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    Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz.
Yüksək biliklərə malik gənclərin yetişdirilməsi
təhsil sahəsində qarşıda duran ən başlıca və-
zifələrdən biridir. Ona görə də təhsil sistemi
daim təkmilləşdirilməli, bu sahənin maddi-
texniki bazası gücləndirilməlidir. Muxtar res-
publikada bu amil diqqət mərkəzində saxlanılır,
hər il yeni məktəb binaları tikilərək istifadəyə
verilir.
    Dekabrın 6-da Qızıl Qışlaq kənd tam orta
məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasi-
mində iştirak etmişdir.
    Məktəbin direktoru Hafiz Həziyev çıxış
edərək demişdir ki, dövlətimiz tərəfindən
göstərilən qayğının nəticəsində təhsil işçi-
lərinin sosial təminatları ildən-ilə yaxşılaş-
mış, məktəblərin maddi-texniki bazası möh-
kəmləndirilmiş, müəllim və şagirdlər üçün
hərtərəfli tədris şəraiti yaradılmışdır. Qızıl
Qışlaq kənd tam orta məktəbinin yeni binası
da bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində inşa olunmuşdur. Laboratori-
yalar, fənn kabinələri, zəngin kitabxana,

kompüter otağı, elektron lövhəli siniflər,
idman zalı tədrisin yüksək səviyyədə təş-
kilinə imkan verəcəkdir. Hafiz Həziyev ya-
radılan şəraitə görə kollektiv adından min-

nətdarlığını bildirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Qızıl Qışlaq
kənd tam orta məktəbinin yeni binasının isti-

fadəyə verilməsi münasibətilə kənd sakinlərini
təbrik etmiş, kollektivə tədrisdə uğurlar ar-
zulayaraq demişdir: “Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən ötən əsrin 70-ci il-

lərində müəyyənləşdirilən təhsil strategiyası
bu gün müasir dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla
uğurla inkişaf etdirilir. Ölkəmizdə təhsilli
kadrların yetişdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir,

müasir tədris texnologiyaları ilə təmin edilmiş
yeni məktəb binaları tikilərək istifadəyə verilir.
Yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, bu gün ümum-
təhsil məktəblərini bitirən gənclərimiz ölkə-

mizdə, eləcə də dünyanın aparıcı universitet-
lərində ali təhsillərini davam etdirirlər”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Hər bir
ölkənin gələcəyi təhsilin inkişaf səviyyəsindən
asılıdır. Bu gün ölkəmizdə təhsil sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər də müstəqil Azər-
baycanın gələcəyinə hesablanmışdır. Məktəb
binaları müasir şəkildə qurulur, lazımi tədris
şəraiti yaradılır, müəllimlərə hərtərəfli dövlət
qayğısı göstərilir. Bu gün Qızıl Qışlaq kənd
tam orta məktəbinin yeni binasının istifadəyə
verilməsi də ölkəmizdə məktəb quruculuğu
sahəsində görülən işlərin davamıdır”.
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
“İnsanın şüurlu həyatı, onun gələcəyi, onun
cəmiyyətdə özünə yer tutması məktəbdən
başlayır” fikrini xatırladan Ali Məclisin Sədri
demişdir ki, ulu öndərin bu tövsiyələrinə
uyğun olaraq, muxtar respublikamızda ümum-
təhsil məktəblərinin fəaliyyəti gücləndirilir,
şəhər, qəsəbə və kəndlərdə eyni tədris şəraitinə
malik məktəb binaları tikilir. Bu da gələcəyimiz
olan gənc nəslin hərtərəfli yetişdirilməsi ba-
xımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ona
görə də müəllimlərimiz onlar qarşısında qo-

yulan tapşırıqları uğurla yerinə yetirməli,
şagirdlərimiz yaradılan şəraitdən istifadə
edərək hərtərəfli biliklərə malik olmalıdırlar.

Qızıl Qışlaq kənd tam orta məktəbinin 
yeni binası istifadəyə verilmişdir

    Muxtar respublikada həyata keçirilən ti-
kinti-quruculuq işlərinin bir hissəsini də yol-
nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsi
təşkil edir. Xüsusilə də kənd yollarının yenidən
qurulması rahat və təhlükəsiz hərəkətin təmin
edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət da-
şıyır. Çünki müasir yol güclü iqtisadiyyatın
və yüksək mədəniyyətin göstəricisidir.
    “Heydər Əliyev ili”ndə növbəti avtomobil
yolu Güney Qışlaq kəndində istifadəyə
verilmişdir.
    Dekabrın 6-da avtomobil yolunun açılışı
olmuşdur.
    Kənd sakini Fətullah Məmmədov çıxış
edərək demişdir ki, hər bir yaşayış məntə-
qəsinin inkişafı onun yolundan başlayır.
Qızıl Qışlaq kəndində aparılan quruculuq
işləri, çəkilən müasir yol da kəndin inkişafının

daha bir göstəricisidir. Bu yol kənd sakinlə-
rinin rahatlığına xidmət edəcək, onların
mənzil başına tez və rahat çatmasına səbəb
olacaqdır. Fətullah Məmmədov yaradılan
şəraitə görə sakinlər adından minnətdarlığını
bildirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yolun istifadəyə
verilməsi münasibətilə sakinləri təbrik etmiş,
açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, Qızıl Qışlaq kən-
dindən Güney Qışlaq kəndinədək olan yolun
uzunluğu 4,2 kilometrdir. Yola asfalt örtük
salınmış, hərəkət qaydalarına uyğun olaraq
işarələnmişdir. Yenidənqurma zamanı ilin
bütün fəsillərində nəqliyyat vasitələrinin fa-
siləsiz, normal və təhlükəsiz hərəkətinin tə-
min edilməsi nəzərə alınmışdır. Yol lazımi

qoruyucu-mühafizə qurğuları ilə təmin edil-
miş, 2 körpü, 170 metr istinad divarı tikilmiş,
7 selötürücü, 19 suötürücü və 360 metr

beton kanal çəkilmişdir. Görülən işlər yolun
nəqliyyat-istismar göstəricilərini xeyli
yüksəltmişdir.

Güney Qışlaq kəndinin avtomobil
yolu yenidən qurulmuşdur

    Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Döv-
lət Proqramının uğurlu icrası Azərbaycanı
qüdrətli dövlətə çevirmişdir. Bu gün iqti-
sadi güc və davamlı sosial siyasət müasir
Azərbaycanın inkişaf modelini əks etdirir.

Ölkə Prezidentinin müəyyənləşdirdiyi
“Güclü dövlət, yüksək rifah” strategiya-
sına əsaslanan quruculuq işləri ölkəmizin
bütün regionlarını əhatə etmiş, yeni binalar,
körpülər tikilmiş, yollar çəkilmiş, sakin-

lərin sosial rifah halı yüksəldilmişdir. İq-
tisadi yüksəliş və qarşıya qoyulan vəzifə-
lərin uğurlu icrası “Heydər Əliyev ili”
olan 2013-cü ildə muxtar respublikanın
tikinti-quruculuq xəritəsini daha da

genişləndirmişdir.
    Dekabrın 6-da Şahbuz rayonunun Qızıl
Qışlaq, Güney Qışlaq və Ayrınc kəndlə-
rində yeni sosial obyektlər istifadəyə
verilmişdir.

Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq, Güney Qışlaq və Ayrınc
kəndləri abad yaşayış məntəqələrinin sırasına qoşulmuşdur
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Qızıl Qışlaq kənd tam orta məktəbinin mə-
zunları gələcəkdə Azərbaycanın, eləcə də onun
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının inkişafında yaxından iştirak
edəcəklər. Bu isə onu deməyə əsas verir ki,
məktəb yalnız bu kəndə deyil, ümumilikdə,
ölkəmizin gələcəyinə xidmət edəcəkdir.
    Ali Məclisin Sədri məktəbin nailiyyətlərinin
qənaətləndirici olduğunu bildirərək demişdir
ki, bu il məktəbi bitirən məzunlardan 3-ü ali
məktəblərə, 3-ü isə orta ixtisas məktəblərinə
qəbul olmuşdur. Ali məktəbə qəbul olan mə-
zunlardan biri 500-700 intervalında yüksək
bal toplamışdır. Qazanılan nailiyyətlər müəllim
tələbkarlığının və şagird çalışqanlığının nə-
ticəsidir. Məktəbin müəllimlərinin əməyi də
dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətlən-
dirilmiş, 2012-ci ildə məktəbin müəllimi
“İlin ən yaxşı müəllimi” müsabiqəsinin qalibi
olmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə
görə məktəb kollektivinə təşəkkürünü bildirmiş,
açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə birlikdə
3 mərtəbədən ibarət olan məktəb binası 110
şagird yerlikdir. Məktəbdə 11 sinif otağı, kim-
ya-biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi
kabinə, kompüter otağı, kitabxana, idman zalı
və bufet istifadəyə verilmiş, təlim-tədris pro-
sesinin yüksək səviyyədə aparılması üçün

zəruri infrastruktur yaradılmışdır.
    Ali Məclisin Sədri məktəb kitabxanasında
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Bildirilmişdir
ki, əvvəllər lazımi tədris şəraiti olmayan
binada yerləşdiyindən məktəbdə kitabxana
işini də günün tələbləri səviyyəsində qurmaq
mümkün deyildi. Lakin yeni binada kitabxana
üçün ayrıca otaq ayrılmış, müəllim və şa-
girdlərin mütaliə imkanları genişləndirilmişdir.
Hazırda məktəbin kitabxana fondunda 2705
kitab vardır.
    İnformasiya-kommunikasiya texnologiya-
larının təhsildə tətbiqi müasir biliklərə və ba-
carıqlara malik olan yeni nəslin formalaşmasına
birbaşa təsir edən mühüm amildir. Qızıl Qışlaq
kənd tam orta məktəbində də bu amil diqqət
mərkəzində saxlanılmış, kompüter otağı və 2
elektron lövhəli sinif yaradılmışdır.
    Kimya-biologiya və fizika laboratoriyalarına
baxış zamanı qeyd olunmuşdur ki, quraşdırılan
müasir tədris avadanlıqları dəqiq elmlər üzrə
nəzəri biliklərin daha yaxşı mənimsənilməsinə
şərait yaratmışdır. Həmçinin məktəbin kimya,
biologiya və fizika müəllimlərinin ixtisasar-
tırma kurslarına cəlb edilməsi də dərslərin
keyfiyyətli tədrisinə imkan verəcəkdir.
    Məktəbdə idman zalının istifadəyə ve-
rilməsi bədən tərbiyəsi dərslərinin daha
yaxşı tədrisinə şərait yaradacaqdır. Məlumat
stendləri ilə təmin olunan yeni hərbi kabinə

isə ilkin hərbi hazırlıq fənninə olan marağı
xeyli artıracaqdır.
    Müəllimlərlə görüşən Ali Məclisin Sədri
demişdir ki, məktəbdə yaradılan şərait infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyalarından
səmərəli istifadə etməyi bacaran, intellektli
və savadlı gənclərin yetişdirilməsinə imkan
verəcəkdir. Ona görə də dərs prosesində in-
formasiya-kommunikasiya texnologiyalarından

səmərəli istifadə edilməli, nailiyyətlər daha
da artırılmalıdır.
    Müəllimlər göstərilən yüksək diqqət və
qayğının qarşılarında mühüm vəzifələr qoy-
duğunu qeyd etmiş, tədrisin səviyyəsinin yük-
səldilməsi istiqamətində səylə çalışacaqlarını
bildirmişlər.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri aparıl-
mış, gülkarlıqlar salınmışdır.

    Dekabrın 6-da Qızıl Qışlaq Kənd Mərkə-
zinin açılışı olmuşdur.
    Tədbirdə çıxış edən inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndə Fariz Göyüşov demişdir
ki, muxtar respublikada həyata keçirilən qu-
ruculuq işlərindən Qızıl Qışlaq kəndinə də
pay düşmüş, yeni məktəb binası, kənd və
xidmət mərkəzləri tikilmiş, kənd yolu yenidən
qurulmuş, poçt şöbəsi yaradılmışdır. Son
illər kənddə əhalinin məşğulluğu təmin edil-
miş, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının
artırılması üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
Haliyədə kənd əhalisinin fərdi təsərrüfatla-
rında 811 baş iribuynuzlu, 3492 baş xırda-
buynuzlu heyvan, 936 arı ailəsi, 3240 baş
quş saxlanılır. Sakinlər istehsal etdikləri
məhsulları kənd təsərrüfatı məhsullarının
satış yarmarkasında heç bir rüsum ödəmədən
satırlar. Bu da sakinlərin rifahının yaxşılaş-
dırılmasına, onların torpağa bağlılıqlarının
artmasına səbəb olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək
demişdir: “Aparılan kompleks quruculuq işləri
Qızıl Qışlaq kəndini muxtar respublikanın
abad yaşayış məntəqələri sırasına daxil etmişdir.
Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi
inkişaf xəttinin bir kəndin timsalında nümu-
nəsidir. Kəndlərdə aparılan quruculuq işləri,

ilk növbədə, insanların rahatlığına hesablan-
mışdır. Qızıl Qışlaq kəndində istifadəyə verilən
yeni sosial obyektlər də kənddə əhalinin ra-
hatlığının təmin olunmasına imkan verəcəkdir.
Bu eyni zamanda dövlətimiz tərəfindən insan
amilinə verilən qiymətin daha bir ifadəsidir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bu gün
kənddə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi

üçün yeni məktəb binası, idarəetmə struk-
turlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
üçün kənd mərkəzi, əhalinin sağlamlığına
xidmət göstərəcək həkim ambulatoriyası,
eləcə də gündəlik məişət tələbatını ödəyən
xidmət mərkəzi istifadəyə verilir. Ona görə
də sakinlər göstərilən dövlət qayğısından sə-
mərəli istifadə etməli, öz təsərrüfatlarını ge-

nişləndirməli, tikilənləri, qurulanları qorumalı,
bundan sonra da kəndin abadlaşmasında ya-
xından iştirak etməlidirlər”.
    Ali Məclisin Sədri bir daha yeni obyektlərin
istifadəyə verilməsi münasibətilə sakinləri
təbrik etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Kənd mərkəzi iki mərtəbədən ibarətdir.
Binada rabitə evi, polis sahə və baytarlıq
məntəqələri, kitabxana, həkim ambulatoriyası,
mədəniyyət evi, inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəlik, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatı, bələdiyyə və 59 yerlik iclas
zalı yerləşir.
    Bildirilmişdir ki, kənd kitabxanasının fon-
dunda 8007 kitab vardır. Onlardan 1356 ədədi
latın, 6651 ədədi isə kiril əlifbası ilə çap
olunmuş ədəbiyyatlardır. Baytarlıq məntəqə-
sində lazımi dərman vasitələri qoyulmuşdur.
    Rabitə evində quraşdırılan 192 nömrəlik
yeni ATS Qızıl Qışlaq kəndində 110 abonentə
xidmət edir. Həmçinin burada poçt şöbəsinin
fəaliyyəti də təmin olunmuşdur.
    Həkim ambulatoriyası kənd mərkəzinin
birinci mərtəbəsində yerləşir. Ambulatoriya
üçün 5 otaq ayrılmış, lazımi tibbi avadanlıqlar
qoyulmuşdur. Yaradılan şərait kənddə səhiyyə
işinin nümunəvi təşkilinə imkan verəcəkdir.
    Binada istilik sistemləri qurulmuş, həyətdə
abadlıq işləri aparılmışdır.

Muxtar respublikada istifadəyə verilən 
kənd mərkəzlərinin sayı artır

    Həmin gün Qızıl Qışlaq kəndində yeni xidmət mərkəzi də istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov xidmət mərkəzində
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı
yeri, ərzaq və təsərrüfat mallarının satıldığı 2 mağaza sakinlərə xidmət göstərəcəkdir.
Mərkəzdə 5 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
    Baxış zamanı qeyd olunmuşdur ki, xidmət mərkəzində yerli sənaye və ərzaq məhsullarının
satışına üstünlük verilir. Yüksək keyfiyyətə malik olan yerli məhsullar sakinlər tərəfindən
razılıqla qarşılanır. Həmçinin xidmət mərkəzində kənd sakinlərinin fərdi təsərrüfatlarında
yetişdirdikləri meyvə-tərəvəz və digər məhsulların satışı da həyata keçiriləcəkdir.
    

