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    Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı
və qurucusu, dünya şöhrətli siyasətçi, ümum-
milli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xal-
qının qəlbində əbədi yaşayır. Hər il ulu
öndərin anım günü ölkəmizdə geniş qeyd
olunur, dahi şəxsiyyətin xalqımız qarşısındakı
əvəzsiz xidmətləri bir daha xatırlanır. Ümum-
milli liderimizin əziz xatirəsi Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da böyük ehtiramla
yad edilir, bu münasibətlə silsilə tədbirlər
keçirilir, görkəmli şəxsiyyətin siyasi irsi
öyrənilir və keçdiyi şanlı həyat yoluna bir
daha nəzər salınır.
    Dekabrın 10-da Naxçıvan şəhərində
ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü
ilə əlaqədar ehsan süfrəsi açılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mərasimdə
iştirak etmişdir.
    Mərasimdə çıxış edən Ali Məclisin Sədri

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Hə-
yatın mənası çox və ya az yaşamaqdan
ibarət deyil. Onun əsas mənası bu həyatda
öz yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən etmək,
ləyaqət göstərmək və başqaları üçün nümunə

olmaqdır” fikrini xatırladaraq demişdir: “Bü-
tün bunlara görə hələ öz sağlığında xalqın
ümummilli lideri səviyyəsinə yüksələn
möhtərəm Heydər Əliyev heç vaxt unudul-
mayacaq, daim Azərbaycan xalqının qəlbində

yaşayacaqdır”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 21
yanvar tarixli Sərəncamına əsasən, ümummilli
lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ölkə-

mizdə dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
2012-ci il 22 dekabr tarixli sessiyasında
2013-cü il Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Heydər Əliyev ili” elan olunmuş və ulu
öndərin yubileyi muxtar respublikada geniş
qeyd edilmişdir. Bu tədbirlər xalqımızın
böyük oğlunun parlaq xatirəsinə dərin ehti-
ramın ifadəsidir. Onun Azərbaycan naminə
keçdiyi həyat yolu xalqımızın bugünkü və
gələcək nəsillərinə bir nümunədir: Vətəni
və xalqı uğrunda fədakarlıq nümunəsi. Biz
də xalqımızın dahi şəxsiyyətinin əziz xatirəsi
önündə baş əyir, ruhu şad olsun deyirik”.
    Mərasimdə ulu öndər Heydər Əliyevin
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş,
ruhuna dualar oxunmuşdur.
    Həmin gün muxtar respublikanın rayon-
larında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağ-
ciyər Xəstəlikləri və Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Psixi Xəstəliklər dispanserlərində
də ümummilli lider Heydər Əliyevin anım
günü ilə əlaqədar ehsan süfrələri açılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 10-da Pakistan İslam
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İkramullah Məhsudu
diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir.

Azərbaycan ilə Pakistanın qardaş və dost ölkələr olduğunu vurğulayan dövlətimizin
başçısı siyasi əlaqələrimizin yüksək səviyyədə davam etdiyini dedi. Ölkələrimizin bir-
birini bütün beynəlxalq təşkilatlarda dəstəkləməsinin önəmini qeyd edən Prezident İlham
Əliyev əməkdaşlığımızın gələcək illərdə də uğurla inkişaf etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi.
Dövlətimizin başçısı iki ölkə arasında münasibətlərin regional əməkdaşlığın inkişafında da
əhəmiyyətli rol oynadığını dedi. Səfirə Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətinə görə
təşəkkürünü bildirən Prezident İlham Əliyev ona gələcək işlərində də uğurlar arzuladı.

Səfir İkramullah Məhsud ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini
vurğuladı. O, əlaqələrimizin bundan sonra daha da genişləndiriləcəyinə əminliyini ifadə
etdi. Pakistanlı səfir ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətinə yaradılan yüksək şəraitə görə
Azərbaycan hökumətinə və şəxsən Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi.

Rəsmi xronika

    Dinamik və mütərəqqi dövlətçilik ənənə-
lərinə malik olan Azərbaycanın bugünkü in-
kişafı Heydər Əliyev siyasi xəttinin təntənə-
sidir. “Doğma canım-varlığım qədər sevdiyim
Azərbaycanım mənim qibləgahımdır”, – de-
yən ulu öndərin müstəqil Azərbaycana rəh-

bərlik etdiyi dövr tariximizə iqtisadi və mədəni
yüksəliş mərhələsi kimi daxil olmuş, bütün
sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanılmışdır.
    Dahi şəxsiyyətin müəyyənləşdirdiyi so-
sial-iqtisadi inkişaf strategiyası Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da inkişafın əsas

hərəkətverici qüvvəsidir. Son illər muxtar
respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafı,
tikilən yeni binalar, çəkilən yollar, abadlaşan
şəhər və kəndlər məhz ulu öndərimizin müəy-
yənləşdirdiyi siyasi xəttin uğurla davam et-
dirilməsinin nəticəsidir. Bu gün Babək rayonu

da ümummilli liderin ideyalarının işığında
sürətlə inkişaf edir, rayon mərkəzi və kəndlər
müasir görkəm alır.
    Dekabrın 10-da Babək rayonunun Çeş-
məbasar kəndində yeni sosial obyektlər isti-
fadəyə verilmişdir.

