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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inkişaf strategiyasının ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dinamik inkişafı, sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqi baxımından yeni tarixi mərhələnin
əsasının qoyulması ilə nəticələnməkdədir. Mühüm geostrateji məkanın, Azərbaycanın qədim tarixi diyarının dövlət
müstəqilliyi və muxtariyyət nəticəsində qorunub saxlanılması, blokada şəraitində misligörünməmiş inkişafı ümummilli
liderin siyasi irsinə sədaqətin bəhrəsidir. Naxçıvanda görülən işləri, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı yüksək qiymətləndirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev deyib: “Siz, Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun fəaliyyəti
nəticəsində bütün bu uğurlara nail olmusunuz. Azərbaycanın digər bölgələri də inkişaf edir. Amma sizə deyə bilərəm ki,
bu baxımdan Naxçıvan Azərbaycanda liderdir və ümid edirəm ki, siz gələcəkdə də liderliyi saxlayacaqsınız. Bunu –
abadlıq-quruculuq işlərini, yeni binaların yüksək zövqlə, səliqə ilə, diqqətlə tikilməsini Naxçıvana gələn hər bir vətəndaş,
qonaq görür. Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə görülür”. Muxtar respublikanın siyasi-ictimai həyatında mart
ayında baş verən proseslərin təhlili bunu bir daha aydın təsdiq edir.
Fədakar insan əməyinə verilən dəyər doğma diyarımızın
inkişafı naminə daha əzmkar fəaliyyətə səsləyir

İcmal

Naxçıvan möhtəşəm inkişaf modelinin yeni konsepsiyalarını
tarixə yazmaqda davam edir
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uxtar respublikanın hərtərəfli inkişafında başlıca
amil burada rəhbər – xalq birliyinin ideal nümunəsinin
yaradılması, naxçıvanlıların doğma diyarımızda həyata
keçirilən inkişaf strategiyasını ürəkdən dəstəkləyərək bu prosesdə fəal iştirak etmələri, inkişafa töhfə verənlərin, dövlətçiliyimizin güclənməsində xidmətləri olan fədakar insanların
isə fəaliyyətinin daim yüksək qiymətləndirilir. Bu
da növbəti daha böyük uğurlara daha geniş meydan
açır. Martın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində Azərbaycan Respublikasının medallarının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
fəxri adlarının, eləcə də “Rəşadətli əməyə görə”
nişanının təqdimat mərasimi keçirilib. Ali Məclisin
Sədri cənab Vasif Talıbov təltif olunanlara çalışdıqları
sahələrdə fərqləndiklərinə və göstərdikləri xidmətlərə
görə təşəkkürünü bildirib, medalları və fəxri adların
döş nişanlarını və vəsiqələrini, eləcə də “Rəşadətli
əməyə görə” nişanını təqdim edib. Muxtar respublikamızın rəhbəri şəhidlərimizə rəhmət diləyib, bir
daha təltif olunanları təbrik edib, işlərində uğurlar
arzulayıb.
Muxtar respublikamız şanlı Vətən müharibəsində
şücaət və qəhrəmanlıqla iştirak etməklə yanaşı,
şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına hərtərəfli
qayğı ilə də bir nümunədir
44 günlük şanlı Vətən müharibəsindəki böyük Zəfər 30
illik erməni işğalına son qoymaqla, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü
bərpa etməklə, lider-xalq-ordu həmrəyliyimizdən doğan milli
iradəmizi və qətiyyətimizi nümayiş etdirməklə əbədilik qürur
mənbəyinə çevrildi. Müharibə dövründə ölkəmizdə bütün
sosial müdafiə mexanizmləri müntəzəm həyata keçirildiyi
kimi, postmüharibə dövrünə də sosial dəstək paketi operativ
şəkildə reallaşdırılmaqdadır. Bu dəstək paketi Vətən müharibəsi
şəhidlərinin ailə üzvlərini, müharibə iştirakçılarını, müharibədə
yaralanmış və sağlamlıqlarını itirmiş hərbçiləri, eyni zamanda
onların yaxınlarını əhatə edir.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan muxtar respublikamız isə təkcə şanlı Vətən müharibəsində şücaət və qəhrəmanlıqla iştirak etməklə deyil, həm də şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına hərtərəfli qayğı göstərilməsi ilə də nümunə
gücündədir. Ötən müddətdə Vətən müharibəsi qazilərindən
56-na sağlamlıq imkanlarının məhdudlaşması ilə bağlı təyinat
aparılıb, 75 ailə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib. Vətən
müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri, müharibə iştirakçıları və
yaralananlar üçün yaradılmış Psixoloji Dəstək Xidmətində
40-dan artıq şəxsə xidmət göstərilib. Bu günədək müvafiq kateqoriyadan olan 24 şəxsin muxtar respublika xaricində müalicə
və müayinəsinə köməklik olunub, 19 nəfərin kredit borcları
ödənilib, 32 ailənin məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb, 1 şəhid ailəsi
üzvünün təhsil xərcləri qarşılanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəhid ailələri üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar xəsarət
almış hərbi qulluqçuların və sağlamlıq imkanlarının məhdudlaşması müəyyən edilmiş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid
əlaqələndirmə mərkəzlərinin fəaliyyəti nəticəsində ötən müddətdə
126 şəhidin 251 ailə üzvünə vəsiqələr verilib, 277 şəhid ailəsi
üzvünə Prezident təqaüdü, 39 uşaq üçün sosial müavinət,
2 nəfərə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı üçün Prezident təqaüdü
təyin edilib. Vətən müharibəsi iştirakçılarından 13-ü Naxçıvan
Əlillərin Bərpa Mərkəzində müalicə alıb, 21-nə texniki və
yardımçı reabilitasiya vasitələri təqdim edilib. İkinci Qarabağ
müharibəsi şəhidlərinin ailələri və qazilərin mənzil və avtomobillərlə təminatı diqqətdə saxlanılıb, ümumilikdə, 28 şəhid
ailəsi mənzillə, 28 qazi avtomobillərlə təmin olunub. Yeni
yaşayış binalarında yerləşən, tam təmir edilən 2 və 3 otaqlı
mənzillərdə lazımi məişət şəraiti yaradılıb. Silsilə tədbirlərin
davamı olaraq martın 15-də – İlaxır çərşənbə günü daha 10
şəhid ailəsinə və qaziyə mənzillər, 10 Vətən müharibəsi iştirakçısına isə avtomobillər təqdim edilib.
Ali Məclisin Sədri tədbirdə çıxış edərək deyib: “İkinci
Qarabağ müharibəsində lider-xalq birliyi və igid oğullarımızın
qəhrəmanlığı xalqımıza böyük Zəfər qazandırdı. Bu gün
Azərbaycanda şəhid ailələrinin və müharibə iştirakçılarının
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl

artmışdır. Özəl bölmənin inkişafı da diqqətdə saxlanılmış,
iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 142 layihə üzrə istehsal
və xidmət obyektləri yaradılmışdır. Muxtar respublikada tikinti-quruculuq işləri də davam etdirilmiş, 355 müxtəlif
təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə
verilmişdir. Bütün bu uğurlara insan əməyi, zəhməti olmadan
nail olmaq mümkün deyil. Muxtar respublikamızın inkişafına
öz töhfəsini verənlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm.
Əminik ki, iqtisadi imkanlar muxtar respublikada bundan
sonra da inkişaf dinamikasını qoruyub saxlayacaqdır.
Bayramın yeniləşdirici ab-havasına uyğun olaraq abadlıq-

