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    Sentyabrın 16-da Dəmirçi kənd tam orta
məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
    Açılış mərasimində çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamına əsasən, hər il sen -
tyabrın 15-də ölkəmizdə yeni tədris ilinin
başlandığını və Bilik Gününün qeyd edildiyini
bildirmiş, bu münasibətlə ümumtəhsil mək-
təblərinin şagirdlərini, ali və orta ixtisas
məktəblərinin tələbələrini, Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin kursantlarını, bütün pe-
daqoji kollektivləri və valideynləri təbrik
edərək demişdir: “Muxtar respublikamızda
yeni tədris ilində yeni təhsil müəssisələrinin
istifadəyə verilməsinin özünəməxsus ənənəsi
formalaşmışdır. Bu gün Şərur rayonundakı
Dəmirçi kənd tam orta məktəbinin yeni
binası şagird və müəllimlərin istifadəsinə
verilir. 1026 şagird yerlik məktəb binasında
təhsilin ən müasir standartlara uyğun şəkildə

qurulması üçün nümunəvi şərait yaradılmış,
müasir informasiya sistemləri, elektron löv-
hələr quraşdırılmış, sinif otaqları, fənn la-
boratoriyaları yaradılmışdır. Dəmirçi kənd
məktəbinin təhsil sahəsindəki nailiyyətləri
əsas verir deyək ki, kollektiv yaradılan şə-
raitdən faydalanaraq bu nailiyyətləri daha
da artıracaqdır”.
    Ali Məclisin Sədri məktəbin kollektivini
və kənd sakinlərini yeni məktəb binasının is-
tifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik etmiş,
yeni tədris ilində uğurlar arzulamışdır.
    Ali Məclisin Sədri qeyd etmişdir ki, hər
bir xalqın inkişaf səviyyəsini onun mənsub
olduğu ölkənin təhsil səviyyəsi ilə ölçürlər.
Hələ qədim zamanlardan müdriklər belə de-
yirdilər ki, “inkişaf yalnız təhsil və biliyin
hökmünə tabe etdirildikdə gözəl nəticələr

verə bilər”. Azərbaycanda təhsilin inkişafı,
onun ölkəmizin və xalqımızın mənafeyinə
uyğunlaşdırılması ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimiz
Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində
təhsili himayə etmiş, bu sahənin inkişafını
dövlətin əsas vəzifəsi hesab etmişdir. Ümum-
milli liderimizin rəhbərliyi ilə hazırlanan
müstəqil Azərbaycanın təhsil strategiyası
bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilən “iqtisadi po-
tensialın insan kapitalı potensialına çevril-
məsi” prinsipi, eləcə də dünyanın yeni real-
lıqları nəzərə alınaraq davam və inkişaf
etdirilir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Muxtar res-
publikamızda da təhsilin inkişafı prioritet
vəzifələr sırasındadır. Yeni məktəblər tikilərək

və ya əsaslı şəkildə yenidən qurularaq istifa-
dəyə verilir, müəllim və şagirdlər üçün nü-
munəvi şərait yaradılır. Təhsil müəssisələrində
ən müasir informasiya texnologiyaları tətbiq
olunur. Bir sözlə, şagird və tələbələrin zehni
və fiziki inkişafı, bilik və bacarıqlarını artır-
maları üçün lazım olan bütün şərait yaradılır.
Təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, pedaqoji
kollektivlər yaradılanlardan səmərəli istifadə
etməli, təhsilin nəticəli olmasına, öz bəhrəsini
verməsinə çalışmalıdırlar. Bu gün dünya
təhsil sisteminə inteqrasiya, təhsilin məzmun
və formaca yeniləşməsi təhsilimizin qarşısında
duran əsas vəzifədir”.
    “Uşaqların və gənclərin əsl vətəndaş,
yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi hazırlan-
masında təhsilin rolu böyükdür. Bu mənada
məktəbin və müəllimlərin üzərinə mühüm

vəzifələr düşür. Pedaqoji kollektivlər məsu-
liyyətlə və tələbkarlıqla çalışmalı, şagird, kur-
sant və tələbələri yüksək təhsilli vətəndaşlar
kimi yetişdirməlidirlər”, – deyən Ali Məclisin
Sədri bildirmişdir ki, yetişməkdə olan gəncliyi
müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqət ruhunda
böyütmək hər bir ailənin və pedaqoji kollek-
tivin əsas vəzifəsi olmalıdır. Keçirilən dərslərdə
dövlət rəmzlərinə, müstəqilliyimizə, Azər-
baycan xalqının tarixinə, dilinə, adət və ənə-
nələrinə, milli dəyərlərinə hörmət və qayğı
aşılanmalı, gənclər vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə olunmalıdırlar. Məktəblərdə yalnız
fiziki cəhətdən hazırlıqlı və ya bilikli yox,
eyni zamanda Azərbaycan dövləti qarşısında
öz məsuliyyətini dərk edən, Azərbaycançılıq
ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı
düşünən gənclər yetişdirilməlidir.
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev gənc -
lərin, müəllim və valideynlərin təhsil və
tərbiyə ilə bağlı vəzifələrindən danışaraq

deyirdi ki, “Müəllim öyrətməlidir, bilik ver-
məlidir, tərbiyə verməlidir... Məktəbə qədəm
qoyan uşaqlara, ali məktəblərə daxil olan
tələbələrə tövsiyə edirəm ki, bu illərdən,
günlərdən səmərəli istifadə etsinlər, onları
itirməsinlər. Ancaq, təbiidir ki, burada vali-
deynlərin də üzərinə çox böyük vəzifə və
məsuliyyət düşür. Hər bir ailənin, hər bir
valideynin bütün başqa qayğılardan ən böyük
qayğısı öz uşaqlarını Azərbaycanın sağlam,
bilikli, yüksək mənəviyyatlı vətəndaşları kimi
böyütməkdir. Bu gün məktəbə gedən uşaqlar
Azərbaycanın vətəndaşı – yüksək mənada
vətəndaş, yüksək biliyə malik olan vətəndaş,
yüksək əxlaqa malik olan vətəndaş, dövlət-
çiliyə sədaqətli olan vətəndaş, vətənpərvər
olan vətəndaş olmalıdırlar”.

