
    Naxçıvan ərazisi qədim abidələr və maddi-mədəniyyət
nümunələri ilə zəngindir. Belə abidələrdən biri də dünya
əhəmiyyətli Gülüstan türbəsidir. 
    Culfa rayonunun Gülüstan kəndi yaxınlığında yerləşən
türbə on ikinci əsr Azərbaycan xatirə memarlığının ən
dəyərli nümunələrindəndir. Gülüstan türbəsi böyük Əcəmi
Naxçıvani memarlıq məktəbinin yadigarıdır. 
    Gülüstan türbəsində bərpa işlərinə başlanılmışdır. Orta
əsr Azərbaycan mədəniyyətini müasir dövrümüzədək yaşadan

bu möhtəşəm abidədə bərpa işlərinin elmi və tarixi əsaslarla
aparılmasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin
22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 
    1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan
Bölməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsi ilə birlikdə Gülüstan türbəsində
bərpa işlərinin elmi əsaslarla aparılmasını təmin etsin.
    2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan

Bölməsi “Gülüstan türbəsi” tədqiqat qrupunu yaratsın.
    3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyası
bərpadan sonra Gülüstan türbəsinin ziyarətçilərə açıq olması
üçün zəruri tədbirlər görsünlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 7 oktyabr 2015-ci il

    İran İslam Respublikasının Araz
Azad Ticarət və Sənaye Zonasının
icraçı direktoru Möhsün Xadim
Ərəbbağinin rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar
Respublikasına ikigünlük səfəri çər-
çivəsində muxtar respublikanın sə-
naye və mədəniyyət müəssisələri
ilə tanış olub.
    İlk olaraq Naxçıvan Sement
Zavodunda olan qonaqlara məlu-
mat verilib ki, bu müəssisə 2011-ci
ildən fəaliyyət göstərir. Gündəlik
istehsal gücü 1200 ton olan za-
vodda müasir texnologiya əsasında
ən yeni avadanlıqlar quraşdırılıb.
Yerli xammal hesabına işləyən
Naxçıvan Sement Zavodunda 250
nəfər işlə təmin edilib. Bu, bir is-
tehsal müəssisəsinin timsalında
çox yaxşı göstəricidir. Zavodda
yeni texnoloji avadanlıqlar tətbiq
olunduğundan burada çalışan mü-
həndis-texniki işçilərin əksəriyyəti

də bu sahə üzrə məzun olmuş ali
təhsilli gənclərdir. Yüksək tempe-
ratur, təzyiq şəraitində həyata ke-
çirilən istehsal prosesinə nəzarət
üçün Yaponiyadan alınmış ava-
danlıqdan istifadə olunur. Alma-
niyadan alınıb gətirilmiş qaz ana-
lizatoru avadanlığı vasitəsilə is-
tehsal prosesində təbii qaza tam
avtomatik nəzarət etməklə təhlü-
kəsizlik təmin olunur və enerjiyə
qənaət edilir. Qeyd edilib ki, Nax-
çıvan sementi ən yüksək texniki
göstərici olan 42,5 indeksli marka
ilə istehsal olunur və satış üçün
Bakı şəhərinə, habelə Gürcüstan
Respublikasına göndərilir.
    Naxçıvan Avtomobil Zavodu
ilə tanışlıq zamanı isə bildirilib
ki, bu müəssisədə “NAZ-Lifan”
markalı minik avtomobilləri is-
tehsal edilir. İllik istehsal gücü 4-
5 min ədəd minik avtomobili olan
zavod Azərbaycanda yeganə müəs-

sisədir ki, avtomobillərin bütün
hissələri burada yığılır. Bu da za-
vodda istənilən modeldə minik və
yük avtomobillərinin istehsalına
imkan verir. Zavodda həm mexa-
niki, həm də avtomatik ötürücü
sürət qutusu ilə işləyən avtomo-
billər istehsal edilir.
    “Gəmiqaya Mineral Sular”, “Gə-
miqaya Mebel Fabriki”, “Gəmiqaya
Daş Məhsulları Sənaye Kompleksi”
Məhdud Məsuliyyətli cəmiyyətləri,
“Cahan Holdinq” Kommersiya Şir-
kətlər İttifaqının plastik məmulatlar,
çay və tütün məhsulları istehsalı
müəssisələrində də iranlı qonaqlara
bu müəssisələrin istehsal gücü, is-
tehsal olunan məhsulların çeşidi və
ixrac imkanları haqda ətraflı məlu-
mat verilib.
    Qonaqlar Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanında, Naxçıvan şəhə-
rindəki Dövlət Bayrağı Muzeyində,
Xalça Muzeyində, “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Komplek-
sində, Came məscidində olublar,
Heydər Əliyev Sarayında təşkil
edilmiş “Muxtar respublika qadınları
müstəqillik illərində” adlı sərgiyə
baxıblar.
    Dünən İran İslam Respublikası-
nın Araz Azad Ticarət və Sənaye
Zonasının icraçı direktoru Möhsün
Xadim Ərəbbağinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətinin Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri başa
çatıb.

İranlı qonaqlar Naxçıvanın sənaye və mədəniyyət 
müəssisələri ilə tanış olublar

Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il
iyulun 27-də imzaladığı “Ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrində
ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsi haqqında” Sə-
rəncamının icrası ilə bağlı Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
hazırladığı tədbirlər planı çərçivə-
sində nazirliyin əməkdaşları Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin Eko-
logiya və Coğrafiya müəllimliyi
ixtisaslarında təhsil alan tələbələrlə
görüş keçirib.
    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Coğrafiya kafedrasının müdiri,
coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Nazim Bababəyli çıxışında
bu sərəncamın Azərbaycan təhsil
tarixindəki mühüm əhəmiyyətindən
bəhs edib. 

“Naxçıvan təbiət
muzeyidir”, – deyən
Nazim Bababəyli tə-
bii sərvətlərdən düz-
gün faydalanmağın
əhəmiyyətindən bəhs
edib. Alim Rusiyada
çapdan çıxmış “Coğ-
rafiya Ensiklopedi-

yası”nda qədim diyar barədə ya-
zılan fikirləri diqqətə çatdırıb. Bu-
rada deyilir ki, Naxçıvan MDB
məkanında mövcud olan ən qədim
şəhərdir və bu, məhz muxtar res-
publikanın zəngin təbii sərvətlərinin
olması ilə əlaqədardır. Naxçıvanda
ekoloji gərginlik yox dərəcəsin-
dədir. Bu da həmin sahəyə göstə-
rilən diqqətin nəticəsidir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyinin əməkdaşları Mayis Əli-
yev,  Qadir Quliyev, Kamran Əliyev
çıxış edərək bildiriblər ki, ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrində
ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsi bilikli, ixtisaslı
gənc kadrların hazırlanmasına bö-
yük imkanlar yaradacaqdır. Çıxış
edənlər muxtar respublikada əlve-
rişli ekoloji mühitin yaradılması

sahəsində ardıcıl tədbirlər görül-
düyünü, gənc nəslin ekoloji mə-
dəniyyət səviyyəsinin təkmilləş-
dirilməsi və ətraf mühitin birgə
mühafizəsinə cəlb olunmasının
diqqət mərkəzində saxlanıldığını
nəzərə çatdırıblar. 
    “Tələbələrin gələcəyin peşəkar
geoloqu, ekoloqu, hidroloqu, land-
şaftşünası kimi formalaşmasında,
ixtisaslı məzunların işlə təmin
olunmasında sərəncamın çox bö-
yük tarixi əhəmiyyəti var”, – de-
yən Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin Geoloji Axtarış və
Kəşfiyyat İdarəsinin müdiri Əli
Vəliyev yeraltı və yerüstü sər-
vətlərlə zəngin olan Naxçıvan di-
yarının geoloji cəhətdən daha ət-
raflı öyrənilməsinin vacibliyini
qeyd edib.
    Görüşdə Nazim Bababəyli bu
ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin
çöl təcrübələrinin Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mü-
vafiq şöbə və əməkdaşları ilə bir-
likdə aparılması təklifi ilə çıxış
edib və təklif müsbət qarşılanıb.
    Sonda tələbələri maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.

Hamiliyə götürülmüş Ekologiya və Coğrafiya müəllimliyi 
ixtisaslarında təhsil alan tələbələrlə görüş keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 18 dekabr 2013-cü
il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı” insanların sosial rifahının təminatında mühüm rol oynayan
dövlət sənədidir. Proqramın qəbulundan ötən müddət ərzində genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirilmiş və keçirilməkdədir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, belə tədbirlər cari ilin ötən 9 ayı
ərzində də davam etdirilmişdir.
    Belə ki, bəhs olunan dövrdə muxtar respublikanın məşğulluq xidməti
orqanlarına müraciət edən 2203 nəfər  peşə və ixtisasına uyğun münasib
işlə təmin olunmuş, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan 32 nəfər kvota
yerlərinə göndərilmiş, 222 nəfər isə haqqıödənilən sosialyönümlü ictimai
işlərə cəlb edilmişdir. Keçirilən əmək yarmarkalarında 554 nəfərə, təhsil
və səhiyyə işçiləri üçün keçirilən əmək  yarmarkasında isə müvafiq olaraq
127 və 13 nəfərə işə  göndəriş verilmişdir.
    Gənclərin və qadınların məşğulluğunun təmin olunması diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Qeyd olunan dövrdə işə düzələnlərin 974  nəfərini gənclər,
544 nəfərini isə qadınlar təşkil etmişdir. İşlə təmin olunanların 97 nəfəri
məhdud fiziki imkanlı şəxs, 57 nəfəri hərbi xidmətdən yeni tərxis edilənlər
və 1 nəfər isə cəzaçəkmə müəssisəsindən azad olunandır.
    İşaxtaran  vətəndaşların müvəqqəti məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə
286 nəfər müvəqqəti və mövsümi xarakterli işlərə  göndərilmişdir.
    Məlumatda deyilir ki, Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində
təşkil edilmiş  kurslara 341 nəfər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud
98 nəfər, hərbi xidmətdən tərxis olunan 18 nəfər və cəzaçəkmə müəssisəsindən
azad olunan 1 nəfər  cəlb edilmişdir. 
    Cari ilin ilk 9 ayı ərzində məşğulluq xidməti orqanlarında işsizlik
statusu alan olmamışdır. 

