışır. İnsanların
maraq üçün mağaraya doğru axışdığını görən
vəzir yoldaşlarını üç yüz ildən çox yatdıqları
barədə xəbərdar etmək üçün hamıdan əvvəl
içəri girir. Baş vermiş möcüzədən xəbərdar
olan mağaradakılar dərhal Allaha əl açıb
ondan qeyb olmalarını diləyirlər. Allah onların
səsini eşidir və hamısı qayaya söykəndikləri
kimi də yox olur. Mağaraya daxil olanlar bu-
rada onların izlərini tapırlar. Bura o zamandan
ziyarətgaha çevrilib. 
    Xalq arasında yayılan digər bir rəvayətdə
deyilənlər sonralar mağaranın müqəddəsliyini
daha da artırır. Həmin rəvayətə görə, Həzrəti

Əli Əshabi-Kəhf mağarasını ziyarət
edib, orada namaz qılıb və onun atı
Düldülün ayaq izi mağaradakı qaya-
lıqda qalıb. 

Hazırda еl arasında bura “Əshabi-
Kəhf” adı ilə tanınır. Dağın təbii
varlığı öz-özlüyündə bir möcüzədir.
Burada “Damcıxana”, “Yеddi kim-
sənə”, “Niyyət daşı – qara daş”, “Cən-
nət bağı” adlandırılan yеrlər isə daşla
bağlı əski inancların ifadəsidir. Əf-
sanələr və dini rəvayətlər müxtəlif
məzmunlu оlsalar da, еyni fikri ifadə
еdirlər. Əfsanədə adıçəkilən yеrlər
və bu yеrlərlə bağlı icra оlunan inanc-
lar isə əski görüşlərin ifadəsidir. 

Dağın yüksək hissəsi “Cənnət bağı”
adlanır. Mifоlоji baxışda bu, dünya

dağı üzərində mövcud оlan dünya ağacı və
cənnət bağları kimi görüşlərə yaxındır. 

Fərhad evi

Bu abidə ölkəmizin dilbər guşələrindən
biri olan Şahbuz rayonunun Biçənək

kəndindən şərqdə yerləşən, füsunkar təbiəti
ilə bura gələnləri valeh edən Batabat yayla-
ğındadır. Naxçıvan-Laçın-Yevlax avtomobil
yolundan sağda, Zorbulaqdan, təqribən, bir
kilometr şərqdə olan Fərhad evi liparit tuf
qayada külüngtipli metal alətlə qazılmışdır.
Abidə dörd otaqdan ibarətdir. Tavanlar tağ
şəkilli, döşəmələri oval planlıdır. Şam, yaxud
çıraq qoymaq üçün kiçik taxçalar qazılmış
divarların dibində səki düzəldilmişdir. Aparılan

tədqiqatlar abidənin e.ə. I minilliyin sonlarına
və eramızın əvvəllərinə aid olduğunu deməyə
əsas verir. Batabat yaylağında “Fərhad evi”
adı ilə tanınan dayanacaq da yaradılıb. Orta
əsrlərdə Naxçıvan-Batabat yolunda gediş-
gəliş artdığından Fərhad evindən bir qədər
şimalda karvansara tikilib ki, yerli əhali buranı
“Şah Abbas karvansarası” adlandırır. Fərhad
evinin olduğu qayanın üstündə Fərhad cəsarətli
cəngavər bir kişi və Şirin incəliyi olan qadın
rəsmi həkk olunub. Qayanın şimal-şərq ya-
macında uzunluğu 5 metr, eni 80, dərinliyi
30 santimetr olan səki qazılıb, səki boyunca
isə üçsətirlik qədim yazı (çox güman ki, mixi
yazıdır) yazılıb. Hazırda oxunmaz vəziyyətdə
olan həmin yazı, yəqin ki, bu abidənin nə za-
man və hansı sənətkar tərəfindən yaradıldığı
barədə məlumat verib. 

    
Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində

“Fərhadın arxı” adlandırılan bir yer də var.
Deyilənlərə görə, bu, Fərhadın çəkdiyi həmin
süd arxının özüdür. Yaxınlıqdakı dağda Fər-
hadın qayalardan yonduğu otağı da var. Bu

qaya-otaqda onun daş yatağı, daşdan yonduğu
stolu, stulu, daş çaydanı da var imiş. Qapını
isə Fərhadın yonub düzəltdiyi sal qaya parçası
əvəz edirmiş.

