
Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 3-də Fransa Milli Assam-
bleyasının Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri Pyer Alen Rafanı qəbul edib.

İkitərəfli münasibətlərə toxunan dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Fransa-Azərbaycan
əlaqələri bu gün çox yüksək səviyyədədir və siyasi, iqtisadi, energetika, infrastruktur
sahələrində əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr verir. Prezident İlham Əliyev bir çox fransız şir-
kətlərinin uzun illər Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinin önəmini vurğulayıb. 

Fransa Milli Assambleyasının Fransa-Azərbaycan dostluq qrupunun rəhbəri Pyer Alen
Rafan Azərbaycan haqqında reallıqların Fransa cəmiyyətinə olduğu kimi çatdırılmasının
vacibliyini də vurğulayıb. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında kosmik sənaye, inşaat, nəqliyyat, su təsərrüfatı, metro,
dəmir yolu, hərbi-texniki və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb.

*   *   *
Noyabrın 2-də “Yevronyus” telekanalının “Fokus” verilişində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir

yolunun açılışına həsr olunan reportaj yayımlanıb. Telekanalın müxbiri Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevdən, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandan və Gürcüstanın Baş naziri
Giorgi Kvirikaşvilidən müsahibə alıb.

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətindən
aldığımız məlumata görə, cari ilin oktyabr ayı ərzində xidmət
miqrasiya proseslərinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, idarə
edilməsi və tənzimlənməsi, o cümlədən qanunsuz miqrasiyanın
qarşısının alınması istiqamətində müvafiq tədbirləri davam etdirilib.
Ötən ay xidmət tərəfindən muxtar respublikada olma və yaşama
qaydalarına əməl etmədən mövcud qanunvericiliyin tələblərini
pozmuş 30 əcnəbi aşkarlanıb. Onlardan 26-sı barəsində Azərbaycan
Respublikası ərazisini 48 saat ərzində tərketmə, 4-ü barəsində
inzibati qaydada ölkə hüdudlarından kənara çıxarılma qərarı qəbul
edilib. 
    Ümumilikdə, ay ərzində Dövlət Miqrasiya Xidmətinə əcnəbilər
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə Azərbaycan Respublikası
vətəndaşları tərəfindən 778 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərdən
151-i əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə müvəqqəti və
daimi yaşamaq üçün icazənin, əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün iş icazəsinin verilməsi, eləcə də vətəndaşlıq mənsubiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Müraciətlərin hər biri ayrı-
ayrılıqda Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə
uyğun olaraq araşdırılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Ötən ay
ərzində olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı xidmət tərəfindən 627
müraciət qeydə alınaraq icrası təmin olunub. Həmin müraciətlərdən
252-si elektron xidmətlər portalı və elektron poçt üzərindən qəbul
edilib. 
    Hazırda Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən fəaliyyət istiqa-
mətlərinə uyğun olaraq ardıcıl maarifləndirmə tədbirləri həyata
keçirilir.

Xəbərlər şöbəsi

Miqrasiya proseslərinə nəzarət
gücləndirilir
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    Test imtahanları başlanmazdan əvvəl namizədlərə slayd vasitəsilə
imtahan və test proqramından istifadə qaydaları haqqında məlumat
verilib. Test imtahanları mərhələsində namizədlərə ixtisas üzrə 90,
məntiqi təfəkkürün yoxlanılması üzrə 10 sual olmaqla, 100 sual
təqdim edilib. Sualları cavablandırmaq üçün namizədlərə 2 saat 30
dəqiqə vaxt verilib. Obyektivliyin və şəffaflığın təmin edilməsi
məqsədilə imtahan prosesinin videoçəkilişi aparılıb. Test imtahanı
bitdikdən sonra isə namizədlərə cavab kartı və test imtahanının nə-
ticəsinə dair arayış təqdim edilib. İmtahanda Naxçıvan Muxtar
Respublikası Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları müşahidəçi kimi
iştirak ediblər. Test imtahanlarının nəticələri Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın rəsmi internet səhifəsində (www.dqmk.nmr.az)
yerləşdirilib.
    Xatırladaq ki, vergi orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması
üçün bu il oktyabr ayının 2-də elan edilmiş müsabiqəyə 33 vakant
vəzifə çıxarılmış, həmin vəzifələrin tutulması üçün 32 namizəd
sənəd təqdim etmişdi.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Vergi orqanlarında işləmək istəyənlər 
imtahan veriblər

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən vergi
orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün oktyabr ayının
2-də elan olunan müsabiqənin test mərhələsi keçirilib.

    Məhz bu baxımdan ölkəmizdə hə-
yata keçirilən çoxşaxəli iqtisadi inkişaf
strategiyasının əsas məqsədlərindən
biri də sənaye məhsulları istehsalı
ilə regionların tarazlı inkişafına, o
cümlədən yerli istehsal və əmək po-
tensialından səmərəli istifadə etməklə
ixracyönümlü hazır məhsul istehsalına
nail olmaqdan ibarətdir. Çünki enerji
və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bərabər,
sənaye məhsulu istehsalı da ölkənin
iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas şərtlə-
rindən biridir. Milli iqtisadiyyatımızın
hazırkı dövründə mövcud sənaye im-
kanlarından maksimum yararlanmaq,
dinamik məhsul istehsalında daya-
nıqlılığı təmin etmək məqsədilə yeni
istehsal müəssisələrinin yaradılması
qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.
Regional inkişafa göstərilən bu diqqət
ölkəmizin bütün regionlarında, o cüm-
lədən Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da sənayenin inkişafına şərait
yaradıb. Nəticədə, muxtar respubli-
kada sənayenin müxtəlif sahələrinin
inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş kom-
pleks tədbirlər bu sahədə müsbət nə-
ticələrin əldə edilməsinə səbəb olub. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin cari
ilin ilk 9 ayı üçün açıqladığı hesabata
nəzər yetirək. Əvvəlki illərdə olduğu
kimi, bu il də muxtar respublikada
sənaye məhsulu istehsalının həcmi
iqtisadiyyatın digər sahələri ilə mü-
qayisədə ön sıradadır. Məsələn, ko-
mitənin məlumatına görə, 2017-ci
ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar
respublikada 781 milyon 430 min
500 manat dəyərində sənaye məhsulu
istehsal olunub ki, bu da əvvəlki ilin
müvafiq dövründəki göstəricini 1,3
faiz üstələyir. Sənaye məhsulu isteh-
salının 96 faizi malların, 4 faizi isə
xidmətlərin payına düşür. Sənayenin

dövlət sektorunda 35 milyon 488 min
800 manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda
isə 745 milyon 941 min 700 manatlıq
məhsul istehsal olunub. Bu isə istehsal
edilən sənaye məhsulunun özəl sektor -
da payını 95,5 faizə yüksəldib. 
    Digər rəqəmlərə diqqət edək. Son
illərdə aparılmış məqsədyönlü təd-
birlərin nəticəsi kimi muxtar respub-
likada ümumi daxili məhsul istehsalı
59, sənaye məhsulunun həcmi 103,
kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu
11 dəfə artıb. Rəqəmlərdən də gö-
ründüyü kimi baxmayaraq ki, muxtar
respublika daha çox aqrar region po-
tensialına malikdir, sənaye məhsulu-
nun həcmində artım kənd təsərrüfa-
tının ümumi məhsulundakı artımı,
təxminən, 10 dəfə üstələyir. Sözsüz
ki, sənaye məhsulu istehsalının il-
dən-ilə artması Naxçıvanda davamlı
olaraq yaradılan yeni sənaye müəs-
sisələrinin hesabına baş verir.
Sahibkar lığın inkişafında mühüm is-
tiqamət kimi götürülmüş yerli məhsul
istehsalı burada mühüm təşviqedici
rol oynayır. Bunun nəticəsidir ki,
ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlləri ilə
müqayisədə bu gün muxtar respubli-
kada sənaye müəssisələrinin sayı 11
dəfə artaraq 442-yə çatıb. Nəticədə,
bu müəssisələrin hesabına hazırda
371 növdə yerli məhsul istehsal edilir. 
    Təbii ki, sənayenin davamlı inki-
şafı, paralel olaraq, istehsal olunan
məhsulun ixracı zərurətini ortaya qo-
yur. İxrac olunan məhsul isə həmin
məhsulun xarici bazarda qəbul olun-
ması anlamını daşıyır. Hazırda muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən sənaye
müəssisələrindən 60-ı ixrac poten-
sialına malikdir. Ancaq bu rəqəmin
davamlı olaraq artdığı da məlumdur.
Naxçıvan məhsullarının ixrac coğra-
fiyasının genişlənməsinin nəticəsidir

