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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 7-də Bakı-Rusiya Federasiyası
ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 45-202 kilometrlik hissəsində tikiləcək yeni yolun
təməlqoyma mərasimində iştirak edib.

*  *  *
Prezident İlham Əliyev dekabrın 7-də Quba rayonuna səfərə gedib.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva

həmin gün Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Quba
“ASAN həyat” Kompleksinin, Quba Bayraq Muzeyinin, “Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Quba filialının açılışında iştirak ediblər.

*  *  *
Dövlətimizin başçısı dekabrın 7-də Quba rayonunun əsaslı şəkildə yenidən qurulan  Rustov-

Xanəgah-Gürdəh, Rustov-Nöydün-Şuduq, Rustov-Məckəxacə, Rustov-Bağçalı-Yekdar avtomobil
yollarının açılışında iştirak edib.

Rəsmi xronika

Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 6-da Naxçıvan şə-
hərində “Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həm-
rəyliyin yaradıcısıdır” mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfrans nümayəndələrindən aldığımız müsahibələri
təqdim edirik.

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam
Allahşükür PAŞAzAdƏ: – Müqəddəs Naxçıvan torpağı
bir çox dahilər yetişdirib. Xal-
qımızın ümummilli lideri
 Heydər Əliyev də bu torpaqda
doğulub boya-başa çatıb. Ulu
öndərimiz ölkəmizdə ikinci
dəfə hakimiyyətə gələndən
sonra dini dəyərlərin qorunub-
yaşadılması istiqamətində ar-
dıcıl tədbirlər həyata keçirib,
bütün dinlərə eyni qayğı və
diqqətlə yanaşıb. Ölkəmizdə
multikulturalizm, tolerantlıq
və dini həmrəylik sahəsində qazanılan nailiyyətlər də
Heydər Əliyev ideyalarının bəhrəsidir. Bu gün ölkə Prezi-
denti cənab İlham Əliyev tərəfindən də ulu öndərimizin
əsasını qoyduğu dövlət-din siyasəti uğurla davam etdirilir,
dini həmrəylik möhkəmləndirilir. Dövlət başçısının
 Sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi
ili” elan olunması da həmin məqsədyönlü siyasətin dava-
mıdır. “İslam Həmrəyliyi ili” çərçivəsində Naxçıvanda
“Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yara-
dıcısıdır” mövzusunda keçirilən konfrans bu baxımdan
əhəmiyyətlidir.  
    Qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan tarixən dini-mənəvi

dəyərlərin qorunub saxlanıldığı yer olub. Bu gün Naxçıvan
Muxtar Respublikasında iqtisadi və mədəni inkişafla yanaşı,
dini dəyərlərin qorunmasına da xüsusi diqqət yetirilir.
Naxçıvan gündən-günə gözəlləşir, inkişaf edir. Mən Naxçıvana
tez-tez gəlirəm. Naxçıvanın işıqsız, təbii qazsız qalan
günlərini də görmüşəm və son illər burada görülən böyük
işləri, irəliləyişləri də görürəm. Bütün bunlar məni çox se-
vindirir. Burada gedən inkişafı yaradan və onun bünövrəsini
qoyan, əlbəttə ki, ulu öndər Heydər Əliyevdir. Bu gün
qədim diyarda ümummilli liderin yolunu uğurla davam
etdirən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun muxtar respublikanın çiçəklənməsində
böyük zəhməti vardır.  
    Biz konfransdan əvvəl Naxçıvandakı muzeylərdə olduq,
Naxçıvan şəhərində yeni tikilən möhtəşəm məscidi gördük.
Burada belə bir möhtəşəm məscidin tikilməsi bir daha
naxçıvanlıların dininə, mədəniyyətinə, torpağına bağlılığının
nümunəsidir. Həyata keçirilən bu tədbirlər imkan verəcəkdir
ki, Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin
paytaxtı missiyasını uğurla reallaşdırsın. “Ümummilli
lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır” möv-
zusunda konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsi də bunun
göstəricidir.
    Mən Allah-Taaladan muxtar respublika sakinlərinə, ümu-
milikdə, Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram.
Arzu edirəm ki, işğal altındakı torpaqlarımız düşmən tapda-
ğından azad olunsun. Allah-Taala Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev həzrətlərini həmişə uca eləsin, Vətən naminə gördüyü
işlərini uğurlu etsin. Onun yardımçılarından, ən yaxınlarından
biri olan Ali Məclisin Sədri cənab Vasif Talıbova Allah-
 Taaladan cansağlığı arzulayıram.

     Milli Məclisin deputatı, Respublika Ağsaqqallar Şurasının
sədri Fəttah HeydƏRov:  – Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi illərdə Azərbaycan

dövlətçiliyinin əsasını müəyyən-
ləşdirib. Məhz həmin dövrdə
Naxçıvan, ümumilikdə isə ölkə-
miz çətin günlərini yaşayırdı. La-
kin dahi şəxsiyyət Azərbaycanı
düz yola çıxardaraq bugünkü in-
kişafının – tərəqqi yolunun əsasını
qoyub. Heydər Əliyev yolu sülh,
dostluq, həmrəylik yoludur. Bu
gün ölkə başçısının bu yolu uğurla
davam və inkişaf etdirməsinin
nəticəsidir ki, Azərbaycan mü-

haribə şəraitində yaşamasına baxmayaraq, dünyada sülhə,
sabitliyə və dini həmrəyliyə öz töhfəsini verir. Naxçıvanda
“Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır”
mövzusunda keçirilən konfrans da bu siyasətin növbəti müsbət
təzahürü olmaqla, insanları sülhə, həmrəyliyə, birliyə çağırır. 
    Konfransdan əvvəl biz Naxçıvanın dini-mədəni, tarixi
abidələri ilə tanış olduq. Uzun illər Naxçıvanda yaşamış bir
insan kimi, bu gün buradakı inkişafı,  abadlığı görmək məni
çox sevindirir. Naxçıvanda görülən işlər Azərbaycanın bütün
regionları üçün nümunədir. Burada olarkən diqqətimi cəlb
edən bir məqam da ən ucqar dağ kəndlərində belə müasir
standartlara cavab verən məktəblərin, infrastrukturun yara-
dılması oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bugünkü inkişafı
dünya miqyasında inkişafın, tərəqqinin, sülhün, əmin-
amanlığın qorunmasının nümunəsidir. 

    Naxçıvanda həyat keyfiyyətinin daha da
yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər
hər keçən gün özünün müsbət nəticələrini
göstərməkdədir. Xüsusən iqtisadi sahədə əldə
olunan uğurlarla yanaşı, muxtar respublikanın
ən ucqar dağ kəndlərində belə, yaradılmış
müasir təhsil və səhiyyə infrastrukturu, kom-
pleks abadlaşdırma istiqamətində aparılan
işlər, kənd və xidmət mərkəzlərinin istifadəyə
verilməsi, kənd yerlərində də şəhər həyatı
standartlarının yaradılması insanlarda kom-
fortlu həyata yeni baxışlar formalaşdırıb.
Əhalidə yaranan işgüzarlıq fərdi evlərin ti-
kintisinə, kiçik və orta sahibkar olaraq yeni
layihələrin reallaşdırılmasında daha yaxından
iştiraka stimul yaradıb. Nəticədə, dünya iq-
tisadiyyatında davam edən mürəkkəb iqtisadi
şəraitə baxmayaraq, həm iqtisadi, həm də
sosial inkişaf sahələrində qorunub saxlanılan
yüksək dinamika Naxçıvanın müasir inkişafını
xarakterizə edən ümumi göstərici kimi öz
əhəmiyyətini ortaya qoyur. 
    Şübhəsiz, yüksək həyat səviyyəsinin əldə
olunması mühüm iqtisadi nəticələr qazanıl-
madan mümkün deyil. Bu mənada, Naxçı-
vanda ümumi daxili məhsul istehsalındakı
artımı, xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə
ki, ümumi daxili məhsul ölkə və ya regionda
il ərzində yerli və xarici şirkətlər tərəfindən
istehsal edilən bütün son hazır əmtəələrin və
xidmətlərin məcmusunu ifadə etməklə iqti-
sadiyyatda hər kəsin ümumi gəlirləri, həmçinin