Oğlanqala kəndi 

Oğlanqala kəndi haqqındakı əfsanədə
deyilir ki, Arpaçayın sahillərində yer-

ləşən iki kənd düşmənçilik edirmiş. Bir kəndin
tayfa başçısının gözəl bir qızı, o biri kəndin
tayfa başçısının igid oğlu var imiş. Günlərin
bir günü onlar çayın sahilində rastlaşır, o taydan
bu taya bir-birinə vurulurlar. Onlar bir müddət
hər axşam çayın sahilində gizli görüşürlər. Əhd
edirlər ki, arada düşmənçilik olsa da, bir yolla
bunu aradan qaldırıb bir-birinə qovuşsunlar.
Kim əhdinə dönük çıxsa, özünü oda atıb yan-
dırsın. Günlərin bir günü qız axşam görüş

yerinə gəlmir. Oğlan səhərə qədər onu gözləyir.
İkinci, üçüncü gün də qız gəlib çıxmır. Bir
axşam oğlan çayın o tayından toy səsi eşidib
anlayır ki, qızın toyudur. Çayın sahilində iti bir
od qalayıb özünü bu oda atır, lakin od onu
yandırmayıb ağ daşa çevirir. Axı o, öz əhdinə
dönük çıxmamışdı. Beləcə oğlan daşa dönüb
çayın sahilində qalır. O vaxtdan həmin kəndə
“Oğlanqala” deməyə başlayıblar.

Çərçiboğan kəndi

Belə danışırlar ki, Topal Tey-
murun oğlu Miranşah Əlincə

qalasına hücum edəndə ətrafdakı
kənd lərə də olmazın zülm edir, on-
lardan ağlasığmaz xəraclar istəyir. O,
öz carçılarını kəndlərə göndərib car
çəkdirir ki, əlincəlilərlə əlbir-dilbir
olan adamlara divan tutacaq. Carçılar
dəvəyə minib kəndlərə, obalara gedir,
car çəkməyə başlayırlar.

Bir gün də onlardan biri Muğan
kəndinə gedir. Camaata hədə-qorxu

gələ-gələ car çəkir:
    – Əlincəlilərə kömək edən dünya üzünə
həsrət qalacaq.
    – Əlincəlilərə kömək edən çaya atılacaq.
    – Əlincəlilərə kömək edənlərin kəndi viran
qalacaq...
    Carçının bu hay-küyünü eşidən kənd ca-
maatı qəzəblənib Miranşahın ünvanına təhqirlər
yağdırır, onu dəvənin üstündən yerə salıb bo-
ğurlar. Sonra da ölüsünü dəvəyə sarıyıb Mi-
ranşaha göndərirlər. Bu hərəkət Miranşaha
çox ağır gəlir. O, bu təhqirə dözə bilməyib
Muğan kəndinə qoşun çəkir. Kənd camaatı
Miranşahın qoşununa qarşı çıxır. Bərk vuruşma
olur. Muğanlıların çoxu ölür. Qanlı vuruşmadan
qorxuya düşən arvad-uşağın bağrı çatlayır.
Bu qisasdan sonra da Miranşahın ürəyi soyu-
mur. O, bütün kənd camaatına ölüm hökmü
verir. Sərkərdələrdən biri məsləhət görür ki,
adamları qılıncdan keçirsinlər. Miranşah qə-
zəblə qışqırır: 
    – Carçıboğanları boğmaq lazımdır.
    Vuruşda sağ qalmış üç-beş kəndlini də

Miranşahın buyruğu ilə boğub Arpaçaya
atırlar.
    Deyilənlərə görə, elə o vaxtdan Muğan
kəndinin adı “Carçıboğan” qalır. Kəndin adı
sonradan dəyişikliyə məruz qalaraq “Çərçi-
boğan” adlanıb. Onu da qeyd edək ki, bəzi
elmi mənbələrdə bu kəndin adını türk tayfa-
larından birinin adı ilə də əlaqələndirirlər.

