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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Naxçıvanda “STEAM təhsil festivalı” keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri 2021-ci il iyunun 7-də
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında STEAM
təhsil metodunun tətbiqi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda Naxçıvan şəhərində STEAM Təlim-

STEAM kabinəsi yaradılmışdır. Əlavə olaraq
50 ümumtəhsil məktəbində kabinələrin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir,
Naxçıvan şəhərində STEAM Təlim-Tədris
Mərkəzi qurulur. Bu günədək 400-ə yaxın
müəllim STEAM təlimlərinə cəlb edilmiş,

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov festivalda
iştirak etmiş, tələbə və şagirdlərin STEAM
layihələri ilə tanış olmuşdur.
Məlumat verilmişdir ki, artıq muxtar respublika məktəbliləri ənənəvi yanaşmadan
fərqli olaraq STEAM təhsili ilə praktik
məşğələlər vasitəsilə robotexnika, 3D modelləşdirmə və çap, proqramlaşdırma, nano
və neyro texnologiyalar, mühəndislik və
dizaynerlik üzrə bilik və bacarıqlar qazanırlar.

təhsili müəssisələrindən isə 84 tələbə 58
layihə ilə iştirak etmişdir.
“Lego robotlar”, “Xətt izləyən” və “Hera”
yanğınsöndürən robotlar, “Oxatan”, “Şəhər”
və “Robomissiya” robotlarının, “Ağıllı ev”,
“Ağıllı istixana”, “Ağıllı hərbi baza”, “Termobee”, “Minaaxtaran dron” layihələrinin
nümayişi, 3D printerlə işlər, Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin kursantlarının təqdim
etdikləri pilotsuz uçuş aparatları layihələri

Tədris Mərkəzinin yaradılması, ümumtəhsil
məktəblərində STEAM kabinələrinin qurulması və “STEAM təhsil festivalı”nın keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
İyunun 11-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində “STEAM
təhsil festivalı” keçirilmişdir.

7 dərslik hazırlanaraq nəşr olunmuşdur.
Tədris ili ərzində ümumtəhsil məktəblərinin
şagirdlərinin STEAM layihələri üzrə 7 müsabiqə keçirilmişdir. Görülən işlərin nəticəsi
olaraq muxtar respublikadan olan şagirdlər Festivalda 11 kateqoriya üzrə məktəblilər
“STEAM Azərbaycan Festivalı-2021” və arasında “Robotunu yarat”, “Lego Sumo”,
“TEKNOFEST-Azərbaycan” festivalında “3D bacarıqlar”, “Labirint həll edən robot”,
“Sənaye Robot Qoll”, “Short Movie”, “Micro:
Bit Coding”, “Drone”, ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında

maraqla qarşılanmışdır.
Ali Məclisin Sədri Təhsil televiziyası və
radiosunun fəaliyyəti ilə də maraqlanmış,
gənclərin inkişafına xidmət edən layihələrə
üstünlük verilməsi barədə tapşırıqlar vermişdir.
Festivalda qədimliklə müasirliyin sintezini

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil
naziri Rəhman Məmmədov çıxış edərək
demişdir ki, Ali Məclis Sədrinin müvafiq
Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində STEAM
təhsil metodunun tətbiqinə başlanılmışdır.
Qısa müddətdə 106 təhsil müəssisəsində

iştirak edərək uğurlu nəticələr əldə etmişlər.
Rəhman Məmmədov yaradılan şəraitə görə
festival iştirakçıları adından Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.
Sonra festival açıq elan edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

isə “Yaşıl texnologiyalar” və “Sosial tex- nümayiş etdirmək üçün STEAM layihələri
nologiyalar” müsabiqələri keçirilmişdir. Mü- ilə yanaşı, muxtar respublikanın məktəbsabiqələrdə ümumtəhsil məktəblərindən 640 dənkənar təhsil müəssisələrində fəaliyyət
şagird 204 layihə ilə, ali və orta ixtisas
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göstərən innovativ dərnəklər tərəfindən bədii
tikmə, toxuculuq, ağac üzərində oyma, ağac
üzərində yandırma, dulusçuluq, şüşə üzərində
işləmə sənəti, keçə işləmə sənəti, bədii dəri
işləmə sənəti, bujiteriya, xalça, heykəltəraşlıq,
metal üzərində döymə, duz sənəti, memarlıq,
ebru sənəti, rəsm və dekorativ işlər üzrə
3 minə yaxın əl işi sərgilənmişdir.
“Sabahın tədqiqatçıları” layihəsinin icraçısı
Gülxanım Orucova yaradılan şəraitə görə
Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Bu gün

təhsil sahəsində yaradılan şərait dövlət müstəqilliyinin bəhrələridir. Gənclər də müstəqilliyimizin davam etdirilməsi və daha da
inkişafı naminə hərtərəfli təhsil alıb özlərini
mütəxəssis kimi formalaşdırmalıdırlar. XX
əsr texnika, XXI əsr isə yeni texnologiyalar
əsridir. Ona görə də məktəblərdə STEAM
kabinələri, kompüter sinifləri, elektron lövhələr qurulur. Festivalda patent alacaq və
istehsalatda tətbiq ediləcək layihələr vardı.
Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi ilə
birlikdə həmin layihələri dəyərləndirərək

tətbiqinə nail olmalı, muxtar respublikada
STEAM kabinələrinin qurulması, aid qurumlar tərəfindən STEAM Təlim-Tədris
Mərkəzi və Texnoparkın yaradılması başa
çatdırılmalıdır.
Ali Məclisin Sədri təşkilatçılara təşəkkür
edərək demişdir: Uşaqlar ölkəmizin gələcəyidir. Müdriklərin dediyi kimi, bir ölkənin
gələcəyini bilmək istəyirsənsə, onun gəncliyinə nəzər salmalısan. Gənclik də yaradılan
şəraitdən səmərəli istifadə edir. Bu da imkan
verəcək ki, onlar gələcəkdə hazırlıqlı və

