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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

    Martın 2-də Bakı Beynəlxalq
Muğam Mərkəzində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yaran-
masının 95-ci ildönümü münasi-
bətilə Naxçıvan Dövlət Filarmo-
niyası və Naxçıvan Dövlət Uşaq
Filarmoniyası kollektivlərinin
konserti olmuşdur. Xarici ölkə-
lərin Azərbaycandakı səfirləri,

diplomatik korpus nümayəndələri,
deputatlar, ölkəmizin incəsənət
xadimləri və ictimaiyyətin nü-
mayəndələri konsertdə iştirak
 etmişlər. 
    Konsertdən əvvəl Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Bakı şə-
hərindəki Daimi Nümayəndəliyinin
rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov çıxış

edərək demişdir ki, ötən 95 il ər-
zində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası böyük bir inkişaf yolu keç-
mişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin
quruculuq yolunu davam etdirən
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun səyi ilə bu

gün  Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası sosial-iqtisadi sahədə böyük
inkişafa nail olub. Əhalinin həyat
şəraiti və güzəranı əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşıb. Artan imkan-
lar sosial-iqtisadi səviyyəyə də öz
təsirini göstərmiş, muxtar respub-
likada elm, təhsil, səhiyyə, mədə-
niyyət, idman və gənclər siyasəti

yeni inkişaf müstəvisinə çıxmışdır.
“Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikası enerji, informasiya, ərzaq
və müdafiə təhlükəsizliyi yüksək
səviyyədə təmin olunan çiçəklənən
diyardır”, – deyən Bəxtiyar Əsgə-
rov çıxışını ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin fikirləri ilə
 yekunlaşdırmışdır: “Naxçıvanın
muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir,
biz bunu qoruyub saxlamalıyıq.
Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçı-
vanın əldən getmiş başqa tor-
paqlarının qaytarılması üçün
ona xidmət edən çox mühüm
amildir. Biz bu amili qoruyub
saxlamalıyıq”.
    Sonra konsert olmuşdur. Nax-
çıvan Dövlət Filarmoniyasının
Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının,
filarmoniyanın solistlərinin, aşıq-
larının və Naxçıvan Dövlət Uşaq
Filarmoniyası üzvlərinin ifasında
səslənən xalq və bəstəkar mahnı-
ları, muğamlar və aşıq havaları
alqışlarla qarşılanmışdır. 

    Martın 4-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov İran
İslam Respublikasının Araz Azad Ticarət
və Sənaye Zonasının icraçı direktoru Möhsün
Nərimanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşüb.
    Ali Məclisin Sədri Möhsün Nərimanı
təbrik edərək ona yeni vəzifəsində uğurlar
arzulamış, muxtar respublikanın iş adamla-
rının Araz Azad Ticarət və Sənaye Zonası
ilə əlaqələrinə diqqəti çəkmişdir. Maku
Azad Ticarət və Sənaye Zonasının nüma-
yəndə heyətinin Naxçıvana səfərini xatırladan
Ali Məclisin Sədri muxtar respublika ilə
sərhəddə iki azad ticarət və sənaye zonasının,
eləcə də gömrük-keçid məntəqələrinin fəa-
liyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıdığını bil-
dirmişdir. Ali Məclisin Sədri demişdir ki,
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə İran İslam Respublikası arasında həyata
keçirilən səfərlər, iqtisadi, mədəni, təhsil
və energetika sahələrindəki əlaqələr, hər iki
tərəfdən dövlət qurumlarının qarşılıqlı fəa-

liyyəti və Araz çayından səmərəli istifadə
uğurlu əməkdaşlığın nəticəsidir. 

    Ali Məclisin Sədri əminliyini bildirmişdir
ki, Araz Azad Ticarət və Sənaye Zonasının

nümayəndə heyətinin muxtar respublikaya
səfəri əlaqələrin inkişafı baxımından səmərəli
olacaqdır.
    Möhsün Nəriman Ali Məclisin Sədri ilə
görüşdən və Naxçıvana səfərindən məmnun-
luğunu ifadə etmiş, göstərilən xoş münasibətə
görə minnətdarlıq etmişdir. Əlaqələrin müx-
təlif sahələrdə inkişafı üçün imkanların və
qarşılıqlı marağın olduğunu bildirən qonaq
Araz Azad Ticarət və Sənaye Zonasının bu
işdə rolunu vurğulamışdır. Möhsün Nəriman
Şərqi Azərbaycan Vilayətinin valisi Məhəm-
mədrza Purməhəmmədinin salamlarını Ali
Məclisin Sədrinə çatdırmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri Şərqi Azərbaycan Vila -
yətinin valisinin salamlarına görə təşəkkür
etmiş, onun da salamlarını Məhəmmədrza
Purməhəmmədiyə çatdırmağı xahiş etmişdir.
    İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı
Baş konsulu Mənsur Ayrom görüşdə iştirak
etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 4-də Səudiyyə Ərəbistanı

Krallığının Baş İnvestisiya Qurumunun sədri, Səudiyyə Ərəbistanı-Azərbaycan Hökumətlərarası

birgə Komissiyasının həmsədri İbrahim bin Əbdülrəhman əl-Ömərin başçılıq etdiyi

nümayəndə heyətini qəbul edib.

Görüşdə ölkələrimiz arasında yeni əməkdaşlıq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, energetika, investisiya, bərpa olunan enerji

mənbələrinin yaradılması, turizm və turizm infrastrukturu, sənaye, kənd təsərrüfatı, neft-

qaz, alternativ enerji, nəqliyyat və digər istiqamətlərdə əlaqələrimizin inkişaf perspektivləri

müzakirə edilib, ticarət dövriyyəsinin artırılmasının və bunun üçün logistik və nəqliyyat

 imkanlarının araşdırılmasının vacibliyi qeyd olunub.

*   *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 4-də ABŞ Etnik Anlaşma

Fondunun prezidenti Mark Şnayerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Dövlət orqanlarında vakant döv-
lət qulluğu vəzifələrinin tutulması
üçün 5 noyabr 2018-ci il tarixdə
elan edilmiş müsabiqənin müsahibə
mərhələsinə start verilib. 
    Müsahibələrdə ilk olaraq Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Na-
zirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və
Mərkəzi Seçki Komissiyasında iş-
ləmək istəyən namizədlər iştirak
ediblər. Namizədlərin daha çox sə-
nəd təqdim etdiyi dövlət orqanları
sırasında Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət So-
sial Müdafiə Fondu, Ali Məhkəmə

və Təhsil Nazirliyi üstünlük təşkil
edib.
    Müsahibə zamanı namizədə ix-
tisasına, iddia etdiyi vəzifənin qulluq
funksiyasına, peşə hazırlığına və
dünyagörüşünə uyğun suallar verilir.
Obyektivliyin və şəffaflığın təmin
edilməsi məqsədilə müsahibə qru-
punun tərkibində müstəqil ekspertlər,
komissiyanın və dövlət orqanlarının
nümayəndələri iştirak edirlər. Həm-
çinin müsahibə prosesinin video-
çəkilişi aparılır. 
    27 fevral 2019-cu il tarixdə ko-
missiyanın iclas zalında müstəqil

ekspertlər və dövlət orqanlarının nü-
mayəndələri üçün müsahibəyə hazır -
lıq məqsədilə seminar keçirilib.
    Müsahibə başa çatdıqdan dərhal
sonra namizədə yekun bal arayışı
hazırlanır və şəxsi işinə əlavə olunur.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq keçid
balını toplamış namizəd haqqında
məlumatlar komissiyanın müşayiət
məktubu ilə müvafiq dövlət orqanına
təqdim olunur. Müsahibənin nəti-
cələri haqqında məlumatlar dərhal
komissiyanın rəsmi internet porta-
lında yerləşdirilir. 
    Qeyd edək ki, 40 dövlət orqanı

