
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Statoil Şirkətinin
prezidenti Helge Lundu qəbul etmişdir.

Statoil Şirkətinin prezidenti Helge Lund oktyabrın 9-da keçirilən prezident seçkilərində
qazandığı qələbə münasibətilə dövlətimizin başçısını təbrik etdi.

Görüşdə Statoil Şirkəti ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti arasında
uzunmüddətli səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi vurğulandı və bu əməkdaşlığın
perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

*     *     *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Braziliya Federativ
Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Santyaqo Luis Bento Fernandes
Alkasarın etimadnaməsini qəbul etmişdir.

Santyaqo Luis Bento Fernandes Alkasar etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim
etdi.

Sonra Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.
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    Muxtar respublikada digər idman növləri ilə yanaşı, futbolun inkişafına da xüsusi
diqqət yetirilir. Bu il əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilən Naxçıvan Muxtar
Respublika Stadionunda ölkə və beynəlxalq futbol yarışlarının keçirilməsi üçün lazımi
şərait yaradılmışdır.
    Oktyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionunda “Neftçi” və “Xəzər
Lənkəran” komandaları arasında futbol üzrə Azərbaycan Superkuboku uğrunda görüş
olmuşdur.
    Yarışdan əvvəl Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səslənmişdir.
    Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən oyun “Xəzər Lənkəran” komandasının
2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatmış və komanda Azərbaycan Superkubokunun sahibi
olmuşdur.
    Oyundan sonra təntənəli mükafatlandırma mərasimi keçirilmişdir.
    Mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Azərbaycan
Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev və Azərbaycan Futbol Federasiyaları
Assosiasiyasının baş katibi Elxan Məmmədov təqdim etmişlər.
    “Neftçi” komandası gümüş medallarla mükafatlandırılmışdır. “Xəzər Lənkəran” ko-
mandasının üzvlərinə isə qızıl medallar və kubok təqdim olunmuşdur.
     Oyun “İdman Azərbaycan” kanalı və Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə canlı yayımlanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda futbol üzrə Azərbaycan 
Superkuboku uğrunda görüş olmuşdur

    Oktyabrın 22-də Naxçıvan Qarni-
zonunun Zabitlər Evində hərb tarixi-
mizin görkəmli nümayəndəsi, Kəngər-
lilər nəslinin məşhur generallarından
olan Hüseyn xan Naxçıvanskinin ana-
dan olmasının 150-ci ildönümü mü-
nasibətilə yubiley tədbiri keçirilmişdir.
     Tədbiri Naxçıvan Qarnizonunun zabiti,
polkovnik-leytenant Mirqiyas Rüstəmov
açaraq hərb tariximizdə Kəngərlilər nəs-
linin hərbçi nümayəndələri haqqında
məlumat vermiş, onların keçdikləri döyüş
yolunun bugünkü gənc nəsil üçün örnək
olduğunu vurğulamışdır.
    Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyinin
rəis müavini Lalə Hüseynova çıxış edə-
rək qeyd etmişdir ki, Kəngərlilər öz
hünərləri, şücaətləri ilə bütün dünyada
məşhurdurlar. Onların içərisində Hüseyn
xan Naxçıvanski isə xüsusi bir mövqedə
dayanır. Qeyd olunmuşdur ki, Naxçı-
vanda doğulan, ilk təhsilini burada alan
Hüseyn xan maraqlı, eyni zamanda fa-

ciəli tale yaşamışdır. Ömrünün
böyük bir hissəsini Rusiya
imperiyasında hərbi qulluqda
keçirən həmyerlimiz impera-
torun general-adyutantı hərbi
vəzifəsinə qədər yüksələ bil-
mişdir. Çar Rusiyasının və bir
çox xarici dövlətlərin yüksək
mükafatlarına layiq görülmüş Hüseyn
xan Naxçıvanski uzun və şərəfli bir
döyüş yolu keçərək xalqımızın adını
hər zaman uca tutmuşdur.
    Azərbaycan Hərb Tarixi Muzeyi
haqqında filmin nümayişindən sonra
muzeyin elmi işçilərindən  Nuranə Nə-
cəfova və Gülşən Hüseynovanın,
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Et-
noqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Musa Quliyevin, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə
Elmi Metodik Mərkəzinin direktoru

Nizami Əzizəliyevin məruzələri din-
lənilmişdir. Məruzələrdə Hüseyn xan
Kəngərlinin keçdiyi döyüş yolundan,
həmçinin rus-yapon müharibəsində fəa-
liyyətindən danışılmış, Azərbaycan ta-
rixinin parlaq səhifələrini yazan Kən-
gərlilərin Vətən qarşısında böyük xid-
mətlərindən bəhs olunmuşdur.
    Sonra tam süvari generalı Hüseyn
xan Naxçıvanski haqqında film nümayiş
etdirilmişdir.
    Qeyd edək ki, analoji tədbirlər dünən
Şahbuz və Culfa rayonlarında yerləşən
hərbi hissələrdə də keçirilmişdir.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Görkəmli sərkərdənin yubileyi qeyd edilib     Kəngərli rayonunda növbəti
əmək yarmarkası keçirilib. Yar-
markaya 12 təşkilatdan 62 boş
iş yeri təqdim olunub.

    Tədbirdə rayon Məşğulluq
Mərkəzinin direktoru Məzahir
Rüstəmov çıxış edərək muxtar
respublikada əhalinin məşğul-
luğu istiqamətində həyata ke-
çirilən tədbirlərdən danışıb. Bil-
dirilib ki, vətəndaşların işlə tə-
min olunması sahəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər-
dən biri də muxtar respublikanın
bütün bölgələrində, eləcə də
Kəngərli rayonunda hər il bir
neçə dəfə keçirilən əmək
yarmarkalarıdır. Yarmarkalara
hazır lıq dövründə görülən işlər,
xüsusilə işəgötürənlərlə birgə
əməkdaşlıq münasibətləri bu
mühüm aktiv məşğulluq tədbi-
rində əhəmiyyətli rol oynayır.

     Kəngərli Rayon İcra Haki-
miyyəti başçısının müavini Sə-
xavət Həsənov çıxış edərək bil-
dirib ki, əmək yarmarkaları işax-

taranların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə zəmin yaradır.
    İşaxtaran vətəndaş Şəlalə
Həsənova əmək yarmarkalarının
təşkilini muxtar respublikada
insan amilinə göstərilən diqqət
və qayğı kimi dəyərləndirib.
    Sonra tədbir iştirakçıları
əmək yarmarkasına çıxarılmış
boş iş yerləri barədə məlumat
alıblar. Həmin gün 14 nəfərə
işə qəbul edilmək üçün göndəriş
verilib.
    Belə tədbir dünən Şahbuz
rayonunda da keçirilib, əmək
yarmarkasına 15 təşkilatdan
135 boş iş yeri təqdim olunub,
15 nəfərə göndəriş verilib.

Xəbərlər şöbəsi

Növbəti əmək yarmarkaları 
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Mədəniyyət yoldan başlanır