peşə sahibi gənclər kimi formalaşsınlar. Bu
gün inkişaf yeni texnologiyalar üzərində
qurulub. Yeni texnologiyaları bilmədən heç
bir peşəni öyrənmək olmaz. Ona görə də
bu işlər davam etdirilməli, mütəxəssis hazırlığı diqqətdə saxlanılmalıdır.
Festival gün ərzində davam etmiş, hər
kateqoriyadan qaliblər müəyyənləşdirilmiş,
ümumilikdə, 99 şagird və tələbə mükafatlandırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq
Xidmətində səyyar müşavirə keçirilib
İyunun 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq Xidmətində baytarlıq
təbabəti sahəsində görülən işlər və qarşıda
duran vəzifələr barədə səyyar müşavirə keçirilmiş, yeni avtomobil və laboratoriya avadanlıqlarının təqdimatı olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış edərək demişdir: Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması tədbirləri sırasında heyvandarlığın inkişafı xüsusi yer tutur. Müstəqillik
illərində muxtar respublikada iribuynuzlu malqaranın və xırdabuynuzlu heyvanların sayı
3, arı ailələrinin sayı 12, ev quşlarının sayı isə
8 dəfə artmışdır. Təbii ki, heyvandarlığın inkişafı
baytarlıq xidmətinin də günün tələbləri səviyyəsində qurulmasını zərurətə çevirmiş, Dövlət
Baytarlıq Xidmətinin maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində
müvafiq ixtisaslar açılmış, kəndlərdə baytarlıq
məntəqələri istifadəyə verilmişdir. “20202025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında baytarlıq təbabətinin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın qəbul olunması da bu sahədə
fəaliyyəti gücləndirmişdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Baytarlıq
sahəsində həyata keçirilən xidmətlərin təkmil-

il yenilənməli, onların fəaliyyəti təhlil olunmalı
və diqqətdə saxlanılmalıdır. Heyvandarlıq
məhsullarının istehsalında keyfiyyətə nəzarət
əsas məsələdir. Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Xidməti və Dövlət Baytarlıq
Xidməti heyvandarlıq təsərrüfatlarında, heyvan
mənşəli emal müəssisələrində və bazarlarda

aparılmalı, yaşayış məntəqələri üzrə zoobaytar
və zoogigiyenik tədbirlər vaxtında həyata keçirilməli, aşkar olunan xəstəliklərə qarşı
operativ tədbirlər görülməlidir.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Baytarlıq təbabətində vacib məsələlərdən biri də heyvanların saxlanma şəraiti və onlara qulluq

məlidir. Əsas vəzifələrdən biri də insan və
heyvanlar üçün ümumi olan xəstəliklərdən
əhalinin qorunmasıdır. Ona görə də Səhiyyə
Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq Xidməti arasında
məlumat mübadiləsi aparılmalı, birgə profilaktik tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikada
arıçılığın inkişafı bu sahədə baytarlıq nəzarəti
tədbirlərini də zərurətə çevirmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq Xidməti
arı xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün
tədbirlər görməli, arıçılar maarifləndirilməli,
arı genofondunun mühafizəsi diqqətdə saxlanılmalıdır. Dövlət Baytarlıq Xidməti qrafik
əsasında yaşayış məntəqələrində profilaktik
müşahidə və yoxlamaları davam etdirməli,
xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri aşkar
olunduqda qoruyucu karantin zonaları müəyyənləşdirilməli, həmin ərazilərdə müvafiq
baytarlıq tədbirləri görülməlidir. Eyni zamanda
dərman preparatlarının keyfiyyətinə, saxlanma
şəraitinə və istifadə müddətlərinə diqqət yetirilməli, tələb olunan preparat və avadanlıqların
alınaraq muxtar respublikaya gətirilməsi bundan sonra da davam etdirilməlidir.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Naxçıvan
Dövlət Universitetində və Naxçıvan Dövlət
Texniki Kollecində Baytarlıq təbabəti ixtisası

ləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında”
Fərmanından sonra isə muxtar respublikada
fərdi baytarlıq xidmətinə keçid təmin olunmuşdur. Baytarlıq təbabəti ərzaq və qida təhlükəsizliyi ilə yanaşı, həm də insan sağlamlığına
xidmət edir. Ona görə də bu sahədə islahatlar
davamlı həyata keçirilməlidir.
Ali Məclisin Sədri aidiyyəti üzrə tapşırıqlar
verərək demişdir: Dövlət Baytarlıq Xidməti
muxtar respublikada baytarlıq sahəsində dövlət
nəzarətini və əlaqələndirməni bundan sonra
da davam etdirməli, yoluxucu və parazitar
xəstəliklərə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülməli, epizootik sabitlik qorunub saxlanılmalıdır.
Fərdi baytarlıqla məşğul olan şəxslərlə bağlanan
müqavilələr qanunvericiliyə uyğun olaraq hər

baytarlıq-sanitariya nəzarətini davam etdirməli,
keyfiyyət mütəmadi yoxlanmalı, laborator
müayinələr aparılmalıdır. Muxtar respublikanın
ərazi imkanları mal-qaranın sayının deyil,
məhsuldarlığın artırılmasını zəruri edir. Ona
görə də heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılması diqqətdə saxlanılmalı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə
birlikdə süni mayalanma tədbirlərinin əhatə
dairəsini genişləndirməli, Süni Mayalanma
Mərkəzinin imkanlarından səmərəli istifadə
olunmalıdır. Dövlət Baytarlıq Xidməti baytarlıq-sanitariya işini müasir dövrün tələblərinə
uyğunlaşdırmalı, sərhəd yaşayış məntəqələrində
və yaylaqlarda mövsümə uyğun dezinfeksiya
işləri, diaqnostik müayinələr və peyvəndləmə

işidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və Dövlət
Baytarlıq Xidmətinin mütəxəssisləri mal-qaranın zootexniki qaydalara uyğun bəslənmə
və saxlanılma şəraiti ilə bağlı reydlər keçirməli,
fermer və ailə təsərrüfatları maarifləndirilməlidir. Dövlət Baytarlıq Xidməti muxtar
respublikanın hər bir rayonu üzrə heyvanların
baş sayı, müşahidə olunan xəstəliklər, aparılmış
peyvəndləmə tədbirləri haqqında məlumat
bankı yaratmalı, nəticələr illər üzrə təhlil
olunmalıdır. Bu gün özəl baytarlıq klinikalarının yaradılması günün tələbinə çevrilmişdir.
İqtisadiyyat Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq
Xidməti muxtar respublikada özəl baytarlıq
klinikalarının yaradılmasını təşviq etməli və
bu işlə məşğul olanlara müvafiq dəstək veril-

