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     Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində  dövlət
müstəqilliyini bərpa edən  Azərbaycanın mövcud
inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsində lider
amili həlledici rol oynamışdır. Ölkəni üzləşdiyi
xaosdan, anarxiyadan, yenicə əldə olunan müs-
təqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas edən,
onun dinamik inkişaf strategiyasının müəllifi
olan ulu öndər Heydər Əliyev respublikanı
uğurlu intibah yoluna çıxarmışdır.  
    Fəaliyyəti ilə tarix yaradan Heydər Əliyev
şəxsiyyətinə bu gün təkcə Azərbaycanda yox,
onun sərhədlərindən çox-çox kənarda da
böyük heyranlıq duyulur, ulu öndərimizin
xatirəsi daim böyük hörmət və ehtiramla
anılır. Xalqımızın bu dahi oğlunun kifayət
qədər böyük uzaqgörənliklə ərsəyə gətirdiyi
dövlət qurucu luğu strategiyası, həmçinin
müəllifi olduğu siyasi-iqtisadi konsepsiya bu
gün də Azərbaycanın tərəqqisinə xidmət et-
məkdədir. Xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü
ildə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində,
sözün əsl mənasında, inqilab yaradan ulu
öndər ölkənin dinamik tərəqqisində yeni bir
tarixi mərhələnin əsasını qoymuşdur.
    Ulu öndərimizin uzaqgörən siyasəti nəti-
cəsində ölkəmizin təbii sərvətlərindən səmərəli
istifadə edilməsi, Əsrin müqaviləsinin imza-
lanması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin çəkilişinin
reallaşdırılması Azərbaycanda iqtisadiyyatın
bütün sahələrinin inkişafına, yerli və xarici
investisiyalar, müasir texnologiyalar, idarəetmə
təcrübəsi cəlb etməklə rəqabətqabiliyyətli
məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradıl-
masına, infrastrukturun yeniləşməsinə, yeni
iş yerlərinin açılmasına imkan vermişdir.
1969-cu ildən başlanan quruculuq xəttinin
1993-cü ildən sonra davam etdirilməsi hərtərəfli
inkişaf edən, müasir, demokratik, yerləşdiyi
bölgədə lider ölkəyə çevrilən yeni Azərbaycan
dövlətinin yaradılmasına səbəb olmuşdur.
     Ümummilli liderimizin ölkəmizə rəhbərlik
etdiyi illər tariximizə milli intibah, milli tərəqqi,
milli oyanış və müstəqil dövlət quruculuğu
dövrü kimi daxil olmuşdur. Xalqımızın böyük
oğlunun ideyaları, amalları bu gün də Azər-
baycanın yoluna işıq saçır, xalqımızı xoşbəxt
gələcəyə aparır. Dünya dövlətləri sırasında
layiqli yerini tutan Azərbaycanın ulu öndərimiz
tərəfindən müəyyənləşdirilən inkişaf xəttini
hazırda ölkə başçısı cənab İlham Əliyev uğurla
davam etdirir. Ümummilli liderimizin siyasi
kursu Azərbaycan Prezidenti tərəfindən daha
da zənginləşdirilərək XXI əsrin mükəmməl
dövlətçilik fəlsəfəsinə çevrilmişdir.
    Heydər Əliyev yolundan kənarda inkişafın
və müstəqil dövlət quruculuğunun mümkün
olmadığını bəyan edən Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev demişdir: “Mən Azər-
baycanın xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əmi-
nəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf
edəcək, daha da güclənəcəkdir. Ölkəmiz
müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları
etmək üçün, Azərbaycanı qüdrətli dövlətə
çevirmək üçün, ən başlıcası, ölkədə Heydər
Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir... Mən
bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu
yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin
siyasətini davam etdirəcəyəm”.
    Azərbaycan xalqı 2003-cü ildə ümummilli
liderin siyasi varisi kimi məsuliyyətli bir mis-
siyanı öhdəsinə götürən cənab İlham Əliyevə
səs verməklə gələcəyə doğru ən düzgün və
etibarlı yolla istiqamət götürmüşdür. Dünəninə,
bu gününə və sabahına biganə qalmayan
Azərbaycan vətəndaşlarının yüksək mütəşək-
killiyi, siyasi fəallığı ilə müşayiət olunan
2013-cü il 9 oktyabr  prezident seçkiləri də
ölkəmizdə həyata keçirilən milli siyasətin al-
ternativsizliyinin əyani təcəssümü kimi yadda
qalmışdır. Xalqın bu müdrik seçimi Heydər
Əliyev siyasi kursunun Azərbaycanın yeganə

nicat yeri olduğunu, milli inkişafda mühüm
rol oynadığını növbəti dəfə təsdiqləmiş, hər
bir vətəndaşın mənafeyi uca tutulmaqla həyata
keçirilən siyasi kursun böyük ictimai etimada,
dəstəyə malik olduğunu göstərmişdir.
     Son 10 ildə Azərbaycanı davamlı inkişaf və
tərəqqi yoluna çıxararaq təminatlı gələcəyə eti-
barlı zəmin yaradan mövcud siyasi kursun
davam etdirilməsi cəmiyyətin həlledici çoxlu-
ğunun iradəsi kimi önə çıxmış, xalq birmənalı
olaraq növbəti beşillikdə də öz taleyini cənab
İlham Əliyevə etibar etmişdir. Bu dəyişməz
seçim eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin
öz layiqli liderinin fenomenal liderlik keyfiy-
yətlərinə, parlaq şəxsiyyətinə sarsılmaz inam
və rəğbətinin əyani təcəssümü olmuşdur. Ölkə
vətəndaşları alternativi olmayan bu siyasətin
son 10 ildə həyatımıza gətirdiyi nailiyyətlərə,
dövlətçilik əsasları bu uğurlarla möhkəmlənən,
xoşbəxt sabahına doğru inamla irəliləyən, inkişaf
edən qüdrətli Azərbaycana səs vermişlər.
    Cənab İlham Əliyev xalqımıza verdiyi
bütün vədləri yerinə yetirməklə, ölkənin so-
sial-iqtisadi inkişafında mühüm irəliləyişlərə
nail olmaqla ulu öndərin siyasi kursunu layi-
qincə davam etdirdiyini təsdiqləmiş, respub-
likamızın iqtisadi həyatında ciddi uğurlar əldə
edilmişdir. Sevindirici haldır ki, iqtisadi cə-
hətdən ildən-ilə möhkəmlənən Azərbaycan
qarşıya qoyduğu məqsəd və vəzifələrin həyata
keçirilməsi, üzləşdiyi problemlərin həlli isti-
qamətində qətiyyətli addımlar atır. Bu dəyişik -
likləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaxından
hiss edir, ölkəmizi firavanlığa, xoş gələcəyə,
hüquqi dövlətə və vətəndaş cəmiyyətinə aparan
siyasi kursu birmənalı dəstəkləyir. 
    Bu gün Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların
üzvü kimi daha fəal mövqeyi ilə seçilməklə
yanaşı, artıq son dövrlərdə bir çox beynəlxalq
tədbirlərə ev sahibliyi edir. Bu, onunla bağlıdır
ki, ölkəmiz dünyanın siyasi xəritəsində sayı-
lıb-seçilən yerlərdən birini tutmağa nail ol-
muşdur. Son dövrlər Azərbaycanın regionda
geostrateji mövqeyi daha da güclənmişdir.
Dünyanın ən iri neft şirkətlərinin ölkə iqtisa-
diyyatına cəlb edilməsi və dünyanın aparıcı
dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrin daha da inkişafı
nəticəsində siyasi və iqtisadi diplomatiya ba-
xımından Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi
manevretmə imkanları daha da genişlənir.
     Dövlətin qüdrətlənməsi onun regional və

beynəlxalq miqyasda söz sahibi olan ölkəyə
çevrilməsini şərtləndirən əsas meyarlardan sa-
yılır. Prezident cənab  İlham Əliyevin xarici
siyasətinin   nəticəsi olaraq, Cənubi Qafqazın
qüdrətli dövləti kimi mövqelərini daha da
möhkəmləndirən Azərbaycan mövcud imkan-
lardan uğurla bəhrələnərək dünya miqyasında
söz sahibi olan dövlətə çevrilmişdir. Dünyanın

siyasi arenasında nüfuz sahibi olan ölkələrin
Azərbaycana artan marağı fonunda dövlət baş-
çısı cənab İlham Əliyevin adı ətrafında dünya
miqyasında qəbul edilən bir siyasətci imicinin
formalaşması da artıq sübuta ehtiyacı olmayan
bir aksiomdur. Prezidentin adı ilə birbaşa bağlı
olan və ölkəmizin inkişafına xidmət edən bu
nailiyyətlər həm də dövlətimizin başçısının
reytinqinə təsir edən əsas amillərdir. Son illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin daha da mo-
dernləşməsi istiqamətində aparılan işlər, de-
mokratik dəyərlərin cəmiyyətdə öz yerini möh-
kəmləndirməsi, respublikamızın mədəni yük-
səlişi də Prezident cənab İlham Əliyevin ölkəyə
layiqli rəhbərliyinin nümunələridir.
    “Prezident o vaxt sevinir ki, onun xalqı
sevinir”, – deyən cənab İlham Əliyevin bu
sözləri dövlət başçısının xalqa yanaşmasının
ən mükəmməl göstəricisi, onun mənsub olduğu
xalqa, lideri olduğu cəmiyyətə həssas və yüksək
diqqətlə, böyük qayğıkeşliklə yanaşmasının
daha bir bariz sübutudur. Bu mənada Azər-
baycanda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksələn
xətt üzrə inkişaf etdirilməsinin, ölkədə yoxsulluq
probleminin birdəfəlik həllinə nail olunmasının,
insanların layiqli həyat tərzinin təmin edilmə-
sinin, ölkəmizin beynəlxalq hüquq məkanında
daha güclü bir mövqenin sahibi kimi çıxış et-
məsinin və bu qəbildən olan digər vacib cə-
hətlərin Prezidentin fəaliyyətində əsas məqsədlər
cərgəsində olması tam təbii qarşılanır. Bunun
nəticəsidir ki, müasir Azərbaycanın əsas xa-
rakterik xüsusiyyətlərindən olan sürətli inkişafın
ən mühüm cəhətlərindən biri yaşanan tərəqqinin
hər bir ölkə vətəndaşının, hər ailənin həyatında
öz əksini tapmasıdır.

