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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci il
27 mart tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli
Təhlükəsizlik naziri

Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 28-də
Slovakiya Respublikasının ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Peter Priputenin etimadnaməsini qəbul edib.

general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 27 mart tarixli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında milli təhlükəsizliyin təmin
edilməsində, xarici xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınmasında, beynəlxalq terrorçuluq və transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədə fərqləndiklərinə görə Azərbaycan
Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı təltif
edilmişdir. Təltif olunanlar arasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları da vardır.

* * *
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
İrlandiya Respublikasının ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Brendan Uardın, Venesuela Bolivar Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Amenothep
Zambrano Kontrerasın da etimadnamələrini qəbul edib.

Fərəcov Beytulla Niyazi oğlu – baş leytenant
Cabbarov Turac Vaqif oğlu – kapitan
Quliyev Bəhruz Yusif oğlu – kapitan

Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı
2015-ci ilin aprel ayında Naxçıvan Musiqi Kollecinin
yaranmasının 40 illiyi tamam olur.
Naxçıvan Musiqi Kolleci 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 50 illik yubileyi tədbirində iştirak etmək
üçün Naxçıvana gələn Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə yaradılmışdır.
1975-ci ildən Naxçıvan Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, 1992-ci
ildən Naxçıvan Musiqi Texnikumu, 2005-ci ildən isə Naxçıvan Musiqi Kolleci kimi fəaliyyət göstərən bu təhsil
ocağı böyük inkişaf yolu keçmişdir. 1975-1976-cı tədris
ilində 4 ixtisas üzrə fəaliyyətə başlayan kollecdə hazırda
11 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır.

Ötən 40 il ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin 2500-dən
çox məzunu olmuşdur. Məktəbin məzunları ölkəmizin mədəniyyət müəssisələrində, uşaq musiqi məktəblərində
çalışaraq mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında xidmətlər
göstərirlər.
Ali musiqi məktəbləri üçün fundamental baza rolunu
oynayan Naxçıvan Musiqi Kollecinin muxtar respublikada
mədəniyyətin inkişafında və orta ixtisaslı musiqiçi kadrların
hazırlanmasında rolu böyükdür. Bu təhsil ocağının yalnız
musiqiçi kadrlar deyil, həm də hərtərəfli inkişaf etmiş gənc
nəslin yetişdirilməsində də xidmətləri vardır.
Naxçıvan Musiqi Kollecinin muxtar respublikanın mədəni

həyatında rolunu nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası
Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini
rəhbər tutaraq
1. Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyi geniş
qeyd edilsin.
2. “Naxçıvan Musiqi Kollecinin 40 illik yubileyinin
keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.

Naxçıvan şəhəri, 29 mart 2015-ci il

etmək üçün təhsilli gənclər yetişdirmək lazımdır. Ulu öndər Heydər Əliyev də deyirdi
ki, “Məktəb təhsil verməklə yanaşı, eyni
zamanda gəncləri müstəqil həyata hazırlayan tərbiyə ocağıdır”. Bu gün məktəblərdə
gənclərə təhsil verməklə yanaşı, həm də vətənpərvərlik hisləri aşılanmalı, onlar milli
dəyərlərə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmalıdırlar. Ümumtəhsil məktəblərində bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün lazımi şərait
yaradılmışdır. Bu gün istifadəyə verilən
məktəb binası da müasir tədrisin tələbləri
səviyyəsində qurulmuşdur. Yaradılan şərait
imkan verəcəkdir ki, müəllimlər daha səylə
çalışsınlar, qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirsinlər, gəncləri gələcəyə
hazırlasınlar”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Ordubad
şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbində yaxşı
təhsil ənənələri vardır. Ötən tədris illərində
məktəbin nailiyyətləri qənaətləndirici ol-

Muxtar respublikada təhsilin inkişafı diqqət mərkəzindədir. Son illər yaşayış məntəqələrində müasir məktəb binalarının tikilməsi,
tədrisdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi
təhsil infrastrukturunu tamamilə müasirləşdirmişdir. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər
Ordubad rayonunu da əhatə etmişdir.
Martın 29-da Ordubad şəhər 3 nömrəli
tam orta məktəbin yeni binası istifadəyə
verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində iştirak etmişdir.
Məktəbin direktoru Əlağa Rzayev minnətdarlıq edərək demişdir ki, informasiya
texnologiyaları və tədris avadanlıqları ilə
təminat məktəbdə dərslərin səmərəli təşkilinə
imkan verəcəkdir. Bu da kollektiv qarşısında
mühüm vəzifələr qoyur. Müəllimlər yaradılan şəraitdən istifadə etməklə gənclərin

hərtərəfli təhsil almasına, onların əsl vətəndaş kimi yetişdirilməsinə nail olacaq,
göstərilən qayğıya qazanılan nailiyyətlərlə
cavab verəcəklər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ordubad
şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin istifadəyə

verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik etmiş
və demişdir ki, təhsil ölkəmizdə strateji sahədir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
istər Sovetlər Birliyi dövründə, istərsə də
müstəqillik illərində təhsilin inkişafını diqqət
mərkəzində saxlamışdır. Bu yol bu gün də
davam etdirilir. Çünki təhsil sahəsində qa-

zanılan uğurlar ölkə həyatının bütün sahələrində özünü göstərir. Bu gün Azərbaycanda
müxtəlif sahələrdə çalışanlar həm ötən əsrin
70-ci illərində, həm də müstəqillik dövründə
təhsil alan insanlardır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Təhsil hər
bir ölkənin gələcəyidir. Bu gələcəyi təmin

muşdur. Bütün bunlara görə dövlətimiz tərəfindən kollektivin əməyi qiymətləndirilmiş,
məktəbin müəllimlərindən biri “Tərəqqi”
medalı ilə təltif edilmiş, biri “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Bir müəllim
Ardı 2-ci səhifədə
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“Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin, 2013-cü
ildə isə məktəb “Ən yaxşı məktəb” müsabiqəsinin qalibi olmuşdur. Yaradılan şərait
gələcəkdə bu nailiyyətləri daha da artırmağa
imkan verəcəkdir”.
Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə
görə kollektivə təşəkkür etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmiş, məktəb binasında yaradılan şəraitlə və tədrisin vəziyyəti ilə
maraqlanmışdır.
Bildirilmişdir ki, 810 şagird yerlik məktəbdə 5-i elektron lövhəli olmaqla, 45 sinif
otağı, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, 3 kompüter otağı, 2
şahmat otağı, 2 müəllimlər otağı, kitabxana,
bufet və idman zalı vardır.
Məktəbin kitabxana fondunda 13 min
867 kitab vardır. Burada şagirdlərin bilik
və maraqlarına uyğun tədbirlərin keçirilməsi,
onların fəal mütaliəyə cəlb olunması üçün
lazımi şərait yaradılmışdır.
Təhsil sisteminin informasiya texnologiyaları əsasında təkmilləşdirilməsi və interaktiv təlim metodlarından istifadə yüksək nəticələrin qazanılmasına imkan verir.
Məktəbdə 57 kompüter quraşdırılmış və
internetə qoşulmuşdur. Elektron lövhəli
siniflər isə keçilən dərslərin əyaniliyini
təmin edəcəkdir. Belə ki, şagirdlər istənilən
kimyəvi reaksiyanın, fiziki və bioloji proseslərin izahını və videogörüntülərini, müxtəlif cihazların, qurğuların, texniki vasitə-