Xəbərlər şöbəsi

Cari ilin ilk 9 ayı ərzində məşğulluq xidməti 
orqanlarında işsizlik statusu alan olmamışdır

    İran İslam Respublikasının Araz
Azad Ticarət və Sənaye Zonasının
icraçı direktoru Möhsün Xadim
Ərəbbaği “Şərq qapısı” qəzetinə
müsahibə verib, Naxçıvanla bağlı
təəssüratlarını bölüşüb.
    Naxçıvanda çox böyük qonaq-
pərvərliklə qarşılandıqlarını bildirən
Möhsün Xadim Ərəbbaği deyib:
“Bizim burada səmimi görüşlərimiz
oldu, Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə İran İslam Respublikası arasın-
dakı qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında
fikir mübadiləsi apardıq. Xüsusilə
iqtisadi sahədə əməkdaşlığın hazırkı
vəziyyətini müzakirə etdik. Mən
əvvəllər də Naxçıvana gəlmişəm.
Müqayisə edəndə görürük ki, indi
Naxçıvan xeyli dəyişib, burada çox
böyük işlər görülüb, yeni sənaye
müəssisələri yaradılıb. Qeyd edim
ki, biz buraya böyük qrupla gəlmi-
şik. Bu səfərimizdə iranlı sahibkarlar,
iş adamları iştirak edir. Hər birimiz
bizə göstərilən səmimiyyətdən çox
razıyıq. Naxçıvanın inkişafı bizi
çox sevindirir, çünki Naxçıvanla
bütün zamanlarda bizim əlaqələrimiz
olub”. 
    Dünyanın bir çox ölkələrində
sənaye və kənd təsərrüfatı məhsul-
larının istehsalı ilə tanış olduğunu
deyən qonaq Naxçıvandakı istehsal
müəssisələrində çox keyfiyyətli
məhsullar istehsal edildiyini bildirdi. 
    “İstərdik ki, buradakı istehsal
müəssisələrinin hər biri ilə əmək-
daşlığımız olsun. Bizim sahibkarlar

buranın iş mühiti ilə tanış olsunlar,
qarşılıqlı olaraq sizin iş adamları bi-
zim müəssisələrlə əlaqələr qursunlar,
bir-birlərini yaxından tanısınlar”, –
deyən Möhsün Xadim Ərəbbaği
Naxçıvanla qarşılıqlı iqtisadi-ticarət
və mədəni əlaqələrin genişləndiri-
ləcəyini vurğuladı. O dedi: “Ali
Məclisin Sədri ilə Araz Azad Ticarət
və Sənaye Zonasının fəaliyyəti haq-
qında söhbət etdik. Qərara aldıq ki,
muxtar respublikada istehsal olunan
məhsulların İranda daimi sərgisini
təşkil edək, həmçinin bizim məh-
sulları Naxçıvanda tanıdaq”. 
    Araz Azad Ticarət və Sənaye
Zonasının icraçı direktoru Naxçı-
vanın və İranın mədəniyyət kol-
lektivlərinin qarşılıqlı səfərlərinin
təşkil edilməsinin əlaqələrimizin
inkişafına öz töhfəsini verəcəyini
dedi və əmin olduğunu bildirdi ki,
əməkdaşlığımız bundan sonra da
yüksək səviyyədə davam edəcək.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Naxçıvanın inkişafı bizi çox sevindirir

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır
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    Babək rayonundakı Xal-xal
kənd sakinlərinin bizə çatdırmaq
istədikləri ərz-gileylərini oxuduq.
Onu deyək ki, bütün sözlərində
haqlıdırlar. Kənd sakini Aslan Hü-
seynov deyir ki, neçə illərdir, ça-
lışırıq Naxçıvan çayının kənd əra-
zisində olan hissəsinə körpü sa-
lınmasına nail ola bilmirik ki, bil-
mirik. Muxtar respublikanın rəhbər
təşkilatlarına, Babək rayonunun
başçılarına gileyimizi çatdırsaq da,
şikayətlərimiz kitabdan-kitaba sa-
lınaraq ildən-ilə keçirilir. Nəticəsi
isə göz qabağındadır. Adamlar çə-
tinlik çəkir, giley-güzar dolu əri-
zələr isə laqeyd rəhbərlərin qov-
luğunda yatır. Belə ki, gedir, de-
yəsən, hələ çox çəkəcək bu iş.
Çünki niyə? Deyəcəklər ki, blo-
kadadayıq. Material gəlmir. İndi
qalır sizli-bizli soruşmaq: “Guya
material olanda sözümüzü eşitmi-
siniz ki, qala indiki vaxt”.

    Sevdimalı Məmmədovun gileyi
avtobus barədədir. Deyir ki, əvvəllər
kəndə gələn avtobuslar indi yoxa
çıxıb. Qorxuruq ki, bu barədə də
onlara müsbət cavab verən olmasın.
Hamıya əllərində dəstəvuz elədikləri
cavabı siz xal-xallılara da versinlər:

“Benzin yoxdur”. Bir də deyəcəklər
ay rəhmətliyin uşaqları, məgər ilin-
günün bu vaxtında evdən eşiyə çı-
xarlar? Oturun evinizdə, azdan-
çoxdan nə tapırsınız yeyin, söhbə-
tinizi də edin. Daha ora-bura gedib
özünüzü də, başqalarını da əziyyətə

salmayın. İşdi şayət lap darda qal-
sanız, yəni xəstəniz, filanınız olsa,
keçin bir üç-dörd min manatınızdan.
Şəxsi maşınlardan istifadə edin.
Bir də bunu deyə bilərlər ki, heç
uzaq kəndlərə avtobus marşrutları
işləmir. Siz ki, budur ey, burada
qulağımızın dibindəsiniz.
    Onda deyərsiniz ki, yaxşı, get-
məyək. Bəs belə narahat günləri-
mizdə, torpaqlarımızda müharibə
getdiyi bir vaxtda axı heç bir yerlə
əlaqəmiz yoxdur. Radiolar, telefonlar
işləmir. Heç respublikamızda baş
verən yeniliklərdən də xəbər tuta
bilmirik. Bunun da səbəblərindən
birini özünüz qeyd edirsiniz ki, di-
rəklər, kabellər oğurlanıb. Məgər
bu millətimizə yad hərəkətləri tö-
rədənlər başqa yerlərdənmi gəliblər?

Xalq malına qəsd edənləri kim cə-
zasına çatdırmalıdır? Siz də, biz də
bilirik ki, bu, qanun keşikçilərinin
işidir. Bəlkə, onlar vaxt tapıb təkcə
sizdə yox, başqa kəndlərdə də bu
cür hərəkətlər edən kabel oğrularını
cəzalarına çatdıralar. 
    Artezian quyusunun illərdən bəri
təmirə dayanması isə xal-xallılar
üçün başqa çətinlik yaradır. Mək-
tubda qeyd etdiyiniz kimi, deməyə
sözünüz çoxdur. 
    İndi siz yazdınız, biz də onu
aid təşkilatlara çatdırırıq. Yəni ki,
bizdən yazmaqdır ki, onu elədik.
İcrası qalır Babək Rayon Xalq
Deputatları Məclisinin İcraiyyə
Komitəsi başçılarının öhdəsinə.
Gözləyək görək, neçə vaxtdan
bəri səbir edən xal-xallılara on -
lar yenədəmi dözməyi məsləhət
görəcəklər?