    Bu gün sadə vətəndaşın qayğıları ilə yaşa-
yan, onu duyan və həlli istiqamətində konkret
addımlar atan ölkə Prezidenti bununla həm
də insanlar tərəfindən alqışlanaraq təqdirolunan
gözəl bir nümunəyə hər zamankı sadiqliyini
nümayiş etdirir. Vətəndaş görür ki, onun səsini
daim eşidəcək, hüquqlarını müdafiə edəcək
Prezidenti var.  Daim xalqın xidmətində olan

dövlət başçısı hər zaman lideri olduğu xalqa
arxalandığını böyük qürur hissi ilə bəyan edir
və bildirir ki, onun əsas missiyası mənsub ol-
duğu xalqa xidmət etməkdir. Bütün işlərində
xalqına arxalanan dövlət başçısı bundan sonra
da əsas işinin məhz xalqına xidmət etməkdən
ibarət olacağını qürur hissi ilə vurğulayır və
göstərilən təşəbbüslərin xalq tərəfindən dəs-
təklənməsi sayəsində Azərbaycanda belə nə-
həng miqyaslı işlərin görüldüyünə diqqət çəkir.
Bu həm də cənab İlham Əliyevin xalqına,
Azərbaycan insanına nə dərəcədə böyük dəyər
verməsinin real təzahürüdür. 
    Hər bir Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti
olaraq cənab İlham Əliyev ölkənin müxtəlif
bölgələrinə səfərlərində  insanlarla təmasa daim
xüsusi önəm verir.  Bu görüşlərdə sadə insanların
hansı problemlərlə üzləşməsi də dövlət başçısını
daim yaxından maraqlandırır. Problemlər olduğu
təqdirdə onun elə yerindəcə həllinə dair Prezident
tərəfindən müvafiq göstərişlərin verilməsi artıq
xoş bir ənənə halını almışdır. Bu da, öz növbə-
sində, Prezidentə cəmiyyətdə duyulan inamı,
etimadı daha da artırır. 
     Bu gün Azərbaycan özünün böyük bir inti-
bah, inkişaf dövrünü yaşamaqdadır, cəmiyyət
həyatının bütün əsas sahələrində möhtəşəm
dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərin, uğur-
larla zəngin inkişafın müəllifi Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevdir.
Yeniliyin, innovasiyalara imkan verən dəyişik -
liklərin tərəfdarı olan, belə təşəbbüslərlə çıxış
edən, bu səpgili fikirlərə açıq dəstək verən,
tərəqqiyə xidmət edən yaradıcılığı yüksək
qiymətləndirən, mövcud imkanlardan ən mü-
fəssəl şəkildə faydalanan dövlət başçısının
fəaliyyəti Azərbaycanın müvəffəqiyyətlərlə
dolu inkişaf yolunu müəyyənləşdirir. Doğru
zamanda doğru qərarlar verən, real hədəflər
seçən, önəmli strateji dəyişikliklərə gətirib çı-
xaran ideya və planların müəllifi kimi çıxış
edən Azərbaycan Prezidenti həm də islahatçı
bir lider olaraq çağdaş tariximizin yaradılma-
sında misilsiz xidmətlər göstərir.
    İndi müstəqil Azərbaycan cənab İlham
Əliyevin liderliyi ilə daha xoşbəxt gələcəyinə
doğru inamla irəliləməkdədir. Xalqın özünə
rəhbər olaraq seçdiyi şəxsin dövlət başçısı kimi
ötən müddət ərzində fəaliyyəti qısa zaman
kəsi yində Azərbaycanı lider ölkələr cərgəsinə
çıxarmışdır. Bəzi hallarda müəyyən kateqoriyalar
üzrə Azərbaycan liderlər siyahısının lideri olaraq
dünya tarixinə öz adını həkk etdirib və etdir-
məkdədir. Bu kontekstdə qarşıdakı dövr ərzində
uğurlu inkişaf yolunda cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında ölkəmizin hələ çox müvəffə-
qiyyətlərə imza atacağı heç bir şübhə doğurmur. 

Azərbaycanı işıqlı 
sabahlara aparan siyasət

Hər bir xalqın milli azadlığa və dövlət müstəqilliyinə qovuşması üçün vacib olan
mühüm şərtlərdən biri milli iradəyə və tükənməz Vətən sevgisinə malik siyasi

liderin olmasıdır. Milli tariximizə öz adını əbədi həkk etmiş ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev belə şəxsiyyətlərdəndir. Ulu öndərimiz xalqımızın daim arzusunda olduğu azadlıq,
müstəqillik və milli dövlətçilik kimi ali idealların gerçəkləşməsinə nail olmuş, bununla
da, əbədiyaşarlıq hüququ qazanmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi
müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafı və tərəqqisi yolunun etibarlı bələdçisi olmaqla,
indiki və gələcək nəsillər üçün böyük qürur və iftixar mənbəyidir.  

Daim müdrik seçim etməyi bacaran xalqımızın bundan sonra da onu irəliyə doğru
aparan liderinə tam dəstək verməsi birmənalıdır. İnandığına və sınadığına ar-

xalanan xalq heç zaman səhv etmir. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, müdrikliyi
bir daha  təsdiqini tapdı. Budəfəki prezident seçkilərində də xalq cənab İlham Əliyevin əməli
fəaliyyətini, şəxsi keyfiyyətlərini bir daha yüksək qiymətləndirdi. Xalqımız və bütün dünya
yenidən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasətinin  işıqlı ideyalarının təntənəsini gördü.
Çünki müstəqilliyimizin əbədiliyinin, dövlətin hərtərəfli yüksəlişinin ən etibarlı təminatçısı
olan Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən, ulu öndərimizin ideyalarını
yaşadan və həyata keçirən Prezident  cənab İlham Əliyevin ətrafında daha sıx səfərbər olan
xalqla lideri arasında özünü göstərən birlik sarsılmazdır. Dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin dediyi kimi: “Azərbaycanda bu siyasətə alternativ yoxdur. Bu siyasət Azərbaycana
böyük uğurlar gətirib və əminəm ki, daha yeni-yeni uğurlar gətirəcəkdir”.
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     Dünən Culfa şəhərində növbəti
əmək yarmarkası keçirilib. Tədbiri
giriş sözü ilə açan Culfa Rayon
Məşğulluq Mərkəzinin direktoru
Ramiz Allahyarov muxtar respub-
likada əhalinin məşğulluğunun tə-
min olunması istiqamətində son
illər həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlərdən danışıb. Qeyd olunub
ki, şəhər və rayonlarımızda fəaliyyət
göstərən məşğulluq mərkəzləri öz
işlərini təmsil etdikləri bölgələrdə
idarə, müəssisə və təşkilatlarla əla-
qəli şəkildə quraraq boş iş yerləri
haqqında məlumatlar toplayır, əmək
yarmarkalarında həmin iş yerlərini
qeyri-məşğul vətəndaşlara təqdim
edirlər. Culfa Rayon Məşğulluq
Mərkəzi də fəaliyyətini bu istiqa-
mətdə qurub. Ötən illərdə mərkəzə

müraciət edən yüzlərlə vətəndaş
əmək yarmarkaları vasitəsilə özünə
daimi iş yeri tapıb. 
    Tədbirdə çıxış edən işaxtaran
vətəndaş Jalə Məmmədova döv-
lətimiz tərəfindən əhalinin məş-
ğulluğunun təmin olunması isti-
qamətində görülən işlər üçün min-
nətdarlığını bildirib. 
    Əmək yarmarkasında Culfa Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı
Yalçın Hüseynov qeyd edib ki,
ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi məş-
ğulluq strategiyası bu gün Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən ar-
dıcıllıqla davam etdirilir. Əmək
bazarının təkmilləşdirilməsi, iq-
tisadi fəallığın yüksəldilməsi üçün

əlverişli şəraitin yaradılması sahə-
sində müvafiq tədbirlər həyata ke-
çirilir. Qeyd olunub ki, “Azərbaycan
Respublikasının Məşğulluq Stra-
tegiyası (2006-2015-ci il lər)”nın
birinci mərhələsinin uğurlu icrası
işsizlik səviyyəsinin nəzərəçarpacaq
dərəcədə azaldılmasına gətirib çı-
xarıb. Muxtar respublikamızda da
həyata keçirilən məşğulluq tədbirləri
əhalinin sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsində, insanların daimi
işlə təminatında mühüm rol oynayır
və muxtar respublika sakinləri tə-
rəfindən onlara göstərilən böyük
qayğı kimi dəyərləndirilir. 
    Yarmarkada 20 təşkilatdan 130
boş iş yeri iştirakçılara təqdim
edilib. Tədbirdə 19 nəfərə işə gön-
dəriş verilib. 

