
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 23-də Avropa Milli Kitabxanaları
Konfransının prezidenti Bruno Rasineni və Avrasiya Kitabxanalar Assambleyasının vitse-prezidenti
Qulisa Balabekovanı qəbul etmişdir.

Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının növbəti toplantısının Azərbaycanda keçirilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayan dövlətimizin başçısı tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən nüma-
yəndələrin iştirakının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev konfransda müzakirə olunacaq
məsələlərin kitabxana işinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı qonaqların ölkəmizə bu səfərinin Azərbaycan
ilə yaxından tanış olmaq üçün yaxşı imkan yaradacağına ümidvar olduğunu bildirdi.

Ölkəmizə ilk səfərlərindən məmnunluğunu bildirən Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının
prezidenti Bruno Rasine Bakının mərkəzində Azərbaycan Milli Kitabxanasının binasının onlarda dərin
təəssürat yaratdığını dedi. III Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılış mərasimində və
Azərbaycan Milli Kitabxanasının 90 illik yubiley tədbirində iştirak edəcəklərini vurğulayan qonaq
Avropa Milli Kitabxanaları Konfransının növbəti toplantısının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini
qeyd etdi.
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   Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında əhaliyə yüksəkkeyfiyyətli
məhsullar təklif olunmaqla nü-
munəvi xidmət etmək imkanlarına
malik müasir ticarət mərkəzləri
tikilib istifadəyə verilir. Belə müəs-
sisələrdən biri də “Cahan” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
Naxçıvan şəhərindəki Ə.Əliyev
küçəsində fəaliyyət göstərən
“Cahan” Ticarət Mərkəzidir. 
    Ticarət kompleksinin ikimərtəbəli
əsas binasında və kompleksə daxil
olan tikililərdə 228 standart ölçüyə
malik ticarət obyekti və kənd tə-
sərrüfatı məhsulları bazarı fəaliyyət
göstərir.  
    “Cahan” Ticarət Mərkəzi fəa-
liyyətə başladığı dövrdən ötən
müddət ərzində ticarət mərkəzinə
istər alıcı, istərsə də satıcı qismində
müraciət edənlərin sayı qat-qat
artmış, kompleksin yenidən qu-
rulması və yeni korpusun inşa
olunması zərurəti yaranmışdır. Di-
gər sahibkarlıq subyektləri kimi,
“Cahan” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyəti də göstərilən dövlət qay-
ğısından bəhrələnmiş, təqdim olun-
muş layihəyə uyğun Sahibkarlığa
Kömək Fondundan dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilmişdir. Cari ilin
aprel ayından kompleksin ərazi-
sində 8750 kvadratmetr torpaq sa-
həsi ayrılmış, 350 mağazanın və

digər xidmət sahələrinin fəaliyyət
göstərəcəyi ikimərtəbəli yeni kor-
pusun inşasına, cari ilin iyun ayın-
dan isə “Cahan” Ticarət Mərkəzi-
nin əsas binasında yenidənqurma
işlərinə başlanılmışdır. 
    İnşaat işlərinin vaxtında və key-
fiyyətli aparılması üçün obyektə
“Cahan” İnşaat Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyətinin təcrübəli inşa-
atçıları və müasir maşın-mexa-
nizmləri cəlb olunmuşdur. Yeni
korpusda dəmir konstruksiya və
hörgü işləri vaxtında başa çatdı-
rılmış, ayrı-ayrı mağazalara avto-
matik qapılar quraşdırılmışdır.
Həmçinin yeni korpus və ayrı-ayrı
mağazalar müasir isitmə, soyutma
və havalandırma sistemi ilə təmin
edilmiş, hər bir mağazaya telefon
xətti çəkilmiş, POS-terminallardan
istifadə üçün əlverişli şərait yara-
dılmışdır. Hər bir sahibkara və ti-
carət mərkəzinin xidmətindən is-
tifadə edən vətəndaşlara şifrəsiz
internetdən istifadə etmək imkanı
yaradılmışdır. Ayrı-ayrı mağaza-
larda satışa çıxarılan müxtəlif çe-
şiddə malların reklamını və ticarət
mərkəzinin xidmətindən istifadə
edən vətəndaşların məlumatlandı-
rılmasını təmin etmək məqsədilə
ticarət kompleksində ayrı-ayrı yer-
lərdə monitorlar quraşdırılacaqdır.
Bundan başqa, ticarət mərkəzinin

əsas binasının fasad hissəsi dizayn
elementləri ilə zəngin olan tikinti
materialları və travertin üzlük pli-
tələrlə bəzədilir. Dairəvi mağaza-
larda isə daha müasir istilik sistemi
quraşdırılacaq, ticarət mərkəzinin
avtomobil giriş yollarına asfalt-
beton örtük salınacaq, burada av-
tomobil dayanacağı istifadəyə ve-
riləcəkdir. Yaxın vaxtlarda istifa-
dəyə verilməsi nəzərdə tutulan ti-
carət mərkəzinin yeni korpusunda
müxtəlif sahələrdə nümunəvi xid-
mət göstərilməsi ilə yanaşı, 550
nəfərdən çox fiziki şəxsin biznes
fəaliyyəti ilə məşğul olmasına əl-
verişli şərait yaradılacaqdır. 
    Onu da qeyd edək ki, əhalisinin
70 faizdən çoxu kəndlərdə yaşayan
muxtar respublikamızda kənd tə-
sərrüfatı məhsullarının istehsalına
hərtərəfli şərait yaradılmış, aqrar
bölmənin inkişafı üçün güzəştli
kreditlər ayrılmışdır. Həyata keçi-
rilən ardıcıl və məqsədyönlü təd-
birlər öz bəhrəsini vermişdir. Hər
il sahələrdə bol məhsul yetişdirilir.
Həmin məhsulların ticarət mərkə-
zində rahat şəkildə satılması üçün
lazımi şərait yaradılmışdır. Kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə
məşğul olan sahibkarların artan
müraciətləri nəzərə alınaraq, ticarət
kompleksinin ərazisində fəaliyyət
göstərən kənd təsərrüfatı məhsul-
larının satışı bazarında da yeni
müasir korpusun tikilərək sahibkar -
ların istifadəsinə verilməsi nəzərdə
tutulur. 
    Yenidənqurma işlərindən sonra
istifadəyə veriləcək “Cahan”  Ticarət
Kompleksi yeniləşən  Naxçıvan şə-
hərinin müasir memarlıq üslubuna
yeni çalarlar qatacaq, nümunəvi
xidmət baxımından daha müasir
məkana çevriləcəkdir.

                     - Kərəm HƏSƏNOV

“Cahan” Ticarət Kompleksində 350 mağazanın fəaliyyət
göstərəcəyi yeni korpusda son tamamlama işləri görülür

  “Naxçıvan ərazisində bu il apa-
rılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı
qiymətli elmi nəticələr əldə edilib.
Göstərilən dövlət qayğısı sayə-
sində tədqiqatlarını daha da ge-
nişləndirən arxeoloqlarımız dün-
yanın müxtəlif ölkələrinin ar-
xeoloqları ilə birlikdə muxtar
respublika ərazisində bir çox
yerlərdə tədqiqatlar apararaq
yeni faktlar aşkara çıxarıblar.
Tədqiqatların nəticələri isə Nax-
çıvanın qədim dövr tarixinin ya-
zılması üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir”. Bu fikirlər AMEA
Naxçıvan Bölməsində keçirilən,
2013-cü ildə Ovçular təpəsi, Duz-
dağ, Kültəpə abidələrində Fransa
Milli Araşdırmalar Mərkəzi və
AMEA Naxçıvan Bölməsinin ar-

xeoloqlarının birgə apardıqları
arxeoloji tədqiqatların yekunla-
rına həsr olunmuş hesabat yı-
ğıncağında səsləndirilib.