“Şərq qapısı” qəzeti
30 yanvar 1993-cü il 

Səbir edin, ay xal-xallılar

Naxçıvan dünən 

    …Bir il bundan öncə Xal-xal
kəndi də köhnə sovet kəndinin nü-
munəsi kimi rayonun müasir kənd -
lərinin genişmiqyaslı xəritəsində
kiçik bir nöqtə kimi görünürdü.
Köhnə, yararsız məktəbi, sosial
obyektləri, tozlu, torpaqlı, palçıqlı
küçələri, uçuq-sökük divarları olan
həyətləri ilə bu kənd, sözün həqiqi
mənasında, klassik sovet dövrünün
klassik bir nümunəsi idi. Ancaq
hər şey bir anda dəyişildi. Kənd
sakinləri günlərin bir günü gördülər
ki, kəndin yollarında müxtəlif tex-
nikalar şütüyür, müəyyən ərazilər
tikinti obyekti kimi çəpərlənir, bu
əraziyə çox sayda tikinti materialı
gətirilir, işçi qüvvəsi cəlb olunur. 
    Çox keçmədi ki, kəndin mər-
kəzində yeni sosial obyektlər üçün
binaların təməli atıldı, təcrübəli
ustalar tərəfindən beton sütunlar
ucaldıldı, hörgü işlərinə başlanıldı.
Qısa zaman kəsiyində yeni kənd
və xidmət mərkəzləri, məktəb köhnə
yaşayış məntəqəsinin boz, rəngsiz
mənzərəsinə yeni rənglər, çalarlar
qatdı. Xal-xal kəndinin sakinləri
bir sabah yuxudan oyananda gör-
dülər ki, bu binaların hər birinin
qapısına lent bağlanıb. Kənddəki
sosial obyektlərin açılışı olduğu
gün – 2015-ci il sentyabrın 22-si
hər bir kənd sakininin yaddaşında
silinməz izlər buraxdı.
    Kənd sakini Mirələm Seyidov
deyir ki, onun üçün ən əlamətdar
hadisələrindən biri də Xal-xal kənd
yolunun istifadəyə verilməsi olub.
İşlərin miqyasından da göründüyü
kimi bu yolun salınması üçün xeyli
zəhmət çəkilib. Ona görə də bütün
bu görülən işlərin qədrini-qiymətini
bilməli, biz kənd sakinlərinin rahat
şəraitdə yaşamasına hədəflənmiş
bu tədbirləri həyata keçirən döv-
lətimizin diqqət və qayğısına öz
əməli işimizlə cavab verməliyik.
Etiraf edim ki, yağışlı günlərdə
hər dəfə övladım evə gələndə ayaq-
qabılarını, əyin-başını palçıq içində
görüb acıqlandığım az olmayıb.
Bəzən soyuq qış aylarında dərsini
boş keçirdiyinə görə də ona acıq-
lanmışam. Ancaq sonra fikirləş-
mişəm ki, uşaqda nə günah, əgər
yolumuz çala-çuxurlu, gölməçəli-
palçıqlıdırsa, uşaqdan da səliqəli
olmağı, məktəb o qədər də şəraitli
deyilsə, ondan yaxşı oxumağı tələb
etmək düzgün deyil. Ancaq indi
yeni və yaraşıqlı məktəbə aparan
yollar abad, təmiz və səliqəlidir.

Sevinirəm ki, bu gün valideynlər
övladlarından səliqəli olmağı da
tələb edə bilər, yaxşı oxumağı da.
Çünki yolumuz da abaddır, mək-
təbimiz də. 
    Kənd tam orta məktəbinin müəl-
limlərindən Tərifə Fərzəliyeva
kənddə yeni məktəbin istifadəyə
verilməsinin bütün sakinlər tərə-
findən minnətdarlıqla qarşılandığını
deyir. Tərifə xanım qarşıda duran
vəzifələrdən ağızdolusu və böyük
ruh yüksəkliyi ilə danışır:
    – Dövlətimiz tərəfindən göstə-
rilən qayğı kollektiv qarşısında
mühüm vəzifələr qoyur. Çalışaca-
ğıq ki, məktəbdə təhsilli, vətən-
pərvər gənclər yetişdirilməsinə nail
olaq. Arzumuz budur ki, məktəbi
bitirən hər bir gənc istər peşə mək-
təblərində, istərsə də ali və orta
ixtisas  təhsili müəssisələrində təh-
silini davam etdirsin, mütləq bir
peşə sahibi olsun, vətənpərvər ruh-
da tərbiyə alsın. Açılış mərasimində
muxtar respublika rəhbərinin dediyi
kimi: “Gələcəkdə harada yaşa-
masından və fəaliyyət göstərmə-
sindən asılı olmayaraq hər bir
gənc, ilk növbədə, dövlətinə və
xalqına xidmət etməli, ölkəmizin
gələcəyi üçün məsuliyyət daşıma-
lıdır. Bütün bunları isə gənclərə
müəllimlər aşılamalı, onlar yalnız
təhsilli deyil, həm də vətənpərvər
gənclər yetişdirməlidirlər”.
    Məktəbin müəllimlərindən Məh-
luqə Kərimova söhbətimizə qoşulur.
Bildirir ki, şagirdlər yeni, müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş mək-
təbə gəlir. Hər dəfə dərs dediyim
sinfə girəndə onların üzlərindəki
təbəssümü görür, şagirdlərimə belə
bir rahat şəraitdə dərs dediyim
üçün sevinc hissi keçirir, fərəh du-
yuram. Uzun illərdir, köhnə, ya-
rarsız məktəb binasında uşaqlara
biliklərin sirlərini öyrədən müəllim
yoldaşlarım da mənimlə bərabər
yeni fənn laboratoriyaları, kabinə-
ləri, elektron lövhəli sinifləri, kom-
püter otaqları, kitabxanası olan
məktəbdə çalışmağın haqlı qüru-
runu yaşayırlar. Bir məsələni də
qeyd edim ki, bu yaşayış məntə-
qəsinin köhnə sosial obyektləri,
bərbad kənddaxili yolları olan bir
kənddən müasir qəsəbə görkəmli
yurd yerinə çevrilməsi hər bir kənd
sakini tərəfindən minnətdarlıqla
qarşılanır. Bütün bu görülən işlər
dövlətimizin insan amilinə verdiyi
önəmin, kənd sakinlərinin rahat

yaşayışına göstərdiyi diqqətin bariz
nümunəsidir. Qəzetiniz vasitəsilə
bütün kənd sakinləri, məktəbimizin
kollektivi adından dövlətimizə,
onun qurub-yaradan insanlarına
minnətdarlığımı bildirir, əminliklə
demək istəyirəm ki, bütün bu gö-
rülən işlərin müqabilində daha səylə
və əzmlə çalışacaq, gələcəyimiz
olan uşaqların yaxşı təhsil alması,
hərtərəfli biliyə malik olması üçün
əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. 
    Kənddə olarkən məktəbin di-
rektoru İlqar Quliyev, kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndə Vasif
İsmayılov, kənd sakinlərindən tə-
qaüdçü-müəllim Zöhrab Hacıyevlə
birlikdə 1993-cü ildə dərc olunan
məqaləni oxuyub o günləri yada
saldıq, keçmişlə bu günün reallıqları
haqda söhbət etdik. Zöhrab müəllim
dedi: O illər kənd sakinləri üçün
çox ağır keçib. İşığın, qazın olma-
ması, telefonların işləməməsi böyük
problemlər yaradıb. Bu da azmış
kimi səhər durub görürdün ki, elek-
trik xətləri kəsilib, dirəklər sobada
yandırılmaq üçün aparılıb. Bunların
da bərpası bəzən aylar çəkirdi. Üs-
təgəl, ərzaq qıtlığı, sərhəd kəndlə-
rindən gələn itki xəbərləri vəziyyəti
daha da ağırlaşdırırdı. Yaxşı ya-
dımdadır, uşaqlara çay vermək
üçün qadınlar qənd olmadığından
tut qurusundan, ərik qurusundan
istifadə edirdilər. 
    Söhbət əsnasında gözüm ötən
günlərdə istifadəyə verilən xidmət
mərkəzindəki piştaxtaları ərzaqla
dolu mağazaya sataşdı. Düşündüm
ki, həqiqətən, o illər əsl imtahan
illəri olub. Zöhrab müəllim elə bil
düşündüklərimi üzümdən oxudu:
    – İndi insanlar bolluq dövründə,
firavan yaşayırlar. Ancaq o vaxt
yaxın on kilometr ərazidə ərzaq
almaq üçün bircə mağaza belə,
yox idi. Əslində, mağazanın olması
belə, bir şey ifadə etmirdi. Çünki
şəhərdəki mağazaların da piştax-

taları boş idi. İndi gəl, vəziyyətdən
baş çıxar görək, necə çıxarırsan.
Kimin ağlına gələrdi ki, 20-22 il
sonra bu kəndin sakinləri evlərinin
iki addımlığında istifadəyə verilən
xidmət mərkəzindəki mağazadan
istədikləri naz-neməti əldə edə bi-
ləcəklər. Həm də ödəməni nağd
pulla yox, ovuc içi boyda kartlarla
etmək imkanları olacaq.
    Kənd tam orta məktəbinin di-
rektoru İlqar Quliyev bu əsnada
söhbətə körpü saldı:
    – Eyni sözləri kənd uşaqlarının
təhsil şəraiti haqda da demək olar.
Kəndin məktəbi uyğunlaşdırılmış
binada idi. Qırıq şiferlər, sınıq-
salxaq qapı-pəncərələr, aramsız tüs-
tülənən neft və kömür sobaları və-
ziyyəti daha da çətinləşdirirdi. Qış
aylarında uşaqlar partada palto, pa-
paqla oturmalı olurdular. Belə olan
halda isə müəllimlərdən keyfiyyətli
tədris gözləmək və tələb etmək
mümkün deyildi. Düzdür, bütün bu
şəraitə baxmayaraq, işə vicdanla
yanaşan müəllimlər çox idi. Ancaq
şərait çox zaman öz sözünü deyir,
dərslərin əksəriyyəti boş keçirdi.
İndi yaraşıqlı məktəb binamız, geniş,
işıqlı və rahat siniflərimiz var. Bu,
muxtar respublikada son 20 ildə
təhsil sahəsində inqilabi dəyişiklik-
lərin nəticəsi, inkişafın göstəricisidir. 
    Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndə Vasif İsmayılov dedi