ki, bu gün muxtar respublikadan Tür-
kiyə, Gürcüstan, Qətər, İraq, Birləşmiş
Ərəb Əmirlikləri, Rusiya kimi ölkələrə
məhsul ixrac edilir. Sevindirici haldır
ki, son illərdə Naxçıvanın ixrac
əməliy yatları apardığı ölkələr sırasında
ərəb ölkələrinin sayı artmaqdadır. Ümid
etmək olar ki, Naxçıvanın 2018-ci ildə
İslam mədəniyyətinin paytaxtı statu-
sunu daşıması muxtar respublikanın
Yaxın Şərqin bir çox müsəlman ölkə -
ləri ilə təkcə mədəni deyil, iqtisadi
əlaqələrinin də genişlənməsinə imkan
verəcək. Ümumilikdə isə Dövlət Sta-
tistika Komitəsinin verdiyi məlumat-
lara görə, 2017-ci ilin yanvar-sentyabr
aylarında muxtar respublikadan 220
milyon 544 min 900 ABŞ dolları də-
yərində məhsul ixrac olunub. 
    Naxçıvanın ixrac potensialını ar-
tıran növbəti addımlardan biri də qar-
daş Türkiyə Respublikası ilə Azər-
baycan Respublikası arasında əldə
olunmuş razılığa əsasən muxtar res-
publikaya güzəştli ticarət rejiminin
tətbiqi barədə qəbul edilmiş qərardır.
Həmin qərar muxtar respublikada is-
tehsal olunan sənaye və kənd təsər-
rüfatı məhsullarının Türkiyənin istə-
nilən bölgəsinə idxal rüsumları ödə-
nilmədən ixracına şərait yaradır. Belə
ki, əldə olunmuş razılığa əsasən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasından illik
100 milyon ABŞ dolları həcmində
məhsulun Türkiyə Respublikasına ix-
racı idxal rüsumlarından azad edilə-
cəkdir. Oktyabrın 28-də Türkiyənin
İqdır şəhərində müvafiq qurumların
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş
Türkiyə-Azərbaycan İş Forumunda
hər iki ölkənin biznes nümayəndələri
bu haqda məlumatlandırılıb. Qeyd
edək ki, tətbiq ediləcək güzəştlər yal-
nız muxtar respublikada istehsal olu-
nan kənd təsərrüfatı və sənaye məh-
sullarına şamil ediləcəkdir.
    Buradan isə o nəticəyə gəlmək
mümkündür ki, tətbiq olunan güzəşt
sənaye istehsalçılarının qarşısında
yeni imkanlar açır. İndidən düşünmək
olar ki, bu ixracatda sənaye məhsul-
larının payı çox olacaq. Bu isə ixrac
potensialı olan sənaye müəssisələrinə
öz məhsullarını tanıtmaq baxımından
yeni fürsətlər qazandıracaq. Unutmaq
olmaz ki, Türkiyə bazarı sənaye və
kənd təsərrüfatı baxımından kifayət
qədər inkişaf etmiş bazardır. Eyni
zamanda bu bazarda avro seqmentinə
uyğun niş bazarlar da tapmaq müm-
kündür. İstənilən halda əldə olunmuş
bu razılaşma naxçıvanlı sahibkarlar,
xüsusilə sənayeçi sahibkarlar qarşı-
sında yeni yollar açır. Bunu isə muxtar
respublikanın ixrac potensialında yeni
mərhələnin başlanğıcı kimi qəbul
 etmək olar.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Sənayenin inkişafı muxtar respublikanın 
ixrac imkanlarını artırır

    Sənaye elə bir sahədir ki, bu sahənin inkişafına nail olmadan iqtisa-
diyyatda hər hansı bir uğurdan söhbət gedə bilməz. Çünki sənaye cəmiyyətin
istehsal gücünün artmasına böyük təsir göstərən müəssisələrin ümumi
məcmusunu təşkil edir və əsas vəzifəsi mövcud xammalı istehlakçıya
istifadəyə hazır vəziyyətdə təqdim etməyə hesablanıb. Bu isə məişətimizdə
gündəlik istifadə etdiyimiz maddi və qeyri-maddi məhsulların həyatımızda
necə mühüm bir yerə malik olmasını təsdiq edir. 
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    Müasir Azərbaycanın ümumi so-
sial-iqtisadi mənzərəsində özünə-
məxsus yolu ilə seçilən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatı
əsası ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş inkişaf
strategiyasına dönmədən əməl olun-
ması ilə indiki mərhələyə yüksəlib.
Çox qısa bir müddətdə böyük inkişaf
yolu keçmiş Naxçıvanda artıq sənaye,
kənd təsərrüfatı, tikinti-quruculuq,
alternativ enerji layihələri, yeni nəsil
mobil rabitə xidmətləri, avtomobil
istehsalı, turizm, ticarət və digər sa-
hələrdə yüksək potensial əldə edilmiş,
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər
sosial sahələrdə yüksək standartlara
nail olunmuşdur. Bütün bunların qa-
zanılmasında isə, şübhəsiz, göstərilən
dövlət qayğısından bəhrələnərək iq-
tisadiyyatımızın şaxələndirilməsi is-
tiqamətində mühüm layihələr həyata
keçirən özəl sektorun rolu böyükdür.
Muxtar respublikamızda əksər his-
səsinin özəl sektora aid olduğu müəs-
sisələrdə 371 növdə məhsul istehsal
olunması, 344 növdə məhsula olan
tələbatın tamamilə yerli istehsal he-
sabına ödənilməsi məhz bunun sa-

yəsində mümkün olub. 
    1995-ci ildən fəaliyyətə başlayan
“Cahan Holdinq” Şirkətlər İttifaqı
da qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli
istiqamətində öz işini quraraq, həyata
keçirdiyi iqtisadi layihələr hesabına
fəaliyyətini genişləndirməyə, yüksək -
keyfiyyətli məhsullar və xidmət is-
tehsalına nail olub. “Cahan Hol-
dinq”ə məxsus əmtəə nişanları ilə
tanınan hər bir mal və xidmətlərin
istehlakçı məmnunluğu yaratması
bu qənaətə gəlməyə imkan verir.
Belə istehlakçılar isə istər muxtar
respublikamızın, istər ölkəmizin, is-
tərsə də dünyanın bir çox ölkələrində
yüz minlərlədir. Yaradıldığı ilk il-
lərdəki ticarət-kommersiya fəaliyyəti
ilə yanaşı, artıq “Cahan Holdinq”də
sənaye sahəsi üzrə geniş çeşiddə
məhsul istehsalı mənimsənilib. İndi
minlərlə işçinin fəaliyyət göstərdiyi
holdinqdə ərzaq və qeyri-ərzaq məh-
sulları, tikinti materialları olmaqla,
yüzlərlə çeşiddə məhsul istehsalı
həyata keçirilir. Muxtar respublika-
mızdan başqa, ölkəmizin paytaxtı
Bakı şəhəri və eləcə də Gəncə, Ma-
sallı, Quba, Goranboy, Şəkidə də

holdinqin xidmət sahələri fəaliyyət
göstərməkdədir. Hazırda müasir
dövrdə ölkəmizdə iqtisadiyyatın şa-
xələndirilməsi strategiyasına uyğun
olaraq yeni layihələrə də diqqət ar-
tırılır. Belə uğurlu layihələr kimi
yeni plastik məmulatlar istehsal edən
dam örtükləri və istilik panelləri za-
vodunun istifadəyə verilməsi, Xıncab
kəndi ərazisində “Cahan Tabak”

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
yeni istehsal xətləri və tütün yetiş-
dirmə təsərrüfatının yaradılmasını
misal göstərmək olar. Bir sözlə,
“Cahan Holdinq” yeni iqtisadi şə-
raitdə ölkəmizdə idxaldan asılılığın
azaldılması, yeni iş yerlərinin yara-
dılması və ixracyönümlü məhsul is-
tehsalı üzrə qarşıya qoyulmuş vəzi-
fələrin öhdəsindən layiqincə gəlir. 
     Həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi
layihələrlə paralel olaraq “Cahan
Holdinq”də sosialyönümlü tədbirlərə
də həssaslıqla yanaşılır. Holdinqin
tərkibinə daxil olan şirkətlərdə istər
holdinqin müştəriləri olan istehlak-
çıların, istərsə də cəmiyyətin həssas
təbəqələrindən olan insanların mə-
nafelərinin qorunması və onların ma-
raqlarının ödənilməsinə də ciddi fikir
verilir. Əhalinin bütün təbəqələrinin
holdinqin məhsul və xidmətlərindən
istifadə edə bilməsi üçün, xüsusən
bayram günlərində endirim kampa-
niyaları tətbiq olunur. Belə tədbirlərə
misal olaraq şirkətə məxsus market-
lərdən edilən hər 30 manatlıq alış-
veriş üçün verilən uduşlu hədiyyə
kuponlarını göstərmək olar. Bu ilin
yayında həmin hədiyyə kuponlarının
çəkilişi Naxçıvan şəhərindəki “Əy-
ləncə adası”nda Azərbaycanın tanın-
mış müğənnilərinin iştirakı ilə təşkil
olunmuş konsertdə həyata keçirilmiş,
televizor, soyuducu, paltaryuyan, ya-
taq dəsti, xalça, çilçıraq, qaz ocağı,
aspirator, uşaq geyimi, əyləncə kartı,
“Mado” kafesində 2 nəfərlik şam
yeməyi və marketlərdən 50 manatlıq
hədiyyə səbəti kimi 388 ədəd dəyərli

