
Sentyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanda prezident
seçkilərinin müşahidəsi üzrə Robert Uolterin başçılıq etdiyi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının
Xüsusi Komitəsinin Seçkiqabağı Missiyasının üzvlərini qəbul etmişdir.

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın perspektivləri, ölkəmizdə prezident
seçkilərinə hazırlıq və təbliğat kampaniyasının aparılması məsələləri müzakirə edilmişdir.

*    *    *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 11-də Litvanın ölkəmizdəki

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Arturas Zurauskası diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar
qəbul etmişdir.

*    *    *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 11-də Bakının Yasamal rayonundakı

53 və 21 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəblərinin əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonrakı
vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.

Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev 53 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmir və yenidənqurmadan
sonrakı vəziyyəti ilə tanış oldu.

Bildirildi ki, hazırda məktəbdə 1780 şagird təhsil alır. Yeni dərs ili ərəfəsində məktəbdə əsaslı təmir və yenidənqurma işləri yüksək standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir.
Məktəbin bütün sinif otaqları, fənn kabinetləri, şahmat və musiqi otaqları müasir şəkildə yenidən qurulmuş və lazımi avadanlıqla təchiz edilmişdir.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev 21 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
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    Son illər Naxçıvan
şəhərində fəaliyyət
göstərən əksər səhiyyə müəssi-
sələri üçün yeni binalar inşa edi-
lib, bölgələrimizdə müasir tələb-
lərə cavab verən xəstəxanalar ti-
kilərək istifadəyə verilib. Muxtar
respublikanın ən böyük səhiyyə
müəssisəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublika Xəstəxanası binasının
yenidən qurulması da səhiyyə
quruculuğu istiqamətində atılan
növbəti addımdır.
     2012-ci ilin avqust ayından baş-
layaraq  “Gəmiqaya” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən ye-
nidən qurulan binada ilkin mərhə-
lədə binanın  təməl hissəsinin  daha
da möhkəmləndirilməsi məqsədilə
ətraf xüsusi beton örtüyü ilə əha-
tələnib, zirzəmidə üçmərhələli izol-
yasiya işləri aparılıb. Hazırda  bi-
nada hörgü, sonuncu mərtəbədə
qəlib-beton işləri gedir.
    Adıçəkilən tikinti təşkilatının
memarı Ağalar Əsgərovun bildir-
diyinə görə, bina zirzəmi və ya-
rımzirzəmi qatları ilə birgə 8 mər-
təbədən ibarət olacaq. Xəstəxana
binasının 4 korpusunun hər birində
yük və sərnişin liftləri quraşdırıla-
caq.  Binanın giriş hissəsi oval şə-
bəkəbənd formasında olacaq və
bu, səhiyyə ocağına gələnlərə asan-
lıqla bir korpusdan digərinə keçmək
imkanı yaradacaq. Binanın fasad
hissəsi klassik və müasir memarlıq

elementləri ilə zənginləşdiriləcək.
Fasadda üzlük daş, poliestr və
digər yerli inşaat materiallarından
istifadə olunacaq.  İnteryerdə apa-
rılan dizayn işləri zamanı avanqard
metodlardan istifadə ediləcək.
    Yeni layihəyə əsasən, binanın
zirzəmi və yarımzirzəmi hissəsində
masaj salonu, SPA mərkəzi, hovuz,
duş kabinələri, morq, həkim və
tibb bacıları üçün otaqlar və xid-
məti yerlər yaradılacaq. Birinci
mərtəbə stomatoloji kabinələr, tə-
cili yardım, palatalar, fizioterapiya,
ot vannası və Naftalan nefti ilə
müalicə kabinələri, rentgen, əmə-
liyyat otaqları üçün nəzərdə tutu-
lub. Qalan mərtəbələr isə xəstə-
xananın şöbə və bölmələri, həkim
və tibb bacıları, palatalar və digər
müayinə və müalicə otaqları, la-
boratoriyalar, istirahət guşələri
üçün ayrılıb. Binanın sonuncu
mərtəbəsində  geniş akt zalı, tibb
sahəsində təhsil alan tələbələr
üçün siniflər, kafe yerləşəcək. 
    Ümumiyyətlə, bu günə qədər
görülən işlərin miqyası və key-
fiyyəti, eləcə də binanın yeni la-
yihəsi ilə tanışlıqdan belə qənaətə
gəlmək olar ki, bu xəstəxana ye-
nidənqurmadan sonra nəinki mux-
tar respublikanın, hətta bütün re-
gionun ən nəhəng səhiyyə ocaq-
larından biri olacaq. 

Səhiyyə ocağının binası yenidən qurulur
    İnsan sağlamlığı cəmiyyətin sərvətidir. Yalnız sağlam olanlar
dövlətin və xalqın xeyrinə qurub-yaratmaq üçün özünün yaradıcı
imkanlarından tam istifadə edə bilərlər. Odur ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında insanların sağlamlığının qorunmasına, səhiyyənin
inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Səhiyyə sistemində
aparılan islahatlar
tibb ocaqlarının mad-
di-texniki bazasının
möhkəmləndirilmə-
sinə, xidmətin key-
fiyyətcə yaxşılaşma-
sına zəmin yaradıb. 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində
qədim yaşayış məskənləri çoxdur. Bu
qədim yaşayış məskənlərindən bəziləri
beynəlxalq əhəmiyyətli abidələrdir. Həmin
abidələrdən biri də I Kültəpə yaşayış
yeridir. I Kültəpə abidəsi Babək rayonu
ərazisində, Naxçıvan çayının sol sahilindəki
eyniadlı kənddə yerləşir.

    Burada 1904-cü ildə ilk dəfə kəşfiyyatxa-
rakterli tədqiqat işləri aparılmışdır. Aşkar
edilmiş materialların bir qismi 1905-ci ildə
Tiflisdəki Qafqaz Muzeyinə verilmişdir.
1951-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası
Tarix İnstitutunun arxeoloji ekspedisiyası
O.H.Həbibullayevin rəhbərliyi ilə I Kültəpədə
sistemli tədqiqat işlərinə başlamışdır. 1951-
1964-cü illərdə aparılan tədqiqatlar zamanı

ilk qazıntı sahəsindən müxtəlif dövrlərə aid
dörd mədəni təbəqə aşkar edilmişdir. Mədəni
təbəqənin ümumi qalınlığı 22,2 metrdir.
    Naxçıvan tarixinin daha geniş aspektdə
tədqiqi məqsədilə arxeoloq alimlər I Kültə-
pədə yenidən tədqiqat işlərinə başlamışlar.
Burada 2012-ci ildə bir neçə günlük kəşfiy-
yatxarakterli təmizləmə işləri, 2013-cü il
avqustun 22-dən isə abidədə yenidən qazıntı
işləri aparılmışdır.
    Arxeoloji qazıntı AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə Fransa
Beynəlxalq Araşdırma Mərkəzi ilə birlikdə

aparılır. I Kültəpə ilə yanaşı, Duzdağ, Ov-
çular təpəsi və Sirab abidələrində birgə təd-
qiqat aparan Naxçıvan və Fransa ekspedi-
siyasının rəhbəri Azərbaycan tərəfdən AMEA
Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutunun Arxeologiya
şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü
Vəli Baxşəliyev, Fransa tərəfdən isə Katerina
Morrodur.
    I Kültəpədəki köhnə qazıntı sahəsində mə-
dəni təbəqənin kəsiyinin alınması ilə bağlı
tədqiqat aparılır. Qazıntı zamanı kəsikdə
Eneolit dövrünə aid qədim binanın qalığı

müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, köhnə
qazıntı sahəsinin yaxınlığında daha iki qazıntı
sahəsi seçilmişdir. 
    Üçüncü qazıntı sahəsində müxtəlif dərin-
liklərdə tikinti qalıqlarının olduğu müəyyən-
ləşdirilmişdir. Arxeoloqların qazıntı zamanı
topladıqları maddi sübutlar, əsasən, keramika,
sümük,  daş alətlərdən ibarətdir.
    Tədqiqatın əsas məqsədi I Kültəpə abidəsi
ilə bağlı yeni radio-karbon tarixlərinin alınması,
abidənin arxitektura xüsusiyyətlərinin müəy-
yənləşdirilməsi və qədim yaşayış məskəninin
dünya abidələri sırasında yerinin dəqiqləşdi-
rilməsindən ibarətdir.  
    Qeyd edək ki, arxeoloji araşdırma sen -
tyabrın 18-nə qədər davam edəcək. 