İİ lin qızılı fəsli payızı son illər
muxtar respublikamızda daha

yüksək ovqatla yaşayırıq. Bu dövr
erkən yazdan əkin sahələrində, mey-
və bağlarında yetişdirilən məhsulun,
ruzi-bərəkətin tədarük edilən çağıdır.
Odur ki, insanlar payız fəslini həm
də bolluq fəsli hesab edirlər. Digər
cəhətdən, son illərdə istifadəyə ve-
rilən müxtəliftəyinatlı yeni obyekt-
lərin açılış mərasimləri də daha çox
bu dövrə təsadüf edir. Necə deyərlər,
bayram bayrama qarışır. 
    Şahbuz rayonunun ucqar dağ və
sərhəd yaşayış məntəqəsi olan Kükü
kəndinə yolumuz belə günlərin bi-
rində düşdü. Bilirdik ki, bir neçə
gün əvvəl – oktyabr ayının 12-də
Küküdə bayram sevinci yaşanıb.
Şahbuz şəhərindən kəndə gedən yo-
lun yenidənqurmadan sonra açılışı
olub, yaşayış məntəqəsində yeni so-
sial obyektlər istifadəyə verilib. Qə-
dim tarixə malik olan bu yurd yeri
müasir Azərbaycan kəndinə çevrilib. 
    Rayon İcra Hakimiyyətinin or-
qanı olan “Oğuz səsi” qəzetinin re-
daktoru Şəhla Nəbiyeva əslən bu
kənddəndir. Küküyə də onunla bir-
likdə gedirik. Yol yoldaşımın sevinc
hisslərini duymaq mənim üçün çətin
deyil. O da bunu başa düşür və
söhbətə başlayır:
    – Onu deyim ki, Kükü Şahbuz
rayonunun ən böyük yaşayış mən-
təqələrindən biridir. Sərhəd zonasında
yerləşən bu kənd buraya üz tutanları
öz təbii gözəllikləri, füsunkar təbiəti
ilə qarşılayır, səmimiyyət və qonaq-
pərvərliklə yola salır. Son illərdə
bu yaşayış məntəqəsində də bir sıra
problemlər yaranmışdı. Yolumuz isə
daha bərbad vəziyyətdə idi. Ona
görə də son vaxtlara qədər bu kəndə
getmək üçün taksi sürücüləri ilə
söhbət etməyə belə, lüzum yox idi.
Marşrutda isə iynə atsaydın, yerə
düşməzdi. Ümid qalırdı təsadüfi yol
maşınlarına. Həmin maşınlarla da
15-20 dəqiqəlik yolu 1 saata qət
edirdik. Necə qət edirdik, bunu
həmin yolu gedənlər yaxşı bilirlər.
Artıq o günlər arxada qalıb. Bu gün
Şahbuz-Kükü yolu mənə Şahbuz-
Naxçıvan yolunu xatırladır.  
    Qeyd edək ki, müasir tələblər
səviyyəsində yenidən qurulan Nax-
çıvan-Batabat magistralı-Ayrınc-
Qızıl Qışlaq-Kükü avtomobil yo-
lunda yenidənqurma işləri Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin Sə-
rəncamı ilə təsdiq olunan “Azər-
baycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro -
qramı” çərçivəsində həyata keçirilib.
Yol əsaslı şəkildə yenidən qurulub,
yol yatağı genişləndirilib, yeni asfalt
örtük salınıb. 16 kilometr uzunlu-
ğundakı yolda 30 selötürücü, 97
suötürücü və 9 körpü tikilib. 
    Müsahibim bildirir  ki, bu yolun
istifadəyə verilməsi nəqliyyat vasi-
tələrinin rahat və maneəsiz hərəkət
etməsinə geniş imkanlar yaratmaqla
yanaşı, yaşayış məntəqəsinin inkişafı
baxımından da müstəsna əhəmiyyət
daşıyır. Çünki yolun yenidən qu-
rulması əlverişli iqlim şəraitinə, təbii
bitki örtüyünə və təmiz havaya malik
olan Kükü kəndinin turizm imkan-
larını xeyli artıracaqdır. 

Kükü məktəbinin köklü təhsil
ənənələri daha uğurla davam 

etdiriləcək

BB unun səbəbi isə Kükü kənd
tam orta məktəbi binasının

yenidən qurulması, təhsil ocağında
müasir iş şəraitinin yaradılması və
məktəbin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsidir. Yeni bina Kü-
künün girəcəyində yerləşir. Ona görə
də kəndlə ilk tanışlığımız bu binadan
başlayır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov Kükü kənd tam orta məktəbi
binasının açılış mərasimində kol-
lektivi təbrik edərək deyib: “Bu
gün ölkəmizdə təhsilin inkişafı is-
tiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür,
təhsil ocaqları müasir tələblər sə-
viyyəsində yenidən qurulur. Şəhər

və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, ən
ucqar kəndlərdə də məktəblərin tə-
minatı, təhsil işçiləri qarşısında
eyni tələblər qoyulur. Beynəlxalq
statistika qurumlarının araşdırma-
larına görə, Azərbaycan təhsilin
inkişafında dünyada ilkin yerlər-
dədir. Bu, inkişaf etmiş ölkələrdəki
səviyyə deməkdir. Ölkəmizin inki-
şafı, gələcəkdə də dünya dövlətləri
içərisində öz layiqli yerini qoruyub
saxlaması üçün təhsil bundan sonra
da inkişaf etdirilməlidir”. 
    Məlumat üçün bildirək ki, Kükü
kənd tam orta məktəbinin köklü
təhsil ənənələri var. Bu gün ölkəmizin

müxtəlif ali məktəblərində, elmi-
tədqiqat institutlarında çalışan 1 aka-
demik, 4 elmlər doktoru, 12 fəlsəfə
doktoru orta təhsillərini bu məktəbdə
alıblar. Təhsil ənənələri bu gün də
yüksək səviyyədə qorunub saxlanılır.
Elə ötən tədris  ilinin nəticələri də
bunu deməyə əsas verir. Ötən tədris
ilində məktəbi 21 məzun bitirib.
Onlardan 13 nəfəri ali məktəblərə
qəbul olunmaq üçün sənəd təqdim
edib. Məzunlardan 11-i ali məktəb-
lərə, biri orta ixtisas məktəbinə, biri
isə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə
qəbul olunub. Ali məktəblərə qəbul
olunan məzunlardan 3-ü 500-700
intervalında bal toplayıb. 
    198 şagird yerlik məktəb binası
2 mərtəbəlidir. Hazırda burada 107
şagird təhsil alır. Onların təlim-tər-
biyəsi ilə 27 müəllim məşğul olur.
Məktəbdə 3-ü elektron lövhəli ol-
maqla, 11 sinif otağı, kimya-biolo-
giya və fizika laboratoriyaları, hərbi
kabinə, kompüter otağı, müəllimlər
otağı, kitabxana, bufet və idman
zalı vardır. Kompüter otağında 19
kompüter quraşdırılaraq internetə
qoşulub.
    Məktəbin kitabxana fondunda
2969 latın qrafikalı dərslik və 1865
bədii ədəbiyyat olmaqla, 4834 kitab
vardır.
    Açılış mərasimində Ali Məclisin
Sədri pedaqoji kollektivə öz tövsi-
yələrini də verib: “Hər bir təhsil
ocağının qarşısında duran ən mü-
hüm vəzifə vətənpərvər və təhsilli
gənclər hazırlamaqdır. Gənclərin
gələcəkdə ölkəmizin idarə olunma-
sında, dövlətçiliyimizin, müstəqil-
liyimizin qorunmasında yaxından
iştirakı təmin olunmalıdır. Kükü
kənd tam orta məktəbinin kollektivi
öz işini bu istiqamətdə qurmalı,
təhsilli və vətənpərvər gənclər
yetişdirməlidir”. 

Yeni quruculuq ünvanları müxtəlif
sahələrdə əhaliyə göstərilən 

xidmətin səviyyəsini yüksəldib

KK ənd meydanında tikilən və
həmin gün istifadəyə ve-

rilən Kükü Kənd Mərkəzində rabitə
evi, polis sahə və baytarlıq məntə-
qələri, kitabxana, Yeni Azərbaycan
Partiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bə-

lədiyyə, arxiv, mədəniyyət evi və
68 yerlik zal yerləşir. 
    Kənd kitabxanasında sakinlərin
istifadəsinə 5629 kitab verilib. Dünya
və Azərbaycan ədəbiyyatı klassik-
lərinin, həmçinin müasir ədəbiyyat
nümayəndələrinin kitabları oxucu-
kitabxana əlaqələrinin genişləndi-
rilməsində mühüm vasitədir. Burada
tez-tez maraqlı tədbirlərin keçirilməsi
nəzərdə tutulub. 
    Ucqar dağ kəndi sakinlərinin ra-
bitə sistemindən istifadəsini yaxşı-
laşdırmaq məqsədilə kənd mərkə-
zindəki rabitə evində yerləşən 384
nömrəlik ATS kənddə 221 abonentə

xidmət göstərir. Burada poçt mən-
təqəsi yaradılıb, gündəlik mətbuatın,
eləcə də danışıq və internet kartla-
rının satışı təşkil olunub. 
    Binanın ikinci mərtəbəsində in-
zibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə -
lik, bələdiyyə və Yeni Azərbaycan
Partiyası ərazi ilk təşkilatı üçün iş
otaqları ayrılıb. 
    Kənddə istifadəyə verilən həkim
ambulatoriyası 2 mərtəbədən, 11
otaqdan ibarətdir. Burada müasir
səhiyyə avadanlığı ilə təmin olunmuş
stomatoloq üçün kabinə, palata, do-
ğuş, peyvənd, aptek, həkim, mama
və manipulyasiya otaqları vardır.
    Kənd adamlarına daha bir qayğı
yaşayış məntəqəsində yeni xidmət
mərkəzinin istifadəyə verilməsidir.
Burada bərbərxana, gözəllik salonu,
ət satışı dükanı, ərzaq və təsərrüfat
malları olmaqla, 2 mağaza fəaliyyət
göstərir.
    Onu da bildirək ki, bütün ob-
yektlərdə fərdi qazanxana sistemi
quraşdırılıb, həmin obyektlərin yer-
ləşdikləri ərazilərdə abadlıq işləri
aparılıb. 