lərin işləmə prinsiplərini elektron lövhədə
izləyə, eləcə də virtual tədris mübadiləsi
apara bilirlər. Bu isə tədris materiallarının
daha yaxşı mənimsənilməsinə köməklik
edir.
Ali Məclisin Sədri elektron lövhəli sinifdə
muxtar respublikanın 220 təhsil müəssisəsi
ilə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksi arasında videobağlantı vasitəsilə
keçilən dərsi izləmişdir.
Kimya, biologiya və fizika laboratoriya-

larında cihaz və avadanlıqlar quraşdırılmış,
şagirdlərin biliklərinin təcrübi əsaslarla möhkəmləndirilməsi təmin edilmişdir. Hərbi kabinə isə gənclərin hərb sənətinə marağının
artırılmasına və onların vətənpərvər ruhda
böyüməsinə imkan verəcəkdir.
Geniş və işıqlı idman zalı, eləcə də həyətdəki süni örtüklü idman meydançası və
açıq idman qurğuları gənclərin fiziki cəhətdən
sağlam böyüməsinə hesablanmışdır.
Ali Məclisin Sədri məktəbin idman zalında

olmuş, bədən tərbiyəsi və idman dərslərinin
təşkili ilə maraqlanmışdır.
Müəllimlərlə söhbət zamanı Ali Məclisin
Sədri ümummilli lider Heydər Əliyevin
“Ordubad Azərbaycanın incisidir” fikrini
xatırladaraq demişdir: “Ordubad tarixən
Azərbaycanın elm və təhsil mərkəzi olmuşdur. Bu torpaq böyük mütəfəkkirlər yetişdirmişdir. Görkəmli maarifçi alim Məhəmməd Tağı Sidqi ilk dəfə Ordubad şəhərində
dünyəvi məktəb yaratmış, gənc nəslin təhsil
alması qayğısına qalmışdır. Bu ənənə müasir
dövrdə də davam etdirilməlidir. Məktəb binasında yaradılan şərait gənclərin yaxşı
təhsil almasına və hərtərəfli böyüməsinə
hesablanmışdır. Müəllimlər bu imkanlardan
səmərəli istifadə etməli, vətənpərvər və savadlı gənclər yetişdirilməlidir”.
Müəllimlərdən Səkinə Tağıyeva və Sahilə
Cəlilova yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq
edərək demişlər ki, bu gün Ordubad rayonunda təhsilin inkişafına lazımi qayğı göstərilir. İstər Ordubad şəhərində, istərsə də
Ələhi, Xurs, Nürgüt kimi ən ucqar dağ
kəndlərində müasir məktəb binalarının tikilib
istifadəyə verilməsi gələcəyimizə göstərilən
qayğıdan xəbər verir. Müasir tədris şəraiti
pedaqoji kollektivləri daha səylə çalışmağa,
xalqımız və dövlətimiz üçün yararlı gənclər
yetişdirməyə ruhlandırır.
Məktəb binasının həyətində də abadlıq
işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır.

ölkələrə getmək istəyən rayon sakinləri
üçün də bilet satışını həyata keçirməyə imkan verəcəkdir”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanının inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər bundan sonra
da davam etdiriləcək, muxtar respublika
əhalisinə müasir hava nəqliyyatı xidməti
göstəriləcəkdir. Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanının kollektivi də yaradılan şəraitdən
səmərəli istifadə etməli, hava nəqliyyatının
inkişafına öz töhfələrini verməli, sərnişinlərin
rahatlığı təmin olunmalıdır”.
Ali Məclisin Sədri Ordubad şəhər aviakassasının istifadəyə verilməsi münasibətilə
kollektivi və sakinləri təbrik etmiş, açılışı
bildirən lenti kəsmişdir.
Məlumat verilmişdir ki, 2 mərtəbədən
ibarət binanın birinci mərtəbəsində gözləmə
zalı, 5 bilet satış kassası, təhlükəsizlik
otağı, texniki otaq və məlumat köşkü yaradılıb. İkinci mərtəbədə isə aviakassa işçiləri üçün müasir xidmət otaqları və
mətbəx istifadəyə verilmişdir. Binada təhlükəsizlik, yanğından mühafizə və fərdi
istilik sistemləri yaradılmış, nəzarət-mü-

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev demişdir: “Bizim nəqliyyatımızın bütün növləri bu gün ən yüksək
standartlara cavab verir, o cümlədən hava
nəqliyyatı. Bu sahəyə xüsusi diqqət verilir
və son illərdə Azərbaycanda tikilmiş aeroportlar, alınan yeni müasir təyyarələr və
sərnişinlərə göstərilən xidmət bizim inkişafımızı əyani şəkildə göstərir”.
Ölkəmizin hava nəqliyyatı sisteminin inkişafı sahəsində tədbirlər Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da uğurla icra edilir, sərnişinlərin rahatlığı təmin olunur. Şəhər və
rayon mərkəzlərində müasir standartlara uyğun aviakassa binalarının tikilib istifadəyə
verilməsi də bu tədbirlərin tərkib hissəsidir.
Martın 29-da Ordubad şəhərində yeni
aviakassa binasının açılışı olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində iştirak etmişdir.
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının
direktoru Mənşur Gülməmmədli çıxış edərək
demişdir ki, muxtar respublikada hava nəqliyyatının inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır, sərnişin və yükdaşımalarının səviyyəsi

vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə
çıxış edərək demişdir: “Ölkəmizdə hava
nəqliyyatı sistemində həyata keçirilən təd-

malikdir”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Muxtar
respublikada hava nəqliyyatının inkişafı
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin əsas
məqsədi sərnişinlərin rahatlığını təmin et-