Xidmət mərkəzi 
istifadəyə verilmişdir
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    Bu gün muxtar respublikanın kəndlərində
həyata keçirilən kompleks quruculuq işləri
sakinlər tərəfindən böyük razılıq hissi ilə qar-
şılanır, onların yurd yerinə olan bağlılıqlarını
daha da artırır. Şahbuz rayonunun dağlıq
kənd lərindən olan Güney Qışlaqda da bu il
yeni sosial obyektlər inşa olunmuşdur.
    Dekabrın 6-da Güney Qışlaq Kənd Mərkəzi
istifadəyə verilmişdir.
    Tədbirdə çıxış edən kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndə Hüseyn Kərimov
kənddə yeni sosial obyektlərin istifadəyə ve-
rilməsini muxtar respublikada insanların ra-
hatlığı sahəsində görülən işlərin daha bir
ifadəsi kimi dəyərləndirmiş, yaradılan şəraitə
görə sakinlər adından minnətdarlıq etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbir işti-
rakçılarını salamlamış, Güney Qışlaq kən-
dində yeni sosial obyektlərin istifadəyə ve-

rilməsi münasibətilə sakinləri təbrik edərək
demişdir: “Muxtar respublikada aparılan qu-
ruculuq işlərindən Güney Qışlaq kəndinə də
pay düşmüş, ötən illərdə kənddə müasir
məktəb binası tikilmişdir. Bu gün isə Güney
Qışlaqda yol, kənd və xidmət mərkəzləri is-
tifadəyə verilir. Kənddə dövlət qurumlarının
fəaliyyəti yaxşılaşdırılmış, səhiyyə xidmətinin
səviyyəsi yüksəldilmiş, poçt şöbəsi yaradıl-
mışdır. Həyata keçirilən tədbirlər kəndin gə-
ləcək inkişafında mühüm rol oynayacaqdır.
Bu eyni zamanda kənddə əhalinin məskun-
laşmasına, onların rifahının yüksəlməsinə
imkan verəcəkdir. Çünki kəndlərdə dövlət
qurumlarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması
və əhalinin sosial problemlərinin həlli inki-
şafın başlıca şərtidir”.
    Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitdən sə-
mərəli istifadə olunacağına əminliyini bildirmiş,
bir daha kənd sakinlərini təbrik etmişdir.

    Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra kənd
mərkəzinə baxış olmuşdur. İki mərtəbədən
ibarət olan binada inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəlik, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatı, rabitə evi, kitabxana, baytarlıq
məntəqəsi, arxiv, kənd mədəniyyət evi və 45
yerlik iclas zalı yerləşir.
    Kənd mərkəzində yaradılmış zəngin ki-
tabxanada 6832 kitab vardır. Baxış zamanı
qeyd olunmuşdur ki, kitabxananın əmək-
daşları öz fəaliyyətlərini hazırlanan iş və
tədbirlər planları əsasında qurmalı, hər həftə
“kitabxana günü”nün keçirilməsi diqqət mər-
kəzində saxlanılmalıdır.
    Baytarlıq məntəqəsində lazımi dərman
vasitələrini saxlamaq üçün soyuducu qo-
yulmuş, nümunəvi iş şəraiti yaradılmışdır.
Baxış zamanı qeyd olunmuşdur ki, Güney
Qışlaqda əhalinin əsas məşğuliyyət sahəsi
heyvandarlıqdır. Hazırda fərdi təsərrüfatlarda

4280 baş xırdabuynuzlu heyvan, 862 baş
iribuynuzlu mal-qara, 2970 baş quş və 790
arı ailəsi saxlanılır. Baytarlar mütəmadi
olaraq heyvanlara qulluq göstərərək pey-
vəndləmə işləri aparır, profilaktik tədbirlər
həyata keçirirlər.
    Binada Güney Qışlaq kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliyin fəaliyyəti üçün
hər cür şərait yaradılmış, iş otaqları müasir
mebel avadanlıqları ilə təmin olunmuşdur.
    Rabitə evi mərkəzin birinci mərtəbəsindədir.
Burada elektron ATS quraşdırılmış, poçt böl-
məsi yaradılmış, internet və danışıq kartlarının,
qəzetlərin satışı təmin olunmuşdur. Kənd
mərkəzində feldşer-mama məntəqəsi üçün 3
iş otağı ayrılmış, peyvənd və ilkin tibbi yardım
çantaları qoyulmuşdur.
    Binada fərdi qazanxana qurulmuş, həyətdə
abadlıq işləri aparılmış, ağac və gül kolları
əkilmişdir.

Güney Qışlaq Kənd Mərkəzinin açılışı olmuşdur

    Dekabrın 6-da Güney Qışlaq kəndində
yeni xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmiş, mağazalarda və xidmət sahələ-
rində yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, Güney Qışlaq
kənd xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın
gözəllik salonu, ət satışı yeri, ərzaq və təsərrüfat
malları olmaqla, 2 mağaza fəaliyyət göstərəcək,

mərkəzdə 5 nəfər işlə təmin olunacaqdır.
    Ali Məclisin Sədri sakinlərlə görüşmüş,
kənddə insanların yaşayışı ilə maraqlanmışdır.
    Sakinlər aparılan yenidənqurma işlərinin
böyük sevinc hissi doğurduğunu bildirmiş,
kənddə yeni sosial obyektlərin istifadəyə ve-
rilməsini və lazımi infrastrukturun yaradıl-
masını dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi
dəyərləndirmişlər.
    Ali Məclisin Sədri demişdir ki, yenilik,

müasirlik həm də rahat yaşayış, firavan həyat
deməkdir. Güney Qışlaq kəndi bu gün abad
və müasir görkəm almışdır. Dağ kəndində ya-
radılan bu cür şərait ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir. Çünki bu siyasi xətt
ölkəmizin tərəqqi və inkişaf dinamikasının
başlıca hərəkətverici qüvvəsidir. Bu gün ölkə -
mizdə bütün yaşayış məntəqələrinin inkişafına,
infrastrukturun yenilənməsinə xüsusi diqqət

göstərilir. Güney Qışlaq kəndində tikilən yeni
sosial obyektlər, çəkilən yol ölkəmizin inki-
şafının kəndlərimizin timsalında daha bir
ifadəsi olmaqla yanaşı, kəndlə şəhər arasındakı
fərqin aradan qaldırılması istiqamətində atılan
növbəti addımdır. Sakinlər qurulanları qoruyub
saxlamalı, yaradılan şəraitdən istifadə edərək
muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafına
öz töhfələrini verməlidirlər.

Xidmət mərkəzində lazımi şərait yaradılıb

Ardı 4-cü səhifədə
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    Bu il Ayrınc kənd tam orta məktəbində
yenidənqurma işləri aparılmışdır.
    Dekabrın 6-da Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Ayrınc kənd tam orta məktəbində yenidən-
qurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, iki mərtəbədən

ibarət olan məktəb binası 110 şagird yerlikdir.
Məktəbdə 2-si elektron lövhəli olmaqla, 11
sinif otağı, kimya-biologiya və fizika labora-
toriyaları, hərbi kabinə və kompüter otağı
vardır.
    Ayrınc kənd tam orta məktəbinin kitab-
xanasında lazımi şərait yaradılmış, kitabxana
fonduna 985 latın qrafikalı dərslik və 1293

bədii ədəbiyyat olmaqla, 2278 kitab veril-
mişdir. Yaradılan şərait şagirdlərin asudə
vaxtının səmərəli təşkilində və onların
mütaliə vərdişlərinin artırılmasında mühüm
rol oynayacaqdır.
    Şagirdlərin informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının sirlərinə bələd olması
onların gələcəkdə digər elm sahələrində uğur

qazanması baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Ayrınc kənd tam orta məktəbində də
kompüter otağı və elektron lövhəli siniflər
yaradılmışdır. Kimya-biologiya və fizika la-
boratoriyalarında quraşdırılan avadanlıqlar
bu fənlər üzrə dərslərin hərtərəfli tədrisinə
imkan verəcəkdir.