Kükülülər bu günün qədrini 
bildikləri kimi, kəndin dünənki

tarixini də unutmurlar

YY ol yoldaşım Ş.Nəbiyeva bu-
nunla bağlı kəndin ən yaşlı

sakinlərindən biri, hazırda təqaüddə
olan, təkcə kənddə və rayonda deyil,
hətta muxtar respublikanın ziyalıları
arasında tanınan Azərbaycan Res-
publikasının əməkdar müəllimi Quş-
dan Qəhrəmanovla görüşməyi məs-
ləhət görür. Bu el ağsaqqalı və zi-
yalısı ilə evində görüşürük. Çay süf-
rəsi arxasında söhbət edirik. Ürəyinin
sözlə dolu olduğunu hiss etmək çətin
deyil. 60 ilə yaxın bir müddət ərzində
kənd məktəbində tarix müəllimi iş-
ləmiş Quşdan Qəhrəmanov bu gün
kənddə yaradılan infrastruktura görə
bir ağsaqqal kimi həmyerliləri adın-
dan dövlətimizə minnətdarlığını bil-
dirir. Belə qayğıya kükülülərin əməli
işlə cavab verəcəklərinə əminliyini
ifadə edir. Bu maraqlı müsahibdən
Kükünün ulu tarixi barədə soruşuruq.
Ayağa qalxaraq evin küncündəki ki-
tab rəfindən bir neçə kitab gətirir.
Bəzi səhifələri vərəqləyir, yaddaşını
“işə salır”:

    – İndiki kəndin ərazisində və
bura yaxın sahədə aşkar edilən mad-
di-mədəniyyət nümunələri Kükünün
qədim tarixə malik yaşayış yeri ol-
duğundan soraq verən ən zəngin
mənbələrdir. Bunlardan birini şərti
olaraq “Kükü-I” yaşayış yeri ad-
landırmaq olar. Bu ərazi kəşfiyyat
xarakterli tədqiqatlar zamanı kəndin
girəcəyində – Küküçayın sağ sahi-
lində aşkarlanıb. İki hündür təpəni
əhatə edən yaşayış yerinin sahəsi
75 hektardır. Yaşayış yerinin bəzi
hissələrində mədəni təbəqə dağılıb,
bəzi yerlərdə uçulub-tökülmüş daş
yığınları var. Binalar sahənin relye-

finə uyğun tikilib. Ərazidən küpə,
kasa qırıqları tapılıb. Yaşayış yerinin
şimal hissəsində qəbirlər aşkar edilib.
Lakin torpaq işləri görülərkən qə-
birlərin yeri tamamilə dağıdılıb. Bu-
radan toplanılan materialların eradan
əvvəl II-I minilliklərə aid olduğu
ehtimal edilir. 
    Daha bir arxeoloji abidə Kükü-
II yaşayış yeridir. Arxeoloji abidənin
İlk Dəmir dövrünə aid olduğu ehti-
mal edilir. Bu yaşayış sahəsi də
hündür təpə üzərindədir, lakin hər
tərəfdən dərə ilə əhatələnib. 6400
kvadratmetr ərazisi olan yaşayış ye-
rində bina qalıqlarına rast gəlinir.
İri daşlardan tikilmiş binaların qa-
lıqlarına əsasən demək olar ki, onlar
dördbucaqlı formada olublar. Otaq-
ların sahəsi 30-35 kvadratmetrə çatıb.
Buradan da qab qırıqları tapılıb,
Küküçayın sağ sahilində isə qaval
daşına təsadüf olunub. 
    Quşdan müəllim deyir ki, kəndin
tarixi ilə bağlı daha bir abidə Tunc
dövrünə aiddir. Bu nekropoldan da
qədim qəbirlər tapılıb. Qəbirlərin
birində monoxrom boyalı küpə və
boz rəngli qablar, iribuynuzlu heyvan
sümükləri aşkar edilib. Bəzi yerlərdə
nazik kül təbəqəsinə və iri daşlara
təsadüf olunub. Qəbrin dərinliyi 3
metrə çatır. Digər bir qəbir tamamilə
dağıdılıb. Nisbətən salamat qalan
hissəsi o biri qəbirlə eyni istiqamətdə
olub. Buradan tunc nizə ucluğu və
tunc sancaqlar əldə edilib. 
    Quşdan Qəhrəmanov Kükünün
tarixi ilə bağlı verdiyi qısa məlumatı
daha dərinləşdirmək məqsədilə mux-
tar respublikamızda aparılan arxeoloji
tədqiqatlara rəhbərlik edən Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevə mü-
raciət etməyi məsləhət bildi. 
    Kənddən qayıdandan sonra Vəli
müəllimlə görüşdük və onunla da
həmsöhbət olduq. Bildirdi ki, Nax-
çıvan Arxeoloji Ekspedisiyası Də-
rələyəz silsiləsinin ən yüksək zirvəsi
olan Küküdağ yaylaqlarında və ora
yaxın ərazilərdə eradan əvvəl üçüncü
minillikdən başlayaraq erkən orta
əsrlərə qədər bir çox qədim abidələr
qeydə alıb. Qədim yaşayış yerlərinin
və qəbir abidələrinin topoqrafiyası
bu ərazilərdə bütün dövrlərdə həyatın

davam etdiyini göstərir. Kükü kəndi
bunun canlı nümunəsidir.
    Daha bir təqaüdçü müəllim İsa
Rəcəbov isə tarixən bu kənddə Ba-
hadurlular, Qəhrəman uşağı, Uluz-
lular, Qarabbalılar, Muradlı, Məm-
mədrzalılar, Bağırlılar və başqa tay-
faların yaşadığını, onların adlarına
məhəllələr və bulaqlar olduğunu
dilə gətirir. Deyir ki, bu gün Keçəl-
dağın, Səfərbəy səngərinin, Yal de-
minin, Sarı qayanın, Burcalı daşının,
Qala dibinin, Qabaqlının və başqa
dağların əhatəyə aldığı bu yurd ye-
rində yüzdən artıq bulaq var. Pünhan
bulaq, Südlü bulaq, Xan bulağı,