daha da yüksəldilir, uçuşların təhlükəsizliyi
təmin olunur. Son illər aerovağzal kompleksinin yenidən qurulması, yeni inzibati
binanın istifadəyə verilməsi, infrastrukturun
müasir standartlara uyğun qurulması xidmətin
keyfiyyətini xeyli yüksəltmişdir. Ordubad
şəhərində müasir aviakassa binasının istifadəyə verilməsi də bu tədbirlərin davamıdır.
Mənşur Gülməmmədli Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə, hava nəqliyyatı sisteminin müasirləşdirilməsinə göstərilən qayğıya görə kollektiv adından minnətdarlıq
etmiş, bundan sonra da qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklərinə söz

birlər bu sahənin inkişafına təkan vermişdir.
Yeni hava limanlarının tikintisi, hava nəqliyyat vasitələrinin alınması, mütəxəssislərin
hazırlanması dövlətimiz tərəfindən bu sahənin inkişafına göstərilən qayğının bariz
nümunəsidir. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokada vəziyyətində yaşaması
hava nəqliyyatının inkişafını zərurətə çevirmişdir. Ötən dövrdə muxtar respublikada
müasir hava limanının və uçuş zolağının
istifadəyə verilməsi bu sahənin inkişafında
mühüm rol oynamışdır. Həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanı ən müasir təyyarələri qəbuletmə və yolasalma imkanına

məkdir. Hava nəqliyyatında sərnişinlərin
rahatlığının təmin olunması isə, ilk növbədə,
bilet satışından başlanır. Əvvəllər muxtar
respublikada bilet satışı yalnız Naxçıvan
şəhərində həyata keçirilirdi. Bu da mərkəzdən uzaqda yerləşən Ordubad, Şərur
və Sədərək rayonlarında yaşayan insanların
bilet almasında müəyyən çətinliklər yaradırdı. Ona görə də Ordubad və Şərur rayonlarında müasir aviakassa binaları inşa
olundu. Bu gün Ordubad şəhər aviakassası
istifadəyə verilir. Aviakassada müasir avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Yaradılan şərait
aviakassada Naxçıvan-Bakı və digər istiqamətlərlə yanaşı, həm də Bakıdan başqa

şahidə kameraları quraşdırılmışdır.
Aviakassada yeni texnologiyalar tətbiq
olunmuş, binaya fiber-optik kabel çəkilmiş,
kompüter dəstləri quraşdırılmış və elektron
növbə sistemi yaradılmışdır. Sərnişinlər gözləmə zalındakı monitor vasitəsilə təyyarə
reysləri və boş yerlər haqqında əvvəlcədən
məlumat əldə edə biləcəklər. Aviakassada 8
nəfər işlə təmin olunmuşdur.
Binanın interyeri və fasadı müasir memarlıq tələblərinə uyğun dizayn edilmiş,
həyətdə geniş abadlıq işləri görülmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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Muzeylər keçmişimizi özündə
yaşadan maddi və mənəvi sərvətlərimizin saxlanc yeridir. Buna görə
də tariximizin, mədəniyyətimizin
hərtərəfli öyrənilməsində və təbliğində muzeylər mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Muzeylərlə əlaqələrin
daha mütərəqqi yollarla inkişaf etdirilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri 2014-cü il 19 dekabr tarixdə
“Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncam
imzalamışdır. Bu sərəncama uyğun
olaraq, muxtar respublikada dövlət
orqanlarında çalışan kollektivlər
muzeylərdə olur, tarixi keçmişimizin
müxtəlif dövrlərini özündə əks
etdirən eksponatlarla, eləcə də
görkəmli şəxsiyyətlərimizin həyat
və fəaliyyətləri ilə tanış olurlar.
Bu tədbirlərin davamı kimi martın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun və Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin kollektivləri
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində
olmuşlar.
Məlumat verilmişdir ki, 1924-cü
ildə fəaliyyətə başlayan muzeydə
49 mindən çox eksponat qorunur.
Muzeyin ekspozisiyası qədim, orta
əsrlər, müasir dövr və yeni dövrü
əhatə edir. 10 şöbədən ibarət olan

muzeydə müxtəlifçeşidli əmək alətləri, Paleolit və Neolit dövrlərinin
əşyaları, dən daşları, obsidiandan
lövhələr, daş çəkiclər, sümük bizlər,
muxtar respublika ərazisində aşkar
olunan mis və gümüş pullar nümayiş
etdirilir. Eyni zamanda muzeydə orta
əsrlərin məşhur memarlarından olmuş
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin
inşa etdiyi möhtəşəm Möminə xatın,

Yusif Küseyir oğlu türbələrinə və
başqa memarlıq abidələrinə dair materiallar, dekorativ-tətbiqi sənət, eləcə
də zərgərlik, misgərlik, dulusçuluq
və nəqqaşlıq sənəti nümunələri, əl
işləri sərgilənir.
Həmin gün Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ədliyyə və Fövqəladə Hallar nazirliklərinin, Dövlət
Gömrük Komitəsinin əməkdaşları
Heydər Əliyev Muzeyində, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin kollektivləri Naxçıvan Dövlət Tarix
Muzeyində, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun, Milli
Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliklərinin kollektivləri Dövlət Bayrağı Muzeyində, İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Aparatının, Maliyyə, Vergilər, Təhsil,
Gənclər və İdman, Mədəniyyət və
Turizm nazirliklərinin kollektivləri
“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə xatın və Açıq Səma

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Azərbaycan Respublikasının tarixi
irsinin mühüm və arxeoloji sərvəti
sayılan bir bölgəsidir. Azərbaycan
xalqının qədim tarixi, elmi və mədəni irsi bu torpaqda formalaşıbdır.
Naxçıvan bəşər sivilizasiyasının
beşiklərindəndir. Bu torpaq əsrlərboyu Şərq və Qərbin kəsişməsində
ticarət, sənətkarlıq, elm və mədəniyyət mərkəzi olma statusunu qoruyub saxlamışdır. Son on il ərzində
Naxçıvan Muxtar Respublikası infrastruktur, sosial-iqtisadi inkişaf,
açıq hökumət təşəbbüsü və genişmiqyaslı ictimai işlər sahəsində sü-

rətlə inkişaf etmişdir.
Hazırkı iqtisadi inkişaf bu qədim
yurdda insan sivilizasiyası və Azərbaycan xalqının əcdadları haqqında
elmi tədqiqatların aparılmasına yol
açır. Naxçıvanda siz ibtidai insanlara
aid mağara, qədim yaşayış yerləri,
erkən şəhər mədəniyyəti qalıqları,
möhtəşəm qala divarları, qayaüstü
rəsm nümunələri, qoç abidələri və
ziyarətgahlar tapa bilərsiniz. Naxçıvandakı Əshabi-Kəhf ziyarətgahı,
Gəmiqaya nekropolları və qayaüstü
rəsmlərdə Daş dövrünün qalıqları
öz əksini tapmışdır.
Əshabi-Kəhf ziyarətgahı (ərəb