Haçadağ

Naxçıvanın ən məşhur rəmzlərindən
biri olan, Culfa rayonu ərazisində yer-

ləşən 2415 metr hündürlüklü Haçadağ, İbra-
himin “Mina”sı, Musanın “Turi-Sina”sı, Mə-
həmmədin “Hira”sından əvvəl Nuhun “İlanlı”sı
imiş. Bəlkə də, onu müqəddəsləşdirən, rəmz -
ləşdirən təkcə Nuhun gəmisinin Ağrıdağdan
sonra Haçadağa (İlandağ) dəyməsi deyil. 

    İndi quruluşuna görə “Haçadağ”ın “İlandağ”
adlandırılmasının səbəbi də, bəlkə də, Nuha
Tanrıdan vəhy gələrkən onu ilanların qoruması
ilə əlaqədardır. Təqiblərdən Sivr mağarasına
sığınmaqla xilas olmuş Məhəmməd Peyğəm-
bəri Allahın hökmü ilə mağaranın girəcəyini
hörən hörümçəklər müdafiə etdiyi kimi, Nuhu
da elə burda ona əcr verənlərdən (Nuhəcir –
Nəhəcir) ilanlar qorumuşdu. 
    Digər bir rəvayətə görə, bu dağ elə Nuhun
öz qövmünə xitabət yeri olmuş, ona görə də
sonradan bu inam o dağı Elandağa çevirmişdi.
Dağın zirvəsində iki haça arasında qalın gil
təbəqəsi, ocaq yeri və orta əsrlərə aid saxsı
qab qalıqları aşkar edən tədqiqatçılar qeyd
edirlər ki, İlandağ qədim müşahidə məntəqəsi
kimi istifadə edilmiş, yaxınlaşan təhlükə haq-
qında burada yandırılmış ocaq vasitəsilə
Əlincə qalaya, oradan isə Çalxanqala və Şa-
purqalaya məlumat verilmişdir. 
    Dağın yaxınlığındakı orta əsrlərə aid xalq
arasında “Nəbi qalası” adı ilə məşhur olan
yaşayış yeri də var. 
    Məğrur, amma həsrətli baxışlarla Ağrı da-
ğına baxan Haçadağ mifoloji düşüncədə bir
sədaqət hekayəsini yaşadır. Deyirlər ki, keç-
mişlərdə Ağrı dağı ilə Haçadağ yaxın qonşu
olublar. Həmişə bir-birini gözləyər, mehriban
dolanıb ömür sürərmişlər. 
    70 illik sovet dönəmində Ağrı dağı ilə
Haça dağ – iki türk elinin həsrətini ifadə edən
bu dağlar Azərbaycandan Anadoluya, Ana-
doludan Azərbaycana sevgi ötürmüşdür.
    Nuhun bu yadigarı özünün məğrurluğu,
əyilməzliyi ilə bu gün Naxçıvanın əsas rəm-
zidir. Ona nəzər salanda qəribə bir mistika
ilə Tanrıya yaxınlıq duyur insan. Haçadağ
həm də bir xarakter nümayişidir. Qışda kəskin
soyuqlar düşəndə, qar-çovğun təbiətin qəsdinə
duranda  düşmən qarşısında başını dik tutaraq
sanki “mən varam” deyir. Yazda isə Günəş
çıxanda, təbiət canlananda dosta sanki gü-
lümsəyir, düşmən qarşısında isə heç vaxt
əyilmir. O, həmişə məğrurdur! Bu yurdun in-
sanları kimi. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

T arixlər şahidi, hər daşının altında ox nişanı olan ulu diyar Naxçıvan! Sən
tarixlərin min-min sirrini sinəndə qoruyursan. Hər qayan, hər daşın, şır-şır