Yeni günün, yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı olan yaz fəslinin ilk ayı –
mart ayının siyasi-ictimai xarakteristikası bunu bir daha təsdiqləyir
quruculuq işləri 2022-ci ildə də davam etdiriləcək,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində inkişaf təmin
olunacaq, sabitlik daha da möhkəmləndiriləcəkdir”.
Ali Məclisin Sədri Novruz bayramı münasibətilə şəhid ailələrini, Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisindəki ordu, birləşmə və hissələrinin şəxsi
heyətlərini, veteranları, bütün muxtar respublika
əhalisini təbrik edib.
Muxtar respublika rəhbərinin təbrikindən
sonra musiqi kollektivlərinin rəngbərəng ifalar
təqdim etdiyi, Novruz adətlərimizin və milli dəyərlərimizin nümayiş olunduğu möhtəşəm Novruz
şənliyi başlayıb. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
rəqs qrupunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası
tədbirlər görülür. Xalqımızın birlik və vətənpərvərliyinin Aşıqlar Birliyi üzvlərinin ifaları, tulum və digər nəfəsli milli
ifadəsi olan Novruz bayramı ərəfəsində muxtar respublikada musiqi alətlərində səsləndirilən xalq mahnıları tədbir iştişəhid ailələrinin və müharibə iştirakçılarının mənzil və av- rakçılarında xoş ovqat yaradıb. Naxçıvan Musiqi Kollecinin,
tomobillərlə təmin olunması da bu tədbirlərin davamıdır”. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının rəqs qruplarının təqdim
Muxtar respublika rəhbəri şəhidlərimizin əziz xatirəsinə etdiyi yallı rəqsləri birlik və həmrəyliyin rəmzi kimi hərarətlə
ehtiramını bildirib, şəhid ailələrini və qaziləri mənzillər və qarşılanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti
avtomobillərlə təmin olunmaları, eləcə də bütün şəhid ailələrini, Zülfiqar Mahmudovun oxuduğu mahnı, Naxçıvan Dövlət
veteranları qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə Filarmoniyasının xor kollektivinin ifa etdiyi xalq mahnısı,
təbrik edib. Sonra Ali Məclisin Sədri mənzillərin orderlərini Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının
və avtomobillərin açarlarını təqdim edib, şəhid ailələrinə və kollektivi tərəfindən şənlik iştirakçılarına təqdim edilən
qazilərə rahat həyat arzulayıb. Tədbir çay süfrəsi arxasında “Saçları səməni oğlan” Novruz kompozisiyası, Naxçıvan
davam edib.
Musiqi Kollecinin “Sazçalanlar” ansamblının ifası bayram
əhvali-ruhiyyəsi
ilə maraq doğurub, alqışlarla qarşılanıb.
Qədim diyarın sakinləri ümumdövlət, ümummilli,
Ali Məclisin Sədri “Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətləri
ümumxalq bayramımız olan Novruzu yaddaqalan
İttifaqının, “Naxçıvan Məhsulları” publik hüquqi şəxsin,
uğurlar, ruh yüksəkliyi ilə qarşılayıb
“Ləzzət Qida Sənaye” Мəhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin,
ovruz Azərbaycan xalqının milli dəyərlərini, tarixi Babək “Sirab” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, “Badamlı Mineral
keçmişini, təfəkkür tərzini və etnik mədəniyyətini Sular” Мəhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin stendlərinə baxıb.
özündə yaşadan, dünya mədəniyyət tarixində özünəməxsus
Bayram şənliyində Təhsil Nazirliyi tərəfindən innovativ
yeri olan qədim bayramımızdır. Digər milli-mənəvi dəyərlərimiz dərnəklərin təqdimatı olub. Muxtar respublika rəhbəri məkkimi Novruz bayramı da zaman-zaman qadağa və məhrumiy- təblilərin hazırladığı xalq yaradıcılığı nümunələrindən ibarət
yətlərə məruz qalmış, lakin milli mənəviyyatına və soykökünə əl işlərinə baxıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Texnologiya
sadiq qalan xalqımız onu tarixin bütün keşməkeşlərindən mə- Mərkəzinə aid stenddə müxtəlif əl işləri, dekorativ-tətbiqi
tanətlə qoruyaraq yaşatmışdır. Novruzun milli bayram kimi sənət, heykəltəraşlıq və zərgərlik, həmçinin Naxçıvan milli
dövlət səviyyəsində qeyd olunması isə ümummilli liderimiz mətbəxinə aid nümunələr sərgilənib. Universitetin xarici təHeydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli soykökə və dəyərlərə ləbələrindən ibarət rəqs qrupunun ifasında “Gülüm hey” və
qayıdış siyasətinin nəticəsidir. Bu gün Novruz bayramı həm yallı rəqslərindən ibarət kompozisiya, “Sarı gəlin” mahnısının
də milli həmrəylərimizin toxunulmaz rəmzinə çevrilmişdir.
təqdimatı xoş təəssürat yaradıb.
Şanlı Zəfərimizin Azərbaycana əbədilik bahar bəxş etdiyi
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
üçündür ki, ölkəmizdə, onun muxtar diyarında insanlar Novruz Penitensiar Xidmətinin Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssibayramını ikiqat ruh yüksəkliyi, əmək coşqunluğu, Vətənə səsində məhkumlar tərəfindən hazırlanan əl işləri, cəzaçəkmə
sevgi, doğma torpağa bağlılıq, qurub-yaratmaq əzmi ilə qeyd müəssisəsinin ərazisindəki istixanalarda yetişdirilən məhsullar
edir. Əsrlərin yaşıdı olan bu milli bayram Naxçıvan Muxtar nümayiş edilib.
Respublikasında bu il də quruculuq, əmin-amanlıq və sabitlik
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar
şəraitində qeyd olunub. Bu, Heydər Əliyev ideyalarının inam Birliyi üzvlərinin dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinə baxıb,
və qətiyyətlə reallaşdırılmasının daha bir təntənəsi idi. Ali “Var gülüşündə” və “Yaşa, mənim xalqım” mahnıları tədbir
Məclisin Sədri martın 19-da “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq iştirakçılarının alqışları ilə müşayiət olunub.
Muzey Kompleksində Novruz bayramı münasibətilə keçirilən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Probümumxalq şənliyindəki çıxışında muxtar respublikamızın çox- lemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunan xüsusi
cəhətli uğurlarının səbəbini məhz belə dəyərləndirib: “Bu gün istedada malik qadınların əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış
Novruz bayramı Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar olub. Sərgidə qadınların Naxçıvan daşlarından hazırladıqları
Respublikasında əmin-amanlıq, birlik, sabitlik və firavanlıq bəzək əşyaları, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri, taxta
şəraitində, ən əsası isə böyük Qələbə sevinci ilə qeyd olunur. üzərində yandırmalar, suvenirlər, bayram şirniyyatları, eləcə
Bunun bir səbəbi var: o da ölkə Prezidenti cənab İlham də istehsal etdikləri müxtəlif məhsullar maraqla qarşılanıb.
Əliyev tərəfindən davam və inkişaf etdirilən Heydər Əliyev
Ailə əməyinə üstünlük vermək, təsərrüfat işlərinə başlamaq,
yolu, xalqımızın bu yola olan dərin sədaqəti və birliyidir. Ulu məhsuldarlığın əsasının qoyulması Novruz bayramının maöndərin yolunun davam etdirilməsi nəticəsində muxtar res- hiyyətini əks etdirməklə ilin ruzi-bərəkətli keçəcəyinə də zəpublikada da 2021-ci il inkişaf və quruculuq dövrü kimi manət verən mühüm amildir. Bayram tədbirinə ailə təsərrüfatları
tarixə düşmüş, ümumi daxili məhsul istehsalı 3 milyard ma- tərəfindən çıxarılan məhsullar, xüsusi zövqlə qablaşdırılmış
natdan artıq olmuşdur. Bu dövrdə iqtisadi göstəricilər artım milli şirniyyat və mətbəx nümunələri böyük marağa səbəb
dinamikası ilə qeydə alınmış, sənaye məhsulu 1,7, əsas kapitala olub. Minlərlə şəhər sakininin və turistin iştirak etdiyi şənlikdə
yönəldilən vəsaitlər 2, kənd təsərrüfatı məhsulu 5,3, informasiya muxtar respublikada fəaliyyət göstərən istehsal və xidmət
və rabitə xidmətləri 6,9 və pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2,1 faiz
Ardı 2-ci səhifədə
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qorunmalı, inkişaf və təbliğ edilməlidir”. ilə tanışlıq zamanı muxtar respublika rəhbəri
Məzhəbçilik, radikalçılıq və xurafatçılığın dini- Nemətullah Naxçıvaninin “Qurani-Kərim”in
mənəvi dəyərlərə zidd, eyni zamanda milli təfsirinin dini maarifləndirmə tədbirlərində
təhlükəsizlik üçün təhdid olduğunu diqqətə və kadr hazırlığında istifadəsinin əhəmiyyətini
çatdıran muxtar respublika rəhbəri aidiyyəti vurğulayıb, ali dini təhsilli kadrların hazırqurumlara tapşırıq verib ki, məzhəb və dini lanması və Azərbaycan Milli Elmlər Akadeayrı-seçkiliyə, qeyri-ənənəvi dini cərəyan və miyasının Naxçıvan Bölməsində dini ədətəriqətlərə qarşı tədbirlər davam etdirilməli, biyyatların tərcümə olunması barədə müvafiq
dini baxışlardan kənar məqsədlər üçün istifadə tapşırıqlar verib, dini-mənəvi dəyərlər sahəcəhdlərinin qarşısı alınmalıdır. Muxtar respublika sində görülən işlərdə əməyi olanlara və muxtar
rəhbəri İslamın elm və təhsilə, mənəvi saflığa respublika dindarlarına təşəkkür edib. Sonra
çağırış olduğunu, dünya sivilizasiyasının for- Babək, Ordubad, Culfa və Kəngərli rayonlamalaşıb inkişaf etməsində İslam təhsilinin, el- rının dini icmalarına avtomobillər təqdim
minin və mədəniyyətinin böyük rol oynadığını olunub.
diqqətə çatdırıb, elmlə dinin vəhdətinə nail
Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
olunması, bu sahədə birgə tədqiqatlar aparılması,
gələcək inkişafa hədəflənib
elmi-dini ədəbiyyatlar yazılması ilə bağlı tapşırıqlar verərək vurğulayıb ki, dini-mənəvi dəuxtar respublikamızın qonşu ölkələr,
yərlərimizə tariximizin mirası kimi yox, bu
xüsusilə də qardaş Türkiyə ilə iqtigünümüzün və gələcəyimizin təminatı kimi sadi-ticarət, mədəniyyət əlaqələri durmadan
yanaşılmalıdır. Qeyd edilib ki, dünyəvi dini inkişaf edir. Səhiyyə, mədəniyyət, ticarət və
təhsilin dinin əsaslarının doğru şəkildə cəmiyyətə iqtisadi sahələri əhatə edən bu əlaqələr sırasında
çatdırılmasında və yad dini-ideoloji təsirlərin təhsil tərəfdaşlığı da xüsusi yer tutur. Təkcə
qarşısının alınmasında mühüm vasitə olduğunu onu qeyd etmək kifayətdir ki, dünyanın
nəzərə alaraq “Naxçıvan” Universitetindəki 130-dan çox ölkəsi ilə beynəlxalq əməkdaşlığa
Dinşünaslıq ixtisası üçün kadr hazırlığı tək- malik olan Naxçıvan Dövlət Universitetinin
milləşdirilməli, bu günün reallıqları ilə səsləşən Türkiyənin 80-dən çox ali təhsil ocağı ilə
və din sahəsində sağlam ictimai şüuru forma- geniş əməkdaşlıq fəaliyyəti mövcuddur. Əməklaşdıran kadrlar hazırlanmalıdır. Məzhəb ayrı- daşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinin nətiseçkiliyi salan və ifrat məzhəbçiliyi təbliğ cəsidir ki, hazırda Naxçıvan Dövlət Universiedən ədəbiyyat, əşya və digər materiallar dini tetində ali təhsil alan 1500-ə yaxın xarici ölkə
mahiyyətindən uzaqlaşdırdığı üçün onların vətəndaşının 1100-ə yaxını türkiyəli tələbələrdir.
ekspertizası aparılmalıdır. Dini dəyərlərimizi Martın 31-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
düzgün təbliğ etməklə gənclərimizi Vətənə Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov Türsədaqət, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək, kiyə Respublikasının Ankara, Qazi və İstanbul
onları Vətəni qorumaq üçün hazırlamaq isti- Texnik universitetlərinin rektorları ilə görüşüb.
qamətində sistemli iş aparılmalıdır. Muxtar
Ali Məclisin Sədri qardaş Türkiyənin ilk
respublika rəhbəri dindarların attestasiyasının yerlərdə olan universitet rektorlarının Naxçıdavam etdirmək, Ramazan və Məhərrəmlik vana səfərindən məmnunluğunu bildirib, Naxaylarının fəzilətlərinə və dəyərlərimizə uyğun çıvan Dövlət Universiteti ilə əməkdaşlığa
keçirilməsinə nail olmaq, dini maarifləndirmə görə qonaqlara təşəkkür edib. Azərbaycantədbirlərinin effektivliyini artırmaq, din və cə- Türkiyə strateji tərəfdaşlığına toxunan Ali
miyyət, din və dövlət münasibətlərinin ma- Məclisin Sədri təhsil sahəsindəki əməkdaşlığa
hiyyətini ifadə edən maarifləndirici tədbirlər diqqəti çəkib və təhsilin hər bir ölkə üçün
keçirmək, müzakirələr aparmaq, kütləvi in- strateji sahə olduğunu bildirib. Ali Məclisin
formasiya vasitələrinin imkanlarından səmərəli Sədri “Elm paylaşıldığı zaman daha da çoistifadə etməklə bağlı mühüm tapşırıq və töv- xalır” fikrini xatırladaraq ali təhsil müəssisələri
siyələr verib.
arasındakı əməkdaşlığın bu baxımdan faydalı
Dini-mənəvi dəyərlərə həsr olunmuş sərgi olacağını vurğulayıb.
Yeni günün, yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı olan yaz fəslinin ilk ayı – mart ayının siyasi-ictimai xarakteristikası bir daha onu göstərir ki, Qurucu Rəhbərin yüksək vətənpərvərlik
amalının və fədakar siyasi fəaliyyətinin bəhrəsi olaraq Naxçıvan möhtəşəm inkişaf modelinin
yeni konsepsiyalarını tarixə yazmaqda davam edir. Bu, eyni zamanda ölkə rəhbərinin
ümummilli lider Heydər Əliyev ideyalarına sonsuz sədaqətinin, bu ideyaların inam və
qətiyyətlə reallaşdırmasının, eləcə də qədim və doğma diyar Naxçıvana böyük qayğısının,
doğma münasibətinin parlaq təcəssümüdür: “Naxçıvan bizim əziz diyarımızdır, Heydər
Əliyevin Vətənidir. Hər bir azərbaycanlı üçün əziz, doğma diyardır və Naxçıvanın inkişafı,
çiçəklənməsi artıq reallıqdır. Bu reallığı biz özümüz yaratmışıq. Bu gün ulu öndərin
xatirəsinə göstərilən ən böyük diqqət məhz özünü, bax bu inkişafda təcəssüm etdirir”.
- Mehriban SULTAN

