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    Avqustun 22-də “Naxçıvan” Əlahiddə
Sərhəd Diviziyasının yaranmasının 25-ci il-
dönümü qeyd olunmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə
keçirilən tədbirdə iştirak etmişdir. 
    “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının
komandiri, general-mayor Asəf Quliyev Ali
Məclisin Sədrinə raport vermişdir. 
    Ali Məclisin Sədri ümummilli lider Heydər
Əliyevin büstü önünə gül qoymuş, dahi
 şəxsiyyətin xatirəsini dərin ehtiramla yad
etmişdir. 
    Sonra Ali Məclisin Sədri sərhədçiləri
 salamlamış, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni ifa olunmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri Vasif Talıbov “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının yaranmasının
25-ci ildönümü münasibətilə şəxsi heyəti
təbrik edərək demişdir: Hər bir ölkənin müs-
təqilliyinin və dövlətçiliyinin ən mühüm şərt-
lərindən biri onun dövlət sərhədlərinin ol-
masıdır. Dövlət sərhədi olmayan və sərhədi
qorunmayan ölkə müstəqil ola bilməz. Azər-

baycanda dövlət müstəqilliyi elan olunan
gündən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda
sərhədlərin milli sərhəd qüvvələri tərəfindən
qorunması gündəlikdə dayanırdı. Həmin vaxt
Sovetlər Birliyinin Naxçıvandakı sərhədlərində
41-ci Sərhəd Dəstəsi dayanmışdı. Sərhədin
Ordubad və Sədərəkdən keçən hissəsinin
mühafizəsini aparan sərhəd zastavaları Er-
mənistan ərazisindəki sərhəd dəstəsinin ta-
beliyində idi. O dövrdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının rəhbəri olan ulu öndər Heydər

Əliyevin səyi ilə həmin sərhəd
zastavaları Naxçıvandakı 41-ci
Sərhəd Dəstəsinin tabeliyinə ve-
rildi. Mühüm siyasi və tarixi
əhəmiyyət daşıyan bu addım
muxtar respublikanın sərhədlə-
rinin etibarlı müdafiəsini və
milli sərhəd dəstəsinin yaradıl-
masını şərtləndirdi. 1992-ci il
avqustun 22-də Naxçıvandakı

sərhəd dəstəsində ümummilli liderimizin
rəhbərliyi ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
üçrəngli bayrağı qaldırıldı və Azərbaycanın
ilk milli sərhəd dəstəsinin təməli qoyuldu. 
    Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Naxçıvanda

ilk sərhəd dəstəsinin yaradılması barədə
 demişdir ki: “Azərbaycan müstəqillik yolu
ilə getməyə başlayanda respublikamızda
sərhəd dəstələri yaratmaq zərurəti meydana
çıxdı. O cümlədən, burada Azərbaycanın
ərazisindən ayrı düşmüş və o illərdə, elə
indi də blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da bu problemi
həll etmək lazım idi. Biz bu problemi həll
etdik. 41 nömrəli Sərhəd Dəstəsinin bütün
əmlakı, bütün qurğular, silahlar, sursatlar,

ləvazimatlar, texnika Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının sərəncamına keçdi... Əminəm
ki, Naxçıvan Sərhəd Dəstəsi günü-gündən
inkişaf edəcək, sərhədlərimiz etibarlı şəkildə
qorunacaqdır”. 
    “Naxçıvan Sərhəd Dəstəsinin inkişafı
ümummilli liderimizin ali hakimiyyətə qayı-
dışından sonra da diqqət mərkəzində saxlanmış,
burada nümunəvi və peşəkar sərhəd qüvvələri
formalaşmışdır”, – deyən Ali Məclisin Sədri

bildirmişdir ki, ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə 2004-cü ildə Naxçıvan
Sərhəd Dəstəsinin bazasında “Naxçıvan” Sər-
həd Diviziyası yaradılmış, 2015-ci ildə Sərhəd
Diviziyası “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Di-

viziyasına çevrilmişdir. Bununla da, muxtar
respublikanın sərhədlərinin mühafizəsi, bu
sahədə həyata keçirilən quruculuq işləri yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdur. Son illər müa-
sir sərhəd zastava kompleksləri tikilərək is-
tifadəyə verilmiş, maddi-texniki baza güc-
ləndirilmiş, sərhədçilərin xidmət və məişət
şəraiti əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmış, şəxsi
heyətin peşəkarlığı artırılmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri sonra demişdir: Sərhəd
dövlətimiz üçün müqəddəsdirsə, sərhədçi ol-

