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İyunun 13-də Prezident İlham Əliyev müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə müsəlman
ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul edib.

*   *   *
İyunun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda keçiriləcək

Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının 65-ci
iclasında iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan Rusiyanın, Belarusun, Özbəkistanın,
 Qırğızıstanın, Tacikistanın, Qazaxıstanın gömrük xidmətlərinin rəhbərlərini və MDB İcraiyyə
Komitəsinin sədri-icra katibi Sergey Lebedevi qəbul edib.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 13-də Gürcüstanın iqtisadiyyat

və davamlı inkişaf naziri Giorgi Qaxarianı qəbul edib.
*   *   *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 13-də Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının (AŞPA) Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçiləri Sezar Florin Predanı və
Stefan Şennakı qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək
Rayon Təşkilatında 15 İyun – Milli
Qurtuluş Günü münasibətilə “Qur-
tuluşdan başlanan yol” mövzusunda
tədbir keçirilib. 
    Tədbiri giriş sözü ilə açan Yeni
Azərbaycan Partiyası Sədərək Rayon
Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Arif Qasımov bildirib ki, ziddiyyətli ictimai-
siyasi proseslərə biganə qalmayan ulu öndər
Heydər Əliyev hələ Naxçıvanda fəaliyyət
göstərdiyi müddətdə əsl vətənpərvərlik, liderlik
qabiliyyəti ilə dövlət müstəqilliyinin qaza-
nılması və milli özünüdərkin təmin olunması
prosesində yaxından iştirak edirdi. Respub-
likamızda geniş vüsət almış milli azadlıq hə-
rəkatı ilə eyni dövrdə xalqda milli heysiyyəti,
özünüdərki daha da gücləndirən, milli dövlət
rəmzlərinə hörmət təlqin edən genişmiqyaslı
addımlar da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik
etdiyi dövrdə atıldı. 1993-cü ilin iyununda –
son dərəcə mürəkkəb bir dövrdə xalqın təkidli
tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdan ümummilli
lider Heydər Əliyev ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etməklə, vətəndaş qarşıdurmasını aradan
qaldırmaqla, respublikanı parçalanmaq təh-
lükəsindən hifz etməklə, sözün əsl mənasında,
milli qurtuluşu təmin etdi. 15 iyun günü
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı.
    Arif Qasımov vurğulayıb ki, ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi

hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizin çoxəsrlik ta-
rixinə taleyüklü möhtəşəm siyasi hadisə kimi
daxil olub. Məhz bu qayıdış sayəsində Azər-
baycan üçün çoxdan hazırlanan məkrli planların
qarşısına möhkəm sipər çəkildi, siyasi varlı-
ğımıza doğru uzanan xain əllər kəsildi, döv-
lətimizin müstəqilliyi əbədi, dönməz, sarsılmaz
oldu. Ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticə-
sində bütün problemlər aradan qaldırıldı, müs-
təqil Azərbaycan inkişaf etdi, möhkəmləndi
və demokratik, dünyəvi bir dövlətə çevrildi.
Təşkilatın sədri ümummilli liderin siyasi kur-
sunun bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən böyük əzm və uğurla davam etdi-
rildiyini, bu siyasətin xalqımıza parlaq, firavan
gələcək bəxş etdiyini bildirib.
    Tədbirdə çıxış edən partiya fəalları ümum-
milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı
qarşısında əvəzsiz xidmətlərindən danışıblar. 
    Sonda bir qrup gəncə Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvlük vəsiqələri təqdim olunub,
rayon məktəbliləri tərəfindən Milli Qurtuluş
Gününə həsr edilən şeirlər bədii qiraət edilib.

Sərxan İSMAYILOV

    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon
Təşkilatında Milli Qurtuluş Günü münasibətilə
keçirilən elmi-praktik konfransı giriş sözü ilə
partiyanın rayon təşkilatının sədri, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Əmir Babayev açaraq qeyd edib ki, dünya
şöhrətli ictimai-siyasi xadim, ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev bütün həyatını ca-
nından çox sevdiyi xalqının xoşbəxt yaşama-
sına, Azərbaycanın tərəqqisinə həsr edib.
Böyük öndər xalqımıza həm də zəngin maddi
və mənəvi dəyərləri olan, siyasi və iqtisadi
cəhətdən etibarlı dayaqlar üzərində qurulmuş
müstəqil Azərbaycan dövlətini əmanət edib.
Qədirbilən xalqımız Onun Azərbaycanın xoş-
bəxt gələcəyi naminə gördüyü işləri heç vaxt
unutmayacaqdır.
    Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur
Rayon Təşkilatı idarə heyətinin üzvü Ünbül-
banu Musayeva, rayon Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Mərkəzinin direktoru İmran Əliyev,
partiya fəalı Sevda Seyidova çıxış edərək bil-
diriblər ki, ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü

ildə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəl-
dikdən sonra siyasi müdrikliyi, polad
iradəsi və yüksək səviyyədə idarəetmə
bacarığı sayəsində qarşıya çıxan bütün
maneələri dəf edib, Azərbaycan xalqını
bəlalardan qurtarıb. Dahi şəxsiyyət müasir
dünyanın ziddiyyətli və ədalətsiz reallıq-
larına dərindən bələd olan bir siyasi xadim
kimi, ilk növbədə, beynəlxalq müstəvidə
əlaqələrin qurulmasına, beləliklə də, dünya

dövlətlərinin diqqətini təbii ehtiyatlarla zəngin
olan Azərbaycana yönəldə bilib. Onun haki-
miyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda yeni bir tarixi
mərhələnin əsası qoyulub: ölkədə ictimai-
siyasi sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli addımlar atılıb, ictimai münasi-
bətlər sistemi təkmil bir strategiya əsasında
inkişaf edib, iqtisadi tənəzzülə son qoyulub,
strateji inkişaf xətti müəyyənləşdirilib. Bütün
bunlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin sosial -
iqtisadi dayaqlarını möhkəmləndirib və res-
publikanın ümumi inkişafını təmin edib. 
     Çıxışlarda vurğulanıb ki, bugünkü müstəqil,
güclü Azərbaycan dövləti Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının yaradıcısı, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin yadigarıdır. Bu böyük şəxsiyyətin
ölkə mizin qüdrətlənməsinə, xalqımızın rifah
halının daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş
siyasəti bu gün dövlət başçımız cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
    Tədbirdə bir qrup gəncə Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvlük vəsiqələri təqdim olunub.

Elman MƏMMƏDOV

Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib

    Muxtar respublikada torpaq mülkiyyətçi-
lərinin müasir texnikalar, mineral gübrələr
və  suvarma suyu ilə təmin edilməsi, onlara
güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, eyni
zamanda dövlət tərəfindən ayrılmış yardımlar
aqrar sektorun kompleks inkişafına səbəb
olmuşdur. Həyata keçirilən ardıcıl və məq-
sədyönlü tədbirlərin nəticəsidir ki, kənd tə-
sərrüfatı bitkilərinin əkin strukturunda əhə-
miyyətli dəyişikliklər baş vermiş, istehsal
həcmi artmış, məhsuldarlıq yüksəlmişdir.
Artıq əhalinin əksər kənd təsərrüfatı  məh-
sullarına olan tələbatını yerli istehsal hesabına
ödəmək mümkündür.   

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunma-
sında taxılçılıq müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Bunun nəticəsidir ki, Naxçıvanda əkinçiliyin
vacib sahəsi olan dənli bitkilərin, xüsusilə
taxıl və qarğıdalının istehsal həcminin intensiv
metodlarla artırılmasına mühüm əhəmiyyət
verilir. Əkin sahələrində aparılmış müşahidələr
göstərir ki, bu il taxıl zəmilərində bol məhsul
yetişdirilmişdir. Məhsulun vaxtında və itkisiz
yığılması məqsədilə muxtar respublikada
taxıl biçini kampaniyasına hazırlıq işləri başa
çatdırılmışdır. 
    Bu il muxtar respublika üzrə 31 min 632
hektar sahədə taxıl biçini aparılacaqdır ki,
bunun da 22 min 268 hektarı buğda, 9 min
364 hektarı isə arpa əkinləridir. Muxtar res-
publika üzrə taxıl biçini üçün nəzərdə tutulmuş
108 kombayndan 16-da təmir işləri davam
etdirilir. Təmirdə olan kombaynların 1-i “Nax-
çıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə,
15-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur.
Hazırda taxıl biçininin optimal müddətdə

keyfiyyətlə başa çatdırılması üçün 92 taxılbiçən
kombayn, 125 lafet, 250 presvuran, 80 özü-
boşaldan avtomaşın saz vəziyyətə gətirilmişdir.
Taxıl biçinində iştirak edəcək kombaynların
22-si “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə, 70-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə
məxsus texnikalardır.
    Naxçıvan şəhərinin inzibati ərazisinə daxil
olan kəndlərdə 4 taxılbiçən kombayn möv-
cuddur ki, bunun da hamısı fiziki şəxslərdədir.
Şərur rayonundakı 20 taxılbiçən kombaynın
8-i “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin Şərur rayon bazasında, 12-si isə
hüquqi və fiziki şəxslərdədir. Babək rayo-
nundakı 37 taxılbiçən kombayndan 5-i “Nax-
çıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Babək rayon bazasında, 32-si isə fiziki şəxs-
lərdədir. Ordubad rayonunda 4 taxılbiçən
kombayn vardır. Kombaynlardan 1-i “Naxçıvan
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Or-
dubad rayon bazasına, 3-ü isə fiziki şəxslərə
məxsus texnikalardır. Culfa rayonunda mövcud
22 taxılbiçən kombayndan 4-ü “Naxçıvan

Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin Culfa rayon bazasında,
18-i isə fiziki şəxslərdədir. Kəngərli
rayonundakı 10 taxılbiçən kom-
bayndan 2-si  “Naxçıvan Aqroli-
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Kəngərli rayon bazasına, 8-i isə
fiziki şəxslərə məxsus texnikalar-
dır. Şahbuz rayonunda 3 taxılbiçən
kombayn mövcuddur ki, bunun
da 2-si “Naxçıvan Aqrolizinq”

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şahbuz rayon
bazasına, 1-i isə fiziki şəxsə məxsus texnikadır.
Sədərək rayonunda olan 6 taxılbiçən kom-
bayndan 1-i “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Sədərək rayon baza-
sına, 5-i isə fiziki şəxslərə məxsusdur. “Bərəkət
Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətində isə 5 taxılbiçən kombayn mövcuddur
ki, bunların da 2-nin biçində iştirak  etməsi
nəzərdə tutulur.
    Taxıl biçinində iştirak edəcək kombayn,
maşın və mexanizmlərin ahəngdar işləməsini
təmin etmək məqsədilə “Naxçıvan Aqrolizinq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən zəruri
ehtiyat hissələri alınıb gətirilmişdir. Bundan
başqa, Naxçıvan  şəhərindəki ehtiyat hissələ-
rinin satışı bazarı mağazalarında da lazım
olan hissələr mövcuddur.
    Taxıl zəmilərində yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarına riayət olunması ilə bağlı kom-
baynçılar arasında maarifləndirmə tədbirləri
aparılmış, bütün kombaynlar yanğınsöndürmə
balonları ilə təchiz edilmişdir. Yığılmış taxılın

“Bərəkət Buğda Məhsulları” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyəti tərəfindən tədarükü ilə
bağlı hazırlıq işləri başa çatdırılmışdır. İsteh-
salçılardan buğdanın hər kiloqramının 30, ar-
panın hər kiloqramının isə 25 qəpikdən qəbulu
nəzərdə tutulub.
    Artıq muxtar respublikada yaz əkinləri
başa çatdırılmışdır. Hazırda  əkin  sahələrində
aqrotexniki qaydada becərmə tədbirləri apa-
rılmaqla  yanaşı, tərəvəz, kartof  məhsullarının
toplanılması və ot  biçini davam etdirilir.
Bostan-tərəvəz əkini sahələrində zərərvericilərə
və alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirlərində
istifadə üçün muxtar respublikaya ümumi
miqdarı 509 kiloqram olan 4 adda bitki mü-
hafizə dərmanları (pestisid) gətirilmişdir. Gə-
tirilmiş preparatların 150 kiloqramı əkin sa-
hələrində aparılmış fitopatoloji və entomoloji
müşahidələrin nəticələri əsasında əvəzsiz
olaraq sahibkarlara verilmişdir. Bununla yanaşı,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə “Nax-
çıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
mərkəzi və rayon bazalarında kənd təsərrü-
fatının zərərvericilərinə qarşı istifadə olunan
dərman preparatlarının satışı təşkil olunmuşdur.
Muxtar respublikanın əkin sahələrində mütə-
xəssislər tərəfindən mütəmadi olaraq müşa-
hidələrin aparılması davam etdirilir. Müşahi-
dələr zamanı karantin obyektləri aşkar edilərsə,
onlara qarşı kimyəvi mübarizə tədbirlərinin
aparılması üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
anbarında kifayət qədər dərman preparatları
vardır. 
    Görülən tədbirlər bu il məhsulun itkisiz
yığılmasına imkan verəcəkdir. 

“Şərq qapısı”

Taxıl biçininə hazırlıq başa çatıb
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    Səyahətlər, müasir dillə desək,
turizm həm gəlir mənbəyi, həm də
insanların sülh və qarşılıqlı hörmət
şəraitində yaşamasının ən yaxşı va-
sitələrindən sayılır. Müasir dünyanın
iqtisadi və siyasi mənzərəsinə nəzər
yetirdikdə isə heç də bütün xalqların
bu hüquqdan istifadə etmək imka-
nının olmadığını görməkdəyik. Pla-
netdə yaşayan 7 milyarddan artıq
insanın yalnız 1 milyardının aktiv
səyahət edə bilməsi faktı da həmin
reallığı ortaya qoyur.
    Turizm səfərlərinə getmək imkanı
hər bir şəxsin təməl insan hüquqla-
rından biri kimi hələ 1948-ci ildə
qəbul olunmuş Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsində də öz
əksini tapıb. Belə ki, bu mühüm
beynəlxalq sənədin 13-cü maddəsində
hər bir insanın ölkəsi daxilində və
onun xaricində səyahət edib, yenidən
öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ olduğu
göstərilib. Hətta müqəddəs “Qura-
ni-Kərim”də də insanın yaşadığı
dünyanın gözəlliklərindən zövq al-
ması, onun sonsuzluğundan ibrət
dərsi götürməsi üçün səyahət etmə-
sinin əhəmiyyəti haqqında ayələr
vardır. Səyahət edənlərin öz yaşadığı
yerdən fərqli olaraq dünyanın başqa
yerlərini də gəzib dərk etməsi, öz
düşüncə tərzində daha humanitar və
ülvi duyğulara sahib olması bir ger-

çəklik kimi İslam dünyasının mü-
qəddəs kitabında göstərilib. Bəziləri,
sadəcə, islami turizm kimi müsəl-
manlar üçün zəruri olan Həcc səfər-
lərinə yollanmağı düşünsələr də,
“Qurani-Kərim” ayələrində dünyanın
digər yerlərinə də könüllü olaraq sə-
yahətlər edilməsi ifadə olunub. Sə-
yahətlərə müasir dövr prizmasından
yanaşdıqda görürük ki, doğrudan da,
insanlar nə qədər texnoloji imkanlar
əldə etsələr, bir o qədər mənəvi-hu-
manitar zənginliyə həssas olurlar.
Burada da turizmin rolu böyükdür.  
    Xalqımızın sahib olduğu milli
dəyərlər və müstəqil ölkəmizdə hə-
yata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf
siyasəti müasir turizmin bütün növ
və tiplərinin inkişafına şərait yaradıb.
Azərbaycan vətəndaşları öz gəlir
səviyyəsi və maraq dairəsinə görə
dünyanın istənilən məkanına səyahət
edə bildiyi kimi, eyni zamanda res-
publikamız da dünyanın hər hansı
bir ölkəsindən gələn turistlər üçün
açıqdır. Xalqının mədəniyyəti, to-
lerantlığı, qonaqlara qarşı həssaslığı
və buradakı gülərüz, peşəkar xidməti
ilə Azərbaycan dünya turistlərinin
sevimli destinasiyasına çevrilib. Üzü-
müzə gələn 2018-ci ildə İslam mə-
dəniyyətinin paytaxtı olacaq Nax-