Növbəti əmək yarmarkasında 
19 nəfərə işə göndəriş verilib

IV Muğam Televiziya Müsabiqəsinin növbəti 
mərhələsində həmyerlimiz ən yüksək xala layiq görülüb

     Heydər Əliyev Fondunun, Azərbay-
can Mədəniyyəti Fondunun və Azər-
baycan Televiziyasının dəstəyi ilə ke-
çirilən IV Muğam Televiziya Müsabi-
qəsinin növbəti mərhələsinin ikinci
günü də Naxçıvan şəhərində Cəlil Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında keçirilib.
    Azərbaycan Respublikasının əmək-
dar incəsənət xadimi, “Muğam Müsa-
biqəsi-2013” Tele viziya Müsabiqəsinin
təşkilat rəhbəri Nadir Axundovun, Azərbaycan Respublikasının xalq artistləri Arif Babayevin,
Ağaxan Abdullayevin, Səkinə İsmayılovanın, Mənsum İbrahimovun və Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının katibi, Əməkdar incəsənət xadimi Sərdar Fərəcovun münsiflər heyətində yer
aldığı “Muğam Müsabiqəsi-2013” Televiziya Müsabiqəsinin növbəti mərhələsinin ikinci
günündə tanınmış muğam ustası Hacıbaba Hüseynovun əziz xatirəsi yad edilib, televiziya
vasitəsilə onun ifasında “Mahur təsnifi” səsləndirilib. Xalq artisti Ağaxan Abdullayev
tanınmış xanəndənin sənət yolundan, onunla bağlı xatirələrindən danışıb.
     Sonra söz müsabiqə iştirakçılarına verilib. “Muğam” İnstrumental Ansamblının müşayiətilə
ilk muğamın ifaçısı gənc xanəndələrdən Babək Quliyev olub. Sonra Ramin Bayramov,
Gülnar Qüdrətli və həmyerlimiz Sərxan Bünyadzadə çıxış ediblər. Gənc müsabiqə iştirakçılarının
ifaları muğamsevərlər tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Müsabiqə Azərbaycan Televiziyası və
“Mədəniyyət” kanalı ilə yanaşı, Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə də canlı yayımlanıb.
    Qeyd edək ki, müsabiqə iştirakçıları olan gənclər müxtəlif rayon və şəhərlərdə aparılan
dinləmələrdə yaşıdlarından seçilən istedad sahibləridir. Müsabiqənin final mərhələsi noyabrın
6-da Bakı şəhərində, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında keçiriləcək.

Xəbərlər şöbəsi

    Biznes Mərkəzində davam etdirilən
tədbirin açılış mərasimində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya
Xidmətinin rəisi, baş miqrasiya xidməti
müşaviri Fazil Ələkbərov çıxış edərək
bildirib ki, ulu öndər Heydər Əliyev
ölkəmiz yenicə müstəqillik əldə etdiyi
dövrdə öz müdrikliyi və uzaqgörənliyi
ilə miqrasiya prosesinin mahiyyətini
açıqlayaraq deyib: “Miqrasiya təbii
prosesdir, onun qarşısını almaq olmaz,
almaq da lazım deyil və ümumən pozitiv
xarakter daşıyır. Dünyada miqrasiya
prosesi bütün ölkələrə, xalqlara aiddir”. 
    Qeyd olunub ki, mürəkkəb sosial
proses olan miqrasiya prosesləri qədim
tarixə malikdir. Bu proses ayrı-ayrı böl-
gələrin və ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf
səviyyələri, eyni zamanda siyasi və mə-
nəvi amillərlə sıx bağlıdır. Azərbaycan
üçün miqrasiya prosesləri yeni bir
anlayış deyil. Ulu öndər Heydər Əliyevin
bu istiqamətdə müəyyənləşdirdiyi si-
yasəti bu gün ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev uğurla davam etdirir. 
    Bildirilib ki, Azərbaycan dövləti in-
kişafın bütün sahələrində, o cümlədən
miqrasiya proseslərinin hüquqi tənzim-
lənməsində bir sıra dövlətlər üçün bir
nümunədir. 2013-cü ilin avqust ayının
1-dən qüvvəyə minən Azərbaycan Res-
publikasının Miqrasiya Məcəlləsində
yeni normalarla yanaşı, bu günədək
miqrasiya proseslərini tənzimləyən müx-
təlif normativ hüquqi aktların müddəaları
toplanılıb. Miqrasiya Məcəlləsi bey-
nəlxalq hüquq normalarına uyğunlaş-
dırılıb, əcnəbilərin və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslərin hüquqları daha da ge-
nişləndirilib. Tam əminliklə qeyd etmək
olar ki, ölkəmizin miqrasiya proseslə-
rində daha çox təyinat ölkəsi kimi çıxış
etməsi qısa müddət ərzində respublikada
aparılan uğurlu sosial-iqtisadi siyasətin
və sabitliyin nəticəsidir. Bunu muxtar
respublikanın timsalında da görmək
olar. 
    Qeyd olunub ki, Beynəlxalq Miqra-

siya Təşkilatı tərəfindən bu tədbirin
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında
keçirilməsi təsadüfi deyil. İqlimi, zəngin
təbiəti, maddi-mədəniyyət abidələri hər
bir dövlət üçün ən vacib sahə olan tu-
rizmin inkişafı baxımından Naxçıvan
ideal bir məkandır. Sadalananlar və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının son
18 il ərzində hərtərəfli inkişafı, sürətli
tərəqqisi, burada həyata keçirilən iri-
miqyaslı islahatların, reallaşdırılan la-
yihələrin uğurlu nəticələri, iqtisadi, si-
yasi, sosial və mədəni sahələrdə əldə
olunmuş əsaslı nailiyyətlər Naxçıvanı
dünyaya yeni formada və məzmunda
təqdim etməyə imkan verir. 
    Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəh-
bər əvəzi Serhan Aktoprak tədbir işti-
rakçılarını təbrik etdikdən sonra kon-
fransın proqramında nəzərdə tutulan
məsələlərlə bağlı məruzələr dinlənilib.
    Konfransın “Transmilli kontekstdə
effektiv miqrasiya idarəçiliyi” mövzu-
sunda keçirilən ilk iclasında “Azərbay-
canda miqrasiya dinamikasına ümumi
baxış və Miqrasiya Məcəlləsi”, “Miq-
rasiya və çoxmədəniyyətlilik”, “Miq-
rasiya sahəsində transmilli əməkdaşlığın
təşviqinə dair Avropa Birliyinin siyasəti”
mövzularında məruzələr dinlənilib. 
    Nahar fasiləsindən sonra konfrans
işini davam etdirib, “Miqrantların insan
hüquqları” mövzusunda ikinci, “Tən-
zimlənməyən miqrasiyaya qarşı müba-
rizə aparmağın effektiv vasitələrinin
araşdırılması” mövzusunda üçüncü mə-
sələ ətrafında məruzələr olub. 
    Beynəlxalq konfransda bu gün “Sər-
həd və immiqrasiya idarəçiliyi” möv-
zusunda dördüncü, “Getdikcə əhə-
miyyətləşən tendensiyalar: miqrasiya
və inkişaf; miqrasiya və sağlamlıq”
mövzusunda beşinci məsələlər barədə
məruzələr dinləniləcək, nəticələr mü-
zakirə ediləcək və konfransın rəsmi
yekunu olacaqdır.

  Dünən Naxçıvan şəhərindəki Biznes Mərkəzində bu mövzuda beynəlxalq
konfrans öz işinə başlayıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının təşəbbüsü ilə
keçirilən konfransda Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya xidmətlərinin əməkdaşları və 8 dövlətin aidiyyəti qurumlarının
nümayəndələri iştirak edirlər. Konfransın keçirilməsində məqsəd miqrasiya
idarəçiliyində qazanılmış təcrübələrin bölüşdürülməsidir. Konfransdan əvvəl
qonaqlar və tədbir iştirakçıları Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin
qarşısında ucaldılmış ümummilli liderin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq
ulu öndərimizin xatirəsini yad edib, sonra muzeylə tanış olublar. 