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
sədri, akademik İsmayıl Hacıyev
son illər muxtar respublikada ar-
xeoloji tədqiqatların aparılmasına
göstərilən dövlət qayğısından da-
nışıb. Qeyd edilib ki, son zamanlar
aparılan arxeoloji tədqiqatlarda
ABŞ, Fransa, Türkiyə və Rusiyanın
nüfuzlu elmi-tədqiqat institutla-
rından, elm mərkəzlərindən olan
alimlər də iştirak ediblər. Bu bir
tərəfdən daha fundamental nəti-

cələrin əldə edilməsi, digər tərəfdən
isə əldə olunan elmi nəticələrin
dünya elm ictimaiyyətinə çatdı-
rılması baxımından mühüm əhə-
miyyət daşıyır.
    Fransa Milli Araşdırmalar Mər-
kəzinin əməkdaşı, dosent-doktor
Katerina Morro və AMEA-nın müx-
bir üzvü Vəli Baxşəliyev 2013-cü
ildə Ovçular təpəsi, Duzdağ və
I Kültəpə abidələrində aparılan təd-
qiqatlar, əldə edilən nəticələr haq-
qında ətraflı məlumat veriblər. Bil-
dirilib ki, aparılan tədqiqatların nə-
ticəsi olaraq, irəli sürülən ən mühüm
elmi ehtimallardan biri I Kültəpənin

Duzdağ mədənlərində çalışan mə-
dənçilərin yaşayış məskənlərindən
biri olmasıdır. AMEA-nın müxbir
üzvü Vəli Baxşəliyev həmçinin bu
il Oğlanqala ətrafında və Arpaçay
vadisində aparılan kəşfiyyat xarak-
terli tədqiqatlar barədə də danışıb,
aparılan tədqiqatlar zamanı əldə
olunan maddi-mədəniyyət nümu-
nələrinin və abidələrin yerləşdikləri
ərazilərin fotoşəkillərindən ibarət
slayd vasitəsi ilə yığıncaq iştirak-
çılarına məlumat verib. Qeyd olunub
ki, növbəti illərdə I Kültəpədə və
Zirincli yaşayış yerində tədqiqatların
daha da genişləndirilməsi nəzərdə

tutulur. Builki tədqiqatlar Naxçıvan
ərazisində Eneolit və Tunc dövrlə-
rində yaşamış tayfaların Yaxın Şərq
ölkələri ilə əlaqələri haqqında bir
çox yeni faktları aşkara çıxarıb.
Həmçinin Naxçıvan ərazisinin Kür-
Araz mədəniyyətinin beşiklərindən
biri olduğuna dair ehtimalları bir
daha təsdiqləyən maddi-mədəniyyət
nümunələri aşkarlanıb. 
    Sonra yığıncaq iştirakçılarını ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb.  
    2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisində aparılan ar-
xeoloji tədqiqatların yekunlarına həsr
olunmuş hesabat yığıncağına AMEA
Naxçıvan Bölməsinin sədri, akade-
mik İsmayıl Hacıyev yekun vurub.

- Elnur KƏLBİZADƏ

Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində bir sıra
yeni faktlar aşkarlanıb

    Sentyabrın 21-də Heydər Əliyev
Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkə-
zində Beynəlxalq Sülh Günü qeyd
olunub, “Sülh dünyanın səadət və
firavanlıq rəmzidir!” mövzusunda
keçirilən III muxtar respublika
şeir, inşa-yazı və rəsm müsabiqə-
sinin qalibləri müəyyənləşdirilib.

    Tədbirdə çıxış
edən Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Prob-
lemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədr
müavini Aytən Məm-
mədova qeyd edib
ki, Beynəlxalq Sülh
Günü BMT-nin 30
noyabr 1981-ci il ta-
rixli qərarı ilə təsis edilib və hər il
sentyabr ayının 21-də qeyd olunması
müəyyənləşdirilib. Vurğulanıb ki,
əbədi mövzu olan sülh mövzusu
bu gün torpaqlarının 20 faizi işğal
altında olan ölkəmiz  üçün də xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüf ki,
ən sülhsevər xalqlardan biri olan
Azərbaycan xalqı, dünyanın ən to-
lerant ölkəsinin vətəndaşları Ermə-
nistanın ölkəmizə təcavüzü nəticə-
sində öz Vətənlərində didərginə dö-
nüb. Bu illərdə Azərbaycan həmişə
münaqişənin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması istiqamətində mühüm
addımlar atıb. Görkəmli dövlət
xadimi, ümummilli lider Heydər
Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə
hakimiyyətə qayıdandan sonra, hər
şeydən əvvəl, böyük müdriklik və
uzaqgörənliklə qan tökülməsinin
qarşısını aldı, 1994-cü ilin mayında
atəşkəs haqqında müqavilə imzaladı,
müharibəni dayandırdı, ölkədə sa-
bitliyə nail oldu. Üstündən 19 il
keçməsinə baxmayaraq, Ermənistan
hələ də BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının işğal edilmiş ərazilərin azad
edilməsilə bağlı qətnamələrinin tə-
ləblərini yerinə yetirməyib. Bu günə

qədər münaqişənin sivil yollarla
həll edilməsi istiqamətindəki səylər,
həm də dövlətimizin sülh arzusunun
ifadəsidir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri
Rəşad Xudiyev çıxışında Beynəl-
xalq Sülh Günü ilə bağlı keçirilən

şeir, inşa-yazı və rəsm müsabiqə-
sinin əhəmiyyətindən danışıb, bu-
nun üçün muxtar respublikanın
təhsil və məktəbdənkənar müəssi-
sələrində yaradılmış şəraitdən bəhs
edib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyinin sədri Ülviyyə
Həmzəyeva və Yazıçılar Birliyinin
sədri Asim Yadigar sülh mövzusu-
nun bədii yaradıcılıq nümunələrində
əksini tapdığını qeyd edərək, bunun
həm də istedadlı uşaq, yeniyetmə
və gənclərin üzə çıxarılmasında
mühüm rol oynadığını iştirakçıların
diqqətinə çatdırıblar.
    Tədbirin bədii hissəsində uşaq-
ların ifasında vətənpərvərlik möv-
zusunda mahnılar və şeirlər
səsləndirilib.
    Sonra “Sülh dünyanın səadət və
firavanlıq rəmzidir!” III muxtar res-
publika müsabiqəsinin qalibləri
müəyyənləşdirilib. 
    Qaliblər Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ailə, Qadın və Uşaq Prob-
lemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
və Təhsil Nazirliyinin diplom və
hədiyyələri ilə mükafatlandırılıblar. 