Kəlbərzaqulu bulağı, Gur bulaq,
Qənbər bulağı, Məmi bulağı, Qiblə
bulağı il boyu dişgöynədən sularını
kükülülərdən əsirgəmir. Təkcə “Qırx-
bulaq” adlanan yerdən 40 bulaq çağ-
layır. Su, çeşmə, bulaq həmişə tə-
mizlik sevib. Bu həyat həqiqətini
kükülülərin dərindən dərk etməyinin
nəticəsidir ki, həmin su mənbələrini
dədə-baba əmanəti, qiymətli sərvət
kimi qoruyurlar.
    Daha bir el ağsaqqalı Xeybər
Cabbarovla da evində görüşürük.
Uzun müddət kənd məktəbində pe-
daqoji fəaliyyət göstərən, hazırda
təqaüddə olan Xeybər müəllim doğ-
ma yaşayış məntəqəsində həyata ke-
çirilən quruculuq tədbirlərindən xeyli
razılıqla danışır. Bunu kükülülərə
böyük dövlət qayğısının ifadəsi kimi
qiymətləndirir. Həmsöhbətimizdən
Küküdəki adət və ənənələr haqqında
soruşuruq. Bildirir ki, xalqımıza
məxsus olan adət və ənənələrin ha-
mısına kənddə ehkam kimi yanaşılır.
Toylarda qara zurna, saz öz yerini
saxlamaqdadır. Sağ olsun, aşıq Fər-
rux Nəbiyevi. Kükü toylarının heç
biri onsuz keçməyib. İndi bir qədər
yaşlaşsa da, arxayındır ki, övladları
bu sənətə yiyələniblər. Xeybər müəl-
lim deyir ki, muxtar respublikamızın
çox yerlərində, çox toylarında olub.
Ancaq bu gün Küküdə yaşanan pa-
paqaparma adətinə təkcə Culfa ra-
yonunun Boyəhməd kəndində rast
gəlib. Sevinir ki, bu gün kükülü
gənclər qədim adət-ənənələrimizə
ehtiramla yanaşırlar. Bu da o de-
məkdir ki, milli dəyərlərimiz gələcək
nəsillərə də olduğu kimi ötürüləcək. 
     Məlumat üçün bildirək ki, uzun -
ömürlülər yurdu hesab etdiyimiz
Kükü kəndinin dağları həm də sayı-
hesabı bilinməyən qantəpər, baldırğan,
kəklikotu, bağayarpağı, qırxbuğum,
dağ nanəsi, solmaz çiçəyi, boyma-
dərən, andız, quzuqulağı, dəvədabanı,
gicitkən,  əvəlik, diyçə, çiriş və başqa
müalicəvi əhəmiyyətli bitkilərlə məş-
hurdur. Kükülülərin uzunömürlülü-
yünün səbəbi kəndin təmiz havası,
suyu, müalicəvi bitkiləri, insanların
bu nemətlərdən yetərincə istifadə et-
mələridir. Bu gün kənddə yaşı 70-i
ötən 60-dan yuxarı sakin yaşayır.
Onların ən yaşlısı 1910-cu il təvəllüdlü
Bəyim Əliyevadır. Onunla da görü-
şüb – Kükünün bu gününü necə gö-
rür? – sualını verdik:
    – Kəndi belə görəndə bir az da
yaşamaq istəyirəm. Çünki yaşamalı
dövrandır. Bu uzaq dağların ətəyində
belə gün-güzəran yaratmaq ən savab
işdir. Ulu Tanrıdan   kəndimizə, Kü-
künün camaatına bu qədər yaxşılıq
edən, adamların qayğısına qalan
rəhbərə uzun ömür, cansağlığı arzu -
layırıq. Tanrı onu qorusun ki, abad-
laşmayan kəndlərimiz də Kükü kimi
yeniləşsin, adamların rahatlığı təmin
olunsun.
    Bəyim nənənin bu arzusu ilə
kənddən və oxuculardan ayrılırıq.
Gələn görüşə qədər!

- Muxtar MƏMMƏDOV

Kompleks quruculuq tədbirlərinin Kompleks quruculuq tədbirlərinin 
başa çatdığı yeni ünvan:başa çatdığı yeni ünvan:

Bu yaşayış məntəqəsinin turizm 
imkanları bir qədər də genişlənib
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    Qüdrətli sənətkarımız Hüseyn
Cavid fikir və düşüncələr aləminin
həyatiliyi, heyrətamizliyi, zərifliyi,
əlvanlığı, qəlblərə hakim kəsilməsi
ilə ədəbiyyat tariximizə əbədi daxil
olmuşdur. Onun əsərlərində can-
lanan həyat səhnələri və həqiqətləri,
obraz və xarakterlərinin rəngarəng -
liyi, dolğunluğu və kamilliyi insanı
vəcdə gətirir. Hüseyn Cavid yara-
dıcılığına müraciət edərkən insan
mənən təmizlənir, saflaşır, böyük
fikir mübarizələrinin həlledici mə-
qamına çatanda isə özünü ucalıqda,
ənginliklərdə hiss edir. Məhz buna
görə də zaman keçdikcə, illər öt-
dükcə bu sənət təsir qüvvəsini itir-
mir, təzə-tər sənət dünyası ilə insanı
düşündürür, həyata bağlayır. Cavid
sənətinə dahiyanə əbədiliklə bə-
rabər, fəlsəfi-əxlaqi konsepsiyalar
mürəkkəbliyi və dərinliyi də
xasdır.
    Sənətkarın yaratdığı obrazlar –
Şeyx Sənan, Şeyx Kəbir, Xumar,
İblis, Arif, Azər, Əmir Teymur,
Xəyyam, Sevda, Əfrasiyab, Səya-
vuş, Firəngiz, Südabə, Afət, Öz-
dəmir və onlarla başqaları bənzər-
sizliyi və təkrarolunmazlığı ilə ədə-
biyyatımızda əbədiyaşarlıq qazan-
mışdır. Bu obrazların həyatda apar-
dıqları mübarizə dünya haqqında
mükəmməl, insanlıq haqqında ka-
mil təsəvvür yaradır. Hüseyn Cavid
sənəti fikir və duyğular, obraz və
xarakterlər, zaman və məkan məh-
dudiyyəti ilə sərhədlənmir, onun
yaradıcılığı sonsuzluq və müxtəliflik
mücəssəməsidir.
    Müdriklərin fikrinə görə, yarat-
maq ölümü öldürmək deməkdir.
Cavid ölümə qalib gəlmiş bütün
zamanların filosof sənətkarıdır.
Onun sənəti Nizami, Füzuli, Nəsimi,
Vaqif və Sabirdən sonra ədəbiyyat
tariximizdə yeni bir mərhələdir.
    Ədibin tərcümeyi-halı adi həyat
yolu deyildir: Böyük sənətkarın
həyatının Naxçıvan və Təbriz dövr-
ləri, İstanbulda keçirdiyi təhsil il-
ləri, ədəbiyyata gəlməsi, dramaturq
kimi tanınması, əzablı ideya və

sənət axtarışları, Sovet dövrünün
məşəqqətli illəri, əsərlərinin tənqid
və mübahisə obyektinə çevrilməsi,
pyeslərinin teatr səhnələrindən yı-
ğışdırılması, 1937-ci ilin dəhşətli
repressiyası, xəstəlikdən əzab çək-

məsi, gecə-gündüz sorğu-suala tu-
tulması, bir sıra əsərlərinin itib-
batması, sürgün illəri, 1937-
1956-cı illərdə onu xalqa unut-
durmaq cəhdləri, şəxsiyyətinə və
yaradıcılığına şübhə və ehtiyatla
yanaşılması, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən ədibə
əsl bəraətin verilməsi, onun əsər-
lərinin yenidən çap olunması və
Cavid irsinə göstərilən yüksək
dövlət qayğısı… Qüdrətli sənətka -
rın taleyini qısaca belə ifadə etmək
olar. 
    Hüseyn Cavid şəxsiyyətinə və
yaradıcılığına verilən yüksək qiy -
mət haqqında düşünərkən böyük
sənətkar ın mərhum qızı Turan xa-
nımın dediyi bu fikir yada düşür:
“Atama əsl bəraəti 1981-ci il iyul
ayında “Hüseyn Cavidin 100 illiyi
haqqında” qərardan sonra hesab
edirəm. Bu, ədalətin zəfər çalması
idi. Bunun üçün mən, birinci növ-
bədə, Azərbaycan xalqının böyük
oğlu Heydər Əliyevə minnətda-
ram”. Ümummilli liderimizin tə-
şəbbüsü və rəhbərliyi ilə qəbul edi-
lən bu qərar böyük şair və drama-
turqa dövlət səviyyəsində verilən
yüksək qiymətin parlaq nümunəsi
olmaqla, sənətkara münasibətin
köklü şəkildə dəyişməsinin istinad
nöqtəsi kimi mədəniyyət və ədə-
biyyat tariximizdə böyük hadisə
idi.
    Məhz bu qərardan sonra ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyev çox
böyük cəsarət tələb edən bir addım
atdı. 1982-ci ildə Cavidin cənazəsi
Uzaq Sibirdən Naxçıvana gətiri-
lərək böyük xalq sevgisi ilə dəfn
edildi və onun üzərində əzəmətli
məqbərənin tikilməsi qərara alındı.
Bu fakt keçmiş Sovetlər Birliyi
məkanında repressiya olunmuş
şəxsə dövlət səviyyəsində göstə-
rilmiş münasibətin yeganə cəsarətli
nümunəsidir.
    Ötən əsrin 70-ci illərindən baş-
layaraq Cavidin əsərləri nəşr olun-
mağa başlanmış, rus dilində 2 cild-
liyi işıq üzü görmüşdür. Azərbay-
canın şəhər və rayonlarında yubiley

tədbirləri təşkil olunmuş, əsərləri
respublikamızın teatrlarında səh-
nəyə qoyulmuş, adına küçələr, mək-
təblər, kitabxanalar verilmişdir.
1992-ci il oktyabrın 23-də Naxçı-
vanda Hüseyn Cavidin 110 illik
yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edil-
mişdir. O vaxt Naxçıvanda Ali
Məclisin Sədri işləyən ümummilli
liderimiz yubiley tədbirində Hüseyn
Cavid haqqında dərin məzmunlu
çıxış etmiş, böyük sənətkarın xati-
rəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı
bir sıra məsələlərə toxunmuşdur.
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər

Əliyevi Cavid şəxsiyyətinə, irsinə,
ailəsinə diqqət və qayğı həmişə
düşündürürdü. 1995-ci il iyunun
10-da ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin yanında keçirilmiş mü-
şavirədə görkəmli şair-dramaturq
Hüseyn Cavidin məqbərəsinin və
ev-muzeyinin yaradılması ilə bağlı
məsələlər geniş müzakirə olunmuş,
ulu öndərin ən böyük arzularından
biri 1996-cı il oktyabrın 29-da
həyata keçmişdir. Həmin gün Nax-
çıvanda böyük sənətkarın məq-
bərəsinin təntənəli açılış mərasimi
olmuşdur. Bu təntənəli mərasimdə
geniş nitq söyləyən ümummilli
liderimiz sənətkara yüksək qiymət
verərək deyirdi: “Hüseyn Cavid
Azərbaycan xalqını, onun mə-
dəniyyətini, ədəbiyyatını, elmini
yüksəklərə qaldıran böyük şəxsiy -
yət lərdən biridir. Hüseyn Cavidin
yaratdığı əsərlər Azərbaycan xal-
qının milli sərvətidir. Onlar bu
gün, gələcək nəsillər üçün dərslik
kitabıdır”.
    Bu mərasim böyük Cavidə qayğı
və məhəbbətin təntənəsi idi. Ca-
vidin məqbərəsi təkcə böyük sə-
nətkara deyil, Cavidlərə ucaldılan
abidədir.
    Azərbaycanda Hüseyn Cavidin
yubileylərinin keçirilməsi, əsl poe-
ziya bayramlarına çevrilməsi sənət
və sənətkara ulu öndərin verdiyi
qiymətin nəticəsidir. Bu yubiley-
lərin keçirilməsi artıq ənənəyə
çevrilmişdir. “Cavid ömrü boyu”
salnaməsinin hazırlanması, əsər-
lərinin kütləvi tirajla nəşr olunması,
bədii və sənədli filmlərin çəkilməsi,
tele viziya tamaşalarının hazırlan-
ması, pyeslərinin ölkəmizin müx-
təlif teatrlarında səhnəyə qoyulması
da Hüseyn Cavid irsinə qayğının
bir hissəsidir. Son illər Hüseyn
Cavid haqqında çoxsaylı tədqiqat
əsərlərinin, monoqrafiyaların ya-
zılması böyük sənətkarın yaradıcı -
lığına marağın göstəricisidir. Cavid
haqqında təsviri incəsənətimizdə
və ədəbiyyatımızda onun obrazının
yaradılması sahəsində görülən işlər
də təqdirolunası hadisələrdəndir.

    Zaman keçdikcə Hüseyn Cavid
irsinə maraq daha da artır. Ulu
öndərimizin yolunu uğurla davam
etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 2007-ci ildə imzaladığı
“Hüseyn Cavidin 125 illik yubileyi
haqqında” Sərəncam, eləcə də
“Hüseyn Cavidin 130 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında”
2012-ci il 16 fevral tarixli Sərən-
camı Hüseyn Cavid yaradıcılığına
göstərilən növbəti dövlət qayğısı
kimi təqdirəlayiqdir. Sərəncamda
deyilir: “Hüseyn Cavid dərin fəl-
səfi-estetik məzmuna malik ya-
radıcılığı ilə ədəbiyyatımızda yeni
bir mərhələnin başlanğıcını qoy-
muşdur. Sənətkarın dünya ro-
mantizmi ənənələri zəminində bə-
şəriyyətin mənəvi həyatı ilə bağlı
axtarışlarının ifadəsi olan lirik
əsərləri, mənzum faciə və tarixi
dramları qiymətli söz inciləri kimi
xalqımızın zəngin fikir xəzinə-
sində layiqli yer tutur”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il
20 fevral tarixli Sərəncamı ilə
“Hüseyn Cavidin 130 illik yubi-
leyinin Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında keçirilməsi ilə əlaqədar
Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir.
Tədbirlər Planına əsasən, Hüseyn
Cavidin 130 illik yubileyi ilə əla-
qədar simpozium keçirilmiş, Nax-
çıvan Dövlət Musiqili Dram Te-
atrında “Şeyx Sənan” əsəri səhnəyə
qoyulmuş, “Naxçıvan” jurnalının
bir nömrəsi ədibin yubileyinə həsr
olunmuşdur. Azərbaycan Prezi-
dentinin Sərəncamına, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş Tədbirlər Planına uyğun ola-
raq, Hüseyn Cavidin 130 illik yu-
bileyi ilə əlaqədar muxtar respub-
likamızda silsilə tədbirlər keçiril-
mişdir. AMEA-nın Naxçıvan Böl-
məsində, ali təhsil ocaqlarında,
mədəniyyət müəssisələrində Hü-
seyn Cavidin həyat və yaradıcılı-
ğına həsr olunan elmi konfrans
və tədbirlər təşkil olunmuş, kütləvi
informasiya vasitələrində böyük

ədibin həyat və yaradıcılığı işıq-
landırılmış, ideyaları təbliğ olun-
muşdur. Bütün bunlar bir daha
onu göstərir ki, Hüseyn Cavid ya-
radıcılığının öyrənilməsi və təbliği
diqqət mərkəzindədir.
    Hüseyn Cavidin əsərlərinin əsas
ideyası insan mənəviyyatının təsviri
və tərənnümüdür. Böyük drama-
turqun bütün əsərlərinin mərkəzində
yalnız insan durur; bütün qayələr,
arzular, mülahizə və görüşlər, dinlər,
məzhəblər, təriqətlər insanın daxili,
mənəvi aləmindən, onun “mən”inin
süzgəcindən keçirilərək qiymət-
ləndirilir. Bu baxımdan deyə bilərik
ki, insan onun əsərlərində təsvir
olunan obraz və hadisələrin təsvi-
rində, dövründən asılı olmayaraq,
hər zaman meyar rolunu oynamış-
dır. Çünki lirik-romantik şair in-
sanlara həm də gözəllik meyarı ilə
baxırdı.
    Heç vaxt sənətkar vicdanına
xəyanət etməyən Hüseyn Cavid
yaradıcılığı boyu nə yazmışdırsa,
öz vicdanının səsi ilə yazmışdır.
Bütün yaradıcılığı boyu Cavid
nəyi tərənnüm etmiş, nəyi axtar-
mışdır? Qoy bu suala yazıçının
özü cavab versin: “Əsiri olduğum
bir şey varsa, o da həqiqət və
yenə həqiqətdir”. Bütün həyatını
bu yüksək amala həsr etmiş, hətta
qurban vermiş böyük sənətkarın
bircə arzusu var idi: öz doğma
xalqını azad və xoşbəxt görmək,
ana Vətənə xidmət etmək. Ədibin
130 illik yubiley tədbirində Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun dediyi kimi: “Hüseyn
Cavid nə yazmışsa, Azərbaycan
üçün, Azərbaycan oxucusu üçün,
Azərbaycan xalqı üçün yazmışdır.
Millilik, vətənçilik, Azərbaycan-
çılıq onun yaradıcılığının ruhun-
da və qanındadır. Cavidin şeir
dili təmiz Azərbaycan – türk dili-
dir. Hüseyn Cavid əsərlərinin
mövzusunun və qəhrəmanının
hansı dövrü və ya hansı mühiti
təmsil etməsindən asılı olmayaraq,
bu əsərlərdə irəli sürülən ideyalar,
birinci növbədə, azərbaycanlı oxu-
cunun özünü dərk etməsinə, Və-
tən tarixini, onun milli dəyərlərini
öyrənməsinə, mədəni irsə sahib
çıxmasına yönəlmişdi”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Bütün zamanların qüdrətli sənətkarı
cd cd 24 oktyabr Hüseyn Cavid Poeziya Günüdür  cd cd

Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi
Hüseyn Cavidin anadan olmasının 131 ili tamam olur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15
may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Hüseyn Cavidin 125 il-
liyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar
Tədbirlər Planı”na əsasən, hər il oktyabrın 24-ü Naxçıvan Muxtar
Respublikasında “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” kimi qeyd edilir.