üzrə təhsil alan tələbələrin təcrübi bilikləri
möhkəmləndirilməli, Dövlət Baytarlıq Xidmətində praktik dərslər keçilməli, tələbələr
müqavilə ilə işə götürülməlidir. Dövlət Baytarlıq
Xidmətinin Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Mərkəzi
fəaliyyətini gücləndirməli, baytarlıq sahəsindəki
yenilikləri özündə əks etdirən təkliflər hazırlamalı, elmi nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin tətbiqinə nail olunmalıdır. Bununla
yanaşı, xəstəliklərlə mübarizədə ənənəvi müalicə metodlarına da üstünlük verilməli, təsərrüfat
sahibləri bu barədə məlumatlandırılmalıdır.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinə təqdim olunan
avtomobillərdən və laboratoriya avadanlıqlarından səmərəli istifadə olunmalı və qorunmalı,
Ardı 3-cü səhifədə
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əməkdaşların peşəkarlığı artırılmalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
verilən tapşırıqların icrasını diqqətdə saxlamalı
və aidiyyəti üzrə məlumat verməlidir.
Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasında müşavirə iştirakçılarına
uğurlar arzulamışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Elşad Əliyev çıxış edərək demişdir ki, “Baytarlıq sahəsində həyata keçirilən
xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Fərmana əsasən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq Xidmətinin aparatında və tabeliyində olan qurumlarda struktur dəyişikliyi aparılaraq fərdi
baytarlıq xidmətinə keçid tam təmin edilərək
115 baytar həkim ilə müqavilə bağlanmış və
onlara fəaliyyətləri üçün sertifikat verilmişdir.
Ötən illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Baytarlıq Xidməti, Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Mərkəzi, Baytarlıq Laboratoriyası, Naxçıvan Şəhər Baytarlıq İdarəsi üçün
binalar yenidən qurularaq əsaslı təmir olunmuş,
Şərur, Sədərək, Şahbuz, Babək, Kəngərli rayon
baytarlıq idarə və laboratoriyaları üçün yeni
binalar tikilmiş, soyuducu kameralar quraşdırılmışdır. Hazırda Culfa Rayon Baytarlıq
Şöbəsi üçün binanın tikintisi davam etdirilir.
Təkcə 2021-ci ildə Şərur rayonunun Şəhriyar,
Dərvişlər, Çərçiboğan, Ordubad rayonunun
Nüsnüs, Vələver, Dırnıs, Aşağı Əndəmic və
Yuxarı Əndəmic, Babək rayonunun Arazkənd
və Göynük kənd mərkəzlərində sahə baytar
məntəqələri üçün otaqlar ayrılaraq zəruri avadanlıqlarla təchiz edilmiş və ət satışı mağazaları
istifadəyə verilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, xidmət tərəfindən
mütəmadi olaraq mal-qara və ev quşları arasında xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvəndləmə və dezinfeksiya işləri
aparılmış, epizootiya əleyhinə, bioloji təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə tədbirlər görülmüş, Dövlət Baytarlıq Xidməti bu ilin sonunadək tələb olunan miqdarda vaksin preparatları ilə təmin olunmuşdur. 2021-ci ildə

muxtar respublikada heyvandarlıq sahəsinə
1 milyon 745 min manat, bu ilin ötən dövründə
isə 556 min 800 manat həcmində kredit verilmişdir ki, bu da iri fermer təsərrüfatlarının
formalaşmasına, yeni emal müəssisələrinin
yaradılmasına səbəb olmuşdur. Hazırda muxtar
respublikada heyvandarlıqla məşğul olan 12
sahibkar 100-1000 baş arası iribuynuzlu, 425
sahibkar 100-500 baş, 39 sahibkar isə 500
başdan yuxarı xırdabuynuzlu heyvan saxlayır.
Heyvandarlıq məhsullarının artırılması, malqaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasında
və xəstəliklərin qarşısının alınmasında süni
mayalandırmanın böyük əhəmiyyəti vardır.
Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar respublika üzrə süni mayalandırma yolu ilə 79 min 385 baş cins bala
alınaraq sahibkarlara 4 milyon manatdan artıq
subsidiya ödənilmişdir. Həmçinin “Naxçıvan
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən texnikalar gətirilərək sahibkarlara lizinq
qaydasında verilmişdir. Bu ilin ötən dövründə
Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatından
Naxçıvan Muxtar Respublikasının xırdabuynuzlu heyvanların taunu xəstəliyindən azad
statusu alması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
mütəxəssislərindən ibarət heyətlə birlikdə
muxtar respublikanın kənd təsərrüfatlarından,
ümumilikdə, 4646 baş xırdabuynuzlu heyvandan seçmə üsulu ilə alınmış qan nümunələri
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutunun Mərkəzi Baytarlıq Laboratoriyasında müayinə edilmiş, xırdabuynuzlu heyvanların taunu və digər xəstəliklərin törədicilərinə rast gəlinməmişdir. Elşad Əliyev yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Epizootiya şöbəsinin müdiri
Şəmsəddin Nağıyev kollektiv adından minnətdarlıq edərək demişdir: “Müstəqillik illərində
Dövlət Baytarlıq Xidməti üçün hər cür şərait
yaradılmış, kollektiv qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Baytar həkimlərin və texniklərin
hazırlanması, xidmətin avtomobil və avadan-