axan çayların, bulaqların tarixin min illər boyu davam edən gərdişlərindən xəbər
verir. “Səndə tarixlərin çox nişanı var”, – deyən şair necə də haqlıdır. Bu qədim
yurdun cansız daşı, qayası, əzəmətli dağları, büllur bulaqları da əfsanələr mənbəyidir.
Vətən torpağının ünvanı olan bu adlar, sadəcə, yer, məkan adları deyil, xalqımızın
ictimai, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının tarixi göstəriciləridir. Bu adlar sirri
açılmamış bir dünya, oxunmamış bir kitabdır. Bu kitabın hər səhifəsində tarixi
keçmişimizin min bir sirri yaşayır, bu yer və məkan adlarının yaranma tarixi, meydana -
gəlmə səbəbi əks olunur. Xalqımızın dili, təşəkkül tarixi, mədəniyyəti, etnoqrafiyası,
etnogenezi, ulu babalarımızın isti nəfəsi, ayaq izləri bu adlarda yaşayır. Elə sizə təqdim
edəcəyimiz bu sirli-soraqlı yer, qala, dağ adları da əfsanə və rəvayətlərlə bağlıdır.

Tarixdən səslər
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    Doğrudur, dərs kitabları ilə
bədii ədəbiyyat tam fərqli olsa
da, zənnimcə, oxumaq elə oxu-
maqdır, çünki oxuduqca nəisə
öyrənirik. Oxumaq bir vərdişdir.
Bəziləri bu gün məktəb yaşla-
rında olan uşaqlarda, həmçinin
gənc lərdə bədii ədəbiyyata ki-
fayət qədər marağın olmadığını
iddia edirlər. Heç şübhəsiz ki, hamının
maraq dairəsi eyni ola bilməz. Kimi
asudə vaxtında əl işləri, kimi fırçayla
sənət əsəri hazırlayır, kimi də divana
söykənib mütaliə edir. Yəni hamıdan
bütün gününü kitabla keçirməsini
gözləmək də olmaz. Bəziləri təsa-
düfən kimdəsə maraqlı bir ədəbiyyat
gördüyü zaman onu oxumaq qərarına
gəlir, elələri də var ki, sırf axtardıqları
ədəbiyyatı əldə etmək üçün günlərlə
soraqlaşır, həftələrlə kitab mağaza-
larını gəzirlər. Qısaca, həqiqət budur
ki, hamının kitaba qarşı marağı eyni
ola bilməz. Buna baxmayaraq, digər
bir həqiqət isə mütaliənin insan hə-
yatının bütün mərhələlərində vacib
olmasıdır. Bəs gəlin görək bu həqiqət
barədə cəmiyyətimiz nə dərəcədə
məlumatlıdır, yaxud da ona nə də-
rəcədə əməl edirlər? Bunun üçün
Naxçıvan şəhərində sadə insanlar
arasında sorğu keçirməyi daha məq-
sədəuyğun hesab etdik.  
    Şəhər sakini Turan Yusifli deyir:
“Mütaliə atamın həyatının ayrılmaz
bir hissəsidir. Nə vaxt baxsan, əlində
ya qəzet, ya da hansısa kitab olar.
Mütaliə işinə o qədər maraqlıdır ki,
hərdən görürsən ki, kitabı yarıda
qoya bilmir, onu başa vurmaq üçün
gec saatlara qədər oyaq qalır. Lakin
etiraf edim ki, atamda olan bu xü-
susiyyəti özümdə görmürəm. Bilirəm
ki, bədii kitabların nitq qabiliyyətinin
inkişafında, söz ehtiyatının artma-
sında, ümumiyyətlə, dünyagörüşün
formalaşmasında çox böyük əhə-
miyyəti var. Ali məktəbə hazırlaşı-
ram. Sınaq imtahanlarında yüksək
nəticələr göstərirəm. Dərs kitablarına
daha çox üstünlük verirəm. Bəlkə
də, zamanla asudə vaxtım çox ol-
duğunda bədii ədəbiyyata geniş yer
ayıraram, amma hazırda ona qarşı
özümü çox da maraqlı hiss etmirəm.
Atamın məsləhəti ilə oxuduğum bir
neçə nümunə olsa da, şəxsən özüm
seçim etməmişəm. Buna baxmaya-
raq, onun nə qədər lazımlı olduğunun
da fərqindəyəm. Dərs yüküm aza-
landan sonra bədii ədəbiyyatla sıx
əlaqədə olacağımı düşünürəm”.
    Əhməd Babayev: “Bədii ədəbiy-
yatı az oxumaq heç də insanların
ona marağının olmaması demək de-
yil. Bəzi insanlar vaxt məhdudiyyə-
tindən ona daha çox müraciət edə
bilmir. Məsələn, elə gəlin götürək
orta məktəb şagirdlərini. Bədii ədə-
biyyat məktəblilərin həyatında əhə-
miyyətli yer tutsa da, onlar buna
çox da vaxt tapa bilmirlər. Çünki ali
məktəblərə qəbul üçün hazırlaşırlar.
Qısaca, həmin fənləri öyrənməkdən
başqa ədəbiyyat oxumağa vaxtları
da qalmır. İnsan ömrünün digər mər-
hələlərində də qayğıları bitmir. Lakin
istənilən vaxtda insan istəsə gündə
heç olmasa, yarım saatını bədii ədə-
biyyat mütaliə etməyə ayıra bilər.
Bəzi əsərləri dili ağır olduğundan
istər gənc olsun, istərsə də yaşlı
insan – oxucu başa düşmür. Digər
bir tərəfdən də texnologiya əsrində

