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Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Aşqarlar 
Kimyası İnstitutu direktoru-
nun elmi işlər üzrə müavini 
işləyən Fuad Əliyevin elmi 
və elmi-təşkilati fəaliyyətini 
Gəncədə yeni yaradılan 
Elm Mərkəzinin rəhbəri kimi 
davam etdirməsi onun həyat 
yolunda uğura döğru dönüş 
nöqtəsi olmuşdur. Gərgin 
elmi axtarışlarla yanaşı, elmi 
təşkilatçılıq işi onun üçün ge-
niş imkanlar açmışdır. Elmi-
tədqiqat mərkəzi kimi kiçik bir 
kollektivlə fəaliyyətə başlayan 
Elm Mərkəzi ötən illər ərzində 
Fuad müəllimin elmi-təşkilatı 
fəaliyyəti, əməkdaşların 
apardıqları səmərəli elmi 
axtarışlar nəticəsində bu 
gün nəhəng elm məbədinə 
çevrilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır 
ki, sonradan qazanılmış 
nailiyyətlərin təməli ümummil-
li lider Heydər Əliyevin şəxsi 
təşəbbüsü ilə 1981-ci ildə 
açılmış bu Elm Mərkəzində 
aparılan elmi-tədqiqat 
işlərinin bölgəni əhatə etdiyini 
nəzərə alaraq, elm ocağına 
Regional Elmi Mərkəz sta-
tusu verilmişdir. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
19 dekabr 2012-ci il tarixli 
sərəncamı ilə Gəncə Regi-
onal Elm Mərkəzinin bazası 
əsasında AMEA Gəncə 
Bölməsi və onun nəzdində 
yeddi elmi-tədqiqat institutu 
fəaliyyətə başlamışdır. Bu 
institutlar Qərb bölgəsinin 
biomüxtəlifliyinin, təbii resurs-
larının araşdırılmasını, pas-
portlaşdırılmasını və onların 
xalq təsərrüfatının müxtəlif 
sahələrində istifadəsini tədqiq 
edirlər.

Ekoloji tarazlığın tədqiq 
olunması, təbii ehtiyatların 
və külli miqdarda toplanmış 
tullantıların araşdırılması 
və onlar əsasında texnoloji 
proseslərin hazırlanma-
sı qarşıda duran ən vacib 
problemlərdən biridir. Həyat 
üçün ən vacib amillərdən biri 
olan torpaq və su ehtiyatları 
tədqiq olunaraq onlardan 
səmərəli istifadə olunması, 
bölgədəki alternativ enerji 
mənbələrinin araşdırılması və 
onun aqrar sənayedə tətbiqi 
reallaşdırılıb. Azərbaycan 

tarixinin öyrənilməsində Qərb 
bölgəsində arxeoloji və etnoq-
rafik materialların toplanması 
və tədqiqi, onların əsasında 
tədqiqatların aparılması vacib-
dir. Bunlar da Elm Mərkəzinin 
diqqətdə saxladığı ən mühüm 
və maraqlı sahələrdən biridir. 
Fuad Əliyevin rəhbərliyi ilə 
AMEA-nın Gəncə Bölməsində 
üç kimya laboratoriyası 
yaradılmışdır. “Təbii boyaqlar 
və farmakologiya”, “Biotex-
nologiya və təbii sərvətlər”, 
“Davamlı inkişaf və ekoloji 
monitorinq” laboratoriyaları 
da onun idarəetməyə yaradıcı 
münasibətinin nəticəsidir.

1995-ci ildə AMEA 
Rəyasət Heyətinin qərarı 
ilə Qərb bölgəsində kadr 
hazırlığı və elmin koordina-
siyası məqsədilə “Xəbərlər” 
məcmuəsinin nəşrinə 
başlanılmışdır. Akademik 
Fuad Əliyev “Xəbərlər” 
məcmuəsinin baş redak-
toru təyin olunmuşdur. 
1982-ci ildə “İctimai Elmlər” 
bölməsi və onun nəzdində 
“Azərbaycan ədəbiyyatı”, 
“Xalq yaradıcılığı və Etnoq-
rafiya”, “İqtisadi araşdırmalar 
sektorları”, 1983-cü ildə “Av-
tomatik idarəetmə sistemləri” 
şöbəsi, 1985-ci ildə Xalqlar 
dostluğu muzeyi yaradılmış-
dır.