munələrinə həsr olunmuş “Gülüstan türbəsi”
və “Qarabağlar Türbə Kompleksi” kitablarını
hazırlayıblar. İslam dini ilə bağlı olan “Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri”, “Naxçıvanın məscid və ziyarətgahları”, “Naxçıvan
Mənəvi dəyərlər güclü dövlətçilik, sülh
türbələri”, “Naxçıvan imamzadələri” və digər
və əmin-amanlıq olan yerdə formalaşır
kitablar hazırlanaraq nəşr etdirilib. Bu gün
mummilli lider Heydər Əliyevin milli muxtar respublikada dövlət-din münasibətlərinin
və mənəvi dəyərlərimizin qorunması, inkişafı sahəsində görülən işlərin nəticəsidir
insanların dini etiqadlarına, vicdan azadlığına ki, dini-mənəvi dəyərlərimiz qorunur, sağlam
dövlət səviyyəsində ehtiram göstərilməsi ilə dini-ideoloji təbliğat işi aparılır. Martın 29-da
bağlı miras qoyduğu mütərəqqi siyasi kon- Naxçıvan Muxtar Respublikasında dini-mənəvi
sepsiya bu gün də uğurla davam etdirilir. dəyərlər sahəsində görülən işlər və qarşıda
Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan mul- duran vəzifələr barədə müşavirə keçirilib.
Ali Məclisin Sədri çıxış edərək bildirib
tikultural bir ölkə kimi dünyada tanınır. Ümummilli liderimizin müəyyənləşdirdiyi bu xətt ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
bu gün muxtar respublikamızda da uğurla da- Azərbaycana hər iki rəhbərliyi dövründə məvam etdirilir. Müstəqillik illərində dahi şəx- nəvi dəyərlərin qorunub yaşadılmasını diqqətdə
siyyətin müəyyənləşdirdiyi dövlət-din müna- saxlamış, müstəqillik illərində ölkəmizdə dövsibətləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında lət-din münasibətlərinin əsasını qoymuşdur.
da ardıcıl şəkildə həyata keçirilib, 169 məscid Ulu öndərin rəhbərliyi ilə bu sahəni tənzimtikilərək və yaxud yenidən qurularaq istifadəyə ləyən qanunvericilik bazası yaradılmış, vicdan
verilib. Hazırda muxtar respublikada 214 məs- və etiqad azadlığı təmin olunmuşdur. Ölkə
cid vardır. Nuh Peyğəmbərin türbəsi, “Əsha- Prezidenti cənab İlham Əliyevin bu istiqabi-Kəhf” Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kom- mətdəki fəaliyyətini isə muxtar respublika
pleksi və 3 imamzadə bərpa olunub. Dindarların rəhbəri belə səciyyələndirib: “Artıq Azərbaybiliklərinin artırılması sahəsində də işlər gö- can dünyaya dövlət-din modelini təqdim
rülüb, 407 din xadiminə vəsiqə verilib. Mövcud edir, ölkəmizdəki dini dözümlülük və toledini-mədəni irsin və görülən işlərin nəticəsi rantlıq nümunə kimi qəbul olunur”.
“Mənəvi dəyərlər güclü dövlətçilik, sülh
olaraq Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün İslam
və əmin-amanlıq olan yerdə formalaşır”, –
mədəniyyətinin paytaxtı seçilib.
Bu gün muxtar respublikada dövlət-din mü- deyən Ali Məclisin Sədri bildirib ki, o cəmiyyət
nasibətləri dəyərlərimizə və qanunvericiliyin sağlamdır ki, orada mənəvi dəyərlərə sahiblik
tələblərinə uyğun tənzimlənir, mənəvi dəyərlərin vardır. Bu gün dünyanın bir tərəfində insanlar
qorunub yaşadılması istiqamətində sistemli təd- dini və milli dözümsüzlükdən, digər tərəfində
birlər görülür. “Yaşadığımız dövrdə dini öyrə- təriqətlərarası qarşıdurma və terrorizmdən əziynərək və mahiyyətinə uyğun təbliğ etmək qar- yət çəkirlərsə, Azərbaycanda və onun Naxçıvan
şıda duran əsas vəzifədir” konsepsiyasını əsas Muxtar Respublikasında isə dini həmrəylik və
götürən Ali Məclis Sədrinin rəhbərliyi ilə müs- tolerantlıq hökm sürür. Təktanrıçılığın mərtəqillik illərində muxtar respublikada Dini Qu- kəzlərindən olan Naxçıvanda yerli əhali 653-cü
rumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyi, Naxçıvan ildə İslam dinini könüllü qəbul etmiş, bu
Muxtar Respublikası Qazısı yanında Şura, Mə- ərazidə sağlam dini etiqad və zəngin mənəvi
nəvi Dəyərlər Fondu, hər rayonda Multikultu- dəyərlər sistemi formalaşmışdır. Təsadüfi deyil
ralizm və Dini Məsələlər üzrə Komissiyalar və ki, on beşinci əsrdə tərtib olunmuş “Dünyanın
dini icmalar yaradılıb. Həmçinin dini təhsil İslam tarixi xəritəsi”ndə Naxçıvan İslamın ən
sistemi təkmilləşdirilib, “Naxçıvan” Universi- güclü dayaqlarından biri kimi göstərilmişdir.
Ali Məclisin Sədri müşavirədə aidiyyəti
tetində Dinşünaslıq ixtisası açılıb, eyni zamanda
dindarlar üçün kurslar təşkil olunub. Muxtar üzrə tapşırıqlar da verib. Qeyd olunub ki,
respublikada dini-mənəvi dəyərlərlə bağlı ümu- geostrateji baxımdan çox mühüm bir məkanda
miləşdirici əsərlər, 20-yə qədər kitab və mo- yerləşən Naxçıvanda bütün sahələr üzrə olduğu
noqrafiyalar, çoxsaylı məqalələr nəşr etdirilib. kimi, milli təhlükəsizlik konsepsiyasının
Bundan başqa, bu sahə ilə bağlı müxtəlif aktual başlıca komponentlərindən biri olan dini təhmövzularda elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru lükəsizliyin təmin olunması da önəmlidir.
Ali Məclisin Sədri deyib: “Sağlam mənədissertasiyaları müdafiə edilib. Muxtar respublikada indiyədək bərpa olunan 70-dən artıq ta- viyyat üç yolla – milli kimliklə dinin, elmlə
rix-mədəniyyət abidəsinin böyük bir qismini dinin və təhsillə dinin vəhdəti hesabına forİslam dini ilə əlaqədar olan abidələr, o cümlədən malaşır. Qarşıda duran birinci vəzifə dini
məscidlər, xanəgahlar, türbələr, imamzadələr kimliyimizlə milli kimliyimizin vəhdət təşkil
və başqaları tutur. Ali Məclis Sədrinin sərən- etməsidir. Bu səbəbdən də dini dəyərlərimizlə
camları əsasında AMEA Naxçıvan Bölməsi milli adət-ənənə və dəyərlərimiz xalqımızın
tərəfindən İslam mədəniyyətinin möhtəşəm nü- varlığının ifadəsi kimi vahid sistem formasında