maq, sərhədləri qorumaq isə şərəfli işdir. Hər
bir sərhədçi öz xidməti ilə nümunə göstərməli,
sərhədlərin mühafizəsinə həmişə hazır olma-
lıdır. “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziya-
sının 25-ci ildönümü münasibətilə bir daha
şəxsi heyəti təbrik edir, hər birinizə xidməti-
döyüş fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayır, şərəfli
Azərbaycan sərhədçisi adını doğruldacağınıza
inamla çıxışımı ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin fikirləri ilə tamamlayıram: “Sər-
hədlərimizin qorunması təhlükəsizliyimizin
təmin edilməsi deməkdir”.
    “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının
komandiri, general-mayor Asəf Quliyev çıxış
edərək demişdir ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində
müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin uğurlu  icrası
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının
da hərtərəfli inkişafına səbəb olmuş, şəxsi
heyətin xidməti-döyüş hazırlığı və peşəkarlığı
artırılmış, muxtar respublikanın sərhədlərinin
etibarlı müdafiəsi təşkil olunmuşdur. Ötən
dövrdə “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Divi-
ziyasının qərargahı, əsgər xəstəxanası,  hamam-
camaşırxana kompleksi, çörək sexi və Şərur
sərhəd komendantlığı yenidən qurulmuş,  
9 sərhəd zastava kompleksi və Culfa sərhəd
komendantlığı müasir tələblərə uyğun tiki-
lərək istifadəyə verilmiş, bütün bölmələr
üzrə anbarlar əsaslı təmir olunmuşdur. Apa-
rılmış abadlıq işləri ərazini müasir hərbi
şəhərciyə çevirmişdir. Sərhədçi ailələrinin
sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması da
diqqət mərkəzində saxlanılmış, yaşayış bi-
naları əsaslı təmir olunmuş, mərkəzləşdirilmiş
istilik sistemi yaradılmış, hərbi şəhərcikdə
müasir uşaq bağçası tikilərək istifadəyə ve-
rilmişdir. Bütün bunlar sərhədçilərə və
onların ailələrinə göstərilən qayğının daha
bir nümunəsidir. Asəf Quliyev “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının inkişafı və
sərhəd xidmətinin nümunəvi təşkili sahəsində
həyata keçirilən tədbirlərə görə şəxsi heyət
adından minnətdarlıq etmişdir.
    Əsgər Elgiz Tağıyev demişdir ki, muxtar
respublikada müasir sərhəd infrastrukturu
yaradılmışdır. “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd
Diviziyasında, eləcə də ən ucqar sərhəd zas-
tavalarında hərtərəfli xidmət şəraiti yaradılıb.
Sərhədçilərin qidalanmasına, sağlamlıqlarının
qorunmasına və peşəkarlıqlarının artırılmasına
xüsusi diqqət yetirilir. Şəxsi heyət arasındakı
birlik, eləcə də müasir silah və texnika
təminatı qüdrətimizi daha da artırır. Bundan

sonra da muxtar respublikada dövlət sərhəd-
lərinin keşiyində ayıq-sayıq dayanacağıq.
Hər bir sərhədçi ulu öndərimizin əmanəti
olan dövlət sərhədlərini göz bəbəyi kimi qo-
ruyacaq, dahi şəxsiyyətin ideyalarına daim
sadiq qalacaqdır. 
    Sonra tədbirdə “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasına xidmətlərə görə” və “Rəşadətli
əməyə görə” nişanlarının,  bir qrup sərhədçiyə
isə Ali Məclis Sədrinin hədiyyələrinin