əmtəə və xidmətlərin alınmasına çəkilən
xərclərlə ölçülür.  Məhz yüksək ümumi daxili
məhsul insanların həyat səviyyəsinə də təsir
edir və bu da onların gəlir səviyyəsinin,
ömür uzunluğunun, savadlılıq dərəcəsinin
və dolayısı ilə yaradıcı insan potensialının
artmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan Nax-
çıvanda ümumi daxili məhsulun adambaşına
düşən hissəsinin artımının təmin olunması
həmişə diqqət mərkəzində saxlanılıb. Belə
ki, cari ilin yanvar-ok tyabr aylarında 2 milyard
112 milyon 48 min 200 manatlıq ümumi
daxili məhsul istehsal olunub ki, onun da
hər bir nəfərə düşən məbləği 4686,2 manata
çatıb. 
    Əhali gəlirlərinin artımı insanların alıcılıq
qabiliyyətinə mühüm təsir edir. Bu baxımdan
muxtar respublikada əhalinin alıcılıq qabi-
liyyətinin yüksəlməsi, öz növbəsində, istehlak
bazarının da canlanmasına səbəb olub. Təkcə
bir faktı qeyd edək ki, əgər Naxçıvan Muxtar
Respublikasında 1995-ci ildə bir işçiyə he-
sablanmış orta aylıq əməkhaqqı göstəricisi
15,9 manat səviyyəsində olubsa, 2017-ci ilin
yanvar-sentyabr ayları üzrə bu göstərici 415,1
manat təşkil edib. Bu da həmin dövrlə mü-
qayisədə 26 dəfədən çox artım deməkdir. 
    Muxtar respublikada yeni istehsal, xidmət
müəssisələrinin və iş yerlərinin yaradılması,

kommunal xidmət və sosial infrastruktur tə-
minatının həcminin və keyfiyyətinin yük-
səldilməsi, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin
artırılması da həyat səviyyəsinin yaxşılaş-

masında öz sözünü deyir. Əhalinin məşğul-
luğunun artırılması üzrə dövlət proqramlarının
uğurlu icrası da muxtar respublikada səmərəli
məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin
edilməsinə geniş imkanlar yaradıb. 
    Bütün bunlar əhali tərəfindən əmtəə və
xidmətlərin istehlakına da öz təsirini göstər-
məkdədir. Belə ki, muxtar respublikamızda
təkcə yüksək tələbat kateqoriyasına daxil
olan informasiya və rabitə xidmətləri üzrə
baxsaq, 2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında
42 milyon 835 min 500 manat dəyərində
xidmətlər göstərildiyini və bunun da 2016-cı
ilin müvafiq dövründəki xidmətlərin dəyəri
ilə müqayisədə 1,9 faiz çox olduğunu görərik.
İşgüzarlığın və dinamik həyat tərzinin gös-
təricisi olan mobil rabitə xidmətlərinin dəyəri
isə bu dövrdə 35 milyon 592 min 400 manat
təşkil edib ki, bu da bir il öncəyə nisbətdə
1,8 faiz çoxdur. Eləcə də avtomobil, lüks
əşya və sosial-mədəni xidmətlərin alımındakı
fəallıq da həyat səviyyəsinin artım meyillərini
göstərir. Bunlardan başqa, Naxçıvanda sa-
hibkarlığın dinamik inkişafını və eləcə də
əhalinin həyat səviyyəsini əks etdirən göstə-
ricilər kimi açılmış bank hesabları və sığorta
xidmətlərindən istifadəni də qeyd etmək
mümkündür. Belə ki, 1 noyabr 2017-ci il
tarixə muxtar respublikanın banklarında açıl-

mış bank hesablarının sayı 62939, cari ilin
yanvar-oktyabr aylarında bütün sığorta növləri
üzrə daxilolmalar 6 milyon 474 min 300
manat olub. Bunlar da region əhalisinin yük-
sələn həyat səviyyəsindən xəbər verir. 
    Rəsmi statistikaya əsasən muxtar respublika
əhalisinin sayı artıq 452 min nəfərə çatıb.
Əhalinin hər təbəqəsinin normal həyat şə-
raitinin təmin edilməsi dövlətin diqqət mər-
kəzində olub, həyata keçirilən sosial siya-
sətyönümlü tədbirlərlə daim dəstəklənir.
Əhali gəlirlərinin artırılması ilə yanaşı, mü-
vafiq kateqoriyadan olan sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərə minik avtomobillərinin,
müharibə əlili və şəhid ailələrinə mənzil və
fərdi yaşayış evlərinin verilməsi, onların
bərpa mərkəzlərində müalicələrinin təşkili
də muxtar respublikada insan amilinə göstə-
rilən diqqətin nümunəsidir.
    Ötən illərə nəzər yetirdikdə bütün bunların
heç də asan başa gəlmədiyini bir daha gör-
məkdəyik. Bəli, 1995-ci ildən başlayaraq
muxtar respublikanın bugünkü inkişafına
gedən yol bila vasitə ulu öndərin Naxçıvanla
bağlı arzularının gerçəkləşdirilməsi və bunun
üçün göstərilən fədakarlıqlarla xarakterizə
olunur. Bu gün biz bir daha şahidi oluruq ki,
Naxçıvanda görülən bütün işlər hansısa cari
problemin həlli üçün deyil, ümumregion əhə-
miyyətli, uzunmüddətli perspektivə hesab-
lanmış uzaqgörən siyasətin bəhrələridir. Bunun
əsasında isə ölkəmizin hər bir guşəsinin çi-
çəklənməsinə xidmət edən və ulu öndər
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu iqtisadi in-
kişaf strategiyası durur. 

- Əli CABBAROV

  Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş iqtisadi inkişaf strategiyasının
uğurla davam etdirilməsi, əldə olunan iqtisadi inkişaf göstəricilərinin sosial və humanitar
sahəyə transformasiya etdirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin həyat sə-
viyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olan ən mühüm amil kimi diqqətləri cəlb edir. 
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    Multikulturalizmin, tolerantlığın mövcud
olduğu ölkəmizdə bu gün təkcə islami dəyərlər
təbliğ olunmur, həm də İslam həmrəyliyinin
təmin edilməsi istiqamətində tarixi addımlar
atılır. Artıq başa çatmaqda olan 2017-ci ilin
ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi ili” olması da
bunun məntiqi davamıdır. Bu, mühüm tarixi
əhəmiyyət daşımaqla bərabər, zamanın böyük
probleminə çevrilmiş İslam ölkələri arasında
ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına, həm-
rəyliyin formalaşdırılmasına yönələn böyük
təşəbbüsdür. Dünyada çoxmədəniyyətlilik –
multikulturalizm ətrafında geniş fikir müba-
diləsinin getdiyi, bəzilərinin bunu öz mədə-
niyyətləri üçün təhlükə hesab edərək etinasız
yanaşdığı bir dövrdə ölkə başçısının elan
etdiyi Multikulturalizm və İslam Həmrəyliyi
illəri Azərbaycan dövlətinin dünyada gedən
proseslərə dəyərli töhfəsidir. Multikulturalizm
ümumbəşəri sərvət, İslam həmrəyliyi isə onun
ayrılmaz parçasıdır. İslam həmrəyliyi təkcə
İslam ölkələri üçün deyil, bütün dünya, din-
lərarası münasibətlərin yüksəlişi üçün gözəl
imkan kimi dəyərləndirilir.
    Dekabrın 6-da “İslam Həmrəyliyi ili” çər-
çivəsində Naxçıvanda “Ümummilli lider
Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır”
mövzusunda keçirilən konfransda Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov deyib: “Bu gün ölkəmizdə
müsəlmanların, xristianların və yəhudilərin
bərpa edilərək yenidən istifadəyə verilən
məscidlərdə, kilsələrdə və sinaqoqlarda azad
şəkildə ibadət etmələri, dini və ya məzhəb
ayrı-seçkiliyinin aradan qaldırılması ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xalqımız qarşısında
mühüm tarixi missiyasıdır. Bu missiya hazırda
ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. yaşadığımız
dünyanın bir tərəfində insanlar dini və milli
dözümsüzlükdən, digər tərəfində isə təriqət-
lərarası qarşıdurma və terrorizmdən əziyyət
çəkirlərsə, Azərbaycanda dinlər arasında
qarşılıqlı hörmət, mehriban münasibətlər
və birlik hökm sürür. İndi Azərbaycan yalnız
iqtisadi göstəriciləri ilə deyil, həm də dini
dözümlülük və tolerantlıq sahəsində qazandığı
nailiyyətlərlə dünyada tanınır və nümunə
göstərilir. Reallıq ondan ibarətdir ki, dövlə-
timiz dini həmrəyliyə təkcə hüquq yox, həm
də mənəvi dəyər prizmasından yanaşır,
ölkəmiz dinlərarası beynəlxalq dialoqa öz
töhfəsini verir”.
    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən aparıcı
dini icmaların rəhbərlərinin və ölkə ictimaiy-
yətinin tanınmış nümayəndələrinin, nüfuzlu
elm, siyasət, din xadimlərinin iştirak etdiyi
həmin konfrans böyük sosial-siyasi, elmi və
nəhayət beynəlxalq əhəmiyyəti ilə diqqətləri
cəlb edir. Bəşəriyyətin ikinci atası hesab
edilən Nuh Peyğəmbərin vətəni olan və bu
gün ümumbəşəri dəyərlərin carçısına çevrilən
Naxçıvanda “Ümummilli lider Heydər Əliyev
dini həmrəyliyin yaradıcısıdır” mövzusunda
konfransın keçirilməsi həm də iki mühüm is-
tiqamət baxımından əhəmiyyətlidir. Birincisi,
Azərbaycanın tarixi dövlətçilik ənənələrinin
yaşadıldığı qədim diyar müstəqil dövlətimizin
qurucusu və memarı ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin doğulub boya-başa çatdığı, böyük
siyasətə ikinci dəfə məhz buradan qayıtdığı
bir məkandır. İkincisi, tarixən İslam siviliza-
siyasının əsas mərkəzlərindən biri sayılan,
İslam dininin yayılmasında və eyni zamanda
müsəlman intibahının yaranmasında önəmli
rol oynayan doğma yurdumuz 2018-ci ildə
daha bir mühüm və qlobal əhəmiyyətli tarixi
bir missiyanı yerinə yetirəcək, güclü potensiala
malik İslam dünyasının bir il ərzində qlobal
arenada mədəniyyət təmsilçisi kimi çıxış edə-
cəkdir: muxtar respublikamızın paytaxtı İslam

mədəniyyətinin paytaxtı olacaqdır.
    Bəs nədir İslam mədəniyyəti və bu mədə-
niyyət ilinin keçirilməsinin mahiyyəti nədən
ibarətdir?