- Səbuhi HƏSƏNOV

Beynəlxalq Sülh Günü qeyd edilib
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Güllə yağışı altında keçən illər

1990-cı il idi. Sədərəkdə
döyüşlər şiddətlə-

nir, küçələrdə, həyətlərdə gəzmək
təhlükəyə çevrilirdi. Həmin günlər
muxtar respublikamızın hər yerindən
əli silah tutanlar Sədərəyə axışırdılar.
Doğma yurdu canlarından artıq sevən
oğullar Sədərəyin hər qarış torpağı
uğrunda döyüşlərdə şəhid olmağı
şərəf bilirdilər. Sədərək təslim ol-
murdu, Sədərək döyüşürdü!
     Döyüşlərin son dərəcə ağır anla-
rında sədərəklilər yumruq kimi birləşib
düşmənin başında ildırım kimi çax-
dılar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin
toplardan atdıqları mərmilər Sədərəyə
yağış kimi yağsa da, qadınlardan,
uşaqlardan, qocalardan başqa doğma

yurdunu, səngərləri kimsə tərk etmədi,
Vətən sevgisi, torpaq qeyrəti bu ölüm-
dirim savaşında sədərəklilərə yenilməz
güc verdi. 
    Peşəmlə bağlı mən də Sədərəyə
tez-tez gedirdim. Hələ də o qanlı-
qadalı illər hafizəmdədir. 
    Bu odun-alovun içində küçələrdə
könüllü döyüşçüləri, sakit insanları
görəndə onların cəsarətinə, mər-
danəliyinə heyran qalmamaq müm-
kün deyildi. Əslində, insanlar mü-
haribəyə alışmışdılar, ölüm-itim
də adiləşmişdi.
    Sədərək döyüşlərinin qızğın bir
dövründə rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı mərhum Adil Kazımovla gö-
rüşümü heç vaxt yaddan çıxara bil-
mirəm. Onu çoxdan tanıyırdım. Əv-
vəllər kəndlərdə sovxoz direktoru,
partiya komitəsinin katibi, rayon
xalq deputatları soveti icraiyyə ko-
mitəsinin sədri işləmişdi. Mən bizdən
bir qədər aralıda partlayan mərmilərin
səsinə diksinirdim, onunsa üzündə
bir cizgi belə dəyişmirdi. Çiynində
silah hamı ilə birlikdə vuruşurdu.
Onunla görüşüb ayrılmaq istəyəndə
buraxmadı: “Bir tikə çörək kəsək,
sonra gedərsiniz”, – dedi. Əvvəlcə
razılaşmadım. Ancaq Adil müəllim
dedi ki, vaxtı çatanda əsgərlər də
səngərdə nahar edirlər. Heydərabad
qəsəbəsində bir binanın zirzəmisində
oturduq. Atəş səsləri altında süfrə
açıldı, ortaya pendir-lavaş qoyuldu.
Mən güllə yağışı altında birinci dəfə
nahar edən adam kimi çox gərgin
idim, bir loxma çörəyi güc-bəla ilə
udurdum. Amma əvvəldən axıra kimi
Adil müəllim tövrünü pozmadı.
    Adil müəllimlə nahar edəndə yo-
lunu azan mərmilərdən birinin otur-
duğumuz binaya düşə biləcəyi istisna
deyildi. Odur ki, təşviş keçirirdim.
Adil müəllim isə məni fikirdən ya-
yındırmaq üçün söhbət edirdi:
    – Ermənilər nə karədir ki, biz
onlardan qorxaq? Sədərəklilərin ar-
xasında dağ boyda kişi dayanıb:
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri möhtərəm Heydər
Əliyevi deyirəm. Hər gün zəng edir,
vəziyyətlə maraqlanır. Möhtərəm
Heydər Əliyev Ali Məclisdə xarici
ölkələrdən və beynəlxalq təşkilat-
lardan gələn nümayəndələrin qəbulu
zamanı Sədərəkdəki vəziyyət barədə
söhbət açır, Sədərəyin bu fəlakətdən
xilas edilməsi yollarını axtarır. Bütün
bunlar bizi döyüşlərə ruhlandırır,
insanlara dözümlü, iradəli olmağa,
düşmənə qarşı amansız mübarizə
aparmağa güc-qüvvət, təpər verir.
     Ayrılarkən Adil Kazımovun mənə
söylədikləri hələ də qulağımda cin-

gildəyir: “Darıxmayın, pis günün
ömrü az olar. Tezliklə siz bu torpağa,
bu yurda qorxusuz-ürküsüz gələcək-
siniz. Onda ağrı-acılarımızdan yox,
xoşbəxt çağlarımızdan, işıqlı günlə-
rimizdən, firavan həyatımızdan ya-
zarsınız. Bir az səbr edin, görərsiniz,
mərmilər düşən bu torpaqda necə al-
əlvan güllər-çiçəklər yetişdirəcəyik”.
    Mənə elə gəlirdi ki, 1990-1997-ci
illər Sədərək Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı işləyən Adil Kazımov
çox nikbin adamdır. Ancaq o, bütün
ağrı-acıları ürəyində çəkirmiş. Ona
görə də çox yaşamadı, 53 yaşında

dünyasını dəyişdi.
     Bəzən özümü qınayıram. Deyirəm,
döyüş bölgəsinə ara-sıra getməyə cə-
sarət edən biz jurnalistlər nədənsə
daim bu təhlükələrin altında fəda-
karlıqla işləyən, sonra da vaxtsız,
sakit-sakit haqq dünyasına qovuşanları
unuduruq. Odur ki, Adil Kazımovu
xatırlamağı özümə borc saydım.
    Sədərək döyüşləri zamanı yaşayış
evini qərargaha çevirən şair-publisist
Vaqif Məmmədovu da dinlədim:
    – Sədərək 1990-cı il yanvarın
18-dən 1993-cü il avqustun 13-dək
14 dəfə xain ermənilərin güclü hü-
cumuna məruz qalıb. Kəndə gün
ərzində üç yüzə yaxın top mərmisi
atıldığı günlər olub. Qanlı döyüşlərdə
108 eloğlumuz şəhidlik zirvəsinə
ucalıb. Onlardan 52-si sədərəklidir.
     500-ə yaxın yaşayış evi, bir çox
ictimai, inzibati binalar, sosial obyektlər
dağıntılara məruz qalsa da, yüzdən
artıq şəhidin qanı bahasına qorunub
Sədərək. O illərdə çox dəhşətlərlə,
çox faciələrlə üzləşib bu torpaq. Sə-
dərək torpaqları qan ilə suvarılıb, qan
rəngi hopub boz qayalara, ancaq düş-
mən ayağı dəyməyib bu torpağa. Düş-
mən qabağında mərdanə dayanıb, bir
qarış da geri çəkilməyib Sədərək. Elə
buna görə də ulu öndərimiz Heydər
Əliyev hələ 1992-ci ildə çıxışlarının
birində Sədərəyi “Naxçıvanın qeyrət
qalası” adlandırıb.

Ulu öndərin yadigarı

Ümummilli lider Heydər Əliyev
1974-cü il oktyabr ayının

əvvəllərində Sədərək torpağına ilk
dəfə səfər edib. Ulu öndərimiz Sə-
dərək kəndinin sakinləri ilə görüşüb,
Sədərəklə Ermənistan arasında olan
sərhəd zolağında şərab zavodu ti-
kilməsi tapşırığını vermişdi. Elə bir
yerdə ki, qarış-qarış irəliləyən bəd-
nam qonşular ora göz dikmiş və
oranı hər vəchlə ələ keçirməyə ça-
lışırdılar. Ulu öndərin Sədərəyə ilk
gəlişi nəinki burada şərab zavodu,
hətta o dövr üçün müasir olan 1176
yerlik üçmərtəbəli məktəb, yaraşıqlı
mədəniyyət sarayı binalarının inşası
ilə də yaddaşlara həkk olundu.
    Ümumiyyətlə, böyük şəxsiyyət
Heydər Əliyev Sədərəyə hər gəlişində
sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə
xidmət edəcək zəruri tədbirlərin hazır -
lanıb həyata keçirilməsinə önəm ve-
rirdi. Elə Ermənistanla sərhəddə salı-
nan, indi ulu öndər Heydər Əliyevin
adını daşıyan qəsəbə də ümummilli
liderimizin uzaqgörənliyinin bariz
nümunəsidir. 1978-ci ilin oktyabr
ayında Sədərəyə gələn ulu öndərimiz
kənd ağsaqqalları, ziyalılarla görüş

