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Hörmətli redaksiya!
Bu məktubu sizə 18 yaşlı nəticəmin
köməkliyi ilə göndərirəm. Mənim 99
yaşım var. Dünyanın pis üzünü də gör-

orta təhsilli olsam da, balalarıma ali
təhsil verməyə çalışdım. İllər keçdi,
Vətənimiz müstəqillik qazandı. Zəhmətimizə qiymət verildi. Dövlətimiz

Dövlətimiz hər zaman öz vətəndaşının yanındadır
müşəm, yaxşısını da. İkinci Dünya müharibəsinin həyatımızda qoyduğu izlər
bu gün də qalır. Həmin illərdə kəndimizdə nə qədər başıpapaqlı var idisə,
müharibəyə getmişdi. Kənddə qalan
qocalar, qadınlar, uşaqlar isə çətinliklərə
düçar olmuşdu. Qardaşım da, həyat
yoldaşım da İkinci Dünya müharibəsinə
yollandılar. Sonra yoldaşım yaralı vəziyyətdə qayıtdı, qardaşım isə itkin düşdü. Evlərə gələn qara kağızlar neçəneçə ocağı söndürdü. Onlar döyüşdə,
biz də arxa cəbhədə cəfalar çəksək də,
həmin illərdə zəhmətimizin qarşılığını
ala bilmirdik. Çətinliklə də olsa, 9 uşaq
böyüdüb boya-başa çatdırdım. Özüm

güc qazandıqca bizim də maddi vəziyyətimiz düzəldi. Sağlamlığımız da, yaşayışımız da yaxşılaşdı. Hər il 9 May
– Qələbə Günü ərəfəsində müharibə
veteranlarına, onların həyat yoldaşlarına
maddi yardım göstərildi. Bu ənənə yenə
də davam edir. Dövlətimiz hər zaman
öz vətəndaşlarının qeydinə qalır. Dövlət
başçımızın 2022-ci il 19 aprel tarixli
Sərəncamı ilə ailəmiz də birdəfəlik
maddi yardım aldı. Mən bütün bunlara
görə minnətdarlığımı bildirmək və
gənclərə dövlət, xalq üçün çəkilən zəhmətin heç vaxt itmir demək istəyirəm.
Dilbər MƏMMƏDOVA
Şərur rayonu, İbadulla kənd sakini

Hörmətli redaksiya, bu məktubu sizə minnətdarlıq hissi ilə ünvanlayıram. Gözlərimiz Günəşin aydınlatdığı bu dünyaya açılan pəncərə,
dünyaya gəldiyimiz gündən köçdüyümüz günə kimi bizim yolyoldaşımızdır. Onların köməyi ilə dünyanın gözəlliklərini doyunca seyr
edirik. Yaşımız ötdükcə gözümüzün nuru azalır, müxtəlif xəstəliklərə
düçar olur.

Teatrsevərləri yeni sənət uğurları ilə sevindərməyə
çalışacağıq
Hörmətli redaksiya! Bildiyiniz kimi, yaxın
günlərdə muxtar respublika rəhbərinin bilavasitə
təşəbbüsü və dəstəyi, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Şərqin qocaman
sənət ocaqlarından biri olan Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrına “milli” statusu verildi. Teatrımıza belə
yüksək adın verilməsi dövlətimizin mədəniyyətimizə göstərdiyi böyük qayğının göstəricisidir.
Bu dəyər biz gənc sənət adamlarının işimizə olan
sevgimizi, məsuliyyətimizi daha da artırır. Bu
yaradıcı kollektivdə çalışanların əməkhaqlarının
artırılması da sənət adamları üçün böyük stimuldur.
Bizə bu sevinci yaşadan dövlətimizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən də Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrının
gənc aktrisası kimi söz verirəm ki, qəlbimdəki
ən saf, ən təmiz duyğularla yola çıxaraq, bu sənətdə canımı, ruhumu, sevgimi qoyaraq irəlilə-