Miqrasiya problemlərinin həlli: miqrasiya 
idarəçiliyinə dair təcrübələrin bölüşdürülməsi

Bu mövzuda Naxçıvanda beynəlxalq konfrans keçirilir     “Azərbaycan hazırda dünya
miqyasında sürətlə inkişaf edən
ölkələrdən biridir. Ölkə həyatının
bütün sahələrində əldə edilən yük-
sək göstəricilər milli inkişaf mo-
delinin uğurlu tətbiqinin nəticəsidir.
Sosial-siyasi islahatların ardıcıl hə-
yata keçirilməsi, qanunvericilik
bazasının təkmilləşdirilməsi, və-
təndaş cəmiyyətinin formalaşdı-
rılması və digər bu kimi strateji
əhəmiyyətli tədbirlər Azərbaycanın
dinamik inkişafını təmin edən fun-
damental faktorlardır. Bütün bu

nailiyyətlər əsa-
sı 1969-cu ildə
qoyulmuş inki-
şafın Heydər
Əliyev modeli-
nin, Heydər
Əliyev qurucu-
luq xəttinin bəh-
rələridir”. Bu fi-
kirləri Naxçıvan
Dövlət Univer-

sitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən
Heydər Əliyev Universitetinin
“Heydər Əliyev ideyaları və müasir
Azərbaycan” mövzusunda keçirilən
174-cü məşğələsinin açılış nitqində
universitetin rektoru, professor Saleh
Məhərrəmov səsləndirib.
     Sonra universitetin tərbiyə işləri
üzrə prorektoru, professor Məmməd
Rzayevin “Heydər Əliyev ideyaları
və müasir Azərbaycan” mövzusunda
məruzəsi dinlənilib. Vurğulanıb ki,
ümummilli liderimiz müstəqil Azər-
baycanın qurucusu, xalqımızın

xilaskarı, bugünkü uğurların müəl-
lifi olmaqla bərabər, banisi olduğu
dövlətçilik irsinin əbədiyaşarlığını
təmin edən, ölkəmizi dünyada lider
dövlətə çevirən, dövlət müstəqil-
liyini qoruyub möhkəmləndirən
qüdrətli siyasi varis də yetişdir-
mişdir. Azərbaycan xalqı üçüncü
dəfədir ki, cənab İlham Əliyevi
özünə Prezident seçməklə müd-
rikcəsinə siyasi sabitliyə, sosial-
iqtisadi inkişafa, mədəni yüksəlişə,
öz dövlətinin artan beynəlxalq nü-
fuzuna, milli istiqlaliyyətinin dön-
məzliyinə, varlığı qürur və fəxarət
doğuran müstəqilliyinə səs verdi.
Beləliklə, xalq son seçkilərdə də
özünün xoşbəxt və firavan gələ-
cəyinə doğru yürüdüyü istiqamətə
– Heydər Əliyev yoluna davam
dedi.
    Məşğələnin sonunda Yeni Azər-
baycan Partiyası sıralarına daxil
olmuş tələbələrə üzvlük vəsiqələri
təqdim olunub.

Heydər Əliyev ideyaları və müasir Azərbaycan

   Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin
2007-ci il 15 may tarixli Sərən-
camı ilə təsdiq olunmuş “Hü-
seyn Cavidin 125 illiyinin Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında
keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər
Planı”na əsasən, hər il oktyabrın
24-ü Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında “Hüseyn Cavid Poe-
ziya Günü” kimi qeyd edilir.
     Dünən  Hüseyn Cavid Poeziya
Günü münasibətilə Naxçıvan şə-
hərində tədbir keçirilib. Tədbir iş-
tirakçıları əvvəlcə şairin məqbərəsini
ziyarət ediblər. Hüseyn Cavidin
Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyində
davam etdirilən tədbiri giriş sözü

ilə Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının mədəniyyət və turizm naziri
Sarvan İbrahimov açaraq ölməz
söz ustadının həyat və yaradıcılı-
ğından, Cavid irsinə göstərilən döv-
lət qayğısından danışıb.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Yazıçılar Birliyinin sədri
Asim Yadigarın, AMEA-nın Nax-
çıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil
və Ədəbiyyat İnstitutunun əmək-
daşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Ramiz Qasımovun, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin dosenti,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Kamal Camalovun, Hüseyn Ca-
vidin ev-muzeyinin direktoru,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının

əməkdar mədəniyyət işçisi Bəhruz
Axundovun, Azərbaycan Respub-
likasının əməkdar incəsənət xadimi
Sərdar Fərəcovun çıxışları olub.
    Tədbirdə şairlərdən Vaqif
Məmmədov, Xanəli Kərimli, El-
bəyi Maqsudov və Əbülfəz Ülvi
ölməz söz ustadına həsr olunmuş
şeirlərini söyləyiblər. Hüseyn Ca-
vidin şeirləri Azərbaycan Res-
publikasının xalq artistlərindən
Rza Xudiyev, Həsən Ağasoy,  Ya-
səmən Ramazan ova tərəfindən
bədii qiraət edilib, Naxçıvan şəhər
5 nömrəli tam orta məktəbin şa-
girdləri tərəfindən şairin şeirlə-
rindən ibarət bədii kompozisiya
nümayiş olunub.

Hüseyn Cavid Poeziya Günü qeyd edilib 

   Xəbər verdiyimiz kimi, hərb tariximizin
məşhur simalarından biri – Kəngərli generalı
Hüseyn xan Naxçıvanskinin anadan olma-
sının 150-ci ildönümü münasibətilə muxtar
respublikamızın müxtəlif hərbi hissələrində
yubiley tədbirləri keçirilir. Belə tədbirlərdən
biri dünən Kəngərli rayonunun Mədəniyyət
Evində keçirilib. 

    Tədbiri Naxçıvan Qarnizonunun zabiti, pol-
kovnik-leytenant Mirqiyas Rüstəmov açaraq
tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat verib.
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru,
professor Oruc Həsənli çıxış edərək Kəngərlilər
nəslinin tanınmış nümayəndələri haqqında da-
nışıb, Hüseyn xan Naxçıvanski kimi məşhur
generalların irsinin gənc nəslin vətənpərvərlik
tərbiyəsində rolundan bəhs edib. Qeyd olunub

ki, Hüseyn xan Naxçıvanskinin həyatı, keçdiyi
qısa, lakin şərəfli ömür yolu bu torpağı bir
daha qəhrəmanlar yurdu kimi tanıdır. O, şü-
caətinə görə müxtəlif orden və medallarla
təltif edilib, hərbçi kimi yüksək nüfuzu isə
onu təkcə çar Rusiyasında deyil, digər dövlət-
lərdə də tanıdıb. 
    Adıçəkilən institutun müəllimi, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Həsənəli Eyvazlı isə çı-
xışında Hüseyn xan Naxçıvanski kimi hərbçi
oğullarımızın həyat və fəaliyyətinin hərtərəfli
tədqiqi, onların geniş şəkildə təbliğ olunması
üçün gözəl şəraitin yaradıldığını bildirib, Milli
Ordumuzun əsgər və zabitlərinə məşhur ge-
neralın ömür yolunu örnək olaraq göstərib.
    Sonra məşhur general Hüseyn xan Naxçı-
vanskinin həyatı və keçdiyi döyüş yolu haqqında
Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyinin rəis müavini
Lalə Hüseynovanın, muzeyin elmi işçiləri Nu-
ranə Nəcəfova və Gülşən Hüseynovanın, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Me-
todik Mərkəzinin direktoru Nizami Əzizəliyevin
məruzələri dinlənilib.
    Tədbirdə Hüseyn xan Naxçıvanski haqqında
film nümayiş etdirilib.
    Məşhur hərbçinin yubileyi “Naxçıvan” Sər-
həd Diviziyasında da qeyd olunub. 

Yubiley tədbirləri davam etdirilir
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    “Bir şəhərin və ya əyalətin mə-
dəni səviyyəsini necə ölçmək olar?
Tikilən təzə binalarlamı? yox.
yaxşı yollarlamı, reklam, şüar çox-
luğu, uşaqlara məhəbbət, qocalara
hörmət, adamların yaxşı geyim,
səliqə-sahmanıylamı? yenə də yox!
Ayrılıqda bunların heç biri bir
əyalət və şəhərin mədəni səviyyəsini
müəyyən etmir. Bu və ya digər
şərtlərin hamısı bir yerdə bir-birini
tamamladıqda, biri digərinə təkan
olduqda mədəniyyət yaranır, in-
kişaf vüsət alır”. 
    Doğrudur, ustad! Bizim qlobal-
laşma əsrində “mədəniyyət” sö-
zünün özü belə, o qədər qloballaşdı
ki, bəzən bu, mədəniləşmədən çox
qeyri-mədəniləşməyə aparıb çı-
xardı. Əvvəllər “mədəniyyət” adı
altında sizin dedikləriniz düşünü-
lürdü. Əslində, indi də elə o dü-
şünülür... Amma, əslində... Hərdən
isə “mədəniyyət” adı ilə təlqin
olunanlar, el dilində desək, sırı-
nanlar da olur. Mirzə Fətəlinin
“Müsyö Jordan”ındakı söz olmasın,
“biz başımızı qırxarıq, onlar baş-
larına tük qoyarlar, ...bizdə çox
arvad almaq adətdir, Parisdə çox
ər almaq”. Arada bizə də təlqin
edirlər ki, bəs “mədəniyyət” de-
yilən zad budur. Amma nə yaxşı
ki, dünyaya öz mədəniyyətimizlə
təqdim olunmağın əhəmiyyətini
bilənlər, milli-mənəvi dəyərləri-
mizin hamisi, qoruyucusu olan in-
sanlar da var. İndi müasirləşən
Naxçıvanda nəinki mədəniyyətimiz
qorunur, eyni zamanda unudulmuş,
tarixin səhifələri arasında itib-bat-
maqda olan dəyərlərimizin bərpa-
sına ciddi diqqət yetirilir. 
    “o tikilən təzə binada adamlar
necə yaşayır, qonşuluq münasi-
bətləri necədir? yaxşı geyim-keçimli
müasir adam qonşusunun dar gü-
nündə qapısını bərk-bərk bağlamır
ki? Bir yetim uşağın taleyinə öz
uşağı kimi yanırmı?”