Muxtar respublikanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı 
ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin təntənəsidir

Babək rayonunun Çeşməbasar kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir

    Kənd yaşayış məntəqələrinin inkişafında
dövlət qurumlarının fəaliyyətinin vahid mər-
kəzdən təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki idarəetmənin düzgün qurulması həm
də insanların rahatlığının təminatına xidmət

edir. Son illər muxtar respublikanın kəndlə-
rində yeni kənd mərkəzlərinin istifadəyə
verilməsi dövlət qurumlarının fəaliyyətinin
stimullaşdırılmasına səbəb olmuşdur.
    Dekabrın 10-da Çeşməbasar Kənd Mər-

kəzinin açılışı olmuşdur.
    Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
Rüstəm Əliyev bildirmişdir ki, Çeşməbasar
kəndində sakinlərin problemlərinin vaxtlı-
vaxtında həlli, onlara göstərilən xidmətin

səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün əlverişli
şərait yaradılmışdır. Kənd telefonlaşdırılmış,
elektrik enerjisinin və təbii qazın fasiləsiz
verilişi təmin edilmiş, kənd təsərrüfatının

“Heydər Əliyev ili”ndə 18-ci kənd mərkəzi 
Çeşməbasarda istifadəyə verilmişdir
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inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmışdır.
Rüstəm Əliyev göstərilən qayğıya görə sa-
kinlər adından minnətdarlıq etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə
çıxış edərək demişdir: “Ölkəmizdə, eləcə
də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan muxtar
respublikada ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolun davam
etdirilməsi, qəbul edilən dövlət proqram-
larının uğurlu icrası bütün sahələrin inki-
şafına səbəb olmuş, şəhər, qəsəbə və kənd -
lərimiz abad yaşayış məntəqələrinə çev-
rilmişdir. Çeşməbasar kəndində aparılan
quruculuq işləri də bu kəndi muxtar res-
publikanın abad yaşayış məntəqələrinin
sırasına daxil etmişdir. Bu gün kənddə
yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi,
idarəetmə qurumlarının fəaliyyətinin yax-
şılaşdırılması, məktəb binasının yenidən
qurulması, xidmət sahələrinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi və həyata keçirilən digər
tədbirlər əhali nin rahatlığının təmin olun-

masına imkan verəcəkdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Tikinti-
qurucu luq işlərinin aparılması, yeni sosial
obyektlərin istifadəyə verilməsi üçün ölkədə
iqtisadi inkişaf, sabitlik və dövlətin düzgün
siyasi xətti olmalıdır. Bu gün Azərbaycanda
hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişaf, ölkəmizin
gələcəyinə hesablanmış siyasi xətt və sabitlik
mövcuddur. Bütün bunların yaradılmasında
məqsəd isə yaşayış məntəqələrinin abad-
laşması, insanların sosial problemlərinin
həll olunmasından ibarətdir. Çünki hər bir
yaşayış məntəqəsinin müasirləşməsi, abad-
laşması, ümumilikdə, ölkənin inkişafı de-
məkdir. Çeşməbasar kəndində yeni sosial
obyektlərin istifadəyə verilməsi bir kəndin
timsalında Azərbaycan dövlətinin vətən-
daşlarına göstərdiyi qayğının, eləcə də ölkə -
mizdə mövcud olan xalq-dövlət birliyinin
nəticəsidir. Eyni zamanda həyata keçirilən
bu tədbirlər ölkəmizdə ümummilli lider
Heydər Əliyevin yolunun uğurla davam et-
dirilməsinin nəticəsi və bu yola sədaqətin

nümunəsidir”.
    Ali Məclisin Sədri kənddə aparılan kom-
pleks quruculuq işlərinə görə sakinləri təbrik
etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, kənd mərkəzində
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik,
bələdiyyə, rabitə evi, polis sahə məntəqəsi,
kitabxana, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi
ilk təşkilatı, kənd mədəniyyət evi, arxiv və
82 yerlik tədbirlər zalı vardır. Mərkəzin
birinci mərtəbəsindəki rabitə evində 150
abonentə xidmət edən 384 nömrəlik yeni
nəsil ATS quraşdırılmış, göstərilən rabitə
xidmətinin səviyyəsi yüksəldilmişdir. Bu
da kənddə insanlara genişzolaqlı internet,
İP televiziya və digər elektron xidmətlərin
göstərilməsinə imkan verəcəkdir. Binada
Çeşməbasar və Güznüt kəndlərini əhatə
edən polis sahə məntəqəsi üçün də iş otaqları
ayrılmışdır.
    Baytarlıq məntəqəsi üçün ayrılan otağa
soyuducu və dərman vasitələri qoyulmuşdur.
Baxış zamanı qeyd olunmuşdur ki, Babək

rayonunda epizootiya əleyhinə və bioloji
təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə bir sıra
tədbirlər həyata keçirilir, dezinfeksiya işləri
aparılır. Bunun nəticəsidir ki, 2013-cü ildə
rayonun kəndlərində təhlükəli yoluxucu
xəstəliklər baş verməmiş, keyfiyyətli ət
və süd məhsullarının istehsalına təminat
yaranmışdır.
    Kənd mərkəzinin istifadəyə verilməsi
idarəetmə strukturlarının fəaliyyətini güc-
ləndirməklə yanaşı, kənd kitabxanasının və
mədəniyyət evinin fəaliyyətini də xeyli yax-
şılaşdırmışdır. Binada kitabxana üçün geniş
və işıqlı otaq ayrılmışdır. Kitabxana fondunda
4108 ədəbiyyat vardır. Yaradılan şərait ki-
tabxana-oxucu münasibətlərinin yüksək sə-
viyyədə qurulmasına imkan verəcəkdir. Mə-
dəniyyət evində işçilər üçün iş otaqları ay-
rılmış və iclas zalı yaradılmışdır. Bu, kənddə
ictimai-mədəni tədbirlərin keçirilməsini yax-
şılaşdıracaqdır.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri apa-
rılmış, yaşıllıqlar salınmışdır.