Bilik Günü Dəmirçi kənd tam orta məktəbinin 
yeni binasının açılışı ilə qeyd olunmuşdur

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev demişdir: “Bölgələrin
inkişafı hər bir ölkənin real gücünü göstərir.
Son illərdə Azərbaycanın bölgələrində apa-
rılan işlər bir daha Azərbaycanın qüdrətli

ölkə olduğunu təsdiqləyir. Çünki hər bir
yerdə, hər bir bölgədə inkişaf, quruculuq
işləri gedir”.
    2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət

Proqramı çərçivəsində aparılan quruculuq
işləri nəticəsində Şərur rayonu da müasir
görkəm almışdır. Rayon mərkəzində və kənd -
lərdə tikilən yeni sosial obyektlər insanların
rahatlığının təmin olunmasına mühüm töhfə

verməklə yanaşı, Şərurun simasını da başdan
başa dəyişmişdir.
    Sentyabrın 16-da Şərur rayonunun Dəmirçi
kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə
verilmişdir.

Şərur rayonunun Dəmirçi kəndində yeni sosial 
obyektlər istifadəyə verilmişdir

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2013-cü il 13 sentyabr tarixli Sərəncamı
ilə 2013/2014-cü tədris ilində tələbə qəbulu im-
tahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nə-
ticələr göstərmiş və Azərbaycan Respublikasının
ali məktəblərinə daxil olmuş bir qrup tələbəyə
Prezident təqaüdü verilmişdir. Həmin tələbələr
arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümum-
təhsil məktəblərinin məzunları da vardır:

    Bağırov Mənsur Mahmud oğlu

    Əsgərova Müşfiqə Qasım qızı

    Həbibbəyli Tuncay Həbib oğlu

    İsmayılova Fatma Abdulla qızı

    Qurbanova Surə Urfullah qızı

    Mikayılova Nərmin Oktay qızı

Ardı 2-ci səhifədə

Sentyabrın 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Azərbaycanda prezident seçkilərinin müşahidəsi
üzrə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri tərəfindən təyin edilmiş
xüsusi əlaqələndiricisi, ATƏT-in Parlament Assambleyasındakı
Fransa nümayəndə heyəti rəhbərinin birinci müavini Mişel
Vuazəni və Fransa Milli Assambleyasının Fransa-Azərbaycan
dostluq qrupunun rəhbəri Tierri Marianini qəbul etmişdir.

*    *    *
Sentyabrın 16-da Bakının Yasamal rayonundakı 158

nömrəli tam orta məktəb əsaslı təmir və yenidənqurmadan
sonra istifadəyə verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak etmişlər.
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    Ali Məclisin Sədri ulu öndərimizin müəy-
yənləşdirdiyi vəzifələrin icrasında tədbir işti-
rakçılarına uğurlar arzulamışdır.
    Məktəbin müəllimi Aygün Yusifova çıxış
edərək demişdir ki, günü-gündən inkişaf edən,
çiçəklənən doğma Azərbaycanı, eləcə də Nax-
çıvanı görən hər bir sakin qürur hissi keçirir.
Dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən uğurlu
sosial siyasət vətəndaşlarımız, ziyalılar tərə-
findən təqdir olunur. Bilik Günü ərəfəsində
müasir məktəb binasının istifadəyə verilməsi
yeni tədris ilində müəllim və şagird kollektivinə
ən böyük hədiyyədir. Məktəbdə təhsilin sə-
mərəliliyini artırmaq üçün hər cür imkanlar
yaradılmışdır. Aygün Yusifova göstərilən
dövlət qayğısına əməli işləri ilə cavab verə-
cəklərinə, yaradılan yüksək təhsil şəraitindən
düzgün istifadə edərək vətənpərvər və bilikli
gənclər yetişdirəcəklərinə söz vermişdir.
    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhsil naziri Piri Nağıyev

təhsilə göstərilən diqqət və qay-
ğının ən yüksək səviyyədə oldu-
ğunu bildirərək demişdir ki, son
15 ildə muxtar respublikada
200-ə yaxın məktəb binası tikilmiş
və ya əsaslı şəkildə yenidən
qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Hazırda muxtar respublikada

20 ümumtəhsil məktəb binasında tikinti,
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri davam
etdirilir. Təkcə son 8 ildə muxtar respublikanın
təhsil müəssisələri 1 milyon 754 minə yaxın
dərsliklə təmin olunmuşdur. Məktəblərin in-
formasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ilə təminatına dair dövlət proqramına uyğun
olaraq, hər 15 şagirdə 1 kompüter düşməklə
ümumtəhsil məktəblərinə 3183 kompüter
dəsti verilmiş, bu kompüterlərin 83 faizi in-
ternetə qoşulmuşdur. Muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərində quraşdırılan elek-
tron lövhələrin sayı 500-ə çatdırılmışdır.
Elektron lövhələrdən 117-si, kompüterlərdən
isə 700-ü Şərur rayonunun ümumtəhsil mək-
təblərində quraşdırılmışdır.
    Qeyd olunmuşdur ki, göstərilən belə yüksək
diqqət və qayğı Naxçıvanda ali məktəblərə
qəbul səviyyəsinin ilbəil artmasına səbəb olmuş,
cari ildə ali məktəblərə sənəd verən abituri-
yentlərdən 1676-sı tələbə adını qazanmışdır.