müəssisələri tərəfindən ictimai iaşə xidməti
göstərilib. Həmin gün muxtar respublikanın
rayon mərkəzlərində də Novruz bayramı münasibətilə şənliklər keçirilib.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti

Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

Dünən Möminə xatın türbəsinin
qarşısında 18 aprel – Beynəlxalq
Abidələr və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə tədbir keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova
bildirmişdir ki, 1982-ci ildən etibarən
YUNESKO-nun Abidələrin Mühafizəsi Məsələləri üzrə Beynəlxalq
Şurasının qərarı ilə hər il aprelin
18-i dünyada “Beynəlxalq Abidələr
və Tarixi Yerlər Günü” kimi qeyd
olunur. Vurğulanmışdır ki, son illər
qədim diyarımızda 70-dən artıq abidəyə ikinci həyat verilmişdir. Nax-

çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2006-cı ildə “Nuh
Peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki
məzarüstü abidəsinin bərpa edilməsi
haqqında”, 2010-cu ildə “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyinin yaradılması haqqında”,
2013-cü ildə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin
yaradılması haqqında”, 2014-cü ildə
“Culfa rayonundakı “Əlincəqala”
tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında”, 2015-ci ildə “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması
haqqında”, 2016-cı ildə “Qarabağlar
Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” imzaladığı
sərəncamlar tariximizin və mədəni
irsimizin öyrənilməsi, təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malik
olan dövlət sənədləridir. Bundan
başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapşırığı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Açıq Səma Altında Muzey
Kompleksində “Naxçıvan orta əsr memarlıq
abidələri və Əcəmi Naxçivani” adlı tədbir
keçirilmişdir.
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin elmi katibi
Nihad Tarverdiyev tədbiri açaraq qeyd etmişdir
ki, Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan diyarı qədim
və orta əsrlər zamanı yaradılmış müxtəlif təyinatlı tarix-mədəniyyət abidələri ilə çox zəngindir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlətin birbaşa diqqəti və qayğısı ilə

və qayğısı ilə Qarabağlar Türbə
Kompleksi, Yengicə və Şaxtaxtı
kəndlərində Şərq hamamları, Nehrəm İmamzadəsi, Naxçıvan şəhərində
İmamzadə Kompleksi, Qazançı körpüsü, Yusif Küseyir oğlu türbəsi
əsaslı şəkildə bərpa edilmişdir.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın
müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev “Abidələr tarixi kimliyimizdir” mövzusunda çıxış etmişdir.
Çıxışlardan sonra tədbir iştirakçıları Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində olan abidələrə aid çap
məhsulları, rəsm əsərləri və əl işlərindən ibarət sərgiyə baxmış, Möminə
xatın türbəsi, türbədə nümayiş olunan
eksponatlarla tanış olmuşlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin
mətbuat xidməti

*

həyata keçirilən tədbirlər, həmçinin təşkil
edilmiş yerli və xarici arxeoloji ekspedisiyalar
nəticəsində muxtar respublika ərazisində yeni
tarixi abidələr aşkar edilərək tədqiq olunmuşdur.

*

*

AMEA Naxçıvan Bölməsində
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
abidələrin tədqiqi tarixi” mövzusunda tədbir keçirilib.
18 aprel – Beynəlxalq Abidələr
və Tarixi Yerlər Gününə həsr olunan
tədbiri giriş sözü ilə AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açıb. Akademik bu
əlamətdar günün təsis tarixinə nəzər
salıb, muxtar respublikada mədəni
irsin qorunması istiqamətində görülən işlərdən söz açıb. Akademik
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisindəki tarix və
mədəniyyət abidələrinin qorunması
və pasportlaşdırılması işinin təşkili
haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli
Sərəncamının icrası istiqamətində
görülən işlərdən bəhs edib.
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnsti-

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə
Xatın və Açıq Səma Altında Muzey
Kompleksinin direktoru Nəzakət Əsədova çıxışında bildirmişdir ki, tarixdə
həyatı və gördüyü işlər gələcək nəsillər
üçün örnək olan Kəngərlilər sülaləsinin
özünəməxsus yeri vardır. Naxçıvan xanlarının iqamətgahında “Xan sarayı”
Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2010-cu il 23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə
yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 4 fevral

tutunun şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Toğrul Xəlilov
tədbirdə “Qədim dövr tariximizin
öyrənilməsində Naxçıvan abidələrinin əhəmiyyəti” mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarixi abidələrin yerləşmə arealından, qədim
tariximizi özündə əks etdirən abidələrdə aparılan arxeoloji ekspedisiyalardan bəhs olunub.
Mövzu ilə bağlı müzakirə aparılıb, tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
mətbuat xidməti

tarixli Sərəncamı ilə “Xan Sarayı” Dövlət
Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq
Səma Altında Muzey Kompleksi adlandırılmışdır.
Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent İlhami Əliyev Naxçıvanın daha bir
möhtəşəm abidəsi – memar Əcəminin şah əsəri
olan Möminə xatın türbəsinin yaranma tarixindən, memarlıq xüsusiyyətlərindən danışmışdır.
Sonda muzey kompleksinin bələdçisi Jalə
Mirzəyeva tədbir iştirakçılarına muzey ekpozisiyası haqqında məlumat vermişdir.
Xəbərlər şöbəsi