dilində “mağara sakinləri” deməkdir) Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə İlandağ ilə Nəhəcir
dağı arasında yerləşən təbii mağaradır. “Qurani-Kərim”də göstərilənlərə görə, bu mağara Allaha
ibadət etməyən icmanı tərk edən
insanların sığındığı yer olmuşdur.
“Qurani-Kərim”dəki müqəddəs surəyə görə, Əshabi-Kəhf ilə bağlı
hadisələr Naxçıvanın qədim tarixi
ilə əlaqədardır. Əshabi-Kəhfin
mövcudluğu xristian ədəbiyyatında
qeyd edilmir. Yalnız son dövrdə
aparılan arxeoloji tədqiqatlar bu
qədim ərazinin əhəmiyyətini daha

da artırmışdır. Beynəlxalq alimlər
belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, Naxçıvanın bu abidəsi dini irsin mühüm nümunəsidir və bütün bunlardan başqa, “Qurani-Kərim”lə
dərindən bağlıdır. Bu tarixi və dini
yer Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr məsafədə yerləşir.
Ordubadda isə Nəbi yurdu yaylağında Gəmiqaya arxeoloji abidəsi
yerləşir. Kür-Araz mədəniyyətinin
izləri bu ərazidə olan qəbirlərdə
müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə,
nekropollarda Dəmir dövrünə aid
qəbirlər aşkar olunmuşdur. Dəmir
dövrünə aid qəbir abidələri kvadrat
formalı qaya parçalarından hazırlanmış ağır sal daşlarla örtülmüşdür.
Məzarın içərisinə şimal tərəfdə yerləşən yoldan daxil olmaq mümkündür. Məzarın sağ divarında üçbucaq
formalı taxça var. Kanal tikintisi
zamanı abidə dağıntılara məruz qalmış və buna görə də maddi-mədəniyyət nümunələri yox olmuşdur.
Arxeoloji tədqiqatlar bu nekropolların eradan əvvəl IV-I minilliyə
aid olmasını təsdiqləyir.
Qayaüstü təsvirlərə Ordubaddakı

Bəlkə də, tarixdə yeganə millətdir ki, azərbaycanlılar bir əsrdə
4 dəfə fəlakətə məruz qalıb, soyqırımına, deportasiyaya uğrayıb və
hələ də bunun acısını yaşayır. Ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımının səbəblərini analiz etmək
üçün əvvəla problemin ideoloji və
siyasi mahiyyətini dərindən dərk
etmək lazım gəlir. Məlumdur ki,
ermənilərin milli doktrinası “böyük
Ermənistan” ideologiyasıdır. HaiTaht doktrinasının da əsasını təşkil
edən və daha çox mifoloji rəvayətlərə əsaslanan bu ideologiya
uzun illərdir, erməni kilsəsi tərəfindən yaşadılan və tətbiq olunması
uyğun görülən erməni milli dəyərlərinin vəhdətinə çevrilib. Tanrı
tərəfindən “seçilmiş millət” olduqlarını iddia edən və özlərini bu yalana inandıran ermənilər şərqi Anadolu, Azərbaycan torpaqları, xüsusilə də Naxçıvanın Nuh Peyğəmbər tərəfindən onlara “vəd”
olunduğunu önə sürürlər. Bununla
da kifayətlənməyərək, guya, “seçilmiş millət” olmaları səbəbiylə
kilsənin də ilk dəfə Ermənistanda
qurulduğunu, ilk xristian dövlət
və etnosun da məhz ermənilər olduğunu, dolayısı ilə xristianlığın
Qafqazdakı qalası olduqlarını iddia
edirlər. Hai-Taht doktrinasına görə,
Naxçıvan da daxil Nuh Peyğəmbər
tərəfindən “vəd” olunmuş torpaqlar
hal-hazırda “itirilmiş tarixi erməni
əraziləri”dir. Ermənilər tərəfindən
törədilən cinayətlərin əsasını da
məhz bu “itirilmiş torpaqlar” iddiası
təşkil edir. Bu torpaqların “geri
qaytarılması” üçün uyğun görülən

ən münasib yol isə terror və cinayətlərdir. Həmin doktrina əsas götürülərək tarixin müəyyən mərhələlərində azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı cinayətləri törədilib.
Arxiv sənədlərində rus kazaklarının da cinayətlərin törədilməsində rol oynadıqları göstərilməkdədir. 17 iyun 1905-ci ildə Naxçıvan qəzasının Zeynəddin kəndində
ermənilərlə müsəlmanlar arasında
baş vermiş münaqişə ilə əlaqədar
Naxçıvanda yerləşən Qafqaz atıcı
batalyonunun komandiri 18 iyunda
baş ştaba göndərdiyi raportunda
yazırdı ki, “ermənilərlə müsəlmanlar arasında baş vermiş münaqişələrin aradan qaldırılmasında vətəndaş hakimiyyətinə kömək etmək
məqsədilə mənə həvalə edilmiş
Naxçıvan şəhərində yerləşən batalyon 17 iyun tarixində axşam
saat 8-də silah işlətməyə məcbur
olub, nəticədə, Zeynəddin kəndinin
20-dən çox müsəlman sakini
öldürülmüşdür”.
Digər bir raportda isə həmin il
iyul ayının 5-də indiki Nursu kəndində ermənilərlə müsəlmanlar arasında olan münaqişədə rus kazaklarının kəndə göndərilməsi nəticəsində
dağlarda gizlənib özlərini ermənilərdən müdafiə edən sakinlərdən 4
nəfərin öldürüldüyü, 11 nəfərin isə
yaralandığı haqda məlumat verilir.
Diqqəti çəkən ən önəmli məqam
ondan ibarətdir ki, raportların heç
birində bir nəfər də olsun, erməninin
öldürüldüyü qeyd olunmur.
O dövrün yazılı mənbələri və
arxiv materialları 1905-1907-ci il-