çıvan isə inkişaf edən Azərbaycanın
bir parçası kimi artıq səyahətsevər-
lərin nəzər-diqqətindədir. Hər il yüz
minlərlə turistin səfər etdiyi bu tor-
pağın dərinliklərindəki sirli ecazkar -
lıqlar o qədərdir ki, onu görmək və
yaxından hiss etmək arzusu nə qədər
uzaqlardan olsa da, insanı özünə
cəlb edir. Naxçıvana gələn turistlər
heç də təkcə buradakı təbii mineral
və qeyri-mineral sərvətləri görüb
təəccüblənmirlər. Burada yaşayan
insanların sakit, firavan və xoşbəxt
həyatı, əslində, ən böyük təəssürat
mənbəyidir. Planetimizdə, xüsusən
yaxın coğrafiyamızda baş verən
müxtəlif münaqişələr, çalxantılar və
böhranların yaratdığı gərginlikdən

kənarda yaşayan ölkəmizdə və xü-
susən də çox həssas bir regionda
yerləşən muxtar respublikamızdakı
sabit həyat və insanların on illər
sonrasına hesablanmış quruculuq
əzmi bu baxımdan diyarımıza gələn
səyyahlar üçün çox maraqlı tanıtım
predmetidir. 
     Naxçıvana əcnəbi turistlər, xüsusən
müsəlman ölkələrindən çox sayda
turistlər gəlir. Naxçıvanla qısa tanış-
lıqdan sonra öz vətənlərinə qayıdan
səyyahların bu qədim diyar haqqında
danışa biləcəyi çox şeylər vardır. Bə-
zən özümüz üçün çox adi görünsə
də, turistlər öz ölkələrinə qayıtdıqda
səhər hər şeydən arxayın işinə tələsən,
axşam isə zənbili dolu evinə qayıdan

naxçıvanlılardan danışırlarsa, bax bu,
ən dərin səyyah təəssüratıdır. Avropanı
gəzib dolaşmış turistlər Naxçıvanla
tanış olub buradakı təmizliyi gör-
dükdə, görəsən, nə düşünürlər? Qoy
bu haqda onlar özləri danışsınlar.
Amma xaricə səyahət etmiş bizim
hər hansı bir naxçıvanlı yaxşı bilir
ki, yurdumuzun havasının, suyunun
təmizliyi qədər, buraya səyahət edən
turistlərə qarşı dürüst xidmətlər də
dünyanın əksər yerində yoxdur. 
    Naxçıvan yerləşdiyi coğrafi möv-
qeyinə görə sərt kontinental iqlimə
malikdir. Ancaq burada son iyirmi
il ərzində böyük əzmkarlıqla yaşıl-
lıqlar salınıb, blokada vəziyyətində
yaşamasına baxmayaraq, hərtərəfli
inkişaf təmin edilib. Mübaliğəsiz
deyə bilərik ki, bundan sonra da
həyata keçiriləcək tədbirlər və digər
qabaqcıl təşəbbüslər sayəsində mux-
tar respublikamız bütün dünyada
yüksək sürətlə inkişaf edən, bey-
nəlxalq tədbirlərin keçirilməsində
böyük təcrübəyə malik olan bir diyar
kimi, Azərbaycan xalqının böyük
mədəniyyətinin ən qədim dövrlərdən
bəri yaşadıldığı və zaman keçdikcə
daha da zənginləşdirilərək dünya
mədəniyyət xəzinəsinə bənzərsiz bir
töhfə verən gözəl bir məkan kimi
tanınacaqdır.  

                          - Əli CABBAROV

İslam dünyasının səyahət mərkəzi –

Naxçıvan

    Ulu öndər öz dövlətçilik fəaliy-
yətində həmişə belə bir ideyanı aşı-
lamağa çalışmışdır ki, millətin tarixi
inkişafının keyfiyyəti xalqın siyasi
iradəsindən və dövlət başçısının in-
sani keyfiyyətlərindən asılıdır. O,
müdrik tarixi şəxsiyyət kimi tarixi
keçmişi düzgün qiymətləndirdiyin-
dən, öz dövrünün həqiqətləri ilə
keçmişin dialektikasını aydın dərk
etdiyindən sosializm sisteminin məh-
vini irəlicədən görmüş və özünün
Azərbaycana ilk rəhbərliyi dövründə
bütün fəaliyyətini gələcək müstəqil
Azərbaycanın möhkəm bünövrəsinin
hazırlanmasına həsr etmişdir.
    Heç də təsadüf sayılmamalıdır
ki, ulu öndər özünün siyasət fəlsə-
fəsinin mühüm tərkib hissəsi olaraq
milli müstəqilliyi möhkəmləndirmək
və inkişaf etdirmək strategiyasını
zamanın buna ehtiyac duyduğu bir
məqamda işləyib hazırlamış və bu
strategiyanın siyasi təşkilatı olaraq
1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Par-
tiyasını yaratmışdır. Başqa sözlə,
tarixin Azərbaycana XX əsrin son-
larında yenidən öz dövlət müstəqil-
liyini bərpa etmək şansını verməsi
məqamında Yeni Azərbaycan Parti-
yasının ümummilli liderin rəhbərliyi
altında sürətli təşkilatlanması və
fəaliyyəti məhz ulu öndər Heydər
Əliyevin azadlıq və müstəqillik kon-
sepsiyasının icrası üçün zəruri bü-
növrə tədbirlərindən idi. Partiyanın
qurucusu onun fəaliyyətini bəri baş-
dan aksiom formulla ifadə etmiş,
bütövlükdə, xalqın aparıcı siyasi
gücü nün toplaşdığı bir siyasi təşki-
latın məfkurəsini konkret müəyyən-
ləşdirmişdi: “Yeni Azərbaycan Par-
tiyasına xidmət etmək Vətənə, mil-
lətə, müstəqil Azərbaycan dövlətinə
xidmət etmək deməkdir”.
     Məlumdur ki, tam müstəqilliyə
nail olmaq, onu inkişaf etdirmək xal-
qın liderindən çox mühüm tarixi mə-
suliyyət tələb edir. Ümummilli lider
Heydər Əliyev həyata keçirdiyi milli
inkişaf strategiyası ilə bu tarixi mis-
siyanı ləyaqətlə yerinə yetirdi. Parti-
yanın yaradılması təklifi ilə müraciət
edən “91-lər”ə cavabında ulu öndər
müstəqil Azərbaycan dövlətini ya-

şatmaq üçün qarşıda yaxın perspek-
tivdə həllivacib məsələlər kimi duran
ümummilli vəzifələri irəli sürürdüsə,
partiyamızın proqram prinsiplərini
O, əbədi müstəqil Azərbaycanın siyasi
dövlətçilik nəzəriyyəsi kimi işləyib
hazırlamışdı. Bu mənada, 2017-ci
ildə 25-ci yubiley ildönümünü qeyd
edəcəyimiz Yeni Azərbaycan Parti-
yasını gücləndirən ən mühüm amil-
lərdən biri də partiyanın təməl prin-
sipləri olan müstəqil dövlətçilik, qa-
nunçuluq, Azərbaycançılıq, vətənçilik,
varislik, yaradıcı təkamül, konstruktiv
əməkdaşlıq, vətəndaş həmrəyliyi və
sosial ədalətdir. Bu cür zəruri nəzəri
ideyaların tərbiyəvi rolunu artırmaq
məqsədilə dahi şəxsiyyət Heydər
 Əliyev həmişə belə bir konsepsiyadan
çıxış edib ki, hər bir siyasətin uğurlu
əsasları insanın öz təbiətindədir. Ulu
öndər, eyni zamanda öz şəxsiyyəti
ilə, fəaliyyəti ilə bu insan təbiətinin
fenomenal nümunəsini də yaradıb.
Həmin ideoloji prinsiplər gəlişi gözəl
sözlər deyil, bütövlükdə, Azərbaycan
cəmiyyətinin siyasi mühiti üçün, döv-
lətçilik ideologiyasının vahid məhək
daşına çevrilməsi üçün aktuallığı za-
man keçdikcə daha da artacaq böyük
konsepsiyanın tezisləridir. Ulu öndər
partiya və onun proqram prinsipləri
haqqında deyirdi: “Bu partiya haki-
miyyət uğrunda mübarizə aparan
partiya kimi yaranmadı. Biz parti-
yanın nizamnaməsində yazdıq ki,
partiya Azərbaycanın bu ağır döv-
ründə, ölkəmizin ictimai-siyasi hə-
yatında iştirak etmək və Azərbaycanı
bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün
yaranır. Bizim partiya xalqı birləş-
dirmək, ölkənin problemlərinin həll
olunmasında iştirak etmək məqsə-
dilə yaranıb. Mən məmnunam ki,
1992-ci ildə çox ağır şəraitdə Nax-
çıvanda bizim yazdığımız və qəbul
etdiyimiz proqram bu gün də öz
aktuallığını saxlayır”.
    Məhz bu fundamental prinsipləri
öz siyasi və dövlətçilik fəaliyyətində