hədiyyə öz sahiblərini tapmışdır.
Bundan əlavə, yüzlərlə kiçik hədiyyə
də konsert tamaşaçılarına təqdim
olunmuşdur. Holdinqin mebel ma-
ğazasında Ramazan və Qurban bay-
ramları ilə əlaqədar, elektronika ma-
ğazasında Ramazan ayı münasibətilə
100 manatdan yuxarı edilən bütün
alış-verişlərə 5 faiz, Ramazan bayramı
ilə əlaqədar “Cahan” Alış-Veriş Mər-

kəzinin geyim mağazasından edilən
alış-verişlərə 15 faiz endirim kam-
paniyaları olmuşdur. Yay aylarında,
həftənin şənbə və bazar günləri
“Mado” və “Lavazza” kafelərində
təşkil olunmuş canlı musiqi, 1 iyun –
Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Gü-
nündə uşaqların pulsuz olaraq “Əy-
ləncə adası”ndakı xidmətlərdən isti-
fadə etməsi və həftənin hər günü ax-
şam saatlarında burada azyaşlı uşaqlar
üçün təşkil olunmuş pulsuz şənliklər
naxçıvanlıların asudə vaxtlarının sə-
mərəli keçməsinə imkan yaradıb. İs-
tehlakçıların endirim kampaniyala-
rının təşkilindən razı qalması holdinqə
aid müxtəlif müəssisələrdə bu işlərə
olan məsuliyyəti daha da artırıb. Belə
ki, “Cahan” inşaat materialları ma-
ğazasında müştərilərə dəyərli hədiy-
yələr təqdim olunmuş, mağazalardan
sentyabr ayı ərzində alış-veriş edən
40 mininci müştəriyə 25 sentyabr
2017-ci il tarixdə “Cahan” AVM tə-
rəfindən qiymətli hədiyyə verilmişdir.
Bundan əlavə, marketlərdə mütəmadi
olaraq müxtəlif “endirim”, “iki al,
bir ödə”, “hədiyyə” kampaniyaları
da həyata keçirilir. 
    İstehsal və kommersiya fəaliy-
yətində sosial prinsiplərin də dəs-
təklənməsi ilə paralel olaraq “Cahan
Holdinq”də sırf sosial məzmunlu
işlər də həyata keçirilir. Bu mənada,
holdinq tərəfindən mütəmadi olaraq
Şahbuz şəhərindəki Ahıllar Evinin
sakinləri ilə görüşlər keçirilib, onlara
yerli istehsal olan ərzaq məhsulları
və geyimlərdən ibarət hədiyyələr
verilib. Bundan əlavə, holdinqin

Naxçıvandakı ali məktəblərdə təhsil
alan, maddi köməyə ehtiyacı olan
11 tələbəyə hər ay təqaüd verməsi,
ona aid şirkətlərin işçiləri arasında
futbol yarışları keçirməsi, rəssamların
rəsm əsərlərinin sərgisinə sponsorluq
etməsi, müalicəsi xaricdə mümkün
olan ağır xəstələrə maddi köməklik
göstərməsi kimi müsbət ənənələri
vardır. Holdinq rəhbərliyi Qarabağ

veteranlarının ailələrindəki uşaqlara
velosiped hədiyyə edərək onları se-
vindirməklə bu sahədə öz sosial mə-
suliyyətini bir daha ifadə edib. Şir-
kətdə insanların işlə təmin olunma-
sında maddi köməyə ehtiyacı olan-
lara üstünlük verilməsi, bacarıqlı
gənclərin üzə çıxarılıb onlara mü-
vafiq menecer vəzifələrinin həvalə
edilməsi də insan resurslarının idarə
olunması və humanitar prinsiplər
baxımından diqqəti cəlb edir. Belə
ki, hazırda holdinqdəki şirkətlərdə
300 nəfərə yaxın qadın və 800 nəfər
gənc çalışır ki, bu da onların karyera
qurmasında mühüm faktordur. 
    Ölkəmizin müstəqillik illərində
Naxçıvan Muxtar Respublikası böyük
inkişaf yolu keçib. Bu dövrdə muxtar
respublikada daxili imkanlar hesabına
yüzlərlə yeni istehsal müəssisələri
yaradılıb, region iqtisadiyyatı inki-
şafının uzunmüddətli bir dövr üçün
dayanıqlılığı zəmanət altına alınıb.
Ötən dövrdə Naxçıvanda həyata ke-
çirilən iqtisadi layihələrlə bərabər,
eyni zamanda insanların yaşayış sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi üçün kon-
kret addımlar atılıb. Muxtar respub-
likada yerli xammal və ehtiyatlar
hesabına yeni iş yerlərinin yaradılması
istiqamətində azad sahibkarlığın fəa-
liyyət göstərməsi, onun stimullaşdı-
rılması bəhrəsini verib. Öz layihələri
ilə daim davamlı inkişafa dəstək
verən “Cahan Holdinq” də bu təd-
birlərdən bəhrələnərək muxtar res-
publikamızın sosial-iqtisadi inkişa-
fında yaxından iştirak edir. 

 - Əli CABBAROV

“Cahan Holdinq” Şirkətlər İttifaqı uğurlu sosial layihələr həyata keçirir

    Etibarlı əməkdaşlıq müasir biznesin əsas şərtlərindən biridir. Bu ba-
xımdan sahibkarlıq subyektlərinin qarşılıqlı öhdəlik və sosial məsuliyyət
prinsipləri baxımından həyata keçirdikləri bütün layihələr, son nəticədə,
onların kommersiya uğuruna da təkan verən mühüm tədbirlərdəndir.
Çünki cəmiyyətdən ayrı yaşamaq qeyri-mümkün olduğu kimi, hər bir
işin də öz nəticələrinə görə müəyyən bir dəyəri vardır. Dövlətimizin in-
sanların rahat yaşayışı naminə həyata keçirdiyi bütün məqsədyönlü
işlərə uyğun olaraq sosialyönümlü fəaliyyətə də ciddi yer ayıran “Cahan
Holdinq” Şirkətlər İttifaqı da belə uğurlu sahibkarlıq subyektlərindəndir. 

    Yay ilə qış arasında körpü olan qızıl payız

günlərinin birində yolumuz abad kəndlərimizin

sırasına qoşulan Şərur rayonunun Qarahəsənli

kəndinə düşdü. Rayon mərkəzindən 10 kilometr

aralıda yerləşən kəndə doğru irəlilədikcə

təzəcə səngimiş yağışın Günəşin qızılı şüaları

altında min bir rəngə çalan damcıları xəzan

yarpaqları üzərində daha əsrarəngiz görü-

nürdü. Təbiətin bu mənzərəsini seyr edə-edə

kənd mərkəzinə çatdıq. Burada şəhərdən se-

çilməyən bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. 

    Son illər muxtar respublikada aparılan ge-
nişmiqyaslı quruculuq işləri nəticəsində kom-
pleks abadlaşan yaşayış məntəqələrindən biri
də Qarahəsənli kəndidir. Hər tərəfi gül-çi-
çəklərlə əhatə olunmuş yaraşıqlı məktəb
binası, kənd və xidmət mərkəzləri, feldşer-
mama məntəqəsi bura xüsusi gözəllik bəxş
edib.
    2017-ci il oktyabrın 20-si uzun illər qa-
rahəsənlilərin hafizəsindən silinməyəcək bir
gün kimi yaddaşlarda qalacaq. Həmin gün
kənddə bir neçə sosial obyekt istifadəyə ve-
rilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov kənddə
aparılan quruculuq işləri münasibətilə sa-
kinləri təbrik edərək demişdir: “Qarahəsənli
muxtar respublikanın abad kəndlərinin sı-
rasına qoşuldu. Kənddə müasir infrastruk-
tur yaradılıb. Yol, məktəb binası və digər
sosial obyektlər istifadəyə verilib, dayanıqlı
elektrik, qaz, rabitə və internet xidmətinin
göstərilməsi təmin olunub. Bu gün Azər-
baycan dövləti ulu öndərin yolu ilə gedərək
hərtərəfli inkişafa nail olmuşdur. Ölkə
Prezidentinin ümummilli liderin yolunu
davam etdirməsi və göstərdiyi səylər bütün
yaşayış məntəqələrinin inkişafına səbəb
olmuşdur. Qısa müddətdə həyata keçirilən
tədbirlər Qarahəsənlini də müasir Azər-
baycan kəndinə çevirmişdir. Bütün bunlar
dövlətimizin öz insanlarına qayğısının bir
kəndin timsalında nümunəsidir. Yaradılan
şərait sakinlərin rahat yaşayışına və təsər-
rüfatlarının daha da genişləndirilməsinə
xidmət edir. Tikilənləri, qurulanları qoruyub
saxlamaq, torpaqları əkmək və bol məhsul
istehsal etmək isə sakinlərin qarşısında
duran əsas vəzifələrdir”.