Zəhra BABAYEVA
Naxçıvan şəhəri

Elmin, tədrisin və mədəniyyətin inteqrasiyasını
özündə birləşdirən ali təhsil ocağı
Hörmətli redaksiya!
Mən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin Stomatologiya ixtisasında təhsil alıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, universitetin
təhsil şəraiti çox gözəldir. Bu isə muxtar respublika rəhbərinin ali
təhsil ocağına göstərmiş olduğu diqqət və qayğıdan xəbər verir. Universitetimizin hər cür şəraitlə təchiz edilmiş tələbə evi, zəngin elektron
kitabxanası, xəstəxanası bu ali təhsil ocağına olan marağı getdikcə
artırmaqdadır. Sevindirici haldır ki, bu universitet Azərbaycanda ali
təhsil müəssisələri arasında yeganə modern üslubda kampusa sahibdir.
Deyərdim ki, ilk olaraq Texnoparkın burada yaradılması prosesi,
müasir laboratoriya və auditoriyalarla təchiz edilməsi bizim simamızda
olan əcnəbi tələbələrin bu prestijli ali təhsil ocağına maraq göstərmələri
üçün əsas səbəblərdir. Fikrimi konkret olaraq belə ifadə edərdim:
Naxçıvan Dövlət Universiteti elmin, tədrisin və mədəniyyətin
inteqrasiyasını özündə birləşdirən mötəbər ali məktəbdir.
Naxçıvanda gənclərin, o cümlədən xarici tələbələrin təhsil alması
ilə yanaşı, onların yaşaması və işləməsi üçün də hərtərəfli şərait
yaradılıb. Hər il biz əcnəbi tələbələrə ərzaq paylarının ayrılması, Ramazan bayramı ilə əlaqədar iftar paylarının verilməsi, maddi yardım
almaq üçün elektron kartlar təqdim edilməsi muxtar respublika
rəhbərinin tələbələrə göstərdiyi diqqətin daha bir ifadəsidir. Bizə
göstərilən bu qayğıya görə ali təhsil ocağının tələbə-gəncləri adından
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Əmrə ASLANTATAR
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Stomatologiya ixtisasının III kurs tələbəsi
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Yaradılan şərait təhsilimizin nailiyyətlərini efir vasitəsilə
daha geniş auditoriyaya təqdim etmək imkanı verir

Gözlərimin nuruna qovuşduğum
üçün minnətdaram

Mənim 75 yaşım var. Bir neçə ay idi ki, gözlərimdən birində
qızartı və şişkinlik, görməmdə get-gedə zəifləmə hiss edirdim.
Müalicə üçün həkimə müraciət edəndə öyrəndim ki, gözüm əməliyyat
olunmasa, müəyyən bir vaxtdan sonra görmə qabiliyyətimi tamamilə
itirə bilərəm. Bu xəbər məni də, yaxınlarımı da çox məyus etsə də, bir
neçə gün sonra Bakı şəhərindən yüksəkixtisaslı həkim briqadasının
Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkəzinə dəvət olunması barədə
xəbər aldım. Mən də müayinə və müalicə üçün müraciət edib
təmənnasız əməliyyat olundum. Gözüm nuruna qovuşdu əziz həkimlərimizin sayəsində. Xəstəxananın tibb heyətinin peşəkarlığı, qayğısı
ilə sağlamlığıma qovuşdum. Bakı şəhərindən gələn həkimlərlə birlikdə
çalışan yerli tibb işçilərimizin zəhməti, əməyi də danılmazdır. Yaşım
çox olduğuna görə hərəkət edə bilmədiyim üçün Mahir, Vüsalə həkim
əməliyyat öncəsi dincəldiyim otağa gəlib müayinəmi etdilər, qan analizimi götürdülər. Tanrı hər birindən razı olsun.
Onu da deyim ki, bu aksiya ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr edilmişdi. Bunun necə
böyük savab iş olduğunu dünya işığından ömürlük nəhrum olmaq
kimi bir təhlükə ilə üz-üzə qalanlar daha yaxşı anlayır. Allah bu
savab yiyələrinin gözlərinə nur, qollarına qüvvət versin! Mən
müayinəyə və müalicəyə cəlb olunan insanlar adından göstərilən təmənnasız tibbi xidmətə görə dövlətimizə minnətdarlığımı bildirirəm.

yəcəyəm, teatrımızda milli dəyərləri qorumaq
və təbliğ etmək, tariximizin şərəfli səhifələrini
yaşatmaq missiyasını layiqincə yerinə yetirəcəyəm! Çalışacağıq ki, yeni sənət uğurları ilə dövlətimizin bu etimadını layiqincə doğruldaq, yeni
tamaşalarla, bir-birindən maraqlı, rəngarəng rollarla teatrsevərlərimizi, qədirbilən tamaşaçılarımızı
sevindirək.

Hörmətli redaksiya!
Bu məktubda yaxın günlərdə yeni
internet saytının təqdimatı olan təhsil
televiziyası və radiosunda biz müəllimlər və şagirdlərimiz üçün yaradılan
şəraitdən və geniş imkanlardan bəhs
etmək istədim. Hamınıza məlumdur
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2020-ci il 18
dekabr tarixli Sərəncamı ilə muxtar
respublikada təhsillə bağlı teleradio
proqramlarının hazırlanması və yayımını təmin etmək, eləcə də sistemli
maarifçilik işinin aparılması məqsədilə Televiziya və Radio Verilişləri
Redaksiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Bu redaksiyanın tədris
proqramlarının, layihələrin, ümumilikdə, təhsil sahəsində baş verən yeniliklərin ictimaiyyətə operativ şə-