Gəncə tarixən qədim 
şeir, sənət mərkəzi kimi 
tanınmışdır. Azərbaycan 
elmini, mədəniyyəti və 
ədəbiyyatını bütün dünya-

da məşhurlaşdıran tarixi 
şəxsiyyətlərin təbliği bu gün 
də burada uğurla davam 
etdirilir. Gəncədə böyük 
alim və dahi mütəfəkkirlərin 
davamçıları, qədim şeir-sənət 
məktəbinin nümayəndələri 
yaşayıb-yaratmaqdadırlar. 
Uzun əsrlər boyu bu re-
gionda yaşayıb-yaratmış 
mütəfəkkirlərin, klassiklərin, 
xüsusilə Nizami Gəncəvi 
irsinin araşdırılması 
n izamişünaslığın aktual 
problemlərinin və onun 
elmi-fəlsəfi görüşlərinin 
tədqiq edilərək dünyaya 
çatdırılması müasir araşdır-
maçıların qarşısında duran 
ən vacib məsələlərindən 
biridir. Həmin insanların 
həyat və yaradıcılğının 
tədqiqi daim gündəmdədir.
Elm Mərkəzində Gəncənin 
tarixinə, mədəniyyət 
və ədəbiyyatına, Qərb 
bölgəsinin təbii ehtiyatları-
nın və ekoloji tarazlığının 
tədqiqinə, qədim sənət və 
şifahi xalq ədəbiyyatının, o 
cümlədən də xalqın folklor 
yaradıcılığına həsr edil-
miş elmi araşdırmaların və 
tədqiqat işlərinin nəticəsi ola-
raq yüzlərlə kitab və monoq-
rafiya nəşr edilmiş, dünyanın 
müxtəlif nüfuzlu elmi jurnalla-
rında sanballı elmi məqalələr 
dərc olunmuşdur. Fuad 
Əliyev təcrübəli təşkilatçı 
və bacarıqlı rəhbər olmaqla 
yanaşı, elmi-tədqiqat işlərini 
də uğurla davam etdirir və 

səmərəli nəticələr qazanır. 
O, 1992-ci ildə doktorluq dis-
sertasiyasını müvəffəqiyyətlə 
müdafiə edərək kimya elmləri 
doktoru elmi dərəcəsinə 
layiq görülmüşdür.  2007-ci  
ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 
2014-cü ildə isə AMEA-nın 
həqiqi üzvü seçilmişdir. 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Rəyasət 
Heyətinin üzvüdür. 
 180 elmi əsər, 17 elmi ixtira 

və 10 monoqrafiya da onun 
alim əməyinin məhsuludur. 
Görkəmli akademik gərgin 
elmi axtarışlar və elmi 
təşkilatı işlərlə yanaşı, 
Gəncənin içtimai-siyasi 
və mədəni həyatında da 
yaxından iştirak edir.Gəncə 
Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri, 
YAP Gəncə şəhər təşkilatı 
sədrinin müavini kimi fəal 
içtimai iş aparır. Dəfələrlə 
Gəncə Şəhər Xalq Depu-
tatları Sovetinin deputatı 
seçilmiş, “Ekologiya və təbii 
sərvətlər” daimi komissiya-
sının sədri olmuşdur.  Fuad 
Əliyev bu gün də şəhər 
icra hakimiyyəti kabineti-
nin üzvü kimi fəal iş aparır.
Bacarıqlı təşkilatçı, tanınmış 
alim və fəal içtimaiyyətçi 
kimi Fuad Əliyevin əməyi 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 
O, 2005-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı-
na, 2006-cı ildə Prezidentin 
digər fərmanı ilə “Əməkdar 
elm xadimi” fəxri adına layiq 
görülmüş, 2017-ci ildə “3-cü 
dərəcəli Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif edilmiş, 
dəfələrlə Gəncə Şəhər İcra 
Hakmiyyətinin və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası 
Rəyasət Heyətinin Fəxri 
Fərmanlarını almışdır.