keçirib, səmimi söhbət edib. Həmin
vaxt əhali ilə görüşlərdən sonra ulu
öndər yaxınlıqdakı boş sahəni gös-
tərərək deyib: “Bu ərazidə yaraşıqlı,
gözəl bir qəsəbə salmaq lazımdır”.
Pribaltikada hazırlanan layihə əsasında
1980-ci ilin başlanğıcında qəsəbə əv-
vəlcə 30, sonra 75 ailənin ocağına
çevrildi. Sonralar bu hadisəni xatır-
layan ümummilli liderimiz deyirdi:
“Mən Azərbaycanın başçısı olduğum
zaman kənddən aralı bir qəsəbənin
salınması haqqında qərar verdim.
Nə üçün kənddən aralı? Ona görə
ki, o vaxtlar ermənilər yavaş-yavaş

bu torpaqlara iddia edir, “bu, bi-
zimdir, o, bizimdir”, deyirdilər”.
    Heydər abad qəsəbəsinin başı çox
bəlalar çəkib. Azərbaycan Vətən
müharibəsi veteranı, qəsəbənin ilk
sakinlərindən biri olan Zakir Za-
manovun dediklərindən:  – 1982-ci
ildən qəsəbədə yaşayıram. Elə bu-
radakı məktəbdə də müəllim işləyi-
rəm. Təhsil ocağı 1987-ci ildə ibtidai
məktəb kimi fəaliyyətə başlayıb.
1989-cu ildə yeni ikimərtəbəli mək-
təb binasının tikilməsi və əhalinin
artması ilə natamam orta məktəbə,
1991-ci ildən isə tam orta məktəbə
çevrilib. Erməni təcavüzü nəticəsində
məktəbimiz Heydərabad qəsəbəsin-
dən 1992-ci ilin may ayında Sədərək
kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin

binasına köçürülüb. 2000-ci ildə
yararsız hala düşmüş qəsəbə tam
orta məktəbinin binası əsaslı təmir
olunub, həmin vaxtdan məktəbimiz
fəaliyyətini yenidən burada davam
etdirir.
     Hərbi əməliyyatların getdiyi illərdə
Sədərək kəndinin, eləcə də Heydər -
abad qəsəbəsinin, demək olar ki, elə
bir küçəsi, evi yox idi ki, düşmən
mərmisi düşməsin. Elə təkcə qəsə-
bəmizdə dörd ev içərisindəki əşyalarla
birgə tamamilə yanıb külə döndü.
Digər mənzillər, məktəbimizin binası
aramsız top mərmilərindən deşik-
deşik olmuşdu. Düz iki il evlərimizin
zirzəmilərində yaşamalı olduq.
    Bütün müharibələrdə dinc əhali
döyüş zonasını tərk edir. Biz də
Heydərabaddan köçməyə məcbur
idik. Ancaq insanlar əliyalın olsalar
da, birləşib öz müdafiələrini təşkil
etdilər. Muxtar respublikamızın hər
yerində müharibə ab-havası yaşa-
nırdı. Naxçıvanın bütün bölgələrin-
dən Sədərəyə təkcə canlı qüvvə yox,
həm də maddi yardım göndərilirdi. 
    Atəşkəs elan olunduqdan sonra
dövlət tərəfindən binalarımız təmir
olundu, qəsəbəmiz yenidən quruldu. 

    Rayon mərkəzi Heydərabad qə-
səbəsində 633 təsərrüfatda 2073
nəfər yaşayır. Ərazisi 840 hektardır.

Düşmənə gözdağı

Son vaxtlar Heydərabad qəsə-
bəsinə yolu düşənlər sevinc

və təəccüb hisslərini gizlədə bilmirlər.
Özü də bu sevinc və təəccübə səbəb
təkcə onların gözünü-könlünü oxşayan
yenilik, abadlıq və gözəllik deyil.
Bizcə, burada başqa bir səbəb də var:
aparılan tikinti-quruculuq işlərindəki
yüksək zövq və müasirlik. Qəsəbə
öz simasını tamamilə dəyişib, müxtəlif
istiqamətlərə doğru böyüyüb, yeni
binalar tikilib, yollar, səkilər salınıb,
park və bağlar yaradılıb. Bu gün
Heydər abad qəsəbəsində elə bir ictimai
və yaşayış binası tapmaq olmaz ki,
əsaslı şəkildə təmir və bərpa edilməsin.
Yeni əkilmiş həmişəyaşıl ağaclar, gül-
lər, çiçəklər qəsəbəni öz ağuşuna alıb. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Sədərək ra-
yonunun sosial-iqtisadi inkişafı haq-
qında” 2000-ci il 15 mart tarixli Sə-
rəncamından sonra sərhəd bölgəsində
görülən işlər yeni vüsət alıb. Ümum-
milli liderimizin adını daşıyan Heydər -
 abad qəsəbəsinin abadlaşdırılaraq
müasir rayon mərkəzinə çevrilməsi
rayonun simasını xeyli dəyişib, ona
yaraşıqlı görkəm verib.
    2010-cu ilin oktyabr ayında mux-
tar respublikaya səfəri zamanı ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev ye-
nidən qurulan Heydərabad qəsəbə-
sinin açılışında iştirak edib, burada

görülən işləri yüksək qiymətləndirib:
“... Gözəl evlər, binalar tikilib. Qəsəbə
yeni dövrə qədəm qoyur. Bütün işlər
ən müasir səviyyədə görülübdür.
Çox şadam ki, respublikanın rəh-
bərliyi bütün bu işləri qısa müddət
ərzində çox böyük keyfiyyətlə gördü.
Bu, doğrudan da, böyük hadisədir”.
    Son illər dövlətin davamlı qay-
ğısından güc alan, doğma yurdu ca-
nından artıq sevən adamların fədakar -
lığı qəsəbəni şəhərə çevirib desək,
qətiyyən yanılmarıq. Şəhərlərə xas
olan xüsusiyyətlər indi Heydərabadda
var.
    Atəşkəs dövrü olsa da, ara-sıra
düşmən tərəfdə eşidilən güllə səsləri
əsəbləri həmişə tarımda saxlayır.
Amma bu gərginlik adamların qu-
rub-yaratmaq əzmini, qurbanlar ba-
hasına hifz etdikləri, qoruduqları
doğma yurdun hər qarışını gülüstana
çevirmək həvəsini qətiyyən zəiflət-

mir. Əksinə, hər kəsin qəlbindəki
vətənpərvərlik, yurda, torpağa bağlı -
lıq hisslərini daha da gücləndirir.
     Bəli, sərhəd bölgəsində düşmənlə
üzbəüz dayanan, onun gözünə ox
kimi batan, gündən-günə böyüyən,
gözəlləşən Heydərabad qəsəbəsi öz
inkişafının yeni mərhələsinə qədəm
qoyub. Sədərəklilər, o cümlədən
Heydərabad qəsəbəsinin sakinləri bu
yüksəliş və inkişafı, ilk növbədə, ölkə
Prezidenti və Ali Məclis Sədri nin
gündəlik diqqət və qayğısının nəticəsi
kimi dəyərləndirir, bu yüksək hima-
yədarlığa bundan sonra da əməli işləri
ilə cavab verəcəklərini söyləyirlər.