    Ustad, Naxçıvan təkcə abadlaş-
mır, təkcə gözəlləşmir, həm də gün-
bəgün, saatbasaat, dəqiqəbədəqiqə
böyüyür. Əvvəllər Naxçıvan şəhə-
rindən çıxıb Şıxmahmud kəndinə
qədər gedərkən yol boyu insana
rast gəlmək, bir tikili görmək yola
çıxan yolçunu sevindirirdisə, indi
artıq az qala bu iki məntəqə bir-bi-
rinə birləşib. Sovetin beynəlmiləl-
ləşmə adı ilə bura təkəmseyrək kö-
çürdüyü “oğrular” burdan gedəndən
sonra artıq Naxçıvanda qapını bağ-
lamaq kimi bir adət qalmayıb. İndi
Naxçıvanda əhalinin sosial-rifah
halı daha yüksək səviyyədədir. İn-
sanlar qapını çəkib bərk-bərk bağ-
lamağa ehtiyac duymurlar. Onlar
özlərinin təhlükəsizliklərindən, asa-
yişdən əmindirlər. 
    “Naxçıvanda az qala hər binaya
bir çayxana yapışdırılıb. Bir qoca
kişi elə çayxanaların birində za-
rafatla dedi: Naxçıvanda çayçılar
nazirliyi təşkil etmək lazımdır. Bə-
zən elə səhər gözünü açıb görürsən
ki, evinin böyrünə bir çayxana
söykəyiblər. Bir yekə çayxana da
mərkəzi kitabxananın binasında
yerləşir. Qırmızı tuf daşdan tikilmiş
binanın bir tərəfini nəğməkar sa-
movarlar yavaş-yavaş qaraltmaq
işi ilə məşğuldurlar”. 
    Sizin ixtisasınıza uyğun terminlə
ifadə etsək, bir zaman antisanitariya
vəziyyəti ilə müxtəlif cür xəstəliklər
vulkanının episentrinə çevrilən çay-
xanalar indi yoxdur. Əvəzində isə
şəhərdə normal çay evləri insanlara
xidmət göstərir.  Yəni kimə, harda,
necə gəldi samovar qoyub qaraltı
işləri ilə məşğul olmağa icazə ve-
rilmir. Çayxana açdınsa, normal şə-
raitə, insanların sağlamlığına ca-

vabdeh olmalısan. Düzdür, bəzən
çayxana təfəkkürü ilə mətbuata gə-
lən adamlar sevimli məkanlarının
qoxusu üçün darıxıb, ötən günlərin
xiffətini çəkirlər. Hətta əllərini “vic-
danlarına” qoyub yazırlar ki, Nax-
çıvanda bir dənə də olsun çayxa-
na-filan yoxdur.  Amma bu fikirləri

səsləndirərkən “çayxana” sözündən
əvvəl “antisanitar vəziyyətdə olan”
birləşməsini yazmağı unudurlar.
Yoxsa Vətənin ən ağır günlərində
hərbi hissədən çıxıb veyl-veyl gəz-
məklə Vətənə xidmət edən bu “və-
tənpərvərlər” elə səhvə yol ver-
məzlər axı! +7 rezuslu eynək də
taxmırlar ki, görmə qabiliyyətləri
məhduddur deyək. 
    “Naxçıvan kimi bir şəhərdə bir
dənə də olsun, gənclər klubu, ka-
fesi, şahmat yeri yoxdur. Kafe aç-
maq təşəbbüsündə olan tapılıb,
ancaq bir vaxt ayılıb görüblər ki,
kafe dönüb olub kababxana. Son
iki ildə 15 qəlyanaltı tikilib. Təkcə
bir küçədə 13 qəlyanaltı, aşxana,
restoran saymaq olar. Bunların
hamısının menyusu olduqca ka-
sıbdır, əsasən, kabab, ya da lülə-
kababdır. Görürsünüzmü, kabab-
xana açmaq necə asandır, kafe
açmaq çətin”.
    Ustad, indi Naxçıvanda vəziyyət
fərqlidir. Günü-gündən gözəlləşən,
abadlaşan qədim diyarda gənclər
mərkəzləri, gənclik kafesi, əyləncə
üçün normal məkanlar istifadəyə
verilib. Sağlam gəncliyin yetişdi-
rilməsi üçün müxtəlif idman mər-
kəzləri, kompleksləri yaradılıb.
Ötən əsrin 70-ci illərində arzula-
dığınız Şahmat Mərkəzinin binası
indi Naxçıvan şəhərinin mərkəzində
əzəmətlə ucalır. Nəinki Naxçıvan
şəhərində, rayonlarımızın hər bi-
rində şahmat məktəbləri fəaliyyət
göstərir. Bu məktəblərin yetirmə-
lərinin səsi-sədası nəinki ölkədən,
ölkəmizdən kənardan da gəlmək-
dədir. Necə deyərlər, paytaxt Nax-
çıvan şəhərindəki Şahmat Mərkə-
zinin, rayonlarımızda tikilən şahmat

məktəblərinin yaraşıqlı binaları gö-
rənləri, idmançılarımız isə rəqib-
lərini “mat” qoyur. O zaman hər
tinbaşı qurulan qəlyanaltıları və
kababxanaları indi müasir resto-
ranlar və kafelər əvəzləyib. 
    “Əgər Naxçıvana gələn bir qo-
naq xəstələnsə, dərmanını süd de-

sələr, heç bir mağazada tapmazsan.
Halbuki Naxçıvanın bütün rayon-
ları maldarlıqla məşğuldur”. 
    Ağartı məhsulları barəsində indi
bolluqdur. Naxçıvanda indi ən yük-
səkkeyfiyyətli və çeşidli digər məh-
sullarla yanaşı, süd məhsulları da
istehsal olunur. Rayonlarda mal-
darlığın inkişafı, mal-qaranın cins
tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün
ardıcıl tədbirlər görülür. 
    “Dünən geriyə qayıdan deyil.
Amma dünənin yaxşı adət və ənə-
nələrini həmişə geri qaytarmaq
olar. yaradıcı gənclərin yeganə
istinadgahı olan “Şərq qapısı”
qəzetinin poliqrafiya keyfiyyətin-
dən oxucular gileylənirlər. Hələ
1958-ci ildə Naxçıvanda mətbəə
tikilməsi haqqında qərar olub.
1966-cı ildə həmin mətbəənin özü-
lü qoyulub, sonra da özül zibil-
xanaya dönüb”.
    “Şərq qapısı” qəzeti yenə də
gənclərin, yaradıcı insanların əsas
istinadgahıdır. İndi bu qəzetin ət-
rafında toplaşan gənclər və ziyalılar
günün ən aktual mövzularına to-
xunmağa, muxtar respublika həyatını
daha yaxşı işıqlandırmağa çalışırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında dövlət mətbuat or-
qanlarının maddi-texniki vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında”
2000-ci il 29 mart tarixli Sərənca-
mından sonra “Şərq qapısı” qəzeti
özünün yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyub, qəzetin maddi-texniki
bazası gücləndirilib, bu qocaman
mətbuat orqanının normal fəaliyyəti
üçün hərtərəfli iş şəraiti yaradılıb.
2010-cu il iyulun 22-də – milli mət-
buatımızın yaranmasının 135-ci il-

dönümü günündə böyük dövlət qay-
ğısının bariz ifadəsi kimi qəzet re-
daksiyası üçün yeni bina istifadəyə
verilib, qəzetin rəngli nəşrinə baş-
lanılıb. Hazırda qəzet həftədə beş
dəfə yüksək poliqrafik keyfiyyətlə
çıxır. İndi bu qəzeti nəinki muxtar
respublikada, yaradılmış internet
saytı vasitəsi ilə bütün dünyada
oxumaq mümkündür. 
    Naxçıvanda fəaliyyət göstərən
“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Bir-
liyi təkcə qəzetlərimizin deyil, müx-
təlif kitab, jurnal və broşürlərin
çapı üçün ən müasir texniki im-
kanlara malikdir.
    “Naxçıvan isti olan yerdir. yay
aylarında göydən od tökülür. İsti-
rahət günləri camaat əylənməyə
yer tapmır. Şəhərdən çox da uzaq
olmayan Uzunoba gölünə adam
buraxılmır. Bu nədir? Bu qanunu
kim qoyub? Madam ki, camaatın
istirahətinə şərait yaratmırsan, ge-
dənlərə avtobus vermirsən, nə üzlə
“əyri yolla” gedən maşınların qa-
bağını kəsirsən?”
   İndi muxtar respublikanın möv-

cud təbii imkanlarından səmərəli
istifadə olunmaqla insanların isti-
rahəti təmin edilir. Yay mövsümün-
də Uzunoba Su Anbarında yaradılan
çimərlik əhalinin istirahətinin təmin
olunması və sağlamlığının qorun-
ması baxımından əhəmiyyətlidir.
Uzunoba Su Anbarındakı çimərlik
zonasının ərazisi 2,7 hektar, qumlu
sahil xəttinin uzunluğu 110, eni
isə 30 metrdir. Çimərlik böyüklər
və uşaqlar üçün nəzərdə tutulan
iki hissədən ibarətdir. Böyüklərin
istirahəti üçün ayrılan sahənin su
hissəsinin dərinliyi 5, eni isə 50
metrdir. Hər il yay mövsümündə
burada insanların istirahəti üçün
lazımi şərait yaradılır. Əraziyə gün-
lüklər qoyulur, paltardəyişmə yeri
və açıq avtomobil dayanacağı ya-
radılır, ictimai-iaşə xidməti təşkil
olunur.
    Nəhayətində, günü-gündən in-
kişaf edən Naxçıvan arzuladığınız
Naxçıvana çevrilib, böyük ustad.
İndi müstəqil Azərbaycanın hər tə-
rəfindəki inkişaf və tərəqqinin önün-
də bu qədim və şanlı diyar gedir.
Ruhun şad olsun!