üzrə müsabiqəyə çıxarılan 305 va-
kant vəzifənin tutulması üçün 583
namizəd sənəd təqdim edib. Test
mərhələsində müvafiq keçid balını
toplamış 257 namizəddən 239-u
müsahibə mərhələsində iştirak et-
mək üçün sənədlərini komissiyaya
təqdim edib. Həmçinin ötənilki
müsabiqənin test imtahanlarında
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
keçid balını toplamış və inzibati
vəzifə üzrə sertifikat əldə etmiş
25 namizədin müraciəti nəzərə alı-
naraq müsahibə mərhələsində iş-
tirak etmələri üçün onlara lazımi

köməklik göstərilib. Namizədlərin
bu mərhələyə hazırlaşmaları üçün
dövlət orqanları üzrə müsahibə
proqramları komissiyanın rəsmi
internet portalında yerləşdirilib,
proqramda ümumi, dövlət orqanı
və vəzifə üzrə ədəbiyyat siyahıları
göstərilib.
    Digər dövlət orqanları üzrə mü-
sahibələr komissiyanın rəsmi in-
ternet portalında yerləşdirilmiş qra-
fikə uyğun olaraq 18 mart 2019-cu
il tarixə kimi davam edəcəkdir.
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    Martın 4-də İran İslam Respublikasının
Araz Azad Ticarət və Sənaye Zonasının
icraçı direktoru Möhsün Nərimanın rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri çərçivəsində əvvəlcə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Nax-
çıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə
ucalan abidəsi önünə gül dəstəsi qoyub, ulu
öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.
Sonra qonaqlar Heydər Əliyev Muzeyini zi-
yarət edərək, ümummilli liderimizin həyatını
və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətini əks
etdirən eksponatlara baxıblar.
    Nümayəndə heyəti Naxçıvan Biznes Mər-
kəzi, “Cahan Sənaye Kompleksi”, “Gəmiqaya
Daş Məhsulları Sənaye Kompleksi”, “Gəmi -
qaya Mebel Fabriki”, “Cahan Tobacco” Məh-
dud Məsuliyyətli cəmiyyətləri və Duzdağ
Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanış olublar.  

İran İslam Respublikasının Araz
Azad Ticarət və Sənaye Zonasının
icraçı direktoru Möhsün Nəriman
“Şərq qapısı” qəzetinə müsahibəsində
səfərin məqsədi barədə danışaraq
deyib:

– İran İslam Respublikasının
qonşu Azərbaycanın Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələri
yüksək səviy-

yədədir. Bizim Naxçı-
van Muxtar Respubli-
kasına səfərimizin
məqsədi burada ya-
radılan imkanlarla
daha yaxından tanış
olmaq, gələcəkdə bir-
gə görəcəyimiz işlərin
perspektivini müəy-
yən etməkdir. Araz Azad Ticarət və Sənaye
Zonasını Naxçıvan Muxtar Respublikasından
Araz çayı ayırır. Düşünürəm ki, biz iqtisa-
diyyat, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə
daha sıx əməkdaşlıq qura bilərik. Araz Azad
Ticarət və Sənaye Zonasında sadaladığım
sahələr üzrə geniş imkanlar mövcuddur. Bu
gün Naxçıvanla tanışlıq zamanı da burada
həmin istiqamətlər üzrə əlverişli şəraitin ya-
radıldığının bir daha şahidi olduq. Səfər za-

manı bütün bu məsələlərlə bağlı bir sıra
yüksək səviyyəli görüşlər keçirdik, gələcək
əməkdaşlığa dair çox faydalı müzakirələr
apardıq. Düşünürəm ki, bu istiqamət də
həyata keçirilən işlər müsbət nəticələr
 verəcəkdir.
    Möhsün Nəriman vurğulayıb ki, qarşılıqlı
görüşlərin davamlı keçirilməsi hər iki tərəfin
bir-birinin iqtisadi potensialına daha yaxşı
bələd olmasına şərait yaradır. Belə olan halda
gələcəkdə daha geniş əməkdaşlıq üçün yeni
imkanlar yaranır: “Bu gün mənimlə bərabər
nümayəndə heyətinin digər üzvləri də qarşılıqlı
görüşlər keçirərək əməkdaşlığın istiqamətlərini
müəyyən etdilər. Bununla yanaşı, Naxçıvanda
fəaliyyət göstərən bir sıra istehsal müəssisə-
lərində olduq, yaradılan şəraitlə, istehsal pro-
sesləri ilə maraqlandıq. Qısa tanışlıq zamanı
Naxçıvanın inamla inkişaf edən bir diyar ol-
duğuna əmin oldum. Hesab edirəm ki, əmək-
daşlığımız bu yüksəlişi daha da sürətləndirəcək
və ümumilikdə, hər iki qonşu ölkənin inki-
şafına təkan verəcəkdir. İnanıram ki, qarşılıqlı
görüşlərimiz bundan sonra da davam edəcək,
atacağımız addımlar hər iki tərəf üçün səmərəli
olacaqdır”.
    İran İslam Respublikasının Araz Azad Ti-
carət və Sənaye Zonasının icraçı direktorunun
texnika və infrastruktur üzrə müavini İrəc

Hatəmi isə bildirib ki,
səfər çərçivəsində Nax-
çıvan Muxtar Respub-
likasındakı mühüm sə-
naye və istehsal müəs-
sisələri ilə yaxından
tanış olduq, yüksək
səviyyəli görüşlər ke-
çirdik. Burada olarkən
Naxçıvanın güclü iq-
tisadi, mədəni və turizm potensialına malik
olduğunu gördük.  
    İrəc Hatəmi deyib: “15 ildir ki, mütəmadi
olaraq Naxçıvana gəlirəm. Bu illər ərzində
Naxçıvanın çox böyük inkişaf yolu keçdiyini
qeyd etmək istərdim. Əminəm ki, Naxçıvan
bundan sonra da inkişaf edəcək və xaricdən
gələn qonaqlar, turistlər üçün daha da cəlbedici
bir məkan olacaqdır”. 
    Duzdağ  Fizioterapiya Mərkəzi haqqında
fikirlərini bizimlə bölüşən qonaq qeyd edib
ki, Duzdağ Allahın bəxş etdiyi bir nemətdir.
Çünki bronxial-astma və digər ağciyər xəstə -
liklərindən əziyyət çəkən insanların burada
dərmansız, sadəcə, nəfəs alaraq müalicə
alırlar və bu, çox yaxşı haldır. Burada müalicə
olunanlar üçün müasir şərait yaradılıb.  