Ayrınc kənd tam orta məktəbində 
yenidənqurma işləri aparılmışdır

    Zəruri inzibati, sosial və mədəni sahələri
özündə birləşdirən kənd mərkəzləri, ilk növ-
bədə, sakinlərin rahatlığına xidmət edir.
    Dekabrın 6-da Ayrıncda yeni kənd mərkə-
zinin açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasi-
mində iştirak etmişdir.
    Açılış tədbirində çıxış edən Ayrınc kənd
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Xaliq
Abdullayev göstərilən diqqət və qayğıya
görə sakinlər adından minnətdarlığını
bildirmişdir.
    Ali Məclisin Sədri Ayrınc kəndində aparılan
kompleks quruculuq işlərinə görə sakinləri
təbrik edərək demişdir: “Azərbaycan Res-
publikasının 2013-cü il 22 fevral tarixli
Qanunu ilə Qarababa kənd inzibati ərazi dai-
rəsinin mərkəzi Ayrınc kəndinə keçirilmiş və
Ayrınc kənd inzibati ərazi dairəsi yaradılmışdır.
Qısa müddətdə kənddə idarəetmə strukturları
formalaşdırılmış və onların fəaliyyəti təmin
edilmişdir. Bu gün isə kənddə dövlət qurumları
üçün yeni inzibati bina istifadəyə verilir. Apa-
rılan quruculuq işləri Ayrınc kəndini abad
yaşayış məntəqəsinə çevirmişdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Ayrıncda

kənd mərkəzinin və digər obyektlərin istifadəyə
verilməsi, məktəb binasının yenidən qurulması
sakinlərin sosial problemlərinin həllinə şərait
yaratmışdır. Kənddə həyata keçirilən tədbirlər
göstərilən dövlət qayğısının daha bir ifadəsidir.
Yaradılan şəraiti qorumaq, onlardan səmərəli
istifadə etmək isə kənd sakinlərinin üzərinə
düşən vəzifələrdir. Ona görə də idarəetmə
strukturlarında çalışanlar, kənd sakinləri tiki-
lənləri, qurulanları qorumalı, kəndin abad-
laşmasında yaxından iştirak etməlidirlər”.
    Ali Məclisin Sədri bu işlərin həyata keçi-
rilməsində sakinlərə uğurlar arzulamış, açılışı
bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, bu il kənddə apa-
rılan kompleks quruculuq işləri zamanı yeni
kənd mərkəzi tikilmişdir. Kənd mərkəzində
rabitə evi, polis sahə, baytarlıq və feldşer-
mama məntəqələri, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatı, kitabxana, mədəniyyət evi
və 51 yerlik iclas zalı istifadəyə verilmişdir.
    Mərkəzdə yerləşən kitabxananın fondunda
5 min ədəbiyyat vardır. Rabitə evində 128
nömrəlik avtomat telefon stansiyası quraşdı-
rılmışdır. Polis sahə məntəqəsi üçün ayrılan
iş otaqlarında da nümunəvi xidmət şəraiti ya-
radılmışdır. Həmçinin binada baytarların fəa-

liyyəti üçün də iş otağı ayrılmış, soyuducu
və dərman vasitələri qoyulmuşdur.
    Ayrınc Kənd Mərkəzinin birinci mərtəbə-
sində feldşer-mama məntəqəsi üçün 3 otaq
ayrılmışdır.
    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada
səhiyyənin inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyini

bildirmiş, şəhər, rayon və kəndlərimizdə ən
müasir tibb ocaqlarının tikilərək istifadəyə
verilməsini insanların sağlamlığının qorunması
sahəsində görülən işlərin tərkib hissəsi kimi
dəyərləndirmişdir.
    Binada fərdi qazanxana quraşdırılmış, hə-
yətdə geniş abadlıq işləri aparılmışdır.

Ayrınc Kənd Mərkəzinin açılışı olmuşdur

    Həmin gün Ayrınc kəndində yeni xidmət
mərkəzi də istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmiş, mərkəzdə yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, xidmət mərkəzi
cari ildə kənddə aparılan quruculuq işləri çər-
çivəsində inşa edilmişdir. Bir mərtəbədən
ibarət olan binada ərzaq və təsərrüfat mallarının
satışı üçün 2 mağaza, ət satışı yeri, bərbərxana
və qadın gözəllik salonu vardır. Mərkəzdə 5

nəfər işlə təmin olunmuşdur.
    Xidmət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra sa-
kinlərlə görüşən Ali Məclisin Sədri Ayrınc
kəndində yeni sosial obyektlərin istifadəyə
verilməsini muxtar respublikada kəndlərin
müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata ke-
çirilən tədbirlərin davamı kimi dəyərlən-
dirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, kəndlərin
abadlaşması, müasir görkəm alması ölkə-
mizdə mövcud olan dövlət-xalq birliyinin
nəticəsidir. Bu gün Ayrınc kəndində 216
nəfər dövlət büdcəsindən əməkhaqqı, pensiya

və müavinət formasında vəsait alır. Sakinlər
abad və yaraşıqlı bir kənddə yaşayırlar. Ona
görə göstərilən qayğıdan səmərəli istifadə
edilməli, fərdi təsərrüfatlar genişləndirilməli,
arıçılıq və heyvandarlıq inkişaf etdirilməlidir.
Əhalinin məskunlaşması artmalı, hər bir
kənd sakini ölkəmizin inkişafına öz töhfəsini
verməlidir.
    Kənd ağsaqqalı Qaşdar Əliyev çıxış edərək
demişdir ki, ümummilli liderimizin müəy-
yənləşdirdiyi siyasi xəttin uğurla davam et-
dirilməsi muxtar respublikanın bütün yaşayış

məntəqələrini inkişaf və tərəqqiyə qovuşdur-
muşdur. Bu inkişafdan Ayrınc kəndinə də
pay düşmüşdür. Bu gün sakinlər göstərilən
qayğı müqabilində daha səylə çalışırlar.
Kənddə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsi,
qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası ölkəmizin
gələcəyi üçün yararlı vətəndaşlar yetişdiril-
məsinə səbəb olmuşdur. Dövlət qayğısının
və sakinlərin zəhmətinin vəhdəti Ayrınc kən-
dində inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsidir.
Qaşdar Əliyev yaradılan şəraitə görə sakinlər
adından minnətdarlığını bildirmişdir.

Ayrınc kəndində yeni xidmət mərkəzi 
fəaliyyətə başlamışdır

Ardı 5-ci səhifədə



    Məktəbin müəllimləri ilə görüşən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki,
Ayrınc kənd tam orta məktəbi 2005-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir.
Bu il isə məktəbdə yenidənqurma işləri aparılmış, müasir tədris şəraiti yara-
dılmışdır. 2012-2013-cü dərs ilində də məktəbin nailiyyətləri uğurlu olmuş,
məzunlardan 5-i ali məktəblərə, 1-i isə XI sinif bazasından orta ixtisas
məktəbinə qəbul olunmuş, tələbə adını qazananlardan 1-i 500-700 intervalında
nəticə göstərmişdir. Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə görə kollektivə
təşəkkürünü bildirmiş, onlara tədrisdə uğurlar arzulamışdır.
    Müəllimlər göstərilən qayğı müqabilində daha səylə çalışacaqlarını,
savadlı və vətənpərvər gənclər yetişdirəcəklərini bildirmişlər.