lərdə Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz
və Ordubad bölgələrində ermənilərin
soyqırımı törətdiklərini isbat edir.
Ermənilərin türkə olan nifrət psixologiyası və türkü öldürməkdən mənəvi zövqalma düşüncəsi 1918-ci
ildə də davam etdi. Naxçıvanda
azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımında Andranik Ozanyan, Dro,
Njde, Doluxanov, Yapon və digər
cəlladların başçılıq etdikləri dəstələr
böyük rol oynayıblar. Özünəməxsus
vəhşiliyi ilə seçilən Andranik öz
adını ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı
tarixinə xüsusi nifrətlə yazdırıb.
Mənbələr onun kimliyi haqqında o
qədər də dolğun məlumat verməsələr
də, həmin mənbələrdə törətdiyi cinayətlər barədə kifayət qədər məlumatlar əks olunub. Bu cani bir
çox cinayətlərə imza atıb: məsələn,
Araz çayı sahilindəki 4 min nəfərə
yaxın əhalisi olan Yaycı kəndini
yerlə yeksan edib, kənd əhalisinin
2000-2500 nəfərini qətlə yetirib və
Araz çayına atıb. Andranikin Araz
çayına atdığı insanların cəsədlərini
nüvədililər çayın kəndin yaxınlığından keçən hissəsində sahilə çıxararaq dəfn ediblər. Cəsədlərin
sayı o qədər çox idi ki, böyük bir
qəbiristanlıq yaranmışdı. O vaxtdan
bu, Yaycı qəbiristanlığı olaraq tarixə
düşüb.
Andranik və onun dəstəsinin silahlı hücumları nəticəsində Ordubad
ətrafı, Əlincəçay boyu, Şahbuz
kəndlərinin əhalisi tərk-silah olunub,
xeyli hissəsi qətlə yetirilib. Sirab,
Nursu, Kolanı, Hənzər, Mahmudoba,

Əbrəqunus, Qazançı, Paradaş, Xanağa, Bənəniyar, Camaldın, Ərəzin,
Kırna kəndlərində də dəhşətli qırğınlar törədilib.
1918-1920-ci illərdə ermənilərin
Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda törətdikləri cinayətlərin arxasında hansı dövlət dayanırdı? Xarici dəstək olmasaydı, ermənilər
belə cinayətlərə əl ata bilərdilərmi?
Faktlara müraciət edək.
Əldə edilən məlumatlara görə,
4 dekabr 1917-ci ildə London İngilis-Erməni Komitəsinin sədri və
İngiltərə parlamentinin üzvü Anurin
Uilyams İngiltərənin məşhur diplomatlarından olan, eyni zamanda
Millətlər Cəmiyyətinin qurucusu
Lord Robert Sesilə göndərdiyi məktubda ermənilərə yardım göstərilməsinin vacib olduğunu bildirir.
Anurin Uilyams hətta ermənilərin
silahlandırılmasını və Andranik kimi
silahlı dəstə başçılarından istifadə
edilməsini də zəruri hesab edir.
Məktubda ingilis, fransız və amerikan hökumətlərinin də erməni ordusuna maddi dəstək vermələrinin
vacib olduğu bildirilir, sərhədlərdən
kənarda yaşayan ermənilərin pul
yardımı ilə Cənubi Qafqaza gətirilmələrinin qaçılmaz olduğu yazılır.
Nəticədə, İngiltərənin müharibə kabineti özünün 7 dekabr 1917-ci il
tarixli iclasında ermənilərə maliyyə
dəstəyi verilməsi haqda qərar qəbul
edir. Bununla birlikdə erməni könüllü dəstələrinin də Qafqaza fərqli
yollardan gəlməsinə icazə verilir.
İngiltərə tərəfindən ermənilərin dəstəklənməsi üçün ayrılan yardım 20

Altında Muzey Kompleksində, İqtisadiyyat və Sənaye, Nəqliyyat,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
nazirliklərinin əməkdaşları “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksində, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Kənd Təsərrüfatı və
Səhiyyə nazirliklərinin kollektivləri
Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
əməkdaşları isə Ədəbiyyat Muzeyində olmuşlar.
Şəhər və rayon İcra hakimiyyətlərinin, eləcə də muxtar respublika mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının şəhər və rayonlardakı
idarə, müəssisə və təşkilatlarının
kollektivləri rayon mərkəzlərində
fəaliyyət göstərən Tarix-Diyarşünaslıq və digər muzeyləri ziyarət
etmişlər.
“Şərq qapısı”

Qapıcıq dağı yamaclarında – Nəbi
yurdundakı Qaranquş yay otlaqlarında rast gəlinir. Arxeoloqlar Qaranquş yaylağındakı qayaüstü təsvirlərdə Azərbaycan türklərinin atababalarına aid yaşayış məntəqələrinin izlərini aşkar ediblər. Bu eyni
zamanda sübut edir ki, həmin dağlıq
ərazi Naxçıvanın qədim insanları
üçün əsas ov sahələrindən biri olmuşdur. Sonrakı tayfalar Naxçıvançay və Əlincəçay vadilərini yay
otlaq sahəsi kimi istifadə etmişlər.
Qayalara həkk olunmuş bütün
təsvirlər yerli sakinlərin gündəlik
fəaliyyətini əks etdirir. Bu qədim
təsvirlərin böyük hissəsi keçi, öküz,
maral, it, bəbir və canavar şəkillərindən ibarətdir. Gəmiqaya qayaüstü
rəsmləri və qədim yaşayış məskənləri beş, altı min il bundan əvvələ
təsadüf edir. Gəmiqayadakı mühüm
kəşflər 1968-ci ildən aparılır. Bu
təsvirlərdə Naxçıvanın qədim sakinlərinin həyat tərzi, mədəniyyəti
və gündəlik fəaliyyəti müşahidə
edilir.
Peter TAsE
Amerikalı jurnalist və tədqiqatçı,
“Foreign policy news” və “Eurasia
review” qəzetləri, ABŞ