çeşidli informasiya növlərinin möv-
cudluğu da çap məhsullarına marağın
azalmasına səbəb olan amillərdəndir.
Texnologiyanın inkişafı nəticəsində
gənc nəsildə kitabdan uzaqlaşma hal-
ları açıq-aşkar hiss olunur. Lakin
ağıllı gənclər bilirlər ki, heç bir vasitə
kitabla müqayisə edilə bilməz. Bir
tərəfdən isə oxuna biləcək ədəbiyyat
qıtlığı olduğuna inanıram. Qıtlıq de-
yəndə, hazırda gənclərimizə həyatı
öyrədə, onları mənən kamilləşdirə,
tərbiyələndirə biləcək kitablara böyük
tələbat var. Əgər 12-13 yaşlarında
yeniyetmələrin əksəriyyəti yaşlarına
uyğun olmayan romanlar oxuyursa,
belə kitabların ona verəcəyi fayda nə
ola bilər ki? Bu baxımdan oxunması
zəruri olan kitabların siyahıya alınması,
bununla bağlı sərəncam imzalanması
gənclərə düzgün yol göstərir. Şərt
oxumaq deyil, keyfiyyətli, sənə nəisə
qazandıra biləcək bir ədəbiyyatı oxu-
maqdır. Müasir dövrdə başqa məz-
munlu kitablar da çap olunur, amma,
görünür, gəncliyin marağına səbəb
olmur ki, çox az insan onları oxuyur.
Xüsusilə də şeir kitablarının keyfiyyəti
olduqca aşağıdır”.
     Şəfiqə Məmmədova: “Son illər
ərzində qazandıqlarımı demək olar
ki, kitab vasitəsilə əldə etmişəm. Yəni
nəyisə ondan-bundan soruşub öyrən-
məkdənsə, kitablara üstünlük vermi-
şəm. Bu isə biliyimi artırmaqla yanaşı,
düşüncə qabiliyyətimi də formalaşdırır.
Son illər, ümumiyyətlə, bədii ədə-
biyyat, demək olar ki, oxumamışam.
Oxuduqlarım əsasən fəlsəfi, elmi,
psixoloji məzmunda kitablar olub.
Kitabları sevmək, onlara vaxt ayırmaq
heç də çətin deyil. Bunun üçün onların
nə dərəcədə əhəmiyyətli olduqlarının
fərqinə varmalıyıq. Kitab dostdur,
həyatdır, dərsdir və ən əsası kitab in-
sanların xilaskarıdır”.
    Ülviyyə Əhmədova: “Kitaba məni
ilk cəlb edən onun adı olur. Sonra
isə kitabın müəllifinə və harada nəşr
olunmasına diqqət yetirirəm, onun
mündəricatına baxıram. Bütün bun-
lardan sonra oxuyub-oxumamağa
qərar verirəm. Elə kitablar olur ki,
onları başdan sona qədər oxumadıqda
heç nə başa düşmürsən, elə kitablar
da var ki, onlarda bu cür bağlılıq
olmur. Əgər kitabda belə bağlılıq
yoxdursa, onda kitabın mündəricatına
baxıb daha çox maraq dairəmdə
olan hissəni oxuyuram. Mən kitab
olsun, qəzet-jurnal olsun, ümumiy-
yətlə, oxumağı vacib bilirəm”.
     Toğrul Cəfərli: “Ailəliklə ədəbiy-
yata maraqlıyıq. Mən uşaq olandan
bəri evimizin kitab rəflərində istər
azərbaycanca, istərsə də rusca zəngin
bədii ədəbiyyat nümunələri yer alıb.
Lev Tolstoyun, Saltıkov-Şedrinin,
Qonçarovun, Mark Tvenin, Mayn
Ridin, Jül Vernin rusca əsərləri, Or-
dubadinin, Sabirin Azərbaycan dilində
kitabları vardır. Bu kitablarla uşaqlıq
illərində tanış olmaq imkanım olub. 
    Bədii ədəbiyyat insan mənəviy-
yatını zənginləşdirir. Sevimli müəl-