Fuad Əliyevi həmişə 
sadə insanlar arasında 
görmək olar. Onların əllərini 
səmimiyyətlə sıxır, qayğı-
ları ilə maraqlanır, imkan 
daxilində öz köməyini 
göstərir. 

Görkəmli alim, qayğıkeş 
ziyalı, vətənpərvər insan 
Fuad Usub oğlu Əliyevi 
anadan olmasının 70 illiyi 
münasibətilə təbrik edir, ona 
möhkəm cansağlığı, gərəkli 
işlərində daha böyük uğurlar 
arzulayırıq. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Akademik  Fuad Əliyev – 70

Görkəmli  alim,  qayğıkeş  
insan,  vətənpərvər  ziyalı

Akademik  Fuad  Əliyevin  70  yaşı  tamam  olur.  Onun  bütün   həyatı və 
elmi  fəaliyyəti  elmimizə,  Vətənimizə və  xalqımıza  xidmət  nümunəsidir. 
AMEA Gəncə Bölməsinin sədri,  Əməkdar elm xadimi,   akademik Fuad Əliyev  
zəngin və  mənalı həyat  yolu keçib. Gəncədə  qulluqçu ailəsində doğulub,  
1972-ci ildə Bakı Dövlət  Universitetinin  kimya  fakultəsini  bitirib. Bir  müddət  
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Aşqarlar   Kimyası İnstitutunda  elmi  işçi 
işləyib. Elmi  axtarışlarla  zəngin olan   aspirantura  həyatı yaşayıb və  1981-ci 
ildə müvəffəqiyyətlə  müdafiə edərək  kimya  üzrə fəlsəfə doktoru  adına  layiq  
görülüb. 

Yaradıcı ziyalının ömür hesabatı 

Təntənəli mərasimin aparıcısı şair-
publisist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Gülhüseyn Kazımlı tanınmış söz usta-
sının zəhmət və istedadla mənalanmış 
ömür yolundan, çağdaş həqiqətlərə işıq 
salan bədii və publisistik yaradıcılığın-
dan geniş söz açaraq bildirdi ki, 70 il 
bundan əvvəl çillələrin böyüyün kiçiyi ilə 
əvəzləndiyi bir məqamda Ağdaşın Qəsil 
kəndində müəllim ailəsində dünyaya 
gələn Xeyrəddin zəhmət və halallıq 
mühitində böyüyüb, orta təhsili dogma 
kəndində alıb. 1971-ci ildə Pedaqo-
ji Universiteti, 1977-ci ildə Jurnalist 
Sənətkarlığı İnstitutunu bitirib. 

Xeyrəddin Qoca çevik və məsuliyyətli 
yazar kimi uzun müddət müxtəlif qəzet-
jurnal, teleradio redaksiyalarında çalışıb 
və KİV kollektivləri ilə əməkdaşlıq 
edib. “Dan ulduzu” qəzetində baş 
redaktorluğu isə həyatının seçilən və 

öyünclü bir dovrü kimi xatırlanır. Kor-
lar üçün buraxılan bu çoxtirajlı nəşrdə 
1990–1991-ci illərdə ümummilli lider 
Heydər Əliyevi çevrələmiş sərt informa-
siya blokadasını yaran materiallar çap 
etdirdiyinə, gözlüləri həqiqəti görməyə 
çağırdığına görə bundan xəbər tutan 
yuxarılar cəsarət və itaətsizliyin qarşısını 
almaq üçün onu həmin redaksiyadan 
kənarlaşdırıblar.