ehtiva edən ulu öndər Heydər Əliyev
özünün siyasi hakimiyyət fəlsəfə-
sində demokratiya institutunun for-
malaşmasına xüsusi yer ayırmış, de-
mokratiya anlayışını dövlətin ictimai
hakimiyyət forması kimi işləyib hazır -
lamışdır. Ümummilli lider   demişdir:
“Demokratiya daim inki  şafda, daim
hərəkətdə olan bir prosesdir. Bu,
bir mərhələdən o birisinə qədər
təkmilləşmə yolu ilə getməlidir…
Bu təkmilləşmə təkamül yolu ilə
olmalıdır. Çünki hər şeyə tezliklə
nail olmaq çətindir”. 
    Bu baxımdan beynəlxalq müna-
sibətlərin xarakterinin sürətlə də-
yişməsi zəminində xaricdən ixrac
olunan demokratiya anlayışını qə-
tiyyətlə rədd edən ulu öndərin de-
mokratiya nəzəriyyəsinin başlıca
mahiyyəti vətəndaşların cəmiyyətin
və dövlətin məsul işlərində geniş
iştirakının təmin edilməsidir. Ümum-
milli lider hesab edirdi ki, bundan
ötrü insanların təşəbbüskarlığına,
hakimiyyəti təmsil edən orqanların
fəaliyyətinə, onların xalqla əlaqəsinin
möhkəmləndirilməsinə geniş şərait
yaratmaq lazımdır. Demokratikləş-
dirmə prosesi, ilk növbədə, milli in-
kişaf faktoru, qanunçuluğu və hü-
ququ möhkəmləndirmək, seçki sis-
temini təkmilləşdirmək, vətəndaşların
azad fəaliyyətini təmin etməkdir.
Göründüyü kimi, hakimiyyət və
idarə etmə demokratikləşmə prosesinin
nüvəsini təşkil edir. Ona görə də
özünün hakimiyyət fəlsəfəsində dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyev dövlətçiliyin
rasional idarə olunması probleminin
həllinə üstünlük vermişdir. 
     Xalqımızın və müstəqil dövlətçi-
liyimizin ən ağır günlərində ulu öndəri
yalnız tarixi keçmişimiz deyil, həm
də dövlətçilik ənənələrimiz dərindən
düşündürmüşdür. Təsadüfi deyildir
ki, O, müstəqil Azərbaycana rəhbərlik
etməyə başladıqdan sonra dövlət ida-
rəçiliyində özünün müdrik mövqeyini
ortaya qoymuşdur. Hakimiyyətlə bağlı

görüşlərində ulu öndər belə bir mü-
hüm metodoloji prinsipdən çıxış
edirdi ki, hakimiyyət institutu sosial -
siyasi sistemin optimal fəaliyyəti
üçün vətəndaşların davranışı hüquqi
normalara, bəşəri dəyərlərə uyğun
gəlməli və bunlar bacarıqla əlaqə-
ləndirilməlidir. O, müstəqilliyin ilk
günlərində Azərbaycan xalqının mə-
nəvi-əxlaqi hüquqlarını nəinki qoru-
mayan, hətta onları pozan iqtidarın
səriştəsizliyini çox narahatlıqla, ürək -

ağrısı ilə qarşılamışdı. Ümummilli
lider özünün zəngin dövlətçilik təc-
rübəsindən bilirdi ki, hakimiyyət mə-
sələsində insanın və cəmiyyətin mə-
nafelərinin reallaşdırılmasına optimal
şərait yaratmaq lazımdır.
    Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyət fəlsəfəsinə görə siyasətdə
obyektiv imkanı gerçəkliyə çevirmək
məqsədi ilə cəmiyyətin sosial re-
surslarından bacarıqla istifadə edərək
cəmiyyətin, sosial institutların, fərd-
lərin optimal fəaliyyətini təmin edən
faktoru əsas qanun kimi təsnif etmək
olar. Ulu öndər özünün idarəetmə
fəlsəfəsinin əsas funksiyasından çıxış
edərək milli liderin siyasi fəaliyyət
konsepsiyasını işləyib hazırlamışdır.
Bu nəzəriyyənin potensial imkanları
çərçivəsində lider öz fəaliyyətini ic-
timai həyatın müxtəlif sahələri ara-
sında, yəni cəmiyyətin ümumi mə-
nafeləri ilə vətəndaşların maraqları
arasında, beynəlxalq mühitlə milli
siyasi mənafe arasında tarazlığı təmin
etməyə yönəldir. Bu baxımdan ulu
öndərin “Yönümüz Şərqə olsa da,
yolumuz Qərbədir” devizi daha çox
Şərq ölkəsi kimi Azərbaycanın qa-
zandığı zəngin milli dəyərlərlə sin-
tezdə Qərbin qabaqcıl elmi, siyasi,
sosial-iqtisadi və texnoloji yenilik-
lərini əxz və dövlət həyatında tətbiq
etmək məqsədinə xidmət edirdi.
    Ulu önədər Heydər Əliyevin elmi
cəhətdən inandırıcı şəkildə yaratdığı,
əsaslandırdığı hakimiyyət fəlsəfəsi
liderə siyasi hakimiyyət strukturla-
rında nöqsan buraxmağa, səhv et-
məyə imkan vermir. Dahi rəhbərin
fəaliyyətinin idraki əhəmiyyəti bun-

dadır ki, O, yüksək intellektual dü-
şüncəyə malik milli lider olaraq nə-
inki ümumi inkişaf tendensiyalarını,
həmçinin mövcud tarixi məqamda
onların meydana gələ bilmə ehti-
malını belə, nəzərə alırdı. Ulu öndər
Heydər Əliyevin dünya siyasətində
tanınmış lider kimi müvəffəqiyyət-
lərinin tərkib hissələrindən biri də
budur ki, O, özünün fəaliyyətində
cəmiyyətin intellektual qüvvələrinə
söykənir, əsl milli ziyalı sözünə və
fikrinə diqqətlə və hörmətlə yanaşır,
özünün qurduğu nəhəng siyasi təş-
kilatda – Yeni Azərbaycan Partiya-
sında cəmiyyətin bütün təbəqələrinin
geniş təmsilçiliyinə böyük əhəmiyyət
verirdi. Görkəmli dövlət xadiminin
liderlik fəaliyyətinin çox önəmli cə-
hətlərindən biri də hadisələrin məq-
sədinə çatması üçün əsas vəsiləni
məharətlə sezməsi, onu yaradıcılıqla
həyata keçirməsi idi. Başqa sözlə,
ümummilli liderin siyasi fəlsəfəsi
liderdə öz fəaliyyətində məqsədi
düzgün müəyyənləşdirmək təfək-
kürünü və ona nail olmağın nəzəri
bacarığını birlikdə əxz edir.
    Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyət fəlsəfəsinin obyektiv
elmi və siyasi prinsipləri Azərbay-
canın bugünkü və gələcək müstə-
qilliyinin möhkəm əsaslarının yara-
dılmasında mükəmməl ideoloji zəmin
rolunu oynamışdır. Bu gün Azər-
baycanda müdrik dövlət xadimi, bö-
yük strateq, görkəmli dövlət başçısı
və siyasətçi dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin siyasi kursu uğurla davam
etdirilir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev müstəqil
dövlətçiliyimiz üçün ulu öndər və
partiya tandeminin əbədiyaşarlığını
özünəməxsus şəkildə belə ifadə et-
mişdir: “Heydər Əliyev və Yeni Azər-
baycan Partiyası bizim siyasi xətti-
mizdir. Heydər Əliyev Yeni Azər-
baycan Partiyasının, müstəqil Azər-
baycan dövlətinin qurucusudur”.
    Bu gün dövlət başçımız Yeni
Azərbaycan Partiyasının proqram
prinsiplərini dönmədən həyata ke-
çirməklə, həm müstəqil dövlətçili-
yimizi XXI əsrin yeni siyasi tələb-
lərinə adekvat inkişaf etdirir, həm
də müasir siyasi tariximizin yaradıcısı
kimi partiyamızın cəmiyyətdəki ro-
lunun daha da artmasını təmin edir. 

    Bəşəriyyətin müasir dövr siyasi və dövlət idarəçiliyi təcrübəsi göstərir
ki, gənc demokratiyaların söykəndiyi mühüm ideoloji dayaqlardan biri
hakimiyyət fəlsəfəsidir. Bu həqiqəti bizim üçün Azərbaycanın müstəqilliyini
və demokratiyasını tarixi fəlakətdən xilas etmiş ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi fəlsəfəsi daha bariz şəkildə sübut etmişdir. Ümummilli liderin haki-
miyyət fəlsəfəsinin maddi-mənəvi resursunu Azərbaycan xalqının tarixən
formalaşmış azadlıq idealı və müstəqilliyini qorumaq əzmi təşkil edir.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiyyət fəlsəfəsi və psixologiyası
barədə fikir, ideya və müddəaları konseptual şəkildə xalqımızın tarixi
nikbinlik ideologiyasından bəhrələnmişdir. Onun Azərbaycana  rəhbərliyinin
birinci mərhələsini əhatə edən 1969-1982-ci illər dövrü də məhz mübarizlik
prinspi ilə xarakterizə olunur.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi fəlsəfəsində 
Yeni Azərbaycan Partiyası

    Məhz bu tarixi missiyanı uğurla yerinə yetirməsinin nəticəsidir ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov partiyanın
fəaliyyətini müstəqil dövlət quruculuğu kontekstində dəyərləndirərək
demişdir: “Müasir, müstəqil Azərbaycan və ümumxalq hərəkatına
çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası ulu öndərimizin özündən sonra
 xalqımıza ən böyük töhfəsi və əmanətidir”.