- Elnur KƏlbİzADƏ

Qələmi publisistikada da şeirdəki qədər kəskin olan Xalq şairi Məmməd
Arazın hələ 1967-ci ildə yazdığı “Mədəniyyət hardan başlayır?”

məqaləsinin başlığını oxuyub iş otağımın pəncərəsindən çölə doğru boylanıram.
Düşünürəm ki, bəlkə də, böyük şair indi doğma Naxçıvanının necə olduğunu
yəqin ki, bilmək istəyərdi. Və fikrimdən Məmməd Araza bir məktub yazmaq
istəyi keçir: verdiyi sualları bu günün reallığında cavablandırmaq, düşündüyü
məsələlərin bugünkü uğurlu həllini və vəziyyətini çatdırmaq istəyi. Yazını
tam başdan oxumağa və suallara cavab tapmağa çalışıram.

Ustadla söhb t
Məmməd Araz – 80

    Heydər Əliyev Fondunun dəs-
təyi ilə keçirilən Muğam Televiziya
Müsabiqəsi artıq dördüncü dəfədir
ki, muğamsevərlərə təqdim edilir.
Müsabiqənin növbəti turunun Nax-
çıvanda keçirilməsi diyarımızda
mədəniyyət və incəsənətin yüksək
inkişafından xəbər verir. Müsabi-
qənin münsiflər heyətinin üzvləri
ilə söhbətimizdə də bu məqam
xüsusi vurğulandı. 
     Sərdar FƏRƏCov – Azərbaycan
Respublikasının əməkdar incəsənət
xadimi: – Naxçıvana birinci dəfədir

ki, gəlirəm.
Lakin bu qə-
dim yurd yeri
h a q q ı n d a
1973-cü ildə
Asəf Zeynallı
adına Musiqi
Texnikumun-
da təhsil alar-

kən naxçıvanlı tələbələrdən Yaşar
Xəlilov, Nazim Kazımov, Kamal Əh-
mədov, Eldar Xəlilov kimi bu gün
mədəniyyət sahəsində tanınmış nax-
çıvanlılardan məlumat almışdım. On-
larla dostluğum bu gün də davam
edir. Naxçıvandakı yeniliklər barədə
məlumatları onlardan, kütləvi infor-
masiya vasitələrindən alıram. Bu gün
isə gördüklərim məndə çox güclü
təəssürat yaratdı. Bir daha bu qənaəti
təsdiq etdim ki, eşitməklə görmək
arasında xeyli fərq var. Təbiət bu
yurda ülvi gözəllik bəxş edib. Nax-
çıvanın hər yeri yaşıllığa bürünüb.
İnsanları da çox istiqanlı və səmimi-
dirlər. Burada olduğum iki gün ərzində
Naxçıvanı Avropanın kiçik bir şəhərinə

bənzətdim. Sözümdə həqiqət var. Bir
müddət əvvəl mən Fransanın Stras-
burq şəhərində olmuşam. Təsəvvür
edin ki, oradakı gözəlliyi burada ye-
nidən gördüm. Naxçıvanın bir üs-
tünlüyü də ondadır ki, bura çox sakit
bir yerdir. Bu sakitliyin içində dərin
bir məna var. Dəfələrlə sübut olunub
ki, güclü inkişaf sabitlik olan yerdə
mümkündür. Naxçıvanın bugünkü
inkişafında bu amil başlıca rol oynayır.
Unutmayaq ki, Naxçıvan ulu öndər
Heydər Əliyevin vətənidir. Ona görə
də bu torpaq müqəddəs torpaqdır.
Dünyanın ikinci atası hesab edilən
Nuhun ayağı dəydiyi bu qədim yurd
yerində görülən böyük işlər məhz
ümummilli lider Heydər Əliyev si-
yasətinə sadiqliyin ifadəsidir. IV Mu-
ğam Televiziya Müsabiqəsinin növ-
bəti mərhələsinin burada keçirilməsi
də təbiidir. Naxçıvanda mədəniyyətin
inkişafına yüksək diqqət və qayğının
şahidi olduq. 
     Səkinə İSMAyılovA – Azər-
baycan Respublikasının xalq artis-
ti: – Naxçıvan-
da neçə illər
bundan əvvəl
olmuşam. Bu
dəfə Naxçıvan
Beynə lxa lq
Hava Limanın-
dan şəhərə qə-
dər gördüklə-
rim o qədər gözlənilməz idi ki, heyran
qalmışdım. Aeroportdan şəhərə qədər
gül-çiçək, yaşıllıq, təmizlik ruhumuza

yeni bir təravət gətirdi. Naxçıvanda
həssas tamaşaçılar var. Burada xalq
musiqisinə ehtiram yüksək səviyyə-
dədir. Mən inanıram ki, bu müsabi-
qədə yüksək fəallıq göstərən naxçı-
vanlı Sərxanın ardıcılları çox olacaq.
Çünki Sərxanı yetirən torpaq mədə-
niyyətin, incəsənətin beşiyidir. Nax-
çıvan Dövlət Universitetində Kon-
servatoriyanın yaradılması mədəniy-
yətin inkişafına davamlı qayğının
ifadəsidir. Naxçıvanda gördüklərimiz
bir daha qəlbimizdə bu əminliyi ya-
ratdı ki, muxtar respublika ölkəmizin
digər regionlarına nümunədir. Nax-
çıvandan öyrənmək lazımdır və bu,
vacibdir. 
    Arif BABAyEv – Azərbaycan
Respublikasının xalq artisti: –
Muğam mü -
sabiqələrinin ke-
çirilməsi, iste-
dadlı gənclə rin
bu sahədəki ba -
carıq və qabi-
liyyətlərinin üzə
çıxarılması, on-
ların istedadları-
nın düzgün formalaşdırılması isti-
qamətində görülən işlər bütün musi-
qisevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşı-
lanır. Mən burada olduğum müddətdə
Naxçıvanda da muğama böyük maraq
göstərildiyini gördüm. İstər Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Konservato-
riyasında, istər Naxçıvan Musiqi
Kollecində, həmçinin Naxçıvan Döv-
lət Filarmoniyasında muğama maraq

göstərən çoxlu gənclər var. Bunu
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Konservatoriyasında təhsil alan tə-
ləbələrlə görüşdə daha yaxından mü-
şahidə etdik. Naxçıvanlılar sənətə
qiymət verməyi bacaran insanlardır.
Biz bunu burada keçirilən konsertlər
vaxtı da müşahidə etdik. Tam əmin-
liklə demək olar ki, Naxçıvan hələ
öyrəniləsi, tədqiqolunası bir diyardır.
Burada mədəniyyətin müxtəlif sa-
hələri inkişaf etmiş, qədirbilən nax-
çıvanlılar bu günə qədər milli-mənəvi
sərvətlərə qayğı ilə yanaşmış, onları
qoruyub saxlamağı bacarmışlar. Bun-
dan sonra da bu sərvətlərin qoruna-
cağına heç bir şübhə yoxdur. Bu da
belə deməyə əsas verir ki, dərin  kök-
lər üzərində yaranan və yaşayan, bu
gün vətənpərvərliklə qorunan milli-
mənəvi sərvətlərimiz, onun ən böyük
qolu olan muğam həmişə Naxçıvanda
layiq olduğu səviyyədə təbliğ edilə-
cək. Bir daha naxçıvanlılara çox yük-
sək səviyyədə qarşılandığımız, sə-
nətimizin ürəkdən dəstəklənməsi
üçün dərin minnətdarlığımızı bildi-
ririk. Belə diyarda yaşamaq, qurub-
yaratmaq böyük xoşbəxtlikdir.
    Mənsum İBRAHİMov – Azər-
baycan Res-
publikasının
xalq artisti: –
Qəlbimdə yük-
sək duy ğular
oyadan, zəngin
təəssüratlar ya-
radan Naxçı-