Tələbə adını qazanan məzunlardan 312 nəfəri
500-700 arasında yüksək bal toplamış, onlardan
6 nəfəri Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.
Cari ildə məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirən
şagirdlərdən 15-i qızıl, 9-u isə gümüş medala
layiq görülmüşdür. Piri Nağıyev göstərilən
qayğıya görə muxtar respublikanın təhsil işçiləri
adından minnətdarlıq etmişdir.

    Ali Məclisin Sədri Şərur rayonunun ümum-
təhsil məktəblərində əla qiymətlərlə oxuyan
şagirdlərdən bir qrupuna kompüter dəsti hə-
diyyə etmiş, binanın açılışını bildirən lenti
kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, 3 mərtəbədən ibarət
olan məktəb binasında 4-ü elektron lövhəli
olmaqla, 57 sinif otağı, kimya, biologiya və
fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, 3 kompüter
otağı, müəllimlər otağı, kitabxana, bufet, idman
zalı və açıq idman qurğuları vardır.
    Ali Məclisin Sədri bu il ilk dəfə birinci
sinfə gedənlərin dərs prosesi ilə maraqlan-
mışdır. Bildirilmişdir ki, bu il muxtar res-
publikanın ümumtəhsil məktəblərində 4836
şagird ilk dəfə məktəbə qədəm qoymuşdur.
Dəmirçi kənd tam orta məktəbində isə bu
tədris ilində 48 şagird birinci sinfə qəbul
olunmuşdur.
    Kimya, biologiya və fizika laboratoriya-
larında lazımi şərait yaradılmışdır. Xüsusi

cihaz və alətlər dəsti ilə təchiz olunmuş labo-
ratoriyalarda şagirdlər müxtəlif təcrübələr apara
biləcəklər. Məktəbin kitabxanasında da hər
cür şərait yaradılmış, 20 minə yaxın kitab
müəllim və şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir.
Kompüter otaqlarında 57 kompüter vardır.
Kompüterlərin hər birinə xüsusi tədris pro -
qramları yüklənmiş və internetə qoşulmuşdur.

Hərbi kabinəyə baxış zamanı qeyd
olunmuşdur ki, rayonda hərbi təhsilə
marağın artırılması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür. Bunun nəticəsində
bu il Şərur rayonundan Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyə qəbul olan şagird-
lərin sayı artmış, 54 şagird Hərbi Liseyə
qəbul olunmuşdur ki, onlardan da 5-i
Dəmirçi kənd tam orta məktəbinin ye-
tirməsidir. Şagirdlərin istifadəsinə verilən
hərbi kabinə hərbi hazırlıq dərslərinin
bundan sonra daha yüksək səviyyədə
tədrisinə imkan verəcəkdir.

Məktəbin idman zalında müxtəlif
idman növləri ilə məşğul olmaq üçün
lazımi şərait yaradılmış, açıq idman
qurğuları quraşdırılmışdır.

Məktəbin müəllimləri ilə görüşən
Ali Məclisin Sədri qeyd etmişdir ki,
son 10 ildə ölkəmizdə, eləcə də muxtar
respublikamızda təhsilin inkişafına hər-
tərəfli qayğı göstərilir. Bu dövrdə təhsil

müəssisələrinin maddi-texniki bazasının güc-
ləndirilməsi, tədrisin səviyyəsinin yüksəldil-
məsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Dəmirçi
kənd tam orta məktəbində də tədrisin yüksək
səviyyədə qurulmasının nəticəsində hər il ali
məktəblərə qəbul imtahanlarında uğurlu nə-
ticələr qazanılır. 2012-2013-cü tədris ilində
məktəbi bitirən məzunlardan 14-ü ali mək-
təblərə, 3-ü isə orta ixtisas məktəblərinə qəbul
olunmuşdur. Bu da məktəbin pedaqoji kol-
lektivinin səyi nəticəsində mümkün olmuşdur.
Kollektiv yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
etməli, üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə
yerinə yetirməlidir. Yaradılan şəraitə görə
minnətdarlıq edən müəllimlər demişlər ki,
göstərilən yüksək diqqət və qayğıya öz əməli
işləri ilə cavab verəcək, intellektli və vətən-
pərvər gənclər yetişdirilməsində səylərini
artıracaqlar.
    Məktəbin həyətində abadlıq işləri aparılmış,
ağac və gül kolları əkilmişdir.

    Muxtar respublikada aparılan quruculuq
işləri zamanı yeni kənd mərkəzlərinin tikin-
tisinə xüsusi diqqət yetirilir. Son 10 ildə
muxtar respublikada 82 kənd mərkəzi istifa-
dəyə verilmişdir.
    Sentyabrın 16-da Dəmirçidə yeni kənd
mərkəzinin açılışı olmuşdur.
    Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
İbrahim Hənifəzadə bildirmişdir ki, aparılan
quruculuq işləri nəticəsində kəndin yolları
abadlaşmış, yeni məktəb binası, kənd və
xidmət mərkəzləri tikilərək sakinlərin istifa-
dəsinə verilmişdir. Yaradılan şərait sakinlərin
rahatlığının təmin olunmasına imkan verir.
İnsanların yaşayış səviyyəsi yüksəlir. Bu gün
Dəmirçidə kənd təsərrüfatının inkişafı isti-
qamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Təkcə bu il kənddən olan torpaq mülkiyyət-
çilərinə və sahibkarlara 20 min manata yaxın
güzəştli kredit verilmişdir. Bütün bunlar Də-