Elman CƏFƏRLİ
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatının sədri,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycanın özü qədər əbədi
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    AMEA Naxçıvan Bölməsində
Türkiyənin tanınmış dilçi-alimi,
professor Ahmed Bican Ercilasunla
görüş keçirilib.
    Görüşdə bölmənin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev çıxış edərək Ahmed
Bican Ercilasunun Türk dünyasının
tanınmış dilçi-alimlərindən biri ol-
duğunu deyib. Qeyd edib ki, alim
uzun illər ərzində türk dili və ədə-
biyyatına işıq tutan dəyərli elmi
əsərlər ortaya qoyub.
    Türkiyəli professor “Oğuzna-
mə”nin tarixi ilə bağlı aparılan araş-
dırmalardan danışıb. O, “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanındakı boyların
“Oğuznamə”nin bir parçası oldu-
ğunu söyləyib.
    Sonra professor bölmə əmək-
daşlarının suallarını cavablandırıb.
    Akademik İsmayıl Hacıyev tədbir
çərçivəsində “Naxçıvan tarixi”, Azər-
baycan və ingilis dillərində “Naxçı-
van Abidələri Ensiklopediyası” və
bölmə haqqında kitabları türkiyəli
qonağa hədiyyə verib. 
    A.B.Ercilasun isə “Türk Kağan-
lığı və Türk Bengü Taşlar” kitabını
bölmənin rəhbərinə təqdim edib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
İnformasiya şöbəsi

Tanınmış dilçi-alim  AMEA 
Naxçıvan Bölməsində olub

T əhsil insanların fikir və
düşüncələrinin, həyata ba-

xışlarının formalaşmasında, də-
yişməsində müstəsna rol oynayan
mühüm sahədir. Hər bir ölkənin,
cəmiyyətin inkişafında təhsilin rolu
böyükdür. Bu gün özünün inkişaf
dövrünü yaşayan ölkəmizdə əsas
strateji vəzifə sosial-iqtisadi inki-
şafın təmin olunması və əhalinin
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsin-
dən ibarətdir. Dinamik inkişafın
davam etdirilməsində, müasir və
güclü iqtisadiyyatın qurulmasında
insan kapitalı ən mühüm vasitə
olub ölkənin təhsil sisteminin baş-
lıca vəzifəsini təşkil edir. 
    Ölkəmizdə təhsilin inkişafında
misilsiz xidmətləri olan ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev xalqın hər-
tərəfli tərəqqisində təhsilin xüsusi
rolunu yüksək qiymətləndirərək de-
mişdir: “Hər bir dövlət əgər istəyirsə
ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin
etsin, öz millətinin elmini, mədə-
niyyətini dünya standartlarına çat-
dırsın, o mütləq, hər şeydən çox
təhsilə fikir verməlidir, təhsilin in-
kişafına səy göstərməlidir, təhsil
üçün bütün imkanları yaratmalıdır”. 
    Dahi şəxsiyyətin dəyərli ideyaları
bu sahədə islahatların əsas istiqa-
mətlərini müəyyənləşdirmiş, təhsil
sisteminin inkişaf proqramına çev-
rilmişdir. Ümummilli liderimizin
təhsil sahəsində müəyyənləşdirdiyi
strateji xətt muxtar respublikamızda
da uğurla davam etdirilir, gənc nəs-
lin hərtərəfli təhsil alması, peşə sa-
hibi olması və vətənpərvər ruh da
böyüməsi üçün ardıcıl tədbirlər
 görülür.
    Təhsilin ilk pillələri sayılan mək-
təbəqədər təhsil müəssisələrinin,
ümumtəhsil məktəblərinin müasir
tələblər səviyyəsində qurulması,
maddi-texniki bazasının gücləndi-
rilməsi istiqamətində 1995-2016-cı
illər ərzində muxtar respublikada,
ümumilikdə, 20 uşaq bağçası, 72
min 864 şagird yerlik 187 ümum-
təhsil məktəbi tikilərək və ya yeni-
dən qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Yeni təhsil müəssisələri müasir
istilik sistemi, tədris sinifləri, idman
zalları, zəngin kitabxana fondu və
digər avadanlıqlarla təchiz olun-
muşdur. Təhsil müəssisələrində şa-

girdlər pulsuz dərsliklərlə təmin
edilmiş, pedaqoji kadr hazırlığı diq-
qətdə saxlanılmışdır.
    Muxtar respublikada təhsilin sə-
viyyəsinin daha da yüksəldilməsi,
texniki fənlər üzrə şagirdlərin istedad
və bacarıqlarının aşkara çıxarılması
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il
14 aprel tarixli Sərəncamı ilə Şərur
Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü
Lisey yaradılmışdır. 
    Sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların sosial müdafiəsi və reabi-
litasiyası üzrə də ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
müvafiq sərəncamları ilə təsdiq olun-
muş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə
cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nın və
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsili
və reabilitasiyası üzrə Dövlət Pro -
qramı”nın icrası bu kateqoriyadan
olan uşaqların təhsilə cəlbinin da-
vamlılığını təmin etmiş, layiqli və-
təndaş kimi cəmiyyətə inteqrasiyası
üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 
    Təhsilin inkişafında zərurətə çev-
rilən informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarından səmərəli istifadə
məqsədilə təhsil ocaqları müasir
kompüter dəstləri, elektron lövhələr
və digər texnoloji avadanlıqlarla
təmin edilir. Muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərində 1 yanvar
2017-ci il tarixə 600-dən çox elek-
tron lövhə, 4001 dəst kompüter qu-

raşdırılmış, hər 12 şagird bir dəst
kompüterlə təmin olunmuşdur.
Ümumtəhsil məktəblərində istifadə -
də olan kompüterlərin 87 faizi in-
ternetə qoşulmuşdur. 
    Muxtar respublikada elektron təh-
silin tətbiqinin genişləndirilməsi,
təhsil müəssisələrində virtual tədris
mühitinin formalaşdırılması, tədrisin
əyaniliyinin və səmərəliliyinin daha
da artırılması məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2014-cü il 20 iyun tarixli
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
təhsil müəssisələrində elektron təh-
silin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər

haqqında” Sərən-
camı bu sahənin
inkişafına geniş
imkanlar yarat-
mış, Azərbaycan
tarixi və mədə-
niyyəti ilə bağlı
fənlərin tədrisi prosesində muzeylərlə
təhsil müəssisələri arasında interaktiv
əlaqələr yaradılmışdır.
    Muxtar respublikada təhsilə gös-
tərilən dövlət qayğısı öz bəhrəsini
vermiş, tədrisin keyfiyyəti yüksəl-
mişdir. Əgər 1995-1996-cı tədris
ilində ümumtəhsil məktəblərini bi-

tirmiş məzunlardan 1301 nəfəri ali
təhsil müəssisələrinə qəbul üçün sə-
nəd vermiş və onlardan 401 nəfəri
müxtəlif ali təhsil ocaqlarına daxil
olmuşdursa, 2015-2016-cı tədris
ilində ümumtəhsil məktəblərini bi-
tirmiş məzunlardan 2469 nəfəri ali
məktəblərə sənəd vermiş, 1538-i

tələbə adını qa-
zanmışdır. Heydər
Əliyev adına Hər-
bi Liseyin məzun-
larından 199-u ölkə -
nin müxtəlif ali
hərbi məktəblərinə

qəbul olmuşdur. 
    2015-2016-cı tədris ilində muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəbi
məzunlarından 500-700 arası bal
toplayanların sayı 338 nəfər təşkil
etmişdir. Müqayisə üçün 1995-
1996-cı tədris ilində 500-700 arası
bal toplayanların sayı cəmi 5 nəfər

olmuşdur. 
    Muxtar respublikada 500-700
intervalında bal toplamış məzunlarla
görüşdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri demişdir:
“Təhsil sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər keyfiyyət əmsalının artımı
ilə yadda qalır. Bu tədbirlərin, çə-
kilən zəhmətin bir məqsədi var: o
da ölkənin və xalqın sabahına ca-
vabdeh olan bilikli və savadlı gənc -
lər yetişdirməkdir”.
    Təhsil sahəsində həyata keçirilən
genişmiqyaslı tədbirlər cari ilin ötən
dövrü ərzində də davam etdirilmiş,
Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsə-
bəsində uşaq bağçası binasının, Şə-
rur şəhərində 1020 şagird yerlik
2 nömrəli, Naxçıvan şəhərinin Tum-
bul kəndində 376 şagird yerlik 13 nöm -
rəli, Şərur rayonunun Çəmənli kən-
dində 380 şagird yerlik, Şahbuz ra-
yonunun Kolanı kəndində 360 şagird
yerlik olmaqla, ümumilikdə, 2136
şagird yerlik dörd tam orta məktəb

binasının tikintisi başa çatdırılmışdır.
Naxçıvan şəhərinin Qaraxanbəyli,
Şərur rayonunun Ərəbyengicə, Or-
dubad rayonunun Üstüpü, Culfa ra-
yonunun Dizə kəndlərində məktəb
binalarının tikintisi, Şərur rayonunun
Ələkli və Qarahəsənli, Babək ra-
yonunun Payız və Gərməçataq kənd -
lərində məktəb binalarının yenidən
qurulması hazırda davam etdirilir.
    Bu gün bir-birinin ardınca isti-
fadəyə verilən maddi-texniki bazaya
malik müasir təhsil ocaqları təh -
silin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə,
yüksək ixtisaslı kadr potensialının
artırılmasına, ən əsası, muxtar res-
publikamızın dinamik inkişafına
yeni üfüqlər açmaqdadır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Dövlət Statistika Komitəsinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada ümumtəhsil məktəblərinin 
maddi-texniki bazası gücləndirilməkdədir