3
Şagirdlərimiz buraxılış imtahanında uğurlu
nəticələr əldə ediblər
Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı
üçün dövlətimiz tərəfindən ardıcıl tədbirlər görülür.
Bunun nəticəsidir ki, müstəqillik illərində muxtar
respublikanın şəhər, rayon və kəndlərində 200-dən
çox təhsil müəssisəsi üçün yeni tədris korpusları
tikilib istifadəyə verilib. Məktəblərdə müasir sinif
otaqları, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları,
elektron lövhəli siniflər, STEAM kabinələri, kitabxanalar, idman zalları yaradılaraq şagirdlərin ixtiyarına
verilib. Təhsil müəssisələri inşa olunarkən müasir
tədris vəsaitləri və informasiya texnologiyaları ilə
təminatına da xüsusi diqqət yetirilib.
Bu gün muxtar respublikanın ümumtəhsil müəssisələrində sürətli internetə çıxışı olan 5800-dən
artıq kompüter və 700-ə yaxın elektron lövhə quraşdırılıb, kitabxanalar 3 milyona yaxın dərslik,
600 mindən çox latın qrafikası ilə nəşr olunmuş
bədii ədəbiyyatla təmin olunub.
2018-ci ildən başlayaraq müəllimlərin işə qəbulunun müsabiqə yolu ilə aparılması, 2020-ci ildən
isə müəllimlərin sertifikasiyaya cəlb olunması onların
bilik və bacarıqlarının inkişafı üçün bir stimul olub.
Öz fəaliyyəti ilə seçilən 400-dən çox müəllim Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllim”i fəxri adlarına
layiq görülüb, “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.
Ümumtəhsil müəssisələrində yaradılan müasir tədris
şəraiti, mütərəqqi təhsil metodlarının tətbiqi, müəllim
əməyinə verilən yüksək qiymət sayəsində tədrisin
səviyyəsi də yüksəlib.
Ümumtəhsil məktəblərində tətbiq edilən müasir
təlim metodları, o cümlədən STEAM təhsil metodu
şagirdlərin gələcəyin xüsusi qabiliyyət və istedada
malik, yaradıcı və yenilikçi və təşəbbüskar şəxsiyyət

kimi formalaşmasına şərait yaradıb. Şagirdlər dövlətimizin onlar üçün yaratdığı müasir tədris şəraitindən
istifadə edərək öz bilik və bacarıqlarını artırmaqla
buraxılış və qəbul imtahanlarında da ildən-ilə uğurlu
nəticələr əldə edirlər.
2022-ci il martın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən
buraxılış imtahanlarında da muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri uğurlu nəticələr
əldə ediblər.
Qeyd edək ki, 2020-ci tədris ilində keçirilən buraxılış imtahanlarında 284 şagird 200-300, 2021-ci
tədris ilində 335 şagird 200-300 arası bal toplamışdısa,
2022-ci ildə 404 şagird bu nəticəni göstərib. 250300 arası bal toplayan məzunların sayı ötən illə
müqayisədə 50 faiz artaraq 91-ə çatıb.
Buraxılış imtahanlarında ən yüksək nəticəni isə
Şərur şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi
Vəliyeva Nərmin Məhərrəm qızı göstərib. Nərmin
Vəliyeva ana dili fənnindən 100, riyaziyyat fənnindən
97, xarici dil fənnindən isə 95 olmaqla, ümumilikdə,
292 bal toplayaraq muxtar respublika birincisi olub.
Ordubad rayonunun Nüsnüs kənd tam orta məktəbinin şagirdi Yusifli Ceyran Zülfüqar qızı isə ana
dili və riyaziyyat fənlərinin hər birindən ayrıayrılıqda 100, xarici dil fənnindən isə 87 bal olmaqla,
ümumilikdə, 287 bal toplayaraq muxtar respublika
ikincisi olub.
Qarşıda şagirdləri ali təhsil müəssisələrinə qəbul
imtahanları gözləyir. Ümidvarıq ki, onlar buraxılış
imtahanlarında olduğu kimi, qəbul imtahanlarında
da uğurlu nəticə qazanacaqlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

Diyarımızda ekologiyanın mühafizəsi, bu sahədə görülən işlərin kəmiyyət
və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, mövcud
problemlərin həlli istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilir.

tingi və 500 qızılgül kolu əkilib, üzüm
bağında və digər sahələrdə yaşıllıqlara
aqrotexniki qulluq göstərilib.
Culfa rayonunda da həmin tədbirlər
davam etdirilib. Naxçıvan-Ordubad ma-

Ötən şənbə günü muxtar respublikada
2430 meyvə ağacı, gül və bəzək kolları əkilib
Aprelin 16-da keçirilən növbəti
ağacəkmə kampaniyası da yüksək
səviyyədə təşkili ilə diqqəti çəkib.
Naxçıvan şəhərinin sakinləri, idarə,
müəssisə və təşkilatların nümayəndələri bu tədbirdə fəallıq göstəriblər.
Həmin gün Uzunoba Su Anbarının
yaxınlığındakı 3 hektarlıq yaşıllıq
sahəsində, dairəvi avtomobil yolunun
kənarlarında və müəssisələrin ərazilərində ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib, budama və suvarma işləri aparılıb.
Muxtar respublikanın ən böyük bölgələrindən biri olan Şərur rayonunun
Çomaxtur və Çərçiboğan kəndlərindəki
meyvə bağlarında yaşıllıq sahələri alaq
otlarından təmizlənib, budama və suvarma işləri aparılıb.
Həmin gün Babək rayonunun ərazisində də qələbəlik müşahidə edilib.
Kültəpə-Sirab avtomobil yolunun kənarlarında bərpa məqsədilə 140 meyvə
ağacı əkilib, yaşıllıqlara aqrotexniki
qulluq göstərilib.
Ağacəkmə kampaniyası zamanı bağlar diyarı Ordubadda da mütəşəkkillik
göstərilib. Həmin gün Naxçıvan-Ordubad magistral yolunun kənarlarında
bərpa məqsədilə 800 qarışıq meyvə

Naxçıvanda milli mətbəximizin təbliğinə dövlət qayğısının təzahürü olaraq hər il ənənəvi “Çörək”, “Plov”, “Yallı”
və “Kətə” kimi festivallar keçirilir. Bu, minilliklərboyu təşəkkül tapan adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə muxtar
respublikada verilən qiyməti ifadə edir. Ötən şənbə və bazar günlərində keçirilən, hamımızın səbirsizliklə gözlədiyimiz
4-cü “Kətə” festivalına da həm yerli sakinlər, həm də qonaqlar böyük maraq göstəriblər. Qeyd edək ki, növbəti “Kətə”
festivalında muxtar respublikanın rayonlarından və Naxçıvan şəhərindən 230-a yaxın kətə hazırlayan ailə təsərrüfatçısı,
o cümlədən digər təsərrüfat subyektləri iştirak edib.

gistral yolunun kənarlarındakı yaşıllıq
sahələrinə aqrotexniki qulluq göstərilib,
suvarma işləri aparılıb.
Kəngərli rayonunda Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun Qabıllı kəndi
hissəsindəki 4 hektarlıq ərazidə bərpa
məqsədilə 250 meyvə ağacı əkilib, yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilib.
Şahbuzlular Daylaqlı kəndindəki
7 hektarlıq meyvə bağında və təşkilatların
ərazilərində yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq
göstərib, suvarma işləri aparıblar.
Sədərək rayonunda 3 hektarlıq ərazidə
740 meyvə ağacı bərpa olunub, yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstərilib.
İməciliklərdə 18 min 250 nəfər
iştirak edib. Ümumilikdə, 2430 olmaqla,
1930 meyvə ağacı, 500 gül və bəzək
kolları əkilib, yaşıllıqlara aqrotexniki
qulluq göstərilib.
Xəbərlər şöbəsi

lərindən olan Ceyran Quliyeva deyir: – Çox sevincliyik ki,
dövlətimizin xüsusi diqqəti ilə hər cür şəraitlə təchiz olunaraq
bu festivalların iştirakçısıyıq və qalibiyik. Əlimizdən gəldiyi
qədər çalışırıq ki, milli mətbəximizin bir-birindən ləzzətli təamlarını, eləcə də nənələrimizdən görüb-götürdüyümüz milli
yeməyimiz olan kətəni ən gözəl şəkildə, keyfiyyətli hazırlayıb

Zəngin təbiətimizin ruzi payı, halal süfrələrimizin təndir ətirli ləziz sovqatı
Növbəti “Kətə” festivalına yerli əhali və xarici qonaqlar böyük maraq göstərib