İnteraktiv dərs keçilib
Mayın 13-də Heydər Əliyev Muzeyindən muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün 15 İyun –
Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan interaktiv dərs keçilib.
İnteraktiv dərsdə ümummilli lider Heydər Əliyevin keçdiyi
şərəfli həyat yolu ilə bağlı
muzeydə qorunan nadir tarixi sənədlər, elmi nəşrlər,
xatirə əşyaları haqqında,
həmçinin ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlı məlumat
verilib. Bildirilib ki, ötən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində
ölkəmiz ağır vəziyyətə düşmüş,
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi
ilə qarşı-qarşıya qalmışdı.
Məhz belə bir taleyüklü məqamda Azərbaycan xalqı öz gələcəyini görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevə etibar etdi. Xalqın təkidi ilə Bakıya qayıdan
ümummilli lider 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi. Beləliklə, ulu öndərin yenidən rəhbərliyə
gəlməsi insanların qəlbində sönmüş müstəqillik arzularını
alovlandırdı.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan xalqının taleyində dönüş
anı olan 1993-cü ilin 15 iyunundan ötən hər il ümummilli
liderimizin misilsiz xidmətləri daha dərindən dərk olunur.
Çünki ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf
yolunu müəyyənləşdirib. Ulu öndərin fədakar və yorulmaz
fəaliyyəti sayəsində müstəqil və milli maraqlara əsaslanan
siyasət yürüdən ölkəmiz dünya birliyində mövqeyini gücləndirdi, regionun sabit inkişaf edən nüfuzlu dövlətinə,
dünyada etibarlı tərəfdaşa çevrildi.
Vurğulanıb ki, bu gün qazanılan bütün nailiyyətlərin əsasında
ümummilli lider tərəfindən müəyyənləşdirilən siyasi kurs və
bu siyasi kursun uğurla davam etdirilməsi faktı dayanır. Aparılan
yenidənqurma və quruculuq tədbirləri nəticəsində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının qazandığı bugünkü nailiyyətlər məhz
dahi liderin muxtar respublika haqqında düşüncə və arzularının
uğurla yerinə yetirilməsinin göstəricisidir.
Dərs muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsində izlənilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Aktivlərinin həcminə görə ölkənin ilk
5 bankından biri olan “Bank Respublika”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaranmasının
30-cu ildönümündə Naxçıvan şəhərində yeni
filialının açılışı olmuşdur.
“Bank Respublika” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankı ilə Naxçıvan Muxtar Respublika İdarəsinin iştirakı ilə müasir konseptdə olan
yeni “Naxçıvan” filialı müştərilərin istifadəsinə verilmişdir. Ən müasir bankçılıq texnologiyaları ilə təchiz olunmuş filialda müştərilərin rahatlığı üçün bütün məqamlar
nəzərə alınmışdır.

lıqlarla, tələb olunan miqdarda vaksin və
bioloji preparatlarla təchiz olunması, mütəmadi
olaraq peyvəndlənmə, dezinfeksiya işlərinin
aparılması hesabınadır ki, hazırda muxtar respublikada epizootik vəziyyət sabitdir. Bütün
bunlar baytarlıq sahəsinə göstərilən diqqət və
qayğının nəticəsidir. Əvvəllər baytar həkimlər
köhnə və şəraiti olmayan binalarda işləyirdisə,
artıq müasir dövrümüzdə muxtar respublikamızın ən ucqar kəndlərində belə yeni tikilmiş,
yaxşı iş şəraiti yaradılmış binalarda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Rayon baytarlıq idarə
və şöbələri üçün yeni inzibati binaların tikilib
istifadəyə verilməsi, eyni zamanda hər bir
kənd mərkəzində fərdi baytarlıq xidməti ilə
məşğul olan baytar həkimlər üçün otaqların
ayrılması və müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi fəaliyyətimizi günün tələblərinə uyğun
qurmağa imkan verir. Ali Məclis Sədrinin hər
dəfə baytar həkimlər ilə görüşü və verilən
tapşırıqlar fəaliyyət istiqamətimizə çevrilir və
bizi daha yaxşı işləməyə ruhlandırır”.
Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada
epizootik vəziyyətin sabit olduğunu və insanların ərzaq məhsullarından rahatlıqla istifadə
etdiyini bildirmiş, buna görə baytarlıq xidmətinin əməkdaşlarına təşəkkür etmişdir.
Sonra Ali Məclisin Sədri yeni avtomobil və
laboratoriya avadanlıqlarına baxmışdır. Məlumat
verilmişdir ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti üçün
yeni alınmış 2 “DUK” dərmanlama avtomobili
anbarların, tövlələrin, heyvan yataqlarının dezinfeksiya, dezinseksiya edilməsində, həmçinin
heyvanların yuyulması və sanitariya işləri üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla da muxtar respublika üzrə 9 “DUK” dərmanlama avtomobili
olacaqdır. Yeni alınmış 2 “Niva” markalı avtomobilin 1-i Culfa Rayon Baytarlıq Şöbəsinə,
1-i isə Baytarlıq Xidmətinə veriləcəkdir. Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm-İstehsalat
Birliyinə verilən “Changan” markalı uyğunlaşdırılmış səyyar aptek avtomobili bitkiçilik
və baytarlıqda istifadə olunan dərman preparatlarının səyyar satışını həyata keçirəcəkdir.
Digital monitorlu mikroskop görüntünü

Bu münasibətlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində keçirilən
tədbirdə geniş məruzə ilə çıxış edən daxili
işlər naziri, polis polkovniki Rəşad İsmayılov bildirmişdir ki, muxtar respublikamızda ötən müddət ərzində qazanılan
ən mühüm nailiyyətlərdən biri ictimai
təhlükəsizliyin və asayişin qorunması,
qanunçuluğun və hüquq qaydalarının etibarlı təminatı, kriminogen durumun sabitliyidir. Bu nailiyyətlərin əldə olunması
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun
qətiyyətli və müdrik fəaliyyətinin, ulu
öndərin siyasi xəttini uğurla davam
etdirməsinin təzahürüdür.
Qeyd olunmuşdur ki, 7 fevral
2022-ci il tarixdə daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti və qarşıda duran vəzifələrə dair keçirilən müşavirədə Ali
Məclisin Sədri ictimai təhlükəsizliyi
və ictimai qaydanı təmin edən əsas orqan
kimi Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyətinin
yenidən qurulması ilə bağlı tapşırıqlar
vermişdir. Bu tapşırıqlardan biri polis
əməkdaşlarının nəzəri və peşə biliklərinin
artırılması, fəaliyyətdə yeni texnologiyaların tətbiqidir. Hazırda bu istiqamətdə
sistemli tədbirlər davam etdirilməkdədir.
Vurğulanmışdır ki, daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində, o cümlədən ictimai
təhlükəsizliyin təmini və qorunması, cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində polis
sahə inspektorlarının fəaliyyətinin xüsusi
əhəmiyyət kəsb etməsi nəzərə alınaraq bu
sahədəki işin yeni tələblərə uyğunlaşdırılmasına diqqət daha da artırılmış, sahə inspektorlarının vəzifələri yenidən hazırlanmış,
onlara içərisində zəruri qanunvericilik,
sənəd nümunələri və ləvazimatlar olan
xidməti çantalar təqdim edilmişdir. Nəzəri
bilik və peşə hazırlıqlarının artırılması
üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Polis sahə inspektorlarına xidməti planşetlər
təqdim edilmişdir
Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən
virtual təlimlər keçirilmişdir.
Rəşad İsmayılov diqqətə çatdırmışdır ki, sahə inspektorlarının fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqi də günün tələblərindən irəli
gələn vacib məsələlərdəndir. Bu
gün daxili işlər orqanlarına göstərilən dövlət qayğısı kimi planşetlərin