İslam mədəniyyəti: bəşər sivilizasiyasının
ən ali mədəni sərvəti

Bir sıra tədqiqatçılar tarixi prosesləri
təhlil edərək vurğulayırlar ki, İslam

dini Ərəbistan yarımadasında yaransa da, qısa
bir zamanda Asiya, Afrika və Avropa qitələ-
rində yerləşən ölkələrdə yayılmağa başlayıb
və şübhəsiz, bu din yayıldığı ərazilərdə yerli
xalqların yaratmış olduğu mədəniyyətlə qay-
nayıb-qarışıb. İslam həmin xalqların şüurunda
kök atdıqca bu, onların yaratmış olduğu maddi
və mənəvi mədəniyyət nümunələrində də öz
əksini tapmağa başlayıb. İslamın gətirdiyi
yeni adət və inanclarla qədim dünya mədə-
niyyətinin bir ölçü daxilində qaynayıb-
 qovuşmasından İslam mədəniyyəti formalaşıb. 
    ...Əsrlər boyu çox böyük inkişaf yolu
keçən Naxçıvan şəhəri hələ eramızın əvvəl-
lərindən mühüm iqtisadi-mədəni və inzibati
mərkəz kimi tanınıb, tarixdə iz qoyan bir sıra
əhəmiyyətli dövlətlərin dayaq məntəqəsi, pay-
taxtı olub. Naxçıvan şəhəri Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən Böyük İpək Yolunun üzərində yer-
ləşir. Qədim diyar ilə Kiçik Asiya, Orta Şərq
və Zaqafqaziya ölkələri arasında əlaqələr xü-
susilə sıx olub. Naxçıvanda hələ İslam dini
yayılmamışdan əvvəl böyük mədəniyyət for-
malaşıb, elm, ədəbiyyat inkişaf edib. Bu
inkişaf İslam dininin qəbulundan sonra yeni
müstəviyə qədəm qoyub.
    Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”i tə-
səvvüf üslubunda şərh edən ilk alim kimi
tarixə düşən Baba Nemətullah Naxçıvani
İslam dünyasına şan və şöhrət gətirib, bu
dinin elmi baxımdan öyrənilməsinə əvəzsiz
töhfələr bəxş edib. Qədim diyarın digər bir
elm xadimi, “Şərqin böyük dahisi” adlandırılan,
bu gün də Avropada əsərləri hərtərəfli tədqiq
olunan Nəsirəddin Tusi elmin müxtəlif sahələri
ilə dərindən maraqlanıb, astronomiya, riya-
ziyyat, fizika, tibb, fəlsəfə, etika, məntiq və
elmin digər sahələrinə həsr olunmuş əsərlər
yazıb. Memar Əcəmi Naxçıvani özünün əsrlərə
şahidlik edən şah əsərləri ilə İslam dünyasında
memarlığın inkişafında inqilabi yeniliklərə
imza atıb. Onun Möminə xatın, Yusif Küseyir
oğlu türbələri kimi ölməz sənət abidələri bu
gün tarixə güzgü tutur. Naxçıvanın yetişdirdiyi
belə elm, mədəniyyət, siyasət dahilərinin sayı
onlarladır... 
    Məhz bütün bunların nəticəsidir ki, İslam
mədəniyyəti Avropaya güclü təsir edirdi.
Doğru dur, qərbli müəlliflər İslam mədəniy-
yətinin Avropanın mədəni həyatına göstərdiyi
təsiri yalnız XIX əsrdən sonra etiraf etməyə
başlayıblar. Lakin zaman-zaman onların möv-
qelərini ortaya çıxaracaq fikirləri də olub. Bu
sırada dünyada məşhur şərqşünas alim kimi
tanınan Qustav Le Bonun fikirlərini xatırlamaq
yerinə düşər. O deyib: “Tarixdən müsəlmanları
silsək, renessansımız əsrlərcə geri qalmış olar”. 
    Müasir qloballaşma dövründə isə mədə-
niyyətlərarası dialoq, mədəni inteqrasiya daha
irəli gedərək nəinki bir-birini tanıma, eyni
zamanda dünya siyasətində söz sahibi olma
baxımından böyük rola malikdir. Hazırda bu
məqsədlə keçirilən tədbirləri daha sistemli
təşkil etmək və xalqlar arasında əlaqələri mə-
dəniyyət vasitəsilə inkişaf etdirmək məqsədilə

“Avropa mədəniyyətinin paytaxtı”, “Ərəb
mədəniyyətinin paytaxtı”, “Amerika mədə-
niyyətinin paytaxtı” və “İslam mədəniyyətinin
paytaxtı” kimi layihələr reallaşdırılır. Həmin
layihələr YUNESKO tərəfindən müdafiə olu-
nur, hətta mədəniyyət paytaxtı statusu alan
şəhərlərin abidələri, bəzi hallarda şəhərin
müəyyən hissəsi YUNESKO tərəfindən Dün-
yanın Mədəni İrs Siyahısına daxil edilir. Adı-
çəkilən konfransda isə belə bir fikir səsləndi
ki, Naxçıvan şəhəri hətta Avropa mədəniyyə-
tinin paytaxtı olmağa layiqdir.

Qədimliyin və müasirliyin harmoniyasında
yenidən qurulan Naxçıvan: İslam 

sivilizasiyanın əsas məkanı

Çox böyük coğrafi ərazini əhatə edən
İslam dünyasında bu gün yüzlərlə şə-

hər mövcuddur. Bu şəhərlər arasında əhalisinin
sayına, infrastrukturuna görə diqqəti cəlb
edənləri də az deyil. Lakin həmin şəhərlərin
əksəriyyəti “İslam mədəniyyətinin paytaxtı”
kimi şərəfli bir ada hələ də layiq görülməyiblər.

Naxçıvan şəhəri isə tarixiliyi, zəngin mədə-
niyyəti və bütün istiqamətlər üzrə həyata ke-
çirilən quruculuq işləri nəticəsində bu ada
layiq görülüb. Həm də müstəqilliyimizin çox
qısa bir tarixi dövründə. Bəs bunun əsas sə-
bəbləri nələrdir?
    Tarixən İslam sivilizasiyasının əsas mər-
kəzlərindən biri sayılan Naxçıvanın İslam
mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsində bir
sıra mühüm məqamlar əsaslı rol oynayıb.
Həmin məqamların hər biri həm ayrılıqda,
həm də ümumilikdə, əhəmiyyətli amillər
kimi diqqəti cəlb edir və əslində, bir-birini
tamamlayır. Naxçıvan möcüzəsi də məhz
budur: səbəblər zənciri möcüzəvi sinerji ya-
radır və dahilər yurdunu İslam mədəniyyətinin
mərkəzinə çevirir. 
    İlkin tələb budur ki, həmin ada namizəd
olan şəhərin region və öz ölkəsi səviyyəsində
zəngin tarixi olmalı, o, elm, incəsənət və ədə-
biyyatın inkişafına xüsusi töhfələr verməli,
həm İslam, həm də bütövlükdə, dünya mədə-
niyyətində yeri olmalıdır. Eyni zamanda bu
ada layiq şəhərdə elmi və mədəni infrastruktur
– elmi mərkəzlər, mədəni-kütləvi tədbirləri
təşkil edən təsisatlar, mükəmməl təhsil qu-
rumları fəaliyyət göstərməlidir. Şəhərdə qə-
dimliklə müasirliyin birləşərək vəhdət təşkil
etməsi də əsas şərtlər sırasındadır. 
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi: “Naxçı-
vanın türk dünyasında çox böyük xüsusi
yeri vardır. Naxçıvan çox böyük tarixə malik
olan diyardır. Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti,
tarixi, mədəniyyəti, tarixi abidələri bizim
böyük dəyərimizdir, böyük sərvətimizdir”.
    Dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi, Azər-
baycanın bu ayrılmaz tərkib hissəsi həm qə-
dimliyinə, həm mədəni zənginliyinə, həm də
yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu səbəbdən Nax-
çıvan hər zaman region ölkələrinin diqqət
mərkəzində olub. İnsan cəmiyyətinin yenidən
yaranış tarixini simvolizə edən Nuh Peyğəm-
bərin məzarüstü abidəsi, İslam Peyğəmbərinin
övladlarının uyuduğu “İmamzadə”lər, adı mü-
qəddəs “Qurani-Kərim”də çəkilən Əshabi-
Kəhf mağarası, əsrarəngiz Duzdağ mağaraları,
Möminə xatın türbəsi məhz beşminillik şəhər
mədəniyyətinə malik olan bu qədim yurd ye-
rinin köksündə nəfəs alır. Bu siyahıya ulu əc-
dadlarımızın yaşam fəlsəfəsini özündə əks
etdirən Gəmiqaya abidələrini, dünya arxeo-
logiya elminə mühüm töhfələr vermək qüd-
rətində olan Qazma, Oğlanqala, Gilançay,
Kültəpə arxeoloji abidələrini, saysız-hesabsız
təbiət möcüzələrini, Naxçıvanın Azərbaycan
və Şərq elminə necə böyük istedadlı şəxsiy-
yətlər verdiyini də əlavə etsək, dünya xəritə-
sində həcmcə çox kiçik bir ərazidə böyük bir
potensialın toplandığının şahidi olarıq. 
    Etiraf edək ki, müxtəlif tarixi dövrlərdəki
ictimai-siyasi şərait Naxçıvanın öz layiqli
qiymətini almasına imkan verməyib. Yalnız
Azərbaycan ikinci dəfə müstəqillik əldə et-
dikdən sonra, daha doğrusu, ümummilli lider
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra qədim diyarımızın yenidən öy-
rənilməsinə, tədqiq olunmasına başlanılıb.
Son 22 il ərzində Naxçıvanda 300-dən artıq
mədəniyyət və turizm obyekti inşa olunaraq
və ya əsaslı təmir edilərək istifadəyə verilib.
2006-2017-ci illərdə muxtar respublikada
aparılan araşdırmalar zamanı 1200-dən çox

abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılıb. Həmin
abidələrin böyük əksəriyyəti bərpa edilib. 
    Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
530-dan çox mədəniyyət, incəsənət və turizm
müəssisəsi burada insanların mədəni istira-
hətinin təmin olunmasında mühüm rol oy-
nayır. 1997-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında cəmi 13 muzey fəaliyyət gös-
tərirdisə, hazırda regionda bir rəsm qalereyası
və 28 müxtəlif profilli muzey insanların xid-
mətindədir. Bu mədəniyyət ocaqlarında xal-
qımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini
özündə əks etdirən 115 mindən çox eksponat
toplanıb və bunların sayı hər keçən gün daha
da artmaqdadır.
    Çoxsaylı tarixi abidələrin bərpası, müxtəlif
ərazilərdə arxeoloji tədqiqatların aparılması,
regionun tarixi, mədəniyyəti, milli dəyərləri
ilə bağlı müxtəlif ədəbiyyatların nəşri Nax-
çıvan haqqında zəngin məlumatları ortaya
çıxarmaqla bərabər, ildən-ilə bura axışan tu-
ristlərin də sayının artmasında mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. “Mədəniyyəti inkişaf

etdirmək milləti inkişaf etdirmək, xalqı sivi-

lizasiyaya qovuşdurmaq, milli ruhu yaşatmaq

deməkdir” fikrini öz fəaliyyətinin tərkib his-
səsinə çevirmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun
Naxçıvanın tarixi və mədəniyyətinin araşdı-
rılması, öyrənilməsi və nəhayət, təbliğ edilməsi
ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlərin də əsas
məqsədi bu potensialı üzə çıxarmaq, təbliğ
etməkdən ibarətdir.

2018-ci il Naxçıvanın tarixinə 
qızıl hərflərlə yazılacaqdır

Qonaqpərvərliyi ilə seçilən muxtar res-
publika sakinləri 2018-ci ili səbir-

sizliklə gözləyirlər. Çünki İslam Konfransı
Təşkilatının tərkibinə daxil olan 52 ölkənin
hər birinin nümayəndəsi rəsmi qaydada Nax-
çıvana gələcəkdir. Mötəbər tədbirlərin ke -
çirilməsi zamanı isə dünya mediasının diqqəti
qədim diyara yönələcəkdir. Mədəniyyət pay-
taxtlarına aid saytlarda, beynəlxalq informasiya
agentliklərində şəhərimizin tarixi və mədəni
irsi təbliğ ediləcək, keçirilən tədbirlər haqqında
ətraflı məlumatlar veriləcəkdir. Yəni 2018-ci
ildə Naxçıvan dünyanın informasiya məkan-
larından biri olacaqdır. Bu, muxtar respublikada
formalaşan böyük mədəniyyətin, onun zəngin
turizm potensialının təkcə İslam ölkələrində
deyil, həm də dünyada təbliği baxımından
əvəzsiz imkanlar yaradacaqdır. Bundan başqa,
həmin ölkələrdə Naxçıvan mədəniyyətini əks
etdirən tədbirlərin təqdimatının keçirilməsi
də nəzərdə tutulub. Bu da görüləcək işlərə
əsaslı töhfə verəcəkdir.
     Həyata keçiriləcək tədbirlər və digər mütə-
rəqqi təşəbbüslər sayəsində muxtar respubli-
kamız bütün dünyada həm 27 illik blokadaya
baxmayaraq, yüksək sürətlə inkişaf edən, bey-
nəlxalq tədbirlərin keçirilməsində böyük təc-
rübəyə malik olan bir diyar kimi, həm də
qeyri -adi istedadların doğulduğu və inkişaf et-
diyi, milli dəyərlərin yaşadıldığı, dini həm-
rəyliyin təmin olunduğu, Azərbaycan xalqının
böyük mədəniyyətinin ən qədim dövrlərdən
bəri qorunub saxlanıldığı və zaman keçdikcə
daha da zənginləşdirilərək dünya mədəniyyət
xəzinəsinə bənzərsiz bir töhfə verən gözəl bir
məkan kimi tanınacaqdır. Bu da həqiqətdir ki,
İslamın mədəni göstəricilərindən biri də kitab
mədəniyyətidir. Heç bir din haqqında bu qədər
kitab yazılmayıb. İnanırıq ki, 2018-ci ildən
başlayaraq İslam dünyasında yazılacaq kitab-
larda Naxçıvanın adı daha çox qeyd olunacaqdır. 
    Burada bir incə məqam da ondan ibarətdir

ki, keçiriləcək tədbir sırf mədəni xarakter

daşısa da, Naxçıvanın beynəlxalq müstəvidə

siyasi çəkisini də ortaya qoyacaq. Məlum ol-

duğu kimi, tarixin müxtəlif dövrlərində qədim

diyarımıza bir sıra əsassız iddialar irəli sü-

rülüb. Bu iddialar Naxçıvanın tarixinin, coğ-

rafiyasının, mədəniyyətinin, ümumilikdə isə

varlığının şübhə altına salınması məqsədi

daşıyıb. Lakin indi Naxçıvan ötən əsrin əv-

vəlləri və sonunda böyük taleyin əsdirdiyi

fırtınalarla üz-üzə qalan Naxçıvan deyil. Bu

gün artıq Naxçıvanın dünyaya öz iddiaları

və tələbləri var. Görülmüş və görüləcək işlər

bu iddiaları daha açıq şəkildə ortaya qoyacaq.

Zəngin baza, dinamik inkişaf və mütərəqqi

ideyaların formalaşdırıldığı qədim Azərbaycan

diyarı Naxçıvanın bəşər sivilizasiyasına de-

yəcək çox sözü var.

- Rauf KƏNGƏRLİ

    Görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizdə insan
hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsində, dinlərarası dialoqun inkişafında, milli və dini
dəyərlərin qorunmasında misilsiz xidmətlər göstərib. Ulu öndər İslam dininin mahiyyəti,
onun mütərəqqi, qüdrətli bir din olduğu və Azərbaycan xalqının həyatında mühüm rol oy-
nadığını həmişə xüsusi vurğulayıb. dahi şəxsiyyətin milli və dini-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması və onların təbliği istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü dövlət siyasəti
bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir.

Qədim diyarımız İslam həmrəyliyinin güclənməsinə 
əvəzsiz töhfələr verəcəkdir
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    Unudulmaz şairimiz İslam Səfərlinin səmi-
miyyət dolu bir şeirindən gətirdiyim nümunə ilə,
əslində, etirafla başlamaq istəyirəm yazıma. Şair
doğulduğu ana yurdunun gözəlliklərini vəsf etmək
istəyir. Naxçıvanın ələdüşməz təbii mənzərələrinə
söz qoşmaq anında sanki dağlar-dərələr dil açıb
deyir:

    Əbəs mizrab vurma könül tarına

    Bəhruz hüsnümüzü səndən də qabaq

    Çəkmişdir “Naxçıvan yadigarı”na.