lifim isə dahi şairimiz Nizami Gən-
cəvidir. O nəinki zərgər dəqiqliyinə
malik poetik söz ustası, eyni zamanda
filosof və alimdir. Nizami zəmanə-
sinin astronomiya, astrologiya, coğ-
rafiya, kosmoqrafiya, riyaziyyat,
kimya, tibb sahələrində elmi biliklər
məcmusuna malik olub. Onun dili,
poetik sözü isə hər bir obrazın mak-
simum imkanlarını çatdırır, çox -
mənalılıq yaradır, hətta elə sətirlər
var ki, onlarla mənada izah edilir”. 
    İndi isə ibtidai təhsil alan uşaqların
ədəbiyyata olan marağından danışaq.
Məsələn, ibtidai sinif şagirdindən
Viktor Hüqonun “Səfillər”əsərini
oxumağı tələb etmək olmaz. Pe -
daqoqlar belə hesab edirlər ki, əgər
istənilən əsər onlar üçün maraqlıdırsa,
buna ilkin illərdə sinifdənxaric oxu
ilə başlaya bilərlər. Çünki onlara
dərs olaraq yanaşmaqdan çox, hə-
vəslə oxumaq daha xoş gələr. Gü-
nümüzün reallığıdır ki, şagirdlər
sinif dənxaric oxuya deyil, internet
və kinofilmlərə meyillidirlər.
    Sinifdənxaric oxu hər bir şagirdin
mənəvi aləminin zənginləşməsində,
onun bilik bazasının artırılmasında,
kamil fərd kimi yetişməsində mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Bu gün hər
bir məktəbin özünün xüsusi kitab-
xanası var və həmin kitabxanalarda
sinifdənxaric oxu vəsaitlərinin sayı
kifayət qədərdir. Hər bir şagird mək-
təb kitabxanalarından istədiyi kitabı
əldə edə bilər. Yetər ki, onların buna
marağı olsun.
     Məktəbli Nicat Əsədli deyir ki,
kitablar onun ən yaxın dostudur. O,
mütaliəni çox sevir. Hazırda Naxçıvan
şəhərindəki Hüseyn Cavid adına
5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi
olan Nicat son illərdə Azərbaycan
və dünya ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayəndələrinin yüzə qədər əsərini
oxuyub. Oxuduğu kitablar sırasında
“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Nizaminin
hikmət və nəsihətləri”, Cəlil Məm-
mədquluzadənin “Hekayələr”, “Təm-
sillər” (uşaq ədəbiyyatı), “Balaca
Şahzadə”, “Qoca və dəniz” kimi ma-
raqlı əsərlər var. O, oxuduğu hər bir
əsər haqqında fikirlərini yazıb sosial
şəbəkələrdə paylaşmaqla həmyaşıd-
larını da mütaliəyə həvəsləndirir.
    İbtidai sinif müəllimlərinin ək-
səriyyəti şagirdlər arasında bədii
ədəbiyyata marağın qənaətbəxş ol-
madığını deyirlər. Onların fikrincə,
məktəblilərin belə kitablara meyil
göstərməsi hallarına nisbətən az rast
gəlinir. Bu da yeni texnologiyaların –
internet, telefon və sair vasitələrin
geniş yayılması ilə bağlıdır.
    Sinifdənxaric oxu məsələsində
əvvəlki nəsillə indiki yeniyetmələri
müqayisə etsək, bəzi fərqlər görərik.
Qabaqlar yay tətilindən qayıdan şa-
girdlərdən bununla bağlı soruşanda
onların əksəriyyəti bir neçə bədii
kitab oxuduqlarını bildirirdilər.
Amma indi bu göstərici nisbətən
azdır. Uşaqların çoxu internetlə məş-
ğul olduqlarını, televiziyada film
seyr etdiklərini deyirlər.
     Mütaliəni gəncliyə bədii və estetik