     Həmin gün Çeşməbasar kəndində yeni hə-
kim ambulatoriyası da istifadəyə verilmişdir.
    Tibb bacısı Günay Əliyeva demişdir ki,
muxtar respublikada həyata keçirilən sə-
hiyyə islahatları Babək rayonunu da əhatə
etmişdir. Son illər rayon mərkəzində və
kəndlərdə müasir səhiyyə obyektləri tiki-
lərək istifadəyə verilmiş, əhaliyə göstərilən
tibbi xidmətin səviyyəsi yüksəlmişdir. Bu
gün Çeşməbasar kəndində istifadəyə verilən
həkim ambulatoriyası da insanların sağ-
lamlığının qorunması baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ambulatori-

yanın istifadəyə verilməsi münasibətilə sa-
kinləri təbrik edərək demişdir: “Səhiyyə
mədəniyyəti olmadan mədəniyyət inkişaf
edə bilməz. Hər bir insan həyatda, ilk növ-
bədə, sağlamlıq mədəniyyətinə, gigiyenik
qaydalara əməl etməlidir. Çünki cəmiyyətin
inkişafında aparıcı qüvvə sağlam insanlardır.
Bu mənada səhiyyə müəssisələrinin üzərinə
mühüm vəzifələr düşür”. 
    “Səhiyyə xidməti tibbi maarifləndirmədən
başlayır”, – deyən Ali Məclisin Sədri bil-
dirmişdir ki, muxtar respublikanın kəndlə-
rində tikilən sahə xəstəxanaları, həkim
ambu latoriyaları, feldşer-mama məntəqələri
səhiyyə maarifinin aparılmasını diqqət mər-

kəzində saxlamalı, xəstəliklərin qarşısının
alınması istiqamətində profilaktik tədbirlər
görülməlidir. 1200-ə yaxın əhaliyə xidmət
göstərəcək Çeşməbasar kənd həkim ambu-
latoriyası da kənddə gigiyenik qaydalara
əməl olunmasını, hamilə qadınlara patronaj
xidmətinin və uşaqlar arasında peyvənd
işinin aparılmasını diqqət mərkəzində sax-
lamalı, əhaliyə nümunəvi səhiyyə xidməti
göstərilməlidir. Ambulatoriyada bu vəzifə-
lərin yerinə yetirilməsi üçün lazımi şərait
yaradılmış, müasir səhiyyə avadanlıqları
quraşdırılmışdır.
    Ali Məclisin Sədri ambulatoriyanın kol-
lektivinə işlərində uğurlar arzulamış, açılışı

bildirən lenti kəsmişdir.
    Həkim ambulatoriyasının binasında tibb
işçiləri üçün 11 otaq ayrılmışdır. Burada sto-
matoloq üçün kabinə, pediatr, palata, doğuş,
peyvənd, aptek, mama və manipulyasiya
otaqları vardır. Ambulatoriya lazımi tibbi
avadanlıqlar və dərman vasitələri ilə təmin
olunmuşdur. Haliyədə ambulatoriyada 6 tibb
işçisi sakinlərə səhiyyə xidməti göstərir. Ya-
radılan şərait əhalinin sağlamlığının etibarlı
şəkildə qorunmasına, insanların hərtərəfli
tibbi xidmətlərlə təmin olunmasına imkan
verəcəkdir.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri apa-
rılmış, gülkarlıqlar salınmışdır.

Çeşməbasar kənd həkim ambulatoriyası 
üçün yeni bina tikilmişdir

    Muxtar respublikada təhsil quruculuğu
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib
hissəsi kimi bu il Çeşməbasar kənd
tam orta məktəbində yenidənqurma işləri
aparılmışdır.
    Dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Çeşməbasar kənd tam orta məktəbinin ye-
nidənqurmadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış
olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, 2 mərtəbədən

ibarət olan məktəb binası 234 şagird yerlikdir.
Məktəbdə 3-ü elektron lövhəli olmaqla, 13
sinif otağı, kimya-biologiya və fizika labo-
ratoriyaları, hərbi kabinə, kompüter otağı,
müəllimlər otağı, kitabxana, bufet, idman
zalı və açıq idman qurğuları vardır.
    Məktəb kitabxanasının fondunda 2859
ədəd kitab vardır. Bildirilmişdir ki, məktəb-
lərdə müasir tədris vasitələrindən istifadə et-
məklə yanaşı, şagirdlərin kitabxanalara cəlbi
də diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Ona