    Azömürlü, min dastanlı Bəhruz bəy Kəngərli
hələ yeniyetməlik çağlarımdan mənim üçün
maraqlı və müqəddəs bir varlıq kimi əziz idi.
Naxçıvan deyəndə gözlərimin qarşısında Əshabi -
Kəhf, Möminə xatın məqbərəsi, Bəhruz bəy Kən-
gərli, Hüseyn Cavid canlanardı. 
    Bu yaxınlarda İctimai Televiziyada hazırlanan
“Yadigarlar” verilişinin növbəti sayını bu qızıl
fırçalı ustada həsr etdik. Qonağımız sənətşünas
Ziyadxan Əliyevin bir fikri məni çox düşündürdü:
“Bəhruz bəy Kəngərli öz yaradıcılığı ilə XX
əsrdə yaşamış rəssamlarımızın bütün günahlarını
yudu”. Haqlı idi. Çünki Bəhruz bəy Kəngərlinin
əsərlərində zamanın bütün rəngləri var. 
    Milli rəssamlıq sənətimizin çox görkəmli nü-
mayəndəsi olan Bəhruz bəy Kəngərli qeyri-adi
bir istedada malik idi. Onun əsərlərinə tamaşa et-
dikcə heyrətlənməyə bilmirsən. Elə müasir və
aktualdır ki, sanki bu rəsmlər XX əsrin yox, XXI
yüzilliyin bu günlərində çəkilib. Uşaq vaxtı ağır
xəstəlik keçirən Bəhruz Kəngərli bu ağrı-acılara
sinə gərmək üçün fırçadan möhkəm yapışaraq
çox erkən rəssamlığa meyil göstərib. 1910-1915-ci
illərdə Tiflisdə Qafqaz İncəsənəti Təşviq Cəmiy-
yətinin nəzdindəki boyakarlıq və heykəltəraşlıq
məktəbində oxuyaraq rənglərlə işləməyin sirlərini
öyrənib. Təbii ki, onun rəssam kimi püxtələşmə-
sində Cəlil Məmmədquluzadənin, “Molla Nəs-
rəddin” jurnalının böyük rolu olub. Yaradıcılığının
ilk dövründə karikatura və satirik rəsmlər, eləcə
də məişət səhnələrini çəkən Bəhruz bəy Kəngərli
öz rəsmləri ilə müasirlərinin diqqətini çəkirdi.
1914-cü ildə “İqbal” qəzeti Bəhruz Kəngərli haq-
qında yazırdı: “Cavan rəssamımız gələcəkdə ifti-
xarımız olacaqdır”.
    Azərbaycanda realist rəssamlığın əsasını qo-
yanlardan olan Bəhruz bəy Kəngərli təsviri incəsənət
tariximizdə adı qızıl hərflərlə həkk edilməyə layiq
çox nadir istedad sahiblərindən biri kimi adını
mədəniyyət tariximizə əbədi həkk etdirib. O, 1892-ci
ilin yanvarında Naxçıvanda Şirəli bəyin ailəsində
dünyaya göz açıb. İlk təhsilini doğma şəhərdə
alıb, sonra isə Tiflisdə xüsusi rəssamlıq məktəbində
oxuyub. Bəhruz bəy Kəngərli rus boyakarlıq mək-
təbinin ənənələrindən bəhrələnsə də, əsərlərini
tama milə milli ruhda və üslubda yaradıb. Beləliklə
də, mədəniyyətimizdə milli rəssamlığın inkişafında
özünəməxsus rol oynayıb. İncəsənətimizdə realist
dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mən-
zərənin müstəqil janr kimi formalaşması məhz
Bəhruz bəy Kəngərlinin adı ilə bağlıdır. Bu gün
onun əsərlərinə bir daha nəzər salanda, açığı, hey-
rətlənməyə bilmirsən. Bu məftunluğa səbəb olan
məqamlar isə bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Faktdır ki, hər bir əsər öz müəllifinin duyğularının,
düşüncəsinin həyata, zamana, mühitə münasibətinin
əks-sədasıdır. Və bu əsərləri yaradan insanların
köksündə döyünən ürək həssasdırsa, onda onların
ədəbi məhsulunun bədii dəyəri də əvəzsizdir. Bu
mənada, Bəhruz bəy Kəngərlinin portret və mənzərə
janrında işlədiyi əsərlər təsdiqləyir ki, o, həssas,
dərin düşüncəli, uzaqgörən bir sənətkar olub. O,
rənglərin ahəngindən, cizgilərin formalarından,
müxtəlif təsvir vasitələrindən məharətlə istifadə
edərək son dərəcədə bənzərsiz və qeyri-adi əsərləri
bizə yadigar qoyub.
    Əslində, həyatda çox qısa – cəmi 30 il ömür
sürmüş Bəhruz bəy Kəngərli dərin təfəkkürlü
rəssam kimi öz ömrünün əbədiliyinə qətiyyətlə
imza atıb. Fərəhlidir ki, sənətsevərlər onu heç bir
zaman unutmayıblar. Zamanın, quruluşun rep-
ressiyaları da belə, Bəhruz bəy Kəngərlinin əbədi
taleyinin parlayan ulduzunu söndürə bilməyib.
    2002-ci ilin yayında Naxçıvanda ümummilli
lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Bəhruz bəy
Kəngərli muzeyinin təntənəli açılışı oldu. Heydər
Əliyev həmin mərasimdə unudulmaz sənətkarı-
mızın yaradıcılığını yüksək dəyərləndirərək söylədi:
“Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bizim sənətşü-
naslar, tədqiqatçılar Bəhruz Kəngərlinin yara-
dıcılığını daha professional səviyyədə tədqiq et-
məli, əsərlər yazmalıdırlar. Həm Bəhruz Kən-
gərlini Azərbaycan xalqının görkəmli və yüksək
mədəniyyətə malik olan nümayəndəsi, həm də
böyük rəssam kimi təbliğ etsinlər!”
    Bu müdrik fikirlərin işığında bir daha illərin

dizini qatlaya-qatlaya zamanın güzgüsündə öz
aydın ziyası ilə könülləri riqqətə gətirən Bəhruz
bəy Kəngərli xəzinəsinin boyalardan qalxan sənət
dünyasına üz tutduq. O əbədiyaşar dühadan bizə
əmanət və yadigar qalan “Atabəy məqbərəsi”,
“İmamzadə”, “Nuhun qəbri”, “Ata-bala gümbəzi”,
“İlanlı dağ”, “Qızlar bulağı”, “Qoca kişi”, “Toy”,
“Elçilik” kimi əsərləri ifadəliliyi, bədii-estetik
dəyəri ilə diqqət çəkir. Bəhruz bəy Kəngərli bütün
varlığı ilə doğma torpağına bağlı, onun gözəllik-
lərindən zövq alan və bunu öz yaradıcılığında
əks etdirən vətəndaş, qeyrətli bir şəxsiyyət olub.
    Təbiət mövzusunda yaratdığı əsərlərdə yurdu-
muzun zəngin florası və füsunkarlığı, təbiiliyi,
min bir gözəlliyi ilə əks olunub. “Şəlalə”, “Günəş
batarkən”, “Dağlıq mənzərə”, “Ağrı dağı”, “Ay
işığında” adlı əsərləri təbiətin poeziyasını fırçanın
qüdrəti ilə göz yaddaşımıza köçübdür. Uzun
müddət bu mənzərələrin təsirindən ayrıla bilmirsən.
Qəribədir ki, Bəhruz bəy Kəngərli sanki az yaşa-
yacağını duyurmuş. Bu səbəbdən də müxtəlif
mövzularda öz fırçasını sınasa da, – bütün yaradıcı -
lığı vətənə, torpağa, xalqa – taleyimizə bağlı olub.
O, bir tərəfdən ilin fəsillərini kətana köçürürdü,
digər tərəfdən mədəniyyət abidələrimizin rəsmlərini
çəkirdi. Dövrünün qabaqcıl ziyalılarının portretləri
üzərində işləyir, karikatura və satirik rəsmlər, me-
marlıq, mənzərə və məişət səhnələrini əks etdirən
rəsm, akvarel və rəngkarlıq əsərləri yaradırdı.
    Onun yaradıcılığında bir sıra əsərlər də var ki,
bütövlükdə, xalqımızın yaşadığı faciəli illərin
ağrı-acılarını əks etdirir. Məlumdur ki, 1918-
1920-ci illərdə bizə qarşı soyqırımı siyasəti yeri-
dildi. Soydaşlarımız doğma ocaqlarından didərgin
düşərək müsibətə tuş oldular. Bəhruz bəy Kəngərli
də öz yaradıcılığında bu mövzu ilə bağlı silsilə
əsərlər yaradıb. “Qaçqınlar” mövzusunda öz
fırçası ilə daşnakların törətdikləri qırğınları, de-
portasiyaları realist sənətkar kimi çox dəqiq əks
etdirərək millətimizin üzləşdiyi dərdləri gələcək
nəsillərə çatdıra bilmişdir. Bu silsiləyə daxil olan
kişi, qadın, oğlan, qız portretləri həyatiliyi, canlılığı
və psixoloji ifadəliliyi ilə fərqlənir. Bu silsilədən
olan “Qaçqınlar”, “Qaçqın qız”, “Yurdsuz ailə”,
“Ayaqyalın qaçqın oğlan” və sair əsərlər təkcə
portret kimi sənətkarlıq səviyyəsinə görə deyil,
tarixi sənəd kimi də dəyərlidir.
    Rəssamın əsərlərinə diqqət yetirdikdə duyursan
ki, Bəhruz bəy Kəngərli hərtərəfli rəssam olub.
Onun müraciət etmədiyi mövzu yoxdur. Maraqlısı
da budur ki, rəssamın fırçasından doğulan bütün
əsərlər qiymətlidir. Bəhruz bəy Kəngərli həm də
milli teatr rəssamlığının banilərindən sayılır. 1910-cu
illərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulan
“Ölülər” (C.Məmmədquluzadə), “Hacı Qara”
(M.F.Axundzadə), “Pəri-cadu” (Ə.Haqverdiyev)
əsərlərinin bədii tərtibatını və geyim eskizlərini
də məhz Bəhruz bəy Kəngərli verib.
    Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra müəyyən təzyiq və əzablara düçar olan
Bəhruz bəy Kəngərli Naxçıvanın mədəni həyatında
fəal çalışdı. Lakin qəfil əcəl çox amansız oldu. O,
1921-ci ildə “Qızıl əsgər” əsərini çəksə də, bu işi
də onun ömrünə zəmanət vermədi. 1922-ci ildə
dünyasını vaxtsız dəyişərək xatirələrə köçdü.
    Tədqiqatçıların fikrincə, Bəhruz bəy Kəngərlinin
2 minə yaxın portret, mənzərə və rəsm əsərləri
əldən-ələ düşərək itib. Hazırda Azərbaycan Dövlət
İncəsənət Muzeyində Bəhruz bəy Kəngərlinin
500-ə yaxın əsəri qorunur. Naxçıvandakı muzeydə
də 50-dən çox orijinal əsəri nümayiş etdirilir.
Moskva Dövlət Tarix Muzeyində və şəxsi kol-
leksiyalarda da əsərləri saxlanılır.
    Əlbəttə, Bəhruz bəy Kəngərli barəsində az da
olsa yazılıb. Onun mənsub olduğu Kəngərli tayfası
haqqında tədqiqatçılar müəyyən kitablar da çap
etdiriblər. Bəhruz bəy Kəngərlinin yaradıcılığı
haqqında ən dəyərli və dürüst fikirləri vaxtı ilə
unudulmaz Heydər Əliyev söylədi: “Bəhruz Kən-
gərlinin əsərləri həddindən artıq qiymətlidir. Bi-
rincisi, onun rəssamlıq ustadlığına görə, ikincisi,
onun yaratdığı obrazlara görə – mən insan ob-
razlarını deyirəm. Xüsusən, o ağır dövrün, 1918,
1919, 1920-ci illərin çətin dövründə xalqımızın
ağır vəziyyətdə olmasını öz əsərlərində əks etdi-
ribdir”. Bu elə bir qiymətdir ki, bizim hər birimizə
bələdçilik edir. Yəni Bəhruz bəy Kəngərlinin kim
olduğu, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində hansı
mövqedə dayandığı tamamilə aydınlaşır. Bir daha
qürur duymağa dəyər ki, Azərbaycan incəsənətinin
tarixində özünəməxsus xidmətləri ilə yaşayan
Bəhruz bəy Kəngərli kimi sənətkarlar, bəşəri
ideyalı insanlar olublar. Bir qərinəlik ömründə
əbədiyaşar əsərlərə həyat verən, incəsənət tarixi-
mizin unudulmayan nümayəndəsinə çevrilən Bəh-
ruz bəy Kəngərli həmişə müasirimiz olaraq bizimlə
bərabər gələcəyə addımlayır. Onun rənglər dünyası