    İyunun 13-də Cəlil Məmməd-
quluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında ilk nax-
çıvanlı bəstəkar Məmməd Nəsir-
bəyovun 120 illik yubileyi qeyd
olunub.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri Natəvan
Qədimova tədbirdə çıxış edərək bil-
dirib ki, dahi bəstəkar Üzeyir Hacı-
bəylinin ilk tələbələrindən biri olan
naxçıvanlı bəstəkar, musiqişünas,
ictimai xadim Məmməd Nəsirbəyov
XX əsrin birinci yarısından başla-
yaraq Azərbaycan musiqi tarixinə
layiqli töhfələr verib. Qeyd olunub
ki, Məmməd Həsən oğlu Nəsirbəyov
1897-ci il iyunun 6-da qədim mə-
dəniyyətə və tarixə malik Naxçıvan
şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya
göz açıb. Məmmədin musiqi qabi-
liyyəti uşaqlıq illərindən özünü bü-
ruzə verir. 1914-cü ilədək ailəsi ilə
birlikdə Naxçıvanda yaşayarkən
Məmməd məktəbin xor kollektivinə
cəlb olunur. Məlahətli səsi olduğun-
dan konsertlərdə solo ifaçısı kimi

çıxışlar edir. 1914-cü ilin sonunda
Nəsirbəyovlar ailəsi Bakıya köçür.
1923-cü ildə Üzeyir bəyin təşəbbüsü
ilə açılan musiqi məktəbinə daxil
olan Məmməd Nəsirbəyov 1927-ci
ildə Bakı Musiqi Texnikumunda təh-
silini davam etdirir. 1932-ci ildə
Pyotr İliç Çaykovski adına Moskva
Konservatoriyasında kompozisiya
və polifoniyadan dərs alır. Bir il
sonra Bakıya qayıdır və Bakı Kon-
servatoriyasında təhsilini davam et-
dirir, 1940-cı ildə o, Bakı Konser-
vatoriyasının Bəstəkarlıq fakültəsini
müvəffəqiyyətlə bitirir.
    Məmməd Nəsirbəyovun bəstə-
karlıq yaradıcılığı müxtəlif janrlarda
yaratdığı maraqlı əsərlərlə zəngindir.
Bəstəkarın simfonik orkestr üçün
yazdığı “Süita”, Azərbaycan Xalq
Çalğı Alətləri Orkestri üçün “Şənlik”
süitası, “Naxçıvan” rəqs süitası, “Ni-
zami” süitası, simli kvartet üçün
“Süita”, solist, qarışıq xor və forte-
piano üçün “Kantata”, müxtəlif şa-
irlərimizin sözlərinə bəstələdiyi mah-
nı və romanslar, eləcə də fortepiano

üçün “Fantaziya”, “Ekspromt”, “Qay-
tağı”, skripka üçün “Variasiyalar”,
müxtəlif alətlər üçün bəstələdiyi
əsərlər onun zəngin yaradıcılığından
xəbər verir.
    Vurğulanıb ki, Məmməd Nəsir-
bəyov yeni nəsil musiqiçilərin ye-
tişdirilməsinə, təhsilinə diqqətlə ya-
naşaraq, ömrünün sonrakı illərini
pedaqoji fəaliyyətə həsr edib. O,
Bakıda bir neçə uşaq musiqi mək-
təbinin yaradılmasının təşəbbüskarı
və fəal iştirakçısı olub, “Musiqi nə-
zəriyyəsi” fənnini tədris edib, “Mu-
siqi təlimi” dərsliyini yazıb.
    Nazir bildirib ki, ilk naxçıvanlı
bəstəkar Məmməd Nəsirbəyovun
zəngin yaradıcılığı gələcəkdə daha
dərindən araşdırılacaq və gənc nə-
sillərə zəngin mədəni irs kimi öy-
rədiləcək və tanıdılacaqdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Əməkdar
incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov
“Məmməd Nəsirbəyov – ilk naxçı-
vanlı bəstəkar” mövzusunda çıxı-
şında deyib ki, bəstəkarın yaradıcılığı

ilə tanış olduqda onun özünəməxsus
lad, intonasiya, ritm xüsusiyyətlərini
aydın duymaq olur. Məmməd Nəsir -
bəyovun musiqi əsərləri ilə bərabər,
musiqi nəzəriyyəsi ilə bağlı dərslikləri
həm də onun təcrübəli pedaqoq ol-
duğunu göstərən cəhətlərdən biri
kimi diqqəti cəlb edir.
    Azərbaycan Respublikasının
Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli, pro-
fessor Tofiq Bakıxanov Məmməd
Nəsirbəyov haqqında xatirələrindən
danışıb. Qeyd edib ki, bu gözəl in-
san və bəstəkarı 1940-cı ildən ta-
nıyırdım. Onun musiqi əsərləri,
xalq çalğı alətləri üçün, orkestr,
kamera və vokal musiqisi bu gün
də təravətini itirməyib. Tofiq Bakı -
xanov qeyd edib ki, belə tədbirlərin
keçirilməsi Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında mədəniyyət və incə-
sənətə göstərilən diqqət və qayğının
ifadəsidir.
    Tədbirin bədii hissəsində Naxçı-
van Dövlət Filarmoniyasının Kamera
Orkestrinin ifasında böyük bəstəka-
rımız Ü.Hacıbəylinin, Q.Qarayevin,
F.Əmirovun əsərləri səsləndirilib. 
    Orkestr görkəmli bəstəkar Tofiq
Bakıxanovun Məmməd Nəsirbəy -
ovun xatirəsinə həsr olunmuş
“Skripka və kamera orkestri üçün
pyes”ini ifa edib.
    Konsertdə Məmməd Nəsirbəy -
ovun “Ey gül” romansı, “Mən neft-
çiyəm”, “Hardasan”, “Ana” mah-
nıları ifa olunub, skripka və forte-
piano üçün yazdığı prelyüd və fan-
taziyalar da səslənib. Konsert Məm-
məd Nəsirbəyovun “Naxçıvan” rəqs
süitası ilə başa çatıb.

Əli RZAYEV

İlk naxçıvanlı bəstəkar Məmməd Nəsirbəyovun 
120 illik yubileyi qeyd edilib
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    Yamyaşıl dağların sinəsi, dərələrin və tə-
pələrin arası ilə üzü Qanlıgöl yaylağına tərəf
qıvrılan yolun kəskin uçurumlardan keçən
döngələrinə çatanda maşındakılar hiss etdir-
məsələr də, daxilən keçirdikləri həyəcan və
qorxu hissi üzlərindən oxunurdu.
    Uşaqlıq xatirələrim yolboyu hər döngədən,
yoxuşdan “boylanıb” məni səsləyir, yenidən
o illərə qayıdırdım. Vaxtilə kərənti çəkməyimiz,
atla, ulaqla şələ-şələ ot daşımağımız, buz bu-
laqlardan qan-tər içində birnəfəsə doyunca
su içdiyimiz günlər kino lenti kimi gözlərimin
qarşısından keçirdi. Sanki dünən idi...