mirçinin sosial-iqtisadi inkişafına, sakinlərin
maddi-rifah halının yaxşılaşmasına mühüm
töhfədir. İbrahim Hənifəzadə göstərilən dövlət
qayğısına görə kənd sakinləri adından min-
nətdarlıq etmişdir.
    Ali Məclisin Sədri Dəmirçi kəndində
kompleks tikinti-quruculuq işlərinin aparıl-

dığını, kəndin muxtar respublikanın abad
yaşayış məntəqələri sırasına daxil olduğunu
bildirmiş, bu münasibətlə sakinləri təbrik
edərək demişdir: “Dəmirçi muxtar respubli-
kanın böyük kənd yaşayış məntəqələrindən
biridir. 6 mindən artıq əhalinin yaşadığı
kənddə dövlət qurumlarının fəaliyyəti təmin

edilmişdir. Bu gün isə dövlət qurumlarının
fəaliyyətinin təşkili üçün daha müasir şərait
yaradılmış, istifadəyə verilən kənd mərkəzində
idarəetmə strukturlarının fəaliyyəti güclən-
dirilmişdir. Eyni zamanda yaradılan şərait
sakinlərin müraciətlərinin də vaxtlı-vaxtında
həll olunmasına imkan verəcəkdir”.

    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Muxtar res-
publikanın digər kənd yaşayış məntəqələri
kimi Dəmirçi kəndinə də hərtərəfli dövlət
qayğısı göstərilir. Bu gün istifadəyə verilən
məktəb binası kənddə uşaqların yaxşı təhsil
almasına, həkim ambulatoriyası sakinlərin
sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunmasına,
kənd mərkəzi idarəetmənin vahid mərkəzdən
təşkilinə, xidmət mərkəzi isə insanların gündə -
lik məişət tələbatının ödənilməsində mühüm
rol oynayacaqdır. Kənd sakinlərinin 914
nəfəri dövlətdən təqaüd, əməkhaqqı və müa-
vinət formasında vəsait alırlar. Həmçinin
kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin in-
kişafı məqsədilə sakinlərə dövlət tərəfindən
güzəştli kreditlər verilir. Bütün bunlar isə
sakinlərin məskunlaşmasına, onların rifah
halının yüksəldilməsinə və məşğulluğun
təmin edilməsinə şərait yaradır”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bu gün ölkə -

mizdə həyata keçirilən siyasi xətt bütün sahə-
lərdə uğurlu inkişafa səbəb olmuşdur. Göstə-
rilən dövlət qayğısı nəticəsində hər bir Azər-
baycan vətəndaşının yaşayışı yüksək səviyyədə
təmin edilmişdir. Bütün bunlar ölkəmizdə
mövcud olan dövlət-xalq birliyinin nəticəsidir.

Dəmirçidə yeni kənd mərkəzi inşa edilmişdir

Ardı 3-cü səhifədə
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Dəmirçi kənd sakinləri də qurulanları və ya-
radılanları qorumalı, bundan sonra da kəndin
abadlaşmasında, kənd təsərrüfatının inkişa-
fında, yaşıllıqların artırılmasında fəal iştirak
etməlidirlər”.
    Ali Məclisin Sədri bu işlərin uğurla həyata
keçiriləcəyinə əminliyini bildirmiş, açılışı
bildirən lenti kəsmişdir.
    İki mərtəbədən ibarət olan kənd mər-
kəzində inzibati ərazi dairəsi üzrə nüma -

yəndəlik, rabitə evi, polis və baytarlıq
mən təqələri, kitabxana, Yeni Azərbaycan
Partiyası ərazi ilk təşkilatı, bələdiyyə,
kənd mədəniyyət evi və 70 yerlik zal yer -
lə  şir. Mərkəzdə yerləşən iş otaqları zəruri
me bel dəstləri və avadanlıqlarla təchiz
olunmuşdur.
    Kənd mərkəzindəki rabitə evində 320
abonentə xidmət göstərən 512 nömrəlik yeni
ATS quraşdırılmış, poçt bölməsi yaradılmışdır.

8329 kitab fonduna malik olan kitabxana da
ən müasir tələblər səviyyəsindədir. Baxış
zamanı qeyd olunmuşdur ki, kənd kitabxa-
nalarının fəaliyyətinin yüksəldilməsinə xüsusi
diqqət yetirilməli, oxucular kitabxanalara
cəlb edilməli, onların mütaliə maraqları ar-
tırılmalı, kitabxana-oxucu əlaqələri səmərəli
qurulmalıdır.
    Binada kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndəlik və bələdiyyə üçün də yüksək

iş şəraiti yaradılmışdır. Yeni Azərbaycan
Partiyası ərazi ilk təşkilatı üçün də kənd
mərkəzində otaq ayrılmışdır. Hazırda ərazi
ilk təşkilatının 328 üzvü vardır. Onlardan
127-si gənclər, 52-si isə qadınlardır.
    Kənd mərkəzində baytarlıq məntəqəsi
üçün müvafiq dərman preparatları və lazımi
avadanlıqlarla təchiz olunmuş iş otağı ayrıl-
mışdır. Binada polis sahə məntəqəsinin əmək-
daşları üçün də iş otaqları vardır.