van şəhərində aldığım təəssüratları
bölüşməyə saatlarla vaxt lazımdır.
Düşünürəm ki, dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin, böyük sənət ko-
rifeyləri Əcəmi Əbubəkr oğlunun,
Hüseyn Cavidin Vətəni məhz belə
olmalıdır. Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə keçirilən IV Muğam
Televiziya Müsabiqəsinin Naxçı-
vanda keçirilən növbəti turunun
ilk günü burada gördüklərimiz
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib his-
səsi olan qədim yurd yerində bizə
əsl sənət bayramını xatırlatdı. Yük-
sək səviyyədə təşkil olunan mü-
sabiqə Cəlil Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında keçirildi. Teatrın
binasının müasir üslubda yenidən
qurulması, teatr üçün lazım olan
bütün texniki avadanlıqların ye-
niləşdirilməsi burada qaynar mə-
dəni həyatdan soraq verir. Xüsusilə
qeyd etmək istəyirəm ki, bu vacib
sahəyə qayğı mərkəz Naxçıvan
şəhəri ilə məhdudlaşmır. Bizə bil-
dirildi ki, muxtar respublikanın
ən ucqar bölgələrində belə, mə-
dəniyyət obyektlərinə yeni binalar
inşa olunur. Bu isə o deməkdir ki,
Azərbaycan mədəniyyətinin ayrıl-
maz qolunu təşkil edən Naxçıvan
mədəniyyəti müasir inkişaf yo-
lundadır. Bu yolda Naxçıvanın bü-
tün mədəniyyət işçilərinə uğurlar
arzulayıram. Bir məsələni də xü-
susilə vurğulamaq istəyirəm ki,
onlar Naxçıvanda bu sahəyə gös-
tərilən qayğıya əməli işlə cavab
vermək iqtidarındadırlar.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Milli dəyərlərə ehtiram, böyük diqqət və qayğı 
Naxçıvanda ən yüksək səviyyədədir
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    Muxtar respublikamızda
məhdud fiziki imkanlı vətən-
daşların sağlamlıqlarının qo-
runması, tibbi-sosial problem-
lərinin həlli istiqamətində da-
vamlı olaraq müvafiq tədbirlər
həyata keçirilir. 
    22-24 oktyabr tarixlərində
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyi tərəfindən pro-
tez-ortopediya məmulatlarına
və texniki-bərpa vasitələrinə
ehtiyacı olan 67 nəfər məhdud

fiziki imkanlıya, 26 nəfər ahıla
və sağlamlıq imkanları məhdud
8 nəfər uşağa növbəti səyyar
xidmət göstərilib. 
    Tibbi-texniki heyət məhdud
fiziki imkanlıların evlərinə ge-
dərək onların ehtiyacları ilə
maraqlanıb, 11 nəfərdən protez
və ortez sifarişləri qəbul olunub,
8 nəfərin protezləri təmir edilib,
3 nəfərə protez-ortopediya mə-
mulatları verilib. Bundan başqa,
2 nəfər əlil arabası, 10 nəfər
eşitmə aparatı, 35 nəfər isə

müxtəlif növ məmulatlar ol-
maqla, 47 nəfər texniki-bərpa
vasitələri ilə təmin edilib. 
    Qeyd edək ki, cari ilin ötən
dövrü ərzində nazirlik tərəfin-
dən, ümumilikdə, 184 nəfər
məhdud fiziki imkanlı vətəndaşa
protez-ortopedik xidmət gös-
tərilib, 389 nəfərə müxtəlif tex-
niki-bərpa vasitələri  verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Məhdud fiziki imkanlı vətəndaşlara səyyar xidmət göstərilib

     Metodik ədəbiyyatların ana-
lizi də göstərir ki, ənənəvi bir-
tərəfli tədris kommunikativ-in-
teraktiv tədris metodologiyası
ilə əvəzlənməlidir. Ənənəvi me-
todda müəllim öz işini izah et-
mək, tapşırıq vermək və yoxla-
maq üzərində qurur, şagird-
müəllim ünsiyyəti birbaşa deyil,
dolayı şəkildə həyata keçirilir.
İnteraktiv metod zamanı isə
müəllim bilavasitə şagirdlə
ünsiy yət yaradır, şagird isə əsas
funksional fiqura çevrilərək ba-
carığını ifadə etmək imkanı qa-
zanır. Bu zaman şagird dil bar-
yerlərini daha rahat aşır, onda
yad dildə danışmaq utancaqlığı
zamanla aradan qalxır, nəticədə,
dərs vaxtı həm də real situasi-
yaların məşqinə imkan yaranır.
     Dərs vəsaiti olaraq audio-vi-
deo texnikasından istifadə, da-
nışaraq göstərə bilmək şagirdləri
dərsə daha həvəs və maraqla
yanaşmağa sövq edir. Bu da bir
həqiqətdir ki, şagird həvəsi ol-
madığı işi görmək istəmir və
ya “mən bunu qavraya bilmi-
rəm” deyərək yanlış fikirlərlə
dərsdən soyuyur. Bu cür şagird-
ləri dərsə qazandırmaq üçün
təkcə şagird-müəllim ünsiy yətini
qurmaqla kifayətlənməməli, eyni
zamanda şagirdlərin öz arala-
rındakı kommunikasiyanı güc-
ləndirmək lazımdır. Bunun ən
yaxşı yolu müəyyən oyunlar
təşkil etmək, şagirdlərə rollar
vermək, birgə mahnılar oxumaq,
hər kəsi müzakirələrdə iştiraka
cəlb etməkdir. Müasir tədris me-
todu yeni dərslərin müəllim tə-
rəfindən xarici dildə tanış söz-
lərlə, keçilmiş dil formulları,
qrammatik konstruksiyalar, mi-
mika və jestlərlə yanaşı, şəkillər
və digər vizual təqdimat vasi-

tələri ilə də aparılmasını tələb
edir. Belə metodlardan biri də
kommunikativ metoddur. Bu
metod nitqi (yazılı və şifahi)
inkişaf etdirir. İnkişaf etmiş nitq
şagirdlərdə səlis danışmaq qa-
biliyyəti formalaşdırır, qram-
matika həmin danışıq prosesində
öyrədilir. Əvvəlcədən sözlər öy-
rənmiş şagirdlər bildikləri for-
mullarla cümlə qurur, sonra isə
müəllim cümlələrə yeni qram-
matik qaydaları tətbiq etməklə
düzəlişlər edərək həmin qayda-
ları şagirdlərə öyrədir. 
    Dərslərdə tez-tez qarşılıqlı
sual-cavab və testlərdən istifadə
interaktiv metodun üstünlük-
lərindən biridir. Bütün şagirdləri
bu prosesə cəlb edərək onlar
arasında rəqabət mühiti yarat-
maqla həm öyrətmək, həm də
ünsiyyət maneələrini aradan
qaldırmaq olar. Şagirdlərin hə-
vəsləndirmələrə meyilli oldu-
ğunu nəzərə alaraq, hər pedaqoq
öz xüsusi kiçik mükafatlandır-
ma metodlarını tətbiq edə bilər
və bu, sərbəstdir. Təki şagirdlər
öz fikirlərini xarici dildə ifadə
etməkdən çəkinməsinlər, onlar
tələb olunan cavabı verə bil-
sinlər. Müəyyən komanda ya-
rışları təşkil etmək, qrupları
proporsional bölərək hər bir
şagirdin özünü komandanın va-
cib elementi kimi hiss etməsinə

imkan yaratmaq da yeni təlim
metodları sırasındadır.
    Xarici dili yaxşı öyrənmək
üçün təkcə məktəb proqramı və
sinif dərslikləri ilə kifayətlənmək
düzgün deyil. Bunun üçün müəl-

lim mütəmadi olaraq öz üzərində
işləməli, mövzuya uyğun əlavə
ədəbiyyat və ya kitablardan is-
tifadəni bacarmalıdır. 
    Öyrənmək, təbii ki, müəy-
yən vaxt və əmək sərfi tələb
edir. Amma effektiv metodlarla
bu işi əyləncəli və maraqlı şə-
kildə həyata keçirmək daha sə-
mərəli və bəhrəli olar. Bunun
üçün şagirdlərə dərs və dərs-
dənkənar məşğələlərdə aşağı-
dakıları məsləhət görmək məq-
sədəuyğundur: xarici dildə ki-
tablar oxumaq, sadə yazılardan,
uşaq kitablarından (şəkilli, il-
lüstrasiyalı) istifadə etmək. Bü-
tün bunlar ona xidmət edir ki,
oxu prosesi həvəslə həyata ke-
çir, hər söz üçün lüğət axtar-
mağa ehtiyac qalmır, oxuduqca
məlum sözlər əsasında ümumi
məna çıxarmaq bacarığı yaranır.
Vacib hallarda, yəni sözləri aid
olduğu ifadələrə uyğun şəkildə
qavramaq üçün lüğətə baxmaq
məqbuldur. Bu zaman öyrənmə
prosesinin çətinliyi aradan qal-
xacaq və sözlər daha yaxşı
yadda qalacaq.
    Xarici dildə filmlərə bax-
maq da effektlidir. Ən əvvəl
yaxşı olar ki, filmlərə subtitr-
lərlə baxılsın. Xarici dildə xə-
bərlərə baxmaq, musiqi din-
ləmək də dil öyrənmənin ef-
fektiv üsullarındandır.

    Xarici dilin öyrənilməsinin (həm də öyrədilməsinin) ef-
fektivliyinin artırılması müasir tədris sisteminin qarşısında
duran əsas vəzifələrdəndir. Xarici dilin öyrənilməsinin inten-
sivləşdirilməsi müasir tədris metodologiyasının və texnoloji
avadanlıqların – kompüter, audio-video texnikasının, elektron
vəsaitlərin müntəzəm istifadəsini tələb edir. 