  Heydər Əliyev Fondunun,
Azərbaycan Mədəniyyəti Fon-
dunun və Azərbaycan Televizi-
yasının dəstəyi ilə keçirilən
IV Muğam Tele viziya Müsabi-
qəsinin növbəti mərhələsi Nax-
çıvan şəhərində Cəlil Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrında
keçirilib.

    Əməkdar incəsənət xadimi,
“Muğam müsabiqəsi-2013” Tele -
viziya Müsabiqəsinin təşkilat rəh-
bəri Nadir Axundovun, Azərbay-
can Respublikasının xalq artistləri
Arif Babayevin, Ağaxan Abdul-
layevin, Səkinə İsmayılovanın,
Mənsum İbrahimovun və Azər-
baycan Bəs təkar lar İttifaqının ka-
tibi, Əməkdar incəsənət xadimi
Sərdar Fərəcovun münsiflər he-
yətində yer aldığı “Muğam Mü-

sabiqəsi-2013” Televiziya Müsa-
biqəsinin iştirakçıları muğamlar
ifa ediblər. Gənclərin ifaları Nax-
çıvan muğamsevərləri, sənət və
mədəniyyət adamları tərəfindən
hərarətli alqışlarla qarşılanıb.

    Müsabiqə Azərbaycan Televi-
ziyası və “Mədəniyyət” kanalı ilə
yanaşı, Naxçıvan Dövlət Televi-
ziyası ilə də canlı yayımlanıb.
Müsabiqənin növbəti mərhələsi
cümə axşamı yenə də Naxçıvanda

keçiriləcək və Naxçıvan muğam
məktəbinin yetirməsi Sərxan
Bünyadzadə də öz ifasını təqdim
edəcək.
    Dünən müsabiqənin münsiflər
heyətinin üzvləri Naxçıvan Dövlət

Universitetində olub, ustad dərsləri
keçiblər. Burada universitetin İn-
cəsənət fakültəsi tələbələrinin ifa-
sında konsert proqramı təqdim olu-
nub. Tələbələr Azərbaycan və dünya
bəstəkarlarının əsərlərindən parçalar
ifa ediblər. Sonra muğam ustaları
Azərbaycan muğamlarından par-
çalar ifa edən tələbələrə dəyərli
məsləhətlər veriblər.
    Qeyd edək ki, artıq dördüncü
dəfədir, keçirilən muğam televiziya
müsabiqəsinin münsiflər heyəti hə-
mişəki kimi peşəkarlardan ibarətdir.
Bu müsabiqə sənətsevərlər tərə-
findən böyük maraqla izlənilir. Mü-
sabiqə iştirakçıları olan gənclər
müxtəlif rayon və şəhərlərdə apa-
rılan dinləmələrdə yaşıdlarından
seçilən istedad sahibləridir.

- Səbuhi HÜSEYNOV

IV Muğam Televiziya Müsabiqəsinin növbəti 
mərhələləri Naxçıvanda keçirilir
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    Kredit anlayışı azad bazar iqti-
sadiyyatının, sərbəst sahibkarlığın
əsas atributlarından biridir. Bir za-
manlar, yəni qırmızı oraq-çəkic döv-
ründə bizim kənddə bir inəyini iki
etmək həvəsi ilə yaşayan kəndliyə
nəinki güzəştli şərtlərlə kredit dəstəyi
verilməzdi, hətta aradabir gəlib onu
xəbərdar edərdilər ki, belə olmaz,
bu iş proletar bərabərliyinə ziddir.
Və bu “bərabərlik” dağılanda gördük
ki, adamlar nəinki əlindəki müvəqqəti
sərbəst vəsaiti inkişaf üçün qonşu-
suna verir, hətta Amerika da Yapo-
niyadan kredit alırmış. Yəni hamı
çalışır,  inkişaf edib irəli getsin ki,
başqalarına da faydalı olsun. Bizdə
də azad sahibkarlığa şərait yaradı-
landan sonra həvəslə ortaya çıxan
ilk iş adamlarımız müəyyən mənbələr
və risklər hesabına hansısa müvəf-
fəqiyyətli işlər görməyə başladılar.
Lakin ilk mərhələdə bunlar yalnız
kiçikhəcmli kommersiya, alğı-satqı
əməliyyatları şəklində aparılırdı. Hə-
min zamanlarda inflyasiya faizi yük-
sək, bazarda hər cür əmtəələrə çoxlu
tələbat olduğundan alınmış borc və-
saitinin, yəni kreditlərin də qayta-
rılması problemi, əslində, hiss olun-
murdu. Digər bir tərəfdən, belə kre-
ditlər, əsasən, bank və ya kredit üzrə
ixtisaslaşmış müəssisələrdən deyil,
fərdi adamlardan alındığından onların
icrasına nəzarət edilmir, nəticədə,
sözün əsl mənasında, “kim nə istəyir,
onu da edir” prinsipi ilə işləyən bir
“kredit” mexanizmi dövr edirdi. Elə
bu mexanizmin də nəticəsi o oldu
ki, həmin ilk mərhələdə daxili ba-
zarımız əhalinin real tələbatlarından
dəfələrlə artıq olan hər cür keyfiy-
yətsiz ərzaq və üzüparıltılı qeyri-
ərzaq məhsulları ilə dolub daşdı.
Sonrakı dövrdə istehlakçının tələbi
ilə yerli sahibkarlar, nəhayət ki, hə-
rəkətə gəlib əsl qazancın alğı-satqıda
deyil, daxili ehtiyatlardan, dövlətin
kredit dəstəyindən istifadə edib yüz-
lərlə və minlərlə yeni iş yerləri ya-
radan istehsaldan keçdiyinə inandılar. 
    Həmin o kövrək addımların atıl-
dığı ilk zamanlardan fərqli olaraq,
indi iş görmək üçün iqtisadiyyatı-
mızın inkişaf səviyyəsinə uyğun ola-
raq, hər cür həcmdə, müxtəlif şərtlərlə
və müxtəlif kredit mənbələrindən
borc alıb işə başlamaq olar. Əgər
bazarı ciddi, həm də çox ciddi şəkildə
araşdırıb insanların tələbatlarına uy-
ğun rəqabətqabiliyyətli, qiyməti də
münasib olan məhsul və xidmətlər