Xəbərlər şöbəsi

I Kültəpədə arxeoloji 
tədqiqatlar aparılır

    Bank sistemində, bütövlükdə, iqtisadi
inkişafda ölkəmizin qazandığı dayanıqlı
inkişaf xətti özünü ölkə başçısının “Keç-
miş SSRİ Əmanət Bankının Azərbaycan

Respublikası Bankının Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşları olan əmanət-
çilərinə fərdi birdəfəlik ödəmələrin ve-
rilməsi haqqında” 2012-ci il 14 mart
tarixli Fərmanı ilə ötən ilin ikinci ya-
rısından başlayaraq keçmiş SSRİ döv-
ründə məlum proseslər nəticəsində bat-
mış əmanətlərin qaytarılması ilə bir
daha göstərmişdir. Dövlətimiz özünə
aid olmayan təəhhüdü, yəni keçmiş
SSRİ-nin batırdığı əmanətləri qaytar-
maqla mənafeləri pozulmuş əmanət-
çilərə və onların varislərinə, bütövlükdə,
bütün ölkə əhalisinə qayğısını bir daha
nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanda hə-
min əmanətlərin qaytarılmasında əma-
nətçilərin xeyrinə tətbiq olunan qiy-
mətləndirmə indiyə qədər MDB mə-
kanında tətbiq olunmuş ən yüksək qiy-

mətləndirmədir. Əhalinin bütün təbə-
qələrinin maraqları nəzərə alınmaqla
əmanətlərin geri qaytarılması zamanı
yarana bi ləcək hüquqi və texniki mə-

sələlərin həll olunması üçün verilən
imkanlar və kifayət qədər vaxt da döv-
lətin bu məsələnin həllinə nə qədər
maraqlı olduğunu bir daha göstərir. 
    Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar
Respublikası İdarəsindən aldığımız
məlumata görə, muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən Kapital Bankın Baş
İdarəsi və onun rayon filialları tərə-
findən əmanətlərin qaytarılması üçün
lazımi şərait yaradılmışdır. 2012-ci
il iyun ayının 1-dən başlayaraq
2013-cü il sentyabr ayının 10-dək
olan məlumata görə, 37 min 524 nəfər
əmanətçiyə 13 milyon 992 min 555
manat nağd pul vəsaiti ödənilmişdir.
Qeyd edək ki, əmanətlərin qaytarılması
2013-cü il dekabr ayının 31-dək davam
etdiriləcəkdir. 

Əmanətlərin qaytarılması 
davam etdirilir

    Taxılçılıq muxtar respublika iq-
tisadiyyatında başlıca yer tutan
əkinçilik sahələrindən biridir. 

    Cari ildə taxıl əkini keçirilmiş
35 min 324 hektar sahədə aqrotex-
niki qaydalara ciddi riayət edilmiş,
taxılçılar 102 min 960 ton məhsula
sahib olmuşlar. Hər hektarda məh-
suldarlıq 29,1 sentner təşkil etmişdir.
Gələn ilin bol məhsulunun əsasını
qoymaq üçün sahələrdə şum apa-
rılmasına başlanılmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən
aldığımız operativ məlumata görə,
sentyabr ayının 9-dək muxtar res-
publikada 4660 hektar sahədə şum
qaldırılmışdır. Şum qaldırılmasında
Babək rayonu irəlidə gedir. Bu
bölgədə 1595 hektar sahə əkinə-
yararlı vəziyyətə gətirilmişdir. Şə-
rurlu taxılçılar da vaxtdan səmərəli
istifadə etməyə səy göstərirlər.
Onlar 950 hektar sahədə şum qal-
dırmışlar. Kəngərli rayonunda da
bu iş sürətlə davam etdirilir. Bu
bölgədə isə mexanizatorlar 900
hektar sahədə şum aparmışlar.
Culfa rayonunda 601, Ordubad
rayonunda 280, Şahbuz rayonunda
178, Sədərək rayonunda 112, Nax-
çıvan şəhərində 44 hektar sahə
şumlanmışdır. 

4660 hektar sahədə
şum qaldırılıb

    Ordubad rayonunda 3700 metr yüksəklikdəki Gəmiqaya qayaüstü rəsmlərinin
yerləşdiyi ərazidə Gəmiqaya Muzeyi yaradılır. Milli memarlıq üslubunda inşa
olunmuş muzey binasında ekspozisiya zalı və muzey əməkdaşları üçün iş
otaqları fəaliyyət göstərəcək. İnşaat işlərinin başa çatdığı muzeyin qurulmasına
başlanılmışdır. 
    Yeni yaradılan Gəmiqaya Muzeyində son illər bu sahənin tədqiqi və öyrə-
nilməsi məqsədilə imzalanmış sərəncamlar, arxeoloji tədqiqatların nəticələri
və əldə edilmiş eksponatlar, fotosənədlər, Gəmiqaya haqqında söylənmiş elmi
fikirlər, çap edilmiş monoqrafiyalar, kitablar sərgilənəcəkdir.

Gəmiqaya Muzeyi yaradılır

    Yaxın vaxtlarda Naxçıvan şəhə-
rində  yenidən qurulmuş və ən müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş  daha
bir təhsil ocağı qapılarını müəllim
və şagirdlərin üzünə açacaq. Naxçı-
van şəhərindəki 11 nömrəli tam orta
məktəbin binasında aparılan yeni-
dənqurma işləri davam etdirilir. 
    “Dizayn” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti tərəfindən yenidənqurma
işlərinin aparıldığı məktəb binası zir-
zəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən iba-
rətdir. 1100 şagird yerlik nəzərdə tu-
tulmuş məktəbin zirzəmi hissəsində

kitabxana, laboratoriyalar, müəllim
və şagirdlər üçün yeməkxana və id-
man zalı yerləşəcək. Binanın birinci
mərtəbəsində müəllimlər otağı, müx-

təlif iş otaqları, ikinci və üçüncü
mərtəbələrin hər birində isə 2 kom-
püter otağı, 1 elektron lövhəli sinif,
digər fənn kabinələri və sinif otaqları
olacaq. 
    Hazırda binada hörgü və suvaq iş-
ləri aparılır, dam örtüyünün vurulması
yekunlaşdırılır, kommunikasiya sis-
temləri quraşdırılır. İnşaatçılar məktəb
binasını vaxtında təhvil vermək üçün
səylə çalışırlar.

Daha bir məktəb müasir binada
fəaliyyət göstərəcək
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    Taleyin hökmü ilə iki dəfə xilaskarlıq mis-
siyasını üzərinə götürərək hakimiyyətə gələn
ümummilli lider  Heydər Əliyev Azərbaycanın
müqəddəratının həll olunduğu təhlükəli və
mürəkkəb məqamlarda xalqın köməyinə çat-
mış, ona dayaq olmuş, zamanın ağır məngə-
nəsindən onu xilas etmişdir. Azərbaycanda
dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilib zəngin-
ləşdirilməsi, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi,
onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin
dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəli-
ləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması
məhz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin  titanik
fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.
    Müstəqil Azərbaycanın yaradılması, inkişafı
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. XX əsrin 60-cı illərində Azər -
baycan hərtərəfli böhran ke çirən respublika
kimi qəbul edi lirdi. Lakin dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyev be lə bir zamanda Azərbay ca -
nın rəhbəri seçilməklə ölkəni cid di böhran
keçirən respub li ka dan sürətlə inkişaf edən
bir res publikaya çevirmişdir. Ulu öndərin res -
pub likaya rəhbərlik etməyə baş ladığı ilk gün-
lərdən Azər bay can mədəniyyəti nümunə -
lərinin dünyaya tanıdılması, Azər  baycan dilinin
qorunması, milli-mənəvi dəyərlərimizin mü -
hafizəsi işi sistemli xarakter almış, bütün
bunlar milli ruhun, özünüdərkin yüksəlişi,
xalqın tarixi yaddaşının özünə qa yı dışı, müs-
təqil dövlətçilik ide ya la rının gerçəkləşməsi
üçün əsas lı zəmin yaratmışdır.
    Bu da bir həqiqətdir ki, Azərbaycan və
Heydər Əliyev adları həmişə qoşa səslənəcək.
Çünki müs təqil Azərbaycan Respublikası
xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin şah
əsəridir. Azərbaycanlı olmağı ilə daim fəxr
edən ulu öndərimizin keç diyi mənalı ömür
yolu, xalqının yo lun da gös tər diyi misilsiz
xidmətlər gə lə cək nəsillər üçün əsl örnəkdir.
Bu gün görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan dövləti
etibarlı əllərdədir. Ulu öndərimizin müəyyən -
ləş dir diyi yol, strategiya uğurla davam et -
dirilir. Bu kursun layiqli davamçısı Pre zident
cənab  İlham Əliyev ümummilli lide rimizin
ideyalarına sadiq qalaraq Azər baycanı günü-
gündən uğurlu sabaha, xoşbəxt gələ cə yə qo-
vuşdurur. Onun rəhbərliyi ilə qəbul olunmuş
mühüm dövlət proqramları uğurla reallaşdırılır,
yeni-yeni nailiyyətlər qa   zanılır. 
    2003-cü il oktyabrın 1-də xalqına ünvan-
ladığı Müraciətdə “... mənim hələ tamam-
lanmamış çox perspektivli planlarım var”
yazan ulu öndərimiz həyatının mənası olan
Azərbaycan qarşısında son xidmətini də gös-
tərmiş,  bu planları həyata keçirmək qüdrətində
olan siyasi varisi barədə demişdir: “İlham
Əliyev yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli,

müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını
gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəx-
siyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, İlham Əliyev
bundan sonra da xalqımızın ən layiqli öv-
ladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azər-
baycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın fi-
ravanlığı yolunda çox işlər görəcəkdir. İna-
nıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər
bəsləyirəm”.
    2003-cü ilin prezident seçkilərində yek-
dilliklə ölkə başçısı seçilən cənab İlham
Əliyev andiçmə mərasimində Azərbaycanın
inkişafı üçün ölkədə Heydər Əliyev yolunun
davam etdirilməsinin vacibliyini bildirərək
bəyan etmişdir ki: “Azərbaycan xalqı Heydər
Əliyev siyasətinə səs veribdir. Sülhə, əmin-
amanlığa, tərəqqiyə, inkişafa, quruculuğa,
sabitliyə səs veribdir. Bu siyasətə Azərbay-
canda alternativ yoxdur. Mən Azərbaycanın
xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki,
ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək,
daha da güclənəcəkdir. Ölkəmiz müasir döv-
lətə çevriləcəkdir. Ancaq bütün bunları
həyata keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli
dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası ölkədə
Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir.
Mən Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu
siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu yoldan
dönməyəcəyəm, Heydər Əliyev siyasətini da-
vam etdirəcəyəm”. 
    Ulu öndərimizin əsasını qoyduğu inkişaf
strategiyasını uğurla davam etdirən cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin
inkişafı daha da sürətlənmiş, yeni-yeni uğurlara
imza atılmışdır. Əldə olunan nailiyyətlər, qısa
müddətdə Azərbaycanın keçid dövrünü ya-
şayan ölkədən inkişaf edən ölkələr sırasına
çıxarılması Heydər Əliyev yoluna sədaqətin
nəticəsidir. Dövlət başçısı ölkəyə rəhbərlik
etdiyi  dövr ərzində im za ladığı fərman və sə -
rən camlarla, qəbul etdiyi praqmatik qə rar -
larla ölkəmizin dinamik yük sə lişini təmin et-
mişdir. Bu gün Azərbaycan Prezidentinin rəh-
bərliyi ilə görülən işlər, əldə olunan uğurlu
nəti cə lər hələ ötən əsrin 90-cı illərinin or ta -
larından ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərə-
findən başlanmış çoxşaxəli islahat lar kursunun
məntiqi davamıdır.
    Ümummilli liderin ciddi elmi təməllərə
söykənən inkişaf strategiyasını inamla davam

etdirən  ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyev qısa
müddətdə Azərbaycanı Cənubi Qafqaz re-
gionunun ən sürətlə inkişaf edən, sabit və
qüdrətli dövlətinə çevirmişdir. Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən aparılan sosial-iqtisadi
siyasət nəticəsində qazanılmış uğurlar daha
da möhkəmləndirilmiş, makroiqtisadi sabitlik
qorunub saxlanılmış, regionların inkişafı
sürətləndirilmiş, əhalinin rifah halı xeyli
yaxşılaşdırılmışdır.
    Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin
dünyanın aparıcı tədqiqat mərkəzləri tərəfindən
nüfuzlu lider elan olunması onun Azərbaycan
naminə fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir. Ölkə
başçısı bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən “İlin adamı” elan olunmuş, ona
müxtəlif ölkə lərin ali mükafatları təqdim edil-
mişdir. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev fəaliyyətini milli mənafeyə uyğun
quran siyasi lider, dünya miqyasında qəbul
olunan siyasətçidir. Bu səbəbdəndir ki, Azər-
baycan beynəlxalq aləmdə söz sahibidir. Əksər
ölkələr tərəfindən Azərbaycanın uğurları dəs-
təklənir, ölkəmiz getdikcə dünyada daha möh-
kəm mövqeyə sahib olur, onun beynəlxalq
nüfuzu möhkəmlənir. Azərbaycanın 155 ölkə -
nin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilməsi dövlət başçısının
həyata keçirdiyi siyasətin daha bir böyük
uğurudur. 
    “Biz müstəqil dövlətik, öz taleyimizi özü-
müz həll edirik”– Prezident İlham Əliyevin
bu fikri atılan hər bir addımın əsasında ölkənin
uğurlu gələcəyinin dayandığını göstərir. Bu
addımlar Azərbaycanın parlaq gələcəyini

təmin etmişdir. Cənab İlham Əliyevin xalqı-
mıza verdiyi söz müasir Azərbaycanın inki-
şafına, tərəqqisinə yönələn fəaliyyətin kon-
sepsiyasına çevrilmişdir. Onun dövlət başçısı
olduğu 10 il Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə
böyük inkişafla, ölkəmizin bölgədə və dünyada
mövqelərini gücləndirməsi ilə müşayiət olun-
muşdur. Müstəqilliyimizin və ideoloji dayaq-
larımızın daha da möhkəmləndirilməsinin,
vətəndaş həmrəyliyinin bərqərar olmasının
təməlində isə Azərbaycan dövlətinin milli
maraqlarının qorunması dayanır. Ölkə başçısı
öz çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdır ki,
Azərbaycanın qazandığı bütün uğurlar müs-
təqilliyimizin bəhrəsidir, dövlət müstəqilli-
yimiz möhkəmləndirildikcə ölkəmiz daha
qüdrətli dövlətə çevrilir: “Müstəqillik bizim
üçün ən böyük sərvətdir, ən böyük dəyərdir.
Bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında,
müstəqil ölkədir, biz həm daxildə, həm də
xaricdə müstəqil siyasət aparırıq. Bizim si-
yasətimiz Azərbaycan xalqının maraqlarına
xidmət göstərir. Azərbaycan xalqının ma-
raqlarının qorunması, Azərbaycan dövlətinin
möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi mənim
üçün və bilirəm ki, hər bir Azərbaycan və-
təndaşı üçün ən başlıca vəzifədir, ən başlıca
məqsəddir”. 
    “Mən bütün Azərbaycan xalqının, hər
bir Azərbaycan vətəndaşının Prezi den ti -
yəm”, – deyən cənab İlham Əliyev ulu
öndərin dövlətçilik ir si nə necə sadiq olduğunu
daim nü mayiş etdirir. Bu illər ərzində Azər-
baycan cə miyyətində qəti olaraq belə rəy for -
malaşmışdır ki, Prezident İlham Əliyev ulu
öndər Heydər Əliyev siyasi kursu nun müəy-
yənləşdirdiyi prioritetlərin va risliyini təmin
edə biləcək alternativsiz liderdir.
    “Əsl siyasət konkret, real iş gör mək dən