polis sahə inspektorlarının xidməti istifadəsinə verilməsi onların xidmətində yeniliklər yaradacaq, eyni zamanda xidməti
fəaliyyətlərini günün tələbləri səviyyəsində
qurub aparmağa imkan verəcək.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, sahə inspektorları xidməti planşetlərdən və proqram təminatından səmərəli, yalnız xidməti
fəaliyyətdə zərurət yaranarsa istifadə etməli, xidmət zamanı yanında daşımalı,
vaxtında texniki qulluq göstərməli və
qorumalı, başqa şəxsə verməməlidir.
Üzərlərinə qoyulan vəzifələri yerinə yetirmələri üçün sahə inspektorları fərdi
məsuliyyətlərini, bilik və bacarıqlarını
artırmalı, xidməti ərazidə baş verən hüquqpozmaların vaxtında aşkar edilib müvafiq tədbirlər görülməsini təmin etməli,
cinayətkarlığa qarşı mübarizədə prinsipiallıq göstərməli, vətəndaşlarla ünsiyyətdə etik qaydalara riayət etməlidir.
Vurğulanmışdır ki, Ali Məclis Sədrinin

“Bank Respublika” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Naxçıvanda müasir konseptdə yeni filialını açmışdır
Yeni filialın açılışı ilə bağlı
“Bank Respublika” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Tarıyel İsmayılov
qeyd etmişdir ki, regional şəbəkənin aktiv inkişafı bankın
prioritet strateji məqsədlərindən biridir. “Naxçıvan” filialının açılışı yerli əhaliyə və iş
adamlarına müasir bank xidmətlərini təqdim
edərək muxtar respublikanın iqtisadi və sosial
inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir. O həm-

100 dəfəyə qədər böyüdür və daha aydın görmək üçün monitora ötürür. Monitorda olan
görüntünü şəkil və video formatında daxili
yaddaş kartında saxlamaq imkanı vardır. Qan
analizatoru qanın tərkibində olan leykosit,
eritrosit, bazofil, eozinofil, trombosit və bu
kimi müxtəlif biokimyəvi dəyərlərin miqdarını
və həmçinin hər hansı xəstəliyə şübhə olduğunun ilkin ehtimalını verir. Sidik analizatoru
vasitəsilə sidikdə olan leykosit, kreatin, bilirubin, kalsium, PH, qan və proteinin miqdarını
təyin etmək olur.
Laborant Şəhanə Əliyeva minnətdarlıq
edərək demişdir: “2011-ci ildə Naxçıvan
Dövlət Texniki Kollecinə daxil olmuşam.
2015-ci ildə kolleci bitirmişəm və Ali Məclis
Sədrinin gənclərə olan diqqət və qayğısı sayəsində həmin ildə işlə təmin olunmuşam.
Bu gün muxtar respublikanın ən ucqar kəndlərində belə müasir inkişafın şahidi oluruq.
Biz də yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
edərək, bundan sonra da əhalinin sağlamlığının
keşiyində duracağıq”.
Böyük laborant Səkinə Quliyeva demişdir:
“Bundan öncə də laborator avadanlıqlarımız
var idi. Lakin bu dərəcədə müasir deyildi.
Belə avadanlıqlarla təmin olunmağımız işimizi
daha da asanlaşdıracaq və səmərəliliyi daha
da artıracaq. Bu sahəyə göstərilən diqqət və
qayğı bizi daha da ruhlandırır. Muxtar respublikada gənc ixtisaslı kadrlar işlə təmin
olunur. Mən də Naxçıvan Dövlət Texniki
Kollecinin tələbəsi olaraq 2018-ci ildən Baytarlıq laboratoriyasında fəaliyyətə başlamışam.
Bu müddətdə çalışmışam ki, avadanlıqlardan
səmərəli istifadə edərək müayinələri daha əlçatan şəkildə təşkil edim. Yaradılan şəraitə
görə minnətdarlıq edir, etimadı doğruldacağımıza söz veririk”.
Ali Məclisin Sədri baytarlıq xidməti sahəsində fəaliyyətin təşkili və avadanlıqlardan
səmərəli istifadə olunması barədə tapşırıqlar
vermişdir.

çinin vurğulamışdır ki, bankın
əsas istiqamətlərindən biri kiçik
və orta biznes, həmçinin
mikrokreditləşmə sahələrində
müasir texnologiyalardan istifadə edilməklə daim müştərilərə keyfiyyətli bank xidmətləri göstərilməsi olacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin
sədri Elçin Əliyev ölkənin aparıcı 5 bankından

tapşırıqlarının icrasına uyğun olaraq
bundan sonra da polis sahə inspektorlarının fəaliyyətinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilməli, daxili işlər orqanlarının digər
xidmət sahələri üzrə də yeni texnologiyaların imkanlarından səmərəli istifadə
edilməsi üçün tədbirlər görülməlidir.
Rəşad İsmayılov yaradılan şəraitə,
göstərilən dövlət qayğısına görə Ali Məclis
Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.
Məruzə ətrafında çıxışlar dinlənilmişdir.
Sonda planşetlərin iş mexanizmi və
istifadə qaydalarına dair slayd nümayiş
etdirilmiş, bildirilmişdir ki, planşetə yüklənmiş proqramda şəxs haqqında məlumatlar yerləşdirilib ki, sahə inspektorları
naməlum şəxslər haqqında məlumatlar,
onların şəxsiyyəti, axtarışda olub-olmaması və digər zəruri məlumatlar əldə
edə biləcəklər. Bu da onların həm işini
asanlaşdıracaq, həm də vaxtında operativ
tədbirlər görülməsini, cinayət törədən,
mülki hüquqi öhdəliklərdən yayınan
şəxslərin tutulub müvafiq tədbirlər görülməsini təmin edəcək. Bütün bunlar
isə bu sahədəki işin səmərəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq.
Planşetlər əməkdaşlara təqdim olunmuşdur.