milyon sterlinq idi. 1917-ci ilin
sonları və 1918-ci ilin əvvəllərində
İngiltərə tərəfindən Tehrandan Bakıya, oradan da ermənilərə verilməsi
üçün Tiflisə külli miqdarda qızıl
və pul göndərilir.
Sadəcə, pul deyil, müxtəlif silah
və sursatlar da ermənilər üçün tədarük edilir. Bu yardımlar Versaldakı Antanta Ali Hərbi Şurası ingilis
hərbi mütəxəssislərinin 1917-ci
ilin dekabr ayındakı memorandumunda açıq şəkildə göstərilib: “Ermənilərə hər vəziyyətdə işğal etdikləri bölgələrdə pul, silah və sursat tədarükü ingilis siyasətinin maraqları daxilindədir. Bu təcrübənin
uğurlu olması nəticəsində erməni
qüvvələrindən gələcəkdə türklərin
diz çökdürülməsi üçün faydalanmaq olar”.
İngilislərin bu dəstəyi sayəsində
hərəkət qabiliyyətlərini artıran, külli
miqdarda silah və sursatla silahlanan
ermənilər Azərbaycanda ciddi etnik
təmizləmə siyasətini gerçəkləşdirdilər. Azərbaycanın bir çox bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda
türk-müsəlman soyqırımı törədildi.
Mənbələrdən əldə edilən məlumatlara görə, 1918-1921-ci illər arasında
Naxçıvanda 73 min 727 nəfər ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib.
Bu cinayətlər ermənilərin nifrət
psixologiyasının bariz nəticəsi olsa
da, türk soyqırımının arxasında böyük dövlətlərin dəstəyi olduğu, eləcə
də Antanta tərəfindən verilən qızıl,
sterlinq və silahların rol oynadığı
xüsusilə qeyd edilməlidir.
Emin ŞIXƏLİYEV
tarix üzrə fəlsəfə doktoru
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O, adəti üzrə işə hamıdan tez gəlir. Səhər Günəşini təzə əkilmiş
güllərin və ağacların yarpaqları üzərində, şehlərin parıltısında görmək,
uşaqların çöhrələrindəki incə təbəssümləri sezmək ona xüsusi zövq
verir. Təzə əkilmiş həmişəyaşıl ağaclara və güllərə xüsusi qayğı ilə
yanaşır, onların körpə balalar kimi nazını çəkməkdən xüsusi zövq alır.
Bu gün də eyni qayda ilə bağçanın həyətinə daxil oldu. Səhər Günəşinin şəfəqləri nar gülləri kimi
yarpaqların üzərində qızarırdı. Həmişəyaşıl ağac və gül kollarının üstünə qırmızı tül kimi səpilmiş Günəşin şəfəqlərindən ayrı bir əlvanlığa
qərq olmuş bu incə təbiət körpələrin
məsum çöhrələrini xatırladırdı. Bütün bunlardan xüsusi zövq ala-ala
o, uşaq bağçasının hər tərəfini diqqətlə seyr etdi, bağbanla salamlaşdı
və kiçik sual-cavabdan sonra öz
otağına keçdi. Əl çantasını ora qoyub
yenidən uşaqlar qəbul edilən foyeyə
getdi.
Mən isə düşünürdüm ki, bu gün
muxtar respublikamızda uşaqların
inkişafı, onların sağlam böyüməsi
üçün müxtəlif addımlar atılır. Belə
tədbirlərdən biri də bağçalar üçün
yeni binaların tikilməsi, onların
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsidir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, uşaqlarımız yüksək səviyyədə tərbiyə alsınlar, Azərbaycanın
layiqli vətəndaşı kimi böyüsünlər.
Uşaqların böyük himayədarı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir.
Gələcəyimizi nə cür tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, ölkəmizin,
millətimizin, dövlətimizin gələcəyi
bundan asılı olacaqdır”.
Sədərək kənd uşaq bağçasının
binası 2012-ci ilin noyabr ayında
istifadəyə verilib. Bina müasir memarlıq üslubunda son dərəcə zövqlə
təmir edilib. 65 yerlik bağçada 4
qrup fəaliyyət göstərir. Uşaqların
təlim-tərbiyəsi ilə 7 tərbiyəçi-müəllim
məşğul olur.
...Uşaqların bağçaya gəlişi başlamışdı və valideynlər – bəziləri tələsik, bəziləri isə səbirlə uşaqlarını
tərbiyəçilərə təhvil verir, sonra bağça
müdiri ilə məxsusi olaraq salamlaşıb
gedirdilər. Bu gözəl görüntü on-on

beş dəqiqə davam etdi və sonra biz
bağça müdirinin dəvətilə iş otağına
daxil olduq.
Bağçanın müdiri Vəfa Hümbətova söhbət zamanı dedi:
– Öncə qeyd edim ki, uşaqlarla
işləməyi çox sevirəm. Balacaların
qəlbinə isə asanlıqla yol tapmaq çətindir. Bunun üçün mütləq uşaqları
sevmək, onlara şəfqət göstərmək lazımdır. Uşaq qəlbi isə həssas olduğu
üçün səmimi hisləri dərhal duyur
və qiymətləndirir.
Son illər təhsil sahəsində aparılan
islahatlar göstərir ki, məktəbəqədər
müəssisələrin ənənəvi olaraq tərbiyə
müəssisələri hesab olunması düzgün
deyil. Əvvəllər uşaq bağçasında tərbiyəçilərin bir qismi uşağı valideynlərdən təhvil alıb əyləndirən, günün
sonunda isə onları evlərinə yola
salan insan kimi bilinirdi. Bu gün
isə vəziyyət tamam fərqlidir. Hazırda
uşaq bağçaları təlim statusu daşıdığına görə məktəbəqədər təhsil müəssisələri adlanırlar. Bu gün məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ixtiyarında olan proqramlar əsaslı şəkildə
dəyişdirilib. Bu dəyişiklik isə tərbiyə
və təlim işinin çoxcəhətliliyindən

Avropa alimlərinin apardığı tədqiqatlardan sonra məlum olub ki, mükəmməl fiziki hazırlığa yiyələnmək
üçün insanda güclü daxili intizam və
qətiyyətin olması vacibdir. İnsan idmanı, sadəcə, qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün etmir; sağlam
həyat təkcə yarışlarda qazanılan uğurlardan ibarət deyil. Fiziki hazırlıq insan
üçün böyük nemətdir – sağlamlıqdır.
Bu nemətdən isə maksimum yararlanmaq insan xarakterindəki qətiyyətdən
asılıdır.
Formalaşan xarakter
ir müddət əvvəl ingilis alimlərin təsdiq etdiyi “insanın
məşğul olduğu idman növünə görə
xarakteri dəyişə bilər” fikri böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Bu fikir xarakterin
2 əlamətini – tipik və fərdi əlamətləri
qarşılaşdırmışdı. Aparılan araşdırmalardan sonra təsdiq olunmuşdu ki, eyni
cəmiyyətdə yaşayan insanların həyat
şəraitində tipik xüsusiyyətlərlə yanaşı,
özünəməxsus cəhətlər də rol oynayır.
Bu cəhətlərin dəyişməsində isə başlıca
rolu idman oynayır. Qısası, idman
makromühitdə formalaşan etnik və
milli xarakterləri birləşdirməyə müvəffəq olan yeganə vasitədir. Deməli,
idman insanın xarakterini formalaşdırmaqla yanaşı, eyni zamanda onun
sağlam ruhda inkişafına da təsir göstərir,
onda idman etmək ənənə halını alır.
Məsələn, fiziki təlim üçün ideal vaxt
səhər yuxusundan sonradır. Hər gün
səhər 30-60 dəqiqə fiziki təlimə vaxt
ayıran adamlar əksər hallarda bu işi
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xəbər verməklə yanaşı, tərbiyəçilərin
işində də ciddi dönüş yaratmaq zərurətini şərtləndirir. Bizim uşaq bağçası da yeni təlim üsullarından bacarıqla istifadə edən məktəbəqədər
təlim müəssisələri sırasındadır.