ki, yeni  inşa edilən kənd və xidmət
mərkəzləri məzmun və mahiyyətcə
yeni obyektlərdir. Kənddə fəaliyyət
göstərən qurumların – inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliyin, bə-
lədiyyənin, mədəniyyət evinin, ki-
tabxananın, polis sahə və baytarlıq
məntəqələrinin, poçt bölməsinin
kənd mərkəzində yerləşdirilməsi
əhalinin rahatlığını təmin edib.
Kənd sakinləri hansısa problemini
həll etmək üçün artıq rayon mər-
kəzinə getmək məcburiyyətində
deyil. Onların bütün problemləri
elə bu kənd mərkəzində həll olu-
nacaq. Bu da vaxt itkisinin qarşısını
alacaq. Bayaq 1993-cü ildə “Şərq
qapısı” qəzetində kəndimizdəki
problemlərlə bağlı dərc olunan ya-
zını oxuyanda istər-istəməz o illərə
qayıtdım, həmin çətinliklər kino
lenti kimi gözlərim önündən keçdi.
Sevinirəm ki, o yazıda qeyd edilən
bütün problemlər öz həllini çoxdan
tapıb. İndi 710 nəfər sakini olan
kənddə 115 ev var. Onlardan 15-i
təzə tikilib. Hamısı da su, elektrik
enerjisi, mavi yanacaqla təmin olu-
nub. Suvarma suyuna olan tələbat
da dolğun şəkildə ödənilib. Kəndə
hər 10 dəqiqədən bir avtobus gə-
lib-gedir. İndi kənd sakinlərinin
əsas qayğısı torpaqla, onu əkib-
becərməklə bağlıdır. Məncə, bu,
son 20 ildə əldə edilən ən böyük
nailiyyətdir.

Xal-xal kəndinin bugünkü mənzərəsi: 
rahat yol, müasir məktəb, yeni kənd və xidmət mərkəzləri

və bu gün    Bu yazını oxuyanda istər- istəməz o illər yada düşür. Ancaq
1995-ci ildən sonra şəhər və kənd arasındakı fərqin aradan
qaldırılması insana təsəlli verir, o illəri unutdurur. Bəli, ötən
illər ərzində şəhərlə kənd arasındakı kəskin fərq tədricən öz
yerini oxşarlıqlara verməyə məcbur olub. “Şərq qapısı” qəzetinin
22 il əvvəlki, 30 yanvar tarixli nömrəsində dərc edilən “ Səbir
edin, ay xal-xallılar” sərlövhəli yazını oxuyanda, o illərdəki və-
ziyyətlə bu günü müqayisə edəndə düşünürsən ki, insan hər bir
möcüzəni həqiqətə çevirməyə qadirdir. Sadəcə, Vətən sevgisi,
əzm və fədakarlıq lazımdır.

Əslində, biz keçmişə nəzər salaraq o günləri qəti şəkildə
tənqid etmək niyyətində deyildik. Sadəcə, o, bizim keçmişimiz,
çətin sınaqlarla dolu tariximiz idi xatırladıq. Ona görə ki, bu gün
Xal-xalın gözəl simasını görüb qürurlanan kəndin yeniyetmələri,
bu günlərdə buraya yolu düşən muxtar respublika sakinləri, qo-
naqlar düşünməsinlər ki, elə Xal-xal ta qədimdən belə imiş. Xa-
tırlatdıq ki, bu günlərin qədri daha yaxşı bilinsin. Xatırlatdıq ki,
bu günlərə gəlmək üçün xal-xallıların hansı çətinliklərdən keçdiyi
oxucularımıza aydın olsun. Rahat yol, müasir məktəb, inzibati
binalar, gündən-günə artan fərdi evlər… Bütün bunlar Vətən
sevgisi ilə qurub-yaradan xalq fədailərinin əhalinin rifahı naminə
gördüyü işlərin təcəssümüdür.

- Səbuhi HÜSEYNOV
Yazı “Naxçıvan: müstəqillik illərində” gənclər 

arasında yaradıcılıq müsabiqəsinə təqdim olunmaq üçündür

Xal-xal kənd tam orta məktəbinin əvvəlki binası
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    Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə
milli mədəniyyətin, ədəbiyyatın, xalq yaradıcı -
lığının, milli-mənəvi dəyərlərin, adət və ənə-
nələrin qorunmasına daim diqqət və qayğı
ilə yanaşmışdır. Azərbaycan dövlət müstəqil-
liyini bərpa etdikdən sonra böyüməkdə olan
gənc nəslin milli-mənəvi tərbiyəsində “Kita-
bi-Dədə Qorqud” dastanlarının rolunu və
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən ulu öndər
Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 20
aprel 1997-ci il tarixli Fərman imzalamışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud”un dünya qorqudşü-
naslarının iştirakı ilə Bakıda 1300 illik yubileyi
keçirilmiş, bu abidənin ölkədə və ölkə hü-
dudlarından kənarda tanıdılması, adının əbə-
diləşdirilməsi istiqamətində müəyyən işlər
görülmüşdür.
    “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində əsası
ulu öndər tərəfindən qoyulmuş ənənələr bu
gün də uğurla davam etdirilir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Kitabi-Dədə Qor-
qud”un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin
200 illiyinin qeyd edilməsi haqqındakı 20
fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamı və “Kita-
bi-Dədə Qorqud”un  alman dilində ilk tərcü-
məsi və nəşrinin 200 illiyinin Naxçıvan Muxtar
Respublikasında qeyd edilməsi ilə bağlı Təd-
birlər Planının təsdiq edilməsi haqqında Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
25 iyul 2015-ci il tarixli Sərəncamı bu istiqa-
mətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır.
     “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı qəhrəmanlıq,
igidlik, mərdlik, cəsurluq, dostluq, birlik dastanı
olmaqla yanaşı, həm də namus, qeyrət, ləyaqət,
insanpərvərlik kimi əxlaqi, milli-mənəvi də-
yərlərlə zəngin olan və gənc nəslin tərbiyəsində
mühüm rol oynayan böyük tarixi abidədir.
Milli-mənəvi dəyərlərin mühüm tərkib hissəsi
olan vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, yurd sevgisi

əsərin əsas ideyasını təşkil edir. Dastanda baş
sərkərdədən tutmuş böyükdən-kiçiyə bütün
qəhrəmanların doğma torpaqlarını qorumaq
uğrunda canlarından keçməyə hazır olduqları
nümayiş etdirilir. Dastanda oğuz-türk anaları
vətəni müdafiə edən oğullarına tərbiyə verərək
deyirlər: “Oğul dağdan uçmasın, oğul suda
axmasın. Oğul azğın düşmənə əsir düşməsin”.      
    Oğuzlarda  geri dönmək, yoldaşı müdafiə
etməyib qaçmaq çox ağır cəzalandırılmışdır.
Qazan xan oğlunun döyüş meydanından qaç-
dığını zənn edib deyir: “Onu altı bölük edib,
altı yolun ayırıcına tullayacam ki, kimsə dö-
yüşdə yoldaşını qoyub qaçmasın”. Dastanda
böyüməkdə olan nəslə Vətənə məhəbbət
hissini aşılamaq, onlara vətəni tanıtmaq və
sevdirmək üçün ardıcıl bilik və məlumatlar
verilir. Bu məqsədlə dastanda vətənin dağları,
çölləri, bulaqları, al-əlvan çəmənləri, əzəmətli
qalaları, abidələri haqqında söhbətlər gedir.
Məsələn, dastanda su haqqında deyilir: “Şı-
rıl-şırıl qayalardan axan su, böyük-böyük
ağacları yerindən oynadan su, bağ və bostanın
zinəti su”. “Ağaclı dağlar, gözəl dağlar, gün-
doğan dağlar, qara dağlar, otlu-yaylaqlı uca
dağlar”, – deyə onu vəsf edərkən mərd, qoçaq,
qəhrəman, namus, qeyrət sahibi olan oğullar
bu təmiz su və dağlarla müqayisə edilərək
deyilir: “Dağın yüksəyi oğul”, “Suyun daşqını
oğul”. Dastanın boylarında Azərbaycanın qə-
dim yaşayış yerləri olan Dərbənd, Gəncə,
Bərdə, Şərur, Dərələyəz, Göyçə mahalı, Bor-
çalı, Əlincə qalası, Qaraçuq və sair yerlərin
adı çəkilir ki, bu da Azərbaycanın hələ VII
əsrdə nə qədər geniş ərazilərə malik oldu-
ğundan xəbər verir.