zövq alacaq, dünyagörüşünü zəngin-

ləşdirəcək bir məşğuliyyət növü kimi

sevdirmək lazımdır. Kitablar insanın

ruhunu təmizləyir, həyata tamam başqa

gözlə baxmağa vadar edir, cahili müd-

rikləşdirir, nitqi məntiqlə zənginləşdirir.

Onlar hər zaman yanımızdadır, ən

sadiq dostlarımızdır. Hər hansı bir

məlumat öyrənmək istəsək, kitablar

köməyimizə çatır, bütün suallarımızı

cavablandırır. “Oxunması zəruri olan

kitabların Siyahısı”nda yer alan ki-

tablar bu baxımdan da önəmlidir.

- Fatma BABAYEVA

Zəngin bilik, elmi dünyagörüş, Vətən sevgisi 
məhz mütaliə yolu ilə yaranır
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 Bəhruz Kəngərli Muzeyində
realist rəssam Bəhruz Kəngər-
linin anadan olmasının 126-cı
ildönümü münasibətilə tədbir
keçirilib. 

    Naxçıvan Şəhər Uşaq
Musiqi və İncəsənət və
Naxçıvan Şəhər Ərtoğrol
Cavid adına Uşaq Mu-
siqi və Bədii Sənətkarlıq
məktəblərinin müəllim
və şagird kollektivlərinin
iştirak etdiyi tədbiri giriş
sözü ilə muzeyin direk-
toru Səbinə Əlincəli açıb.
O, bildirib ki, muxtar respublika-
mızda görkəmli şəxsiyyətlərin xa-
tirələrinin əbədiləşdirilməsi ənənə
halını alıb. Qeyd olunub ki, Bəhruz
Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı
ilə yaradılıb. 2002-ci il iyun ayının
18-də ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin iştirakı ilə muzeyin açılışı
olub. 2012-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev Bəhruz Kəngərlinin 120
illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında Sərəncam imzalayıb. Bu sə-
rəncama əsasən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da bir sıra işlər
görülüb, Bəhruz Kəngərlinin Azər-
baycan Milli İncəsənət Muzeyinin
fondunda saxlanılan bir çox əsər-
lərinin surəti çıxarılaraq Bəhruz
Kəngərli Muzeyinə verilib. İlk
dəfə olaraq rəssamın əsərlərinin
tam külliyyatı albom-kataloq şək-
lində nəşr olunub. Eyni zamanda
muxtar respublikada yubiley mü-
nasibətilə poçt markası buraxılıb,
görkəmli rəssamın həyat və fəa-
liyyətinə həsr olunmuş sənədli
film hazırlanıb və Bəhruz Kəngərli
Muzeyinin yerləşdiyi bina yenidən
qurularaq 2013-cü ildə istifadəyə
verilib.  
    Vurğulanıb ki, bu gün muzeydə
realist rəssamın zəngin irsinə aid

yüzlərlə eksponat mühafizə olunur.
    Tədbirdə sənətşünas, Bəhruz
Kəngərli irsinin tədqiqatçısı Nizami
Alıyev görkəmli rəssamın həyat
və yaradıcılığından söhbət açıb.