- Nail ƏSGƏROV
Tural Ağayev

    Azərbaycanın ən qədim torpağı olan Naxçıvana  ilk dəfə
1993-cü ildə Azərbaycan və Türkiyə xalqları üçün böyük
mücadilə vermiş hacı babam Yusif Səngər ilə birlikdə get-
mişdik. Buradan da təyyarə ilə Bakıya uçmuşduq. Həmin
illər Naxçıvan çox sıxıntılı və xeyli çətin günlərini yaşayırdı.
Ürəyimizdəki bir sızıltı idi Naxçıvan. Aradan 25 il keçdi və
mən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ilində Nax-
çıvanda olmaq şərəfinə nail oldum. 
    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası Türkiyə
ilə türk dövlətləri arasında yeganə torpaq sərhədi olan bir
diyardır. Ermənistan, İran və Türkiyəyə qonşu olan Nax-
çıvanın ərazi bütövlüyü 1921-ci ildə imzalanmış Qars
müqaviləsi ilə təmin olunub. Naxçıvan həm tarixi, həm
də turizm baxımından olduqca əhəmiyyətli bir şəhərdir.
Son dərəcə təmiz və abad, geniş prospekt və küçələri,
gülər üzlü və səmimi sakinləri ilə insanın qəlbinə rahatlıq
bəxş edən bir şəhərdir. Naxçıvan sakinləri Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevə və onun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyevə
böyük rəğbət və hörmət bəsləyirlər. Hər kəs böyük lider
Heydər Əliyevi çox sevir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovu da çox sevirlər.
Cənab Vasif Talıbovun yurdunun inkişafı, çiçəklənməsi
naminə göstərdiyi xidmətlər hər kəsdə böyük sevinc
hissləri yaradıb. O, Naxçıvanın inkişafı naminə çox böyük
zəhmət çəkib. 
    Keçirdiyim görüşlər və danışıqlarda Naxçıvanda Türkiyə
sevgisinin ön sırada yer aldığını gördüm. Naxçıvanda Vətən,
millət sevgisi də həmişə ön sıralardadır. Onu da deyim ki,
Azərbaycan bayrağı ilk dəfə Naxçıvanda böyük lider Heydər
Əliyev tərəfindən yüksəklərə qaldırılmışdır. 
    Ulu öndər Mustafa Kamal Atatürk “Azərbaycanın sevinci
sevincimiz, kədəri kədərimizdir”, böyük öndər Heydər
Əliyev isə “Biz bir millət, iki dövlətik”, – demişdi. Türkiyə
və Azərbaycan qardaşlığı ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən daha da möhkəmləndirildi, Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev ilə ən yüksək səviyyəyə yüksəldi.
Türkiyə ilə Azərbaycan tək millət iki dövlətdir. Dinimiz bir,
dilimiz bir, mədəniyyətimiz birdir. Tariximizdə bənzərliklər,
kəsişən nöqtələr vardır. Azərbaycanın, Naxçıvanın güclən-
məsindən həmişə qürur duyduq və duyacağıq. 
    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ilini Naxçıvanda
qeyd etdik. Bu gözəl və cazibədar şəhər məndə olduqca
müsbət təəssüratlar yaratdı. Bir gün yolunuz Naxçıvana dü-
şərsə, mütləq bu məkanları görmənizi istərdim: 

Heydər Əliyev Muzeyi

    Heydər Əliyev Muzeyi müdrik dövlət xadimi ilə bağlı
bir çox şəkillərə, məlumatlara və sənədlərə ev sahibliyi
edir. Digər tərəfdən muzeydə dahi Heydər Əliyevin şəxsi
əşyaları, Ona həsr olunmuş kitablar, digər nəşrlər, möhtəşəm
portretlər sərgilənir. Muzeydə Azərbaycanın, xüsusilə də
Naxçıvanın inkişafı və təhlükəsizliyi üçün tarixi işlər görən
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin həyatına dair bir

sıra maraqlı məlumatları əldə edə bilərsiniz. 

Heydər Əliyev prospekti

    Paytaxt Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən Heydər
Əliyev prospekti muxtar respublika üçün çox əhəmiyyətli
tarixi binaların olduğu yerdir. “Şəhərin ürəyinin döyündüyü
yer” olaraq da adlandıra biləcəyimiz meydanın ətrafında ol-
duqca rəğbət görən məkanlar vardır. 

Bayraq Meydanı

    Naxçıvan şəhərində çox geniş ərazidə Dövlət Bayrağı
Meydanı və Muzeyi var. Olduqca geniş bir sahədə qurulub
ucaldılan meydan sakinlərin ən çox üz tutduqları yerlərdən
biridir. Meydanın gözəl mənzərəsi və insana rahatlıq bəxş
edən aurası onu bu diyara gələn turistlərin istirahət məkanına
çevirib. 

Xan sarayı

    Naxçıvanın ən möhtəşəm tarixi tikililərindən biri olan
Xan sarayı 1747-ci ildə Ehsan xan Kəngərli tərəfindən inşa

etdirilib. XX əsrin əvvəllərinədək Kəngərli xanlarının yaşadığı
bina bu gün muzey kimi fəaliyyət göstərir və şəhərə gələn
turistlərin ən çox maraq göstərdiyi yerlərdən biridir. Muzeydə
bu günədək Naxçıvanın siyasi tarixini və mədəni həyatını
əks etdirən bir sıra əhəmiyyətli eksponatlarla qarşılaşa
bilirsiniz. 

Hüseyn Cavidin 

ev-muzeyi

     Azərbaycanın ən görkəmli
şairlərindən biri olan və
Azərbaycan ədəbiyyatında
romantizm cərəyanının ba-
nisi kimi tanınan Hüseyn
Cavidin yaşadığı müddətdə
qaldığı evdə muzey yara-
dılıb. Burada filosof-şairin
şəxsi əşyaları, onun fəa-
liyyətini əks etdirən bir
sıra şəkil və əl yazmaları sərgilənir. 

Açıq Səma Altında Muzey

    Möminə xatın türbəsinin yanında yerləşən Açıq Səma
Altında Muzey bu diyarda müxtəlif tarixi dönəmlərə aid
daş heykəllərin sərgiləndiyi maraqlı bir yerdir. Açıq səmada
sərgilənən daşdan hazırlanmış qoç heykəllər, daş lövhələr
və kitabələr tarixsevərlərin böyük maraq göstərdikləri yerlər
sırasındadır. 