“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının 
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    Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
və hazırda ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilən islahatlar öz müsbət nəticələrini verməkdədir.
Ölkəmizin regionlarının sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən
proqramlar sırasında  Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsinin
önəmli yeri var. Azərbaycan Hökuməti və Dünya Bankının ma-
liyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində ölkəmizin müxtəlif regionla-
rında, eləcə də muxtar respublikamızda bir çox tədbirlər həyata
keçirilir.
    Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi çərçivəsində Dünya
Bankının layihə üzrə Tapşırıq Qrupunun rəhbərləri Satoşi İşihara
və Tara Şarafudin Naxçıvan Muxtar Respublikasında ikigünlük
səfərdə olublar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Na-
zirliyində bu münasibətlə görüş  keçirilmiş, layihələrlə bağlı fikir
mübadiləsi aparılmışdır. Qonaqlar muxtar respublikaya səfərlə
bağlı təəssüratlarını “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı ilə də bölü-
şüblər.
    Satoşi İşihara: “Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərimizin
əsas məqsədi buradakı tərəfdaşlarımızla görüşmək, muxtar res-
publikanın davamlı iqtisadi artım və diversifikasiyası, həmçinin

insan kapitalının inkişaf etdirilməsinin dəs-
təklənməsi sahəsində Dünya Bankının fəa-
liyyətinin mümkün istiqamətləri barədə
müzakirələr və işgüzar söhbətlər aparmaq
olmuşdur. Eyni zamanda layihənin 3-cü
fazasının həyata keçirilməsi üçün hazırlıqlar
haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bu la-
yihənin məqsədi kənd yaşayış məntəqələ-
rində infrastruktur xidmətlərinin yaxşılaş-

dırılması, bələdiyyələrin fəaliyyəti, kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının dəstəklənməsi və sair haqqında olacaq. Bununla
yanaşı, qeyd etmək istərdim ki, mən əvvəllər də Naxçıvanda ol-
muşam və ötən müddətdə burada çox böyük dəyişikliklər baş
verib. Muxtar respublikanın bütün bölgələrində mühüm infra -
struktur layihələri həyata keçirilib. Xüsusilə kəndlərdə əhalinin
yaşayıb fəaliyyət göstərməsi üçün mühüm addımlar atılıb, yeni
yollar çəkilib, xidmət obyektləri istifadəyə verilib, bələdiyyələrin
fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb. Ümid edirəm ki, muxtar
respublikadakı tərəfdaşlarımızla, buradakı icmalarla qarşılıqlı
əməkdaşlığımız  mühüm nailiyyətlər əldə etməyimizə imkan
verəcək”.
     Xanım Tara Şarafudin: “Bu, mənim Naxçıvana ilk səfərimdir.
Ancaq muxtar respublika haqqında çox eşitmişdim. Buranın
mətbəxi, təmiz ekoloji kənd təsərrüfatı
məhsulları, faydalı qazıntıları, mineral su-
ları haqqında əvvəlcədən məlumatım var
idi. Naxçıvanda olarkən layihə ilə bağlı
keçirilən görüşlərdə fikir mübadilələri
apardıq. Düşünürəm ki, qarşılıqlı anlaş-
malar gələcək uğurlarımızın əsasını təşkil
edəcək. Eyni zamanda bunu xüsusilə vur-
ğulamaq istərdim ki, burada bələdiyyələrin
fəaliyyəti üçün lazımi şərait mövcuddur. Onlar ətraf mühitin
qorunmasına, məişət tullantılarının daşınmasına öz töhfələrini
verirlər. Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, kəndlərdə də təmizlik çox
ciddi şəkildə qorunur. Regionla bağlı çox pozitiv təəssüratlara
sahib oldum. Bunu da qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan yeni-
liklərə açıq, bu nümunəvi yenilikləri daim özündə tətbiq edən
bir diyardır. İnanıram ki, qarşılıqlı əməkdaşlığımız görülmüş
işlərə əlavə töhfə verəcək”.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Dünya Bankının Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi
üzrə Tapşırıq Qrupunun rəhbərləri Naxçıvanda olublar

 təqdimatı oldu. Qeyd olundu ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2017-ci il 21 avqust tarixli Sərəncamı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında sərhəd
xidmətində səmərəli fəaliyyətinə görə 4 sər-
hədçi “Naxçıvan Muxtar Respublikasına xid-
mətlərə görə”, 5 sərhədçi isə “Rəşadətli
əməyə görə” nişanları ilə təltif olunub. 
    Ali Məclisin Sədri “Naxçıvan Muxtar
Respublikasına xidmətlərə görə” və “Rəşadətli
əməyə görə” nişanlarını, eləcə də hədiyyələri
sərhədçilərə təqdim etmişdir. 
    Şəxsi heyət təntənəli marşla tribunanın
önündən keçmişdir. 
    Sərhədçi ailələri ilə görüşən Ali Məclisin
Sədri onları “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd

Diviziyasının yaranmasının 25-ci ildönümü
münasibətilə təbrik edərək demişdir: Son
illər “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziya-
sında və zastavalarda geniş quruculuq işləri
aparılmış, müasir infrastruktur yaradılmış,
sərhəd xidməti tam təkmilləşdirilmişdir. Bu
gün sərhədlərimiz etibarlı qorunur. Hər bir
zabit və gizir sərhədçi adını doğrultmaq üçün
xidmətə məsuliyyətlə yanaşır. Xidmətin
uğurlu alınmasında sərhədçi ailələrinin də
böyük dəstəyi vardır. 
    Sərhədçi ailələri adından minnətdarlıq
edən Dürdanə Ağayeva demişdir: Bu gün
muxtar respublikada sərhədçi ailələrinə hər-
tərəfli qayğı göstərilir. “Naxçıvan” Əlahiddə
Sərhəd Diviziyasında geniş quruculuq işləri

aparılıb, müasir hərbi şəhərcik salınıb, uşaq
bağçası istifadəyə verilib. Rahat və müasir
mənzillərdə yaşayırıq. Övladlarımızın tərbiyə
olunması və yaxşı təhsil alması üçün lazımi
şərait yaradılıb. Həyata keçirilən tədbirlər,
yaradılan şərait sərhədçi ailələri tərəfindən
minnətdarlıq hissi ilə qarşılanır. 
    Sonra “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Di-
viziyasının anbarlarına baxış olmuşdur. 
    Bildirilmişdir ki, “Naxçıvan” Əlahiddə
Sərhəd Diviziyasının anbarları müasir tələblər
səviyyəsində qurulmuşdur. Diviziyanın ərzaq
anbarlarında soyuducu kameralar quraşdı-
rılmış, ərzaqların keyfiyyəti dəyişilmədən
uzun müddət saxlanılması təmin edilmişdir.
Həmçinin mənzil-istismar, avtomobil nəq-

liyyatı, əşya-geyim, silah, mühəndis materi-
alları və rabitə avadanlıqları anbarları da
əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş, yeraltı sursat
anbarı inşa olunmuşdur. Ərazidə avtomobil
və texnikaların saxlanılması və hərəkəti üçün
də lazımi şərait yaradılmışdır. 
    Ali Məclisin Sədri şəxsi heyətin qidalan-
masına və sağlamlıqlarının qorunmasına
ciddi diqqət yetirilməsinin vacibliyini vur-
ğulamış, xidmətin təşkili ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar vermişdir. 
    Sonra Ali Məclisin Sədri əsgər yeməkxa-
nasına baxmış, çay süfrəsi arxasında əsgərlərlə
söhbət etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis
kəndini əhatəyə alan dağların, sərt
qayaların, buradakı meyvə ağaclarının,
çeşmələrin, yaraşıqlı evlərin yaratdığı
gözəllik duyğusu insanı məftun edir.
Bu yaşayış məntəqəsi Əylis çayının
sahilində, dağ ətəyində yerləşir.
    Xalq deyimlərində kəndin adı za-
manına görə müxtəlif cür işlədilib və
tarixi türk torpağıdır. Filologiya elmləri
doktoru  mərhum Adil Bağırov Əylis
toponimindən  bəhs edərkən yazırdı:
“Ordubad rayonunda Aşağı Əylis və
Yuxarı Əylis adlı iki kənd vardır. Bu
adlar 1590-cı ildə Əylis və Səhrayi-
Əylis kəndi, 1727 və 1728-ci illərdə
isə Aşağı Əylis və Yuxarı Əylis adları
ilə qeydə alınıb”. 
    Kənd ziyalısı Yusif Qədirquliyev de-
yir ki, Yuxarı Əylis kəndi ən qədim ya-
şayış məskənlərindən biridir. Tarixi hələ
eramızın əvvəllərinədək gedib çıxır.
Kəndin qədim inkişaf dövrü isə Səfə-
vilərin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir.
İstənilən tarixi mənbələrdə Əylis artıq
XVII əsrdən etibarən bir orta əsr şəhəri
kimi təqdim edilir. Böyük İpək Yolu
üzərində yerləşən kənd həm də əhə-
miyyətli ticarət mərkəzi olub. Mövcud
karvansara qalıqları da dediklərimizi
sübut edir. Əylis kəndi orta əsr şəhəri
kimi XIX əsrədək mövcud olub. XIX
əsrin 70-ci illərində baş verən təbii fə-
lakət – sel kəndi iki hissəyə ayırıb, bu
yaşayış məntəqələri Aşağı və Yuxarı
Əylis adlandırılıb.
    Yuxarı Əylis kəndi tarixi körpüsü,
məscidi, mədrəsəsi və hamamı ilə məş-
hurdur. Belə ki, orta əsrlərə aid tarixi-
memarlıq abidəsi olan və XVI əsrdə
Səfəvi hökmdarı Şah Abbas tərəfindən
inşa etdirilən Şah Abbas məscidi bu
kənddə yerləşir. Mədrəsə binası ilə
 bitişik olan tarixi abidə Ordubad
şəhərindəki Came məscidindən sonra
bu günədək qalan ikinci belə tikilidir.
Məscid kompleksinə mədrəsə və hamam
da daxildir. Yuxarı Əylis mədrəsəsi iki-
mərtəbəli binаdаn ibаrətdir. Şаh Аbbаs
məscidinin yаnındа fəаliyyət göstərən
bu mədrəsədə bir vaxtlar Yuхаrı Əylisin
və ətrаf kəndlərin uşаqlаrı təhsil аlırmış.
Mədrəsə binası tarixi məscidlə еyni
dövrə – XVI-XVII əsrlərə аid еdilir.
Məscid yerləşən ərazidəki düzbucaqlı
formalı Yuxarı Əylis hamamı isə XVII-
XVIII əsrlərə aid tarixi-memarlıq abi-
dəsidir. Və nəhayət, çoxlu körpülərin,
çeşmələrin olduğu bu kənddə ən qədim
körpü isə el arasında Şah Abbas körpüsü
adı ilə tanınan tarixi Əylis körpüsüdür.