*   *   *
     Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq, Güney Qışlaq və Ayrınc kəndlərində
aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə yanaşı, bu yaşayış məntəqələrində əhaliyə
göstərilən xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılmış,
elektrik, rabitə, qaz və su xətləri yenilənmişdir. Belə ki, kəndlərdə 4300 metr
uzunluğunda fiber-optik, 200 metr elektrik, 1000 metrdən artıq qaz və 2260
metr içməli su xətti çəkilmiş, kənd daxilində abadlıq işləri aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Dekabrın 6-da Heydər Əliyev
Muzeyində yazıçı-publisist, Milli
Məclisin deputatı Elmira Axund -
ovanın “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və
zaman” çoxcildliyinin “Ömrün Nax-
çıvan aşırımları” adlanan V cildinin
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatının rəhbəri Əli
Həsənov təqdimat mərasimində çıxış
edərək demişdir ki, Elmira Axundova
ümummilli lider Heydər Əliyev ir-
sinin ən məhsuldar tədqiqatçıların-
dandır. “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət
və zaman” çoxcildliyinə qədər o,
ulu öndərimizin siyasi bioqrafiyasının
bu və ya digər dövrlərini əks etdirən
“Naşirin qətli”, “Həqiqət anları”,
“Şüşə saray” kitablarını, eləcə də
1990-cı ildən başlayaraq xalqımızın
ümummilli liderinə həsr olunan və
siyasi publisistikanın ən yaxşı nü-
munələri sayılan məqalələr yazmışdır.
“Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman”
çoxcildliyi müəllifin 10 ildən artıq
bir dövrü əhatə edən zəngin yaradıcı -
lıq fəaliyyətinin nəticəsi kimi ortaya
çıxmışdır. 5-ci cildin üz qabığında
“1990-1993” rəqəmləri yazılmışdır
və bu cild “Ömrün Naxçıvan aşı-
rımları” adlanır. Kitab ümummilli
lider Heydər Əliyevin siyasi fəaliy-
yətinin 1990-1993-cü illərini əhatə
edən Naxçıvan dövrünə həsr olun-
muşdur. Müəllifin haqlı olaraq “Öm-
rün Naxçıvan aşırımları” adlandırdığı
bu dövr istər ulu öndərimizin siyasi
bioqrafiyasında, istərsə də Azərbay-
can dövlətçilik tarixində ən məsu-
liyyətli və taleyüklü bir dövrdür.
     Ali Məclis Aparatının rəhbəri de-
mişdir ki, çoxcildlikdə haqlı olaraq
“Qayıdış” kitabına daha çox istinad
edilir. Bu fundamental tədqiqatın
müəllifi, ümummilli liderimizin siyasi
fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə onun
ən yaxın dairəsində olan, bu böyük
şəxsiyyəti Azərbaycanın gələcəyi üçün
qoruyub hifz edən hörmətli Vasif
Talıbov “siyasi fəaliyyətin Naxçıvan

dövrü”nü belə xarakterizə etmişdir:
“Azərbaycan siyasi tarixində parlaq
iz qoymuş bu böyük şəxsiyyətin Nax-
çıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdışı, sıravi deputat, sonradan isə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi
Naxçıvandan başlanan müstəqillik
yolunun bütün Azərbaycan siyasi
mühitində aparıcı qüvvəyə çevril-
məsinə, milli dövlətçiliyin bərpası
istiqamətində qəti addımların atıl-
masına gətirib çıxartdı”.
    “Ömrün Naxçıvan aşırımları” ki-
tabı, hər şeydən əvvəl, yazıçı-publisist
qələminin məhsuludur. Müəllif özü
bu kitabı roman-tədqiqat adlandır-
mışdır. Lakin kitabı oxuduqca aydın
olur ki, o təkcə bədii düşüncənin
yox, bununla yanaşı və bundan daha
çox real həyat hadisələrinin, ciddi
tarixi-siyasi proseslərin və arxiv sə-
nədlərinin məhsuludur. Müəllif ulu
öndərimizin yüzə yaxın müasirinin
xatirələrini canlandırmış, kitab, qəzet,
internet saytları və arxiv materialla-
rından istifadə etmiş, ulu öndərin
həmin dövrə aid fotoşəkillərini yer-
ləşdirmişdir. Bütün bunlar kitabın

sənədli əsaslarıdır və heç şübhəsiz
ki, bu baxımdan “Heydər Əliyev.
Ömrün Naxçıvan aşırımları” kitabı
Heydər Əliyev irsi ilə maraqlananlar
üçün əvəzsiz mənbə olacaq, daim
oxucuların diqqətini cəlb edəcəkdir.
    Əli Həsənov bildirmişdir ki, ulu
öndərimizin siyasi və dövlətçilik
fəaliyyətinə həsr edilmiş bu kitab
oxuculara əlamətdar bir dövrdə təqdim
olunur. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2013-cü il 21 yanvar tarixli
Sərəncamına əsasən, ümummilli lider
Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi
ölkə mizdə dövlət səviyyəsində qeyd
edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin 2012-ci il 22 dekabr
tarixli sessiyasında 2013-cü il Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında
“Heydər Əliyev ili” elan olunmuşdur.
“Heydər Əliyev. Ömrün Naxçıvan
aşırımları” kitabını ümummilli
liderimizin 90 illiyinə və Naxçıvan
Muxtar Respublikasında elan olun-
muş “Heydər Əliyev ili”nə layiqli
töhfə kimi dəyərləndirir, müəllifə
təşəkkürümüzü bildiririk.
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
sədri, akademik İsmayıl Hacıyev

müəllifin on ilə yaxın gərgin zəhməti
hesabına başa gələn kitabın Heydər
Əliyevşünaslıq elminə qiymətli töhfə
olduğunu bildirmişdir. Vurğulan-
mışdır ki, “Heydər Əliyev. Şəxsiyyət
və zaman” kitabı Azərbaycanda ro-
man-tədqiqat janrında yazılmış ilk
əsərdir. Kitabın təkcə “Ömrün Nax-
çıvan aşırımları” adlanan V cildində
194 mənbəyə istinad edilməsi, müəl-
lifin 120-dən artıq şəxsin fikirlərini
ümumi süjet xəttinə daxil etməsi
tarixi dövrün bütün incəlikləri ilə
açılmasına xidmət etmişdir. Orijinal
tədqiqat əsərinin əsas xüsusiyyətlə-
rindən biri də tarixi həqiqətləri ol-
duğu kimi çatdırmasında, ümummilli
liderin ən çətin dönəmlərdə yanında
olan siyasi silahdaşlarının xidmət-
lərini olduğu kimi təqdim etməsin-
dədir. Akademik İsmayıl Hacıyev
dəyərli tədqiqat əsərinin nəşri mü-
nasibətilə muxtar respublika ziyalıları
və elmi ictimaiyyəti adından müəllifə
təşəkkürünü bildirmişdir.
    Təqdimat mərasimində çıxış edən
“Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman”
kitabının müəllifi, Azərbaycan Res-
publikası Milli Məclisinin deputatı,

yazıçı-publisist Elmira Axundova
göstərilən yüksək diqqət və qayğıya
görə, eyni zamanda kitabın yazılması
zamanı göstərdiyi böyük köməyə
görə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbova minnətdarlığını bildirmişdir.
    “Siz xoşbəxt insanlarsınız ki, bu-
günkü Naxçıvan möcüzəsini öz göz-
lərinizlə görürsünüz və bu möcüzənin
yaradılmasında sizin də əməyiniz
var”, – deyən Elmira Axundova
Naxçıvanın XX əsrin 90-cı illərindəki
vəziyyəti ilə bu gününü müqayisə
etmiş, müşahidə olunan inkişaf və
tərəqqini ümummilli lider Heydər
Əliyev siyasi xəttinə sədaqətin ifadəsi
kimi dəyərləndirmişdir.
    Sonra Elmira Axundova “Heydər
Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” kita-
bının “Ömrün Naxçıvan aşırımları”
adlanan V cildini Heydər Əliyev
Muzeyinə təqdim etmişdir. Təqdimat
mərasimində həmçinin muxtar res-
publikanın müxtəlif elm, təhsil, mə-
dəniyyət müəssisələrinə də “Heydər
Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” kita-
bının V cildi hədiyyə olunmuşdur.