istehsal edə biliriksə, bunlar bir gün
gec də olsa, öz müştərisini tapıb sa-
hibkarına gəlir qazandıracaq. İndiki
qloballaşma şəraitində belə nəticəni
təkcə daxili bazarda deyil, ixracatla
da əldə etmək mümkündür. Ancaq
bu deyilənlər heç də o demək deyildir
ki, bu gün istehlak edirik deyə, bütün
növ məhsullar Naxçıvanda istehsal
olunmalıdır. Belə bir prinsip heç
Amerikada da yoxdur və bu ölkədə,
sadə dillə desək, istehsalı sərf etmə-
yən məhsulların uzaq Çindən alınması
daha sərfəli hesab edilir. Qərəz, bu
deyilənlər təkcə bu yazının icadı de-
yil, həm də hər gün həmsöhbət ol-
duğumuz insanların fikirlərinin bir
ümumiləşdirməsidir. Və burdan belə
bir nəticə də çıxarmaq mümkündür
ki, bu gün muxtar respublikamızda
fəaliyyəti bərpa olunmuş və ya ye-
nidən qurulmuş istehsal müəssisə-
lərində 344 növdə məhsul istehsal
edilir, 330 növdə məhsula olan tələbat
tamamilə yerli istehsal hesabına ödə-
nilirsə, Naxçıvanda istehsal olunmuş
çox sayda məhsulumuz “Azərbay-
canda istehsal olunmuşdur” etiketi
ilə xaricə ixrac olunursa, deməli,
bunlar özünü doğruldan layihələrdir.
Bu ümumiləşdirilmiş rəqəmlər keçən
qısa dövr ərzində muxtar respubli-
kamızda sahibkarlığın, biznes təşəb-
büskarlığının inkişafına yaradılmış
şəraitin, mütəmadi olaraq verilmiş
dövlət dəstəyinin təzahürüdür. Nax-
çıvanda 10-15 il bundan öncə dövlətin
dəstəyi ilə yaradılmış kiçik müəssi-
sələr bu gün holdinq kimi fəaliyyət
göstərir. Həmin holdinqlər nəinki
muxtar respublika əhalisinin tələba-
tına uyğun, həm də ixracyönlü məh-
sullar istehsal edirlər. “Gəmiqaya
Holdinq”, “Cahan Holdinq”, “Dizayn
Holdinq” şirkətlər ittifaqları istehsal
etdikləri keyfiyyətli məhsullarla bir
çox ölkələrdə tanınırlar. Muxtar res-
publikada yüzlərlə kiçik və orta sa-
hibkarlıq subyektləri vardır ki, onlar
da günü-gündən öz istehsal sahələrini
genişləndirir, müəssisələrini böyü-
dürlər. Əgər bu gün Naxçıvanda
ərzaq məhsullarından, tikinti mate-
riallarından tutmuş avtomobilə qədər

hər şey istehsal olunursa, bu, dövlətin
sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi
qayğının nəticəsidir. Belə ki, təkcə
bu ilin ilk 9 ayında muxtar respubli-
kamızdakı sahibkarlara 33 milyon
196 min manatdan artıq həcmdə kre-
dit verilmişdir. 
     Lakin sahibkar təşəbbüsünün uğu-
ru, onun davamlılığı heç də kağız
üzərindəki hesablamalardan, yəni tu-
tulmuş biznes-planların texniki-iqti-
sadi cəhətdən əsaslandırılmasından

keçmir. Düzdür, istənilən biznes la-
yihəsi üçün bu, vacib şərtdir. Ancaq
gələcəkdə qurulacaq biznesin yarım-
çıq qalmaması üçün başda sahibkarın
özü olmaqla, bu biznes planlara mü-
təxəssis rəyi verən, onun fəaliyyətinə
nəzarət edən iqtisadçılar, habelə kre-
ditlərin icrasını vaxtaşırı monitorinq -
lərlə yoxlayan əlaqədar qurumlar da
məsuliyyət daşıyırlar. Belə nəzarət
sistemi, son nəticədə, ümumdövlət
maraqlarına xidmət etdiyindən üç,
beş il və hətta daha da çox müddət
bundan əvvəl başqalarına da verilməsi
mümkün olan irihəcmli kreditləri
alaraq bərbad iş qurmuş və külli
miqdarda dövlətə vaxtı keçmiş kredit
borcu qalmış bir sıra məsuliyyətsiz
sahibkarlarla maraqlanmaq istədik. 
    Bu məqsədlə kiçik bir jurnalist
araşdırması apardıq. Təkcə Naxçıvan
şəhərində yerləşən müxtəliftəyinatlı
istehsal müəssisələrinə baş çəkdikdə
real mənzərə göz qabağında idi:
gün orta saatlarında bunların çoxunun
qapısında iri qıfıl asılmışdı. Bir sıra
ünvanlarda isə yaxınlıqdakı adamlar
təəccüblərini gizlətməyərək “onlar
çoxdandı, buradan gediblər” deyir-
dilər. Yəqin, buna görədir ki,
2007-ci ildə dövlətdən 125 min ma-
nat kredit dəstəyi alaraq boya is-
tehsal etməyi qarşısına məqsəd qoy-
muş “Gülşən assosiasiyası”nın al-
dığı kredit qədər vaxtı keçmiş borcu
yaranıb. Halbuki  sahibkar üçün is-
tehsal olunmuş məhsulun satış bazarı
problem sayılırsa, bəs muxtar res-
publikamızdakı bu qədər təmir-tikinti
obyektləri onlar üçün müştəri de-
yilmi? Yaxud 2009-cu ildə ayaqqabı
istehsalı üzrə yaradılmış “Şirvan-
şahlar xarici əlaqələr assosiasiya-
sı”nın 164 min manat vaxtı keçmiş
kredit borcunu kim qaytaracaq?
İndi bazara ayaqqabı almaq üçün
gəlmiş çox müştərinin Bakıda və
Naxçıvanda kiçik sahibkarların məh-
sulu olan yerli istehsal ayaqqabılar-
dan razılıq etdiyinə çoxumuz şahidik.
Ona görə də digər bir sahə, məsələn,
hazır modalı geyim sahəsi ilə mü-
qayisədə idxal məhsulun rəqabət
gücünün az olduğu ayaqqabı istehsalı

sahəsində bu vəziyyətin başqa cür
izahı olmamalıdır: səriştəsizlik, ya-
xud məsuliyyətsizlik! Lakin bunlar,
bəlkə də, 2007-ci ildə tomat istehsalı
üçün dövlətdən nə az, nə çox, 350
min manat  kredit almış Sədrəddin
Qəhrəmanlıya məxsus “Qəhrəman-
lı-S” müəssisəsi ilə müqayisədə köl-
gədə qala bilər. Ola bilər ki, vaxtı
keçmiş borcu  387 min manata qə-
dər  artmış bu müəssisə yaradılanda
sahibkar tomat istehsalı üçün lazım

olan pomidorun mövsümün orta-
sında bir manata satılacağını gü-
man etməzdi. Amma bazarın araş-
dırılması da onun işidir və bilməliydi
ki, hələ də bəzi sahibkarlarımız
kimi, torpaq mülkiyyətçilərimiz də
yaradılan şəraitdən tam istifadə et-
mirlər. Verilmiş kredit təyinatına
uyğun istifadə olunsa, dövlətdən
800 min manata yaxın kredit almış
“Pircüvar kooperativi” muxtar res-
publikamızda paketlənmiş süd məh-
sulları üzrə böyük bazar tələbatını
ödəyər və neçə ildir, ödəmədiyi 480
min manat vaxtı keçmiş borcunu
qaytarar, milyonluq şirkətə çevri-
lərək markalı məhsul istehsalçısı
kimi tanınardı. Sahibkar aldığı kre-
ditin bir hissəsini muxtar respublika
əhalisinin o qədər də tələbatı olmayan
kəllə-paça istehsalı sahəsinin yara-
dılması əvəzinə süd məhsullarının
istehsalına sərf etsəydi, indi iri bir
müəssisə sahibinə çevrilmişdi. Bu
siyahıda 100 min manat borcunu
ödəyə bilməyən Naxçıvan Xalça
Fabrikinin, 280 min manat kredit
dəstəyi aldığı halda 300 min manat
vaxtı keçmiş borcu yığılıb qalan
“Yubfi fir ması”nın, makulatura is-
tehsalı üzrə fəaliyyət göstərsə də,
yenə vaxtı keçmiş 200 min manat
borcu qalan “Elmar LTD” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, faizi ilə
birlikdə 202 min manat kredit borcu
olan Şərur rayonunun Siyaqut kən-
dində istixana kompleksi yaradan
Xudaverdi Hüseynəliyevin, 220 min
manat kredit götürüb ödəyə bilmə-
yən “Babək” Şirkətinin və digərlə-
rinin də adları vardır. Sual olunur
ki, hesabsız, plansız bu qədər iş
kimə lazımdır? Şübhəsiz, evdə, məi-
şətdə kiçik bir işə başlayanda oturub
günlərlə, aylarla fikirləşir, ağsaqqal