Möminə xatın türbəsi

    Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin banisi Atabəy Şəm-
səddin Eldənizin əmri ilə
onun həyat yoldaşı Möminə
xatının məzarı üzərində ucal-
dılan abidədir. Möminə xatın
türbəsi ölkənin on ikinci yüz -
illikdən bu günə qalan ən
sağlam və möhtəşəm tarixi
əsərləri sırasında yer alır. Me-
marlıq quruluşu ilə diqqəti
çəkən türbə turistlərin böyük
maraq göstərdiyi tarixi abidələr sırasındadır. 

Naxçıvan teatrı

    Paytaxt Naxçıvanın ən möhtəşəm tikililərindən biri olan
Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrının binası bir sıra

yüksək səviyyəli tədbirlərə ev
sahibliyi edir. Memarlıq qu-
ruluşu və dekorasiyası ilə göz -
oxşayan teatrda psixoloji, dram, komediya janrlarında teatr
tamaşaları teatrsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanır.  

Xalça Muzeyi

    Azərbaycanda əllə toxunan xalçalara verilən əhəmiyyət
hər kəs tərəfindən çox yaxşı bilinir. Bu mənada, Naxçıvan
Dövlət Xalça Muzeyi Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir

nümunələrindən olan Naxçıvan xalçalarının sərgiləndiyi yer
kimi diqqəti cəlb edir. Buradakı xalçaların ən əhəmiyyətli
xüsusiyyətləri isə onların üzərində olan motivlərin hər birinin
ayrı-ayrı mənalar daşımasıdır. Həmin motivlərdə bərəkət,
qəhrəmanlıq və sevgi kimi mənalar öz əksini tapıb. Keçmiş
dövrlərdə istifadə olunan xalçatoxuma dəzgahlarının da sər-
giləndiyi muzey sizə qədim diyarın, həmçinin şəhərin mə-
dəniyyətinə tarixi baxışın qapılarını da açır.  
    Yaşasın Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı!
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    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Pedaqoji fakültəsində 5 mart – Bədən
Tərbiyəsi və İdman Gününə həsr olun-
muş elmi-nəzəri konfrans keçirilib. 
    Konfransı giriş sözü ilə açan uni-
versitetin rektoru, AMEA-nın müxbir
üzvü Saleh Məhərrəmov ölkəmizdə,
o cümlədən muxtar respublikamızda
idmanın inkişafına göstərilən diqqət
və qayğıdan ətraflı bəhs edib. 
    Bədən tərbiyəsi və idman kafedra-
sının müdiri, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Əməkdar bədən tərbiyəsi
və idman xadimi Əvəz Tağıyev qeyd
edib ki, idmanın inkişafı, müxtəlif sa-
hələri üzrə yaradılmış olimpiada mər-
kəzləri bu sahəyə xüsusi diqqətin ol-
duğunun əyani sübutudur. Bədən tər-
biyəsi və idman kafedrasının baş müəl-
limi Valeh Əlixanov universitetin Pe-
daqoji fakültəsinin nəzdində 2000-ci

ildə yaradılan İdman muzeyin-
dən, ali təhsil ocağında idmanın
16 növü üzrə keçirilən məşğələ -
lərdən danışıb. Bildirilib ki, ya-
radılan hərtərəfli şərait tələbələri
bu istiqamətdə daha fəal olmağa
səsləyir. 

Ali təhsil ocağında idmanın
inkişafı və tələbələrin asudə

vaxtlarının səmərəli keçirilməsində
göstərdiyi xidmətlərə görə universitetin
bir qrup müəlliminə müxtəlif idman
növləri üzrə fəxri fərmanlar təqdim
edilib.
    Tələbələrdən karate üzrə Sərcan
Məmmədov, Orxan Xəlilov, qaçış üzrə
Gülayə Cəfərova, boksçu Vüqar Xa-
liqov, cüdoçu Allahverdi Allahverdiyev,
stolüstü tennis üzrə Xurşud Mahmu-
dova təltif ediliblər. 
    “Beynəlxalq və respublika idman
yarışlarında tələbələrimizin uğurları”
adlı çıxışında Bədən tərbiyəsi və
idman ixtisası üzrə II kurs tələbəsi,
karate üzrə beynəlxalq turnirdə qızıl
medal qazanan Sərcan Məmmədov
tələbələrin uğurlarının qiymətləndi-
rilməsinin onların fəaliyyətinə stimul
olduğunu bildirib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi tərəfindən muxtar
respublikanın ümumtəhsil mək-
təblərində təhsil alan şagirdlərin
ali təhsil müəssisələrinə ekskur-
siyaları təşkil olunur. 
    Martın 15-dək davam edəcək
ekskursiyaların Naxçıvan Dövlət
Universitetinə, “Naxçıvan” Uni-
versitetinə və Naxçıvan Müəl-
limlər İnstitutuna təşkili nəzərdə
tutulub. Ekskursiyalarda muxtar
respublikanın bütün şəhər və rayon
məktəbliləri təmsil olunmaqla,

ümumilikdə, 300-dən çox şagird
iştirak edəcəkdir.
    Martın 1-də təşkil edilən növ-
bəti ekskursiyada Şərur rayon,
Sədərək rayon və Şərur Şəhər
 Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey
üzrə, ümumilikdə, 70 şagird iştirak
edib.
    Muxtar respublikanın ali təhsil
ocaqlarına ekskursiyada olan şa-
girdlər bu ali təhsil müəssisələ-
rində kadr hazırlığı aparılan ixti-
saslar və tələbələr üçün yaradılan
şərait haqqında məlumat alıblar.

Eyni zamanda şagirdlər dərslərdə
də iştirak edib, müəllim və tələ-
bələrlə görüşüb, kitabxana, akt
zalı, idman zalı, kompüter və
elektron lövhəli otaqlar, labora-
toriyalar və yataqxana ilə yaxından
tanış olublar.
    Məzunların ixtisas seçiminə
öz müsbət təsirini göstərəcək eks-
kursiyaların davamlı olaraq təşkili
planlaşdırılır.