    Muxtar respublikamızda səhiyyə isla-
hatlarının mühüm istiqaməti olan tibb müəs-
sisələri şəbəkəsinin və strukturunun tək-
milləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Son 10 ildə muxtar respublikada, ümumi-
likdə, 134 səhiyyə obyekti tikilmiş, 41 sə-
hiyyə obyekti isə yenidən qurulmuş və ya
əsaslı təmir olunmuşdur. Dəmirçi kənd hə-
kim ambulatoriyası üçün yeni binanın ti-
kilməsi də bu sahədə həyata keçirilən təd-
birlərin davamıdır.
    Sentyabrın 16-da Dəmirçi kənd həkim
ambulatoriyasının açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Dəmirçi
kənd həkim ambulatoriyasının müasir tə-
ləblər səviyyəsində qurulduğunu bildirərək

demişdir: “Həkim ambulatoriyasının əsas
fəaliyyət istiqaməti kənddə insanların sağ-
lamlığının təmin olunmasından və ilkin
tibbi yardımın təşkilindən ibarətdir. Yaşayış
məntəqələrində tibbi xidmətin təşkili, ilk
növbədə, gigiyenik qaydalara əməl olunması
ilə həyata keçirilməlidir. Çünki insan sağ-
lamlığında gigiyenik qaydaların gözlənilməsi
vacib şərtdir. Bununla yanaşı, tibb işçiləri
hamilə qadınlara patronaj xidmətinin və
uşaqlar arasında peyvənd işinin təşkili,
əhali arasında maarifləndirmə tədbirlərinin
aparılmasını diqqət mərkəzində saxlamalı-
dırlar. Son illər muxtar respublikada həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində əraziyə uyğun
yerli xəstəliklərin qarşısı alınmışdır. Artıq
muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində

insanları narahat edəcək ciddi xəstəliklər
qeydə alınmır”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bütün bun-
ların həyata keçirilməsi üçün yerlərdə səhiyyə
işi düzgün təşkil olunmalıdır. Dəmirçi kənd
həkim ambulatoriyasında yaradılan şərait
bu işlərin həyata keçirilməsinə imkan verə-
cəkdir. Əhalinin sayına uyğun olaraq yara-
dılan ambulatoriyada müvafiq ştatlar da ay-
rılmışdır. Bu da sakinlərə göstərilən tibbi
xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan
verəcəkdir”.
    Ali Məclisin Sədri bu işlərin həyata keçi-
rilməsində kollektivə uğurlar arzulamış, açılışı
bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, kəndlərdə apa-
rılan kompleks quruculuq işləri zamanı

yeni tibb ocaqlarının tikilməsi və müasir
avadanlıqlarla təminat, ilk növbədə, bir
məqsədə – kənd sakinlərinin sağlamlığının
qorunmasına xidmət edir. Dövlətimizin in-
sanların sağlamlığının qorunmasına gös-
tərdiyi yüksək qayğının nəticəsi olaraq, hə-
kim ambulatoriyasında yüksək şərait yara-
dılmışdır. İki mərtəbədən ibarət olan binada
stomatoloq üçün kabinə, palata, doğuş,
peyvənd, aptek, ginekoloq və manipulyasiya
otaqları yerləşir.
    Həkim ambulatoriyası lazımi tibbi ava-
danlıqlar və dərman vasitələri ilə təmin olun-
muşdur. Haliyədə ambulatoriyada 15 tibb
işçisi sakinlərə xidmət göstərir.
    Binada istilik sistemi quraşdırılmış, həyətdə
abadlıq işləri aparılmışdır.

Dəmirçidə səhiyyə xidmətinin səviyyəsi yüksəlir

    Sentyabrın 16-da Dəmirçi kəndində yeni
xidmət mərkəzinin açılışı olmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən lenti
kəsmişdir.
    Bildirilmişdir ki, Dəmirçi kənd xidmət
mərkəzində 2 bərbərxana, 2 qadın gözəllik
salonu, dərzi sexi, ət satışı yeri, ərzaq, sənaye
və təsərrüfat malları olmaqla, 3 mağaza fəa-
liyyət göstərir. Mərkəzdə 9 nəfər işlə təmin
olunmuşdur.
    Xidmət mərkəzində muxtar respublikada
istehsal olunan məhsulların satışına üstünlük
verilir. Bu da insanların keyfiyyətli sənaye
və ərzaq məhsulları ilə təminatında mühüm
rol oynayır.
     Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzi ilə tanış-
lıqdan sonra kənd sakinləri ilə görüşmüşdür.
    Kənd sakini Rəşid Əsədov qeyd etmişdir
ki, bu gün muxtar respublikada bütün sa-
hələrdəki inkişafın məqsədi insan amilindən,
onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sından ibarətdir. Son on ildə ölkəmizdə,
eləcə də muxtar respublikada həyata keçirilən
tədbirlər ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
xəttinə sədaqətin nəticəsidir. Dəmirçi kən-
dində aparılan kompleks quruculuq işləri
kənd sakinlərini daha da ruhlandırır. Hər

bir sakin qarşıdan gələn prezident seçkilə-
rində ümummilli liderimizin siyasi xəttini
dəstəkləyəcəkdir.
    Ali Məclisin Sədri ölkəmizdə həyata ke-
çirilən uğurlu sosial-iqtisadi islahatların re-
gionların inkişafına, insanların rifah halının
yaxşılaşdırılmasına xidmət etdiyini bildirərək

demişdir: “Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xəttin
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərə-
findən uğurla davam etdirilməsi Azərbay-
canın siyasi və iqtisadi qüdrətini getdikcə
artırır. Bu gün Dəmirçi kəndində istifadəyə
verilən yeni sosial obyektlər də bu siyasətin

davamıdır. Çünki inkişaf kəndlərdən başlanır.
Muxtar respublikamızda kəndlərin kompleks
inkişafı, insanların rahatlığının təmin edil-
məsi diqqət mərkəzindədir”. 
    Ali Məclisin Sədri bu sahədə həyata ke-
çirilən tədbirlərin bundan sonra da davam
etdiriləcəyini bildirmiş, sakinlərə xoş günlər
və firavan həyat arzulamışdır.
    Sonda xatirə şəkli çəkdirilmişdir.