    İllər ötdükcə çoxalıb artmış, təbiətin sığalı
ilə qol-qanad açmış həmərsin, yemişan, iydə
və zirinc kollarının rəngbərəng çiçəklərinin
yaratdığı mənzərə sanki ana təbiətin hana
qurub yamaclarda toxuduğu min rəngli xalıya
bənzəyirdi. Dörd bir tərəfi yaşıllıqlara qərq
olmuş dağ yolunda irəlilədikcə adam boyu
uzanmış qantəpərin, qayaların dibində ağaran
limonlu kəklikotunun, dərələrə sığınan bal-
dırğanın, səhləbin, çobanyastığının, dazotunun,
solmazçiçəyin, yarpızın və adını bilmədiyim
min bir dərdin davası otların ətrini duymaq,
bəzən də kolun dibindən hürküb qaçan dovşanı,
xınalı kəkliyi, uzaqdan zar-zor seçilən qaban
sürülərini, dağ ayılarını görmək təbiətin gö-
zəllikləri, zənginlikləri qarşısında heyranlı-
ğımızı və vurğunluğumuzu daha da artırırdı.
    Qanlıgöl dəniz səviyyəsindən 3 min metr
yüksəklikdə, Keçəldağın ətəyində yerləşir.
Şahbuzun saf və buz kimi bulaq sularından
qidalanan göl rəngini də elə təbiətin yaşıl do-
nundan biçib. Göldən başlayan eyniadlı çay
bu yerlərin ruzi-bərəkət rəmzi hesab olunur,
kənd adamları bu dağların döşündəki, çə-
mənliklərdəki əkin sahələrini bu çayın suyu
ilə suvarırlar.  
     İlk dəfə Qanlıgöl yaylağında ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərində olmuşdum. Babam yaylağa
köçmüşdü və mən qardaşım Kənanla böyük
həvəslə yaylağa gəlmişdim. Bir gecə burada
qaldıq. Lakin səhər olan kimi ikimiz də birtəhər
yolunu tapıb kəndə qaçdıq. O vaxtlardan yaylaq
sözün eşidən kimi təsəvvürümdə çətin, təhlükəli,
qorxulu dağ həyatı canlanırdı. Həmin illərdə
oba sakinlərinin yaylaqda qalması, təsərrüfatla
məşğul olması çox müşkül məsələ idi. Dağların
arxasından mənfur ermənilərin ağına-bozuna
baxmadan səpələdikləri güllələrin aramsız səsi
eşidilirdi. İnsanlar davarın, mal-qaranın sayını
artırmaq barədə düşünmürdülər. Necə deyərlər,
ta yaylağa köçmüşdülər deyə, birtəhər vaxtlarını
keçirirdilər. Təsərrüfatların sayı azaldıqca, oba-
ların, alaçıqların da sayı ilbəil, günbəgün
azalırdı. Həmin vaxt Qanlıgöl yaylağında vur-
tut bir, uzağı iki oba vardı. Lakin həmin o
çətin dövrdə həmkəndlimiz, rəhmətlik Zakir
dayının dediyi bir söz heç vaxt yadımdan çıx-
maz: “Bala, mal-heyvan saxlamasam da, hər
il yaylağa gələcəm. Qoy düşmən görsün ki,
buralar sahibsiz deyil”.
     O illərdə mal-heyvanın qışlaması üçün qaba
yem tədarükü Küküdə əməlli-başlı zillət idi.
Yayın bütöv iki ayı bu işə sərf olunardı. Adamlar
sübh tezdən kərəntilərini sazlayar, biçənəklərdə
axşam qaş qaralanadək ot çalardılar. Kərənti,
lay, xorum onları elə qədəmdən salardı ki, bir
də qışda özlərinə gələrdilər. Həmin vaxtlar bu
bərəkətli torpaqlardan ot biçməkdən başqa,
digər bir məqsəd üçün istifadə olunduğunu da
görmədim. Bir sözlə, otu biçmək də, daşımaq
da, mal-heyvan saxlamaq da həm çətin idi,
həm də səmərəsiz. Niyə səmərəsiz? Çünki əldə
olunan qazanc adamların illik pendir, yağ, süd,

qatıq tələbatını ödəməkdən başqa bir işə yara-
mırdı. Nə bazara məhsul çıxaran vardı, nə də
bazara çıxarılacaq qədər məhsul istehsal edən.
    Lakin bu dəfə Qanlıgöl yaylağında gör-
düklərim, qarşılaşdıqlarım məni təəccübləndirdi
və bir o qədər də qürur duydum. Artıq insanlar
ot biçinini iki ay yox, bir həftə ərzində ye-
kunlaşdırırlar. Çünki indi kərənti yox, müasir

otbiçən maşınlar var. İndi insanlar bu tor-
paqlarda həm də hektarlarla kartof əkirlər.
Bu yerlərdə çoxlu arı ailələri saxlanılır,
güldən, çiçəkdən çəkilən Kükü balı bazarda
əl-əl axtarılır. İndi Qanlıgöl yaylağında
beş-on qoyunu-quzusu, bir-iki inəyi olan
kənd adamları deyil, böyük təsərrüfatları
olan kükülülər, xöklülər, ayrınclılar, mah-
mudkəndlilər öz fermer təsərrüfatları ilə
məskən salıb, obalar qurublar. Kimi 3-5 min
arası xırdabuynuzlu heyvan saxlayır, kimi

sürü ilə mal-qara... Hə, onu da deyim ki, ilk
dəfə bu yerlərdə camış  saxlayan da gördüm.
Bu zirvələrdə Kükü obası ilə yanaşı, Xok,
Mahmudkənd, Ayrınc obaları da var. Qanlıgöl
yaylağında 20-yə yaxın çadır saydım, həm-
kəndlim Fariz dedi ki, hələ ayın sonuna qədər
bir o qədər də gələcək.       
    Fariz Kükü kəndində heyvandarlıq və
maldar lıqla məşğul olan zəhmətkeş bir insandır.
Yaylaqda ailəsi ilə birlikdə məskən salıb. Bu
dağlar qədər vüqarlı və mətin, bulaqlar qədər
saf və təmiz, bir də ana təbiət qədər səxavətli,
qonaqpərvər və təmənnasız bir insandı. Farizin
xarakteri əməlinə, işinə, yaşam tərzinə hopub.
Obada rahat yaşamasından, ona göstərilən
qayğıdan genə-bola danışdı. Onun dediklərinin
vergülünü də dəyişmədən təqdim edirəm:
“Bu dağlar, oba həyatı olmasa, mən yaşaya
bilmərəm. Dolanışığım bu yerlərlə bağlıdır.
Məhsulumu – pendiri, yağı, kərəni elə yay-
laqda, bura gələn qonaqlara satıram. Ötən il

əldə etdiyim qazancla “Mitsubishi” markalı
dağ maşını almışam. Yük maşınım da var.
Bir də ailələrimizlə bu yaylaqlarda məskən
salmağımızın bir səbəbi də ordumuza, əsgər-
lərimizə olan güvənimizdir. Onlara arxayınıq.
Bilirik ki, bizim üçün bütün imkanlar yaradılıb.
Arada baytarlar gəlib təsərrüfatımızı dərman-
layır, tövsiyə və məsləhət verirlər. Xəstəxa-
nadan həkimlər gəlib bizi müayinə edirlər,
sağlamlığımızın qeydinə qalırlar. Tez-tez ma-
şınla gündəlik tələbat malları gətirib burada
satırlar. Biz oba sakinləri ona “dükan maşını”
deyirik. Bir də uzun yol qət edib kəndə,
şəhərə getmirik. Yəni mən vaxtımı təsərrüfa-
tıma sərf edirəm. Elə oba adamına da bu la-
zımdır. Övladlarımı oxutmuşam. Hərəsi bir
peşə sahibidir. Qısası, biz burda rahat və təh-
lükəsiz yaşayırıq, işləyirik”. 
    Xok, Mahmudkənd, Ayrınc obalarında gör-
düyüm yaylaq adamlarının hər biri də eyni
sözləri dedi, minnətdarlıq etdilər. Onlar yay-
laqlarda səyyar tibbi və iaşə xidmətlərinin
təşkilini dövlətimizin harada yaşamasından
asılı olmayaraq öz vətəndaşlarına göstərdiyi
qayğının ifadəsi kimi dəyərləndirdilər.