“Şərq qapısı”

“Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman” çoxcildliyinin “Ömrün
Naxçıvan aşırımları” adlanan V cildinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir
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    Görkəmli dövlət xadimi, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının yara-
dıcısı və memarı, Azərbaycan deyilən
bir məmləkəti dünya birliyində ta-
nıdan möhtərəm Heydər Əliyevin
əbədiyyətə qovuşması xəbərini eşidib
dərin mütəəssir oldum, sanki bir
boşluğa düşdüm. Sanki Azərbayca-
nımız yetim qaldı.
    Heydər Əliyev bizim üçün kim
idi?
    – Azərbaycanın rəhbəri, xalqı-
mızın arxa və dayağı, güvənc yeri-
miz, ən çətin məqamlarda inandığı-
mız böyük Azərbaycanlı. Dövlətçilik
təfəkkürünə, yüksək idarəçilik qa-
biliyyətinə, ensiklopedik biliyə, möh-
kəm və inanılmaz yaddaşa, dərin

zəkaya, böyük hövsələyə, hər bir
adamı öz dilində danışdırmaq qabi-
liyyətinə malik böyük şəxsiyyət. Elə
bir şəxsiyyət ki, onunla ünsiyyətdə
olanı əfsunlayan, onu yaxşı mənada
cazibə meridianından çıxmağa qoy-
mayan dahi insan. Onda insanlığa
və dövlət adamına xas olan bütün
keyfiyyətlər toplanmışdı. Çox sadə
və səmimi, bir qədər zəhmli, iradəli
və dözümlü, əsl intellekt sahibi idi.
Heydər Əliyevi xalqa sevdirən bu
keyfiyyətlər idi. Təkcə bumu? O,
əsl dövlət və siyasət adamı idi. Ona

görə də onu bütün dünyada sevir və
ona hörmətlə yanaşırdılar. Həm döv-
lət xadimləri, görkəmli sənət və elm
adamları, həm də sadə insanlar.
    Heydər Əliyev əsl lider idi. O,
siyasət aləminin korifeyi idi. Hamı
ondan əsl dövlətçilik və idarəetmə
dərsi almaq istəyirdi. Ən məşhur
dövlət adamları belə, onu özlərinin
müəllimi hesab edirdilər. Dünya si-
yasətində aparıcı simalar belə, ondan
öyrənirdilər.
     Azərbaycanımız onun sayəsində
inkişaf etdi, möhkəmləndi, dünya bir-

liyində, beynəlxalq təşkilatlarda öz
layiqli yerini tutdu. Heydər Əliyev
Azərbaycanı parçalanmaqdan qurtardı,
güclü və inkişaf etmiş bir dövlətə çe-
virdi. Elə bir dövlətə ki, artıq onun
istiqaməti də bəllidir, ideologiyası da.
    Azərbaycan heç vaxt Heydər
Əliyev nəhəngliyində siyasi və dövlət
xadimi yetirməmişdir. Hər bir dövlət
xadimimizin fəaliyyətinə kölgə sal-
madan onu qətiyyətlə bildirirəm ki,
Heydər Əliyevin etdiklərini heç biri
edə bilməmişdir.
    Azərbaycanımızın ərazi bütöv-

lüyü, sosial-iqtisadi inkişafı və bey-
nəlxalq nüfuzu bu dahi insanın adı
ilə bağlıdır.
    Respublikamızın elm və sənət
adamları, mədəniyyət, təhsil və ədə-
biyyat adamları onun qayğısını hə-
mişə hiss etmişlər. Onun siyasi kursu
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilir.
    Nə qədər ki Azərbaycan dövləti,
Azərbaycan xalqı var, Heydər Əliyev
də var olacaqdır. O, əslində, hər bir
azərbaycanlının, onu tanıyanların
ürəyinə köçmüşdür.

İsmayıl HACIYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri

17 dekabr 2003-cü il  

Heydər Əliyev Muzeyinin
xatirə dəftərindən

  Dünən Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunda ümummilli lider
Heydər Əliyevin anım günü ilə
əlaqədar “Heydər Əliyev lekto-
riyası”nın növbəti məşğələsi
keçirilmişdir.

    Məşğələni giriş sözü ilə institutun
tədris işləri üzrə prorektoru, filolo-
giya elmləri doktoru Akif İmanlı
açmışdır.

    Sonra AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin Tarix, Etnoqrafiya və Ar-
xeologiya İnstitutunun direktoru,
tarix elmləri doktoru, professor
Fəxrəddin Səfərli məruzə ilə çıxış
etmişdir. Bildirilmişdir ki, Azər-
baycan xalqı haqlı olaraq ümum-
milli lider Heydər Əliyevi müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qurucusu,
banisi, memarı, xilaskarı adlandırır.

Ulu öndər ölkədə ictimai-siyasi
sabitliyi bərpa etdikdən sonra müs-
təqil dövlət quruculuğuna başla-
mışdır. O, müstəqil, hüquqi və
dünyəvi Azərbaycan dövlətinin ya-
radılması konsepsiyasını işləyib
hazırlamış və onu uğurla həyata
keçirmişdir. 
    Azərbaycan dövlətçiliyinin və
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi

istiqamətində ümummilli liderin
apardığı siyasətin tərkib hissələrin-
dən biri də Azərbaycançılıq ideo-
logiyasının yaradılması və ümum-
xalq, dövlət siyasəti səviyyəsinə
yüksəldilməsidir.
    Qeyd olunmuşdur ki, 15 iyun
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi
ilə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıdan ümummilli
lider Heydər Əliyev özünün föv-
qəladə təşkilatçılıq bacarığı, qətiyyəti

və sarsılmaz iradəsi ilə ölkəni məhv
olmaqdan xilas etmiş, xalqı vahid
məfkurə  – Azərbaycançılıq ideyası
ətrafında sıx birləşdirmiş, vətəndaş
cəmiyyətini formalaşdırmış, hüquqi
dövlətin yaradılmasına nail olmuş-
dur. Beləliklə, ulu öndər Heydər
Əliyev müstəqil Azərbaycan adlı
mükəmməl bir dövlət qurmuş və
onu Azərbaycan xalqına bəxş
etmişdir.

Xəbərlər şöbəsi

“Heydər Əliyev lektoriyası”nın növbəti məşğələsi 
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    Dekabrın 6-da Nax-
çıvan Dövlət Universi-
tetində “Tədris prosesi-
nin təkmilləşdirilməsinin
pedaqoji-psixoloji prob-
lemləri” mövzusunda
elmi konfrans keçirilib.
Azərbaycan Respublika-
sının Təhsil Problemləri İnstitutu
və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
ilə birgə keçirilən elmi konfransda
əvvəlcə Azərbaycan elminin, təh-
silinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri
olan ümummilli lider Heydər
Əliyevin əziz xatirəsi dərin ehtiramla
yad edilib. 
    Konfransın plenar iclasını Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin rek-
toru, professor Saleh Məhərrəmov
açmışdır. 
    Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Problemləri İnstitutunun di-
rektoru, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Qulu Novruzov “Ali təhsildə qlobal
tendensiyalar və Azərbaycanda təh-
sil islahatları” mövzulu məruzə-
sində Azərbaycanda ali təhsilin
modernləşdirilməsi məqsədilə gö-
rülən işlərdən, regional çərçivədə
ali təhsilin məzmununun yaxşılaş-
dırılması, keyfiyyətin yüksəldil-
məsi, universitetlər tərəfindən ve-
rilən təhsil dərəcələrinin beynəlxalq
səviyyədə tanınması ilə bağlı həyata
keçirilən çoxsaylı tədbirlərdən bəhs
edib.
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-
nun rektoru, professor Oruc Həsənli
“Tarixdən sinifdənxaric diyarşü-
naslıq işləri mənəvi tərbiyənin va-
sitəsi kimi” adlı məruzəsində Azər-
baycan xalqının azadlıq və istiqla-
liyyət uğrunda mübarizələrlə dolu

qəhrəmanlıq tarixinin öyrənilmə-
sinin mənəvi tərbiyədəki mühüm
rolundan, qədim yaşayış məskən-
lərindən olan Naxçıvanın 5000 illik
tarixinin tədrisində diyarşünaslıq
ekskursiyalarının metodik tələblərə
uyğun təşkilinin əhəmiyyətindən
danışıb.
    Plenar iclasda professor Fərahim
Sadıqov “Milli təhsilin dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyası”, Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Problemləri
İnstitutunun direktor müavini, pe-
daqogika üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Ənvər Abbasov “Müasir dərs
fenomeni”, həmin institutun baş
elmi işçisi, professor Müdafiə Mah-
mudov “Ali məktəblərdə fənlərin
tədrisinin psixoloji-pedaqoji xüsu-
siyyətləri” mövzularında məruzələr
ediblər. Məruzələrdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 24 oktyabr 2013-cü
il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında təh-
silin inkişafı üzrə Dövlət Strategi-
yası”nda milli təhsilin inkişafının
prioritet istiqamətlərinin müəyyən-
ləşdirilməsindən, təlim-tədris pro-
sesində təhsil işçilərinin üzərinə
düşən başlıca vəzifələrdən, mövcud
problemlərdən danışılıb.
    Sonra beynəlxalq konfrans bölmə
iclasları ilə öz işini davam etdirib.