Bu gün Heydərabadda, bütövlükdə, Sədərəkdə döyüş ruhu
çox yüksəkdir. Sədərəklilər dövlət başçısının, Ali Baş Ko-

mandanın qətiyyətini, prinsipiallığını, torpaqların bir qarışının da
güzəşt mövzusu olmadığını dəfələrlə bəyan edən dəyişməz mövqeyini
birmənalı şəkildə bəyənir və müdafiə edirlər. Onlar qələbənin çox
yaxında olduğuna inanırlar. Odur ki, sədərəklilər 2013-cü il 9 oktyabr
prezident seçkilərində yenə də cənab İlham Əliyevə səs verəcəklərini
açıq şəkildə bəyan edirlər.

Bu gün sərhəd bölgəsi olan Sədərək xaosda boğulan, iqtisadi
böhranın uçurumlarına yuvarlanan düşmənin gözü qarşısında

sabaha inamla addımlayır. Hər açılan sabah beş addımlıqda olan
düşmənin gözdağına çevrilən Sədərəyin, onun mərkəzi Heydərabadın
yeni uğurlarından soraq verir.

Hər açılan sabah  Heydərabadın
 yeni  uğurlarından
 soraq verir

- Cəfər ƏLİYEV
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     Turizm və biznes mövzusu ge-
nişdir. Səyahət etmək istəyi hər bir
insanda olsa da, turizmin inkişafı
yalnız ölkənin iqtisadi inkişaf səviy-
yəsindən, cəmiyyətin sosial-mədəni
tələbatlarının ödənilməsinə yönəl-
dilmiş mühüm xidmət sahələrinin
mövcud vəziyyətindən çox asılıdır.
Başqa sözlə, turizm dedikdə insanların
nəyə görə öz yaşayış yerindən səfərə
çıxaraq yüz və hətta min kilometrlərlə
məsafədəki yerlərə səyahətlərinin əsl
motivləri axtarılarsa, bu, insanların
rekreasiya və mədəni tələbatlarının
ödənilməsinə yönəlmiş iqtisadi fəa-
liyyət, gərgin zəhmət və turizm sə-
nayesinin bacarıqla idarəolunmasın-
dan başqa bir şey deyildir. Ona görə
də turizmi bu sahənin fəaliyyəti ilə
sıx inteqrasiya olunan sənaye, kənd
təsərrüfatı, rabitə, nəqliyyat, tikinti,
habelə təhsil və səhiyyənin də inkişafı
naminə irəli aparmaq lazımdır. 
    Turizmin inteqrasiya olunduğu
sahələrin əksəriyyətindəki xidmətlər,
əsasən, kiçik biznes qurumları və
fərdi təsərrüfatlar tərəfindən göstərilir.
Bu da təsadüfi deyildir. Çünki turizm
ehtiyatlarının regiona məxsus uni-
kallığı, onların ucqarlarda daha çox
toxunulmaz bənzərsizliyi bu imkanları
daha da genişləndirir. Digər bir tə-
rəfdən, indi bütün dünyada kiçik biz-
nesin imkanları daha çox qiymət-
ləndirilir. Kiçik biznesin kütləviləş-
məsi ölkədə orta təbəqənin forma-
laşması deməkdir. İqtisadi artımda
da kiçik müəssisələrin rolu böyükdür.
Belə ki, dünyanın 4-cü iqtisadi gücü
olan Almaniyanın Ümumi Daxili
Məhsulunun, sadəcə, 3-5 faizi məşhur
alman firmalarına aiddir. Bu ölkədə
trilyonlarla dollar dəyərində məhsul
və xidmətlər məhz kiçik müəssisələr
tərəfindən istehsal olunur. Deməli,
sahələrarası əlaqələndirmə və mövcud
imkanların qiymətləndirilməsi düzgün

aparıldıqda kiçik biznes bazar boş-
luqlarının doldurulmasına yönələ
bilər. 
     Biznes bazar iqtisadiyyatının əsas
üstünlüklərindən, onun yaratdığı im-
kanlardan biridir. Uğurlu biznes üçün
bazardakı fürsətlərin dəyərləndirilməsi
çox vacib məsələdir. Kiçik biznes
bu sahədə ən əlverişli mövqe tutur.
Belə ki, iri istehsal və xidmət sahə-
lərindən fərqli olaraq, kiçik biznes
özünün cəld uyğunlaşma qabiliyyətini
göstərərək bazardakı tələbatları ödəyə
bilir. Turizmdə də bu keyfiyyət daha
qabarıq olub, turizm xidmətlərinin
geniş növ tərkibinə görə bir çox sa-
hələrdə özünü göstərir. Beynəlxalq
turizmdə hər xarici turistin gəldiyi
ölkədə 7-9 yeni iş yeri yaratması
tezisi də elə buradan yaranıb. Çünki
bəzi düzgün olmayan təsəvvürlərə
görə, turistlər yalnız otel xidmətləri
ilə kifayətlənməli olsaydılar, onda
nə turizm mümkün olardı, nə də
onun vasitəsilə yeni iş yerləri yara-
dılardı. Ona görə də turizm və kiçik
biznes dedikdə, ilk olaraq, turist
qəbul edən regionun bütün guşələrinə
paylanmış, dar ixtisaslaşma ilə müx-
təlif növ xidmətləri təklif edən çoxlu
sayda fərdi təsərrüfat və kiçik xidmət
obyektləri başa düşülür. 
     Turizmdə kiçik biznesin inkişafı
hər kəsin maraqlarına xidmət edir.
Burada həm dövlətin, həm yerli əha-
linin iqtisadi maraqları, həm də sosi-
al-ekoloji maraqlar öz həllini tapır.

Turistlərin gəldikləri regionda pul
xərcləmək istədikləri əlavə xidmət-
lərin, demək olar ki, hamısı kiçik
biznesin payına düşür. Məsələn, kəndə
gəlmiş turistlərə hədiyyəlik əl işləri
istehsal edib satan sənətkarlar, onlara
bal-qaymaq və digər milli yeməklər
təklif edən fərdi təsərrüfatlar kiçik

biznesin təmsilçiləridir. Mövcud dünya
təcrübəsinə əsasən, turizm sənayesinin
də gəlirləri, əsasən, burada forma-
laşmalıdır. Belə ki, heç bir böyük tu-
rizm firması və turoperator turistlərin
istəyinə görə regionun hər yerində
bu xidmətləri təşkil edə bilməz. Bu,
sadəcə, zaman və məkan şərtlərinə
görə mümkün deyildir. Ona görə də
turizm xidmətlərində kiçik biznesə
verilən dəstək öz nəticəsini regionun
ucqarlarında əhali gəlirlərinin artırıl-
masına imkan verən minlərlə yeni iş
yerinin yaradılmasında göstərir. 
    Turizm sənayesində kiçik biznesin
sosial-ekoloji səmərəsi  də  yüksək
qiymətləndirilir. Turistlərin yüksək
komfort standartlarına olan tələbinin
ödənilməsi baxımından turist qəbul
edən ərazidə sosial infrastruktur sa-
hələrinin inkişafına şərait yaranır ki,
bu da təkcə turizm sənayesinə deyil,
bütün yerli əhalinin sosial maraqlarına
xidmət edir. Turizm biznesi, ümu-
milikdə, ekotəmiz layihələrə aid olsa
da, onun ekoloji səmərəsi turizm
biznesindən faydalanan yerli əhalinin
təbiətə münasibətinin dəyişilməsi
ilə daha qabarıq üzə çıxır. Kəndin,
rayonun havasının, suyunun təmiz-
liyinə, dağ-qayasının əzəmətinə, gül-
çiçəyinin gözəlliyinə turistlərin ver-
diyi qiymət yerli sakinlərə bunlara
qarşı daha doğma münasibət gös-
tərməyə çağıran ən təsiredici vasitədir
ki, bu da təbiətin qorunması işinə
turizm biznesinin verdiyi töhfədir. 