“Kitabi-Dədə Qorqud”da advermə mərasimi
də qəhrəmanlıq, igidliklə bağlı olub böyük

tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Oğuz adətinə
görə, oğlan uşaqlarına doğularkən deyil, qəhrə -
manlıq göstərdikdən sonra ad verilmişdir. Bu
cəhətdən oğuz elində yaxşı ad qazanmaq
üçün yaxşı işlər görmək lazım idi. Dastanda
Buğac, Basat, Bamsı Beyrək, Qazan belə
adlar sırasındadır.
    “Kitabi-Dədə Qorqud”da ailə tərbiyəsinin
aliliyi, ailədə ər-arvad münasibətlərində sə-
daqət, anaya məhəbbət tərbiyəsi qanun sə-
viyyəsindədir. Dastanda Salur Qazanın düş-
məninə söylədiyi sözlər anaya, qadına olan
münasibət baxımından çox ibrətamiz və tər-
biyəvidir: “Ay Şöklü Məlik! Evimi soyub,
xəzinəmi gətirmisən, sənin olsun. Şahbaz
atları gətirmisən, sənin olsun. Nə qədər var-
dövlətimi gətirmisən, sənin olsun. Amma
dünyada anadan əziz nə var? Anamı qaytar,
arvadımı, oğlumu və bütün əsirləri ver, dava-
sız-qırğınsız geri dönək”. Bir tərbiyəçi kimi
Dədə Qorqud ağıllı və müdrikdir. O, adamlara
düzgün yol göstərir, müdrik məsləhətlər verir.
Onun söylədiyi aşağıdakı müdrik kəlamlar
dərin əxlaqi-ibrətamiz mənaya malikdir: “Tə-
kəbbürlülük eləyəni Tanrı sevməz. Özünü
uca tutan lovğa adamda ağıl olmaz. Ata qıy-
mayınca, yol gedilməz. İti qılıncı çapmayınca,
düşmən basılmaz. Qız anadan görməyincə,
öyüd almaz, oğul atadan görməyincə, süfrə
açmaz. Bu dünyada vətəndən əziz, doğma
eldən qiymətli nə var? Ata qədri bilməyən
namərd oğul doğulmasa yaxşıdır. Qarı düşmən
dost olmaz. Yalan söz dünyada olunca, olmasa
yaxşıdır. Kişi malına qıymayınca, adı çıxmaz.
Qonağı gəlməyən evlər yıxılsa yaxşıdır”.
     Dədə Qorqudun təbliğ etdiyi müsbət mə-
nəvi- əxlaqi keyfiyyətlər bu gün üçün də aktu-
aldır: “Şəxsi mənafeyin güdülməməsi, hər

şeyin xalq üçün edilməsi”, “Aca çörək, yalına
ayaqqabı, pulsuza pul vermək”, “Qan tökmə-
mək, qonşularla dinc yaşamaq”, “Mənəviyyatca
təmiz, pak ürəkli olmaq”, “Qadına hörmət və
ehtiram bəsləmək, anaya, ataya sonsuz hörmət
və ehtiram göstərmək”, “Qadının ailə, ər na-
musunu ölümdən üstün tutması”, “Cəsarətli,
çevik, qorxmaz, güclü olmaq”, “Gözəllikdən
zövq almağı bacarmaq”, “Dosta rəğbət, düşmənə
nifrət bəsləmək”, “Mərd olmaq, dosta sədaqət
göstərmək, şərtə əməl etmək”, “Ağıllı, tədbirli
olmaq, düşmənin hiyləsinə uymamaq”.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının  həya-
tiliyi burasındadır ki, o, şəxsiyyət tərbiyəsində
qaranlıq və işıqlı tərəfləri açıq-aydın göstərir:
humanizmi və qəddarlığı, xeyirxahlığı və
bədxahlığı, sadəliyi və lovğalığı, doğrunu və
yalanı, əmin-amanlığı və savaşı, dostluğu və
düşmənçiliyi qabarıq şəkildə əks etdirir və
insanları ən yüksək mənəvi, əxlaqi keyfiy-
yətlərə səsləyir.
    Dastanın böyüməkdə olan gənc nəslin və-
tənpərvərlik tərbiyəsindəki əhəmiyyətindən
bəhs edən ulu öndərimiz  Heydər Əliyev “Ki-
tabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyi mü-
nasibətilə Bakıda keçirilən beynəlxalq kon-
fransda demişdir: “Bizim zəngin tariximiz,
qədim mədəniyyətimiz və milli-mənəvi də-
yərlərimiz “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda
öz əksini tapmışdır. Bu epos bizim ümumi
sərvətimizdir və hər bir azərbaycanlı onunla
haqlı olaraq fəxr edə bilər. Dastanın məz-
mununu, mənasını, onun hər kəlməsini hər
bir azərbaycanlı məktəbdən başlayaraq bil-
məlidir. Bu, bizim ana kitabımızdır və gənclik
bu kitabı nə qədər dərindən bilsə, millətini,
xalqını, vətənini, müstəqil Azərbaycanı bir
o qədər sevəcəkdir”.

Nizami RƏHİMOV
Naxçıvan  Dövlət  Tarix

Muzeyinin  direktoru, Naxçıvan  Muxtar

Respublikasının Əməkdar  mədəniyyət işçisi

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında 
milli-mənəvi dəyərlərimizin əksi

    Əvvəlcə bu məsələ ilə bağlı  Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinə müraciət etdik. Nazir-
liyin  aparat rəhbəri Rəşad Xudiyev
bildirdi ki, bəzi şəxslər və  təşkilatlar
valideynlər və abituriyentlərin mə-
lumat azlığından istifadə edərək
reytinqi və təhsilinin keyfiyyəti qat-
qat aşağı olan universitetlərə “sa-
dələşdirilmiş yollarla tələbə qəbu-
lunu” təşkil edirlər. 
    Azərbaycan Respublikasında test
imtahanında keçid balını toplaya
bilməyən bir abituriyentin xaricdə
necə təhsil alacağı ciddi suallar do-
ğurur. Deməli, imtahansız qəbul
aparan universitetlərin məqsədi  təh-
sil vermək deyil, pul qazanmaqdır.
Həmin universitetləri isə sonradan
keyfiyyətsiz təhsilə görə heç kəs
cəzalandıra bilmir və diplomların
tanınması zamanı heç kəs məsu-
liyyəti öz üzərinə götürmək istəmir.
Hazırda xaricdə təhsilin əhəmiyyəti
bir daha qiymətləndirilərək Tələbə
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının
keçirdiyi ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə tələbə qəbulu imta-
hanlarında müəyyən olunmuş bal
həddini keçən və xaricdə təhsilini
davam etdirmək istəyən məzunlara
daha geniş imkanlar yaradılıb,
müəyyən şərtlər daxilində seçilən
məzunların nüfuzlu ali məktəblərdə
təhsil almaları üçün lazımi köməklik
göstərilir. Valideyn və abituriyent -
lərdən xahişimiz bundan ibarətdir
ki, əldə olunacaq diplomların yi-
yələnməli olduqları təhsildən daha
önəmli olduğunu düşünməsinlər.
Əks halda, xarici dövlətlərin ali
təhsil müəssisələrini  başa vurduq-
dan sonra əldə etdikləri bu diplomlar
rəsmən tanınmayacaq. Bir daha
abituriyent lərin və onların vali-
deynlərinin diqqətinə çatdırmaq is-
tərdik ki, Azərbaycan Respublika-
sında ali təhsil almağın bir yolu
var – yüksək səviyyədə  ümumi
orta təhsil aldıqdan sonra yalnız
və yalnız Azərbaycan Respublikası

Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko-
missiyasının xətti ilə imtahan ver-
dikdən, lazımi bal həddini keçdikdən
sonra Azərbaycan Respublikasında
və ya xaricdə təhsil almaq. 
    Nazirliyin məsul şəxsinin dedi-
yindən də aydın olur ki, ölkəmizdə
və xaricdə ali və orta ixtisas təhsili
məktəblərinə qəbul yalnız Azər-
baycan Respublikası Tələbə Qəbulu
üzrə Dövlət Komissiyasının xətti
ilə aparılır. Dövlətimiz xarici dilləri
mükəmməl bilən, informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları ixtisas-
larına yiyələnmiş və beynəlxalq
təcrübəni yaxşı mənimsəmiş yüksək
hazırlıqlı mütəxəssislərin olmasında
maraqlıdır. Azərbaycanlı gənclərin
ölkə üçün zəruri ixtisaslar üzrə xa-
ricdə təhsil almasını və ölkənin in-
kişafında yaxından iştirak etməsini
təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil
almasına dair Dövlət Proqramı haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti 2006-cı il 19 oktyabr
tarixli Sərəncam imzalayıb. Bu sə-
rəncama uyğun olaraq hazırlanmış
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı” istedadlı
Azərbaycan gənclərinin xaricdə təh-
silinin təşkili istiqamətində vahid
sistemin yaradılması məqsədinə
xidmət edir. Adıçəkilən proqramdan
kənar və Azərbaycan Respublikası
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko-
missiyasının xətti ilə ali və orta ix-
tisas təhsili məktəblərinə qəbul
olunmayan gənclərin saxta yolla
xarici ölkələrdə aldıqları diplom
qeyri-qanunidir.  
    Ancaq son zamanlar çox aşağı
nəticə göstərən abituriyentlərin im-
tahan vermədən  xarici ölkə uni-