    Onu da qeyd edək ki, müasir arxitektura
üslubunda inşa olunan 2 mərtəbəli yeni məktəb
binasında tədrisin tələblərinə uyğun şərait
yaradılmış, əyani vəsaitlər və yeni texnolo-
giyalarla təmin olunmuş fənn kabinələri isti-
fadəyə verilmişdir. 234 yerlik məktəb binasında
3-ü elektron lövhəli olmaqla, 12 sinif otağı,
fizika və kimya-biologiya laboratoriyaları,
hərbi kabinə, şahmat sinfi, müəllimlər otağı,
kompüter, psixoloq otaqları, kitabxana və id-
man zalı vardır. Məktəbin kitabxanasında
988-i dərslik və 1904-ü bədii ədəbiyyat ol-
maqla, 2 min 892 kitab vardır. Burada oxun-
ması zəruri olan kitablardan ibarət guşə də
yaradılmışdır. 
    İkimərtəbəli kənd mərkəzində yerli dövlət
və qeyri-dövlət qurumlarının, mədəniyyət
müəssisələrinin normal fəaliyyət göstərmələri
üçün hər cür şərait vardır. Mərkəzdə ərazi
icra nümayəndəliyi, bələdiyyə, Yeni Azər-
baycan Partiyasının ərazi ilk təşkilatı, mə-
dəniyyət evi, kitabxana, 44 yerlik iclas zalı,
rabitə evi, polis və baytarlıq məntəqələri
yerləşir. 
    Kənd mərkəzinin birinci mərtəbəsində yer-
ləşən feldşer-mama məntəqəsi kənd sakinlə-
rinin sağlamlığına dövlət qayğısının daha bir
təzahürüdür. Tibbi avadanlıqlarla təchiz olunan
feldşer-mama məntəqəsi 4 otaqdan ibarətdir.
    Kənddəki daha bir quruculuq ünvanı olan

xidmət mərkəzi isə kənd əhalisinin gündəlik
məişət tələbatlarının ödənilməsinə xidmət
edir. Mərkəzdə ərzaq, sənaye və təsərrüfat
malları mağazaları, ət satışı dükanı, bərbərxana,
gözəllik salonu olmaqla, 2 mağaza, 2 anbar
və dərzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə 6 nəfər
işlə təmin olunub.
    Aparılan kompleks quruculuq işləri zamanı
3 kilometrlik kənd yolu yenidən çəkilmiş,
yolun yatağı genişləndirilmiş, asfalt örtük sa-
lınmış, ətrafdakı həyətlərin hasarları təzələnmiş,
işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Kənddaxili
yol da əsaslı şəkildə təmir edilmişdir.
    Bütün bu işlərin nəticəsidir ki, Qara -
həsənlidə şəhərlə kənd arasındakı fərq aradan
qaldırılmış, insanların əsas problemləri öz
həllini tapmışdır. Kənd əhalisi isə burada
tikilib-qurulanlardan, onlar üçün yaradılan
şəraitdən olduqca razıdır.
    Kənddə sosial sahələrlə yanaşı, kənd tə-
sərrüfatı da yüksək inkişaf yolundadır. Şərur
rayonunun digər kəndləri kimi, bu kəndin
də münbit torpaqları, işgüzar insanları var.
Sakinlərin əsas məşğuliyyəti əkinçilik və
maldarlıqdır.
    Ümumi ərazisi 445 hektar olan bu yaşayış
məntəqəsində 1016 nəfər yaşayır və onlar
260 təsərrüfatda birləşiblər. Aqrar islahatlar
zamanı əhalinin istifadəsinə 133 hektar torpaq
sahəsi verilib, 288 hektar torpaq bələdiyyə,

24 hektar dövlət mülkiyyətində saxlanılıb.
Kənd adamları torpağın hər qarışının qədrini
bilir, ondan səmərəli istifadə etməyə çalışırlar.
Təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin inkişafı
diqqət mərkəzində saxlanılır. Burada hər
təsərrüfat ilində buğda, arpa, kartof, dənli
və dənli-paxlalı, bostan və tərəvəz bitkiləri
əkilib-becərilir.
    İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə və-
zifəsini icra edən Rəsul Abdullayev kənddə
taxılçılığa daha çox önəm verildiyini bildirdi:
    – Bu il 10 hektardan artıq sahənin məhsulu
biçilmiş, 30 ton taxıl istehsal edilmişdir. Gələn
ilin məhsulu üçün isə hələlik 4 hektar taxıl
əkilib. Şum və səpin davam edir. Artıq erkən
toxum səpilən və suvarılan sahələrdə normal
cücərti alınıb. 
    Məlumdur ki, istənilən nəticəyə nail olmaq
üçün torpaqların suvarma suyu ilə vaxtında
təmin olunması başlıca şərtdir. Bunun üçün
kənddə heç bir problem yoxdur. Sahələrin
suvarılmasında kənd ərazisindən keçən
Arpaçayın suyundan və 3 artezian quyusundan
istifadə olunur. 
    Qarahəsənli həm də dadlı-tamlı meyvələri
ilə tanınır. Həyətyanı və pay torpaqlarında
salınmış meyvə bağlarından hər il bol məhsul
götürülür.
    Kənddə heyvandarlığın inkişafı üçün geniş
imkanlar mövcuddur. Bunun üçün kifayət
qədər əkin və örüş sahələri vardır. Hazırda
fərdi təsərrüfatlarda, ümumilikdə, 500 baş
iribuynuzlu mal-qara, 200 baş xırdabuynuzlu
heyvan bəslənilir. Sahələrdə çoxillik yem bit-
kiləri əkilib. Heyvandarlıqla məşğul olanların
sayı getdikcə artır. Heyvanların qışlaması
üçün vaxtında kifayət qədər yem tədarükü də
görülüb.
    Kəndin qədirbilən insanları yaxşı başa dü-
şürlər ki, torpağa bağlanmaq, onun qayğısını
çəkmək xoş güzəranın təminatıdır. Ona görə
də bu əvəzsiz nemətdən ikiəlli yapışıblar,
onun qədrini bilir və bəhrəsini dadırlar.
    İnanırıq ki, Qarahəsənli kəndinin sakinləri
onların rahat yaşaması, güzəranının yaxşı-
laşdırılması üçün yaradılan şəraitdən düzgün
istifadə edəcək, dövlətimizin inkişafına öz
töhfələrini verəcəklər. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Qarahəsənli müasir Azərbaycan kəndinə çevrilib
Yeniləşən kəndlərimiz
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər Təşkilatı mədəniyyət siste-
mində çalışan bir qrup istedadlı və
fəal gəncin Ordubad şəhərinə eks-
kursiyasını təşkil edib. Ekskursiyanın
iştirakçıları əvvəlcə Ordubad Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, daha
sonra isə Cümə məscidi ilə tanış
olublar.
    Muzeyin bələdçisi gənclərə mə-
lumat verərək bildirib ki,  XVII əsrə
aid olan Qeysəriyyə binası bişmiş
kərpicdən inşa olunub, hündürlüyü
8,5 metrdir. 1991-ci ildən Ordubad
Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muze-
yinin bu binada fəaliyyət göstərməsi
abidənin əhəmiyyətini daha da artı-
rıb.150 eksponatla fəaliyyətə baş-
layan muzeydə hazırda 4 mindən
çox eksponat qorunub saxlanılır. 
    Sonra ekskursiya iştirakçıları
Cümə məscidində olublar. Burada
bildirilib ki, orta əsrlərə aid memarlıq
abidəsi şəhərin mərkəzi meydanında
ən hündür yerdə ucaldılıb. Cümə

məscidinin şərq qapısı üzərindəki
daş lövhədə I Şah Abbasın Ordubad
əhalisinin vergidən azad olunması
barədə nəsx xətti ilə fars dilində
beş sətirlik fərmanı həkk edilib.
    Vurğulanıb ki, məscidin plan qu-
ruluşu, bəzi elementləri və bədii
tərtibatı onun ilkin əsasının daha
qədim olduğunu göstərir. XVII əsrdə
isə məscidin əsaslı şəkildə bərpa
edildiyi güman olunur. Məscidin
içəri divarlarındakı həndəsi formalı
ornamentlər Naxçıvanın qədim abi-
dələrindəki rəsmləri xatırladır. Bəzi
mənbələrə görə, 1902-1903-cü il-
lərdə məsciddə təmir işləri aparı-
larkən tapılmış bir kərpicdəki yazı-
dan onun əsasının 729-cu ildə qo-
yulduğu aydın olur. Hazırda məs-
cidin şimal-şərqində mədrəsə, qər-
bində isə zorxana binaları yerləşir.
Məscid və ətraf binalar 1987-ci ildə
əsaslı surətdə bərpa olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Gənclərin Ordubad şəhərinə 
ekskursiyası təşkil edilib

    Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün
Naxçıvan Regional İnformasiya
Mərkəzində “Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların reabilitasiya-
sında oyun terapiyasının əhəmiy-
yəti” mövzusunda maarifləndirici
tədbir keçirilib. 
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbiri giriş sözü ilə mərkəzin direktoru
Ramin Səfərov açıb. Bildirib ki, bu
gün muxtar respublikada sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların sosial
müdafiəsi, cəmiyyətə fəal inteqrasiyası
və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
istiqamətində görülən davamlı tədbirlər
bu qəbildən olan uşaqlara dövlətimizin
qayğısının ifadəsidir.
    Tədbirdə Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun rektoru, professor Oruc
Həsənli “Oynayaq öyrənək” metodik
vəsaitinin mahiyyəti haqqında, mər-
kəzin müəllim-psixoloqu Minurə
Əliyeva “Sağlamlıq imkanları məh-
dud uşaqlarda oyun terapiyasının
psixoloji əhəmiyyəti”, mərkəzin
müəllim-defektoloqu Bəyim Qasım -
ova “Autizmli və daun sindromlu
uşaqlarda oyun terapiyasının defek-
toloji əhəmiyyəti” mövzularında çıxış
ediblər. Çıxışlarda bildirilib ki, Ali
Məclis Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar
tarixli Sərəncamı ilə “2016-2020-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasında sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsili və reabilitasiyası
üzrə Dövlət Pro qramı” qəbul edilib.
Ötən dövr ərzində proqramın uğurlu
icrası sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasına,
onların təhsilində müasir üsulların
tətbiqinə stimul verib, müvafiq pe-
daqoji kadrların hazırlanmasına şərait
yaradıb. Dövlət proqramına uyğun
olaraq sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların sosial reabilitasiyasında
müasir üsullar tətbiq edilir, bu kate-
qoriyadan olan uşaqların müasir in-
formasiya texnologiyalarından isti-
fadə imkanları artırılır.
    “Oynayaq öyrənək” adlı metodik
vəsait sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların oyunlar vasitəsilə reabili-
tasiyasına nail olmasına köməklik
edəcəkdir.
    Sonra metodik vəsait uşaqlara
təqdim edilib.
    Qeyd edək ki, sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların inkişafı üçün nəşr
olunan “Oynayaq öyrənək” kitabçası
100 tirajla buraxılıb.

- Nail ƏSGƏROV

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar
qayğı ilə əhatə olunub

    Tədbiri giriş sözü ilə açan Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Mə-
hərrəmov Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
müvafiq sərəncamları ilə bir qrup
əməkdaşın “Tərəqqi” medalına və
müxtəlif fəxri adlara layiq görül-
məsini universitetin 50 illik yubile-
yinə dövlət səviyyəsində yüksək
münasibətin daha bir ifadəsi oldu-
ğunu deyib. 
    Vurğulanıb ki, təhsilin inkişafın-
dakı xidmətlərinə və səmərəli fəa-
liyyətlərinə görə 7 əməkdaşın
“Tərəqqi” medalına, 8-nin “Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar
müəllimi”, 16-nın “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Əməkdar müəllimi”,
1 əməkdaşın “Əməkdar mədəniyyət
işçisi”, 1 əməkdaşın isə “Əməkdar
bədən tərbiyəsi və idman xadimi”
fəxri adlarına layiq görülməsi, bü-
tövlükdə, ali təhsil ocağının fəaliy-
yətinə verilən yüksək qiymətdir.
Rektor təltif olunanları təbrik edib
və onlara bundan sonrakı elmi fəa-
liyyətlərində uğurlar arzulayıb.
    Universitetin Azərbaycan dili və
ədəbiyyat kafedrasının müdiri,
“Tərəqqi” medallı Qənirə Əsgərova,
Ümumi riyaziyyat kafedrasının mü-

diri, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar müəllimi Məhəmməd
Hacı yev, Memarlıq və mühəndislik
fakültəsinin dekanı, Naxçıvan Mux-

tar Respublikasının Əməkdar müəl-
limi Cavanşir Zeynalov, Kitabxa-
naçılıq kafedrasının müdiri, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi Nəzakət İsmayıl -
ova,  Bədən tərbiyəsi və idman ka-
fedrasının müdiri, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Əməkdar bədən tər-
biyəsi və idman xadimi Əvəz Tağı-
yev təltif olunanlar adından min-
nətdarlıq ediblər.
     Həmkarlarının sevincinə şərik olan
Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri,
AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar müəllimi
Zəhmət Şahverdiyev təltiflərin və
fəxri adların muxtar respublikamızda
elm və təhsilin inkişafını, o cümlədən
mədəni tərəqqini daha da sürətləndi-
rəcəyinə əminliyini ifadə edib.
    Tədbirə yekun vuran rektor bu il
50 illik yubileyini qeyd edən Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin maa-
rifçiliyin və ali təhsil sisteminin in-
kişafı, ixtisaslı kadrların yetişdiril-
məsi istiqamətindəki fəaliyyətini
bundan sonra da uğurla davam et-
dirəcəyini vurğulayıb.

Səadət ƏLİYEVA

Ali təhsil ocağında tədbir keçirilib

    Ulu öndər müstəqillik illərində
də Azərbaycanda televiziya və ra-
dionun inkişafına xüsusi diqqət gös-
tərmiş, bu sahənin qanunvericilik
bazası təkmilləşdirilmiş, “Kütləvi
informasiya vasitələri haqqında”,
“Televiziya və radio yayımı haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının
qanunları qəbul olunmuşdur. Dahi
şəxsiyyət teleradionun əhəmiyyətini
yüksək qiymətləndirərək demişdir:
“Televiziya və radio xalqın tribu-
nasıdır. Müstəqilliyimizin əbədili-

yinin və milli dövlət quruculuğu
prosesinin dönməzliyinin təbliğində,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin dir-
çəliş mərhələsində televiziya və ra-
dionun fəaliyyəti əvəzolunmazdır”. 
    Bu gün ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev də teleradioların inki-
şafına hərtərəfli qayğı göstərir. 2003-cü
ildən başlayaraq ölkəmizdə mətbuat
orqanlarının maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi və jurnalist əməyinin
qiymətləndirilməsi sahəsində bir sıra
fərman və sərəncamlar imzalanmış-
dır. Son illər ölkəmizdə 2 kosmik
peykin orbitə buraxılması Azərbay-
can teleradio yayımçılarının imkan-
larını əhəmiyyətli dərəcədə geniş-
ləndirmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da kütləvi informasiya vasi-
tələrinin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi istiqamətində mü-
hüm tədbirlər görülür. Son illər hə-
yata keçirilən tədbirlər nəticəsində
muxtar respublikanın informasiya
blokadası ləğv edilmiş, azad mət-
buatın inkişafı təmin olunmuşdur.
Hazırda Naxçıvanda 2 televiziya,
2 radio, bundan başqa, “Universitet”
televiziyası və radiosu fəaliyyət
göstərir.
    Naxçıvan teleradiosu əsl inkişaf
dövrünü son onilliklərdə, “Televiziya
məktəb qədər vacib bir sahədir.
Çünki televiziya cəmiyyətin maa-
riflənməsinə xidmət edir”, – deyən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun rəhbərliyi ilə yaşamışdır.
1996-cı ildən müstəqil kanalda ya-
yımlanmağa başlayan teleradionun
bu dövrdən başlayaraq efir vaxtı
əvvəlcə 4, sonra isə ardıcıl olaraq
8, 14 və 17 saatadək artırılmışdır.
Bu ilin aprel ayının 1-dən etibarən
isə həm Naxçıvan Televiziyasının,
həm də Naxçıvan Dövlət Radiosunun
efir vaxtı daha bir saat artırılaraq
18 saata çatdırılmışdır. 
    Hərtərəfli şəraitlə təmin olunan
Naxçıvan televiziyası və radiosunun
maddi-texniki bazası xeyli güclən-
dirilmiş, teleradionun binası əsaslı
yenidənqurmadan sonra 2011-ci ildə
istifadəyə verilmiş, radionun efir