Lakin cəza və hədə-qorxular artıq 
çoxsaylı satirik hekayə və yazıları ilə ta-
nınmış, oxucu rəğbəti qazanmış yazıçı-
publisisti haqq yolundan döndərməyib. 
Sonrakı illərdə “Mədəniyyət” və “Açıq 
söz”  qəzetlərində, “Mozalan” və “Şey-
tan” jurnallarında mübarizəsini davam 
etdirib, ulu öndərin dövlət müstəqilliyimizi 
və ərazi bütövlüyümüzü qorumaq üçün 
hakimiyyətə qayıdışının zəruriliyini 
ucadan səsləndirənlərin ön sırasında 
olub. Bu mübarizə zəminində yaranan 
Yeni Azərbaycan Partiyasının aparıcı 

publisistlərindən olan Xeyrəddin Qoca 
ilk 4 ildə Heydər Əliyev partiyasının 
orqanı olan “Yeni Azərbaycan” qəzetinə 
rəhbərlik edib. 1995-ci ildə Milli Məclisə 
deputat seçilən tanınmış yazar 1997–
2003-cü illərdə ölkəmizin İstanbuldakı 
baş konsulu olub.

Hazırda  YAP Siyasi Şurasının üzvü, 
Prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür. Müxtəlif 
yaradıcılıq və vətəndaş cəmiyyəti 
qurumlarının üzvüdür, çoxsaylı təltif 
və mükafatlara layiq görülüb. Minlərlə 
jurnalist yazısı və çıxışından əlavə, 
son 20 ildə ölkəmizdə və xaricdə çap 
olunmuş “Filankəslər”, “Hərə öz payını 
götürsün”, “Marallar”, “Gərək yazam”, 
“Pyeslər”, “Bu da belə həyatdır”, “Biz 
bizə bənzərik” kimi kitabların müəllifidir. 
“Hərənin öz payı...” pyesi Milli Dram 
Teatrında, “Qonşularıma, qohumlarıma, 
kirvələrimə” komediyası Azərbaycan 
Televiziyasında, “Düzü-düz, əyrini-əyri”, 
“Bu bizim zəmanədir”, “Toy olacaq...” 

pyesləri Azərbaycan Radiosunda tama-
şaya qoyulub.

Ciddi publisist, satirik yazıçı-dra-
maturq Xeyrəddin Qocanın əhatəli və 
dövrün aktual movzuları ilə bağlı yaradı-
cılığı ötən illərdə müəllifini geniş tanıdıb 
və şöhrətləndirib. Onun əsərlərini təhlil 
edən, dəyərləndirən bir sıra məqalə və 
kitab işıq üzü görüb. “Həyati proseslərin 
axarında” toplusunda  isə ölkənin tanın-
mış elm, sənət və siyasət xadimlərinin 

dəyərli mülahizələri, Xeyrəddin Qoca-
nın həyat və yaradıcılığına işıq salan 
fakt, sənəd və illüstrasiyalar toplanıb. 
Yazıçı- şairlərdən Anarın, Elçinin, 
Qabilin, Cabir Novruzun, Zəlimxan 
Yaqubun, Sabir Rüstəmxanlının, Ramiz 
Heydərin, alimlərdən Pənah Xəlilovun, 
İsa Həbibbəylinin, Nizami Cəfərovun və 
s. yazılarında Xeyrəddin Qoca yaradı-
cılığının bədii-estetik  özəllikləri, yazıçı-
nın ədəbi prosesdəki mövqeyi yüksək 
dəyərləndirilib.

  Mərasimin davamında Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının katibi, Xalq yazıçısı 
Çingiz Abdullayev yubilyarı təmsil etdiyi 
qurumun rəhbərliyi və üzvləri adından 
səmimi təbrik etdi, ona ömrünün yet-
kinlik çağında yeni yaradıcılıq uğurları 
arzuladı. Beşinci çağırış Milli Məclis 
sədrinin müavini Bahar Muradova, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Mübariz Qurbanlı, politoloq-alim 
Novruz Məmmədov, Xalq artisti Möhlət 
Müslümov və başqa çıxış edənlər də 
Xeyrədddin Qocanın ədəbi-bədii və 
ictimai-mədəni fəaliyyətinin önəmli 
tərəflərinə nəzər saldılar, onu yurd sev-
gili, yüksək amallı və cəsarətli  ziyalı kimi 
səciyyələndirdilər.