*   *   *
    Bu il Dəmirçi kəndində yeni sosial ob-
yektlərin tikintisi ilə yanaşı, bir sıra abadlıq
işləri də aparılmış, Dəmirçi kəndindən Kə-
rimbəyli kəndinədək olan 2700 metr yol
təmir olunmuş, kənddaxili 700 metr yola
asfalt örtük salınmışdır. Kənddə 2100 metr
yeraltı, 15000 metrdən artıq isə yerüstü
kabellər çəkilmiş, 3000 metrlik elektrik
xətti yenilənmişdir. Aparılan abadlıq işləri
zamanı suvarma və içməli su təminatı da
diqqət mərkəzində saxlanılmış, 800 metr
içməli su xətti təmir edilmiş və bərpa olun-
muş kəhrizdən kəndə 815 metr uzunluğunda
su xətti çəkilmiş, bulaq-abidə kompleksi
yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Dəmirçidə yeni xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir
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    Naxçıvan Hava Limanında gördüyüm
bir mənzərə bu qeydlərə təkan verdi, nələrisə
yadıma saldı. Ayağı şikəst cavan oğlanı
xüsusi qurğulu maşına qoydular, həmin ma-
şın təyyarəyə yaxınlaşıb cavanı ora təhvil
verdi. Cavanın üzündə təbəssüm vardı. Ona
göstərilən qayğıdan çaşmış və şikəstliyini
unutmuşdu. Mən bu cür mənzərəni xarici
aeroportlarda görmüşdüm və şikəstlərə ya-
radılan şəraitə paxıllığım tutmuşdu. “Bizdə
niyə belə olmasın?” – deyə ürəyimdə dəfələrlə
düşünmüşdüm. Və oldu da. İndi Azərbaycan
və onun bir parçası olan Naxçıvan gözlərimiz
önündə tikilir, canlanır, abadlaşır.
    İlk dəfə Naxçıvana 1996-cı ilin avqustunda
getmişdim. “Azadlıq” radiosunun müxbiri
kimi eks-prezident Əbülfəz Elçibəydən mü-
sahibə almağa. Qayıdandan sonra “Barı Nax-
çıvan, yoxsa Naxçıvan barı” adlı yazı da yaz-
mışdım. Təxminən belə: Naxçıvandan Bakıya
bilet almaq hələ uçmaq demək deyil. Bileti
qeydiyyatdan keçirmək də uçmaq deyil. Təy-
yarəyə oturmaq da uçmaq deyil. Şəhərin hava
limanı bərbad gündəydi. Təyyarəyə minmək
üçün minbir əzaba qatlaşmalıydın. 
     Məqaləyə reaksiya müsbət oldu. Aeroport
işçiləri cəzalandırıldı, yenilərilə əvəz olundu.
İndi o günlər geridə qalıb. Naxçıvan Hava Li-
manı çox müasirləşib, çağdaş tələblərə cavab
verir. Uçduğumuz təyyarə təptəzəydi. AZAL-a
təşəkkürlər. Hələ bir neçə il öncə Türkiyəyə,
Qarsda konsulluğumuzun açılışına gedəndə,
2009-cu ildə Naxçıvanın 85 illiyinə dəvət olu-
nanda da şəhərin geniş, təmiz küçələri məni
sevindirmişdi. İndi də eləcə. Bura bir az Yeni
Aşqabada oxşayır. Yol xidmətçiləri hər səhər
və axşam küçələri təmizləyir, maşınlar yolları
sulayır. Yolda bir çöpə də rast gəlməzsən.
1999-cu ildə Fransaya, Strasburqa gedəndə
meşələrə, yollara baxıb köks ötürmüşdüm.
Sanki meşədəki ağacların yarpaqları tökülmürdü,
yollarda maşınlar yox, tozsoranlar və süpürgələr
hərəkət edirdi. Bu qədər təmiz yol olmaz ki…
“Bizdə niyə olmasın?” – deyə düşünmüşdüm. 
    Və oldu da. Hər şənbə günü Naxçıvanda
iməcilikdir. Əli bel tutan dövlət qulluqçuları,
müəllimlər öz küçə və qapısını təmizləyirlər.
Burada hər bir işçi mənsub olduğu idarənin
bağçası ilə fəxr edir. Niyə də etməsin ki…
Hər tərəf yaşıllıq və gül-çiçək. Yeri gəlmişkən,
İsrailin suvarma təcrübəsi Naxçıvanda da
tətbiq olunub. Boz çöllüklə uzanan yolların
kənarında ağaclar əkilib. Damcı üsulu ilə su-
varılır. Bir az keçməz ki, boz çöllüklərdən