    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin “Bədən
Tərbiyəsi və İdman Günü”nün təsis
edilməsi haqqında 2005-ci il 4 mart
tarixli Sərəncamına əsasən hər il
martın 5-i ölkəmizdə “Bədən Tər-
biyəsi və İdman Günü” kimi qeyd
olunur.
    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin hər
iki dövründə bədən tərbiyəsi və id-
manın inkişafına xüsusi diqqət ye-
tirmiş, gənc nəslin fiziki cəhətdən
sağlam böyüməsi qayğısına qalmış-
dır. Ulu öndərin 1994-cü il 26 iyul
tarixli Fərmanı ilə Gənclər və İdman
Nazirliyinin yaradılması ölkə də id-
manın inkişafına güclü təkan verdi.
Məhz bu dövrdən başlayaraq Azər-
baycanda idmanın və olimpiya hə-
rəkatının inkişafı üçün dövlət sə-
viyyəsində mühüm tədbirlər həyata
keçirilmiş, 1997-ci ildən gənclər
və idman siyаsəti yeni mərhələyə
qədəm qоymuşdur. Həmin il iyul
аyının 31-də cənаb İlhаm Əliyеvin
Milli Оlimpiyа Kоmitəsinin prеzi-
dеnti sеçilməsindən sоnrа ölkəmizdə
idmаn hərəkаtı daha da gеnişlənmiş,
bu sahənin inkişafına xidmət edən
kоmplеks tədbirlərin həyаtа kеçi-
rilməsinə bаşlаnılmışdır.
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev demişdir:
“İdmanın inkişafı bizim dövlət si-
yasətimizdir və idman infrastruk-
turunun yaradılması prosesi davam
edir. Biz gələcək illərdə də bu isti-
qamətdə işlərimizi davam etdirə-
cəyik ki, hər bir rayonda idmanla
məşğul olmaq üçün ən müasir şə-
rait yaradılsın”.
    Son illər ölkə iqtisadiyyatının
sürətli inkişafı bədən tərbiyəsi və
idmanı da əhatə etmişdir. Ölkə baş-
çısının diqqət və qayğısı ilə Azər-
baycanın hər yerində müasir idman
kompleksləri tikilib istifadəyə verilir,
mövcud idman obyektləri günün
tələblərinə uyğun yenidən qurulur,
maddi-texniki baza möhkəmləndi-
rilir. Peşəkar idmançıların yetişdi-
rilməsi, bu sahədə qazanılan nai-

liyyətlərin ildən-ilə artması, beynəl -
xalq yarışlarda yüksək nəticələrin
əldə olunması və ölkəmizin beynəl -
xalq yarışlara ev sahibliyi etməsi
dövlətin bu sahəyə olan qayğısının
nəticəsidir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da idmanın maddi-texniki ba-
zası xeyli gücləndirilmişdir. Son
illər muxtar respublikada 2 olim-
piya-idman kompleksi, 2 üzgüçülük
mərkəzi, 1 şahmat mərkəzi, 7 Uşaq-
gənclər şahmat məktəbi, 9 Uşaq-
gənclər idman məktəbi, Atıcılıq
Mərkəzi, Atıcılıq Əyləncə Mərkəzi,
stadionlar, peyntbol meydançası,
yeni olimpiya ağırlıqqaldırma qur-
ğuları, ümumtəhsil məktəblərində
müasir idman zalları və digər idman

avadanlıqları quraşdırılmışdır. Ötən
dövrdə muxtar respublikada idmanın
təşkilati-hüquqi bazasının yaradıl-
ması və inkişaf etdirilməsi də diqqət
mərkəzində saxlanmış, Boks, Güləş,
Karate-do, Şahmat, Futbol, Voley-
bol, Basketbol, Paralimpiya, Hava
və Ekstremal İdman Növləri, Atıcılıq
və Kikboksinq federasiyaları yara-
dılmışdır. Bundan başqa, “Araz-
Naxçıvan” Peşəkar Futbol Koman-
dasının fəaliyyəti bərpa olunmuş
və Əlincə Stolüstü Tennis Klubu
fəaliyyətə başlamışdır.
    Bu gün muxtar respublikada
gənc lərin idmana cəlbi, onlara sağ-
lam həyat tərzinin aşılanması işləri
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu

işlərin davamlı həyata keçirilməsi
və yaradılan müasir idman mühiti
gənclərin bədən tərbiyəsi və idmana
olan marağını artırır. Bu gün muxtar
respublikamızda, ümumilikdə,
36 min 881 yeniyetmə və gənc
aktiv şəkildə idmanla məşğul olur.
Onların respublika və beynəlxalq
miqyaslı yarışlarda iştirakı təmin
edilir. Bütün bunların nəticəsidir
ki, yeni idmançılar nəsli yetişir,
müxtəlif idman növləri üzrə uğur-
ların sayı daha da artır.
    2018-ci ildə də idmanın kütlə-
viliyinə nail olunması, yeniyetmə

və gənclərin idmana cəlb olunması
istiqamətində bir sıra işlər görülmüş,
məktəblilərin spartakiadasının ke-
çirilməsi, zonalar üzrə müxtəlif id-
man yarışlarının təşkili davam et-
dirilmişdir. Muxtar respublika id-
mançılarının respublika və beynəl-
xalq miqyaslı yarışlarda iştirakı tə-
min edilmiş, idmançılarımız dünya
çempionatlarında 2, Avropa çem-
pionatlarında 3, beynəlxalq turnir-
lərdə 84, Azərbaycan birinciliklə-
rində 105, Yeniyetmələrin III Olim-
piya Oyunlarında 1 medal olmaqla,
ümumilikdə, 195 medal qazanmışlar.
Həmçinin sağlamlıq imkanları məh-
dud uşaq və yeniyetmələrin idman
bölmələrinə cəlbi, mövcud idman
obyektlərindən ödənişsiz istifadəsi

təmin olunmuş, məktəblilərin fiziki
möhkəmliyinin artırılması məqsədilə
tədbirlər həyata keçirilmiş, ildə iki
dəfə olmaqla, “Vətənin müdafiəsinə
hazıram” çoxnövçülüyü və “Şahin”,
“Sərhəd” hərbi idman oyunları təşkil
edilmişdir. İdman yarışlarında fərq-
lənmiş idmançılar haqqında məlu-
mat bankı yaradılmışdır. 
    Muxtar respublikada qadınların
idmana cəlbi istiqamətində də mü-
hüm işlər görülür. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman Na-
zirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən
“Xatun” Bədii Gimnastika İdman
Klubunda hazırda 150-yə yaxın qız
bədii gimnastika ilə məşğul olur.
Həmçinin stolüstü tennis bölməsinə

müraciət edənlərin əksəriyyətini
gənc qızlar təşkil edir. Şərur Olim-
piya-İdman Kompleksində qızların
idmana cəlb edilməsi, idmanın küt-
ləviliyinə nail olunması məqsədilə
üzgüçülük, bədii gimnastika və
həndbol üzrə bölmələr fəaliyyətə
başlamışdır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyi
tərəfindən bölmələrdə fəaliyyət gös-
tərən məşqçi-müəllimlərin ixtisas -
artırma kurslarına göndərilməsi işi
də davam etdirilir.
    Yaradılan müasir idman infra -
strukturu Naxçıvanın müxtəlif bey-

nəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsi
üçün geniş imkanlar açmışdır. Son
illər bu imkanlardan lazımınca is-
tifadə olunur, dünyanın müxtəlif
ölkələrindən gələn yüzlərlə idmançı

muxtar respublikada keçirilən ya-
rışlarda iştirak edir. Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında 2003-cü ildə
20 yaşa qədər şahmatçılar arasında
dünya çempionatı, 2011-ci ildə ka-
rate üzrə “Naxçıvan Open” bey-
nəlxalq turniri, 2011-ci ildən eti-
barən hər il mütəmadi olaraq ümum-
milli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının ildönümünə həsr olunmuş
sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə
“Naxçıvan kuboku” uğrunda bey-
nəlxalq turnirlər, beynəlxalq şahmat