Sədərək rayonu üzrə keçirilən
yarış və müsabiqələrdə də uşaqlar
uğurlar qazanır, fəxri fərmanlarla
təltif olunurlar. Plana uyğun olaraq,
Sədərək kənd 1 və 2 nömrəli tam
orta məktəblərlə daim əlaqə saxla-

Vəfa xanım daha sonra xüsusi
vurğuladı ki, qarşımızda duran əsas
vəzifə yaddaşyönümlü təhsildən şəxsiyyətyönümlü təhsilə keçməklə vətənpərvər, ailəsi, Vətəni və dövləti
üçün faydalı olmağı bacaran məsuliyyətli vətəndaş yetişdirmək kimi
ali və məsuliyyətli prosesə öz töhfəmizi verə bilməkdir. Artıq bu istiqamətdə mühüm uğurlar əldə edilib,
istər 2013-2014-cü, istərsə də bu
tədris ilində bir sıra işlər görülüb.
Belə ki, uşaq həyatı düzgün təşkil
olunur, balaca fidanlara yüksək səviyyədə qayğı göstərilir, onlarda bilik, bacarıq və vərdişlər inkişaf etdirilir. Bu təlim-tərbiyə müəssisəsində valideynlərlə sıx əlaqə yaradılır.
Onlar vaxtaşırı qruplarda olur, uşaqlarla iş prosesinə qoşulur, tərbiyəçilərlə birgə mövzuya uyğun vəsaitlər
hazırlayırlar. Həmçinin balacalar
məktəb təliminə yüksək səviyyədə
hazırlanırlar.
Hər il planlaşdırılan işlər tam yerinə yetirilir, pedaqoji proseslərə baxış təşkil olunur, tədbirlərdə, yarış
və müsabiqələrdə, gəzinti və ekskursiyalarda uşaqların fəal iştirakı
təmin edilir.

nılır, qarşıya qoyulan vəzifələr birgə
həyata keçirilir. Bu işlərin yerinə
yetirilməsində tərbiyəçilərdən Tamella Əhmədova, Günay Mehdiyeva, Sürəyya Səfərova xüsusi fəallıq göstərirlər.
Bağçada tədbirlərin hazırlanıb
həyata keçirilməsində qrup tərbiyəçilərilə yanaşı, musiqi tərbiyəçisi
Zəminə Dostəliyevanın da əməyi
var. Onların birgə səyi sayəsində
istedadlı uşaqların üzə çıxarılması
və bu istedadların inkişaf etdirilməsi
üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə bağçada “İstedad” qrupu yaradılıb – bura 20 nəfər
istedadlı uşaq cəlb olunub.
Müsahibim onu da bildirdi ki,
uşaqların Heydərabad qəsəbəsindəki
Heydər Parkına gəzintiləri, rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə, Sədərək kəndindəki Şəhidlər xiyabanına
ziyarətləri təşkil olunur. Keçirilən
tədbirlər uşaqlarda vətənpərvərlik
şüurunun formalaşmasına təsir edir.
Hər il olduğu kimi, bu il də Qanlı
Yanvara həsr olunmuş tədbir keçirilib. Məqsəd uşaqlara tariximizi
öyrətməkdir. Bu faciənin qan yaddaşımız olduğu və heç vaxt unudulmaması uşaqlara öyrədilir. Həmin
gün Sədərək döyüşlərində şəhid
olanların fotoşəkilləri balaca fidanlara
göstərilir və onlar haqqında qısa
məlumat verilir. Təbii ki, bu tədbirlərin keçirilməsi uşaqların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinin rüşeymləri kimi vacibdir.
Vəfa Hümbətova onu da vurğuladı ki, bundan sonra da kollektivimiz
bağçada təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətini daha da yüksəltməyə, uşaqlara ilkin biliklər verməyə, onlara
bağça yaşlarından doğma Vətənə
məhəbbət hislərinin daha dərindən

ömürlük adətə çevirirlər.
Fiziki təlimi gündəlik adətə çevirmək güclü daxili intizam tələb edir.
Bunu yuxudan qalxan kimi ilk iş olaraq
görmək isə insanın işini xeyli asanlaşdırır. Həftə ərzində bu, elə də çox
vaxt aparmır: 200-300 dəqiqə. Maraqlısı
odur ki, insan fiziki təlimlərini gündəlik
altmış dəqiqəyə çatdırırsa, o, dünyanın
ən sağlam 1-2 faiz insanları sırasına
qoşulur.
Hər insan isə bu işin öhdəsindən
lazımi səviyyədə gələ bilmir. Hansı
səviyyədə olmasından asılı olmayaraq,
daim məşq etmək zamanla adətə çevrilir. Alimlər idmana başlamağın heç
vaxt gec olmadığını deyirlər: istənilən
vaxt fiziki durumu düzəltmək mümkündür. Təbii ki, bunun üçün insan ilk
olaraq özünü yaxşı mənada aldatmalıdır.
Bəs necə? Ən azından axşamdan idman
paltarını yatağın yanına qoymaqla özünü asan şəkildə aldada bilər. Yuxudan
tam ayılmağa macal tapmamış artıq
idman paltarında özünü görmək səni
bu sahə ilə məşğul olmağa vadar edəcək. Eyni zamanda səhər idmanı insanda ovqatın da yaxşı olmasına zəmin
yaradır.
Sağlam cəmiyyət üçün
sağlam yol
zun, sağlam həyatı təmin etməyin əsas şərti fiziki təlimlərə
başlamaq və bunu ömürboyu davam
etdirməkdir. Daxili intizam və iradədən,
xarakterdən istifadə edib fiziki təlimə
başladıqda və bunu aramsız olaraq davam etdirdikdə insan cəmiyyət üçün
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də sağlam qərarlar qəbul edir. Tədqiqatçılar hər səhər fiziki təlimlə məşğul
olan insanların daha ağıllı, iti düşüncəli
və yaradıcı olduqlarını müəyyən ediblər.
Onların intellekti daha yüksək olur və
işlərini daha effektiv görmək üçün yeni
ideyalara malik olurlar. Bunun səbəbi
sadədir: hər səhər idman etməklə insan
beynində oksigenlə zəngin qan axınını
gücləndirir və bununla da, onun effektiv
fəaliyyətini təmin edir. Bu da insanın
gün ərzində ayıq, düşüncəli və yaradıcı
olmasına şərait yaradır. Həkimlərin isə
fikrincə, yuxudan oyanan kimi fiziki
təlimlə məşğul olmaq insanın metabolik
səviyyəsini qaldırır, nəticədə, bədən
bütün gün ərzində aktiv kalori yandırır.
Daxili fiziki güclə yanaşı, möhkəm
iradəyə malik olmağın digər yolu təşkilati və ya kollektiv idman növlərində
çıxış etməkdir. Bu, fiziki hazırlığı
yaxşılaşdırmağın ən yaxşı yollarından
biridir. Düzdür, bəzən insan buna vaxt
məhdudiyyətinə görə məhəl qoymur,
lakin vaxt və planlaşdırma məsələsində
nə qədər çətinliklər törənsə də, nəticə
hər zaman müsbət olur. Futbol, voleybol, tennis və bu kimi idman növləri
ilə məşğul olduqda insan daha məsuliyyətli, intizamlı və diqqətli olur.
Güclü daxili intizama malik olan
insan idman sayəsində istənilən uğura
yiyələnə bilər. Çünki daxili intizam
fərdin fiziki hazırlığını tam təmin etməklə yanaşı, eyni zamanda onda sağlam cəmiyyət üçün müsbət xarakter
formalaşdırır.
- Ceyhun MƏMMƏDOV