Mehriban SULTAN

Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinə 
həsr olunmuş konfrans
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Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikasının vergilər

naziri Əli Mahmudov və nazirliyin
kollektivi iş yoldaşları Ələkbər Qasımova,

atası
QURBAN QASIMOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər. 

“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin 
direktoru Məmmədrza Ələsgərov və 

nəşriyyatın kollektivi iş yoldaşları Abbas
Əliyevə, qohumu

OQTAYIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər. 
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının

baş həkimi Əli Ələsgərov və
xəstəxananın həkimlərindən Qasım 

Əliyev, Adil Məmmədov, Məhərrəm 
Tarverdiyev, Etibar Bababəyli və Mənsur

Rzayev iş yoldaşları İsmayıl Zeynalova,
anası

KÜŞVƏR XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər. 
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının

Laboratoriya şöbəsinin işçilərindən Nadir
Əlirzayev, Tapdıq Kəngərli, Məlahət 
Qasımova, Natiqə Bayramova, Adilə 

İsmayılova və Məlahət Məmmədova iş 
yoldaşları İsmayıl Zeynalova, anası

KÜŞVƏR XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər. 
Yusif Bayramov ailəsi ilə birlikdə Ələkbər

Qasımova, atası
QURBAN QASIMOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir. 

    Rusiya Dövlət Hərb Tarixi Ar-
xivinin 400-cü fondundakı sənəd-
lərdən aydın olur ki, II Ehsan xan
14 iyul 1855-ci ildə Naxçıvan şə-
hərində general-mayor II Kalbalı
xan Naxçıvanskinin ailəsində anadan
olmuşdur. Ailədə üçüncü övlad olsa
da, oğlanların ən böyüyü olan II
Ehsan xan 12 yaşınadək Naxçıvanda
təhsil almış, 1867-ci il iyulun 31-də
Sankt-Peterburqdakı Paj korpusunda
oxumağa getmişdir. 3 sen tyabr
1868-ci ildən 31 may 1873-cü ilədək
Paj korpusunda təhsil almışdır. O,
Paj korpusunu əla qiymətlərlə bi-
tirmiş və birinci dərəcə almışdır.
Qeyd edək ki, o, atasından sonra
ikinci azərbaycanlıdır ki, Paj kor-
pusunda oxumuşdur. 
    10 sentyabr 1873-cü ildə II Ehsan
xan Əlahəzrət çarın Sankt-Peter-
burqdakı Ulan (nizəli süvari əsgər)
polkunun saray qvardiyasının korneti
(süvari hissədə kiçik zabit) olmuşdur.
II Ehsan xana 4 aprel 1876-cı ildən
poruçik (zabit) rütbəsi verilmişdir.
1877-1878-ci illərdə Rusiya-Türkiyə
müharibəsi başlayanda onu Qafqaza
ezam edirlər. Bu, 23 aprel 1877-ci
ilə təsadüf edir. II Ehsan xanı Ko-
buleti dəstəsinə qəbul edirlər. Bu
dəstəyə general-leytenant Oklobjio
komandirlik edirdi. Onun dəstəsi o
vaxtlar türklərin liman şəhəri Batum
üzərinə hücuma hazırlaşırdı. II Ehsan
xanın atası, əmisi, əmisi oğlu və kü-
rəkənləri də müharibədə iştirak edir-
dilər. 16 may 1877-ci ildə Sameba
yüksəkliyinə hücum vaxtı Kintrişi
çayının ətrafinda gedən şiddətli dö-
yüşlərdə II Ehsan xan sol çiynindən
yaralanır. Bu döyüşdə göstərdiyi hü-
nərə görə 22 yaşlı zabit IV dərəcəli
“Müqəddəs Vladimir ordeni” ilə
(bantla və qılınclarla birlikdə) təltif
olunur. O, ağır yaralansa da, yürüşdə
axıradək iştirak edir. 
    1877-ci ilin iyul ayında Naxçı-
vandakı evlərində – xan sarayında
ancaq əmisi Rəhim xan qalmışdı.
Əmisi İsmayıl xan ağır Bəyazid
döyüşlərindən sonra İrəvan yaxın-
lığındakı Dərəçiçəkdə müalicə olu-
nurdu. Kontuziya almış əmisi oğlu
Aman xan isə Tiflisdəki hərbi xəs-
təxanada həkimlərin nəzarətində
idi. Rusiya ordusunda “Uçan qartal”
adlandırılan atası II Kalbalı xan
xanlıq dövründə babası I Kalbalı
xana məxsus olan Kulpı kəndində
xüsusi dəstəyə təlim verirdi. 
    II Ehsan xanın qardaşları Cə-
fərqulu xan və Hüseyn xan Peter-
burqdakı Paj korpusunda təhsil alır-
dılar. Qardaşı Rəhim xanın 17 yaşı
olmasına baxmayaraq, o da könüllü
surətdə cəbhəyə getmişdir. Avqust
ayında 18-ci draqun (xüsusi süvari
qoşun) Pereyaslavski polkunda hərbi
xidmətə başlayan Rəhim xan da
tezliklə unter-zabit rütbəsi ilə mü-

kafatlandırılır. 1877-ci il avqustun
3-də çarın saray Ulan polku Peter-
burqdan Nikolayevskiyə yola düşür.
II Ehsan xan Ulan polkuna xidmətə
qayıtmaq üçün böyük knyaz Mixail
Nikolayevskiyə ərizə göndərir. Xahiş
edir ki, onun Ulan polkuna dəyişil-
məsinə icazə versin. Noyabr ayının
3-də icazə alan II Ehsan xan yu-
banmadan Balkanlarda – Bolqarıs-
tanda olan süvari dostlarının yanına
hərbi xidmətə yola düşür. O, Ulan
polkunun tərkibində Balkanlarda
aparılan döyüşlərin hamısında iştirak
edir. San-Stefan sülh müqaviləsindən
sonra onun xidmət etdiyi polk sərhəd
məsələlərini qaydaya salmaq işlə-
rində yaxından iştirak edir. At üs-
tündə nizə ilə döyüşməyi sevən II
Ehsan xan 16 aprel 1878-ci ildə
ştabs-rotmistr (süvari zabiti) hərbi
rütbəsi alır. Ulan polku Rusiyaya
yola düşən ərəfədə II Ehsan xanı
təsadüfi bir səhvinə görə Ulan pol-
kundan kənarlaşdırırlar.
    O, 1879-cu ilin 11 oktyabrında
süvari ordunun mayoru kimi hərbi
xidmətini davam etdirir. Həmin ilin
12 oktyabrında o, baş qərargahın
Nikolayevski Akademiyasına daxil
olur. Amma 1880-ci ilin 28 noya -
brında öz arzusu ilə general M.D.Sko-
belevin Axal-təkəyə yürüşə hazırlaşan
ekspedisiyasına ezamiyyətə göndə-
rilir. Qeyd edək ki, 1880-ci ilədək
II Ehsan xan Rusiya imperiyasının
bir çox ali hərbi ordenlərinin kavaleri
idi. 3 iyul 1878-ci ildə 3-cü dərəcəli
“Müqəddəs Stanislav” ordeni (bantla
və qılınclarla birlikdə), 9 iyul
1878-ci ildə üzərində “İgidliyə görə”
yazılan 4-cü dərəcəli “Müqəddəs
Anna” ordeni, 11 iyun 1879-cu ildə
“Rumıniyanın Dəmir Xaçı” ilə təltif
edilən II Ehsan xanın 24 yaşı vardı.
    1881-ci ilin 28 noyabrında II
Ehsan xan Abşeron polkunun 3-cü
və 4-cü batalyonlarına komandir
təyin edilir. O, Göytəpə ətrafında
gedən döyüşlərdə qardaşı Cəfərqulu
xanla birlikdə vuruşmuşdur. 
    Türkmənistanda qədim oğuz nə-
sillərindən biri – təkinlər Rusiya
ordusuna qarşı vuruşur və təslim
olmurdular. 
     Ən qanlı döyüş 12 yanvar 1881-ci
ildə baş verir. II Ehsan xanı hücum
vaxtı qala divarından düşən daş
ağır yaralayır.
    II Ehsan xanın komandirlik etdiyi
batalyonlar Krasnovodska geri qay-
tarılanda o, Təkin xanının yetim,
kimsəsiz qalmış 2 yaşlı oğlunu
oğulluğa götürüb özü ilə Dağıstana