Festivalda bişirdiyi kətənin dadına baxdığım ailə təsərrüfatçısı, Sədərək rayonundan festivala qatılan Şəms Cavadzadə
ilə həmsöhbət oluruq: – Bir neçə ildir, ailə təsərrüfatı
yaratmışıq. Təsərrüfatımızda süd və kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsal edirik. Bu festivalların təşkili məhsullarımızı nümayiş
etdirməyə, onlara alıcı tapmağa şərait yaradır. Buraya gələn
qonaqlar isə kətələrin hazırlanmasını və süfrəyə təqdimini
canlı olaraq izləmək, təndirdə bişmiş kətə çeşidlərinin dadına
baxmaq imkanı əldə edirlər. Belə tədbirlərin davamlı keçirilməsi
xalqımıza məxsus mətbəx nümunələrini yaşatmaqda böyük
rol oynayır. Göstərilən dövlət qayğısına, yaradılan şəraitə
görə minnətdaram.
Culfa rayonunun Bənəniyar kəndindən festivala qatılan
Xalidə İsmayılova: – Muxtar respublikanın şəhər və rayonlarına
xas müxtəlif çeşiddə kətələrin hazırlanması qaydalarının nümayiş olunduğu festivala şəhər sakinlərinin, qonaqların,
xüsusilə gənclərin marağı böyükdür. Onlar içərisində xarici
ölkələrdən gəlib burada təhsil alan tələbələr də az deyil.
Eləsi var ki, kətənin dadına ilk dəfə baxır və çox dadlı
olduğunu deyir, bunun necə hazırlanması ilə maraqlanır. Bu
da başqa millətlərin nümayəndələrinin məhz Azərbaycana
məxsus bu qida məhsulunun xalqımızın ən gözəl mətbəx nümunəsi olduğunu öyrənmələrinə şərait yaradır.
Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kənd sakini, ailə təsərrüfatı
başçısı Südabə Məhərrəmova satış üçün festivala balqabaq,
çiriş, acıqıcı, cincilim, quşəppəyi, şötük və 7 növ göyərtidən
kətə hazırlayıb. Bir neçə saat ərzində 15 kiloqram kətə satıb.
Südabə Məhərrəmova onlar üçün bu şəraiti yaradanlara öz
minnətdarlığını bildirdi və ocağımızın hər zaman yanar
olmasını arzuladı.
Ailə təsərrüfatı sahibi dedi ki, festivala Şahbuz dağlarından
topladığı, min bir dərdin dərmanı olan pencərlər gətirib. Bir
neçə saat ərzində həmin pencərlərin hamısını satıb, bişirdikləri
14 növ kətəyə də maraq çox olub.
Festivalda təndirdən isti-isti kətə yemək üçün gələn qonaqlarla da həmsöhbət olduq. İlk söhbət etdiyimiz Türkiyə
vətəndaşı Abdurrahman Memitanlı bildirdi ki, 5 ildir ki,
Naxçıvandayam. Demək olar ki, burada keçirilən hər bir festivalda böyük maraqla iştirak etmişəm. Bu gün Naxçıvanda
xalq yaradıcılığının ən qədim sahələrindən sayılan süfrə mədəniyyətinin öyrənilməsi, inkişaf etdirilməsi və tanıdılması
istiqamətində böyük işlər görülür. Belə festivalların keçirilməsi
muxtar respublikada digər sahələrlə yanaşı, onun milli mətbəxinin, adət-ənənələrinin gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində çox önəmli yer tutur.
Digər həmsöhbətimiz, Bakı sakini Şölə Paşazadə: – Naxçıvana ikinci dəfədir, gəlirəm. Deyərdim ki, hər bir ölkə
özünün təbii ehtiyatlarını, sahib olduğu mədəni zənginliyini
dünyaya nümayiş etdirmək üçün müəyyən vasitələrdən istifadə

edir. Belə festivalların ən unikal və orijinal forması məhz
Naxçıvanda keçirilən və ənənə şəklini alan festivallardır. Keçirilən bu festivallar, ümumilikdə, muxtar respublikanın, eləcə
də onun turizm potensialının təbliğinə xidmət etməklə yanaşı,
həm də sakinlərin sosial güzəranının daha da yaxşılaşdırılmasına
və mədəni istirahətlərinin təmin edilməsinə yönəldilib.
Adebusola Ovoade – Nigeriya vətəndaşı, tələbə: – Festival
yüksək səviyyədə təşkil edilib. Mən də Azərbaycan xalqının
qədim mətbəx mədəniyyətində mühüm yer tutan xəmir yeməklərindən biri olan kətənin hazırlanması və süfrəyə təqdim
edilməsini gördüm, təndirdə bişmiş kətə çeşidlərinin dadına
baxdım. İlk dəfə idi ki, kətə dadırdım. Çox ləzzətlidir,
dadından doymaq olmur. Elə düşünürəm ki, dünyanın hansı
ölkəsindən bura gəlib bu yeməkləri dadan olsa, mütləq
bundan ləzzət alacaq.
Koreya vətəndaşı Lee Jin deyir ki, uzun illərdir, Naxçıvandayam. Burada keçirilən festival da çox möhtəşəmdir.
Demək olar ki, hər il yazda ən çox bişirilən yeməklərdən biri
də müxtəlif göyərti növlərindən hazırlanmış yeməklərdir.
Naxçıvan təbiətinin bu insanlara verdiyi çeşidli nemətlər
süfrələrin bəzəyidir. Festivalda satılan kətələrin dadı həm də
ondadır ki, bu kətələr təndirdə, odunla bişirilir. Digər tərəfdən
sizin mətbəx mədəniyyətiniz, süfrə təcrübəniz imkan verir

ki, dadlı olanı daha ləzzətli şəkildə süfrəyə təqdim edəsiniz.
Naxçıvanda keçirilən “Kətə” festivalına yerli əhalinin və
xarici qonaqların böyük maraq göstərmələri bunu bir daha
sübut etdi ki, müxtəlif növ yeməkləri ilə yanaşı, Naxçıvan
mətbəxinin ləziz dadı olan kətəsi hər zaman sevilə-sevilə hazırlanır və yeyilir.
Festivalın bahar ovqatlı, rəngarəng, bir o qədər də maraqlı
ikinci gününün sonunda 2022-ci il “Kətə” festivalının 301 nümayəndəsi tərəfindən bişirilən, dadına, keyfiyyətinə görə
seçilən təamların qalibləri müəyyən olunub. Müsabiqə nəticəsində
Culfa rayonunun Milax kənd sakini Ceyran Quliyeva, Kəngərli
rayonunun Qıvraq kənd sakini Güllü Rzayeva və Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kənd sakini Vüsalə Bayramova festivalın
qalibləri elan edilib. Ordubad rayonunun Əndəmic kənd sakini
Banuçiçək İsmayılova, Şərur rayonunun Ələkli kənd sakini
Sevda Kazımova və Culfa rayonunun Əbrəqunus kənd sakini
Rəsmiyyə Məmmədova II yerə layiq görülüblər. Sədərək rayonunun sakini Mehparə Hüseynova, Babək rayonunun Qoşadizə
kənd sakini Nazilə Zeynalova, Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli
kənd sakini Ulduz Rzazadə III yerlə mükafatlandırılıblar.
Biz də fürsətdən istifadə edib qaliblərimizin bir neçəsi ilə
görüşdük, onların təəssüratlarını öyrəndik.
Culfa rayonunun Milax kənd sakini və birinci yerin qalib-

alıcılarımıza təqdim edək. Satış da çox yaxşı oldu, alıcılarımız
da razılıq etdilər. “Kətə” festivalında bundan əvvəl də iştirak
etmişəm. Bəlkə də, həmin illərdə qazandığım təcrübəm sayəsində bu gün birincilik qazanan üç iştirakçıdan biri də mən
olmuşam. Allahdan arzu edirəm ki, xalqımızı, ölkəmizi,
elimizi, obamızı həmişə bu cür vəhdətdə görək. Süfrələrimizdən
ruzi-bərəkət, ocaqlarımızdan ağsaqqal, ağbirçək xeyir-duası

heç bir zaman əskik olmasın. Bişirmək asandır, təki elimizdə
bolluq-bərəkət olsun.
Şərur rayonunun Ələkli kənd sakini, ikinci yerin qaliblərindən olan Sevda Kazımova ilə hələ təndir başında olarkən
həmsöhbət olmuşduq. “Kətənin hazırlanması ilə bağlı hər bir
xanımın öz sirri var”, – deyən Sevda xanım bildirir ki,
kətələri yurdumuzun dağlarında bitən ən dadlı pencərlərdən
hazırlayırlar. Dadı ilə seçilən bitkilərin tərkibi vitamin və
minerallarla zəngin olduğu üçün onlardan hazırlanan kətələr
insan sağlamlığına çox xeyirlidir. Bununla belə, kətələrin
harada bişirilməsindən asılı olaraq xəmirinin qalınlığına,
yaxud da incəliyinə xüsusi fikir vermək lazımdır. Belə ki,
sacda bişirilən kətənin xəmirini bir az nazik, təndirə yapılan
kətəni isə nisbətən qalın açmaq lazımdır. Təndirdə bişirilən
kətənin xəmirini təzə pendirin suyu ilə yoğurub yapmazdan
əvvəl həm təndirin divarlarına, həm də kətənin arxasına
duzlu su çilənsə, bu, kətənin təndirə daha yaxşı yapışmasına
kömək edər. Sacda bişirilən kətələrin hər iki üzünü qızartmaq
lazımdır. Bişən kətə sacdan götürülür, təndirdən çıxarılır,
üstü deşilib içərisinə bir qədər yağ qoyulur. Kətələr üst-üstə
yığılaraq üzəri örtülür, 10-15 dəqiqə saxladıqdan sonra yeyilir.
Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli kənd sakini və üçüncü
yerin qaliblərindən olan Ulduz Rzazadə deyir ki, milli mətbəx
nümunələrimiz içərisində yaşı qədimlərə dayanan kətə orqanizm
üçün də çox faydalıdır. Naxçıvanımızın təbiətinin zənginliyi
də bizə böyük imkanlar açır ki, diyarımızın çöl-biyabanlarında,
bağ-bağatlarında yetişən min adda, min dadda qidaları hazırlayıb
süfrələrimizin yaraşığına çevirək. Bu festivalda bizimlə bir
neçə xarici qonaq da həmsöhbət oldu. Hamısı Naxçıvan
kətəsinin dadından ağızdolusu danışdı. Nəinki kətə çeşidlərimiz,
milli mətbəximizin bir-birindən faydalı və zəngin digər
yeməkləri də onları maraqlandırır. Biz də alıcılarımızın bu
cür məmnunluğunu görüb daha da həvəslənir, necə deyərlər,
canla-başla çalışırıq. Bundan sonra da əlimizdən gəldiyi qədər
milli kulinariyamızın gözəlliklərini ən yaxşı şəkildə hazırlayıb
insanlara təqdim edəcəyik.
- Gülcamal TAHİROVA
- Aytac CƏFƏRLİ
- Məcid RƏŞADƏTOĞLU
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Muxtar respublikanın coğrafi mövqeyi, iqlim şəraiti günəbaxan bitkisinin
becərilməsi, yüksək və keyfiyyətli məhsul alınmasına imkan yaradır.
İnsanların qidalanmasında bitki yağlarının əhəmiyyəti böyükdür. Günəbaxan
yağlı bitkilər içərisində ən əhəmiyyətli və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə
edilən bitkidir.