Bildirib ki, istedadlı fırça ustası,
Azərbaycan milli rəsm sənətinin
tanınmış simalarından olan Bəhruz
Kəngərlinin anadan olmasından
126 il keçir. 30 il ömür sürən Bəh-
ruz Kəngərli zəngin irs qoyub,
yeddi il yaradıcılıq fəaliyyəti ilə
məşğul olsa da, 2 minə qədər rəsm
əsəri yaradıb. O, realist portret və
mənzərə rəsm yaradıcı lığının, eləcə
də Azərbaycan boyakarlığında rea-
lizmin əsasını qoymaqla Azərbay-
can bədii sənət xəzinəsinə dəyərli
nümunələr bəxş edib, onu yeni
 ictimai məzmun və janr, yeni təsvir
metodu və ifadə vasitələri ilə
 zənginləşdirib.
    Diqqətə çatdırılıb ki, dövrünün
reallıqlarını əsərlərində böyük şövqlə
təsvir edən Bəhruz Kəngərli xalqı-
mız qarşısında mühüm xidmətlər
göstərib. O, xalqımızın tarixi keç-
mişini və dövrün ictimai-siyasi ha-
disələrini yaradıcılığında dolğun
əks etdirən bir sənətkar kimi yüksək
qiymətə layiqdir. Son illər Bəhruz
Kəngərlinin Azərbaycan mədəniy-
yəti xəzinəsinə daxil olan zəngin
bədii irsinin xalqımızın milli sərvəti
kimi qorunması və gələcək nəsillərə
çatdırılması istiqamətində mühüm
işlər görülür. 
    Sonda realist rəssamın əsərlə-
rindən ibarət sərgiyə baxış olub.

- Gülcamal TAHİROVA

Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 126-cı
ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    20 Yanvar faciəsi hər il Şərur Rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi
ümumtəhsil müəssisələrində keçirilən bir sıra tədbirlərlə yad edilir. Belə
tədbirlərdən biri də inşa yazı müsabiqəsidir. 
    Bu il də rayonun 56 ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin iştirakı ilə 20 Yanvar
faciəsinin 28-ci ildönümü münasibətilə “Torpaq uğrunda ölən varsa,
Vətəndir” adlı inşa yazı müsabiqəsinin rayon mərhələsi keçirilib.
    İnşa yazı müsabiqəsində Zeyvə, Yengicə, Aralıq və Qarxun kənd tam
orta məktəblərinin şagirdləri fəallıqları ilə seçiliblər. Müsabiqənin rayon
turunda Zeyvə kənd tam orta məktəbinin XI sinif şagirdi Lalabəyim
 Seyidova birinci yerə layiq görülərək muxtar respublika mərhələsində
iştirak etmək hüququ qazanıb.

*   *  *
    Sədərək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi ilə Təhsil Şöbəsinin birgə
təşkil etdiyi “Torpaq uğrunda ölən varsa, Vətəndir” adlı inşa yazı müsa-
biqəsinə də yekun vurulub. 
    Sədərək rayon ümum-
təhsil müəssisələri şagird-
lərinin vətənpərvərlik və
dövlətçilik hisslərinin yük-
səldilməsi məqsədilə ke-
çirilən müsabiqədə 50-yə
yaxın şagirdin yazı işi
münsiflər heyətinə təqdim
olunub. Münsiflər heyəti-
nin yekun qərarına əsasən müsabiqədə Sədərək kənd 1 nömrəli tam orta
məktəbin XI sinif şagirdi Ülkər Əliyeva qalib adını qazanıb. Sədərək
kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin X sinif şagirdi Nurşən Məmişova
ikinci, Heydərabad qəsəbə tam orta məktəbinin X sinif şagirdi Şəhla
Rzalı isə üçüncü yerə layiq görülüblər.
    Qaliblər təşkilatçılar tərəfindən diplomlarla mükafatlandırılıblar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

İnşa yazı müsabiqəsinin qalibləri 
müəyyənləşib

    “Kitab bilik mənbəyidir”, “Elm Çində də olsa, onun arxasınca
gedin”. Hələ uşaq ikən məktəbin astanasından ayağımızı içəri qoyduğumuz
andan bəri bu deyimləri tez-tez eşitmişik. Hətta yadımdadır, təhsil
aldığım orta məktəbdə bu qəbildən olan müdrik kəlamlar plakatlar
şəklində divarlardan da asılmışdı. Gedib-gəldikcə gözümüz sataşardı
onlara. Göz yaddaşındandır, nədir bu gün də yanımda bu ifadələr işlə-
diləndə həmin plakatlar gəlir gözümün qabağına. 