Xarici dil öyrənilməsində 
müasir metodlar 

    Birinci turda təxirə salınmış “Araz-2”-“Əlincə” oyunu keçirilmişdir. “Araz-2”
futbolçuları 4:3 hesabı ilə qalib gəlmişlər.
    Hesabat turunda futbolçulara 11 sarı və 2 qırmızı vəsiqə göstərilmişdir. Oyunlarda
qapılara 24 qol vurulmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Futbol Federasiyasının təş-
kilatçılığı ilə XII muxtar respublika futbol
çempionatında dördüncü turun oyunlarına
yekun vurulmuşdur.
    “Batabat” öz meydanında “Dübəndi”ni
qəbul etmişdir. İlk oyun ev sahibinin 4:1
hesablı qələbəsilə başa çatmışdır. İlk görüşdən
özünü ciddi rəqib kimi göstərən “Araz-2”

komandası 4-cü turda “Kəngərli”ni 4:1
hesabı ilə məğlub etmişdir. Növbəti qarşı-
laşmada  “DİN FK”  “Əlincə”nin qapısından
5 cavabsız top keçirmişdir. Bu turda “Babək”
“Sədərəy”ə 3:1 hesabı ilə qalib gəlməyi ba-
carmışdır. “Universitet”-“Arpaçay” arasındakı
sonuncu oyun tələbə futbolçuların 5:0 hesablı
üstünlüyü ilə yekunlaşmışdır.
    IV turdan sonra turnir cədvəlindəki
vəziyyət aşağıdakı kimidir:

IV turun oyunlarına yekun vurulub

    19-21 oktyabr 2013-cü il tarixlərdə Ba-
lakən Rayon Olimpiya İdman Komplek-
sində məktəblilərin VI Respublika Oyun-
larının proqramına daxil olan sərbəst güləş
üzrə turnir keçirilmişdir. Yarışda muxtar
respublikamızın da idmançısı iştirak et-
mişdir. 45 kiloqram çəkidə mübarizə aparan
Sərdar Əliyev finala qədər yüksələ bilmişdir.

Həlledici mərhələdə də bu üstünlüyü əldən
verməyən güləşçimiz yarışın qızıl medalına
sahib olmuşdur. Fəxri yeri tutan idmançı-
mıza diplom və medal verilmişdir. Eyni
zamanda təmsilçimiz qazandığı nəticəyə
görə bu ilin dekabr ayında keçiriləcək bey-
nəlxalq turnirdə iştirak etmək hüququnu
əldə etmişdir.

Güləşçimiz birinci yeri tutub

Şagirdlərə onu da məsləhət görmək olar ki, utancaqlığı
dəf edib danışmağa çalışsınlar. Kifayət qədər söz bilən

və qrammatik savadı olan çox insan var ki, danışmağa çətinlik
çəkir. Buna səbəb olan çox amillər var: utanmaq, səhv
etməkdən qorxmaq, tənbəllik və sair. Danışığı inkişaf etdirmək
üçün öncə təkbaşına danışaraq məşq etmək, sonra xarici
dildə internetdə yazışmaq məsləhətdir. Unudulmamalıdır ki,
xarici dildə danışmaq vərdişə çevrilməklə mükəmməlləşir. 

Vəfa bAbAYEVA
Naxçıvan şəhərindəki 10 nömrəli tam orta

məktəbin ingilis dili müəllimi

    Sual: Hansı gömrük ödənişləri bank və
PoS-terminallar vasitəsilə ödənilə bilər?
    Cavab: Gömrük ödənişləri dedikdə Azər-
baycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə
nəzərdə tutulmuş hallarda gömrük orqanları
tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər,
gömrük yığımları, dövlət rüsumu və əməliyyat
haqqı başa düşülür. Gömrük orqanlarının əsas
vəzifələrindən biri məhz ödəniləcək gömrük
rüsumlarını, müvafiq vergiləri və digər gömrük
ödənişlərini toplayıb təyinatı üzrə köçürülməsini
təmin etməkdən ibarətdir. Gömrük ödənişləri
istənilən maraqlı şəxslər tərəfindən gömrük
orqanlarına bank, poçt və ya plastik kart vasi-
təsilə, beynəlxalq poçt göndərişləri ilə göndərilən
mallar üçün isə poçt rabitəsi operatorlarına
ödənilməlidir.
    Muxtar respublika ərazisində gömrük ödə-

nişlərinin həyata keçirilməsinin təmin olunması
məqsədilə gömrük sərhəd-buraxılış məntəqə-
lərində və daxili gömrük orqanlarında bank
xidmətləri göstərilir. Bütün gömrük orqanlarında
POS-terminallar vardır. Gömrük ödənişləri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin rəsmi internet portalı
(www.dgk.nmr.az) və digər internet resursları
üzərindən də elektron qaydada ödənilə bilər. 
    Qanunvericiliyə əsasən, xarici dövlətlərin
avtonəqliyyat vasitələri gömrük ərazisinə daxil
olduqda tətbiq olunan yol vergisi və icazə
blankına görə dövlət rüsumu isə gömrük or-
qanları tərəfindən nağd şəkildə alınır. Nağd
şəkildə alınan ödənişlər bir bank günü ərzində
dövlət büdcəsinə köçürülür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti
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İtmişdir
Türkiyə Respublikasının vətəndaşı Bünyamin Çilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti

yaşamaq üçün verilmiş 000779 nömrəli icazə vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.
*    *    *

Türkiyə Respublikasının vətəndaşı Seda Albayraka Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti
yaşamaq üçün verilmiş 000778 nömrəli icazə vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
kollektivi Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin rektoru Saleh 
Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı

verir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

İqtisad fakültəsinin dekanlığı
Saleh Məhərrəmova, əzizi

ZƏROŞ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Televiziya və Radio Şurasının
üzvü Fərasət Əsədullasoy və

şuranın kollektivi operator 
MƏMMƏD İSMAYILOVUN

vəfatından kədərləndiklərini 
bildirir və mərhumun ailəsinə

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Y.Budaqov adına Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Psixi 
Xəstəliklər Dispanserinin
kollektivi dispanserin baş 

həkimi Rəşadət Nabatova, dayısı
FAMİLİN

vəfatından kədərləndiyini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı

verir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Botanika və Zoologiya
kafedralarının müdirləri Musa

Piriyev və Həbib Hüseynov Saleh
Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı

verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

Təbiətşünaslıq və kənd
təsərrüfatı fakültəsinin dekanı
Akif Mərdanlı, dekan müavini

Şəmil Mahmudov 

Saleh Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə

başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
Magistratura üzrə dekanı Etibar 

Məmmədov, dekan müavini Asəf
Əliyev və dekanlığın əməkdaşları

Saleh Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə

başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Elmi Kitabxanasının direktoru

Aypara Behbudova və 
kitabxananın kollektivi Saleh

Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə

başsağlığı verirlər.

№ Komandalar O Q H M T X

1. “Universitet” NDU 4 4 0 0 18-5 12

2. “DİN FK” Naxçıvan 3 3 0 0 10-0 9

3. “Araz-2” Naxçıvan 3 3 0 0 11-4 9

4. “Batabat” Şahbuz 4 3 0 1 10-6 9

5. “Babək” Babək 4 3 0 1 10-8 9

6. “Arpaçay” Şərur 4 1 0 3 8-10 3

7. “Sədərək” Sədərək 4 1 0 3 9-11 3

8. “Kəngərli” Kəngərli 4 0 1 3 8-17 1

9. “Dübəndi” Ordubad 4 0 1 3 1-18 1

10. “Əlincə” Culfa 4 0 0 4 7-18 0

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Basketbol Federasiyasının
birgə təşkil etdiyi kişilər arasında bas-
ketbol üzrə muxtar respublika birincili-
yinə yekun vurulub. 8 komandanın mü-
barizə apardığı turnirin final və üçüncü
yer uğrunda oyunları dünən keçirilib.
“Babək”, “Culfa”, “ordubad”, “Şərur”,
“Naxçıvan Dövlət Universiteti”, “Nax-
çıvan Özəl Universiteti”, “Naxçıvan-1”
və “Naxçıvan-2” komandalarının qatıl-
dığı turnirin final görüşü gözlənildiyi
kimi gərgin mübarizə şəraitində keçib. 

    İlk olaraq qrup mərhələsini ikinci pillədə
başa vuran iki komanda – “Ordubad” və
“Naxçıvan Özəl Universiteti” meydana çıxıb.
Bu görüşdə Ordubad təmsilçisinin basket-

bolçuları səbəti daha yaxşı “nişan” alıblar və
turniri üçüncü pillədə başa vurmağa müvəffəq
olublar – 52:39. Daha sonra qrup mərhələsini
itkisiz tamamlayan “Naxçı van-1” və “Nax-
çıvan Dövlət Universiteti”nin top sehrbazları
öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. İlk peri-
oddan başlayaraq oyunun gedişatına nəzarət
edən birincilər digər periodda da rəqibin
hücumlarının qarşısını məharətlə almağa
nail olublar. Nəticədə, universitet tələbələrini
21 sayı fərqi ilə (68-47) məğlubiyyətə düçar
edən “Naxçıvan-1” komandası birinciliyin
qalibi adını qazanıb. 
    Keçirilən görüşlərdən sonra Naxçıvan
Muxtar Respublika birinciliyində yer tutan
komandaların təltifetmə mərasimi olub. Qa-
liblərə diplom və hədiyyələr verilib.
                            - Ceyhun MƏMMƏDOV

Muxtar respublika birinciliyinin 
qalibi “Naxçıvan-1” komandası oldu