Turizm iqtisadiyyatın bir sahəsi,
əlverişli biznes növüdür

Muxtar respublikamızda özəl sektora verilən dəstək və iqtisadi
inkişafın yaratdığı yeni biznes imkanları xidmət sektorunda,

xüsusilə də turizmdə kiçik biznesə daha çox münbit şərait yaradır.
İndi bizim qarşımızda turizm ehtiyatlarımızın və milli qonaqpərvərli-
yimizin təbliği ilə yanaşı, turizm sahəsində kiçik biznesin   təşviqi və
onun üstünlüklərinin də təbliği məsələsi dayanır. Ən yaxşı təbliğ və
reklam da görülən iş və onun bəhrəsi olduğundan bu qədər geniş re-
surslardan, yaradılmış şəraitdən maksimum istifadə olunmasının,  tu-
rizmdən gəlir qazanılmasının vaxtı çoxdan çatmışdır.

     İqtisadiyyatın xidmət və istehsal sferaları arasında aparılan tənzimləmə
öz nəticəsini real sektorun inkişafı, səmərəli məşğulluq və əhalinin pul
gəlirlərinin artırılmasında göstərir. Yaradılan şəraitdən və bazar im-
kanlarından bəhrələnmə baxımından bu sferalarda təşkil olunan kiçik
biznes yaxşı səmərə verir. Rekreasiya və sosial-mədəni xidmətlərin
üstünlük təşkil etdiyi turizmdə də kiçik biznes cazibədar olub, turistlərin
seçdiyi regionun iqtisadi imkanlarına və xüsusiyyətlərinə görə dəyişir. 

    Vurğulanmışdır ki,
Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər
Əliyev Naxçıvan teatrına
daim diqqət və qayğı
göstərmiş, dəfələrlə bu
teatrın tamaşalarına bax-
mışdır. Ulu öndər Nax-
çıvan teatrı haqqında de-
mişdir: “Naxçıvan teatrı
köklü, əsaslı bir teatrdır.
Yaxın Şərqin ən qoca-
man sənət ocaqlarından biri olan Naxçıvan teatrı böyük yaradıcılıq yolu
keçmişdir. Teatr bu ənənəni bu gün də qoruyub saxlayır”.
    Nazir bu gün muxtar respublikamızda mədəniyyətə, incəsənətə, eləcə
də teatr sənətinə göstərilən dövlət qayğısından söz açmış, sənət adamlarının
əməyinin qiymətləndirilməsindən danışmışdır.
     C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının
direktor əvəzi, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rza Xudiyev çıxış
edərək teatrın yaradıcılıq ənənələrindən bəhs etmiş, bu mövsümdə səhnəyə
qoyulacaq tamaşalar haqqında məlumat vermişdir.
     Sonra İslam Səfərlinin ikihissəli “Göz həkimi” dramı əsasında hazırlanmış
eyniadlı səhnə əsəri tamaşaçılara təqdim edilmişdir. Tamaşada peşəsini
sevən, həkim adını uca tutan bir insanın mübarizəsindən bəhs olunur.
    “Göz həkimi” tamaşası müasir həyat həqiqətləri ilə səsləşməklə bu
gün də bədii aktuallığını qorumaqdadır. Professor Şahbazov (Azərbaycan
Respublikasının əməkdar artisti Xəlil Hüseynov) öz lovğalığı və qüruru
ilə tibdə elmi yenilikləri rədd edir. Yeniliyə laqeydlik, gənclərlə işləmək
bacarığının olmaması onun tipik xarakteridir.
    Professorun oğlu Raufun (aktyor Elnur Rzayev) nişanlısı İradə (aktrisa
Zəminə Baxşəliyeva) yeniliyi təmsil edən, sadə, peşəsini sevən, təvazökar
bir göz həkimidir. Tamaşa boyu professor Şahbazovla göz həkimi İradə
arasında gedən mübarizə və konfliktin açılması maraqla izlənir.
    Tamaşada Nina Nikolayevna (aktrisa Nazlı Hüseynquliyeva) və
Nərminə (Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Günay Qur-
banova) bir-birinə zidd mövqedə duran personajlar kimi diqqəti cəlb
edirlər. Tamaşaya şən gülüş gətirən Həsənağa obrazı (Azərbaycan Res-
publikasının əməkdar artisti Bəhruz Haqverdiyev) yumoristik obraz kimi
yadda qalır. Qeyd edək ki, bu obrazı Naxçıvan teatrında ilk dəfə Bəhruz
Haqverdiyevin atası, Xalq artisti Əyyub Haqverdiyev canlandırmışdır. 
    Tamaşada Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Yusif Allah-
verdiyevin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti Kəklik
Novruzovanın, aktyorlardan Zakir Fətəliyevin, Cəbrayıl Nəbiyevin, ak -
trisalardan Nurbəniz Niftəliyevanın və Zülfiyyə Zeynalovanın da ifaları
öz təbiiliyi ilə seçilir.
    “Göz həkimi” tamaşasının quruluşçu rejissoru Xalq artisti Rövşən
Hüseynov, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar
rəssamı Səyyad Bayramov, bəstəkarı və musiqi tərtibatçısı Azərbaycan
Respublikasının əməkdar artisti Elman Əliyevdir.
    Məlumat üçün qeyd edək ki, “Göz həkimi” tamaşası ilk dəfə Naxçıvan
teatrında 1955-ci ildə səhnələşdirilmişdir. 

Əli RZAYEV

Naxçıvan teatrı 131-ci mövsümü
“Göz həkimi” tamaşası ilə açmışdır

    Naxçıvan Dövlət Texniki Kol-
lecində “2013-cü il Heydər Əliyev
ilidir” devizi altında inşa-yazı və
şeir müsabiqəsi keçirilib. Bununla
bağlı keçirilən tədbiri kollecin di-
rektoru Məhəmməd Qəribov aça-
raq deyib ki, muxtar respublika-
mızda 2013-cü ilin “Heydər Əliyev
ili” elan olunması münasibətilə
müxtəlif tədbirlər keçirilir. Nax-
çıvan Dövlət Texniki Kollecinin
1-ci kurs tələbələri arasında ke -
çirilən ümummilli lider Heydər
Əliyevə həsr edilmiş inşa-yazı və
şeir müsabiqəsi də bu sıradandır. 

    İnşa-yazı müsabiqəsində tələ-
bələrdən Suzanna Ələkbərova bi-
rinci yerə, Türkan Babayeva ikinci
yerə, Gülay Rüstəmzadə isə üçüncü
yerə layiq görülüb. Şeir söyləyənlər
içərisində isə Aytac İbrahimova bi-
rinci, Məhəmməd Şahbazov ikinci,
Nuray İbrahimova isə üçüncü yer-
ləri tutublar.
    Qaliblərə diplom və hədiyyələr
verilib. Sonra ulu öndər Heydər
Əliyevə həsr edilmiş “Ata yolu”
filminə baxış olub.