görə də şagirdlərin kitabxanadan istifadəsinə
diqqət artırılmalı, kitabxanada bədii əsərlərin
müzakirələri, kitab sərgiləri təşkil olunmalı,
əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı tədbirlər
keçirilməlidir.
    Təhsil ocağına müasir kompüter dəstləri
verilmiş, elektron lövhəli siniflər yaradılmış,
kimya-biologiya və fizika laboratoriyaları
əyani vasitələrlə təmin edilmişdir. Məktəbdə
şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbi-
yəsinə və hərbi biliklərin dərindən öyrə-

nilməsinə də diqqət yetirilmiş, hərbi kabinə
yaradılmışdır.
    İdman zalında müxtəlif idman növləri
üzrə dərslərin tədrisi və şagirdlərin fiziki
hazırlıqlarının artırılması üçün hər cür şərait
mövcuddur.
    Müəllimlərlə görüşən Ali Məclisin Sədri
demişdir ki, 2012-2013-cü tədris ilində Çeş-
məbasar kənd tam orta məktəbini bitirən 10
məzundan 8-i ali məktəblərə qəbul olunmuş,

Kənd məktəbində müasir tədris
şəraiti yaradılıb
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onlardan 2-si 500-700 intervalında bal top-
lamışdır. Bu nailiyyətlərin qazanılması mək-
təbin pedaqoji kollektivinin səyi nəticəsində
mümkün olmuşdur. Yaradılan şəraitin mü-
qabilində məktəbdə tədrisin keyfiyyətinin
daha da yüksəldilməsinin vacibliyini vurğu-
layan Ali Məclisin Sədri kollektivə işlərində

uğurlar arzulamışdır.
    Göstərilən diqqət və qayğıya, yaradılan
şəraitə görə minnətdarlıq edən məktəbin
müəllimləri gənc nəslin təlim-tərbiyəsin -
də öz səylərini əsirgəməyəcəklərinə söz
vermişlər.
    Məktəb binasının həyətində geniş abadlıq

işləri aparılmış, müasir işıqlandırma sistemləri
quraşdırılmış, açıq idman qurğuları və mini-
futbol meydançası istifadəyə verilmişdir.
    Məktəb binası ilə tanışlıqdan sonra kənd
sakinləri ilə görüşən Ali Məclisin Sədri
ölkəmizdə geniş vüsət alan quruculuq işlərinin,
həyata keçirilən mühüm infrastruktur layi-

hələrinin Çeşməbasar kəndini də əhatə etdiyini
bildirmiş, bundan sonra da kəndin inkişafına,
sakinlərin sosial-rifah halının yüksəldilməsinə
hərtərəfli dövlət qayğısının göstəriləcəyini
vurğulamışdır. Qeyd olunmuşdur ki, bu gün
ölkəmizdə, eləcə də onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan muxtar respublikada həyata ke-

çirilən tədbirlər Azərbaycan dövlətinin ən
qiymətli sərvəti olan insanların rahat yaşa-
yışına xidmət edir. Kəndlərdə tikilən yeni
sosial obyektlər, yaradılan müasir infrastruktur
da insanların rahatlığının təmin olunmasına,
məskunlaşmanın artmasına səbəb olmuşdur.
    Sakinlər kənddə yaradılan müasir infra -
strukturu, istifadəyə verilən yeni binaları,
həyata keçirilən abadlıq işlərini ölkəmizdə
uğurla həyata keçirilən Heydər Əliyev qu-
ruculuq xəttinin bəhrələri kimi dəyərlən-
dirmiş, göstərilən qayğıya görə minnətdarlıq
etmişlər.

*   *   *
    Çeşməbasar kəndində aparılan quruculuq
işləri zamanı 500 metr fiber-optik kabel, 600
metr elektrik, 300 metr qaz və 2800 metr su
xətti çəkilmiş, kənddaxili 1200 metr yola
yeni asfalt örtük salınmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

              

     Görkəmli dövlət xadimi, ümum-
milli lider Heydər Əliyev dünya azər-
baycanlılarının atası və rəhbəridir.
    Azərbaycanın son 34 illik tarixi
Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti
ilə bağlıdır. Sovet rejimi dövründə
də, müstəqillik mərhələsində də
respublikamızın bütün inkişafının
əsasında Heydər Əliyevin müdrik
və uzaqgörən siyasəti, ardıcıl və
məqsədyönlü fəaliyyəti dayanır.
    Müstəqil Azərbaycan görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin şah
əsəridir.
    Düşməndən, işğaldan qorunub
saxlanılmış və qurulub möhkəm-
ləndirilmiş Naxçıvan Muxtar Res-
publikası çətin illərdə bu qədim di-
yarda yaşayıb işləmiş Heydər
Əliyevin müstəqil Azərbaycana ən
böyük töhfələrindən biridir.
    Müxtəlif illərdə 4 dəfə Naxçıvan
Dövlət Universitetində olmuş Heydər
Əliyevin çıxışları, tapşırıqları və
tövsiyələri bizim ali təhsil ocağının
həmişəlik fəaliyyət proqramıdır.
    Ümumiyyətlə, Azərbaycanın

müstəqillik dövrünün bundan son-
rakı inkişafı da Heydər Əliyevin
ideyalarından nur alacaqdır.
    Sınaqlardan çıxmış, özünü hə-
yatda təsdiq etmiş Heydər Əliyevin
təlimi Azərbaycanın müstəqil dövlət
kimi, azərbaycanlıların bir xalq kimi
əsas inkişaf proqramından ibarətdir.
    Azərbaycan dövləti və xalqı qar-
şısındakı böyük əvəzsiz xidmətlərinə
görə Heydər Əliyevin adı layiqli
şəkildə əbədiləşdirilməlidir.