Mütəxəssis sözü

sisteminin və yerüstü orqanlarının güclü
inkişaf etməsinə şərait yaradır. Digər
tarla bitkilərində olduğu kimi, gübrələrin
çox hissəsi əsas şum altına, bir hissəsi
səpinlə birlikdə və bir hissəsi isə yemləmə şəklində verilir. Günəbaxan ve-

Yağlı günəbaxanın sort və hibridlərinin
becərilməsində məhsuldarlığa necə nail olaq
Günəbaxanın sort və hibrid toxumlarının tərkibində 16 faiz zülal və 50-56
faiz açıq-sarı rəngli, yaxşı dad keyfiyyətinə malik ərzaq yağı olur. Yağın tərkibində onun ərzaq keyfiyyətini yüksəldən
62 faizə qədəri bioloji aktiv linolium
turşusu, eləcə də fosfatidlər, A, D, E, K
vitaminləri vardır. Günəbaxan yağından
təbii halda ərzaq yağı kimi, yeyinti sənayesində, çörək-bulka və qənnadı məmulatlarının, balıq və tərəvəz konservlərinin, marqarin və mayonez hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Eyni zamanda lak-boyaq, sabunbişirmə, göndəri aşılama, ətriyyat, toxuculuq və sair
sənaye sahələrində də istifadə olunur.
Günəbaxan toxumlarının
qabığından xammal kimi sənayedə hektoz və pentoz şəkərlərinin alınmasında istifadə
olunur. Hektoz şəkərlərindən
spirt, pentoz şəkərindən furfurol
alınır ki, bundan da süni lif,
qırılmayan plastmas şüşələr
hazırlanır. Eyni zamanda sənayedə linolium, müşəmbə, sukeçirməyən parçalar və sair
alınır. Yağlı bitkilər həm də
zülal mənbəyidir. Günəbaxanın
yaşıl kütləsindən iribuynuzlu
mal-qara üçün yem və keyfiyyətli silos
alınır. Dənlər yığıldıqdan sonra qurudulmuş səbətlər heyvandarlıqda əlavə yem
mənbəyinə xidmət edir. Quru səbət çıxımı
dənin 55-60 faizini təşkil edir. Səbətdən
hazırlanmış 1 sentner unun yem vahidi
80, asan həzm olunan protein isə 3,8-4,3
kiloqrama bərabərdir. Günəbaxanın gövdəsindən yanacaq kimi və pəncərə şüşəsi
hazırlanmasında istifadə edilir.
Xalq təbabətində günəbaxanın dilcik
çiçəklərindən hazırlanmış həlimdən sarılıq, ürək xəstəlikləri, bronxial spazmalarında, mədə-bağırsaq xəstəliklərində,
malyariya, qrip, yuxarı tənəffüs yollarının
selikli qişasının iltihabı xəstəliklərində
istifadə olunur. Günəbaxan mikroelementlərlə zəngindir. Cərgəarası becərilən
bitki kimi günəbaxan bir çox kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün yaxşı sələfdir.
Arılar üçün xammal mənbəyidir. Günəbaxanın birillik mədəni formalarının
vətəni bizim ölkədir.
Birillik bitki olan günəbaxan güclü
şaxələnən mil kökə sahibdir. Torpağın
dərinliyinə 2-3 metr, ətrafa (yanlara)
isə 1-1,2 metrə qədər yayılır. Yarpaqları
uzun, şabalıdı iri, oval, ürək formalı, iti
nəhayətli və kənarları mişar kimidir.
Çiçəyi səbət şəklində olub, dilşəkilli
və boruşəkillidir. Günəbaxan çarpaz tozlanan bitkidir. Meyvəsi toxum hesab
edilir və tum adlanır.
Günəbaxan istilik, işıq, nəmlik və
qida maddələrinə tələbkardır. Torpaqda
temperatur 4-6 0C olduqda toxumlar cücərməyə başlayır. Bu temperaturda cücərtilər 20-30 günə əmələ gəlir. 8-10 0C
temperaturda cücərtilər 15-20, 15-16 0C
temperaturda 9-10, 200C temperaturda
isə 6-8 günə əmələ gəlir. Torpağa səpilmiş
günəbaxan toxumları qısa müddətdə
şaxtalara dözür. Odur ki, toxumları torpağa erkən yazda səpmək olar. Vegetasiyanın əvvəlindən çiçəkləməyə qədər
havanın orta sutkalıq temperaturu 22
0C, çiçəkləmədən yetişməyə qədər isə
24-25 0C əlverişli hesab olunur. Nəmliyə
tələbatı müxtəlifdir. Belə ki, günəbaxan
cücərtilərinin alınmasından çiçəklənmə
dövrünə qədər suya az tələbkardır. Çiçəkləmə və dənə dolma dövründə günəbaxanın nəmliyə tələbatı çoxalır.
Bataqlıq, qumlu və turş torpaqlardan
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başqa qalan torpaqlarda yüksək aqrotexnika tətbiq etməklə günəbaxandan
yüksək məhsul götürmək mümkündür.
Bu bitki bəzilərinə nisbətən qida maddələrinə daha tələbkardır. Günəbaxan
azot elementini, əsasən, səbət əmələ
gəldikdə çiçəkləmənin sonuna qədər,
fosforu cücərtilər alındıqdan çiçəkləməyə
qədər, kaliumu isə səbətlərin əmələ gəlməsindən dənin yetişməsinə qədər tələb
edir. Onun vegetasiya müddəti tezyetişən
sortlarda 90-100, ortayetişən sortlarda
isə 100-125 gün davam edir.
Günəbaxan üçün ən yaxşı sələflər
payızlıq və yazlıq dənli və taxıl bitkiləri,
dənlik və silosluq qarğıdalıdır. Günə-

baxan aid olduğu fəsilənin xəstəlik və
ziyanvericiləri ilə zədələnməsin deyə
növbəli əkin tarlasına bir neçə ildən
sonra qayıdılmalıdır. Günəbaxanın özü
yazlıq buğda, vələmir, arpa və digər
yazlıq taxıllar üçün yaxşı sələfdir.
Günəbaxan bitkisindən yüksək məhsul
almaq üçün torpağın səpinə hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Belə ki, istifadə edilən texnikanın hərəkəti, sahənin şumlanması, məhsulun yığılması, aparılan bütün aqrotexniki tədbirlər sahənin relyefindən çox asılıdır.
Günəbaxan güclü kök sistemi əmələ
gətirdiyindən torpaqda dərin şum aparılmasına tələbkardır. Bunun üçün əkiləcək sahə tez yığılan sələflərdən təmizləndikdən sonra sahəyə bitkinin
bütün vegetasiya dövrü üzvi və mineral
gübrələrə olan tələbatını ödəyəcək (nəzərdə tutulan) miqdarda üzvi, fosforun
və kalium gübrələrinin hamısı dondurma
şumunun altına verilərək sahə 25-30
santimetr dərinlikdə şumlanmalıdır.
Günəbaxan bitkisi 1 ton əsas və
əlavə məhsulla torpaqdan 70 kiloqram
azot, 27 kiloqram fosfor və 170 kiloqram kalium elementi aparır. Ona görə
də üzvi və mineral gübrələrdən istifadə
etmədən günəbaxan bitkisindən yüksək
məhsul götürmək mümkün deyildir.
Bunu nəzərə alaraq hektara 15-20 ton
üzvi gübrə və təsiredici maddə hesabı
ilə 45 kiloqram azot, 90 kiloqram fosfor,
90 kiloqram kalium verilməlidir. Torpağa verilən üzvi gübrə onu qidalı
maddələrlə zənginləşdirir, torpağın
fiziki keyfiyyətini yaxşılaşdırır və mikrobioloji prosesləri gücləndirir. Gübrələrdən istifadə edilməsi bitkilərin kök