biri olan “Bank Respublika” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Naxçıvanda filial açmasının
sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsində,
real sektorun, xüsusən də kənd təsərrüfatının
inkişaf etdirilməsində, bununla da muxtar
respublikanın maliyyə sabitliyinin dəstəklənməsində, eləcə də vətəndaşların maliyyə imkanlarına əlçatanlığının təmin olunmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edəcəyini vurğulamışdır.
Qeyd edək ki, yeni filial Naxçıvan şəhəri,
Heydər Əliyev prospekti, ev 37-3 ünvanında
yerləşir.
Xəbərlər şöbəsi
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Milli Qurtuluş Gününə həsr edilmiş
Azərbaycan kardioloqlarının regional konfransı olub
İyunun 11-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı
ilə 15 İyun – Milli Qurtuluş
Günü münasibətilə Azərbaycan kardioloqlarının növbəti regional konfransı keçirilib. İştirakçılar əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsi
önünə gül dəstələri qoyub, ulu öndərin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin
üzvləri, muxtar respublikanın tibb işçiləri
və Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin rezident və tələbələrinin iştirakı
ilə keçirilən konfransı giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri Niyazi
Novruzov açıb. Bildirilib ki, 90-cı illərin
əvvəllərində dövlət müstəqilliyimizin qorunub
saxlanması ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz
xidmətlərindəndir. Səhiyyənin inkişafı istiqamətində aparılan genişmiqyaslı islahatlar
nəticəsində bu gün muxtar respublika əhalisi
ən yüksək səhiyyə xidməti ilə təmin olunur.
Səhiyyə müəssisələrinin müasir tələblər əsasında qurulması və zəngin maddi-texniki
baza ilə təchiz olunması əhalinin sağlamlığının
qorunması üçün lazımi tibbi təminatın təşkilinə şərait yaradır. Diqqətə çatdırılıb ki,
yaradılan şəraitdən Naxçıvan Muxtar Respublikası Kardiologiya Mərkəzinə də pay
düşüb, mərkəzin binası ən müasir tibbi avadanlıqlarla, eləcə də son illərdə ürək-damar
xəstəliklərinin diaqnostikasında geniş tətbiq
olunan angioqrafiya aparatı ilə təchiz edilib.
Ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən
xəstələrin sağalması istiqamətində yeni müalicə üsulları, dərmanlar araşdırılıb tətbiq olu-

nur.
Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kardiologiya Mərkəzində yaradılan hərtərəfli şəraitin nəticəsidir ki, artıq muxtar
respublikada ürək-damar xəstəliklərinin müayinəsi, konservativ müalicəsi
ilə yanaşı, cərrahi əməliyyatlar da yüksək
səviyyədə aparılır. Bu istiqamətdə görülən
işlər isə əhalinin tibbi tələbatının ödənilməsinə
şərait yaradır ki, bu da insan amilinə verilən
dəyərin parlaq ifadəsidir.
Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin
sədri Üzeyir Rəhimov çıxış edərək bildirib
ki, Kardiologiya Cəmiyyətinin əsas məqsədi
Azərbaycan Respublikasında ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasını, diaqnostikasını
və müalicəsini dünya səviyyəsinə çatdırılmasına kömək etməkdən ibarətdir. İctimai
Birlik bu məqsədə çatmaq üçün müxtəlif
kurs və seminarlar, dəyirmi masa və görüşlər,
sərgilər təşkil edir, konfranslar, xeyriyyə marafonları və digər mədəni-kütləvi tədbirlər
keçirir.
Sonra Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti
və Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin
üzvü Tofiq Cavanşirov, Azərbaycan Ürək
və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin sədri,
professor Kamran Musayev ürək-damar xəstəlikləri barədə mühazirələr oxuyub, yeni
müalicə metodlarından söhbət açıblar. Konfransda kardiologiyanın müxtəlif sahələrinə
dair aktual mövzularda məruzələr dinlənilib.
Yekunda Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri Üzeyir Rəhimov konfransın
keçirilməsi üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.

Neçə illərdir ki, muxtar respublika sakinlərinin təbiətə göstərdiyi qayğı nəticəsində diyarımız yaşıl dona bürünüb. Hər həftənin
şənbə günündə kütləvi şəkildə həyata keçirilən

Ordubad magistral avtomobil yolunun Aza və
Dəstə kəndləri hissəsində və turizm əhəmiyyətli
yaşayış məntəqələrinə gedən yolların, culfalılar
rayonun yaşıllıq ərazilərində, Kəngərli rayo-

Yaşıllıq ərazilərinə aqrotexniki qulluq davam etdirilir
ekoloji tədbirlərdə hər bir
naxçıvanlı fəallıq göstərir.
Çünki ekoloji problemlərin həlli, ətraf mühitin qorunması, təbiətin zənginləşdirilməsi hər birimizin
sağlamlığı üçündür.
İyunun 11-də növbəti dəfə yaşıllıq zolaqlarına aqrotexniki qulluq göstərilib. Belə ki,
Naxçıvan şəhərinin sakinləri müəssisə və təşkilatların yaşıllıq sahələrində, şərurlular Yuxarı
Daşarx kəndindəki 1 hektarlıq meyvə bağında
və Qarxun kəndinə gedən avtomobil yolunun
kənarındakı, babəklilər Sirab kəndinə gedən
yolun kənarlarındakı, ordubadlılar Naxçıvan-

nunun sakinləri Xıncab və
Çalxanqala kəndlərinə gedən
yolun kənarlarında, şahbuzlular Bayraq Meydanı ətrafındakı 8 hektarlıq meyvə bağında, sədərəklilər Heydərabad
qəsəbəsindəki, Dəmirçi kəndində və gömrük məntəqəsinin yolundakı yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərib, ağacların
quruyan hissələrini budayıb, gövdələrini ağardıb, suvarma işləri aparıblar.
Həmin gün Naxçıvan şəhərində ahıl vətəndaşın evində təmizlik işləri görülüb.
Aqrotexniki qulluq tədbirlərində 18 min
185 nəfər iştirak edib.