əsər-əlamət qalmaz. Şənbə günləri ağacların
dibi yumşaldılır, sulanır. Düzdür, bu iməciliklər
adamların istirahətindən kəsilir, amma yaxşı,
abad ölkədə yaşamaq istəyirsənsə, hər əzaba
qatlaşmalısan. Bu ölkə sizin özünüzçün qurulur.
İş olan yerdə isə, necə deyərlər, əyər-əskik
də olacaq. Qorxulusu ətalətdir. 
    Vətən işgüzarların çiynində ucalır. Naxçı-
vanlı dostlarım hər şeyin – ərzaqdan tutmuş
sementə qədər muxtar respublikada istehsal
olunduğunu deyir və açıq-aşkar qürurlanırlar.
Naxçıvan dağları rəngbərəngdir. Kərpici daha
İrandan almırlar. Hər rəngdə kərpic istehsal
edirlər, rəng qatmağa ehtiyac da yoxdur. Xeyir
Vətənə və onun insanlarına qalır. Belə bir
münasibəti İsraildə gördüm. Onlar vətənlərilə
açıq-aşkar fəxr edirdilər. Vətənlə fəxr etməsən,
yağılar onu əlindən alacaq. Bu müsibətləri
başımız çox çəkib. Azərbaycanın basılmaz
qalalarından sayılan Naxçıvan öz dağları və
insanları kimi məğrurdur. Vətən öz vətən-
daşlarına oxşayır. Çünki Vətən anadır; Oğulsa
valideynə bənzəməlidir. Müəllim və şagirdlərin
öz formaları var. Aralıdan tanımaq olur: ağ
kofta (köynək) və qara yubka (şalvar). Dövlət
məmurusansa, ona da uyğun geyinməlisən.
Azad həyat istəyirsən, onda dövlət işinlə vi-
dalaş. Uşaqlar örnəklərlə böyüyürlər. Burda
maşınlar təkəm-seyrəkdir. Çünki hamı iş ba-
şındadır. Maşın siqnalı eşitməzsən. İlk dəfə
Londonda bunun şahidi oldum. Şəhərə girişdə
tıxac olsa da, o qədər maşından biri siqnal
vermirdi. Sanki onların siqnallarını çıxarmış-
dılar. Onda da paxıllığım tutmuşdu. “Bizdə
niyə belə olmasın?” – deyə düşünmüşdüm.
Oldu da. Ən azı Naxçıvanda belədir.
    Bakının Vasif Talıbovu çatışmır. Siqnal
əlindən yatmaq olmur. Yeri gəlmişkən, mən
bu barədə cənab nazir Ziya Məmmədova yazıb
narazılığımı bildirmişəm. Mənasız bir təsəlli
kağızı göndəriblər. Guya düzələcək və guya
Nəqliyyat Nazirliyi bu işlə məşğuldur. Bəs nə
oldu? “Vozduşka”lar öncə pəncərələri, sonra
adamın qulağını deşir, əsəblərini cırmaqlayır.
Bu cür siqnallardan heç Tayqa meşələrində də
istifadə eləmirlər. Minlərlə adam bundan əziyyət
çəkir. Mənə elə gəlir ki, Bakıda maşınların
siqnallarını çıxarmaq lazımdır. Bura cəngəllik
yox, böyük bir ölkənin paytaxtıdır. Taksilər
Bakıdakı kimi adamın qolundan tutub az qala

maşına soxmur. Taksi sürücülərinin öz forması
var: harda olursa-olsun, lap ucqar dağ kəndində.
Belə mənzərəni Avropada görmüşdüm. “Bizdə
niyə olmasın?” – demişdim. Oldu da. Nəysə,
gileydənsə xoşladıqlarımızdan yazaq. Mən
Naxçıvanı Quzey Kiprə bənzətdim: öz landşaftı
və relyefinə görə. Türklər Kipri “yavru vətən”
sayırlar. Naxçıvan da bizim yavru vətənimizdir.
Sərhədlərimizdən aralı düşdüyünə görə. Bir
zamanlar blokada həyatı keçirən, saatlarla
işığa, suya, qaza həsrət qalan Naxçıvan Muxtar
Respublikası indi Arpaçayın hesabına özü
enerji istehsal edir, hətta qonşu Türkiyəyə də
satır. Burda ən uzaq dağ kəndi də qazlaşdırılıb. 
     Bu torpaq böyük Vətənimizə möhtəşəm si-
malar bəxş edib. Siyasətçilərdən tutmuş yazıçılara
qədər. Ad çəksəm, uzun bir siyahı alınar. Təkcə
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, siyasət
nəhəngi Heydər Əliyevin və nəsrin sütunlarından
biri Cəlil Məmmədquluzadənin adını çəksəm,
yetərlidir. Vətən siyahı ilə yox, qeyrətli oğulları
və zənginliklərilə öyünməlidir və öyünür də.
“Haçadağ” Naxçıvanın yolgöstərəni (mayakı),
Möminə xatın türbəsi pasportudur. Nuhun mə-
bədini görmüşdüm. Arzum Əshabi-Kəhfi ziyarət
eləmək idi. İstəyimə çatdım da. Möhtəşəm zi-
yarətgahdır. Səliqə-sahman, təmizlik. Adamın
ürəyi açılır. Ziyarətgahın girişindəki lövhədə
“Quran”dan ayələr yazılıb. Bəzən adamlara
adi mətləbləri müqəddəs sözlərlə başa salmaq
lazımdır. Çünki belə asan olur. Duzdağ tamam
başqa bir əfsanədir. Əziz bir yaxınım Duzdağda
müalicə olunurdu. Öncələr oranı görmüşdüm,
amma bu dəfə yaxından tanıyası oldum. Sovetlər
dövrünün ən yaxşı ənənələri burda qorunur:
təmizlik, səliqə-sahman, həkim intizamı. Və-
tənimizin və dünyanın müxtəlif guşələrindən
bura şəfa tapmaq üçün gəlirlər və tapırlar da. 
    Ordubadı ziyarət eləməmək günah olardı.
Tarixdən əsl müsəlmanların yaşadığı bölgə
kimi tanınan Ordubad öz qədimliyilə seçilir.
Hələ “Şah Abbas” romanını yazarkən bu böl-
gənin tarixinə vurulmuşdum. Şah Abbasın
baş vəziri Hətəm xan bir zamanlar burda
abad işlərlə ad çıxarıb. Ordubad Cümə məscidi
bir neçə dəfə təmir olunub yenidən qurulsa
da, Şah Abbasın məşhur fərmanı yenə də lap
başda qoyulub, divara hörülüb. Bu fərmanla
o, Ordubad əhalisini əsl şiə olduğuna, dövlət
və Vətən yolunda göstərdiyi şücaətə görə