versitetlərində təhsil almaq halları
çoxalıb. Qeyd edək ki, qəbul imta-
hanında 0-100 arası bal toplayan
abituriyentlərin valideynləri belə
qəbul forması ilə çox maraqlanırlar.
Bəzi işbazlar da valideynlərin və
abituriyentlərin məlumatsızlığından
istifadə edərək  onları  aldadır, külli
miqdarda vəsaitini mənimsəyir, təh-
sil keyfiyyəti çox-çox aşağı olan
universitetlərdə oxumaqlarına “kö-
mək edirlər”. Təəssüf ki, bu hallar
muxtar respublikaya da yol açıb.
Düzdür, son vaxtlar bu hallara qarşı
ciddi şəkildə mübarizə aparılır. An-
caq biz jurnalistlərin də üzərinə
mühüm vəzifələr düşür. Heç şübhə
yoxdur ki, həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində muxtar respublikada
belə işbazlara rast gəlinməyəcək.
Ancaq valideynlərimiz və gənc -
lərimiz muxtar respublikadan kə-
narda bəzi insanların, şirkətlərin
bu yalançı vədlərinə inanır, övlad-
larının bu yolla təhsil almasını is-
təyirlər. Elə onlardan biri Naxçıvan
şəhər sakini Aybəniz Abbasquli -
yevadır. Aybəniz xanımın oğlu ötən
ilin qəbul imtahanlarında 0-100
arası bal toplayıb. Övladının tələbə
olmaq arzusuyla yaşayan ailə xa-
ricdə imtahansız təhsil almaq kimi
vədlərə uyaraq   həmin  işbazlarla
əlaqə yaradıb, külli miqdarda pul
ödəyərək oğlununun xaricdə təhsil
almasına müvəffəq olub. Ancaq
son günlərdə bu yolla əldə olunan
diplomun qeyri-qanuni olduğunu
başa düşən Aybəniz xanım təşvişə
düşüb. O, oğlunun təhsilini dayan-
dırmaq fikrindədir. 
    Bu yolla xaricə təhsil almağa
gedib və hazırda təhsilini dayandırıb
muxtar respublikaya qayıdan gə nc -
lərimiz də az deyil. Onlardan biri

də Sərxan Qafarovdur. O da ötən il
xaricdəki universitetlərin birində
təhsil almağa gedib.  Bu il isə təh-
silini dayandırıb. Bir çox çətinliklərlə
qarşılaşan Sərxan çox peşmandır.
İndi muxtar respublikada işlə də
təmin olunub. Evlərin təmiri ilə
məşğuldur. Dediyinə görə, aylıq gə-
liri də pis deyil. 

    Babək rayonunun Vayxır kənd
sakini Rəhman Məmmədov oğlu
Seymurun xaricdəki təhsilini da-
yandırıb. Maddi çətinliklərlə yanaşı,
həm də çıxan söz-söhbətlər Rəhman
müəllimi də şübhəyə salıb. Qeyd
etməliyəm ki, Seymur artıq yenidən
qəbul imtahanlarına hazırlaşır. Ən
böyük arzusu Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin tələbəsi olmaqdır. Rəh-
man Məmmədov inanır ki, oğlu bu
arzusuna çatacaq. 
    Onu da deyim ki, belə valideyn-
lərin, gənclərin sayını artırmaq olar.
Amma bir neçəsini oxucularımızla
tanış elədik ki,  buna qarşı hamılıqla
mübarizə aparaq, nə valideynlərimiz,
nə gənclərimiz belə oyunların qur-
banı olmasınlar. 
    Bu il sentyabr ayının 15-də
“Naxçıvan” Universiteti üçün inşa
olunan yeni universitet şəhərciyinin
istifadəyə verilməsi münasibətilə
keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
bu məsələyə toxunaraq deyib: “Biz
bu gün ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində oxuyan gəncləri-

mizə baxarkən qürur duyuruq.
Ona görə ki, onlar sabahımızın
etibarlı təminatçılarıdır. Bu gün
fürsətdən istifadə edərək bizi na-
rahat edən bir məsələni də diqqə-
tinizə çatdırmaq istəyirəm. Son
vaxtlar ali məktəblərə qəbulla əla-
qədar “müəyyən şəxslər” insanlar
üçün bu həssas məsələdən sui-is-
tifadə edərək qəbul imtahanlarında
0-100 arası bal toplayan və ya orta
ümumtəhsil sənədi olan gəncləri
qeyri-qanuni yolla bəzi xarici öl-
kələrdəki ali məktəblərə təşviq edə-
rək asan qazanc götürmək istə-
yirlər. Təəssüf ki, bəzi gənclər və
valideynlər də belə “şəxslərə” ina-
nırlar. Onların nəzərinə çatdırmaq
istəyirik ki, ölkəmizdə və xaricdə
ali və orta ixtisas təhsili məktəb-
lərinə qəbul yalnız bir yolla – Azər-
baycan Respublikası Tələbə Qə-
bulu üzrə Dövlət Komissiyasının
xətti ilə aparılır. Bundan kənarda
ölkəmizdə və xaricdə ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə
qəbulu qeyri-qanunidir. Bu cür
“şəxslərin” yalan vədlərinin təsiri
altına düşən gənclər və onların
valideynləri bilməlidirlər ki, Azər-
baycan Respublikası Tələbə Qə-
bulu üzrə Dövlət Komissiyasının
xətti ilə ali və orta ixtisas təhsili
məktəblərinə qəbul olunmayan
gənc lərin saxta yolla xarici ölkə-
lərdə aldıqları diplomun ölkəmizdə
hüquqi qüvvəsi yoxdur. Bu dip-
lomların sahibləri heç bir dövlət
orqanında və təşkilatda işlə təmin
oluna bilməyəcəklər. Qanunsuz
yolla ali təhsil haqqında əldə edil-
miş belə sənədin həqiqi adı isə –
itirilmiş illər və vəsaitlərdir”.

Yalan vədlərə uymayaq

Qanunsuz yolla ali təhsil haqqında əldə edilmiş
sənədin həqiqi adı – itirilmiş illər və vəsaitlər 

     P.S. Bəli, hörmətli valideynlər, gənclərimiz!Yalan vədlərə uymayaq.
Xaricdəki ali təhsil ocağı bilik səviyyəsi çox-çox aşağı olan bir gənci
tələbə kimi qəbul edirsə, nə məqsəd daşıyır? Bu işdə maraqlı olan univer-
sitetlərin nələrə və kimlərə xidmət etdiyi  hamını ciddi düşündürməlidir.
Heç bir valideyn istəməz ki, övladının gələcəyi məhv olsun. Bəli, hamı
istəyir ki, övladı tələbə adını qazansın, ali təhsil alsın. Bunun üçünsə
zəhmət çəkib oxumaq lazımdır. Muxtar respublikada təhsilə göstərilən
qayğı göz qabağındadır. Təbii ki, hər oxuyan da Molla Pənah olmaz. Bilik
səviyyəsi aşağı olan gənclərimiz müxtəlif peşələrə yiyələnə bilərlər. Bu
gün muxtar respublikamızda müasir peşə məktəbləri fəaliyyət göstərir.
Xaricdə bu yolla təhsil almaqdansa, niyə peşə təhsilini seçməyək? Regio-
numuzda müxtəlif peşə sahiblərinə  ehtiyac  var. Özü də peşələrə yiyələnənlər
heç də az qazanmır. Ya da o qədər vəsaiti boş yerə sərf etməkdənsə,
övladınız üçün kiçik sahibkarlıq sahəsi yarada bilərsiniz. Onda həm
övladınız qazanacaq, həm də dövlətimiz. Gəlin bir daha düşünək.  