İsa HƏBİBBƏYLİ
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

rektoru, akademik

16 dekabr 2003-cü il

*  *  *
    Dünya siyasət tacının sahibi
Heydər Əlirza oğlu Əliyevi Ulu
Tanrı təkcə Azərbaycan xalqı üçün
deyil, qəlbi daim sülh, əmin-aman-
lıq, intibah eşqi ilə döyünən bütün
tərəqqipərvər bəşəriyyət üçün gön-
dərmişdi. İlahi düşüncə tərzi və fitri
idarəçilik qabiliyyətinə malik olan
bu zəka Günəşi Azərbaycan səma-
sında parlasa da, onun insanlığa

xidmət edən nurlu şəfəqlərindən
bütün dünya faydalanmış, faydalanır
və faydalanacaqdır.
    Heydər Əliyev XX əsrin sonlarına
doğru fırtınalar, təlatümlər dövründə
əzmlə qurub-yaratdığı müstəqil Azər-
baycanın təkrarolunmaz milli lideri
və xilaskar oğludur. Məmləkətimizin
sağlam düşüncəyə malik hər bir vic-
danlı oğul və qızının qəlbində özünə
möhtəşəm məhəbbət, sevgi və inam
heykəli ucaltmış bu dahi şəxsiyyət
ulu xalqımızın vüqarlı tarixində əbə-
diyaşarlıq statusu qazanmışdır. 
     Bu gün həyatdan cismən ayrılıb
axirət dünyasına qovuşsa da, onun
öz Vətəni, xalqı qarşısında saya gəl-
məyən nurlu əməlləri gələcək nəsillərə
ən dəyərli ərməğan olacaqdır.
    Bu matəm günlərində dahi şəx-
siyyətin ruhu qarşısında dönə-dönə
baş əyir və ürəkağrısı, qəlb yanğısı
ilə deyirəm: Səcdəgaha çevrilən
qərənfil libaslı məzarın daim nura
qərq olsun.

Cəfər KƏRİMOV
jurnalist

16 dekabr 2003-cü il

Heydər Əliyev Muzeyinin xatirə dəftərindən Dünən Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə ümummilli
lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş tədbir

keçirilmişdir. 

    Tədbiri giriş sözü ilə məktəbin direktoru Namiq Məmmədov açmışdır. 
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, professor Oruc Həsənli
“Ulu öndər Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan” mövzusunda çıxış
etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, iyirminci yüzillikdə şəxsiyyət böyüklüyünün,
şəxsiyyət əzəmətinin fövqünə yüksələrək böyük tarixi missiyanı yerinə
yetirmək qüdrətinə malik olan dahilər sırasında ulu öndər Heydər Əliyevin
öz yeri, öz dəst-xətti vardır. Dahilərə xas olan böyük xüsusiyyətləri –
Vətənə, xalqa bağlılığı, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətini, siyasi təfəkkürü,
istedadı, dəmir iradəni, səbri, təmkini, digər ali insani keyfiyyətləri
özündə cəmləşdirən ulu öndər respublikamızın bu günü və gələcəyi üçün
misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Azərbaycan tarixinin 1969-cu ildən
sonrakı dövrü bu dahi şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır.  Azərbaycanın dövlətçilik
tarixinin ən şanlı və parlaq səhifələri ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi illəri əhatə edir. 1969-1982-ci
illərdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin apardığı uğurlu islahatlar
nəticəsində Azərbaycan ittifaq respublikaları arasında ən yüksək pilləyə
yüksəlmişdir. Əslində, müstəqil Azərbaycanın indiki iqtisadi inkişafı,
sosial tərəqqisi və ictimai-siyasi sabitliyin davamlılığı həmin illərdə ulu
öndərimiz tərəfindən müəyyən edilmiş kompleks islahatlar strategiyasının,
düşünülmüş uzunmüddətli siyasi kursun davamıdır. 
    Sonda ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətini əks etdirən slayd
nümayiş etdirilmişdir. 

Xəbərlər şöbəsi

Ulu öndər Heydər Əliyev
və müstəqil Azərbaycan



    Dekabrın 10-da “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında azad sa-
hibkarlıq hüququnun inkişafı və
perspektivləri” mövzusunda tədbir
keçirilib.