Xəbərlər şöbəsi

“2013-cü il Heydər Əliyev ilidir” 
devizi altında inşa-yazı və 

şeir müsabiqəsi 

 Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrı teatrsevərlərə təqdim etdiyi şair-dramaturq İslam Səfərlinin
“Göz həkimi” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa ilə 131-ci
teatr mövsümünü açmışdır. Tamaşa başlanmazdan əvvəl Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Sarvan İbra-
himov çıxış edərək yeni teatr mövsümünün açılışı münasibətilə te-
atrsevərləri təbrik etmişdir. Naxçıvan teatrının 130 il ərzində keçdiyi
tarixi inkişaf yolundan danışan nazir qeyd etmişdir ki, dramatur-
giyamızın elə görkəmli sənətkarı yoxdur ki, onun əsəri Naxçıvan
teatrında səhnələşdirilməmiş olsun. Teatr həmçinin Avropa, rus,
türk dramaturgiyasından ən gözəl nümunələri səhnələşdirməklə
tamaşaçıların bəşəri sərvətlər xəzinəsinə yiyələnməsində əvəzsiz
xidmətlər göstərmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi həm irsi qan
xəstə liyindən əziyyət çəkən insan-
ların, həm də qan köçürülməsinə
ehtiyacı olan bütün digər xəstələrin
müalicəsində istifadə olunmaq
üçün qan tədarükünün təşkilini
davam etdirir. Naxçıvan Diaqnos-
tika-Müalicə Mərkəzinin Ordubad
Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında ke-
çirdiyi növbəti qanvermə aksiya sı
humanitar aksiyaların məntiqi
davamıdır. 
     Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
baş həkimi Hacağa Bağırov tədbirdə
çıxış edərək bildirmişdir ki, hemo-
filiyalı xəstələr donorların verdiyi
qan hesabına öz həyatlarını davam

etdirirlər. Odur ki, belə xəstələrə qan
verilməsində iştirak etmək xeyirxah
işdir. Qeyd olunmuşdur ki, hemofi-
liyalı xəstələrin 50-55 faizini mək-
təbəqədər, məktəbyaşlı uşaqlar və
gənclər təşkil edir. Hemofiliyalı
xəstə lərə dövlətimiz tərəfindən çox
böyük diqqət və qayğı göstərilir, bu
sahədə ardıcıl tədbirlər həyata keçi-
rilir. Muxtar respublikada da bu is-
tiqamətdə ardıcıl tədbirlər görülür.
     Sonra “Qan donorları, insan hə-
yatını birgə xilas edək” devizi altında
qanvermə aksiyası keçirilmişdir. Əv-
vəlcə donorlardan arterial təzyiq, he-
patit, QİÇS və digər yoluxucu xəstə -
liklərin müəyyən edilməsi üçün qan
analizləri götürülmüş, testdən keçiri-

lərək qan qrupları təyin edilmişdir.
Bir neçə saat çəkən aksiyada Mərkəzi
Xəstəxananın həkim və orta tibb iş-
çiləri daha fəal iştirak edərək könüllü
donor olmuşlar. Qanvermə aksiyasında
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Ordubad
Rayon Şöbəsinin işçiləri də iştirak
etmişlər. Bütövlükdə, aksiyada 20
nəfər könüllü olaraq qan vermişdir.
Donorlardan götürülən 6 litr qanın
qrupları müəyyənləşdirilərək mərkəzin
qan bankına təhvil verilmişdir. Hazır -
da qan bankının soyuducusunda xəstə -
lərə köçürülmək üçün kifayət qədər
qan ehtiyatı mühafizə olunur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Qan donorları, insan həyatını birgə xilas edək
Ordubad rayonunda bu devizlə qanvermə aksiyası keçirilib

- Əli CABBAROV
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    Birinci divizionda mübarizə
aparan “Araz-Naxçıvan” futbol
komandası sentyabrın 22-də çem-
pionatın ikinci turu çərçivəsində
Naxçıvan Muxtar Respublika Sta-
dionunda Şəmkirin eyniadlı ko-
mandasını qəbul edib. Ramil Di-
niyevin idarə etdiyi matçda ko-
mandamız qələbə qazanmağa mü-
vəffəq olub. İlk dəqiqələrdən üs-
tünlüyü ələ alan qırmızı-ağlar
18-ci dəqiqədə hesabı açıblar. Ya-

rımmüdafiəçimiz Əlimirzə Daş-
zərini cərimə zərbəsindən mükəm-
məl qola imza atıb. İkinci hissə
başlayan kimi hücumlarını davam
etdirən Naxçıvan təmsilçiləri
59-cu dəqiqədə Bəxtiyar Soltan -
ovun qolu sayəsində hesabı 2:0-a
çatdırıblar. 71-ci dəqiqədə B. Sol-
tanov dublunu rəsmiləşdirib – 3:0.
Oyunun son dəqiqəsində isə qapıçı
Nicat Əliyevin səhvi diqqətdən
qaçmayıb. Fürsətdən istifadə edən

Vüsal İbrahimov hesab arasındakı
fərqi azaldıb. İki oyundan maksi-
mum nəticə əldə edən “Araz-Nax-
çıvan” turnir cədvəlində xal ehti-
yatını 6-ya çatdırıb və adını liderlər
cərgəsinə yazdırıb.
    Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan”
birinci divizionun üçüncü turunda
növbəti oyununu İmişlidə “Mil-Mu-
ğan” komandasına qarşı keçirəcək.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Araz-Naxçıvan”ın növbəti qələbəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq
Xidməti işaxtaran vətəndaşları Naxçıvan
Regional Peşə Tədris Mərkəzində xal-
çaçı peşəsi üzrə kurs keçməyə dəvət

edir. 
     Tədris müddəti 2 aydır.
     Peşə hazırlığı kursunda iştirak etmək
istəyənlər 2013-cü il oktyabrın 5-dək
tələb olunan aşağıdakı sənədləri yaşa-
dıqları ərazi üzrə məşğulluq mərkəzlərinə

təqdim edə bilərlər. 
     1.Yaşayış yerindən arayış 
     2.Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti 
     3.Tibbi yoxlama haqqında arayış. 

Əlaqə telefonu: 545-32-33

İşaxtaran vətəndaşların nəzərinə!

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Səbuhi Həsənov    

Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 3940. Sifariş № 861
Baş redaktor:

TURAL SƏFƏROV

    Dairə seçki komissiyaları sədr və iki katib də
daxil olmaqla, 9 (doqquz) üzvdən ibarətdir. Dairə
seçki komissiyaları məntəqə seçki komissiyalarının
fəaliyyətini əlaqələndirir, onlara lazımi təşkilati
dəstək verir; seçki dairəsinin ərazisində vətəndaşların
seçki hüquqlarına riayət olunmasına nəzarət edir;
prezidentliyə namizədlərin seçkiqabağı fəaliyyətinə
bərabər şərait yaradır; seçkilər haqqında seçicilərə
məlumat verir; məntəqə seçki komissiyalarını otaq-
larla, nəqliyyat və rabitə vasitələri ilə təmin edir;
seçki məntəqələrinə təşkilati-texniki yardım göstərir;
məntəqə seçki komissiyalarının qanunsuz qərarlarını
ləğv edir; qanunauyğun digər səlahiyyətləri həyata
keçirirlər.
    Məntəqə seçki komissiyaları sədr və iki katib
də daxil olmaqla, 6 (altı) üzvdən ibarət olmalıdır.
Məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin əsas vəzifələri
aşağıdakılardır: seçicilər siyahısının təsdiq edilməsi;
səsvermə otağının zəruri avadanlıq və ləvazimatlarla
təmin edilməsi; seçicilərin məlumatlandırılması;
seçki məntəqəsinin əhatə etdiyi ərazidə seçkiqabağı
təşviqatın aparılması qaydalarına əməl olunmasının
təmin edilməsi; seçki günü səsvermənin təşkili,
səslərin hesablanması, səsvermənin nəticələrinin
müəyyənləşdirilməsi; səsvermənin nəticələri haqqında
protokolun rəsmi surətinin, habelə seçki bülletenlərinin
və digər seçki sənədlərinin dairə seçki komissiyasına
göndərilməsi.
    Səsvermə günü məntəqə seçki komissiyasının
üzvləri aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirirlər: 