- Sara ƏZİMOVA

Bir neçə ildir ki, əksəriyyətimiz “imtahansız və yalnız attestatla xaricdə təhsil almaq” kimi fikirləri
tez-tez eşidirik. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində bildirilir ki,
nazirlik xaricdə təhsil sahəsində, xüsusən də dövlət proqramı ilə bağlı heç bir şirkətlə əməkdaşlıq etmir və
bu şirkətlərin fəaliyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Buna görə də bu yolla xaricə təhsil almağa
gedən gənclər aldıqları  diplomla ölkəmizdə iş yeri tapa bilmir. Xüsusilə də dövlət orqanlarında işə qəbul
olunmaq üçün həmin diplom yararsız hesab olunur. Buna baxmayaraq, gənclərimiz, valideynlər
imtahansız və yalnız attestatla xaricdə təhsil almaq kimi vədlərə uyaraq aldadılır. Təəssüf ki, bu hallara
muxtar respublikamızda da rast gəlinir. Məhz bu yolla təhsil almaq kimə və nəyə xidmət edir? Bunun
üçün qısa araşdırma apardıq. 
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    Xalq təbabətində zoğalın
təzə dərilmiş meyvələrindən
alınan şirə şəkərli diabetdə
ürək yanğısının qarşısını alan
sərinləşdirici nemət sayılır.
Çəyirdəkləri qovrulub toz
halına salınaraq ishal və di-
zenteriyada ən kəsərli dər-
man kimi işlədilir.
    Zoğalın meyvəsindən mü-
rəbbə, kompot, cem, püre,
marmelad, kisel, sirop, turşu,
lavaşa, hətta ishal, bağırsaq
sancılarına qarşı şərab da hazırlanır. Birinci Dünya müharibəsində
rus ordusunun vitamin çatışmazlığı (skorbit) xəstəliyinə düçar
olmuş əsgərləri zoğal lavaşaları ilə müalicə olunmuşlar. 
    Ölkəmizdə olduğu kimi, muxtar respublikamızın bəzi meşə-
liklərində – xüsusən Ordubadın Nüsnüs dağlarında təbii olaraq
yayılıb bitir və hər il bol məhsul verir. Həvəskar bağbanlar onun
peyvəst növlərini də yetişdirirlər.
    Nadir bitkilərin muxtar respublikamızın torpaq və iqlim şə-
raitində introduksiyasına marağım məni respublikamızın şimal
bölgəsi – Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qusar rayonlarına
getməyə vadar etdi. Təcrübəli bağbanların Krımdan gətirib be-
cərdikləri kəhrəba rəngli sapsarı mürəbbəsi olan ağ zoğalın da
xırda fidanlarını əldə etmişəm. Bütün bitkilərdən fərqli olaraq
zoğal calağa yaxa vermir, ipə-sapa yatmır. Çünki hələ şaxtalar
çıxmamış erkən yazda çiçəkləyən zoğal yarma calağına çətin
tabe olur. Göz calağında isə 100 calaqdan kim 10-15 hibrid
calağa nail olursa, bu, ən yaxşı göstərici sayılır. 3-4 ilə cücərtisini
aldığım zoğal toxumlarından əldə etdiyim cır şitilləri böyütsəm
də, göz calağı ilə çox çətinliklə artıra bilirəm. Oduncağı sərtdir,
qabığı çətin ayrılır.
    Zoğalın meyvəsindən dadlı mürəbbələr hazırlamaq müm-
kündür. Ancaq bəzi qadınlar bunun üsulunu yaxşı bilmədiklə-
rindən mürəbbəni bir bişirimə başa çatdırırlar. Bu da onun tər-
kibindəki ən faydalı komponentlərin təsirdən düşməsinə səbəb
olur. Mürəbbələrin şahı olan zoğal süfrələrin bəzəyidir. So-
yuqdəymənin əlacıdır.  Zoğal mürəbbəsi bişiriləndə çalışmaq
lazımdır ki, meyvələr bir ölçüdə olsun, irili-xırdalı olmasın.
İlk olaraq çeşidlənərək yuyulmuş meyvələr 80 dərəcə suda 5
dəqiqə pörtülür. 1 kiloqram meyvə üçün 1,2-1,5 kiloqram
şəkər tozu götürülür. 2 stəkan suyun qarışığında şərbət hazırlanır.
Şirə şirli ləyəndə olan meyvənin üstünə tökülüb vam odda
qaynadılır. Meyvə neçə kiloqramdırsa, şəkər də həmin ölçüdə
olmalıdır. Elə ki, mürəbbə qaynara düşdü, oddan götürülüb 6-
8 saat soyudulur. Sonra yenidən vam odda 7-8 dəqiqə qaynadılır
və yenə oddan düşürülür, 5-6 saat soyudulur. Mürəbbənin
üstündə əmələ gələn köpük də vaxtında götürülür. Yenə təkrar
qaynadılır. Çalışmaq lazımdır ki, mürəbbənin cəmi qaynama
müddəti 30-40 dəqiqədən artıq olmasın. Mürəbbənin rəngi
şəffaflaşıb meyvələr ləyənin dibinə çökəndə axırıncı olaraq
oddan götürülür. Ətirli və tamlı olsun deyə içərisinə azacıq
vanil, yaxud 5-6 ətirşah çiçəyinin yarpağı əlavə edilir. Soyudulur,
quru, təmiz bərnilərə yığılıb ağzı kip bağlanaraq quru və sərin
yerdə saxlanılır. Belə üsulla hazırlanan zoğal mürəbbəsi birbaşa
qaynadılıb hazırlanan mürəbbədən ikiqat faydalı və müalicəvi
əhəmiyyətə malik olur.
    Zoğal lavaşası tam yetkin meyvədən hazırlanır. Suda pörtülüb
süzgəcdən keçirilən zoğal məti sinilərdə Günəş altında qurudulur.
Güvə və digər həşəratlardan qorumaq üçün azacıq duzlanır. Diş
dibinin qanaması, vitamin çatışmazlığında zoğal lavaşası alça,
ərik, albuxara lavaşalarını üstələyir. Çəyirdəyi çıxarılaraq qurudulan
zoğal meyvələri ilboyu öz dad-tamını saxlayır. 
    Zoğalın artırılmasında ən sadə üsul firqəndədir, yəni budaqları
basdırılan qaydada üstü torpaqla örtülür. Suya çox tələbkardır.
Belə olduqda firqəndələr bir ildən sonra kəsilərək köklü kiçik
ting kimi daimi yerinə köçürülür. Zoğalın 200-300 illik yaşlı
ağaclarının ölkəmizin çox yerlərində uzun ömürlə yaşayıb bar
verməsi mümkündür. Oduncağı dülgərlikdə ən qiymətli material
hesab olunur. Zoğal ağaclarından hazırlanan əlağacı ən dözümlü
ağac sayılır. Olduqca faydalı olan zoğal bitkisini becərmək, bara
salmaq vaxt və zəhmət tələb edir. 

Qaşdar ƏLİYEV

Zoğal qiymətli bitkidir

     Nadir və qiymətli dərman bitkilərindən olan zoğal kiçik ağac
və kol bitkisidir. Naxçıvanda qədimdən becərilir. Hətta Culfa ilə
Şahbuz rayonlarının sərhəd zolağında 100 il əvvəl Zoğala adında
kənd də olmuşdur. Əsasən cır və mütəxəssislər tərəfindən peyvəst
üsulu ilə becərilən hibrid növləri vardır. Yeganə bitkidir ki, erkən
yazda hələ yarpaq açmamış fevralda çiçəkləyir, arıçılara bahardan
müjdə verir. Baltutar bitkidir. Meyvələrindən təzə və qurudulmuş
halda istifadə olunur. Zoğalın meyvəsində 10-11 faiz limon, alma,
kəhrəba turşuları, 20-25 faiz saxaroza, fruktoza, qlükoza şəkərləri,
A, B, C, D, K vitaminləri, boyaqçılıqda işlənən aşı maddələri
vardır. 

Kənd təsərrüfatı ili

    Əhalini ərzaqla, heyvandarlığı yem-
lə və sənayeni xammalla təmin etmək
üçün taxıl bitkilərinin əhəmiyyəti ol-
duqca böyükdür. Odur ki, Yer kürə-
sində taxıl istehsalını  artırmaq müasir
dövr üçün ən vacib tədbirlərdən biridir.
    Taxılçılıq muxtar respublikada kənd
təsərrüfatının ən vacib sahələrindəndir.
Ərazinin torpaq-iqlim şəraiti bu vacib
sahənin inkişafı üçün əlverişlidir. Odur
ki,  intensiv becərmə texnologiyalarına
üstünlük verməklə əkin sahələri ilbəil
genişləndirilir.    
    Dövlətimizin aqrar  sahənin, xüsusilə
taxılçılığın inkişafı üçün gördüyü təd-
birlərlə yanaşı, kənd təsərrüfatına az
yararlı torpaqların əkin dövriyyəsinə
qatılması, məhsuldar toxum sortlarından
istifadə olunması, mütərəqqi metod-
lardan olan şırım üsuluna üstünlük ve-
rilməsi, suvarma şəbəkələrinin geniş-
ləndirilməsi və sahibkarların texnika
ilə təmin olunması taxıl istehsalını xeyli
artırmışdır.
    Hazırda gələn ilin məhsulu üçün
payızlıq taxıl əkilir. Taxılçılıqla məşğul
olan fermerler yadda saxlamalıdırlar
ki, yüksək məhsuldarlığa nail olmaq
üçün bütün aqrotexniki tədbirlər, yəni
sahənin əkin üçün seçilməsindən baş-
lamış biçinə qədər olan bütün texnoloji
proseslər vaxtında və keyfiyyətlə yerinə
yetirilməlidir. 
    Taxıl əkiləcək sahədə növbəli əkinə
ciddi əməl olunmalıdır. Taxılın, əsasən,
kartof, tərəvəz, bostan, çoxillik otlar
və sair bitkilərdən sonra əkilməsi
məqsədəuyğundur. 2-3 ildən artıq eyni
sahədə taxıl əkilməsi məsləhət deyildir.
Taxıl əkiləcək sahə sələf bitkilər yığılan
kimi hər hektara imkan daxilində 20-
30 ton üzvi, 250-300 kiloqram fosfor
və 100 kiloqram kalium gübrələri ve-
rilərək 28-30 santimetr dərinlikdə
şumlanmalıdır.
    Gübrələrin miqdarının torpaqların
qida maddələri ilə təminolunma xəri-
tələrinə uyğun olaraq müəyyən edilməsi
məsləhətdir. 
    Torpağa üzvi və mineral gübrələrin
verilməsi qida maddələrinin balansını
nizamlamaqla torpaqda gedən mikro-
bioloji proseslərin fəallaşmasına da
səbəb olur. Təcrübələr  göstərir  ki,
fosfor və kalium gübrələrinin illik
normasının şumaltına verilməsi daha
məqsədəuyğundur.
    Payızda şumaltına fosfor gübrəsinin
verilməsi çox vacibdir. Fosfor torpağı
qida maddəsi ilə zənginləşdirməklə onu
yumşaq saxlayır və bitkinin inkişafını
sürətləndirməklə əlverişsiz iqlim şə-
raitinə, xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı
müqavimətini artırır. 
    Bitkilərin güclü böyüməsini, inki-
şafını və qışdan salamat çıxmasını
təmin etmək və eləcə də əlverişsiz
şəraitə müqavimətini artırmaq üçün
torpağa  fosfor gübrəsinin verilməsinin
böyük əhəmiyyəti vardır. El arasında
ona “bar gübrəsi” də deyirlər. 
    Payızlıq taxıllar qida elementlərini,
əsasən, vegetasiyanın ilk dövrlərindən
mənimsəməyə başlayır və bu dövrlərdə
bitkilərin fosfora tələbi sonrakı inkişaf
mərhələlərinə nisbətən yüksək olur. Bu
zaman taxılın zəif inkişaf etmiş kök
sistemi torpağın çətin həll olan birləş-
mələrindən fosforu  mənimsəməyə qabil
olmur. Səpin zamanı cərgələrə fosforun
verilməsi bu gübrələrdən istifadə olun-
masının çox effektli üsullarından  biridir.
Ona görə də bitkiləri ilk dövrdən qida
maddələri ilə təmin etmək lazımdır.
Həmin vaxtda verilmiş fosfor gübrəsi
bitkilərin boy atmasını və xüsusilə kök