Doktoranturaya xarici dildən qəbul və fəlsəfə doktoru
imtahanı keçirilib

` Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 12-də doktorantura və dissertantura səviyyəsində xarici
dildən qəbul imtahanı və fəlsəfə doktoru imtahanları keçirib. İmtahanlarda, ümumilikdə,
2218 nəfər iştirak edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında imtahan
Naxçıvan şəhər 14 nömrəli tam orta məktəbdə,
10 zalda təşkil olunub və 103 namizəd iştirak
edib. İmtahanın keçirilməsi üçün 13 nəzarətçi,
2 imtahan rəhbəri ayrılıb. İmtahanda namizədlərə 30 sual təqdim olunub və 1 esse
yazmaq tələb edilib.
Qeyd edək ki, test tapşırıqları üzrə toplanıla
biləcək maksimal bal 30-a bərabərdir. Esse
yazısı maksimum 10 balla qiymətləndirilir.
Doktoranturaya xarici dil üzrə qəbul və xarici
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanında toplanıla

biləcək maksimal bal 40-a bərabərdir. Fəlsəfə
doktoru imtahanında 30 bal və ya daha yüksək
nəticə göstərənlər dissertasiyalarını həmin imtahanı verdikləri tarixdən beş il müddətində
ilkin müzakirəyə təqdim edə bilərlər. Xarici
dil üzrə qəbul imtahanında 25 və daha yüksək
bal toplayanlar həmin imtahandan keçmiş
sayılır və fəlsəfə fənni üzrə qəbul imtahanına
buraxılırlar. Doktoranturaya qəbul olan şəxslərdən xarici dil imtahanında yalnız 30 bal və
ya daha yüksək nəticə göstərənlər dissertasiyalarını həmin imtahanı verdikləri tarixdən
beş il müddətində ilkin müzakirəyə təqdim etdikləri təqdirdə xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru
imtahanından azad olunurlar.
Nəticələr 3 həftə ərzində açıqlanacaq.
Xəbərlər şöbəsi

Milli Qurtuluşun bəxş etdiyi bayram təntənəsi, yüksək əhvali-ruhiyyə

Muxtar respublikamızın yeddi şaxəsi kimi
inkişaf edən, günü-gündən gözəlləşən bölgələri
ecazkar təbiət gözəllikləri ilə zəngindir. Yüksək turizm potensialına malik olan belə rayonlarımızdan biri də Şahbuzdur. Bu yurdun
adı çəkiləndə ilk yada düşən Batabat yaylağı,
Ağbulaq İstirahət Mərkəzi, Çınqıllı suyu,
Badamlı zavodu olsa da, hər dağında, hər
dərəsində hələ kəşf olunmayan neçə-neçə
gözəllikləri və özəllikləri var. Bu dəfə yolumuz
Batabatadır. Gəlişimizin səbəbi Şahbuz Rayon
İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 15 İyun
– Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbirin
və “Göycə” festivalının keçirilməsi idi. Rayonda ənənə halını alan festivallar Batabat
yaylağında keçirilir. Bu, insanların böyük
marağına səbəb olur. Çünki gələn qonaqlar
tədbirdə təşkil olunan iaşə xidmətlərindən
faydalanaraq səmərəli istirahət edirlər. Rayon
sakinləri tərəfindən bişirilən kabab, hazırlanan
samovar çayı, kətə, səyyar xidmət vasitəsilə
satılan sərin içkilər, dondurmalar tədbir boyu
insanların ehtiyaclarını ödəyir, rayon Mədəniyyət İdarəsinin kollektivi isə maraqlı səhnəciklər və musiqi nömrələri ilə gələn qonaqların zövqünü oxşayır.
Şahbuz Rayon Mədəniyyət İdarəsinin yallı
rəqs kollektivinin və “Batabat” İnstrumental
Ansamblının iştirakı ilə tədbirdə xoş anlar
yaşandı. Əbülfəz Məmmədovun, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti,
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri
Xatirə Səfərovanın və Zamin Vəliyevin ifasında səslənən vətənpərvərlik mahnıları, Şahbuz şəhər klubunun, Ayrınc və Kolanı kənd
mədəniyyət evlərinin, Mədəniyyət Sarayının
yallı kollektivlərinin, sazda Əli İmamquliyevin,
zurnada Tarverdi Hüseynovun ifaları tədbir
iştirakçılarının xüsusi marağına səbəb olurdu.
Şahbuz rayon və Kolanı kənd Uşaq musiqi
məktəblərinin şagirdlərinin hazırladığı 2020-
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2021-ci tədris ilinin yekunlarına həsr
olunmuş konsert proqramı və Sibel
Musalının milli rəqs nümunələri də
sevilənlər sırasında oldu. Batabat yaylağında keçirilən tədbir iştirakçıları
ilə həmsöhbət oluruq.
Tədbirdə muxtar respublikamızın
bütün rayonlarından gələn qonaqlarla
yanaşı, Bakı şəhərindən olan qonaqlar da
var idi. Onlardan biri – Natəvan Qafarova
deyir: – Uzun müddətdir, bu yerlərə gələ
bilmirəm. Elə sosial şəbəkələrdən Batabatın
gözəllikləri, “Üzən ada”sı, Fərhad evi haq-