özünün sirli-sehrli pərdəsini saxlamaqdadır. Bu
unudulmaz rəssamdan yadigar qalan zəngin bədii
irs bizə bu haqqı verir ki, bunu ürəkdən etiraf
edək. Həqiqətən də, millət üçün yaşayıb yaradanlar
heç zaman unudulmurlar.
    Bu qubarlı ömrün nuru onu sevənlərin yoluna
elə işıq salıb ki, Bəhruz bəy Kəngərlinin arxivlərdə
uyuyan sənədlərini araşdırmaq, əsərlərini axtarmaq
istəyənlər bu tədqiqata ürəkdən qoşulublar. Bu
məqamda mən bir insana da öz minnətdarlığımı
bildirmək istərdim. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun Bəh -
ruz bəy Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi ilə
bağlı həyata keçirdiyi mühüm işlərin bircə adı
var – böyük ehtiram və qədirbilənlik. 2002-ci
ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə
açılışı olan Bəhruz Kəngərli Muzeyinin adını
çəkdik. Bəhruz bəy Kəngərli irsinin təbliği isti-
qamətində görülən işlər həqiqətən qürur doğurur.
İlk dəfə olaraq rəssamın əsərlərinin tam külliyatı
albom-kataloq şəklində hazırlandı. Haqqında sə-
nədli film çəkildi. Şair-dramaturq Adil Babayevin
rəssama həsr etdiyi “Yarımçıq şəkil” pyesi C.Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında tamaşaya qoyuldu. Bəhruz Kən-
gərli adına Sərgi Salonu fəaliyyətə başladı. Uşaq
İncəsənət Məktəbinə Bəhruz Kəngərlinin adı ve-
rildi. 120 illik yubileyinə həsr olunan zərf və
marka bəhruzsevərlərin sevincinə səbəb oldu.
Məzarı üzərində əzəmətli abidəsi ucaldıldı. Adını
daşıyan Rəssamlar Parkı bütün fırça sahiblərinin
sevimli məkanına çevrildi. Bu qeyri-adi ünvanda
da Bəhruz bəy Kəngərlinin abidəsi ucaldıldı.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun bir fikri də yeni ide-
yalara, tədqiqatlara sanki istiqamət verdi: “Əgər
Əcəmi Naxçıvani Azərbaycan memarlıq sənətində
yeni bir məktəbin əsasını qoymuşdursa, görkəmli
fırça ustası Bəhruz bəy Kəngərli də Azərbaycan
rəssamlığında realizm məktəbini yaratmışdır”.
    Bəhruz bəy Kəngərli barəsində ən sanballı və
dolğun, daha da dərin araşdırmalardan, indiyə
qədər məlum olmayan faktlardan ibarət kitab isə
məhz bu il “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birli-
yində işıq üzü gördü. Cənab Vasif Talıbovun töv-
siyəsi ilə hazırlanan kitabın müəllifləri Ziyadxan
Əliyev və Nizami Alıyevdir. “Bəhruz bəy Kəngərli
taleyi” adlanan yeni nəşr əvvəlki çap məhsullarından
çox fərqlənir. Hər şeydən əvvəl, müəlliflər çalışıblar
ki, rəssamın həyatına güzgü tutsunlar. Yəni onun
sənət dünyasını olduğu kimi verə bilsinlər.
    Əlbəttə, Bəhruz bəy Kəngərlini yetişdirən
torpaq Naxçıvan, arzularını gerçəkləşdirən şəhər
isə Tiflis olub. Atası Şirəli bəy dövrünün qabaqcıl
ziyalısı və maarifpərvər şəxsiyyətlərindən biri
idi. Maraqlıdır, məhz bu kitabda oxuyuruq ki,
Şirəli bəy oğluna Şəmil adı veribmiş, sonradan
Bəhruz adlandırılıb. Mənası “xoş gün” deməkdir.
Amma adı ilə həyatı tərs mütənasib olub. 
     Rəssamın “Qaçqınlar” silsiləsinə aid əsərləri
mənim çox təsirləndiyim sənət nümunələrindəndir.
Xüsusilə də “Qaçqın qadın” əsəri çox bitkin və
mənalıdır. Məhz kitabdan bildim ki, bu qəmli
xanım Bəhruz bəyin həyat yoldaşı Hürnisə olub.
Əslində də qaçqın imiş. Erməni daşnakları tərəfindən
1918-ci ildə Naxçıvana pənah gətirən binəsiblərdən
idi. Təəssüf ki, onların övladları olmayıb.
    Sovet dövründə dini mövzularda silsilə əsərlər
çəkmək, həqiqətən, qəhrəmanlıqdır. Şirəli bəyin
oğlu bu şərəfli missiyanı da layiqincə yerinə
yetirib. Repressiyaların cücərdiyi illərdə “Naxçıvan
yadigarı” adlı albom tərtib edəsən və onun səhi-
fələrini də bu rəsmlərlə bəzəyəsən: “Atabəy məq-
bərəsi”, “İmamzadə”, “Nuhun gəmisi”, “Şəhər
məscidi”, “Əshabi-Kəhf dağı”, “Minarəsi dağı-
dılmış məscid”, “Naxçıvanda abidə”, “Nuhun
türbəsi”, “Qədim türbə” və digərləri.
    Bir məsələ mənə hələ də qaranlıq qalıb. Evlə-
rində həmişə “Molla Nəsrəddin” jurnalını görən,
onun səhifələrindəki karikaturaların surətini çəkən,
Tiflisdə məhz Mirzə Cəlilin köməyi ilə rəssamlıq
və heykəltəraşlıq məktəbində oxuyan, Oskar
Şmerlinqdən dərs alan bu istedadlı rəssamın nədən
həmin dərgidə əsərləri işıq üzü görməyib? Heç
inandırıcı deyil. Bəlkə də, başqa imza ilə olub.
Çünki ağlabatan deyil ki, sən içində olduğun gü-
lüstanın ətrini dadmayasan. Deməli, hələ də bu
rəssamla bağlı axtarışlar davam etməlidir.
    Yazımı, sənətşünas Ziyadxan Əliyevin rəssamla
bağlı bir fikri ilə tamamlayıram: “Üzeyir bəy
Hacıbəyli musiqi mədəniyyətimizdə hansı zirvə-
dədirsə, Bəhruz bəy Kəngərli də təsviri sənətimizdə
həmin ucalıqdadır”.

Flora XƏLİLZADƏ
Əməkdar jurnalist

“Kaspi” qəzeti,
6 dekabr 2017-ci il

Qubarlı ömrün sönməyən nuru

Üzeyir Hacıbəyli musiqi mədəniyyətimizdə hansı zirvədədirsə,
Bəhruz Kəngərli də təsviri sənətimizdə həmin ucalıqdadır 

    AMeA Naxçıvan Bölməsində
2017-ci ilin elmi və elmi-təşkilati
fəaliyyətinin yekunlarına dair
elmi-Tədqiqat institutlarının
hesabat yığıncağı keçirilib.