getasiyanın birinci dövründə fosfor
gübrəsinə xüsusi tələbat göstərir. Bu
bitki fosfor qidası ilə yaxşı təmin olunduqda dənlərdə yağ faizi artır.
Azot gübrəsi bitkinin boyunu sürətləndirir, iri yarpaqlar, gövdə və səbətlərin
formalaşmasını təmin edir. Lakin yüksək
azot norması tumlarda zülalın toplanmasını artırır və yağlılığı tez aşağı salır.
Normal və sağlam cücərtilər almaq
üçün eyniölçülü, rayonlaşdırılmış yağlı
sort və hibridlərin sağlam və yetişmiş
birinci reproduksiyalı iri toxumlarından
istifadə olunmalıdır. Toxumların cücərmə
qabiliyyəti ən azı 96 faiz, təmizliyi 99
kiloqram, 1-ci sinfin tələblərinə cavab
verə bilən xəstəlik və zərərvericilərə qarşı dərmanlanmış
1-ci nəsil (F1) toxumlar səpilməlidir. Günəbaxan toxumları
cücərmə qabiliyyətini tez itirdiyindən səpin üçün yalnız keçənilki toxumlardan istifadə
olunmalıdır.
Toxum Türkiyə istehsalı
olan TUMASON markalı toxumsəpən aqreqatla, cərgəarası
becərmələr isə ACM – L markalı aqreqatla yerinə yetirilir.
Günəbaxan əkini sahəsini
alaqlardan mühafizə etmək üçün növbəli
əkin sistemi gözlənilməli, xəstəlik və
ziyanvericilərə qarşı davamlı sort və
hibridlərdən istifadə olunmalı, toxumlar
dərmanlanmalıdır. Kimyəvi mübarizə
məqsədilə yaxşı olar ki, günəbaxan toxumu səpindən 2-3 gün əvvəl torpağa
3 litr pendimetalin və ya 3 litr terflan
preparatlarının biri ilə 400 litr suda qarışdırılıb alaq otlarının toxumlarını məhv
etmək məqsədilə çiləmə aparılsın.
Günəbaxan, əsasən, yalançı unlu şeh,
fomoz, ağ, boz və kül rəngli çürümə
pas xəstəlikləri ilə sirayətlənir. Bu kimi
xəstəliklər məhsuldarlığı ciddi surətdə
aşağı salır. Günəbaxanın əkin sahələrində
xəstəliklərin yaranmaması üçün toxumlar
saneb M – 22, rubin 2 DS və tubazol
preparatlarının biri ilə 1 ton toxuma 1,5
kiloqram məsarif normasında dərmanlanmalıdır.
Günəbaxan bitkisinə əsas məftil qurdları, çəmən kəpənəkləri, mənənələr, bitki
taxtabitləri, odlucalar və sair böyük
ziyan vurur. Bitkini zərərvericilərdən
mühafizə etmək üçün toxumların dərmanlanması və bitkilərin kimyəvi preparatlarla işlənməsi qaçılmazdır.
Baxmayaraq ki, günəbaxan quraqlığa
davamlı bitkidir, ancaq becərərkən
yaxşı məhsul əldə etmək üçün torpaqda
yüksək nəmlik ehtiyatının olması zəruridir. Hava şəraitindən asılı olaraq
günəbaxan vegetasiya müddətində 4
dəfə suvarılmalıdır. Birinci suvarma
2-4 cüt yarpaq fazasında, ikinci suvarma
səbətcik əmələ gəldikdə, üçüncü suvarma çiçəkləmənin əvvəlində, dördüncü suvarma isə toxumların dənə
dolduğu dövrdə aparılır.

Torpaq-iqlim şəraitinə uyğun məhsuldar, tezyetişən, xəstəlik və zərərvericilərə
qarşı davamlı sort və hibridlərin alınaraq fermer təsərrüfatlarında geniş
sahələrdə becərilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan “Naxçıvan Aqrolizinq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə muxtar respublikaya kifayət qədər qarışıq
tərkibli və karbamid gübrələri, “Naxçıvan Toxumçuluq Mərkəzi” publik hüquqi
şəxsin xətti ilə toxumun keyfiyyət göstəricilərinə cavab verən, torpaq-iqlim
şəraitinə uyğun məhsuldar, tezyetişən, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı davamlı
olan günəbaxanın yağlı sort və hibridləri gətirilərək satışı təşkil edilib. Bir neçə
ildir ki, Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elm-İstehsalat Birliyinin Yardımçı
Təcrübə Təsərrüfatında yağlı günəbaxan bitkisinin əkini sınaqdan keçirilib və
yüksək nəticələr əldə olunub.

İdman

Naxçıvanda Gimnastika dərnəyi üzvlərinin
bədii gimnastika üzrə ilk nümunəvi çıxışları olub
Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya
İdman Kompleksində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman, Təhsil nazirlikləri və Atletika Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin Gimnastika dərnəyi üzvlərinin bədii gimnastika üzrə nümunəvi çıxışları
olub.
Tədbirdə çıxış
edən gənclər və idman naziri Ramil
Hacı vurğulayıb ki, dövlət idman siyasəti ölkəmizdə olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da uğurla inkişaf etdirilir.
Diqqətə çatdırılıb ki, bədii gimnastika muxtar respublikada
qısa zaman ərzində sevilən və inkişaf edən idman növlərindən
birinə çevrilib. Azyaşlı gimnastların timsalında yeni idmançı
nəslinin yetişməsinin Naxçıvanda bu idman növünün inkişafına mühüm töhfə olduğunu bildirən nazir çıxışının
sonunda idman və idmançılara göstərilən qayğıya görə Ali
Məclisin Sədrinə minnətdarlığını bildirib, idmançılara
uğurlu karyera yolu arzulayıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri, Atletika
Federasiyasının sədri Rəhman Məmmədov bildirib ki, şagirdlərin fiziki və mənəvi hazırlığının yüksəldilməsi, idmana
marağının artırılması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
diqqət mərkəzində saxlanılır. Görülən işlərin nəticəsidir ki,
ümumtəhsil müəssisələrində 30 futbol, 14 minifutbol idman
meydançası, 203 idman zalı və açıq idman qurğuları,
şahmat sinifləri şagird və müəllimlərin ixtiyarına verilib.
“2020-2025-ci illər üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında
idmanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq
Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən təhsil
müəssisələrində 205 idman klubu yaradılıb. Hazırda Atletika
Federasiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən bədii gimnastika
bölməsinin, ümumilikdə, 7 qrupu yaradılıb. Bu qruplarda
200-ə yaxın uşaq gimnastikanın sirlərinə yiyələnir.
Vurğulanıb ki, bölmənin rəhbəri Humay Qafarova Bakı
şəhərində keçirilən hakimlik və məşqçilik kurslarında iştirak
edərək məşqçilik sertifikatı və hakimlik vəsiqəsi alıb. Həmçinin o, 9-14 iyul 2022-ci il tarixlərdə İsveçrənin Nevşatel
şəhərində keçiriləcək “Gimnastika hamı üçün” idman
növü üzrə “European Gym For Life Challange” və “EUROGYM 2022” festivallarında yığma komandanın tərkibində
iştirak edəcək.
Çıxışların ardınca dərnək üzvlərinin “Şən qızlar”, “Gəlincik”, “Ümid”, “Balaca idmançılar”, “Dostluq çələngi”
adlı bədii kompozisiyaları və müxtəlif rəqs nömrələri
izlənilib.
Tədbirin sonunda federasiyanın bədii gimnastika bölməsinin rəhbəri Humay Qafarovaya hakimlik sertifikatı
təqdim olunub. Həmçinin tədbirdə iştirak edən gimnastlar
və onların məşqçi-müəllimləri diplom və hədiyyələrlə mükafatlandırılıb. Ağır atletika üzrə sonuncu Azərbaycan çempionatının qalibi Gülcahan Əliyeva, uğurlu nəticələrinə
görə Həsən Babayev və idmançılarının qazandığı nailiyyətlərə
görə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi Şəfi
Hüseynov da federasiya tərəfindən təltif olunublar.

Olimpiya kateqoriyalı hakim tərəfindən
seminar keçirilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi və Güləş Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə
seminar keçirilib. Seminar nəzəri və praktik olmaqla iki mərhələdə təşkil edilib. Naxçıvan Şəhər Uşaq-Gənclər İdman
Məktəbində keçirilən nəzəri seminarda olimpiya
kateqoriyalı güləş hakimi Asif Şirəliyev güləşin yeni
qaydaları haqqında məlumat verib. Sonra nüfuzlu güləş
yarışlarını əks etdirən videogörüntülər vasitəsilə mübahisəli
məqamlar şərh olunub, iştirakçılarla diskussiya xarakterli
fikir mübadiləsi aparılıb.
Seminarın ikinci mərhələsi praktik olaraq Naxçıvan
şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksində həyata keçirilib. İdmançılar, məşqçilər və hakimlərin iştirak etdiyi seminarda yeni qaydalar praktik
olaraq göstərilib, iştirakçıları maraqlandıran məqamlara
aydınlıq gətirilib.
- Ceyhun MƏMMƏDOV

Fikrət HƏSƏNOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin müavini,
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nömrəli fərdi evin 12133 inventar nömrəli texniki pasportu və MH-0019449 nömrəli
çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.

Nömrəyə məsul: Ceyhun Məmmədov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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