    Məntəqə seçki komissiyasının sədri: 

    ● Məntəqə seçki komissiyasının işinə ümumi rəh-
bərlik edir;
    ● Məntəqə seçki komissiyasının üzvləri arasında
iş bölgüsü aparır;
    ● seçki məntəqəsini açıq elan edir, seçki komissi-
yasının üzvlərinə və orada olan seçicilərə, müşahi-
dəçilərə boş seçki qutularını göstərib kilidləyir;
    ● seçki məntəqəsində səsvermənin başlanmasını
və qurtarmasını elan edir;
    ● seçki məntəqəsində səsvermə qaydalarına əməl
olunmasını təmin edir;
    ● asayiş pozularsa, onun bərpası üçün hüquq-mü-
hafizə orqanlarının nümayəndəsini dəvət edir;
    ● məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin fəaliyyətinin
qanunun tələblərinə uyğun qurulmasını təmin edir;
    ● səslərin hesablanmasını və səsvermənin nəticələri
haqqında rəsmi protokolun doldurulmasını təşkil edir;
    ● lazımi seçki sənədlərini imzalayır;
    ● səsvermənin nəticələri haqqında protokolu və
digər seçki sənədlərini dairə seçki komissiyasına
çatdırır;
    ● Seçki Məcəlləsinə uyğun digər vəzifələri həyata

keçirir.

Məntəqə seçki komissiyasının katibi:

    ● məntəqə seçki komissiyası sədrinin göstərişlərini
və sədr tərəfindən onlara verilən səlahiyyətləri icra
edir;
    ● məntəqə seçki komissiyası sədrinin tapşırığına
əsasən, katiblərdən biri beynəlxalq və yerli müşahi-
dəçilərin siyahısını tərtib edir;
    ● lazımi seçki sənədlərini imzalayır;
    ● məntəqə seçki komissiyasının sədri seçki mən-
təqəsində olmadıqda onun səlahiyyətlərini həyata
keçirir;
    ● Seçki Məcəlləsinə uyğun digər vəzifələri yerinə
yetirir.

    Məntəqə seçki komissiyasının üzvləri:

    ● sədrin iş bölgüsünə əsasən, onlara həvalə
olunmuş vəzifələri icra edirlər;
    ● məntəqə seçki komissiyasının üzvlərindən biri
seçki məntəqəsinin girişində dayanıb səsverməyə
gələn seçicilərin barmaqlarında mürəkkəbin, şəxsiy-
yətlərini təsdiq edən sənədin olub-olmamasını yoxlayır
və səsverməyə aid onların suallarının olub-olmamasını
soruşur;
    ● məntəqə seçki komissiyasının üzvlərindən biri
seçicilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri yoxlayır,
onun səsvermə hüququna malik olmasına əmin olur,
seçicilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası
və nömrəsini seçicilər siyahısında qeyd edir, seçicilərin
sol əlinin baş barmağına gözlə görünməyən mürəkkəb
çiləyir, seçicilərə seçki bülleteni verir, bülletenin
düzgün doldurulması qaydasını onlara izah edir. Bül-
leten korlandıqda seçiciyə yeni bülleten verir (müəyyən
olunmuş qaydada);
    ● məntəqə seçki komissiyasının üzvlərindən biri
səsvermə otağında seçki qutusuna (qutularına) yaxın
yerdə dayanır. O, əmin olmalıdır ki, heç kəs qutuya
toxunmur, seçicilərin hamısı səsvermədən sonra seçki
bülletenini seçki qutusuna salır və səsvermə otağını
tərk edir. Məntəqə seçki komissiyası sədrinin göstə-
rişlərini və sədr tərəfindən onlara verilən səlahiyyətləri
icra edirlər;
    ● lazımi seçki sənədlərini imzalayırlar;
    ● məntəqə seçki komissiyasının sədri seçki məntə-
qəsində olmadıqda onun səlahiyyətlərini məntəqə
seçki komissiyasının katiblərindən biri və ya komissi-
yanın digər üzvü həyata keçirir;
    ● Seçki Məcəlləsinə uyğun digər vəzifələri yerinə
yetirirlər.

    Seçki komissiyalarının fəaliyyəti seçicilər üçün
şəffaf olmalıdır. Səsvermə günü seçki komissiyalarının
fəaliyyətini aşağıdakı şəxslər müşahidə edə bilərlər:
    ● qeydə alınmış prezidentliyə namizədlər;
    ● qeydə alınmış prezidentliyə namizədlərin səla-
hiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri;
    ● siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının
səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri;
    ● seçki komissiyasının məşvərətçi səs hüquqlu üzvləri;
    ● müvafiq lövhəciyi təqdim etməklə beynəlxalq və
yerli müşahidəçilər;
    ● KİV nümayəndələri.
    Müşahidəçilər müşahidənin aparılması prinsiplərinə
(bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri
naminə seçki prosesinə təsir göstərilməməsi, müşahidə
edilən hərəkətlərə aid olan bütün halların və faktların
nəzərə alınması, müşahidənin açıq aparılması, müşa-
hidənin yekunlarının faktlara əsaslanması) hökmən
əməl etməli, aşkar etdiyi faktları müəyyən olunmuş
qaydada (buna dair müvafiq akt tərtib etməklə) rəs-
miləşdirməli, imkan daxilində həmin faktların rəsmi-
ləşdirilməsinə maraqlı şəxslərin diqqətini cəlb etmə-
lidirlər. Seçki prosesində aşkarlığın təmin edilməsi,
ehtimal edilən pozuntuların qarşısının alınması və
baş vermiş pozuntuların nəticələrinin aradan qaldırıl-
masının təmin edilməsi məqsədilə həmin halların mü-
vafiq komissiyanın nəzərinə çatdırılmasının məqsə-
dəmüvafiqliyi daim diqqətdə saxlanılmalıdır.

                      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi

Seçki Komissiyası

YADDA SAXLA!
    Seçiciyə təsir göstərməyə cəhd edən, gizli səs-
vermənin qaydalarını pozan müşahidəçilik sta-
tusu olan şəxs məntəqə seçki komissiyasının
qərarı ilə məntəqədən çıxarılır. Azərbaycan Res-
publikası Seçki Məcəlləsinin 42.3-cü maddəsinin
tələblərini pozan beynəlxalq müşahidəçilərin
akkreditasiyası MSK tərəfindən, yerli müşahi-
dəçilərin qeydiyyatı isə onları qeydiyyata almış
seçki komissiyasının müraciəti əsasında müva-
fiq məhkəmə tərəfindən ləğv oluna bilər.

    Məntəqə seçki komissiyası sədrinin sərən-
camları səsvermə otağında olan şəxslər üçün
məcburidir.

YADDA SAXLA!
    Komissiyanın məşvərətçi səs hüquqlu üzv-
ləri tərəfindən seçiciyə seçki bülleteninin ve-
rilməsi, bülletenlərin sayılması, hər hansı bir
bülletenin və ya qeydiyyatdançıxma (səs-
vermə) vəsiqəsinin ləğv edilməsi, səsvermənin
nəticələri haqqında protokolun doldurulması,
məntəqə seçki komissiyasının hər hansı bir 
qərarının imzalanması qadağandır.

Seçki marafonu
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