bütün növ vergilərdən azad edib. Akademik
Yusif Məmmədəliyevin ev-muzeyində olduq,
bura yenidən təmir olunur, Azərbaycan tarixi
romançılığının banisi Məmməd Səid Ordu-
badinin muzeyinə də baş çəkdik, amma iş
vaxtı qurtardığından oranı gəzə bilmədik. Or-
dubadda təmirə ehtiyacı olan qədim binalar
çoxdur. Mənə izah elədilər ki, şəhərin küçələri
dar olduğundan burada təmir-bərpa işləri
aparmaq çətindir, amma belə bir niyyət var.
    Dostlar sağ olsunlar. Həmin günlər qayğı-
larını bizdən əsirgəmədilər. Yeri gəlmişkən,
Naxçıvan Yazıçılar Birliyi üçün gözəl şərait
yaradılıb. Şəhərin mərkəzində yerləşən binada
səkkiz otaq verilib. Öncələr iki otaqda yerləşən
Naxçıvan Yazarlar Birliyi indi azadlığa çıxıb:
öz iclas zalları, kitabxanaları, kabinetləri,
gənclər otağı. 
    ...Gümüş gölün ətrafını dolandıq, burada
salınmış yaşıllıq zolaqları ilə tanış olduq.
“Gümüş göl əfsanəsi” filmi burada çəkilib.
Şərur münbit torpağı ilə seçilir, muxtar res-
publikanı ət məhsulları və meyvə ilə təmin
etmək gücündədir. Naxçıvanın rəngbərəng
farel balıqları dillər əzbəridir. Burada balıqçılıq
sürətlə inkişaf edir. Möhtəşəm və qədim Araz
qürub edən Günəşin şəfəqləri altında bərq
vurur, sanki bəyaz bir karvan harasa köç edir.
Naxçıvanlıların qonaqpərvərliyi hər addımda
özünü göstərir. Bizi hər şeyə qonaq etdilər –
yeyib-içməkdən tutmuş bolluca söhbətə qə-
dər… Muxtar ölkədə olarkən burada yetişib
boya-başa çatmış naxçıvanlı dostların bəzilərilə
telefonla hal-əhval tutduq, hamısı öz köməyini
təklif elədi. Sağ olsunlar…
    Bakıya döndükdən sonra təsadüfən bir ta-
nışımı gördüm. Mərhum şair Polad İlyasın
adını daşıyan 13 yaşlı nəvəsi öz xəstəliyi və
ailəsinin problemlərilə bağlı Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbova müraciət edib və ondan dəstək alıb.
“Çox adama müraciət elədik, amma ən ciddi
reaksiyanı Talıbov verdi”, – deyə tanışım
toxtaqcasına dedi, sanki bütün problemləri
həll olunmuşdu.
    Hə, indi yadıma düşdü. Naxçıvan aero-
portundakı şikəst oğlanın üzündəki təbəssüm
həm də minnətdarlıq əlamətiydi: böyük Və-
tənimiz Azərbaycana, yavru Vətənimiz Nax-
çıvana və Azərbaycan Hava Yollarına…

Elçin HüsEyNbəyli
Bakı-Naxçıvan-Bakı
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TURAL SƏFƏROV

    Sentyabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcək
prezident seçkilərini müşahidə etməyə gələn missiyasının muxtar respublikada fəaliyyət
göstərəcək müşahidəçiləri Olena Qreçcanyuk və Vida Koren Holmu qəbul etmişdir.

    Qonaqları səmimiyyətlə salamlayan Ali Məclisin Sədri qarşıdan gələn prezident seç-
kilərinin ölkəmizin həyatında mühüm tarixi hadisə olduğunu bildirmiş, ATƏT-in prezident
seçkilərinin müşahidə missiyasının fəaliyyətinin vacibliyini qeyd etmişdir. Muxtar res-
publikada beynəlxalq müşahidəçilərin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şəraitin yaradılacağını
bildirən Ali Məclisin Sədri qonaqlara missiyalarında uğurlar arzulamışdır.

    Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən Olena Qreçcanyuk və Vida Koren Holm bil-
dirmişlər ki, fəaliyyətləri dövründə muxtar respublikada seçki kampaniyasını, seçki
qanunvericiliyinin icrasını, eləcə də səsvermə prosesini yaxından izləyəcəklər.

    Görüşdə beynəlxalq müşahidəçilərin fəaliyyətinin təşkili və qarşıda duran vəzifələr
barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq muxtar respublikanın 
şəhər və rayonlarında müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlər barədə

məlumat

S/N Şəhər,
rayon

Şəhər və rayonlarda müəyyən edilmiş yerlərin adı

Açıq Qapalı

1 Naxçıvan şəhəri

2 Şərur rayonu Şərur şəhər stadionu

3 Babək rayonu Babək rayon stadionu

4 Culfa rayonu Culfa şəhər stadionu

5 Ordubad rayonu Ordubad şəhər stadionu

6 Şahbuz rayonu Şahbuz şəhər stadionu

7 Kəngərli rayonu Kəngərli rayon stadionu

8 Sədərək rayonu Heydərabad qəsəbə stadionu

Naxçıvan şəhər stadionu Naxçıvan şəhərindəki Olimpiya İdman Kompleksi

Şərur Rayon Mədəniyyət Evi

Babək Rayon Mədəniyyət Evi

Culfa Rayon Mədəniyyət Evi

Ordubad Rayon Mədəniyyət Evi

Şahbuz şəhər “Araz” kinoteatrı

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Evi

Sədərək Rayon Mədəniyyət Evi