məsləhətinə, mütəxəssis rəyinə mü-
raciət edirik. Yəni kimə desən ki,
mənə kredit verin, gedim, oyuncaq
kukla istehsal edim, Naxçıvanda
bazarın tələbatını ödəyim…, çətin
inanar. Çünki belə bir konkret seq-
ment göstərmək çətindir. Amma
sən demə, bu adla da dövlətdən
kredit alan olub və indi uşaq oyun-
caqları istehsalı müəssisəsinin heç
izi-tozu da yoxdur. Bəs bunlara
verilən milyonlarla manat pullar

dövlətin, hər birimizin deyilmi?
Belə olan təqdirdə təyinatına uyğun
istifadə olunmayan, nəzarətsiz ha-
vaya sovrulmuş kreditlərə kim mə-
suliyyət daşıyır? Axı kredit sələm
deyil ki, istədiyin yerdən istədiyin
faizlə alıb, istədiyin işə də xərclə-
yəsən, hətta bir hissəsini də şəxsi
istifadəyə yönəldəsən. İstehsal kre-
ditləri məqsədli, güzəştli faizlə ve-
rildiyindən orada hamının, cəmiy-
yətin bütün üzvlərinin maraqları
kəsişir. Təklif olunan bəzi belə la-
yihələrin biznes-planlarının düzgün
qurulmamasının, onların inandırıcı -
lığına ekspert rəyinin alınmaması-
nın, uğursuz layihələrin seçilmə-
sinin, layihələrin icrasına nəzarətin
zəif olmasının nəticəsidir ki, bir
zamanlar, bəlkə də, sağlam niyyətlə
biznesə başlamaq istəyən bu adam-
lar indi sahibkar olmadan borclu
vəziyyətə düşüblər. Belə acınacaqlı
halların olmaması üçün isə kredit-
ləşmə sahəsində işlər ciddi şəkildə
qurulmalıdır. Dördüncü çağırış
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin yeddinci sessiyasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin dediyi kimi: “Sa-
hibkarlıq subyektlərinə maliyyə
dəstəyinin gücləndirilməsi tədbir-
ləri bundan sonra da davam etdi-
rilməli, bu məqsədlə bank və kredit
təşkilatları tərəfindən verilən kre-
ditlərin coğrafiyası tələbata uyğun
genişləndirilməli, onların təyinatı
üzrə sərf olunması təmin edilmə-
lidir. Yerli istehsalın stimullaşdı-
rılmasında maliyyə dəstəyinin gös-
tərilməsi ilə yanaşı, bu dəstəyin
mütəmadi xarakter alması üçün
verilmiş kreditlərin vaxtında geri
qaytarılması da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir”.

Sahibkar məsuliyyətsizliyi, 
yoxsa uğursuz layihələr?

DDövlətin iqtisadi inkişafın davamlı hal alması yolunda həyata
keçirdiyi ən mühüm tədbirlərdən biri bazarda formalaşmış tə-

ləbin ödənilməsi üçün zəruri olan yeni istehsal və xidmət sahələrinin
yaradılmasına təkan verən kreditləşmə siyasətidir. Bu həm də mühüm
tənzimləmə vasitəsi kimi istifadə olunaraq ölkədə və regionda əhali tə-
ləbatlarına cavab verən, nəzərdə tutulduğu müddətdə öz xərcini çıxara
bilən yeni biznes subyektlərinin yaradılmasına, fəaliyyətdə olanların
işinin canlandırılmasına xidmət edir. Bütün bunlar ardıcıl həyata
keçirilib müsbət nəticə verdikdə dövlət-sahibkar-istehlakçı münasi-
bətlərində hər kəsin mənafeləri təmin olunur. Verilmiş kreditlərin
vaxtında qaytarılması həm də yeni kreditlərə mənbə və zəmanət yaradır. 

ÖÖlkəmizdə və muxtar respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyəti
üçün hər cür şərait vardır. Biznesin təşkilinin sadələşdirilməsi,

texniki avadanlıqların alınmasına güzəşt tətbiqi, daxili bazarın qorunması
çoxlu sayda kiçik, orta və iri sahibkarların formalaşmasına şərait
yaradıb. Bu gün onların işinin bərəkəti hamımızın qazancıdır. Bu
şəraitdən lazımınca istifadə olunmayaraq qurulmuş işin bərbad hala
salınması isə neçə-neçə adamın da işini itirməsidir ki, bu da ən azından
sahibkarın verdiyi vicdan hesabatının qəbul olunmaması deməkdir. 

- Əli CABBAROV

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisində elm və təhsil müəssisələrində qar-

şıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilmiş

müşavirədə verilən tapşırıqların icrası ilə

bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil

Nazirliyi müşavirə keçirmişdir. 

    Müşavirəni təhsil naziri Piri Nağıyev açaraq
bildirmişdir ki, muxtar respublikada 200-dən
çox təhsil müəssisəsi tikilərək və ya əsaslı
şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Hazırda 13 təhsil müəssisəsinin tikintisi və
ya yenidən qurulması davam etdirilir. Tikilən
və ya əsaslı şəkildə yenidən qurulan təhsil
müəssisələrinin maddi-texniki bazası güclən-
dirilir, məktəblər ən müasir informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları ilə təmin olunurlar.
Nazir qeyd etmişdir ki, müəllim nüfuzunun
artırılması, müəllimlərin pedaqoji ustalığının
yüksəldilməsi, onların əlavə materiallardan

bacarıqla istifadə etmələri qayğısına qalınsa
da, hələ də bir sıra məktəblərdə öz üzərində
çalışmayan, şagirdlərə yanaşmasında nöq-
sanlara yol verən, ən qabaqcıl texnologiyanı
dərindən öyrənməyən müəllimlər var. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində elm və
təhsil müəssisələrində qarşıda duran vəzifələrlə
əlaqədar keçirilən müşavirədə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri təhsil
işçilərinə iradlarını bildirərək elektron löv-
hələrdən və digər texniki vasitələrdən istifadə
vəziyyətinin tələb edilən səviyyədə olmadığını
qeyd etmişdir. Təhsil Nazirliyi 2013-
2014-cü tədris ilində bu sahəyə nəzarəti güc-
ləndirəcək, təlim prosesinin qabaqcıl texno-
logiyalar və yeni təlim üsullarına uyğun qu-

rulmasının təmin olunmasına çalışacaqdır. 
    Piri Nağıyev ali məktəblərə qəbulun sə-
viyyəsindən, ümumtəhsil məktəblərinin ki-
tabxana şəbəkələrinin genişləndirilməsindən,
şagirdlərin dərsliklərlə təminatının daim diq-
qətdə saxlanılmasından da danışmışdır. Qeyd
edilmişdir ki, şagirdlər bədii ədəbiyyatlardan
lazımi səviyyədə istifadə etmir, müəllimlər
isə bu prosesə laqeyd münasibət bəsləyirlər.
Bütün bunlar isə mütaliə qabiliyyətinin və

mədəniyyətinin formalaşmasına mənfi təsir
göstərir. “Xarici dil” fənninin tədrisi üçün la-
zımi şəraitin yaradılmasına baxmayaraq, hələ
də bəzi məktəblərdə bu sahədə nöqsanlar
mövcuddur və şagirdlərimizin biliyi lazımi
səviyyədə deyil. Bu da ali və orta ixtisas
məktəblərinə qəbul zamanı özünü göstərir.
Bununla bağlı verilən tapşırıqlara uyğun
olaraq, Təhsil Nazirliyi “xarici dil” fənnini
tədris edən müəllimlərlə ciddi iş aparacaq və
bu sahədə mövcud nöqsanların aradan qaldı-
rılmasına çalışacaqdır.
    Müşavirədə Şərur, Babək, Ordubad, Şahbuz
Rayon Təhsil şöbələri müdirlərinin çıxışları
olmuşdur.  
    Müşavirəyə Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının təhsil naziri Piri Nağıyev yekun
vurmuşdur.

- Sara ƏZİMOVA

Müşavirədə təhsil sahəsindəki
nöqsanlardan danışılmışdır