   Yubiliyarın ömür yolundan bəhs 
edən videolentin kadrları, milli müsiqi-
mizin istedadlı təmsilçilərinin ifa etdikləri 
populyar muğam və təsniflər və gənc 
aktyorların səsləndirdikləri Xeyrəddin 
Qoca qələmindən çıxmış yumorlu parça-
lar gecəyə xoş ovqat gətirdi.

   Sonda Xeyrəddin Qoca ömrünün 
əlamətdar hadisəsinə göstərilən diqqət 
və səmimiyyətə görə minnətdarlığını 
bildirdi, yaradıcı və ictimai fəalıiyyəti ilə 
bundan sonra da xalqımıza sədaqətlə 
xidmət edəcəyini söylədi.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Ölkənin ədəbi-mədəni ictimaiyyəti tanınmış yazıçı-publisist və 
diplomat Xeyrəddin Qocanın anadan olmasının 70 illiyini sözü 
və ictimai fəaliyyəti ilə xalqına xidmət edən ziyalıya sayğı-

sevgi ilə qeyd edir. Yanvarın 29-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 
keçirilən ədəbi-bədii yubiley gecəsində də Xeyrəddin Qocanın  
mənalı ömür yolu və daim haqq-ədaləti hədəfə alan yaradıcılığına 
geniş nəzər salındı.

20 nömrəli məktəb-liseyin uğur salnaməsi
 � Son illər Azərbaycan təhsilində baş 

verən müsbət dəyişikliklər bütün cəmiyyət 
tərəfindən mübahisəsiz qəbul edilir. Bu inkişafın 
canlı modeli, bariz nümunəsi kimi 20 nömrəli 
məktəb-liseyin qazandığı uğurlara, imza atdığı 
ilklərə nəzər salmaq kifayətdir.

20 nömrəli məktəb-
liseydə yaradılan təhsil 
mühiti müəllim və şagird 
kollektivinin yüksək uğur-
lar qazanmasına zəmin 
yaradır. Təsadüfi deyil ki, 
kollektiv bu illər ərzində əsl 
uğur salnaməsi yazıb. Fənn 
olimpiadalarında, respublika 
və beynəlxalq miqyaslı ya-
rışlarda, müxtəlif tədbirlərdə 
məktəbin yetirmələri yüksək 
nailiyyətlər qazanıblar. 
Ümumiyyətlə, hər bir ümumi 
təhsil müəssisəsi özünün 
ənənələri, təhsildə və təlimdə 
əldə etdiyi nailiyyətləri ilə iz 
qoymalıdır. Bu baxımdan 

Səadət Veysovanın rəhbərlik 
etdiyi məktəb özünəməxsus 
xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb 
edir. Səadət müəllimə bütün 
həyatını Azərbaycan təhsilinə 
sərf edib. Sadə müəllimlikdən 
başlayaraq məsul vəzifələrə 
qədər yüksəlib. Müəllim 
adının ucalığını qoruyub, öz 
əməlləri ilə bunu sübut edib. 
Bu gün ölkəmizdə sayılıb-
seçilən neçə-neçə görkəmli 
ellm, dövlət xadiminin, alimin 
uğur səlnaməsində onun 
imzası, əməyi var. Təsadüfi 
deyil ki, məktəb təlim və 
təhsildə qazandığı uğurları 
ilə ölkədə nümunəvi təhsil 

müəssisələrindən biri sayılır.
Uzun illərdir ki, məktəbdə 

coğrafiya fənnini tədris 
edən Validə Əhmədova 
bildirir ki, bu gün 20 nömrəli 
məktəb-lisey özünün intibah, 
çiçəklənmə dövrünü yaşayır. 
"Çəkinmədən deyə bilərəm 
ki, məktəbimizin tarixində 
indiyə qədər belə inkişaf, 
tərəqqi müşahidə olunma-
yıb. Qazandığımız uğurları 
sadalamaqla bitməz. Təbii ki, 
bütün bunlar bütün kollektivin 
və bizə ideal tədris şəraiti ya-
radan Səadət xanımın gərgin 
əməyinin nəticəsidir".