ibarətdir” devizini rəhbər tutan öl kə başçısı
cənab İlham Əliyevin insanların son suz mə-
həbbət və ehtiramını qazanması da çox təbiidir.
Prezidentə bəslənilən bu mə həbbət və ehtiram
muxtar respublika əha lisinin də xoş ovqatında
qabarıq gö rünür. Dövlət başçısının Azərbay-
canın bu qə dim diyarına etdiyi hər səfər,
sözün hə qi qi mənasında, naxçıvanlıların əsl
bay ra mına çevrilir. Ölkə rəhbəri 2004-cü ildən
bəri 10 dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
səfərdə olmuş, elm, təhsil və mədəniyyət, id-
man, səhiyyə və sosial təminat, energetika,
meliorasiya, yol tikintisi və sahibkarlıq, eləcə
də hərbi quruculuq sahələrini əhatə edən 70-ə
yaxın obyektin açılışında iştirak etmişdir.
    Görülən tədbirlər, tikilən obyektlər ölkə-
mizin iqtisadi qüdrətinin əyani təzahürüdür.
Blokadanın çətinliklərinə baxmayaraq, muxtar
respublikada böyük quruculuq proqramı ger-
çəkləşdirilmiş, Naxçıvan yeni inkişaf mərhə-
ləsinə qədəm qoymuş, bütün sahələrdə mühüm
nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 
    Muxtar respublikamızı bürüyən misil siz
quruculuq işləri, əhalinin fasiləsiz ola raq elek-
trik enerjisi və mavi yanacaqla tə min olunması,
eləcə də səhiyyə, təhsil, mə dəniyyət və digər
sahələrdə həyata ke çirilən uğurlu tədbirlər
ulu öndər Heydər Əliyevin yoluna sədaqətin
bəhrəsidir. Çünki ulu öndərə və onun siyasi
xəttinə daim yüksək sədaqət göstərən naxçı-
vanlılar qurmağı, yaratmağı özlərinin həyat
amalına çevirmişlər. Muxtar respublikamızda
aparılan quruculuq işlərini yüksək qiymət-
ləndirən dövlət başçısı demişdir: “Burada
hər bir sahədə gözəl inkişaf vardır... Hər

tərəf göz oxşayır, hər tərəfdə böyük zövqlə
binalar tikilir. Bütün bu işlər onu göstərir
ki, bu işləri görən insanlar doğma xalqına,
doğma diyarına qəlbən bağlıdırlar. Əsas mə-
sələ Vətən sevgisidir. İqtisadi imkanlar böyük
də ola bilər, o qədər böyük olmaya da bilər.
Amma əgər Vətən sevgisi varsa, məhdud iq-
tisadi imkanlarla da çox iş görmək olar.
Mən çox şadam ki, naxçıvanlıların Vətənə
bağlılığı həmişə olduğu kimi, çox yüksək
səviyyədədir”.
    Ölkəmizdə həyata ke çi rilən iqtisadi isla-
hatlar kursunu uğur la davam etdirərək dövrün
tələb lə rinə uyğun yeni çalarlarla zənginləş -
di rən cənab İlham Əliyev ötən prezident seç -
kiləri ərəfəsində verdiyi bütün vədləri bö yük
səylə, ardıcıl və sistemli şəkildə ye rinə yetir-
mişdir. Azərbaycanın sosial-iqti sadi yüksəlişi
bu gün, ilk növbədə, insanların gündəlik hə-
yatında özünü qa barıq büruzə verir. Azərbaycan
Pre zidentinin yürütdüyü siya sətin məqsəd-
yönlülüyü, ardıcıllığı, ob yektiv gerçəkliyə
adekvatlığı, bu siya sətin ölkənin milli məna-
felərini əks etdir məsi respublikanın hər bir
vətəndaşında gələcəyə böyük inam və əminlik
yaradır. Ölkənin davamlı və sabit tərəq qisini
tə min edərək inanılmaz uğurlara imza atan
cənab İlham Əliyev Azər bay canı sürətli inkişaf
magistralına çıxar mışdır. Bütün bu proseslərdə
Azər bay can Prezidentinə ən bö yük dəstək
xalq dan, öz taleyini cənab İlham Əliyevə
etibar et miş Azərbaycan və tən daşlarından
gəlir. Azərbaycan xalqı dövlət başçısı cənab
İlham Əliyevi intibahın, siyasi sa bitliyin,
əmin-amanlığın və sülhün qarantı hesab edir,
ona tam güvənir. Çünki xalq öz həyatında,
taleyində baş vermiş böyük dəyişiklikləri,
bizi Azərbaycanın parlaq sabahına yaxınlaş-
dıran siyasi kursun alter na tivsizliyini yaxşı
başa düşür.

Dünəninə, bu  gü nünə və sabahına biganə olmayan müdrik xalqımız cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi al t ın da daha böyük uğurlara imza atacağına, bir sıra taleyüklü

məsələlərin həllinə tez bir zamanda nail olacağına ürəkdən inanır. Hər bir azərbaycanlı dərk
edir ki, qüdrətli Azərbaycanın qurulması üçün Prezident İlham Əliyevin liderliyi altında
xalqımızı hələ çox uğurlar gözləyir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab  Vasif Talıbovun  dediyi kimi : “Bu gün möhtərəm Heydər Əliyevin izləri onun şah
əsəri olan müstəqil, qüdrətli Azərbaycanın hər yerində görünür. Heydər Əliyev yolu ilə
gedərək gündən-günə inkişaf edən, tərəqqiyə qovuşan Azərbaycanda əldə olunan bütün
nailiyyətlərdə Heydər Əliyevin işi və əməlləri yaşayır. Zaman keçdikcə bu nailiyyətlər
daha da artır. Çünki bu yolu Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli yetirməsi olan
hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev davam etdirir”.

Qızıltac ŞAHBAZOVA
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi

Hər bir xalqı dünyada tanıdan onun istedadlı alimləri, mütəfəkkirləri, mədəniyyət
xadimləri ilə yanaşı, əbədiyaşarlıq hüququ qazanmış tarixi şəxsiyyətləridir.

Siyasət elmi, bəlkə də, bütün elmlərin hamısından mürəkkəb olduğu üçün nüfuzlu
siyasətçi bütün elm sahələrinin əsaslarını bilməklə yanaşı, həm də uzaqgörənliyə,
müdrikliyə, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinə, siyasi lider olmaq bacarığına, güclü in-
tuisiyaya, bütövlükdə, fitri istedada malik olmalıdır. Dahilik səviyyəsinə çatmış tarixi
simalar, əslində, Tanrının seçilmiş insanlarıdır. Azərbaycan xalqı da öz tarixində hər
dövr üçün böyük tarixi şəxsiyyətlər yetirə bilmişdir. Xalqımız XX əsrdə Azərbaycanı
bütün dünyada tanıtdıran və dünya xalqları içərisində özünə layiq yer tutmasına nail
olan ümummilli lider Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyət yetişdirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV: Bu
gün möhtərəm Heydər Əliyevin izləri onun şah əsəri olan müstəqil, qüdrətli
Azərbaycanın hər yerində görünür. Heydər Əliyev yolu ilə gedərək gündən-
günə inkişaf edən, tərəqqiyə qovuşan Azərbaycanda əldə olunan bütün nailiy-
yətlərdə Heydər Əliyevin işi və əməlləri yaşayır. Zaman keçdikcə bu nailiyyətlər
daha da artır. Çünki bu yolu Heydər Əliyev məktəbinin ən layiqli yetirməsi
olan hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyev davam etdirir.

Azərbaycanın müasir tarixinin 
şanlı səhifələri yazılır 
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    Ulu öndərin adını daşıyan mək-
təbdə fəaliyyət göstərmək qürur-
verici olduğu qədər də məsuliy-
yətlidir. Çünki bu təhsil ocağının
qarşısında ölkəmizdə təhsilə gös-
tərilən dövlət qayğısının reallığa
çevrilməsində öncül olmaq, əldə
etdiyi nəticələrlə digərlərinə nü-
munə olmaq vəzifəsi qoyulmuşdur.
Heydər Əliyev adına tam orta mək-
təb uğurlu nəticələri ilə həmişə ön
sıralarda olmuşdur. Bunu hər il ol-
duğu kimi, bu il də məktəbin mə-
zunlarının ürəkaçan nəticələri əsa-
sında deyə bilirik. 
    Heydər Əliyev məktəbinin uğur-
larının əsasında bu təhsil ocağında
təhsilə kompleks yanaşılması, pe-
daqoji kollektivin müasir təhsil
sistemi qarşısında qoyulmuş tə-
ləbləri dərindən mənimsəməsi du-
rur. Göstərilən qayğıya cavab ola-
raq müəllimlər keçilən dərslərin
keyfiyyətinə diqqətlə yanaşır, şa-
girdlərin fənləri yeni tədris me-
todları əsasında mənimsəmələrinə
çalışırlar. Müəllimlərimiz daim öz
biliklərini artırmağı bir vəzifə kimi
görür, pedaqoji və metodik təcrü-
bələrinin genişlənməsinə səy gös-
tərirlər. Məktəbin müəllimləri xa-
rici ölkələrdə keçirilən kurslarda,
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko-
missiyasının təşkil etdiyi seminar-
larda iştirak edir, məktəbdə hazır-
lanan elektron tədris vəsaitləri
kompakt disklər şəklində muxtar
respublikanın digər məktəblərinə
göndərilir. Tədris prosesində ən
yeni texnologiyalarla dərslər ke-
çilməsi şagirdlərin gələcək müs-
təqil fəaliyyətlərində müasir dövrün
tələblərinə daha tez uyğunlaşma-
sına indidən zəmin yaradır.
    Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi
gənclərdir. Gələcəyimiz olan gənc -
lərdə dövlətə, xalqa, milli dəyərlərə
olan sevgi və ehtiramı formalaş-
dırmaq isə hər birimizin borcudur.
Bu mühüm məsələdə ümummilli
liderin adını daşıyan məktəbin də
üzərinə böyük vəzifə düşür. Təkcə
məktəbimizdə təhsil alan şagird-
lərin deyil, bütövlükdə, gənc nəslin
bu ruhda tərbiyə olunması müstəqil
Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə
yönəlmiş vacib dövlətçilik xid-
mətidir. Bu mənada ulu öndərin
bizə miras qoyduğu müstəqil Azər-
baycanı dünyanın qüdrətli döv-
lətləri arasında görmək və buna
nail olmağın yalnız elm və təh-
sildən keçdiyini yaxşı dərk edirik.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin irsini bütün incəlikləri