imkanları artırılmışdır. Naxçıvan
dövlət radiosu da televiziya ilə bə-
rabər sosial paketdə rəqəmsal olaraq
muxtar respublikanın hər yerində
yayımlanmağa başlamışdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin Naxçıvan Dövlət Tele -
radiosunun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi və yaradıcılıq
məsələləri ilə bağlı verdiyi tapşı-
rıqların İcra Planına uyğun olaraq
2014-2016-cı illərdə də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Televi-
ziya və Radio Verilişləri Komitəsində
kadr hazırlığı, maddi-texniki bazanın
möhkəmləndirilməsi və yaradıcılıq
məsələləri sahəsində mühüm təd-
birlər həyata keçirilmişdir.
    2016-cı il oktyabrın 17-də Nax-
çıvan Dövlət Teleradiosunun rəsmi
internet saytı naxcivantv.az-ın fəa-
liyyətə başlaması ilə Naxçıvanın in-
formasiya blokadası tamamilə ya-
rılmışdır. Bununla da, Naxçıvan tele -
viziyasının internet üzərindən canlı
yayımı təşkil olunmuşdur. Ötən müd-
dət ərzində sayta dünyanın 127 ölkə -
sindən 5,5 milyondan çox müraciət
olunmuşdur. 
     2017-ci il yanvarın 28-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisində
kütləvi informasiya vasitələrinin fəa-
liyyəti və qarşıda duran vəzifələr
mövzusunda keçirilən müşavirədə
Ali Məclis  Sədrinin teleradionun
inkişafı ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar
uğurla icra olunmuş, müxbir post-
larının fəaliyyəti təmin edilmiş, Nax-
çıvan Dövlət Radiosu aprel ayının
1-də – Naxçıvanda radionun fəaliy-
yətə başlamasının 85-ci il dönümü
günü naxcivantv.az saytı üzərindən
canlı yayıma başlamışdır.
    Ötən müddətdə dünyanın 90-dan
çox ölkəsindən dinlənilən Naxçıvan
Dövlət Radiosunda proqram və efir
keyfiyyəti daha da yüksəldilmişdir.
Naxçıvan Dövlət Radiosunda milli
dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin,
tariximizin, Naxçıvanın qədim tarixi
abidələrinin, turizm potensialının
təbliği, vətənpərvərlik mövzusunda
veriliş və proqramların hazırlanması,
milli musiqi incilərimizin dinləyi-
cilərə çatdırılması diqqət mərkəzin-

dədir. İstər Naxçıvan Dövlət Tele -
viziyasında, istərsə də Naxçıvan
Dövlət Radiosunda yaradılan mad-
di-texniki imkanlar, öz növbəsində,
yaradıcı işin keyfiyyətinə də təsir
edib. Əgər əvvəllər Naxçıvan Dövlət
Televiziyasının istehsalı olan tele-
materiallar ümumi efirin 20-25 faizini
təşkil edirdisə, hazırda bu rəqəm
60-65 faizədək yüksəlib. Son illər
ərzində 60-dan artıq sənədli və tele -
viziya filmi çəkilib. Naxçıvan Dövlət
Televiziyasının öz istehsalı olan ve-
rilişlər və filmlər Türkiyənin TRT,
ölkəmizdə Azərbaycan Dövlət Tele -
viziyası, İctimai Televiziya, AZƏR-
TAC informasiya agentliyi vasitəsilə
də tamaşaçılara təqdim edilir.
    Bu gün dünyanın istənilən ye-
rindən teleradionu internet vasitəsilə
izləmək və dinləmək mümkündür.

Bu da muxtar respublikanın tanı-
dılmasına, qədim diyarın mədəniy-
yəti, tarixi-mədəni irsi və milli də-
yərləri haqqında məlumatların daha
geniş tamaşaçı kütləsinə çatdırılma-
sına imkan verir. Televiziya son illər
sosial şəbəkələrdəki aktivliyini də
artırıb, “YouTube”, “Facebook”,
“İnstagram” və “Twitter”də ayrıca
səhifələr yaradılıb, bu səhifələrdə
televiziyanın 6 mindən artıq materialı
yerləşdirilib. Ümumilikdə, bu səhi-
fələrə baxış sayı 4 milyonu ötüb. 
    Bu gün “Kanal 35” televiziyasının
və “Naxçıvanın səsi” radiosunun da
fəaliyyəti üçün lazımi şərait yara-
dılmış, yeni studiya avadanlıqları
quraşdırılmışdır. Hazırda “Naxçıvanın
səsi” radiosunu www.nakhchivan.az

və radionun www.nsfm.az saytında
dinləmək mümkündür. Bu illər ərzində
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının zən-
gin arxivi formalaşmışdır ki, bu da
Naxçıvanda jurnalistika tarixi ilə
bağlı yeni elmi araşdırmaların apa-
rılmasına rəvac vermişdir. Naxçıvanın
radiotelejurnalistika tarixi elmi təd-
qiqat obyektinə çevrilmiş, 2013-cü
ildə Naxçıvan Tele viziyasının 50 illik
yubileyi münasibətilə “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında televiziya
və radionun inkişaf yolu” adlı mo-
noqrafiya nəşr olunmuşdur.
    Naxçıvan Dövlət Universitetində
Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı ka-
fedrası fəaliyyət göstərir, hər il
onlarla gənc jurnalist yetişir. Həm-
çinin buradakı Media Mərkəzində,
xüsusilə “Universitet” televiziyası
və “Nuhçıxan” radiosunda gənc jur-
nalistlər nəzəri biliklərlə yanaşı,
ilkin peşə vərdişlərinə yiyələnirlər.
Bu gün artıq muxtar respublikanın
kütləvi informasiya vasitələrində ça-
lışanların böyük əksəriyyətinin gənc -
lərdən ibarət olması bunu bir daha
təsdiq edir.
    Muxtar respublikada fəaliyyət

göstərən televiziya və radioların

kollektivləri bundan sonra da üzər-

lərinə düşən vəzifələri layiqincə ye-

rinə yetirəcək, muxtar respublikanın

sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına

öz töhfələrini verəcəklər.

- Mehriban SULTAN

Muxtar respublikada teleradio hərtərəfli inkişaf
mərhələsinə yüksəlib

 1926-cı il noyabrın 6-da Azərbaycan Radiosu, 1956-cı il fevralın
14-də isə Azərbaycan Televiziyası fəaliyyətə başlamış, 70-ci illərdən
etibarən Azərbaycan televiziyasının və radiosunun inkişafında yeni
mərhələnin əsası qoyulmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
respublikaya rəhbərliyinin birinci dövrünü əhatə edən bu illərdə
milli özünüdərkin oyanmasında radio və televiziyanın imkanlarından
da geniş istifadə olunmuş, teleradionun maddi-texniki bazası və
kadr potensialı təkmilləşdirilmişdir.



    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya dövlət qulluğuna qəbul olmaq istə-
yənlər üçün hazırlıq kursları təşkil edir.
    Aylıq ödəniş 100 manat olan hazırlıq kursu qanunvericilik, dünyagörüşü,
informasiya texnologiyaları və məntiq üzrə aparılacaqdır. 
    3 aylıq kurs dövlət qulluğuna qəbul üzrə test imtahanı proqramına
uyğun olaraq təşkil ediləcəkdir. Hər bir sahə üzrə dərslər həftədə 2 dəfə
keçiriləcək. Hər ayın sonunda iştirakçıların hazırlıq səviyyəsini müəyyən
etmək üçün komissiyanın test mərkəzində ödənişsiz sınaq imtahanları
aparılacaqdır.

Hazırlıq kursuna qəbul üçün qeydiyyat komissiyanın
inzibati binasında 

(Naxçıvan şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi 23) aparılır. 
Əlaqə telefonu: (036) 545-65-71

Dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlərin nəzərinə

    – Sənin ad, soyadındakı hərf-
lərin cəmi 13 edir?
    – Bəli, niyə soruşdun?
    – Xəbərin var ki, 13 rəqəmi
uğursuz olduğundan ad, soya-
dındakı hərflərin cəminin 13 ol-
ması həmin insanların şanssızlı-
ğına yozulur?
    Sirli 13 rəqəmi. Bu rəqəm illər
ərzində bir çox mənalar kəsb et-
mişdir. Hətta uğursuz olduğu barədə
az-çox məlumatım da vardı. Lakin
rəfiqəmlə söhbətimdən sonra 13
rəqəminin uğursuz hesab edilmə-
sinin səbəblərini araşdırmağa qərar
verdim.
    Əvvəlcə qeyd edək ki, “Nu-
merologiya” adlandırılan elmdə
hər rəqəmin öz dili olduğu deyilir.
Bu elmlə məşğul olan adamlar –
numeroloqlar belə iddia edirlər
ki, ədədlər yalnız rəqəm və işarə-
lərin ifadə etdiyi kəmiyyət göstə-
ricisi deyil, onlarda gizli bir qüvvə
də var. 
    Buna görə də bəzi xarici ölkə-
lərdəki təyyarələrdə 13 nömrəli
oturacaq mövcud deyil. Bu möv-
zuda araşdırmalara hansısa kitabda
rast gələ bilməyəcəyimizdən in-
ternetə müraciət etdik, müxtəlif
saytlarda yerləşdirilmiş onlarla mə-
qaləni oxuyub qarşılaşdıraraq mə-
lumatların doğruluğunu araşdırdıq.
İnternet resurslarının birində bu
inancın qədim mifik tanrıların ya-
şadığına inanılan dövrlərə əsaslan-
dığı iddiası ilə rastlaşırıq. Burada
deyilir ki, əfsanəyə görə, işıq, se-
vinc, saflıq, məsumiyyət, sülh və
gözəllik tanrısı Balder Skandinaviya
torpaqlarında bir ziyafət verir. Hə-
min əfsanəyə görə, Balder vikinq -
lərin məşhur tanrısı Odin ilə Frig-
ganın oğulları, ay kraliçası Nan-
nanın da həyat yoldaşı imiş. Bu
ziyafətə 12 qonaq dəvətli olduğu
halda, pis əməllərin tanrısı Loki
qonaq olmadığı halda, zorla 13-cü
dəvətli olaraq ziyafətdə iştirak edir.
Çıxan mübahisədə Loki digər
tanrılar tərəfindən də çox sevilən
Balderi öldürür. 13 ədədinin nəhs
olması bununla əsaslandırılır.
    Digər bir qaynaqda isə belə de-
yilir ki, 13 rəqəminin uğursuz hesab
edilməsi xristian cəmiyyətində İsa
Peyğəmbərin son yeməyi ilə əla-
qədardır. Guya burada 13 nəfər iş-
tirak edir və yeməkdən 24 saat
sonra Həzrəti İsa çarmıxa çəkilərək
öldürülür. Beləcə, xristianlarda 13
rəqəminin nəhs hesab edilməsi bu-
radan qaynaqlanır. Xristianlar ina-
nırlar ki, axşam yeməyində 13 adam
bir araya gəlirsə, mütləq onlardan
birinin başına fəlakət gələcək.
    Digər tərəfdən, deyilənə görə,
şagirdi İsa Peyğəmbəri məhz ayın
13-nə təsadüf edən cümə günündə
romalılara satıb. Buna görə xris -
tianlar 13-ə “xəyanət rəqəmi” də
deyirlər.
    13 rəqəminin uğursuzluğuna bü-
tün xristian dünyası inanır. Onların