Məktəbdə kimya fənnini 
tədris edən əməkdar müəllim 
Fatma Mustafazadə deyir 
ki, liseydə fənn kabinələrinin 
fəaliyyətinə xüsusi diqqət 
yetirilir. "Kimya kabinələri bü-
tün zəruri inventarlarla təmin 
edilib. Hər bir dərs şagirdlər 
üçün zəngin təcrübəyə, 
praktiki məşğələyə çevrilir". 
Əməkdar müəllim Yaqut Xan-
larova qazanılan uğurlarda 
rəqabət mühitinin yaradılma-
sının çox böyük rol oynadığı-
nı söyləyir. “İstər müəllimlər, 
istərsə də şagirdlər arasın-
da sağlam rəqabət hökm 
sürür. Hamı çalışır ki, daha 
böyük uğurlara imza atsın. 
Təsadüfi deyil ki, 20 nömrəli 
məktəb-lisey təkcə paytaxt-
da deyil,bütün respublikada 
qabaqcıl elm ocağı kimi 
tanınır".

Valideynlər də məktəb-
liseyin fəaliyyətindən 

ağızdolusu danışırlar. İki 
övladı 20 nömrəli məktəb-
liseydə təhsil alan Günay 
Atamova deyir ki, məktəbdə 
hər şey yalnız şagirdlərin 
güclü təhsil almasına xidmət 
edir. "Mənə ən xoş gələn 
odur ki, məktəbin direktoru 
Səadət müəllimənin əməyi 
nəticəsində şagirdlər və 
müəllimlər arasında qar-
şılıqlı inam formalaşıb. 
Öyrədənlər və öyrənənlərin 
amalı birdir-elmlərin sirlərinə 
dərindən yiyələnmək. 
Direktor valideyn-məktəb 
münasibətlərinin yüksək 
səviyyədə qurulmasına 
nail olub. Məhz bu qarşı-
lıqlı əlaqələr nəticəsində 
şagirdlərin təlim nailiyyətləri 
ildən-ilə yüksəlir".

Övladı məktəbin 8-ci 
sinfində təhsil alan Rəsmiyyə 
Qədirova bizimlə söhbət 
edərkən bildirdi ki, Səadət 

müəllimə şagirdlər üçün 
həm mehriban ana, həm 
də tələbkar müəllimdir. 
"Məhz bu iki amilin vəhdəti 
məktəbdə nizam-intizamı, 
təhsilin keyfiyyətini yüksək 
səviyyəyə qaldırıb. Bir 
valideyn olaraq övladımın 
taleyi üçün narahat deyiləm. 
Bilirəm ki, onun təhsil və 
tərbiyəsi etibarlı əllərdədir. 
Səadət müəllimə burada elə 
mühit yaradıb ki, şagirdlər 
arasında bəhsləşmə yaran-
sın. Daha yaxşı oxumaq 
üçün, sanki, bir yarış gedir. 
Məktəb bilik ocağına çevri-
lib".

Apardığımız müşahidələr 
bir daha sübut edir ki, 
20 nömrəli məktəb-lisey 
təhsilimizin flaqmanlarından 
biri olaraq hələ çox uğurlara 
imza atacaq. Bu şərəfli yolda 
məktəbin kollektivinə uğurlar 
arzulayırıq.

“Ömrün payızı” təqaüddə olan Qazax 
müəllimlərini bir yerə toplayıb 

Həmin gün Qazax Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzinin keçirdiyi tədbir uzun müddət 
xatirələrdən silinməyəcək. Təqaüdə çıxmış 
müəllimləri bir araya yığıb, onların hal-əhvalı 
ilə maraqlanmaq, xoş sözlər söyləmək, “sizi 
unutmamışıq” demək heç də hər yerdə, 
hər kəsə müyəssər olmur. Bəli, çox xoşdur 
ki, Qazaxda bunu etdilər, təqaüddə olan 
müəllimləri bir yerə toplayıb “Ömrün payızı” 
adlı tədbir keçirdilər. Rayon rəhbərinin, digər 
strukturların nümayəndələrinin də maraqlı 
tədbirə qatılması müəllimləri əməlli-başlı 
kövrəltdi və şairin “demək yaşamağa dəyər 
bir az da” deyimini bir daha yada saldı…

Rayonun Səməd Vurğun adına 2 nömrəli tam 
orta məktəbinin akt zalında təşkil olunan bu tədbirdə  
rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov 
çıxış etdi. Dedi ki, müəllim adı bizim hər birimiz üçün 
doğma və əzizdir. Ulu öndərimiz görün necə gözəl 
deyib: “Mən yer üzündə müəllim adından yüksək ad 
tanımıram”.