festivalları, 2012-ci ildə üzgüçülük
üzrə Azərbaycan çempionatı və
MMA Qran-Pri üzrə Şərqi Avropa
çempionatı, 2014-cü ildə qol-bol
paralimpiya idman növü üzrə bey-
nəlxalq turnir, 2014-cü ildə vete-
ranlar arasında ağırlıqqaldırma üzrə
“Dünya kuboku” uğrunda yarış,
2015-ci ildə kikboksinq üzrə “Azər-
baycan kəməri” uğrunda yarış,
2016-cı ildə Usta ağır atletlər ara-
sında Avropa çempionatı, Azərbay-
can Respublikasının dövlət müs-
təqilliyinin bərpasının 25-ci il -
dönümü münasibətilə karate üzrə
Beynəlxalq turnir, “Heydər Əliyev
kuboku” uğrunda paralimpiya fes-
tivalı, peşəkarlararası kəmər mü-
dafiəsi uğrunda döyüşlər, “Heydər

Əliyev kuboku” uğrunda Pouerlif-
tinq və bench-press idman növləri
üzrə Beynəlxalq turnir, futbol üzrə
Azərbaycan kubokunun final oyun-
ları, 2018-ci ildə ümummilli lider
 Heydər Əliyevin anadan olmasının
95-ci ildönümünə həsr olunmuş
“Heydər Əliyev kuboku” uğrunda
kikboksinq və cüdo idman növləri
üzrə Beynəlxalq turnirlər  və digər
mötəbər idman tədbirləri keçiril-
miş, idmançılarımız muxtar res-
publikanı və ölkəmizi layiqincə
təmsil edərək yüksək nəticələr əldə
etmişlər.
    Gələcəyimiz olan gənclərin fi-
ziki cəhətdən sağlam böyüməsində
bədən tərbiyəsi və idmanın mühüm
rolu vardır. Ona görə də muxtar
respublikada bu sahənin inkişafı
mühüm və qabaqcıl istiqamət kimi
müəyyənləşdirilmişdir. 2018-ci il
dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində “Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında bə-
dən tərbiyəsi və idmanın hazırkı
vəziyyəti və qarşıda duran vəzifə-
lər” mövzusunda müşavirə keçi-
rilmiş, müşavirədə konkret tapşı-
rıqlar verilmişdir. 

5 mart Bədən Tərbiyəsi və İdman Günüdür

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi qarşıya
qoyulan tapşırıqların icrasını bundan sonra da diqqətdə saxlayacaq,
 istedadlı idmançılar nəsli yetişdiriləcəkdir.

    Dövlət İmtahan Mərkəzi martın 3-də  Bakı, Şirvan
şəhərləri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta
ümumtəhsil müəssisələrinin IX sinif şagirdləri üçün
buraxılış imtahanının birinci mərhələsini keçirib. 
    Həmin gün, ümumilikdə, 37 min 434 şagird
imtahan verib. İmtahan bütün binalarda saat 1100-da
başlanıb və 3 saat davam edib. İmtahanda şagirdlərin
bilik və bacarıqlarını yoxlamaq məqsədilə tədris
dili, riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə, ümumilikdə,
45 tapşırıq təqdim edilib. Buraxılış imtahanlarının
birinci mərhələsinin keçirilməsi üçün 84 imtahan
mərkəzi ayrılıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında imtahanların

şəffaf və obyektiv keçirilməsi üçün, ümumilikdə,
12 imtahan mərkəzi yaradılıb. Bu mərkəzlərdə,
ümumilikdə, 3439 şagird imtahan verib. 
    Muxtar respublikada keçirilən imtahanların
idarə olunmasına, ümumilikdə, 27 imtahan rəhbəri,
12 ümumi rəhbər, 334 nəzarətçi-müəllim cəlb
edilib. 
    Qeyd edək ki, imtahanda istifadə olunan açıqtipli
tapşırıqların yoxlanılması uzun müddət tələb etdiyindən
nəticələrin imtahanın ikinci mərhələsi keçirilənədək
www.dim.gov.az saytında elan olunması nəzərdə
tutulur. 

- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ



İtmişdir
Naxçıvan şəhər “Əlincə” məhəlləsi, bina 21, mənzil 28-də yaşayan Hacıyeva Xalidə İbrahim qızının

adına olan 6823 inventar nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır. 
* * *

Ordubad şəhər N.Rəfiyev küçəsi, ev 17-də yaşayan Qədimova Məhəbbət Əhməd qızının adına olan
MH-0032571 seriya nömrəli çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.
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   Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda 5 mart – Bədən
Tərbiyəsi və İdman Günü mü-
nasibətilə Naxçıvan şəhər tam
orta məktəblərinin atletləri аrа-
sındа yüngül atletika üzrə açıq
birincilik keçirilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yüngül Atletika Federasiyası, Nax-
çıvan Şəhər Gənclər və İdman İda-
rəsi və Təhsil Şöbəsinin birgə təş-
kilatçılığı ilə keçirilən yarışda 17
tam orta məktəbin komandasının
170 idmançısı (5 qız, 5 oğlan) mü-
barizə aparıb.
    Beynəlxalq Atletika Federasiya-
sının qaydalarına uyğun keçirilən
yarışda qızlar arasında 100 metr
məsafədə Ofeliya Qasımova, 200
metr məsafədə Elmira Əlizadə, 400
metr məsafədə Ülviyyə Hüseynli,
800 metr məsafədə Sevinc Əliyeva
(15 nömrəli tam orta məktəb) və
1500 metr məsafədə Sevgi Məm-
mədli (10 nömrəli tam orta məktəb)
finiş xəttinə öndə çatıblar.
    Oğlanların mübarizəsində isə

Fərid Əsgərli (100 metr), Nihal
İmanov (200 metr, hər ikisi 10
nömrəli tam orta məktəb), Əliabbas
Səfərov (400 metr, 15 nömrəli tam
orta məktəb), İbrahim Məmmədli
(800 metr, 7 nömrəli tam orta mək-
təb) və İsmayıl Abbaslı (1500 metr,
10 nömrəli tam orta məktəb) qalib
adını qazanıblar.
    Komanda hesabında 15 nömrəli
tam orta məktəbin komandası bi-
rinci, 10 nömrəli tam orta məktəbin
komandası ikinci, 7 nömrəli tam
orta məktəbin komandası isə üçüncü
olub.
     Sonda qalib komanda və idman-
çılar təşkilatçılar tərəfindən diplom
və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    5 mart – Bədən Tərbiyəsi və İd-
man Günü münasibətilə fiziki im-
kanları məhdud şəxslər arasında
armreslinq (qol güləşi) üzrə muxtar
respublika birinciliyi keçirilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Par -
alimpiya Federasiyasının birgə təş-
kilatçılığı ilə olimpiya sistemi əsa-
sında iki kateqoriyalı çəki dərəcə-
sində (75-, 75+ kiloqram) keçirilən
turnirdə 25-ə yaxın idmançı müba-
rizə aparıb.
    Naxçıvan şəhərindəki İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman
Kompleksində keçirilən birinciliyin
açılış mərasimində çıxış edən Par -
alimpiya Federasiyasının sədri
 Nicat Babayev bildirib ki, bu gün
muxtar respublikamızda fiziki im-
kanları məhdud şəxslər hərtərəfli
dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar.
Federasiya Gənclər və İdman Na-
zirliyi ilə birgə onların idmana
cəlbi yönündə mühüm işlər görür.
Belə yarışları, birincilikləri keçir-
məkdə məqsəd idmanın kütləvili-
yinə nail olmaqla yanaşı, həm də
fiziki imkanları məhdud şəxslərin