    10 dekabr – Beynəl-
xalq İnsan Hüquqları
Gününə həsr olunmuş
tədbiri giriş sözü ilə
Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının İnsan Hü-
quqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Ülkər
Bay ram ova açaraq bil-
dirib ki, 1948-ci il de-
kabrın 10-da BMT-nin
Baş Assambleyasında “İnsan Hü-
quqları haqqında Ümumi Bəyan-
namə” qəbul edilib. Assambleyanın
423 saylı qətnaməsi ilə bütün ölkə-
lərə qətnamənin qəbul edildiyi gü-
nün “Beynəlxalq İnsan Hüquqları
Günü” kimi qeyd edilməsi tövsiyə
olunub. 
    Qeyd edilib ki, qəbulundan 65
illik bir müddət keçməsinə bax-
mayaraq, bəyannamə bu gün də
öz aktuallığını və universallığını
qoruyub saxlayır. Dünya birliyinin
bərabərhüquqlu üzvü və beynəlxalq
hüququn müstəqil subyekti olan
Azərbaycan Respublikasında insan
hüquq və azadlıqlarının təmini döv-
lətin əsas prioritet məqsədləri sıra-
sına daxildir. Ümummilli lideri miz
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
hazırlanmış və 12 noyabr 1995-ci
il tarixdə ümumxalq səsverməsi
yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının
12-ci maddəsində insan hüquq və
azadlıqlarının və Azərbaycan Res-
publikası vətəndaşlarına layiqli hə-
yat səviyyəsinin təmin olunması
dövlətin ali məqsədi kimi elan edi-
lib. İnsan hüquqları sistemində
əsas hüquqlardan biri də azad sa-
hibkarlıq hüququ və onun müda-
fiəsidir. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 59-cu maddəsi
birbaşa azad sahibkarlıq hüququnu
təsbit edir.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Aparatının
Qanunçuluq və hüquq-mühafizə or-
qanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəlil
Rüstəmov çıxış edərək “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sahibkar-
lığın dövlət tərəfindən hüquqi tən-
zimlənməsi və dövlət nəzarəti” möv-
zusunda məruzə edib. Bildirilib ki,
sahibkarlığın bazar iqtisadiyyatı şə-
raitində iqtisadi yüksəlişə verdiyi
töhfəni aydın görən ümummilli lider
Heydər Əliyevin gerçəkləşdirdiyi
sistemli tədbirlər sayəsində ölkədə
siyasi və makroiqtisadi sabitliyə
nail olunması kontekstində özəl
sektorun formalaşması üçün hüquqi
baza yaradılıb, digər mühüm əməli
tədbirlər görülüb, dövlət tərəfindən
sahibkarlara hərtərəfli dəstək gös-
tərilib. Bu tədbirlər Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında da böyük sürətlə
həyata keçirilib.
    Vurğulanıb ki, muxtar respubli-
kada sahibkarlığın, xüsusilə kiçik
sahibkar lığın inkişafına və əhalinin
işgüzarlıq fəaliyyətinin artırılmasına
maliyyə dəstəyinin verilməsi məq-
sədilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
nəzdində Sahibkarlığa Kömək Fon-
du yaradılıb. Bu qurum özəl sekto-
run maliyyə ehtiyacının qarşılan-
masında genişmiqyaslı işlər gör-
məkdədir. Sahibkarlığa Kömək Fon-
du vasitəsilə investisiya layihələrinin
güzəştli qaydada kreditləşdirilmə-

sinin daha effektiv mexanizminin
yaradılması sahibkarların maliyyə
mənbələrinə çıxış imkanlarını asan-
laşdırıb. Sahibkarlıq sahəsində yox-
lamaların reyestrinin yaradılması

da bu sahənin inkişafına yönələn
ən mühüm addımdır. Artıq yoxlayıcı
orqanlar reyestrdə qeydiyyatdan
keçmədən, müvafiq şəhadətnamə
almadan yoxlama apara bilməzlər.
Muxtar respublikada azad sahibkar -
lığın inkişafında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
sahibkarlarla keçirdiyi görüşlərin
də böyük əhəmiyyəti vardır. Bu il
mart ayının 29-da Naxçıvan Biznes
Mərkəzində sahibkarlarla keçirilən
görüşdə Ali Məclisin Sədri demişdir:
“Əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş sosi-
al-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının
mühüm istiqamətlərindən biri də
sahibkarlığın inkişafı ilə bağlıdır.
İndi getdikcə daha aydın görünür
ki, kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf
etdirmədən dayanıqlı inkişafı təmin
etmək mümkün deyil. Bu amil əsas
götürülərək Azərbaycanda və onun
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu
diqqət və qayğının tərkib hissəsi
olaraq, hər il sahibkarlarla görüşlər
keçirilir, ortaya çıxan problemlərin
aradan qaldırılması və fəaliyyətin
stimullaşdırılması üçün konkret
tədbirlər görülür”.
    Qeyd edilib ki, aparılan iqtisadi
siyasətin davam etdirilməsi və sə-
nayenin modernləşməsi istiqamətində
islahatların həyata keçirilməsi məq-
sədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il
6 iyun tarixli Fərmanı ilə “Sənaye
parkları haqqında Əsasnamə” təsdiq
olunub. Təsdiq edilmiş Əsasnamə
sənaye parkının yaradılması haq-
qında qanunvericilik bazası olub,
onun idarə edilməsi və bu ərazidə
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata ke-
çirilməsi ilə bağlı məsələləri tən-
zimləyərək muxtar respublikada sə-
nayeləşmənin yeni mərhələsinin
başlanğıcıdır. Sənaye parklarının
yaradılması sənayedə işgüzar fəal-
lığın artmasına, kiçik sahibkarlığın
daha güclü inkişaf etməsinə stimul
olacaqdır.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məhkəməsinin hakimi
Sənan Qarayevin, muxtar respublika
iqtisadi inkişaf nazirinin müavini
Anar Seyidovun, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Prokurorluğunun Hü-
quqi təminat və informasiya şöbə-
sinin rəisi Faiq Səfərovun, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər Fondunun
icraçı direktoru Məmməd Baba -
yevin, vergilər nazirinin müavini
Nurlan Əliyevin, Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsinin sədr müavini Vüqar
Muxtar ovun, Sahibkarlar Konfede-
rasiyasının sədri Abbas Babayevin
çıxışları olub.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Beynəlxalq İnsan Hüquqları 
Günü qeyd edilib
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    Heydər Əliyev Muzeyində ulu
öndərin adını daşıyan Hərbi Li-
seyin kursantlarının iştirakı ilə
ümummilli liderimizin anım gü-
nünə həsr olunmuş “Azərbaycanı
dünyaya tanıdan lider” mövzu-
sunda açıq dərs keçilmişdir.
    Açıq dərsdə liseyin tarix müəl-
limi Abbas İsmayılov bildirmişdir
ki, dahi rəhbər Heydər Əliyevin
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
müstəsna yeri vardır. Müasir Azər-
baycan tarixinin 30 ildən artıq bir
dövründə respublikamıza rəhbərlik
etmiş ümummilli lider Heydər
Əliyev dövlətçilik salnaməsində
elə bir irs yaratmışdır ki, onun öy-
rənilməsinə, təbliğinə hələ uzun
illər ehtiyac olacaqdır. Hakimiy-
yətinin sovetlər dövründəki birinci
mərhələsində Azərbaycanı əyalət
respublikasından inkişaf etmiş sə-
naye diyarına çevirən müdrik rəh-
bərin müstəqillik illərində ölkəyə
rəhbərliyinin əsasında doğma Və-
tənini dünyada qüdrətli dövlət, par-
layan Günəş kimi tanıtdırmaq istəyi
dayanmışdır. 1990-cı ilin ağır gün-
lərində xalqının yanında olmaq
üçün Moskvadan Bakıya qayıdan,
oradan isə doğulub boya-başa çat-
dığı Naxçıvana gələn böyük şəx-
siyyət bütünlükdə Azərbaycan na-
minə çox böyük və əhəmiyyətli
tarixi hadisələrin əbədilik müəlliflik
hüququna imza atmışdır. Onun

Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali
Məclisinə Sədr se-
çildiyi gün tək mux-
tar respublikanın de-
yil, bütünlükdə Azər-
baycan xalqının xilas
günü kimi tarixə ya-
zıldı. 1993-cü ildə
xalqın təkidli tələbi
ilə siyasi hakimiy-
yətə qayıdan ulu öndər Heydər
Əliyev çox qısa zamanda uğurlu
daxili və xarici siyasəti ilə Azərbay-
canı bütün dünyada tanıtmışdır. Əsrin
müqaviləsini reallaşdırmaqla Azər-
baycanı enerji diyarı kimi dünyada
tanıdan dahi şəxsiyyətin hazırladığı
neft strategiyası ölkəmizin iqtisadi
inkişafının təməlini qoymuşdur. Dün-
yanın enerji xəritəsində Azərbaycanın
önəmli yer tutması ulu öndərin xal-
qına göstərdiyi xidmətin nəticəsidir.
Dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Azərbaycanın islahatlar
ölkəsi adlandırılması da Heydər
Əliyev ideyalarının gerçəkləşməsinin
təzahürüdür. 
    Qeyd olunmuşdur ki, “Azərbay-
can dünyaya Günəş kimi doğacaq”
arzusu ilə yaşayan ümummilli lider
Heydər Əliyevin istəkləri artıq re-
allaşmışdır. Qərblə Şərq arasında
körpü olan, sivilizasiyalararası dia-
loq mərkəzinə çevrilən Azərbaycan,
həqiqətən, dünya siyasətində fərq-

lənən mövqeyi ilə diqqəti cəlb edir.
Ən möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi
edən Azərbaycan BMT Təhlükə-
sizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
kimi dünyada sülhün, sabitliyin qo-
runması naminə səylərini əsirgəmir.
Beynəlxalq terrorizmə qarşı mü-
barizədə öz sözünü əməli işi ilə
təsdiqləyən Azərbaycan haqq, ədalət
tərəfdarı olduğunu dəstəklənən xa-
rici siyasəti ilə bəyan edir. Ölkəmizin
tolerantlıq sahəsində qazandığı təc-
rübə dünya miqyasında təbliğ olu-
nur. Elə bir beynəlxalq tədbir, mə-
rasim, idman yarışı, musiqi müsa-
biqəsi yoxdur ki, orada Azərbaycan
bayrağı qaliblər sırasında dalğalan-
masın. Bu uğurlar bir daha ölkəmizi
bütün dünyada tanıtdıran böyük
şəxsiyyətin uzaqgörən siyasətinin
nəticələridir.
    Sonra kursantlar “Heydər Əliyev
fenomeni” adlı filmə baxmış,
muzeyin ekspozisiyası ilə tanış
olmuşlar.