aşılanmasına, əqli tərbiyə işinin
möhkəmləndirilməsinə çalışacaqdır.
Uşaqların bağçaya cəlbi və məktəb təliminə mükəmməl hazırlanması
da diqqət mərkəzindədir. Uşaq kontingenti sarıdan da heç bir problem
yoxdur...
...Vəfa xanımı gözləyən valideynlər vardı. Uşaqlarını bağçaya
yazdırmaq istəyirdilər. Odur ki,
söhbətimiz bir qədər yarımçıq qaldı.
Bu müddət ərzində bağçanın musiqi
otağı, idman zalı, yemək otağı və
sair ilə tanış oldum. Gələcəyimiz
olan uşaqların mənəvi cəhətdən
zəngin və fiziki cəhətdən sağlam
böyümələri üçün hər cür şərait
yaradılmışdı.
Bağçanın istedadlı balaca fidanları ilə də tanış oldum, onların bəziləri ilə söhbətləşdim. Uşaqlardan
Səma Qasımovanın ümummilli lider
Heydər Əliyevə həsr olunmuş şeiri
xüsusi intonasiya ilə deməsi, Nurgül
Sadıqlının rəqs etməsi, Əşrəf Məmmədovun, Züleyxa İbrahimovanın
maraqlı rəsmləri bizdə xoş təəssürat
yaratdı.
Vəfa xanım valideynlərlə görüşdən qayıtdıqdan sonra öyrəndik ki,
peşəkarlığını, ixtisas səviyyəsini
daim yüksəltmək pedaqoji kollektiv
qarşısında bir vəzifə olaraq qoyulub.
Uşaqların təlim-tərbiyə məsələləri
ilə bağlı valideynlərlə əməkdaşlığa
böyük önəm verilir. Bağça müdiri
dedi ki, uşaqların müasir tələblər
səviyyəsində tərbiyəsi üçün bütün
səylərimizi birləşdirmişik. Yüksək
səviyyədə təmir edilib bütün müasir
avadanlıqlarla birgə balaca nəslin
ixtiyarına verilən bu bağçada öz
öhdəliyimizi biz də böyük məsuliyyətlə yerinə yetirməyə çalışırıq.
Biz beləcə söhbəti yekunlaşdırdıq.
Vəfa xanım məşğələ otağında keçilən
“Azərbaycan dili” məşğələsində iştirak etmək üçün tələsirdi. Mənsə
musiqi zalındakı bir uşağın ad gününün qeyd olunmasına həsr olunmuş səhnəyə bir qədər tamaşa etdikdən sonra yüksək təəssüratla bağçanı tərk etdim...
- Cəfər ƏLİYEV

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasına “fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisası üzrə qəbul olmaq istəyən namizədlər
boyu azı 170 santimetr, tam ortatəhsilli və
ya buraxılış sinfində oxuyan, 16 yaşından
yuxarı (“fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisası
üzrə 01.09.2015-ci il tarixədək 17 yaşı
tamam olan), yaxud müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş, ehtiyatda olan və
15.09.2015-ci il tarixədək 23 yaşı tamam
olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından seçilirlər.
Namizədlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara müvafiq olaraq nazirliyin xüsusi həkim ekspertiza komissiyasında, həmçinin fiziki
hazırlıq və seçmə komissiyalarında sınaqdan
keçməlidirlər.
Sınaq və müvafiq yoxlamalardan müvəffəqiyyətlə keçən abituriyentlərin ərizələri
rəsmiləşdirilir və onlar Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyası tərəfindən müəyyən
edilmiş cədvəl üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən test imtahanlarında iştirak
edirlər.
Qəbul imtahanı test üsulu ilə I ixtisas
qrupuna daxil olan fənlər üzrə keçirilir.
Qəbul imtahanlarının keçirilməsi ilə
bağlı şərtlərlə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyasının internet saytında və kütləvi
informasiya vasitələrində verilən elanlarla
tanış olmaq olar.
Akademiyaya qəbul olan şəxslər təhsil
müddətində yemək, geyim forması və yataqxana ilə təmin olunur, təqaüd alırlar.
Akademiyada təhsil müddəti 4 ildir və
tədris Azərbaycan dilində aparılır.
Akademiyanın məzunlarına “yanğın

təhlükəsizliyi mühəndisliyi”, “fövqəladə
hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
mühəndisliyi” ixtisasları üzrə bakalavr dərəcəsi, hərbi və ya xüsusi rütbələr verilir,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sistemində müvafiq vəzifələrə təyin edilirlər.
Akademiyaya qəbul olmaq istəyənlər
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına
internet vasitəsilə elektron ərizə verdikdən
sonra aşağıdakı sənədləri şəxsən təqdim
etməlidirlər:
- tərcümeyi-hal;
- şəxsiyyət vəsiqəsinin və doğum haqqında şəhadətnamənin notarial qaydada
təsdiq olunmuş surəti;
- hərbi biletin və ya hərbi xidmətə
çağırış məntəqəsinə təhkim edilmə vəsiqəsinin əsli və notarial qaydada təsdiq olunmuş
surəti;
- tam orta məktəbdən, işlədiyi təqdirdə
iş yerindən və ya hərbi hissədən xasiyyətnamə;
- tam orta təhsil haqqında sənədin əsli
və notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti,
yaxud tam orta məktəbin buraxılış sinfində
oxuması haqqında arayış;
- yaşayış yerindən arayış;
- yaşayış yeri üzrə tibb müəssisəsindən
sağlamlıq haqqında arayış və digər tibbi
sənədlər;
- 4 ədəd 6x4 sm ölçüdə rəngli fotoşəkil
(ağ fonda, tünd rəngli pencəkdə).
Sənədlər aprelin 1-dən 30-dək (bazar
günləri istisna olmaqla) saat 1000-dan 1700-dək
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsində (Naxçıvan şəhəri, Əziz
Əliyev küçəsi 25) qəbul ediləcəkdir.
Əlaqə telefonu: 545-41-66
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