asudə vaxtlarının səmərəli təşkil
olunmasıdır. 
    Gənclər və idman naziri Azad
Cabbarov çıxışında vurğulayıb ki,
dövlətin apardığı idman siyasəti
nəticəsində gənclərimiz beynəlxalq
arenalarda böyük uğurlara imza
atırlar. Son illər bu sahədə görülən
işlər, həyata keçirilən tədbirlər nə-
ticəsində bu gün Naxçıvan idman-
çıları öz bacarıqları, əldə etdikləri
nailiyyətlərlə seçilirlər. İdmanın
kütləviliyinin təmin edilməsi məq-
sədilə muxtar respublikanın şəhər
və rayonlarında yeni idman zalları,
olimpiya-idman kompleksləri və
digər obyektlər tikilib və ya əsaslı
təmir olunaraq idmançıların ixti-
yarına verilib. Muxtar respublika
rəhbərinin diqqət və qayğısı sayə-
sində gənclərin vətənpərvər ruhda
tərbiyə olunması işi günün tələbləri
səviyyəsində qurulub. Fiziki im-
kanları məhdud şəxslərə isə dövlə-
timiz xüsusi qayğı ilə yanaşır. Nazir
birinciliyin iştirakçılarına uğurlar
arzulayıb.
    Gərgin keçən idman mübarizə-
sinin yekununda Zamin Hacıyev
və Telman Şirinov öz çəki dərəcə-
lərində birinciliyin qalibi adını qa-
zanıblar. Vüsal Möhsünlü və Kərəm
Həmzəyev ikinci, Nihad Zeynalzadə
və Allahverdi Məmmədov isə üçün-
cü yerlərə layiq görülüblər.
    Qalib idmançılar fəxri fərman,
diplom və hədiyyələrlə təltif olu-
nublar.

    Naxçıvan şəhərindəki İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Kom-
pleksində 5 mart – Bədən Tərbiyəsi
və İdman Gününə həsr olunmuş
yeniyetmələr arasında cüdo üzrə
muxtar respublika birinciliyinə start
verilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Güləş
Federasiyasının birgə təşkil etdiyi
birincilik iki gün davam edəcək. 
    Birincilikdə muxtar respublikanın
6 komandasının tərkibində 110-dək

idmançı mübarizə aparır. Cüdoçular
10 çəki dərəcəsində tatami üzərinə
çıxıblar.
    Birinciliyin final görüşləri bu
gün keçiriləcək.

    Əcəmi seyrəngahında gənclər
arasında “Axtar tap” intellektual
oyunu keçirilib.
    Əvvəlcə gənclər və idman naziri
Azad Cabbarov çıxış edərək mux-
tar respublikada gənclərə göstərilən
diqqət və qayğı barədə danışıb.
Bildirilib ki, dövlət gənclər siyasəti
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
uğurla həyata keçirilir. Gənclər
muxtar respublikanın ictimai-
 siyasi, iqtisadi-mədəni həyatında
fəal iştirak edirlər. Bu gün muxtar
respublikada gənclərin məşğullu-
ğunun təmin edilməsi, onların ya-
radıcılıq axtarışlarının stimullaş-
dırılması, milli ruhda, hərbi-vətən-
pərvərlik tərbiyəsinin gücləndiril-
məsi, sağlam həyat tərzinin təbliği
diqqət mərkəzindədir. 
    Vurğulanıb ki, bununla bağlı

müxtəlif mövzularda tədbirlər ke-
çirilir. Gənclərin bütün sahələrdə
uğur qazanması da onu göstərir ki,
onlara dövlətimiz tərəfindən böyük
diqqət və qayğı vardır. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, gənclər
müxtəlif layihələr vasitəsilə Gənclər
və İdman Nazirliyinə müraciət edə
bilərlər. 
    Sonra gənclər ərazinin müxtəlif
yerlərində hazırlanan suallara cavab
taparaq birincilik uğrunda mübarizə
aparıblar. Suallara daha tez cavab
verən “Zirvə” komandası qalib adını

qazanıb. “Atabəylər” komandası
ikinci, “Karvan” komandası isə
üçüncü olub.
    Qalib komandaya Gənclər və
İdman Nazirliyi tərəfindən kubok,
digər komandalara və komanda
üzvlərinə diplom, fəxri fərmanlar
və oxunması zəruri olan kitablar
təqdim olunub.
    Qeyd edək ki, oyunda nazirliyin
sosial şəbəkəsində qeydiyyatdan
keçən 26 komanda iştirak edib.
Oyun Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Gənclər və İdman Nazirliyi,
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyinin bir-
gə təşkilatçılığı ilə keçirilib.