    Həyat zəhmət üzərində qurulub. Oba sa-
kinləri ilə söhbət zamanı bunun bir daha
şahidi oldum. Bu insanlar çaydan keçmək
üçün çayın qurumasını gözləmirlər. Onlar
zəhmət çəkirlər, çox işləyirlər və nəticədə
həm bol qazanc götürürlər, həm də ərzaq təh-

lükəsizliyinə öz töhfələrini verirlər.  
     Muxtar respublikanın hər bir qarışı kimi,
bu dağlarda da sərhədlərimiz etibarlı müdafiə
olunur. Keçəldağın zirvəsindəki müasir əsgər
postları, sıldırım dağın bağrını yarıb çəkilən
hərbi təyinatlı yollar bu yerlərdə xidmətin nü-
munəvi təşkilindən soraq verirdi. Mətin, vüqarlı,
şahin baxışlı əsgərlərimizi görəndə, oba sakinləri
ilə əsgərlər arasındakı həmrəyliyin şahidi olanda
bir daha əmin oldum ki, vətəni qorumağın da,
qurub-yaratmağın da yolu birlikdən keçir.
Xalqla ordu arasındakı birliyin bir nümunəsi
də oba sakinləri ilə burada xidmət edən əs-
gərlər arasında yaranıb.
     Oba həyatının öz gözəlliyi var. Burada
zaman Günəşin hərəkəti ilə nizamlanır. Günəş
səhər-səhər Keçəldağın arxasından boylanmağa
başlayanda, hələ çəmənlərin şehi çəkilməmiş
artıq oba sakinləri çoxdan mal-heyvanı sağıb
örüşə çıxarmış olurlar. Qoyun-quzu mələşməsi,
at kişnərtisi, çoban tütəyinin səsi sabahın
soyuq sazağına qarışıb dağlarda əks-səda
verdikcə insanın ruhu təzələnir. Kimi təzəcə
sağdığı süddən xama, qaymaq, pendir tutur,
kimi şor-kərə, lor hazırlayır, qurut sərir, kimi də
bir gün öncədən yığdığı dihcəni, ələyəzi hörük-
ləyir. Sürünü, naxırı örüşə çıxaran çobanların
harayı, çadırlardan gözlərini ovuşdura-ovuşdura
çıxan dağ lalələri kimi alyanaqlı oba uşaqlarının

ürkək və bir o qə-
dər də maraqlı ba-
xışları, ömrü-günü
zəhmətlə yoğuru-
lan oba qadınları-
nın təsərrüfat qaç-
haqaçı, ocaqların
göylərə millənən
tüstüsü, hər gün
bişirilən təndir çö-
rəyinin – lavaşın,
qalının ətri, atça-
pan yeniyetmələ-
rin hünər nümayişi
oba həyatının ən
yaddaqalan lövhə-
ləri kimi insanın

yaddaşında dərin izlər buraxır. Ustad Aşıq Ələs-
gərin də dediyi kimi:

    Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna,
    Gəzir hər yamacı, hər yalı, yaylaq!
    Ruhum təzələnir, məst olur ürək,
    Görəndə bu çağı, bu halı yaylaq!

    Yaylaq həyatı həm də xalqımızın etnoqrafik
yaddaşında xüsusi yer tutur. Ağ çalmalı
dağların ətəklərində məskən, yurd salmaq,
təsərrüfatla məşğul olmaq hələ min illər
bundan əvvəl əcdadlarımızın həyat tərzinin
ayrılmaz parçası olmuşdur. Məişət mədəniy-
yətimizin, folklorumuzun, təsərrüfatçılıq ənənə -
lərimizin bir hissəsi də yaylaqlarda forma-
laşmışdır. Yaylaqlarda qurulan sazlı-sözlü
məclislər – zurna səsi, saz havası, bulaq
başında qız-gəlinlərin zümzümə etdikləri nəğ-
mələr söz sənətimizi, folklorumuzu zəngin-
ləşdirmişdir. Bığıburma cavanların,  gənclərin
cıdıra çıxıb at çapması, ağbirçək nənələrimizin
təndir çatıb çörək bişirməsi, eli-obanı bir
ocaq ətrafına toplaması, əslində, xalqımızın
min illər ərzində formalaşmış adət-ənənələrinin,
həyat tərzinin yaşadılması deməkdir. Təndir,

ocaq təkcə məişət qayğılarını simvolizə etmir,
həm də yaylaqlarda yurd, məskən salmağın –
bir ocaq başında yığışmağın elementi kimi
qəbul olunur. Aparılan tədqiqatlar və arxeoloji
qazıntılar nəticəsində qədim yurd yerlərində
aşkar olunan müxtəlif quruluşlu təndirlər,
ocaq yerləri bunu bir daha təsdiq edir. Yəni
vaxtilə aranda yaşayanlar şəhər mədəniyyətinin
əsasını qoymuşlarsa, elat həyatı sürən oba
sakinləri də özünəməxsus dəyərlər, adət-ənə-
nələr sistemi formalaşdıraraq bu mədəniyyəti

daha da zənginləşdirmişlər.
Yaylaqlarda formalaşan təsərrüfatçılıq

ənənələri haqqında da bir neçə kəlmə demək
yerinə düşər. Ötən il Ordubad rayonundakı
Göygöl yaylağında da bunun şahidi ol-
muşdum. Qanlıgöldə də eynisini gördüm.
Bu yerlərdə insanlar 500, 1000 manat xərc
çəkib soyuducu almırlar, əsrlər əvvəl olduğu
kimi, təbii soyutma vasitələrindən istifadə
edirlər. Buna heç bir enerji sərf edilmir,
əlavə xərc də tələb olunmur. Belə ki, süd

məhsulları – pendir, yağ, kərə ərazidəki buz
kimi bulaq sularının dövr etdirilməsi nəticə-
sində  yaradılan təbii soyducularda saxlanılır
və maşın-maşın daşınaraq Naxçıvanın, Bakının
bazarlarına göndərilir.
    Oba sakinlərindən ayrılıb Keçəldağın məl-
həm sulu bulaqlarına da baş çəkdik. Günorta
vaxtı olmasına baxmayaraq, hava sərin idi.
Daha dəqiq desək, soyuq idi. Qanlıgölün
sərin mehi otların arasından süzülüb yavaş-
yavaş zirvələrə tələsdikcə, adamın bədəninə
üşütmə düşürdü. Sürücümüz Füzulinin də

dediyi kimi, Qanlıgöl yaylağı, Keçəldağın
ətəkləri yayın ortasında – günün günorta ça-
ğında kölgə, daldalanacaq axtarılmayan yeganə
yerlərdir. “Yurd”, “Pünhan”, “Kəlba Nəbi”,
“Zinə”, “Xan” bulaqlarının gözündə təzə-
təzə boy verən qara yarpızdan, acıqıcı otundan
yığıb oba pendiri və lavaşla dürmək də tutduq.
Diş göynədən sudan içib, yarpızdan yığıb,
bir az da pay-püşk üçün götürdük.
    Bulaqların başı qələbəlik idi. Şəhərin isti-
sindən, səs-küyündən baş götürüb qaçanlar
təbiətə pənah gətirmişdilər. Oba sakinləri ilə
bu yerin qonaqları arasındakı xoş ünsiyyət,
səmimiyyət, bir də qatıq, pendir, süd, qaymaq,
şor-kərə halallığı, ruzi-bərəkət qoxusu görül-
məyə dəyərdi. Yəni qısacası, kənd turizmi
yavaş-yavaş obalara da ayaq açıb. Hətta oba
sakinləri dedilər ki, şəhərdən gəlib çadırlarda
qalanlar, bizimlə birgə oba həyatı yaşayıb is-
tirahət edənlər də var.
    Buradan belə bir nəticə çıxır: sabitlik,
əmin-amanlıq, bir də insana qayğı olan yerdə –
bu istər Naxçıvan şəhərində olsun, istər Kükü
kəndində olsun, istərsə də bax elə Keçəldağ-
dakı, Qanlıgöldəki yaylaqlarda olsun – inkişaf
da olacaq, məskunlaşma da olacaq, rahat ya-
şayış da olacaq...
    Yazmağa doymadığım kimi, gəzməyə də
doymadığım Qanlıgöl yaylağından Günəş ya-
vaş-yavaş hənirtisini çəkirdi. Küküdağın ar-
xasından qalxan bir əlçim bulud Batabat yay-
lağına doğru tələsir, sanki eldən-elə soraq
aparırdı. Bu arada çobanlar sürülərin, naxırların
ağzını obaya doğru salmışdılar. Beləcə, bizim
də getmək vaxtımız gəlib çatmışdı. Amma
mən 15-20 il bundan əvvəlki kimi buradan
qaçmaq istəmirdim. Elə obada gecələmək,
yaylaq həyatının bu növrağını dadmaq həs-
rətində idim. Həsrətimi, arzumu başqa bir
vaxta saxlayıb, onun yerinə bu diyarın vurğunu
olan vətəndaş şair Məmməd Arazın bir bənd
şeirini pıçıldayırdım:

  Yenə dağ döşündə dənərləndi qar,
  Yenə zirvələrin həsrətində qal,
  Sel qopdu, dərəyə düşdü qalmaqal...
  Bir ocaq başında bir isinməsək
  Sən kimə gərəksən,
  Mən kimə gərək?!

  Bizi yaylağa aparan maşın sövdələşdiyimiz vaxtda gəldi. Sürücümüz Füzuli dağ
yollarına bələd olduğu üçün o qədər də tələsmir, axşam toran çalana qədər gedib-gələ-
cəyimizin vədini verirdi. Maşın üzüyuxarı hərəkət etdikcə dağların ağuşunda lövbər
salan Kükü kəndi yavaş-yavaş gözdən itirdi. Maşının pəncərəsindən içəri dolan sərin
meh bizi həm təbiətin xoş ətrinə, həm də qarlı zirvələrin soyuğuna alışdırırdı.
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