bu rəqəmdən qorxmasının səbəbləri
tarixi faktlara da əsaslanır. Belə ki,
Səlahəddin Eyyubi 13-cü Səlib yü-
rüşündə xristianları qəti məğlubiyyətə
uğradıb, İstanbul 29 may 1453-cü
ildə, çərşənbə axşamı günü türklər
tərəfindən fəth edilib. 1453-cü il
tarixinin rəqəmlərinin cəmi 13 edir.
    Bu gün ABŞ-da 13 nömrəli av-
tobus, trolleybus, vaqon, Fransada
13 nömrəli ev yoxdur. Bir çox təy-
yarələrdə 12-ci yerdən, otellərdə
isə 12-ci otaqdan sonra birbaşa 14
rəqəmi gəlir. 
    Çində də 13 rəqəmi arzuolunmaz
rəqəm hesab edilir. Belə ki, çinlilər
üçün bu, ölüm rəqəmi sayılır. İnanca
görə, bayram süfrəsində 13 nəfər
oturmamalıdır. Təsadüfən bu qədər
adam olsa, masadan 1-ci qalxan
insan il ərzində ölürmüş. Əgər bir
qonaqlığa 13 adam gəlibsə, mütləq
14-cü oturacaq da qoyulur, ona
maneken oturdulur, qarşısına hətta
yemək-içmək də düzülür. 
    Başqa bir mənbədə isə belə qeyd
olunur ki, nəhs hesab edilən bu rə-
qəmə, hətta “İblisin rəqəmi” də
deyilir. Rəvayətə görə, ayın 13-ü
cümə günü İblis Adəmlə Həvvanı
yoldan çıxarıb və onlar cənnətdən
qovulublar. Guya İblis göy ətrafında
13-cü mələk olub. Bəlkə, buna
görə 13 rəqəmi şüuraltı olaraq xris-
tianların yaddaşında uğursuz rəqəm
kimi qalıb. Yunan əfsanəsinə görə,
hələ antik dövrdə Hesoid kəndlilərə
ayın 13-ü əkin işlərinə başlamamağı
tapşırardı. 
    İndi isə keçək bu rəqəmin İslam
dünyasındakı yerinə. Əvvəlcə qeyd
edim ki, araşdırma zamanı yuxarıda
deyilənlərin tam əksi ilə qarşılaşırıq.
İslamda heç bir rəqəm uğursuz sa-
yılmır və batil inanclarla hərəkət
etməyin haram olduğu vurğulanır.
Bu baxımdan dinimizdə sözügedən
rəqəmin uğursuz olması barədə
hansısa bir məlumatla rastlaşmırıq.
Hətta, əksinə, dində o, müsbət mə-
nada qiymətləndirilir. Belə ki,
Məhəmməd Peyğəmbərin doğum
tarixi 571-dir və bu ədədlərin cəmi
13 edir. 13 ədədi Allah sözünün
ərəbcə yazılışını bizə işarə edir.
Dini mənbələrə görə, cənnətə axan
çayların da sayı 13-dür. 
    Hər insanın müəyyən inancları
ola bilər. Bunlardan bəzilərinə isə
el arasında “batil inanclar” deyilir.
Məsələn, qarşıdan qara pişik keç-
məsini, evdə sınıq güzgünün
olmasını pis əlamət hesab edən,
qapıda görüşməyi, axşamçağı ev
süpürməyi və sairi uğursuz sayan
insanlar var. Lakin heç düşünmürük
ki, belə inamların özü də insanın
psixologiyasına mənfi təsir gös-
tərməklə uğursuzluğa səbəb ola bi-
lər. Buna görə rastlaşdığımız uğur-
suzluqları hansısa rəqəmlə, zamanla,
yaxud da əşya ilə əlaqələndirmək
düzgün deyil. Yəni insan, qorxu-
larının əsiri olmamalıdır.

                  - Fatma BABAYEVA

    Sədərək Rayon Gənclər və İdman
İdarəsi, Təhsil Şöbəsi və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Hava və Eks-
tremal İdman Növləri Federasiyasının
Sədərək rayon bölməsinin təşkilat-
çılığı ilə ekstremal idman yürüşü
üzrə Sədərək rayon birinciliyi ke -
çirilib. “Zərərli vərdişlərə yox deyək,
həmişə sağlam olaq” devizi altında
keçirilən birincilikdə iştirakçılar
“Heydər bulağından” Heydərabad
qəsəbəsi istiqamətində 3 kilometr
məsafəni qət ediblər. 
    Yarışda 90 nəfər yeniyetmə və

gənc iştirak edib. Oğlanlar arasında
Sədərək kənd 2 nömrəli tam orta
məktəbin şagirdi Əli Seyidzadə finiş
xəttinə hamıdan tez çatıb. Sədərək
kənd 1 nömrəli tam orta məktəbin
şagirdi Yasin Səlimzadə ikinci, bu

məktəbin digər şagirdi Vüsal Salahov
üçüncü olublar.
    Qızlar arasında ilk üç pillənin sa-
hibləri isə Sədərək kənd 2 nömrəli
tam orta məktəbin şagirdləri Şəbnəm
Mustafazadə, Nurtac Həbibzadə və
Dilbər Dünyamalıyeva olublar.
    Sonda yarışın qalibləri təşkilatçılar
tərəfindən diplom və hədiyyələrlə
mükafatlandırılıblar. 
    Yarışdan sonra tədbir iştirakçıları
rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyini
ziyarət ediblər.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

İdman yürüşü üzrə rayon birinciliyinə yekun vurulub

     Bir parça çörək! Biz hamımız bu
çörəklə böyümüşük. O, qolumuza qüv-
vət, ürəyimizə təpər verib. Təsadüfi
deyil ki, süfrəsindən halal çörəyi əskik
olmayan ulu babalarımız bu neməti
min bir əziyyətlə qazanıb, daşlı-qayalı
yerləri təmizləyib, taxıl əkib, çörək
əldə ediblər. Bəlkə də, “çörəyi daşdan
çıxır” deyimi də buradan yaranıb.
Əkinçilərimiz gecəni gündüzə qatıb,
şumlamaq, səpmək, suvarmaq, becər-
mək nəticəsində torpağa bərəkət ve-
riblər. Halal ruzini qabarlı əlləri, alın
tərləri ilə qazanıblar. Buğda dənəsi
torpağa səpiləndən ta ki, məhsul top-
lananadək min bir əziyyət çəkiblər,
torpağın suvarılması bir dərd olub, ta-
xılın biçilməsi, buğdanın una çevrilməsi
başqa dərd. Gah çayların suyu quruyub,
gah da dəyirmanın. Bəzən taxılı dolu
vurub, bəzən də quraqlıq ucbatından
elə-obaya fəlakət üz verib. Ancaq hər
şeyə rəğmən bərəkət bu torpaqlardan
əskik olmayıb, azdan-çoxdan xalq öz
ruzisini torpaqdan çıxara bilib. 
    Müasir dövrdə texnikaların köməyi
ilə taxıl istehsalı asanlaşıb, kəndlinin
ixtiyarına məhsuldar torpaqlar, yeni
texnikalar, gübrələr verilib, suvarma
suyu ədalətli şəkildə bölüşdürülüb,
əldə edilən məhsulun yaxşı qiymətə
satılması üçün dövlət nə lazımdırsa,
edib, taxıl anbarları, dəyirmanlar is-
tifadəyə verilib. 
    Son illərdə bir çörəyin maya dəyəri
dəfələrlə yüksəlsə də, dövlətimizin
dəstəyi sayəsində biz bunu hiss etmə -
mişik, müxtəlif bölgələrdən fərqli
olaraq muxtar respublikada çörəyin
qiyməti bir neçə ildir ki, dəyişməz
olaraq qalır. Bəs bu bolluğun və ucuz
çörək əldə etməyimizin qədir-
 qiymətini bilirikmi? Açığını deyim
ki, ötən günlərdə binanın eyvanından
önümə düşən bir parça çörək bu sualı
müsbət yöndə cavablandırmağıma
maneçilik törədir. Sualıma daha səhih
cavab tapmaq üçün şəhərimizin yaşı
yetmişi ötmüş sakinlərinə müraciət
etməyi qərara aldım.
    ...Naxçıvan şəhər sakinlərindən
Bəşir Novruzov 1933-cü ildə dünyaya
gəlib. Elə uşaq yaşlarından aclığın,
yoxluğun, qıtlığın hansı bəlalar gə-
tirdiyinin şahidi olub. Müharibə illə-
rində böyüklərin bir parça çörək əldə
etmək üçün çox əziyyət çəkmələrindən
ürək yanğısı ilə söhbət açır:
    – O illərdə balaca olsam da, ailəmin
düşdüyü çətin vəziyyət elə bil məni
bir neçə yaş böyütmüşdü. Yaxşı ya-
dımdadır, evdə un qurtardığı üçün