İcra hakimiyyətinin başçısı qeyd etdi ki, bu 
tədbirdə iştirak etməyi özümə bir borc və eyni 
zamanda, şərəf bildim. “Ömrün payızı” tədbiri onu 
göstərir ki, Qazaxda heç kəs, heç zaman unu-
dulmur. Müəllimlər isə daim bizim qəlbimizdə, 
ürəyimizdədirlər. Onları unutmaq nankorluq olardı. 

Sonra rayon rəhbəri son illər Qazaxda təhsil 
sahəsində əldə olunan uğurlardan söhbət açdı. 
Göstərdi ki, bütün sahələrlə yanaşı, təhsil sahəsi də 
daim diqqət mərkəzindədir. İlin əvvəlində 964 şagird 
yerlik S.Vurğun adına şəhər 2 nömrəli tam orta 
məktəb əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə ve-
rilib. Dövlət proqramına uyğun olaraq,  11 məktəbin 
əsaslı təmiri tədbirlər planına daxil edilib. Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən  1176 şagird yerlik Kosalar 
kənd tam orta məktəb,  220 şagird yerlik Sarıvəlli 
kənd tam orta məktəb, eləcə də Təhsil Nazirliyi 
tərəfindən 180 şagird yerlik Qaymaqlı kənd tam orta 
məktəb üçün yeni binanın tikintisi də bu tədbirlərin 
davamıdır. 

Rayon təhsil şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi 
Rasim Carçıyev çıxış edərək belə  tədbirlərin 
keçirilməsini müəllim əməyinə verilən qiymətin 
daha bir nümunəsi adlandırıb. 

Qazax Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktoru 
Gövhər Rəhimova çıxış edərək rayon rəhbərliyinə 
və müəllimlərə kollektiv və dərnək üzvləri adından 
minnətdarlığını bildirib. O, qeyd edib ki, mərkəzin 
əsas fəaliyyəti tədbirlər, görüşlər təşkil etməkdir. Pre-
zidentimiz 2020-ci ili “Könüllülər ili” elan edib. Kö-
nüllülük insanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən, 
vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən 
uğurlu formatıdır. Könüllülük həm də vətənpərvərlik 
məktəbi, öz xalqına, dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə 
bağlılıq və xidmət örnəyidir. Biz də bunları nəzərə 
alaraq “Ömrün payızı” adlı bu tədbirlə demək istədik 
ki, müəllimlərə olan hörmət, ehtiram sonsuz və 
tükənməzdir. Ağsaqqal və ağbirçək tövsiyəsinə isə hər 
zaman ehtiyac olub və bundan sonra da olacaq.

Təqaüddə olan riyaziyyat müəllimi Rəfiqə 
Məmmədova çıxış edərək bu görüşə, onlara 
göstərilən diqqət və qayğıya görə əməyi keçən insan-
lara müəllim yoldaşları adından minnətdarlığını bil-
dirib. İstər dövlət başçısı, istərsə də rayon rəhbərliyi 
tərəfindən müəllim əməyinə həmişə yüksək qiymət 
verildiyini, onların hər zaman qayğı ilə əhatə 
olunduqlarını qeyd edib. Bugünkü görüşü də həmin 
qayğının bariz nümunəsi kimi qiymətləndirib.

Sonra mərkəzin dərnək üzvlərinin ifasında 
müəllimə həsr olunmuş şeirlər, mahnılar, hikmətli 
sözlər səslənib, səhnəcik nümayiş olunub.

Aşıq Saqif Məzəmli veteran müəllimləri saz 
havası ilə təbrik edib, səmimi ürək sözlərini çatdırıb.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  
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