    Bölmənin Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutunun di-
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Fəxrəddin Səfərli bildirib ki, he-
sabat ilində əməkdaşların 8 mo-
noqrafiyası, 4 kitabı, 171 elmi
əsəri çapdan çıxıb. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2017-ci il 9 fevral tarixli
Sərəncamı ilə əməkdaşların müəl-
lifi olduğu “Naxçıvan tarixi” çox-
cildliyi Naxçıvan Muxtar Res-
publikası mükafatına, AMEA-nın
müxbir üzvü Qadir Qədirzadənin
müəllifi olduğu “Başlanğıcın sonu,
sonun başlanğıcı” kitabı isə Ali
 Məclisin Sədri tərəfindən mükafata
layiq görülüb.
    Bildirilib ki, AMEA-nın müx-
bir üzvü Vəli Baxşəliyevin rəh-
bərliyi ilə “Naxçıvan tarixinin
arxeoloji, etnoqrafik, epiqrafik
və Şərq mənbələri əsasında təd-
qiqi, arxeoloji abidələrin elektron
qeydiyyatı və xəritələşdirilməsi”
mövzusu qrant layihəsinin qalibi
olub. Cari ildə Qədim dövr ar-
xeologiyası şöbəsi ilə Fransa
Respublikası Milli Elmi Araş-
dırmalar Mərkəzinin Arxeolo-
giya laboratoriyası arasında
əməkdaşlıq haqqında müqavilə
imzalanıb. 
    Bölmənin İncəsənət, Dil və
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz
Quliyev qeyd edib ki, hesabat
dövründə əməkdaşlar tərəfindən
11 monoqrafiya, 4 kitab, 133
elmi məqalə, 4 tezis, 55 konfrans
materialı, ümumilikdə isə 208
elmi əsər çapdan çıxıb. 
    Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın müxbir
üzvü Əliəddin Abbasov hesabat
məruzəsi ilə çıxış edərək bildirib
ki, hesabat ilində 146 elmi əsər
çapdan çıxıb, həmçinin 5 mo-
noqrafiya, 4 kitab,  1 dərs vəsaiti
nəşr olunub, 83 məqalə, 53 kon-
frans materialı dərc edilib. 
    Bioresurslar İnstitutunun illik
hesabatını təqdim edən institutun
direktoru, akademik Tariyel Ta-
lıbov deyib ki, tədqiqat ilində
institut əməkdaşlarının 8 mono -
qrafiya, 2 kitab, 1 atlas və 160
elmi məqaləsi nəşr olunub.  
    Əlyazmalar Fondunun direk-
toru, filologiya üzrə fəlsəfə dok-
toru Fərman Xəlilov məlumat
verib ki, hesabat dövründə fondda
mühafizə olunan qədim çap ki-
tabları və əlyazmalarının sayı
322-dən 380-ə çatdırılıb. Hesabat
ilində Naxçıvanın elm, mədə-
niyyət, ədəbiyyat və maarif xa-
dimlərinin şəxsi arxivlərinin ya-
radılması istiqamətində də işə
başlanılıb. 
    Bölmənin Batabat Astrofizika
Rəsədxanasının direktoru, fizi-
ka-riyaziyyat üzrə fəlsəfə dok-
toru, dosent Qulu Həziyev isə
çıxışında bildirib ki, hesabat döv-
ründə 5 elmi işçinin bir kitabı,
33 elmi məqaləsi, bir tezisi ol-
maqla, 35 elmi əsəri işıq üzü
görüb.
    Tədbirdə illik elmi nailiyyət-
ləri əks etdirən videogörüntü və
elmi nəşrlərdən ibarət sərgi nü-
mayiş olunub.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
İnformasiya şöbəsi

Hesabat yığıncağı
keçirilib



    Bu il də ana təbiət yurdumuza
ilk qarını gətirdi. Dağlarımız, düz-
lərimiz artıq qalın qar ilə örtülüb.
Soyuq, şaxta olsa da, muxtar res-
publikamızda bu, demək olar ki,
hiss olunmur. Çünki illər əvvəl böl-
gənin qazlaşdırılması işi tam başa
çatdırılıb. Ən ucqar kəndlərdə belə,
bu gün evlər təbii qazla qızdırılır.
Artıq yeni nəsil kömür və odun
sobalarını təsəvvür belə, etmir.

Mavi qaz hər bir evə hərarət, istilik
verir. Ən ucqarlarda belə, yaradılmış
infrastruktur sayəsində kəndlərimiz
şəhərdən seçilmir. Bu gün muxtar
respublikamızda kənd mərkəzləri-
nin, yeni ticarət obyektlərinin, hə-
kim ambulatoriyalarının və ən müa-
sir məktəb binalarının olması, elek-
trik və qazın fasiləsiz verilməsi
kənd sakinlərinin rahatlığını tam
təmin edir. 

    Muxtar respublikamızın paytax-
tında – Naxçıvan şəhərində də qar,
soyuq heç kimi qorxutmur. Naxçı-
van Şəhər İcra Hakimiyyəti tərə-
findən 2017-2018-ci illərin qış möv-
sümünə hazırlıqla əlaqədar şəhərdə
vaxtında bir sıra tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Qışa hazırlıq çərçi-
vəsində bu il bir sıra istilik xətləri
yeniləri ilə əvəz edilmişdir. Bu il
Naxçıvan şəhərində 5 mərkəzləş-
dirilmiş və 38 fərdi qazanxana va-
sitəsilə 172 ictimai yaşayış binasının
7634 mənzili və 30 inzibati bina
istiliklə təmin olunur. Havaların
son günlərədək mülayim keçməsinə
baxmayaraq, noyabr ayının 16-dan
mənzil və inzibati binaları qida-
landıran qazanxanalar artıq işə sa-
lınıb. Hazırda Naxçıvan şəhərində
16 məktəb, 9 bağça fərdi, 1 uşaq
bağçası isə mərkəzləşdirilmiş qa-
zanxana vasitəsilə qızdırılır.
    Bu qarlı-şaxtalı günlərdə şəhər
sakinlərinin nəqliyyat sarıdan da
heç bir çətinliyi yoxdur. Naxçıvan
Şəhər Təsərrüfathesablı Nəqliyyat
İdarəsinin kollektivi sərnişin da-
şınmasında əlindən gələni əsirgə-
mir, öz işinin öhdəsindən layiqincə
gəlir. Bütün istiqamətlərdə nəq-

liyyatın intensivliyini
təmin edən kollektiv
qış mövsümünə yaxşı
hazırlaşmış, şəraitə uy-
ğun olaraq xəttə çıxan
hər bir avtomobilin
şinləri yenilənmiş və
istilik sistemi qaydaya
salınmışdır. 
    Bu soyuq günlərdə
nəqliyyatın və şəhər
sakinlərinin maneəsiz
hərəkətini təmin edən
kollektivlərdən biri də
Naxçıvan Şəhər Sani-
tar Təmizlik İdarəsidir.
İdarənin kollektivi ta-
beçiliyində olan müa-
sir texnikaların köməyi
ilə şəhərin mərkəzi kü-
çələrini və yardımçı yolları qar
və buzdan təmizləyir, lazım olan
yerlərə qum səpir. Şəhərin qardan
təmizlənməsində kollektiv lazım
olan yerlərdə əl əməyindən də is-
tifadə edir, səkilərdəki qar kürə-
nərək texnikalara yığılır və şəhər-
dən uzaqlaşdırılır. 
    Ümumiyyətlə, soyuq və şaxtalı
hava bu gün Naxçıvan şəhərində
heç bir çətinlik yaratmır. Şəhər sa-

kinləri istədikləri yerə rahat şəkildə
gedib-gələ bilirlər. Muxtar respub-
likamızın hər bir yerində məktəblər
istiliklə tam təmin olunmuş, məktəbə
gedən yollar qardan təmizlənmişdir. 
    Bir sözlə, mövsümün gətirdiyi
çətinliklərə baxmayaraq, ən sərt iq-
limə malik olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında həyat öz axarı ilə
davam edir. 

Qafar QƏRİB

Naxçıvan şəhəri qışın yaratdığı çətinliklərə qarşı tam hazırdır

    Sirr deyil ki, bu gün kimisi
bu texnologiyalardan istifadə
edərək özünə lazım olan məlu-
mat əldə edir, kimisi də onlardan
yalnız vaxt keçirmək və əylən-
mək məqsədilə yararlanır. Bu
sırada gənclər və azyaşlılar daha
çox üstünlük təşkil edirlər. Bir
çox hallarda valideynlərinə
“kompüterdən dərs öyrəni-
rəm”, – deyən uşaqların böyük
hissəsi bu bəhanə ilə monitor
önündə saatlarla oturaraq gələcək
həyatlarını müəyyən mənada
riskə atmış olurlar. 
    İnternet uşaqlara oyunlar,
filmlər, musiqi, yeni biliklər
əldə etmək və öz qabiliyyətini
inkişaf etdirmək imkanları verir.
Lakin bu imkanlar bir sıra mü-
rəkkəb çətinliklərlə də müşayiət
olunur. Uşaqlar internetdən is-
tifadə edərkən həm onlara qarşı,
həm də kompüterə yönəlmiş bir
sıra təhlükələr mümkündür: belə
ki, internetdən istifadə edərkən
uşaqlar bədniyyətli şəxslərlə tə-
masda olmaq təhlükəsi ilə üzləşə,
cinayətkarların potensial hədəf-
lərinə çevrilə bilərlər. Cinayət-
karlar uşaqlarla, əsasən, ani mə-
lumat mübadiləsi zamanı müx-
təlif oyunlar, çatlar, forumlar və
elektron poçtlar vasitəsilə təmas
qururlar. İnternetdə ünsiyyətin
anonimliyi dostluq və inam mü-
nasibətlərinin tez yaranmasına
kömək edir. Bir çox hallarda ci-
nayətkarlar anonimliyin bu üs-
tünlüyündən təcrübəsiz yeniyet-
mə və gənclərlə ünsiyyət qurmaq
üçün istifadə edirlər. Bundan
əlavə, yetkinlik yaşında olan,
fərd kimi formalaşmayan uşaqlar
dini, irqi, milli, sosial nifrəti qı-
zışdıran məlumatlar və ya digər
müxtəlif xarakterli informasi-
yalar ala, eyni zamanda pirat