anam bir gün cehizlik xalçasını büküb
bazara aparmaq istəmişdi. Ancaq nə-
nəm buna razı olmadı. Öz çəçiyini
(qızıl bəzək əşyası) satıb bu pula bir
miqdar buğda aldı. Anam və nənəm
kirkirədə buğdanı üyüdərkən evin
bütün ailə üzvləri yığışıb maraqla ta-
maşa edir, arada kənara qaçan buğda
dənələrini yenidən kirkirənin üzərinə
atırdı. Ağır daşlar bir-birinə toxun-
duqca ağappaq un daşların kənarına
tökülürdü. Hələlik aclıq təhlükəsi so-
vuşmuşdu və hər kəsin əhvalı bir az
yaxşılaşmışdı. Anamla nənəm buğdanı
üyüdə-üyüdə mənə nağıl danışır, gə-
lənlərdən-gedənlərdən, olub-bitənlər-
dən söz açırdılar. İndi o söhbətlərdən
yadımda qalan olmasa da, tez-tez
“şükür Allaha” demələrini yaddan çı-
xarmamışam. Anam deyərdi ki, əv-
vəllər hər gəlin ər evinə köçərkən
özü ilə ruzi-bərəkət nişanəsi olan
xəmir mayası da aparardı. Bu maya
uzun müddət istifadə olunardı. 
    Deyəsən, mətləbdən bir az uzaq
düşdüm, neyləyim, qocalıqdandır,
gərək bağışlayasan. Uzun sözün qı-
sası, sonra anam üyütdüyü unu ələdi,
bir qisminə maya qatdı, çörək bişirdi.
Üstündən uzun illər ötsə də, hələ də
o çörəyin ətrini unutmamışam. İndi
küçəyə atılan çörək parçalarını, məişət
tullantıları qutularının yanına asılmış
çörək qırıntısı ilə dolu torbaları gö-
rəndə istər-istəməz o illəri yada salı-
ram. Bəzən ürəyimdə arzu edirəm
ki, kaş ki sehrli qüvvəm olaydı və
mən çörəyə hörmətsizlik edən in-
sanları götürüb o dövrə aparaydım.
Onlar da çörək qıtlığının, yoxluğun
nə olduğunu öz gözləri ilə görəydilər.
Bir çox hallarda belə adamlara bunu
arzu etdiyim üçün özümü qınasam
da, bəzən də haqlı hesab edirəm.
Tanrının ən əvəzolunmaz neməti olan
çörəyə bu cür münasibət bəsləyənlərə
başqa nə arzulaya bilərəm ki?
    Dünən qonağı olduğum Sərdar və
Rəfiqə İbrahimovların ailəsində süfrə
arxasına oturarkən qız nəvəsi çörəyi
bıçaqla doğramaq istədi. Ancaq 76

yaşlı Sərdar əmi bıçağı nəvəsindən
alıb, onu əli ilə doğradı, balacaya
üzünü tutub, – “Çörəyi bıçaqla doğ-
ramazlar, bərəkəti bizdən uzaqlaşar,
bala”, – dedi. Onun ömür-gün yoldaşı
isə mənə Sərdar əminin çörəyə həssas
münasibətindən danışdı:
    – Nə gizlədim, bizim evdə çörək
qalıb quruyanda həyat yoldaşım
deyir ki, onu mənə gətirin, yeyəcə-
yəm. Evdəki cavanlar deyəndə ki,
axı qurudur, razılaşmır. Çörək boyat
olsa da, “Bismillah”, – deyib süfrəyə
əl uzadanda birinci ondan başlayır.
O, boyat yeməsin deyə, evdəkilər

az-az, bir gün görəcək qə-
dər çörək almağa başladı-
lar. Beləcə, bizim evdən
boyat çörək söhbəti yığı-
şıldı, Sərdarın da “quru
çörək” payı kəsildi. Əs-
lində, Sərdar bu hərəkəti
ilə cavanlara bir dərs ver-
miş oldu. Allaha şükür ki,
övladlarım da o dərsdən
üzüqara çıxmadılar. 

    76 yaşlı şəhər sakini Dilarə Quli-
yeva deyir ki, bütün çətinliklərə sinə
gərmək, dözmək olar. Uca Allahdan
bircə arzum odur ki, çörəklə imtahana
çəkilməyək. Naxçıvan blokada və-
ziyyətinə düşəndən sonra saçımın
birini ağ, birini qara hörüb çörək
növbələrində az gözləməmişəm. Qışın
sazağına da düşmüşəm, yayın istisinə
də. Bir də görürdün ki, kimsə çörəyi
kisə-kisə alıb aparır. Hərdən deyirdim
ki, insafınız yoxdurmu, çox adama
çatmır, bu qədər çörəyi neyləyirsiniz?
Cavab verirdi ki, külfət çoxdur.
Üstəlik, qonum-qonşu üçün də alır.
Vallah dərinə gedəndə, görürdüm ki,
bu “xeyirxah” adamların məqsədi
qonum-qonşuya can yandırmaq deyil,
küyə düşüb çörəyi israf etməkdir.
Axı bunun sabahı da var. Onun kisə-
kisə aldığı çörəklə nə qədər ailəni
dolandırmaq olar. Belə adamlar
o zaman aldığı çörəkləri vicdansız-
casına qoyun-quzuya, toyuq-cücəyə
verirdilər. Sonra da deyirdilər ki, qıt-
lıqdır. Yaxşı ki qayda-qanun yarandı,
çörəyin dəyəri özünə qaytarıldı, qə-
dimdənqalma su dəyirmanlarının da
çarxı dönməyə başladı. Bütün bu şə-
raiti yaradanlara min əhsən deyirəm.
   ...Deyə bilərsiniz ki, mən əsl mət-

ləbdən bir qədər uzaqlaşdım. Çörəyin
ayaq altına atılmasından danışdığım
halda itkilərdən söhbət açdım. Mənə
elə gəlir ki, hər iki fikir bir məqsədə
xidmət edir. Yəni əgər biz çörəyin
qədrini bilsək, onu ucuz tutmasaq,
qənaətlə istifadə etsək, itki olmaz.
İtki olmadığı halda çörək də ayaq
altına atılmaz.
    Gəlin bir zamanlar çörək mağa-

zalarının qarşısında yaranmış uzun

növbələri yadımıza salaq. Gəlin “çö-

rək yenə bahalaşır” ifadəsini eşi-

dərkən keçirdiyimiz təlaş və qorxu

hissini bir daha xatırlayaq. Gəlin

ata-babalarımızın hər şeydən uca və

müqəddəs hesab etdikləri çörəyin əsl

qiymətini verək. Unutmayaq ki, hər

şeyə əvəz tapılar, çörəyə isə əsla!

- Səbuhi HÜSEYNOV
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Yazmasaq, olmur

  Ötən günlərdə Naxçıvan şəhərinin “Təbriz” küçəsi 1 ünvanındakı
beşmərtəbəli binanın yanından keçərkən eyvanların birindən aşağıya –
səkiyə çörək parçası atıldığını gördüm. Ayaqlarımın altına düşən bu bir
parça çörək elə bil ağır daş olub ürəyimə dəydi, məni əzdi, ağrıtdı.
Yuxarıya doğru boylansam da, hansı mərtəbədən atıldığını görə bilmədim.
Qeyri-ixtiyari çörəyi atanın əvəzinə bir anlığa özümü günahkar hiss
etdim. Axı bərəkətinə and içdiyimiz çörək ayaq altında idi. Onu yerdən
qaldırıb öpdüm, alnıma qoydum (bunu etməyi mənə nənəm öyrətmişdi).
O vaxtdan bir neçə gün keçib, amma həmin bir parça çörək gözlərimin
önündən çəkilmir ki, çəkilmir.

“Çörək haqqı” deyib and içməyə mənəvi 
haqqımız olsun...

Maraq dünyası

Sirli 13 rəqəmi