ilə gənclərə aşılamaq, onun kimi
yaşamaq, onun kimi mübariz olub
xalqına əzmlə xidmət etməyi öy-
rətmək bu gün ən ümdə vəzifə-
mizdir. Muxtar respublikamızın
ictimai işlərində fəal iştirak edən
məktəb kollektivi ulu öndərin si-
yasi fəaliyyətinin, Azərbaycançılıq
ideyalarının fəal təbliğatçısı kimi
üzərinə düşən vəzifəni yaxşı bilir.
Bu, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının qabaqcıl təhsil ocağı kimi
Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbin, bütövlükdə, cəmiyyə-
timiz qarşısında yerinə yetirdiyi
ən böyük missiyadır. 
    Hər bir müəllimin, hər bir təhsil
ocağının uğurlu fəaliyyəti qəbulun
səviyyəsi, yetirdiyi intellektli gənc -
lərlə ölçülür. Artıq bir neçə ildir ki,
ölkəmizin ən qabaqcıl təhsil müəs-
sisələri arasında yer tutan məktəbi-
mizin məzunları bu il keçirilmiş
qəbul imtahanlarında da yüksək nə-
ticələr göstərmişlər. Bu il məktəbdən
məzun olmuş 45 nəfərdən 43 nəfə-
rinin ölkəmizin və Türkiyə Res-
publikasının nüfuzlu ali məktəblə-
rinə qəbul olunması bütün kollektivi
sevindirmişdir. Bu məzunlardan 10
nəfərinin 500-dən, onlardan 3 nə-
fərinin 600 baldan yuxarı nəticə
göstərməsini xüsusilə qeyd etmək
lazımdır. 
    Hər il olduğu kimi, bu il də
məktəbimizin uğurları yüksək qiy-
mətləndirilmişdir. 2012-2013-cü
tədris ilində ümumtəhsil məktəb-
lərini bitirmiş və ali məktəblərə
qəbul imtahanlarında yüksək nəticə
göstərmiş tələbələrlə bu il avqustun
20-də keçirilən görüşdə Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbin
10 nəfər məzunu iştirak etmişdir.
Bu görüşdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin
gənc lərə xitabən dediyi “Ölkəmizin
rifahı üçün çalışmalı, müstəqil
dövlətimizə, Vətənimizə və xalqı-
mıza layiq mütəxəssislər kimi ye-
tişməli, daim azərbaycanlı olma-
ğınızla fəxr etməlisiniz” sözləri
ölkəmizdə insan resurslarının for-
malaşdırılması istiqamətində hə-
yata keçirilən dövlət siyasətinə
muxtar respublikamızda verilən
önəmin dərin mənalı ifadəsi və
uğurlu təhsillə gələcəyə doğru
addım lamağın yoludur. Çünki bu
yol ulu öndər Heydər Əliyevin
nümunəsində Azərbaycan naminə
fədakarlıqla çalışmağın yoludur.

Şəlalə CABBAROVA
Heydər Əliyev adına

tam orta məktəbin müəllimi

    Ötən illərdə görülən işlərin miq-
yasına və nəticəsinə nəzər salsaq,
tam əminliklə demək olar ki, ölkə-
mizdə, eləcə də muxtar respublikada
mədəniyyət və turizm siyasəti böyük
uğurla həyata keçirilir. Bu siyasətin
gələcəkdə daha böyük nailiyyətlər
qazanması üçün hər bir bölgəmizdə
infrastruktur da daxil olmaqla, nə-
həng potensial var. Ötən günlərdə
bu sahədə Şahbuz rayonunda gö-
rülən işlərlə bağlı məlumat almaq
üçün Şahbuz Rayon Mədəniyyət
və Turizm Şöbəsində olduq. 

Şöbənin müdiri Sabiq İmanovla
söhbətimiz zamanı bildirdi ki, ra-
yonda 16  mədəniyyət evi, 10 klub,
25 filialı olan Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi, Uşaq Kitabxa-
nası, iki Uşaq Musiqi Məktəbi,  Ta-
rix-Diyarşünaslıq Muzeyi, bir ki-
noteatr fəaliyyət göstərir. Hər il ol-
duğu kimi, cari ildə də rayonda bir
sıra mədəni-kütləvi tədbirlər, xatirə
gecələri, teatr tamaşaları, konsertlər,
konfranslar, disputlar təşkil olunub,
sərgilər, müsabiqələr keçirilib. Bun-
dan başqa, ötən müddət ərzində
yaradıcı şəxslərlə məqsədyönlü iş
aparılıb, onların problemlərinə diq-
qət yetirilib, əhalinin asudə vaxtının
səmərəli təşkili, gənc nəslin vətən-
pərvər ruhda yetişdirilməsi istiqa-
mətində müxtəlif tədbirlər təşkil
edilib. Mədəniyyət və Turizm Şö-
bəsinin əməkdaşları tərəfindən ra-
yonda mədəniyyət və turizm sahə-
lərinin inkişafının əsas istiqamət-
lərinin kompleks təhlili, proqnoz-
laşdırılması işi aparılıb. Mədəniyyət
və turizm sahəsində fəaliyyət gös-
tərən müəssisə və təşkilatların –
muzeylərin, kitabxanaların fond-
larını zənginləşdirmək və kom-
plektləşdirmək məqsədilə müvafiq
işlər həyata keçirilib. 
    Uşaq Musiqi məktəblərində, mə-
dəniyyət evləri və klublarda, kitab-
xanalarda və muzeydə,  kinoteatrda,
tarix-memarlıq abidələri və qoruq-
larda, mədəniyyət və istirahət park-
larında mədəni-kütləvi tədbirlərin
təşkili, əhalinin bu tədbirlərdə kütləvi
şəkildə iştirakı təmin olunur. Əla-
mətdar günlər və bayramlarda  mux-
tar respublikanın incəsənət adamları
rayona dəvət olunur, rayon Mədə-
niyyət Evinin ansamblının iştirakı
ilə rəngarəng konsert proqramları
təşkil edilir. 
    Şahbuz şəhərində müasir üslubda
inşa olunan və ya yenidən qurulan
obyektlər çoxdur. “28 May” küçə-
sində inşa olunan ikimərtəbəli ki-
tabxana binası da yeni quruculuq
ərməğanlarındandır. Hazırda kitab-
xanada 23 min 550 kitab var. Ki-
tabxananın əməkdaşı Əlvan Orucova
kitabxanada keçiri lən rəngarəng
tədbirlərdən danışdı. Dedi ki, əla-
mətdar və tarixi günlərlə bağlı ke-
çirilən tədbirlər, kitab müzakirələri,
yazıçı və şairlərlə, müharibə vete-
ranları ilə görüşlər gənc lərin ürə-
yincə olur. Buna görə də onlar ki-
tabxanalarla sıx əlaqə saxlayırlar.
Xüsusilə ziyalılarla görüşlər, kitab
müzakirələri, vətənpərvərlik möv-
zusunda diskussiyalar böyük ma-
raqla qarşılanır.  
    Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sis-
teminin direktoru Xəqani Quliyev
deyir ki, 15 il bundan əvvəl kitabxana
xidmətindən söz açmağa belə dəy-
məzdi. Ancaq indi artıq kəndlərin