sisteminin böyüməsini sürətləndirir.
Bundan başqa, az münbit olan torpaq-
larda bitkiləri azotla normal təmin
etmək məqsədilə səpindən əvvəl azotlu
gübrələrin illik normasının 20-30 faizi
torpağa verilir və ya toxumla birlikdə
üst qata səpilir. 
    Taxıl əkiləcək sahənin şumunun
keyfiyyətli və səpindən 2-3 ay tez apa-
rılması məhsuldarlığı 2-3 sentnerə qədər
yüksəltməyə təsir göstərə bilir.
    Aqrotexniki tədbirlər içərisində məh-
suldarlığa ən çox təsir göstərən səpindir.
Taxılçılıqla məşğul olan sahibkarlar
yadda saxlamalıdırlar ki, aqrotexniki
tədbirlərdən heç biri taxılın məhsul-
darlığına, onun böyümə və inkişafının
gedişinə səpin müddəti qədər güclü
təsir göstərə bilmir. Səpin optimal müd-
dətdə aparılmalıdır. Təcrübələr göstərir
ki, payızda bitkilərin güclü və mərhələli
inkişafı toxumların vaxtında səpilmə-
sindən asılıdır ki, bu da bitkilərin əlve-
rişsiz qışlama şəraitinə davamlılığını
təmin edir.
    Payızda bitkilərin xəstəliklərə tu-
tulması, zərərvericilərlə zədələnməsi
və dənin yetişmə vaxtı da səpin müd-
dətindən asılıdır. Bütün bunlar bitkilərin
sıxlığına, dənin keyfiyyətinə və məh-
suldarlığa təsir göstərir. Ona görə də
səpin optimal vaxtda başa çatdırılmalıdır.
Optimal müddətdə səpin aparılmış sa-
hələrdə bitkilər şaxtalar düşənə kimi
kifayət qədər yan köklər əmələ gətirir,
möhkəmlənir və kollanırlar. Belə bitkilər
qışın əlverişsiz şəraitinə davam gətirə
bilir.
    Gecikmiş səpinlərdə isə cücərtilər
payızda kollana bilmir və zəif halda
qışlamaya başlayır. Payızda zəif kök
atmış bitkilər isə qışa az davamlı olur,
onların çoxunu şaxta tələf edir və nəti-
cədə, əkinlərdə seyrəklik əmələ gəlir. 
    Muxtar respublikamızda optimal sə-
pin müddəti oktyabrın 5-dən noyabrın
30-na kimidir. Hava şəraiti imkan ve-
rərsə, səpin dekabr ayında da aparıla
bilər. 
    Yüksək məhsul götürmək üçün to-
xumun keyfiyyətli olması vacibdir. Sə-
pin üçün yüksəkkeyfiyyətli toxum ma-
terialının hazırlanması uzunmüddətli
bir işdir. 
    Taxıl bitkilərindən yüksək və key-
fiyyətli məhsul əldə etmək üçün yerinə
yetirilən kompleks aqrotexniki tədbirlər
içərisində ərazinin torpaq-iqlim şəraitinə
uyğun taxıl sortlarının seçilməsi, ra-
yonlaşdırılmış səpin materiallarından
istifadə edilməsi və toxumun səpin
üçün düzgün hazırlanması xüsusi yer
tutur. Bioloji xüsusiyyətlərinə görə tor-
paq-iqlim şəraitinə uyğun rayonlaşdı-
rılmış taxıl sortları əkildikdə taxılın
məhsuldarlığı xeyli artır. 
    Toxum materialının ekspertizası gös-
tərir ki, onlar bir çox parazit göbələk-
lərin, yəni bərk və tozlu sürmə sporları,
kif göbələklərinin sporları, kök çürüməsi
xəstəliklərinin törədiciləri ilə yoluxur.
Bu xəstəliklərin təsiri  nəticəsində to-
xumun cücərmə faizi və keyfiyyəti
aşağı  düşür, nəticədə, səpin normasına
düzgün əməl edilsə də, sahədə istənilən
sayda və sağlam cücərti alınması müm-
kün olmur. 
    Aparılmış müşahidələr göstərir ki,
sürmə sporları ilə yoluxmuş sahələrdə
bitkilərin sıxlığı 32 faiz, hündürlüyü
13 faiz, kollanması 11 faiz, bərk sürmə
sporları ilə yoluxmuş sahələrdə isə sün-
büllərdə dənlərin sayı 10-15 faiz aşağı
düşür.
    Toxumla yayılan xəstəliklərin qar-
şısını almaq və ona qarşı mübarizə

aparmaq üçün səpiləcək materialın  dər-
manlanması ən vacib təsərrüfat tədbir-
lərindən biridir. Toxum materialını sə-
pinə 1-2 ay qalmış dərmanlamaq daha
səmərəli və keyfiyyətli üsul hesab edilir.
Çünki həm dərmanın məsarif norması
azalır, həm də onun təsir gücü artır.
    Taxılın səpin norması sələflərdən,
torpağın münbitliyindən, səpin müd-
dətindən və üsulundan, əkiləcək sortun
bioloji xüsusiyyətlərindən, toxumun
təmizliyindən asılı olaraq dəyişə bilər.
Gecikmiş səpinlərdə səpin norması 10-
15 faiz artırıla bilər. Səpin aşağı norma
ilə aparılarsa, bitkilər seyrək olur, alaq-
ların inkişafı üçün şərait yaranır. Ona
görə də belə əkinlər az məhsul verir.
Səpin norması çox olduqda isə sahədə
bitkilər sıx olur, bir-birlərini kölgələn-
dirir, torpaqda su və qida maddələri
çatışmır. Nəticədə, seyrək və cılız dənli
kiçik sünbüllər əmələ gəlir.
    Bir hektara orta hesabla 220-250
kiloqram buğda, 160-180 kiloqram arpa
toxumu səpilməsi məsləhətdir.
    Səpin zamanı muxtar respublikanın
torpaq-iqlim şəraitinə uyğun gələn
“Bərəkətli-95”, “Qiymətli-2/17”, “Əzə-
mətli-95”, “Nurlu-99”, “Ruzi-84”, “Qo-
bustan”, “Dağ-daş”, “Quality”, “Qua-
dilop”, “Bezostaya-1” sortlarından  is-
tifadə edilməsi məsləhətdir. 
    Taxılçılıqla məşğul olan sahibkarlar
bu sortları muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən toxumçuluq təsərrüfatlarına
müraciət etməklə əldə edə bilərlər.
    Səpin zamanı toxumlar torpağa elə
dərinlikdə basdırılmalıdır ki, onlar rü-
tubət, istilik və hava ilə normal təmin
oluna bilsinlər. Normal rütubətli və
yaxşı becərilmiş torpaqlarda toxumlar
5-6 santimetr dərinlikdə basdırılmalıdır.
Nəzərə almaq lazımdır ki, toxum tor-
paqda dayaz basdırılarsa, taxılın kök
sistemi torpaqla zəif əlaqədə olur və
taxıllarda kök yatması baş verir. Bu,
ən böyük yatmadır və gələcəkdə böyük
məhsul itkisinə səbəb olur.
    Səpin qurtaran kimi mora və ya
şırım açılaraq suvarma aparılmalıdır.
Aparılmış müşahidələr göstərir ki, mux-
tar respublika şəraitində taxıl sahələrinin
suvarılmasında şırımlarla suvarma ən
əlverişli üsuldur. Bu suvarma üsulu
səth ilə suvarmada suyun ən yaxşı pay-
lanma üsullarından biri sayılır. Səthi
yaxşı hamarlanmış və şırım istiqamə-
tində mailliyi az olan taxıl sahələrində
bu üsul daha əlverişlidir. Şırımlarla su-
varmanın mora ilə suvarmaya nisbətən
üstünlüyü suya qənaət edilməsi, torpaq
strukturunun pozulmaması, qaysaq əmə-
lə gəlməməsi, əl əməyindən az istifadə
olunması, mora üsuluna nisbətən torpaq
su ilə tam doyduğundan quraqlığa qarşı
davamlı olması, suvarmada və becər-
mədə işlərin mexanikləşdirilməsi üçün
əlverişli şərait yaranması və nəticədə,
bitkilərin  məhsuldarlığının artmasıdır.
Şırımların dərinliyi, şırımarası məsafə
və şırımların uzunluğu yer səthinin ma-
illiyi və torpağın mexaniki tərkibindən
asılıdır. Şırımlarla  suvarmada mühüm
məsələlərdən biri suvarmanın düzgün
təşkilidir. Əks halda, su itkiləri, tor-
paqların şorlaşması, torpağın yuyulması
nəticəsində suvarma eroziyası halları
baş verər. Ona görə də göstərilən qay-
dalara düzgün əməl edilməlidir.

Qeyd  olunan  aqrotexniki tədbirlərə
əməl  olunarsa, yüksək məhsuldarlığın
əsası qoyular və gələcəkdə bol və key-
fiyyətli məhsul əldə edilər. 

Məmmədqulu SƏFƏROV 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd

Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı

Taxıl əkini optimal müddətdə aparılmalıdır