Azərbaycanı dünyaya tanıdan lider

    Dünən Heydər Əliyev Uşaq-
Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anım gününə həsr olunmuş “Müs-
təqil Azərbaycan dövlətinin banisi”
mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə mərkəzin di-
rektoru Rauf Hüseynov açaraq bil-
dirmişdir ki, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyev siyasi fəaliy-
yətinin bütün mərhələlərində Və-
təninə, xalqına sonsuz məhəbbət
və sədaqət hissi, qurub-yaratmaq
amalı ilə yaşamış, hər zaman milli
ideallara bağlı olmuş, milli döv-
lətçiliyin sarsılmaz təməlini yaradıb

möhkəmlətmiş və ölkəmizi
davamlı inkişaf yoluna çı-
xarmışdır. Azərbaycan ta-
rixinin qırx ildən artıq bir
dövrü ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Bu böyük insanın,

zamanın dahisinin nurlu şəxsiyyəti,
parlaq əməlləri, möhtəşəm fəaliyyəti
dünya durduqca nəsillərə örnəkdir.
Yurdu, milləti sevməyin, ona fə-
dakar xidmət etməyin, əsl dövlət
başçısı və xalq adamı olmağın eta-
lonu da məhz ümummilli liderimiz -
dir. Ulu öndər Heydər Əliyevin
zəngin irsi müstəqil Azərbaycan
dövlətinin inkişafı və tərəqqisi yo-
lunun etibarlı bələdçisi olmaqla,
indiki və gələcək nəsillər üçün
əvəzsiz sərvət, böyük qürur və if-
tixar mənbəyidir. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ağsaqqallar Şurasının

sədri Əbülfəz Əsgərov, mərkəzin
əməkdaşı Almaz Cabbarova və baş-
qaları çıxış etmişlər. Çıxışlarda qeyd
olunmuşdur ki, bu gün ümummilli
liderin ideyaları ardıcıl olaraq həyata
keçirilir, müəyyənləşdirdiyi strate-
giya ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ulu öndərin arzularının reallaşması,
ölkəmizin daha da qüdrətlənməsi
üçün yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti
və siyasi fəallıq nümayiş etdirən
ölkə başçısının yorulmaz fəaliyyə-
tinin nəticəsidir ki, müstəqil döv-
lətimiz, onun ayrılmaz tərkib hissəsi
olan doğma Naxçıvanımız gündən-
günə qüdrətlənir. Xalqımız inanır
və tam əmindir ki, Heydər Əliyev
siyasəti Azərbaycanı daha uca zir-
vələrə yüksəldəcəkdir.
    Sonra  mərkəzin dərnək üzvləri
ulu öndərimizə həsr olunmuş şeirləri
bədii qiraət etmişlər. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi

  Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rəssamlar Birliyinin
Bəhruz Kəngərli adına Sərgi
Salonunda Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi ilə Rəssamlar Bir-
liyinin birgə təşkil etdiyi “Heydər
Əliyev dühası əbədiyaşardır”
adlı rəsm sərgisinin açılışı ol-
muşdur. Sərgidə naxçıvanlı rəs-
samların Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevə
həsr olunmuş rəsm əsərləri nü-
mayiş etdirilir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın mədəniyyət və turizm naziri
Sarvan İbrahimov çıxış edərək bil-
dirmişdir ki, Azərbaycan mədəniy-
yəti və incəsənətinin bugünkü sə-
viyyəyə çatmasında ümummilli
liderimizin müstəsna xidmətləri var-
dır. Dahi rəhbər xalqımızın çoxəsrlik
zəngin mədəniyyətini böyük sərvət
və iftixar mənbəyi hesab edirdi.

Ulu öndər mədəniyyətimizin bütün
sahələrinə – muzeylərə, kitabxana-
lara, təsviri incəsənətimizə, teatr
və kinoya, musiqi və xalq yaradıcı -
lığına böyük diqqət yetirirdi. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyinin sədri, Azər-
baycan Respublikasının əməkdar
rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva çıxış
edərək bildirmişdir ki, xalqımızın
böyük oğlu Heydər Əliyev təsviri
incəsənətə, rəssamlığa, monumental
heykəltəraşlığa böyük qayğı gös-
tərmiş və bu sahənin gözəl bilicisi
olmuşdur. Ulu öndər qədim diyarı-
mızda bu sənətin inkişafı üçün mü-
hüm işlər görmüşdür. 1971-ci ildə
dahi rəhbərin təşəbbüsü ilə Naxçıvan
Rəssamlar Birliyi yaradılmışdır. Bu
gün muxtar respublikada sənətə və
sənətkara yüksək qiymət verilir ki,
bu da Heydər Əliyev yolunun uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir. 
    Sonra tədbir iştirakçıları sərgi

ilə tanış olmuşlar. Sərgidə 32 rəs-
samın 50-yə yaxın rəsm əsəri nü-
mayiş etdirilir. Azərbaycan Res-
publikasının əməkdar rəssamları
Telman Abdinovun “Sönməyən hə-
yat”, “Zamanın atəşfəşanlığı”, “Bir
millət, iki dövlət”, Ülviyyə Həm-
zəyevanın “Heydər Əliyevin por -
treti”, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının əməkdar rəssamları Səyyad
Bayramovun “Mənalı ömür”, Cavid
İsmayılovun “Müstəqillik yolların-
da”, rəssamlar Rəfael Qədimovun
“Ümidimiz sənədir”, Abbas Yaycı-
lının “Zirvədə”, Həbibə Allahver-
diyevanın “Türk dünyasının ümum-
milli liderləri” kimi tabloları rəs-
samlarımızın ulu öndərin obrazını
yaratmaq baxımından axtarışlarını,
kompozisiya yeniliklərini dolğun-
luğu ilə özündə əks etdirir. 
    Qeyd edək ki, sərgi dekabr ayının
sonunadək davam edəcəkdir. 

Xəbərlər şöbəsi

Ümummilli liderə həsr olunmuş rəsm sərgisi