əksəriyyətində rayonun mədəniyyət
ocaqları, eləcə də kitabxanaları üçün
hərtərəfli iş şəraiti yaradılıb. Həmin
obyektlər müasir istilik sistemi ilə
təmin olunduğundan xidmət təşki-
latlarının üzərinə düşən texniki işlər
də azalıb. Bu da yerlərdə kitabxa-
naçılıq işinin daha keyfiyyətlə qu-
rulmasına, xidmətin səviyyəsini yük-
səltməyə imkan verir.  Misal üçün
götürək, Şahbuz Rayon Mərkəzləş-
dirilmiş Kitabxana Sistemini.
2007-ci ilə qədər bu mədəniyyət
müəssisəsi köhnə, yararsız və darısqal
binada yerləşirdi. Elə ki yeni bina
inşa olundu, onda kitabxana kollek-
tivinin daha yaxşı işləmək həvəsi də
artdı. İndi hamı həvəslə çalışır, oxu-
cular isə yaradılan şəraitə görə döv-
lətimizə minnətdarlıq edirlər. Rayonda
fəaliyyət göstərən Uşaq Kitabxanası
tərəfindən isə uşaqların mütaliəyə
maraq göstərmələri üçün səyyar sər-
gilər, ədəbi-bədii gecələr təşkil edilir,
dünya, eləcə də Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatı nümunələrinin yetişməkdə
olan nəslə tanıdılması istiqamətində
müvafiq işlər görülür. 
    Minlərlə eksponatın mühafizə
edildiyi Şahbuz Rayon Tarix-Di-
yarşünaslıq Muzeyi tərəfindən rayon
ərazisində fəaliyyət göstərən orta
məktəblərdə bir sıra mədəni-kütləvi
tədbirlər həyata keçirilib, məktəb-
lilərin muzeyə cəlb olunması sahə-
sində fəal iş aparılıb.  Muzey əmək-
daşları məktəblərdə səyyar sərgilər
təşkil edir, Şahbuzun tarixi ilə bağlı
mühazirələr oxuyurlar. 
    Ucqar dağ rayonunun mərkəzin-
də aparılan quruculuq tədbirlərindən
digər mədəniyyət obyektlərinə də
pay düşüb. “Araz” kinoteatrında
yaradılan şərait bu baxımdan diqqət
çəkir. Burada gənclərin asudə vaxt-
larının səmərəli təşkili üçün maraqlı
və rəngarəng tədbirlər keçirilir. 
    Milli teatrımızın formalaşma-
sında və inkişafında müstəsna rolu
olan xalq teatrları bu gün ölkəmizin
digər regionları kimi, muxtar res-
publikada da geniş fəaliyyət göstə-
rirlər. 2011-ci ildə Şahbuz rayonunda
da xalq teatrı yaradılıb, ilkin mər-
hələdə hazırkı vəziyyət, qarşıya çı-
xacaq problemlər əsas müzakirə
mövzusu olub. Onu da qeyd etmək
yerinə düşər ki, rayonda yaradılan
xalq teatrına mədəniyyət qurumları
ilə bərabər, rayon İcra Hakimiyyəti
tərəfindən hərtərəfli dəstək göstə-
rilib. Ötən müddətdə teatrın kol-

lektivi günün nəbzini tutan  bir sıra
tamaşalarla teatrsevərlərin görüşünə
gəlib. Bu həftənin cümə günü Zül-
füqar Hacıbəyovun “Evli ikən su-
bay” tamaşası  xalq teatrı tərəfindən
teatrsevərlərə təqdim ediləcək. Ma-
raqlı burasıdır ki, teatrın kollektivi
musiqili komediya janrına üstünlük
verir və çətin də olsa, bu vəzifənin
öhdəsindən layiqincə gəlir. 

     Xalq teatrları təkcə sənət adam-
ları deyil, eyni zamanda tamaşaçı
da yetişdirir. Bu teatrlar məktəbdir,
maarifləndirmə məkanıdır. Şahbuz
Rayon Xalq Teatrının aktyorlarından
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar mədəniyyət işçisi Çingiz
Haqverdiyev deyir ki, vaxtı ilə xalq
teatrlarından çıxan sənətkarlar bu
gün tanınmış aktyorlar, rejissorlar,
səhnədə öz sözünü demiş insanlardır.
Gənc aktyorlarımızdan bəziləri isə
xalq teatrlarının varlığından belə,
xəbərsizdirlər. Bilmirlər ki, peşəkar
səhnəyə gedən yol bu teatrlardan
keçir. Məqsədimiz rayonun istedadlı
gənclərini bu teatrlara cəlb etməkdir.
Ötən müddət ərzində buna qismən
də olsa, nail ola bilmişik. Sevindirici
haldır ki, rayonun kəndlərində is-
tedadlı gənclər, gələcəyin aktyorları
var. Onları bu işdən kənarda qoymaq
olmaz. Bu gənclərin, ümumilikdə,
teatrlarımıza yeni nəfəs gətirəcə-
yindən əminəm. Bizə bu gün hər-
tərəfli  şərait yaradılıb və biz də
gənclərə şərait yaratmalı, xalq te-
atrını yaşatmalıyıq.
     Şahbuz rayonu istər tarixi-me-
marlıq, istərsə də bənzərsiz təbiət
abidələri ilə zəngin bir bölgəmizdir.
Bu da rayonun turizm baxımından
əhəmiyyətini daha da artırır.  Muxtar
respublikanın ən ucqar dağlıq rayonu
sayılan bu bölgənin ərazisi yaşı min -
illiklərlə ölçülən tarixi-memarlıq abi-
dələri və yaşayış məskənləri ilə zən-
gindir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ərazisindəki tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması
və pasportlaşdırılması işinin təşkili
haqqında” Sərəncamı, bütünlükdə,
abidələrin qorunmasını elmi əsaslarla
təşkil etməyə imkan verib. Şahbuz
rayonu ərazisində Eneolit, Tunc, Də-
mir dövrlərinə, Antik dövrə və orta
əsrlərə aid yaşayış yerləri qeydə
alınıb və öyrənilib. 
    Rayonda aparılan yenidənqurma,
quruculuq və abadlıq tədbirləri nə-
ticəsində yaraşıqlı, milli və müasir
arxitektura üslubunda binalar inşa
olunub, qədimliyi özündə qoruyub
saxlayan abidələr bərpa edilib, yeni
yollar, körpülər salınıb, kəndlər abad-
laşdırılıb. Bütün bu görülən işlər isə
rayonun turizm potensialını artırıb.
Ağbulaq kəndində bu il istirahət
mərkəzinin istifadəyə verilməsi tu-
rizm baxımından rayon üçün əla-
mətdar hadisələrdəndir. 

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin kökləri çox-çox qədim
zamanlara gedib çıxır. Bu gün Azərbaycan öz mədəniyyəti,

incəsənəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə dünyada tanınır. XX əsrdə isə
xalqımızın mədəni həyatında yeni bir dövr başlanmışdır. Bu, ulu
öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bir dövrdür. Ümummilli
liderimiz deyirdi ki, “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır
və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən
yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir”. Məhz ona görə də ulu öndər
hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin
inkişafını həmişə diqqət mərkəzində saxlayıb.

Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğini həmişə diqqət mərkəzində
saxlayan ulu öndərimizin hakimiyyəti illərində ölkəmizdə, eləcə
də muxtar respublikamızda çox mühüm tədbirlər reallaşdırılıb.
Bu tədbirlər  hazırda da davam etdirilir, bu sahədə məqsədyönlü
işlər görülür. Bu işlərin parlaq təzahürlərini indi muxtar respub-
likamızın hər bir bölgəsində, eləcə də Şahbuz rayonunda bütün
sahələrdə görmək olar.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Heydər Əliyev adına tam 
orta məktəb

uğurlu təhsillə gələcəyə doğru

Məktəb! Tarixin bütün zamanlarında insanların ömür
yoluna işıq saçan məbəd, cəmiyyətin hərtərəfli inkişaf

və tərəqqisinin başlandığı ünvan. Məktəb gənclərin fidan arzu-
larının ilk çiçək açdığı nur bağçası, övladının gələcəyini müəllimlərə
əmanət etmiş ata-anaların ümidgahı, “Ata yurdu”, “Ana dili”,
“Gözəl Azərbaycan” kəlmələrini uşaq dünyasında əbədiləşdirən
müqəddəs məkandır. 