qında eşidir, oxuyurdum. Naxçıvanda qonaq
olduğum bu günlərdə isə bu yerləri görməyi
qərara aldım.
Batabata çatmazdan əvvəl Biçənək kəndi
yamyaşıl mənzərəsi ilə bizi qarşıladı. Yolboyu
səliqə ilə salınan bağ evləri xüsusi bir görkəm
verir kəndə. Hüsnünə nəğmələr bəstələnən,
şeirlər qoşulan Batabat Tanrının bu yerlərə
ərməğanıdır. Buz bulaqları, şiş qayaları, min
bir ətirli çiçəkləri, “Üzən ada”sı ilə hər kəsi
valeh edən bu təbiət gözəli bu gün dövlət
qayğısı ilə turizm üçün ideal bir məkana çevrilib. Batabat həm də tarixi abidələr məkanıdır.
Böyük marağıma səbəb olan Qədim karvan
yolu üzərində yerləşən və bir zamanlar həmin
karvanlar üçün mehmanxana kimi istifadə
olunan Fərhad evi haqqında yerli əhali arasında
maraqlı rəvayət dolaşır.
Batabatın gözəlliklərindən saatlarla danışa
bilərəm. Lakin, sadəcə, gəlib görün deyirəm.
Bu cür tədbirlərin keçirilməsi isə mənim
daha çox ürəyimcə oldu. Çünki, sözün əsl
mənasında, istirahət edə bildim.
Bu gün Milli Qurtuluş Günü münasibətilə
mənfur düşmənlərlə sərhəd bölgəsində keçirilən belə tədbirlər elə onlara gözdağıdır.

Qürur duyuruq ki, muxtar respublikanın hər
bir bölgəsində belə bayram ab-havası yaşanır.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində respublikada gərgin ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdı. Silahlı qarşıdurmalar fonunda hakimiyyət böhranı, siyasi böhran bütün ölkəni
öz cənginə almışdı. Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini bir əsrdə ikinci dəfə itirmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Vəziyyətin
getdikcə ağırlaşdığını görən xalq öz nicatını
ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə
rəhbərlik etməsində gördü. Dahi şəxsiyyət
xalqın çağırışlarına cavab verdi, onun xilası
uğrunda siyasi mücadiləyə başladı və
1993-cü il iyunun 15-də ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıtmaqla respublikanı xaosdan, anarxiyadan, parçalanmaqdan, yox
olmaqdan qurtardı. Bu gün Milli Qurtuluş Gününün bu müstəqil dövlətçilik
yolunun əsası qoyulan ulu diyarımız
Naxçıvanda, onun sərhəd bölgəsi, cənnətməkan Şahbuzda əsl təntənə ilə qeyd
olunması heç də təsadüfi deyil.
Növbəti müsahibim Naxçıvan şəhərindən olan Ədalət Hüseynovdur. O dedi:
– Bir vaxtlar yolların bərbad vəziyyətdə
olması üzündən bu gözəl yaylağa gəlmək
çətinlik yaratsa da, bir dəfə gələnlər heç bir
çətinliyə baxmayaraq, dəfələrlə bu yerlərə
gəlməyə can atırdılar. Lakin son illərdə
muxtar respublikamızda aparılan quruculuq
işləri nəticəsində Batabata gedən aşırımlı
yollar da abadlaşıb. Artıq buraya gəlmək
çox rahatdır. Onu da deyim ki, Batabat,
sadəcə, istirahət zonası deyil. İlin bu vədəsində
bu yerlərə üz tutanda dəstə-dəstə insanın göbələk, əvəlik, ələyəz, baldırğan, kəklikotu,
solmazçiçək, çobanyastığı, səhləb, böyrəkotu
yığdığının şahidi oluruq. İnsanlar bu yolla
həm istirahət edir, həm də qış üçün tədarük
görürlər. Hətta bu yolla ailə büdcəsinə qazanc
gətirənlər də az deyil. Bu cür güllü-çiçəkli
təbiət qoynunda arı yeşiklərini də tez-tez
görmək olur. Muxtar respublikamızda bal
deyəndə Şahbuz balının əl-əl axtarılmağının
səbəbi də elə buranın təbiətidir. Nəinki Şahbuz
rayonundan, digər bölgələrimizdən də mövsümdə arı ailələrini bu yaylağa gətirənlər
var. Bu cür tədbirlərin Batabat kimi bir yay-
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laqda keçirilməsi isə təqdirəlayiq haldır.
Bir zamanlar buraya gəlməyin çətinliklərindən tam reallıqla söhbət açan müsahibimdən
ayrılaraq yaradılan səhnənin qarşısında əylənən uşaqlara yaxınlaşıram. Öyrənirəm ki,
onlar Naxçıvan şəhərindən ailələri ilə istirahət
üçün üz tutublar buraya. Bu cür əyləncəli
festival isə sevinclərinə sevinc qatıb. Cavidan
Əsgərli, Dəniz Əsgərli, Aylin Kərimli, Səadət
Kərimli deyir ki, məktəbdə müəllimlərindən,
evdə isə valideynlərindən öyrəniblər ki, Qurtuluş Günündə xalqımız bütün bəlalardan
xilas olub. Buna görə də bu günün əhəmiyyəti
böyükdür. Biz həm də bilirik ki, bu yaylaq
mənfur düşmənlərimizlə yaxın ərazidə yerləşir.
Bu gün burada vətənpərvər mahnıların səsləndirilməsi düşmənlərimizə layiqli cavabdır.

Dəyərli oxucularımız! Naxçıvandan başlanan Qurtuluş yolunun təməlini qoyan ümummilli liderimizin siyasəti bu gün muxtar respublikamızda uğurla davam etdirilir. Milli
Qurtuluş Gününü muxtar respublikamızın
hər bir bölgəsində bu cür qeyd etməyə ümummilli liderin böyük ideyalarını yaşadan insanlar
kimi naxçıvanlıların mənəvi haqqı var.
“Həm ziyarət, həm ticarət”, – deyib üz
tutduğumuz bu səfalı diyardan ayrılmağın
vaxtıdır. Uşaqlıq illərimin ən gözəl çağlarının
keçdiyi bu yerlərdən ayrılarkən ürəyimdən
şair Ramiz Babayevin misraları keçir:
Bütün cizgilərin tanışdır mənə,
Gözlərim olmasa taparam səni.
Qoşulsan payızın küləklərinə,
Bir dərə olaram, tutaram səni.
- Telli MƏMMƏDOVA
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