    Qədim türk məskəni olan Naxçıvan milliliyin qo-
runduğu, mənəvi dəyərlərin ən çox yaranıb inkişaf
etdiyi məkandır. Yaz bayramının böyük sevinclə qarşı-
lanması muxtar respublikamızda bu münasibətlə icra
olunan müxtəlif  ayin və mərasimlərin,  folklor örnək-
lərinin tərkibində özünü nümayiş etdirməkdədir. 
    Məlum olduğu kimi, yazın gəlişindən öncə qeyd
olunan ikinci çərşənbədə – Torpaq çərşənbəsində
Naxçıvanda icra olunan müxtəlif ayin və mərasimlər
torpaq kultuna inamı əks etdirməsi ilə diqqət çəkir.
Bu çərşənbəni el arasında “çilləbeçə çərşənbəsi” də
adlandırırlar. Torpağı əkib-becərmək, ona qulluq
etmək üçün bu çərşənbədə fəallıq daha da artır. Hər
kəs torpağa bağlılığını nümayiş etdirərək həyət-
 bacasında əkin işlərini sürətləndirir. Naxçıvanda bu
münasibətlə xalq arasında belə bir deyim formalaş-
mışdır ki, torpaq ona olan qulluğun, hörmətin qarşı-
lığını insana mütləq verəcəkdir. Bu deyim elə qədim
türk mifizminin daşıyıcısı olan Naxçıvan mühitinin
mifoloji dünyasında torpaq əyəsinin varlığını, onun
bir zamanlar kult səviyyəsində olmasını təsdiqləyir.
İnsanlar torpağa qulluq etməklə özlərinin maddi tə-
minatını da müəyyən qədər ödəmiş olduqlarını dü-
şünüblər. Həm də torpağa bağlılıqlarını, əməyə, zəh-
mətə olan sevgilərini folklor nümunələri şəklində
yaradıb gələcək nəsillərə ötürüblər:
    Qarışqadan ibrət al,
    Qış ikən yazı düşün. 
    Naxçıvanda Torpaq çərşənbəsində icra olunan ayin-
lərdən biri ağacqorxutma adətidir. Ev əhlinin ən yaşlı
nümayəndəsi əlində balta bağa gələr, hər ağacın dibinə
üç dəfə balta ilə vurar. Belə bir inam vardır ki, bu
ayin vasitəsilə ağaclar “qorxaraq” növbəti ilə yaxşı
bar verəcəklər. Naxçıvanda bu ayini, əsasən, bar ver-
məyən ağac üçün tətbiq edərlər. Əlində balta barsız
ağaca yaxınlaşan insan baltanı ağacın dibinə yaxın-
laşdıraraq deyir ki, əgər gələn il bar verməsən, səni
kəsəcəyəm. Başqa biri isə baltanı əlindən alaraq onu
dayandırmağa çalışır və deyir ki, dəymə, kəsmə, mən
zamin, gələn il bar verəcək. Bu ayinin kökündə yeni-
lənmə dayanır. Bar verməyən, lakin sağlam olan
ağaclar da qorxudulur. Qorxutmaqda məqsəd təkcə
ağacdan bar almaq deyil.  Qədim türklərdə barsızlığın
uğursuzluq gətirəcəyinə inanılardı. Bu çatışmazlıqdan
qurtarmaq üçün insanlar ağacları qorxutmaqla onların
qüsurunu aradan qaldırmaq istəyirdilər. Haqqında
söhbət açdığımız ayin qədim türklərin adət-ənənələri
ilə bağlı olub, kökündə etnosun təbiəti  yeni ruhda
qarşılamaq düşüncəsi dayanır.

    Naxçıvanda xalq yaddaşında belə bir inam dolaş-
maqdadır ki, bir qarış yer var, onun da əyəsi var. Hər
nəsnənin əyəsi olduğu kimi, torpağın da əyəsi var.
Torpağa qulluqdan öncə gərək onun əyəsinə salam ve-
rəsən. Əgər salam verməsən, torpaq əyəsi səni cavabsız
qoyar, yaxşı məhsul verməz. Bu inanclar torpağa tapın -
manın izlərini özündə qoruyub saxlamaqla  kosmoqonik
görüşləri ifadə edir. Bu baxımdan  xalq arasında
torpaqla, yerlə bağlı olan “Yerin yeddi qatından keçmək”
ifadəsi də dolaşmaqdadır. 
    Naxçıvanda xalq yaddaşında yaşayan inanclar siste-
mində diqqəti cəlb edən nümunələrdən biri də budur
ki, elə ilk çərşənbədən başlayaraq bütün çərşənbələrdə
evə diləyə gələn qonşuya evdən ələk, maya, şam, kibrit
verilməz. Belə bir inam mövcuddur ki, bu əşyalar veri-
lərsə, həmin evdən ilboyu ruzi, xeyir-bərəkət qaçaq
düşər. Bunları vermək zərurəti yaranarsa, diləyə gələn
qadının başından örpəyi götürülür, əvəzinə istədiyi
verilir. Bu ayin Torpaq çərşənbəsində də icra olunur.
    Torpaqla bağlı Naxçıvanda müxtəlif xalq yaradıcılığı
nümunələri yaddaşlarda yaşamaqdadır ki, bunlardan
sözün magik qüvvəsinə inamı xarakterizə edən alqış
və qarğışlar olduqca fəaldır: 
    Torpağın bərəkətli olsun.
    Torpağı sanı yaşıyasan!
    Torpaq kimi bar-bəhrəli olasan!
    Torpağından təzə-təzə nübarlar dadasan!
    Torpağın rahat olsun!
    Torpağı xəbər aparmasın (dünyadan köçən biri
 haqqında danışarkən istifadə olunur)!
    Torpaq kimi üzün qara olsun!
    Gözünü torpaq tutsun!
    Torpağını torbalarda daşısınlar!
    Torpağın göyə sovrulsun!
    Bu nümunələrdən göründüyü kimi, torpaq qədim
türklərdə insanı haqq dünyasına qovuşduran varlıq ol-
maqdan əlavə, onun xilasına xidmət edən kult kimi də
düşünülmüşdür. Torpaq müqəddəsliyi ilə həm insana
həyat verər, həm də onu haqq dünyasında ağuşuna
alar. Hər mənada torpaq insana hamidir.
    Qədim diyarımızın müxtəlif bölgələrində xalq ara-
sında torpağın müqəddəsliyini ifadə edən atalar sözü
və məsəllər də yetərincədir: 
    Torpaqda itki olmaz, kötüksüz bitki olmaz.
    Torpaq əkinçinin zəhməti ilə zinətlənər.
    Torpağa var versən, o da sənə bar verər.
    Sular hərəkətlidir, torpaq bərəkətli.
    Torpağı ovuclayan qızıl ovuclar.
    Torpağın üzü soyuq olar.
    Torpağa vaxtlı-vaxtında su ver, bəhrəsini gör.
    Torpaqla oynayan ac qalmaz.
    Torpaqdan pay olmaz.
    Bütün bu nümunələrə əsasən söyləmək mümkündür
ki, torpağın oyanmasını özündə ehtiva edən Torpaq
çərşənbəsində icra olunan ayin və mərasimlər ulu
əcdadın erkən təsəvvürlərinin məhsulu kimi dəyərlidir. 
    Xalqın yaxşıya, xeyrə olan inamını daşıyan alqışına
qoşularaq deyirik ki, torpağınız barı-bəhrəsi ilə sizi
sevindirsin!  Torpaq çərşənbəniz mübarək olsun!

    Yazın gəlməsi, havaların istiləşməsi, “Boz ay” adlanan zaman kəsimində hər çərşənbə ərəfəsində dünyanın
yaranmasında iştirak edən ünsürlərin – suyun, torpağın, yelin, odun oyanması qədim türklərə böyük sevinc
bəxş etmiş, bu münasibətlə müxtəlif mərasimlərin icrası mütləq hala çevrilmişdir. Bu dörd ünsürün həyatverici
funksiyası qədim türk ənənəsində bayram, ritual şəklində böyük sevinclə qeyd olunur. Bu bayram Türk
dünyasının müxtəlif yerlərində fərqli tərzdə qarşılanır. Azərbaycan türklərində isə yazın gəlişi qədim türk
tayfalarının əsatiri görüşlərindən qaynaqlanan ayin və mərasimlərlə bəzənərək qarşılanmaqdadır.

İdman  

* * *

* * *