İnsan həyatı o zaman mənalı olur ki, o, xalqın xoşbəxtliyinə,
ölkənin işıqlı gələcəyinə həsr edilir. Yüksək dünyagörüşünə,

dərin elmə və mədəni səviyyəyə malik olmadan isə bu, mümkün
deyil. Təhsilli gənclər öz ölkəsinə, xalqına faydalı olmağı, fədakar
xidmətlər göstərməyi qarşısına məqsəd qoyur. Gələcəkdə müstəqil
Azərbaycanın qurucularının, xalqımızın ümummilli liderinin
layiqli davamçılarının yetişdirildiyi Heydər Əliyev adına tam
orta məktəb də həyata hazırladığı belə gənclərlə ölkəmizin təhsil
məkanında öz yeri olan qabaqcıl təhsil ocaqlarından biridir. 
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TURAL SƏFƏROV

 Hər bir müəssisədə
yanğın təhlükəsizliyi
tədbirlərinin düzgün hə-
yata keçirilməsi, qaz və
elektrik təsərrüfatının
mövcud olduğu sahə-
lərdə texniki təhlükə-
sizlik və yanğın təhlü-
kəsizliyi qaydalarına
əməl olunması qarşıda
duran mühüm vəzifə-
lərdən biridir. 

    Xüsusilə təhsil müəssi-
sələrində iş günü və dərslər
qurtardıqdan sonra gecə işıq-
landırma qurğuları istisna
olmaqla, bütün elektrik qurğu

və cihazlarının dövriyyədən
ayrılması, mövcud yanğın-
söndürmə qurğularının və
vasitələrinin daimi istifadə
üçün yararlı vəziyyətdə sax-
lanması ilə bağlı işçi kol-
lektivləri ilə mütəmadi gö-
rüşlər keçirilir, maarifləndirici
söhbətlər aparılır.
    Yeni tədris ilinin başlan-
ması ilə əlaqədar olaraq,
Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi tərəfindən Naxçıvan
şəhərindəki ali və tam orta

təhsil, həmçinin məktəbə-
qədər tərbiyə müəssisələrinə
yanğından mühafizə məq-
sədilə baxışlar keçirilib. Ba-
xışlar zamanı binalarda
mövcud olan yanğınsöndür-
mə vasitələrinin, daxili yan-
ğın su kranlarının və od-
söndürücü balonların vəziy-
yəti yoxlanılıb, onların isti-
fadə və tətbiqi qaydaları
praktik olaraq təhkim olun-
muş cavabdeh şəxslərə izah
edilərək maarifləndirici söh-
bətlər aparılıb.

    Təhsil müəssisələrində
müəllim və texniki işçilərlə
aparılan maarifləndirmə iş-
ləri zamanı Naxçıvan Muxtar
Respublikası Fövqəladə Hal-
lar Nazirliyinin “112” qaynar
telefon xəttinin və Dövlət
Yanğın Təhlükəsizliyi şöbə-
lərinin “101” xidmətinin
fəaliyyətləri haqqında ətraflı
məlumat verilib.

Mirtaleh SEYİDOV
Naxçıvan Muxtar

Respublikası Fövqəladə

Hallar Nazirliyinin əməkdaşı

Yanğından mühafizə məqsədilə baxışlar keçirilir Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının musiqi kollektivlərinin
qardaş Türkiyə Respublikasında keçirilən müxtəlif festival-
larda iştirakı artıq ənənəyə çevrilmişdir. Musiqi kollektivlərinin
İzmir, Qars, İqdır, Ərdahan və başqa bölgələrdə çıxışları
rəğbətlə qarşılanmışdır. 

    Sentyabr ayının 13-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası 15 nə-
fərdən ibarət heyətlə növbəti dəfə Türkiyənin paytaxtı Ankarada
keçiriləcək X Beynəlxalq Anadolu Musiqi və Sənət Festivalında
iştirak etmək üçün qardaş ölkəyə yola düşəcək. Festivalda filar-
moniyanın musiqi kollektivinin ifasında instrumental musiqi,
xalq mahnı və rəqsləri, Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları
səsləndiriləcəkdir. 

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası
festivalda iştirak edəcək

Hörmətli seçicilər!
    Müşahidə respublikanın bütün əra-
zisində, bir seçki dairəsinin ərazisində,
habelə müvafiq seçki komissiyalarının
iclaslarını xüsusi icazə əsasında müşahidə
etməklə aparıla bilər.
    Azərbaycan Respublikasının bütün
ərazisində müşahidə aparmaq niyyə-
tində olan aktiv seçki hüququna malik
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
seçkilərin elan edildiyi gündən başla-
yaraq seçkilərin keçirilməsinə 10 gün
qalanadək Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Seçki Komissiyasınа bu ba-
rədə ərizə təqdim edə bilər. Hər bir
ərizəyə dair qərar onun verildiyi ta-
rixdən başlayaraq 3 gün müddətində
qəbul edilməlidir.

    Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən
müşahidənin keçirilməsinə icazə veril-
mədikdə həmin vətəndaşın Mərkəzi Seç-
ki Komissiyasının bu qərarından Apel-
yasiya Məhkəməsinə şikayət vermək
hüququ vardır. 
     Müşahidənin aparılmasına icazə ve-
rildikdə müşahidəçiyə Mərkəzi Seçki
Komissiyası  tərəfindən lövhəcik verilir.
    Seçki dairəsinin ərazisində müşa-
hidənin aparılmasına dair ərizə, seçki-
lərin elan edildiyi gündən başlayaraq,
seçkilərin keçirilməsinə 5 gün qalanadək
müvafiq dairə seçki komissiyasına təq-
dim edilə bilər. Hər bir ərizəyə dair
qərarın qəbuledilmə müddəti ərizənin
verildiyi tarixdən başlayaraq 2 gündən
artıq ola bilməz. Müşahidənin aparıl-
masına rədd cavabı yalnız ərizədə gös-
tərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda
verilə bilər. Müşahidənin keçirilməsinə
dairə seçki komissiyası tərəfindən icazə
verilmədikdə dairə seçki komissiyasının
bu qərarından Mərkəzi Seçki Komis-
siyasına şikayət verilə bilər. 

    Müşahidənin aparılmasına icazə ve-
rildikdə müvafiq dairə seçki komissiyası

müşahidəçiyə Mərkəzi Seçki Komissi-
yasının müəyyən etdiyi formada hazır-
lanmış lövhəcik verir.
    Seçki Məcəlləsinin 36.6-cı maddəsinə
əsasən, qeydə alınmış namizədin, siyasi
partiyanın, siyasi partiyalar blokunun
və seçicilərin təşəbbüs qrupunun məntəqə
seçki komissiyası işə başladığı andan
səsvermənin nəticələri rəsmiləşdirilə-
nədək məntəqə seçki komissiyasına bir
müşahidəçi təyin etmək hüququ vardır.
Həmin müşahidəçilər müvafiq dairə
seçki komissiyasına onların müşahidəçi
təyin edilməsi barədə qərarın surətinə
2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə edilmiş
ərizə ilə müraciət edərək lövhəcik alırlar.
Müraciətin təmin edilməsinə rədd cavabı
yalnız təqdim edilən məlumatlar təsdiq
olunmadıqda verilə bilər.   

    Mərkəzi  Seçki Komissiyasının ver-
diyi lövhəciklərdə həmin hüquq göstə-
rilməlidir. Qeydə alınmış namizəd, siyasi
partiya, siyasi partiyaların bloku, seçkilər
sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hö-
kumət təşkilatları hər biri ayrı-ayrılıqda
hər seçki komissiyası üçün komissiyanın
iclaslarını müşahidə etmək hüququna
malik bir müşahidəçi təyin edə bilər.
Mərkəzi Seçki Komissiyası onları hər
bir seçki komissiyasında 10 nəfərdən
artıq olmamaqla, püşkatma yolu ilə
təyin edir.  