aparır.
    II Ehsan xan oğlanın adını Mə-
həmməd, familiyasını isə Təkinski
yazdırır. Naxçıvanskilərin xan sa-
rayında öz övladları kimi tərbiyə
edilən və oxudulan Məhəmməd xan
Təkinski 1918-1920-ci illərdə Azər-
baycanın ən fəal və vətənpərvər
diplomatlarından biri olmuşdur. Bu
haqda 2009-cu ildə “Şərq qapısı”nın
23 aprel nömrəsində ətraflı bəhs
etmişik. Məhəmməd xan 1879-cu
ildə Axal-təkədə anadan olmuşdur.
O, sənədlərdə “Məhəmməd xan Eh-

san xan oğlu” kimi qeydə alınmışdır.
II Ehsan xanın vəfatından sonra
qardaşları Rəhim xan və Cəfərqulu
xan Məhəmməd xanı qəyyumluğa
götürmüş və onu Tiflisdə birinci
kişi gimnaziyasında və Novoros-
siysk Universitetində oxutmuşlar.
1918-ci ilədək Məhəmməd xan Şi-
mali Qafqazda işləmişdir. Bəzi arxiv
sənədlərindən aydın olur ki, o, Nax-
çıvanskilərlə birlikdə hərbi xidmətdə
də olmuşdur. 1917-ci ilin martında
Rəhim xanın oğlu İskəndər xanla
və Cəfərqulu xanın oğlu III Kalbalı
xanla birlikdə Avarıstanın qarlı dağ-
larından Gürcüstana, oradan isə
Naxçıvana gəlmişdir.
    Sonralar onun Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətində diplomatik fəaliy-
yəti başlanır. Azərbaycanın taleyüklü
günlərində onun fəaliyyəti diploma-
tiyamızın qızıl bir səhifəsidir desək,
heç də səhv etmərik. Onun təhsil
aldığı illəri, diplomatik fəaliyyətini
dərindən araşdırsaq, görərik ki, Mə-
həmməd xanın Vətən qarşısında xid-
mətləri böyükdür. O da naxçıvanlıdır,
bu qədim oğuz yurdunun yetirməsi -
dir. Məhəmməd xanın həyatını və
fəaliyyətini araşdırdıqca, öyrəndikcə
xan Naxçıvanskilərin ziyalı ucalığına
heyran qalmaya bilmirsən. Axal-tə-
kədəki Göytəpə ilə Naxçıvanı dost-
luq, qardaşlıq körpüsü birləşdirir.
Naxçıvanın Kəngərli xanları ilə Göy-
təpənin Təkin xanlarının bu mənəvi
qardaşlıq körpüsü 1881-ci ildə qo-
yulmuşdur. Taleyə bax ki, Təkin sü-
variləri də son anadək Naxçıvanın
Kəngərli süvariləri kimi içdikləri
anda sadiq qalmışlar. Bunlar hər
ikisi qədim türk tayfası olan oğuzlara
mənsubdurlar.
    II Ehsan xan 15 fevral 1884-cü
ildən 1 iyun 1887-ci ilədək Gür-
cüstanda 16-cı qrenader (seçmə əs-
gərlər) minqrel polkunda hərbi xid-
mətini davam etdirir. 6 may 1884-cü
ildə ona podpolkovnik rütbəsi verilir.
1887-ci ildə xəstəliyi ilə əlaqədar
olaraq istefaya göndərilir. O, istefaya
çıxanda polkovnik hərbi rütbəsini
almışdı. Onu Tiflisdə həkim Ma-
çavarianinin evində saxlayıb müalicə
etdirirlər. Amma Göytəpədə başın-
dan aldığı zədə onun həyatına son
qoyur. O, təxminən, 1894-cü ildə
vəfat etmişdir. Qardaşları Cəfərqulu
xan, Rəhim xan və Hüseyn xan
əmiləri və ağsaqqalları süvari ge-
neralı İsmayıl xanın rəhbərliyi ilə
onun cənazəsini gətirib Naxçıvan-
dakı İmamzadə kompleksindəki
Xan sərdabəsində dəfn etmişlər.

Polkovnik II Ehsan xan
Naxçıvanski – Kəngərli

Hərb tariximizdə xatırlanmağa layiq olan hərbçi Kəngərli süvari-
lərindən biri də Ehsan xan II Kalbalı xan oğlu Naxçıvanskidir.

Yazımızın əvvəlində qeyd edək ki, 1800-cü ildən sonra Naxçıvan xanlığına,
həmçinin quberniya dövrünə aid sənədlərdə 3 Ehsan xanın adına rast
gəlinir. Bunlardan birincisi Ehsan xan I Kalbalı xan oğludur, ikincisi ge-
neral-mayor II Kalbalı xan Naxçıvanskinin oğlu Ehsan xan, üçüncüsü isə
Cəfərqulu xanın oğlu podpolkovnik Ehsan xandır.
      1990-cı ildən sonra yazılan bir sıra kitablarda bunların fəaliyyəti qa-
rışdırıldığından, birinin fəaliyyəti o birisinin adına yazıldığından qərara
aldıq ki, I Kalbalı xandan sonrakı adları şərti olaraq I Ehsan xan, II Ehsan
xan və III Ehsan xan kimi təqdim edək. I Kalbalı xanın atasının da adı
Ehsan xandır. Azərbaycan və Rusiya hərb tarixində hər üç Ehsan xanın
böyük xidmətləri olduğundan onlar haqqında doğru-dürüst məlumat
verməyimiz əsas məqsədimizdir. 

Axtarışlar, tapıntılar

    Qədim əsatirlərə görə, döyüşçülərin məzarları olmur və onları
anaları ağlamır. Ancaq uğrunda döyüşdükləri vətən onlara əbədi
zəfər laylası oxuyur. Həyatdan gənc ikən getmiş igid süvari döyüşçü
polkovnik II Ehsan xan da belə döyüşçülərdəndir.

Musa QULİYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun

böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Tam orta məktəblərdə kompleks tibbi
müayinələr aparılır

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin iş planına əsasən,
hər il olduğu kimi, bu il də yaz və payız mövsümlərini əhatə etməklə
muxtar respublikada yaşayan bütün məktəbəqədər və məktəbyaşlı uşaqlar
arasında oftalmoloq, stomatoloq, burun-boğaz-qulaq və onurğa patolo-
giyalarına görə kompleks profilaktik müayinələr aparılır. Tədbir muxtar
respublika Göz və Mərkəzi Uşaq xəstəxanaları, eləcə də rayon mərkəzi
xəstəxanaları tərəfindən həyata keçirilir.
    Oktyabr ayında başlanılmış payız mövsümünün dərin tibbi müayinələri
hazırda uğurla davam etdirilir. Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında tərkibinə
LOR, oftalmoloq, nevropatoloq, cərrah, pediatr, stomatoloq, dermatoloq,
ortoped və digər ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb edildiyi həkim briqadası
Naxçıvan şəhərinin tam orta məktəblərində kompleks müayinələrlə
yanaşı, tibbi sənədləşmənin, dispanser qeydiyyatının aparılmasında
yaxından iştirak edir. Həmçinin xəstəliyə şübhəli bilinən məktəblilər
uyğun səhiyyə müəssisələrinə dəvət olunaraq  ətraflı müayinə və müali-
cələrdən keçirilirlər.
    Artıq noyabr ayı ərzində Naxçıvan şəhəri üzrə 21 ümumtəhsil məktəbində
10.775 nəfərin müayinəsi aparılmışdır ki, bu da şagirdlərin əksəriyyəti de-
məkdir. Müxtəlif səbəblərə görə müayinələrdə iştirak etməyən şagirdlərin
dərin tibbi müayinələri ilin sonuna kimi başa çatdırılacaqdır.
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