kildə çatdırılmasında mühüm rolu
var. Təhsil televiziyası bu gün bütün təhsil prosesinin iştirakçılarını
– müəllimləri, şagirdləri, valideynləri bir yerə toplayan platforma kimi çıxış edir. Valideynlər
övladlarının nailiyyətlərinin kütləvi
informasiya vasitələri ilə yayımlanmasını sevinclə qarşılayırlar.
Təhsil televiziyasında müəllifi və
aparıcısı olduğum “Mütaliə vaxtı”
verilişi boyunca şagirdlərdə mütaliə
bacarıqlarının yaranması və mütaliə
sayəsində yazı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması mövzusunda müxtəlif
müzakirələr aparılır. Proqramda elm
və təhsil sahəsində tanınmış maraqlı
şəxslərlə, müxtəlif ixtisasdan olan
müəllimlərlə kitaba sevgi, oxuya
maraq, oxuduğunu qavramaq və anlamaq kimi mövzular ətrafında müzakirələr təşkil olunur.
“Təhsildə bu gün” verilişində
mütəmadi yayımlanan xəbərlərdə
muxtar respublikada təhsil sahəsində
baş verən yeniliklərlə izləyicilər məlumatlandırılır. Beləliklə, biz muxtar
respublikanın bütün ümumtəhsil
məktəblərində çalışan təcrübəli müəllimləri tanımış oluruq.

Hörmətli redaksiya! Naxçıvanda ailə təsərrüfatçılarına
hər cür köməklik göstərilir. Görülən işlərin nəticəsidir
ki, belə təsərrüfatların sayı ildən-ilə artır. Diyarımızda
həyata keçirilən bir çox tədbirlər ailə təsərrüfatlarına

“Uğur yolu” verilişində isə bilik
və istedadı ilə seçilən şagirdlər ictimaiyyətə tanıdılır. Bu kimi maraqlı
verilişlər şagirdlərin asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili ilə yanaşı, onların
dünyagörüşlərinin formalaşmasına,
əldə etdikləri bilikləri zənginləşdirmələrinə, mütaliəyə maraqlarının
artmasına imkan yaradır.
Bu yaxınlarda kanal35.az saytının
istifadəyə verilməsi, “Kanal 35”
televiziyasının çəkiliş studiyasının
yenidən qurulması, müasir texnoloji
avadanlıqlarla təchiz olunması muxtar respublikamızda təhsilin inkişafı,
qazanılan nailiyyətlər, tədris prosesində yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı
daha geniş auditoriyaya operativ
məlumat vermək, təhsildə əyanilik
prinsiplərindən istifadə etmək maraqlı
verilişlərin hazırlanması baxımından
daha geniş imkanlar açıb.
Hörmətli redaksiya! Təhsilə göstərdiyi dövlət qayğısına görə həmkarlarım adından Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Asudə MƏMMƏDOVA
Naxçıvan şəhər 1 nömrəli tam orta
məktəbin direktoru

bu, böyük diqqətdir. Onu da deyim ki, bu gün hər bir sədərəkli rayonu dövrəyə alan uca dağların başında dayanıb
Vətəni qoruyan igid oğullarımızın sayəsində evində
rahat yatır, əkinində, tarlasında qorxmadan çalışır. Öv-

Rayonlarda ilk dəfə “Kətə” festivalı keçirilməsi təqdirəlayiq haldır
məhsullarını daha yaxşı tanıtmağa
və ailə büdcəsini genişləndirməyə
imkan verir. Muxtar respublikada
müntəzəm olaraq təşkil edilən
kənd təsərrüfatı satış yarmarkaları,
sərgi-satışlar və müxtəlif səpkili
festivallar da bu işdə böyük rol
oynayır. Naxçıvan şəhərində keçirilən ənənəvi “Kətə” festivalı
muxtar diyarımızın zəngin mətbəxini, süfrə ənənələrini özündə əks etdirməsi, kütləvi
maraq yaratması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bu il ilk dəfə muxtar respublikamızın rayonlarında da
belə festivalların keçirilməsi xüsusi qeyd olunmalıdır.
Rayonumuzda da belə bir festivalın təşkili biz sakinləri
çox sevindirdi. Naxçıvan şəhəri ilə Sədərək rayonu
arasında 80 kilometr məsafə var. Ona görə də Sədərək
və məsafəcə uzaq olan rayonlarda yaşayan bir çox
insanın Naxçıvanda keçirilən “Kətə” festivalında iştirak
etmək imkanı olmur. Bu baxımdan bu festivalın rayon
mərkəzlərində də keçirilməsi təqdirəlayiq haldır. Biz də
Heydərabad qəsəbəsində təşkil edilmiş festivalda məmnuniyyətlə iştirak etdik. Mənim kimi ahıl adamlar üçün
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ladlarımız düşmənin beş metrliyində yerləşən məktəblərdə təhsil
alır. Sözsüz ki, qəsəbənin mərkəzi
meydanında təşkil edilən bu festival düşmən postlarından da aydın şəkildə görünürdü. 90-cı illərin əvvəllərində layiqli cavabını
alan, Vətən müharibəsində məhv
edilən xain, azğın düşmənə qoy
firavan həyatımız, bolluq-bərəkət
içində keçən gün-güzəranımız da bir başqa cür gözdağı
olsun. Rayon sakinləri adından yaradılan şəraitə görə
dövlətimizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Dilbər RZAYEVA
Sədərək rayonunun Qaraağac kənd sakini
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