           Müşahidəçi müşahidəni aparan zaman
yuxarıda sadalanan prinsiplərə hökmən
əməl etməli, aşkar etdiyi faktları müəy-
yən olunmuş qaydada (buna dair müvafiq
akt tərtib etməklə) rəsmiləşdirməli,
imkan daxilində həmin faktların rəsmi-
ləşdirilməsinə maraqlı şəxslərin diqqətini
cəlb etməlidir. Seçki prosesində aşkar-
lığın təmin edilməsi, ehtimal edilən po-
zuntuların qarşısının alınması və baş
vermiş pozuntuların nəticələrinin aradan

qaldırılmasının təmin edilməsi məqsədilə
həmin halların müvafiq komissiyanın
nəzərinə çatdırılmasının məqsədəmü-
vafiqliyi daim diqqətdə saxlanılmalıdır.     
    Seçkilərin digər iştirakçıları kimi,
müşahidəçilər də Seçki Məcəlləsinin
2.6-cı maddəsində göstərilən aşağıdakı
şərtlərə riayət etməlidirlər:
    - mətbuat azadlığına hörmət bəs-
ləmək; 
    - öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan
kütləvi informasiya vasitələri nüma-
yəndələrinin işinə mane olmamaq, na-
mizədlərin, partiyaların seçki kampa-
niyalarına müdaxilə etməmək və onu
pozmamaq; 
    -seçkiqabağı təşviqat materiallarının
yayılmasına mane olmamaq; 
    -seçkiqabağı təşviqat plakatlarını və
digər bu cür təşviqat materiallarını
məhv etməmək və korlamamaq; 
    -seçkiqabağı kütləvi tədbirlərin ke-
çirilməsinə mane olmamaq; 
    -seçkilərin azad, sərbəst, dinc və mü-
təşəkkil keçirilməsi üçün seçki orqanları
ilə və onların vəzifəli şəxsləri ilə əmək-
daşlıq etmək; 
    -seçicilərin öz iradəsini azad və sər-
bəst bildirməsinə maneçilik törətməmək; 
    -səlahiyyətli şəxslərə və müşahidə-
çilərə hörmət bəsləmək və onlarla əmək-
daşlıq etmək; 
    -səsvermənin gizliliyini saxlamaq və
saxlanılmasına kömək göstərmək; 
    -seçiciləri qeyri-qanuni hərəkətlər
yolu ilə öz tərəfinə çəkməmək; 
    -seçki komissiyalarının fəaliyyətlərinə
əsassız müdaxilə etməmək, səslərin ve-
rilməsi və ya səslərin hesablanması pro-
sesini pozmamaq;  
    -seçkilərin qanuni təsdiqlənmiş nə-
ticələrinə hörmət etmək, seçkilərlə bağlı
hər bir şikayəti səlahiyyətli orqana təq-
dim etmək və həmin orqanın bu şikayətlə
bağlı qərarına riayət etmək; 
    -hədə-qorxu və böhtan xarakterli və
ya zorakılığa çağıran çıxışlar etməmək
və bu cür materiallar yaymamaq; 
    -seçicilərə mükafat təqdim etməmək,
onları cəza ilə hədələməmək; 
    -dövlət resurslarından, bələdiyyə və
digər ictimai resurslardan Seçki Mə-
cəlləsi ilə nəzərdə tutulmamış hallarda
istifadə etməmək; 
    -təzyiq göstərmək ilə və ya bəxşiş
təklif etmək yolu və ya digər qanunazidd
üsullarla seçiciləri səs verməyə, səs-
vermədən çəkinməyə sövq etməmək; 
    -təzyiq göstərmək ilə və ya bəxşiş
təklif etmək yolu və ya digər qanunazidd
üsullarla seçiciləri referendum üzrə təş-
viqat qruplarında iştirak etməyə və
iştirak etməməyə, öz namizədliklərini
irəli sürməyə və ya irəli sürməməyə,
namizədliklərini geri götürməyə və ya
geri götürməməyə, seçkiqabağı təşvi-
qatda iştirak etməyə və ya iştirak etmə-
məyə məcbur etməmək; 
    -heç bir vəzifəli şəxsin namizədin

dəstəklənməsinə yönəldilən köməyindən
və ya fəaliyyətindən istifadə etməmək. 
    Müşahidəçilərin aşağıdakı hüquqları
vardır: 
    -seçici siyahıları ilə tanış olmaq;
    -səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq
seçki məntəqəsinin səsvermə otağında
olmaq və ultrabənövşəyi lampadan is-
tifadə etməklə seçicilərin barmaqlarının
mürəkkəblə işarələnib-işarələnmədiyini
yoxlamaq prosesini izləmək;
    -seçki bülletenləri verilməzdən əvvəl
ultrabənövşəyi lampadan istifadə etməklə
seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə
işarələnməsini müşahidə etmək; 
    -seçicilərə seçki bülletenlərinin ve-
rilməsini müşahidə etmək; 
    -səsvermə yerindən kənarda seçici-
lərin səs verməsini müşahidə etmək; 
    -seçicilərin sayını hesablamaq, seçki
bülletenlərinin, ləğv edilmiş seçki bül-
letenlərinin sayılmasını müşahidə etmək; 
    -müşahidənin nəticələrinin seçki ko-
missiyasının protokoluna əlavə olun-
masını tələb etmək;
    -seçki komissiyasının qanuni fəaliy-
yətinə maneə törətmədən müşahidə apar-
mağı təmin edən şəraitdə və müşahidənin
maneəsiz aparılmasına imkan verən mə-
safədən seçicilərin səslərinin hesablan-
masına, seçicilərin səsləri hesablanarkən
doldurulmuş və ya doldurulmamış hər
bir seçki bülleteninə səsin etibarlığını
yoxlamaq məqsədilə baxmaq, səsver-
mənin nəticələri və seçkilərin yekunları
(ümumi yekunları) haqqında seçki ko-
missiyasının protokolu ilə və digər sə-
nədlərlə tanış olmaq;
    -səsvermədə iştirak edən şəxslərin
siyahısı ilə tanış olmaq;  
    -müvafiq seçki komissiyalarında se-
çicilərin səslərinin təkrar hesablanmasını
müşahidə etmək;
    -seçki sənədlərinin yuxarı seçki ko-
missiyalarına göndərilməsini müşahidə
etmək;
    -seçki komissiyalarında seçki hərə-
kətlərinin həyata keçirilməsini müşahidə
etmək;
    -səsvermənin nəticələrinin və seçki-
lərin yekunlarının müəyyənləşdirilməsini
müşahidə etmək;
    -səsvermənin nəticələri və seçkilərin
yekunları (ümumi yekunları) haqqında
protokolun tərtib olunmasını müşahidə
etmək;
    -səslərin hesablanmasını və ya təkrar
hesablanmasını müşahidə etmək; 
    -səslərin paralel sayılmasında iştirak
etmək; 
    -səsvermənin nəticələrinə dair məntəqə
seçki komissiyası protokolunun 1-ci nüs-
xəsinin dairə seçki komissiyasına gön-
dərilməsini müşahidə etmək;
    -qanunla qadağan edilməyən digər
hərəkətlər (hərəkətsizlik) etmək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyası

    Seçkilərdə Azərbaycan Res-
publikasının aktiv seçki hüqu-
quna malik hər bir vətəndaşı
respublika ərazisində və ya seçki
dairəsinin ərazisində öz təşəb-
büsü, qeydə alınmış namizədin,
siyasi partiyanın, siyasi partiya-
lar blokunun və seçkilər üzrə
fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət
təşkilatının təşəbbüsü əsasında
müşahidə apara bilər.

    Səsvermə gününədək seçki
komissiyasının iclaslarını mü-
şahidə etmək hüququna yalnız
Seçki Məcəlləsinin 40.13-cü
maddəsi ilə müəyyən edilmiş
qaydada həmin hüququn əldə
edilməsi üçün Mərkəzi Seçki
Komissiyasına ərizə ilə müraciət
edərək qeydiyyatdan keçməklə
xüsusi icazə almış müşahidəçilər
malikdir.

Müşahidənin aparılması 
aşağıdakı prinsiplərə 

əsaslanmalıdır: 
•   seçki prosesinə bir namizədin və
ya siyasi partiyanın mənafeləri na-
minə təsir göstərilməməlidir;
•   müşahidə edilən hərəkətlərə
aid olan bütün hallar və faktlar
nəzərə alınmalıdır;
•   müşahidə açıq aparılmalıdır; 
•    müşahidənin yekunları faktlara
əsaslanmalıdır.

    Müşahidənin aparılmasına rədd
cavabı yalnız ərizədə göstərilən mə-
lumatlar təsdiq olunmadıqda verilə
bilər.

    Müşahidənin keçirilməsinə dairə
seçki komissiyası tərəfindən icazə
verilmədikdə dairə seçki komissi-
yasının bu qərarından Mərkəzi
Seçki Komissiyasına şikayət ve-
rilə bilər.
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