materialları (məsələn, musiqi və
videofaylları) yükləyə və onların
kompüterin müxtəlif ziyankar
proqramlara yoluxması baş verə
bilər.
    Uşaqların internetdə çox vaxt
keçirməsi əksər valideynləri na-
rahat edir. İnternetdə ünsiyyət
və interaktiv oyunlar uşaqları
cəlb edə bilər ki, nəticədə, onlar
zaman, məkan, reallıq hissini
itirə bilərlər. Uşaqların çoxu in-
ternetdə əyləncə (məsələn, oyun-
lar) axtarmağı çox xoşlayırlar.
Oyunların və əyləncələrin ək-
səriyyəti yeniyetmələr üçün təh-
lükəsiz olsa da, onların internet
saytlarında ödənişli oyun oyna-
ması yolverilməzdir. 
    Bu da məlumdur ki, uşaqlar
aqressiv oyunlara, yəni sürətlə
maşınsürmə səhnələri, döyüş,
amansız qətl, müharibə oyun-
larına daha çox üstünlük verirlər.
Bu isə psixoloji fəsadsız ötüşmür.
Kompüter oyunlarının qəhrə-
manı uşağın şüuraltına daxil
olur. Uşaq ətrafdakılara müna-
sibətini dəyişir.
    Qeyd edək ki, son zamanlar
internetdə “Mavi balina” adlanan
daha bir təhlükəli oyun da ya-
yılıb. Bu oyunun şərtlərinə əsa-
sən iştirakçılar qollarını kəsib
şəklini yükləməli, qorxulu vi-
deolara baxmalı, hündür yerdə
fotosunu çəkib göndərməli və
sair qorxunc və təhlükəli tapşı-
rıqlar yerinə yetirməlidir. Bir
sıra ölkələrdə bu oyunun təsiri
altına düşən xeyli sayda yeni-
yetmə intihar edib. Oyun artıq
Azərbaycanda da yayılmağa baş-
layıb. Həmin oyunlar, adətən,
sosial şəbəkələr, müxtəlif qruplar,
heşteqlər, linklər vasitəsilə ya-
yılır. Bu oyunların bəlli bir mən-
bəyi olmadığına görə onların

qarşısını almaq o qədər də asan
deyil. Bu zaman valideynlərin
üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür.
Çünki uşaqlarda hər hansı psixi
problemlər, bədəndə yaralar və
kəsiklər olduqda, bu barədə müt-
ləq tədbir görməlidirlər. Unutmaq
olmaz ki, dünyanın müxtəlif

ölkə lərində, ümumilikdə, 200-dən
çox yeniyetmə və gənc bu bəlaya
aludə olaraq intihara cəhd edib.
Buna görə də valideynlər öv-
ladlarının “Mavi balina” oyu-
nunu oynadığının fərqinə var-
dıqda, ilk növbədə, bütün elek-
tron alətlərdən internetə daxil -
olmanı kəsməlidirlər.
    Kompüter arxasında çox otu-
ran insanlar real ünsiyyətə çə-
tinlik çəkirlər. İnternetə çox
aludə olanlarda psixoloji gər-
ginlik yaranır, beyin fəaliyyəti
kütləşir. Eyni zamanda kompü-
terin müxtəlif ziyankar pro -
qramlarla yoluxması baş verə
bilər ki, bu halda həm də kom-
püterin təhlükəsizliyinə xələl
gəlmiş olur.
     İnternetdə uşaqlar müdafiə-
sizdir, valideynlərin onları necə
müdafiə edə bilmələri haqqında
məlumatlı olmaları çox vacibdir. 
     Sadaladığımız riskləri mini-
muma endirmək mümkündür.
Bunun üçün internetfiltrləmə
proqramlarının köməyindən is-
tifadə edərək uşaqların müəyyən
kontentlərə çıxışını məhdudlaş-
dırmaq olar. 
    Digər yol müasir brauzer və
antiviruslardır. Müasir brauzer-
lərin, eləcə də bəzi antivirus
proqramların sonuncu versiya-
larında azyaşlı istifadəçilərlə
bağlı tədbirlər var ki, bu da əsas
şübhəli saytlara birbaşa keçidləri
blok edir.
    Ancaq unutmaq olmaz ki,
heç bir texnoloji məhdudiyyət
uşaqların internetdə nə ilə məşğul
olmasına valideyn nəzarətini
əvəz edə bilməz.

Cavid MUSTAFAYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar
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 İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması probleminin
vacibliyini və aktuallığını şərtləndirən səbəblərdən ən əsası
istənilən tipli məlumatın praktik olaraq maneəsiz yayılmasına
şərait yaradan qlobal internet mühitinin inkişafıdır. İnternet
mühiti genişdir və bu gün həyatımızı onsuz təsəvvür etmək
mümkün deyil. Bu baxımdan internetdən istifadə edən
uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək mühüm məsələlərdən
biridir.

    Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi və “İrəli” İctimai
Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə reallaşdı-
rılmış “Azərbaycan İntellektual Birin-
cisi” layihəsinə yekun vurulub. Layi-
hənin sonuncu günündə ulu öndər
Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr
olunmuş final mərhələsi keçirilib.
    Layihə çərçivəsində dörd intellektual
oyun (“Xəmsə”, “Nə? Harada? Nə za-
man?”, “Axtar tap”, “Vətəni tanı”) üzrə
11 regionda keçirilən yarışlarda Naxçıvan
Muxtar Respublikası da daxil olmaqla,
ümumilikdə, 70 rayondan 1500-ə yaxın
gənc iştirak edib. Hər rayon yarışlarda

18 nəfərlik komanda ilə təmsil olunub.
Layihənin icrası müddətində Bakı, Sum-
qayıt, Quba, Tərtər, İsmayıllı, Şəmkir,
Mingəçevir, Şəki, Sabirabad, Lənkəran
rayon və şəhərlərindəki Gənclər evlərində
və mərkəzlərində, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında regional turnirlər keçirilib.
    Layihənin yekununda “Vətəni tanı”
oyunu üzrə Sabirabad, Qobustan və Nax-
çıvan gəncləri müvafiq olaraq ilk üç
pillədə qərarlaşıblar. “Axtar tap” oyu-
nunun nəticələrinə görə Abşeron rayo-
nunun təmsilçiləri ilk sırada yer alıblar.
İkinci yerə Biləsuvar, üçüncü yerə isə
Sabirabad gəncləri layiq görülüblər. “Nə?
Harada? Nə zaman?” oyunu üzrə birinci
yerə Abşeron, ikinci yerə Gəncə, üçüncü
yerə Naxçıvan gəncləri sahib olublar.
“Xəmsə” oyunu üzrə isə Şabran, Lən-
kəran və Goranboy rayonlarının gənc
intellektualları qalib adını qazanıblar.
    Qalib gələn komandalar medallar,
şəhadətnamələr və hədiyyələrlə təltif
olunublar.

Naxçıvanın gənc intellektualları “Azərbaycan
İntellektual Birincisi” layihəsində uğur qazanıblar

    Babək Rayon Gənclər və İdman İda-
rəsi və Təhsil Şöbəsinin təşkilatçılığı
ilə Babək qəsəbə və Nehrəm kənd mək-
təblərinin müəllimlərindən ibarət ko-
mandalar arasında “Zərərli vərdişlərə
yox deyək, həmişə sağlam olaq” devizi
altında futbol üzrə yoldaşlıq görüşü

keçirilib. 
    Babək rayon Çeşməbasar kənd tam
orta məktəbinin mini-futbol meydança-
sında keçirilən yarışdan öncə çıxış edən
rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi
Elvin Əliyev son illər muxtar respubli-
kada bu idman növünün kütləviliyi isti-
qamətində görülən işlərdən danışıb, ko-
mandalara uğurlar arzulayıb.
    Yarışın yekununda “Nehrəm” ko-
mandası “Babək” komandasına 12:4 he-
sabı ilə qalib gəlib. Sonda hər iki ko-
mandaya təşkilatçıların diplomları təqdim
edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Nehrəm” komandası yoldaşlıq 
görüşünün birincisidir

    Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, rayon
Təhsil Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə ümumtəhsil mək-
təblərinin sağlamlıq imkanları məhdud şagirdləri
arasında dama yarışı keçirilib. 
    Gənclər və İdman İdarəsinin rəis əvəzi İdris
Qəhrəmanov çıxış edərək yarışın mahiyyəti haqqında
məlumat verib.
    Yekun nəticəyə əsasən Əli Rüstəmov, Şıxı Şıxıyev və Könül Mehdiyeva
müvafiq olaraq ilk üç pillədə qərarlaşıblar.
    Sonda qaliblər mükafatlandırılıblar.

Dama yarışının qalibləri mükafatlandırılıblar

    Təbiətimiz hər fəsildə özünəməxsus gözəllikləri ilə göz oxşayır.
yaşıl yamacların da, qızılı rəngli çöllərin də öz gözəlliyi var. Qar isə
yurdumuza bir başqa yaraşıq verir. Torpağın bəyaz donu yaşı min
illərlə ölçülən vətənimizə bir az da nuranilik, əzəmət, vüqar bəxş
edir. Qar həm də paklıq, təmizlik rəmzidir. Bol qar həmçinin ruzi-
bərəkətdən, bolluqdan da xəbər verir. 