XVI əsrin yadigarı olan körpü bir tağ-
lıdır və çay daşından inşa edilib, əhəng
məhlulu ilə bərkidilib.
    Müstəqillik illərində hər bir yaşayış
məntəqəsi kimi, bu kənd də dövlətimizin
qayğı və diqqətindən bəhrələnib. Burada
yaraşıqlı məktəb binası və kənd mərkəzi
tikilərək əhalinin istifadəsinə verilib.
Kəndə gəlmişkən məktəbdə olduq. Öy-
rəndik ki, son illər ucqar kəndlərimizə
çalışmağa üz tutan gənc müəllimlərin
sayı bu məktəbdə də artıb. Naxçıvan
şəhərindən təhsil ocağına təyinatla gələn
Könül Cabbarova burada işləməyinə
köməklik göstərənlərə minnətdarlığını
bildirdi. Məktəbdə gözəl kollektiv,
yaxşı şərait yaradılıb. Şagirdlər bu şə-
raitdən səmərəli istifadə edərək sınaq-
larda, qəbul imtahanlarında yaxşı nə-
ticələr göstərirlər. 
    Rübabə Yusifova isə 2016-cı ildə
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunu biti-
rərək könüllü olaraq Yuxarı Əylis kənd
tam orta məktəbində işləmək istəyib
və bu arzusu reallaşıb. O deyir ki, yeni
nəsli vətənimizə, xalqımıza layiqli öv-
ladlar kimi tərbiyə etməyə çalışırıq. 
     Kənd sakini Ağa Sadiqov bizə kəndin
özünəməxsus təbiətindən, etnoqrafiya-
sından söz açdı və bildirdi ki, Yuxarı
Əylis camaatı mehriban bir ailə kimi
yaşayır. Burada birmənalı olaraq hamı
ağsaqqal, ağbirçək sözünə qulaq asmağı
özünə borc bilir. Kənddə kimin işi müş-
külə düşsə, tərəddüd etmədən onlara
yaxınlaşar və məsləhət alar. Xeyir-şər
məclislərimizdə ağsaqqal, ağbirçəklə-
rimiz yuxarı başda oturarlar. İnsanlarımız
çox qonaqpərvərdirlər. İstənilən qapıya
getsən, səni gülərüzlə qarşılayıb süfrəyə
kəndin gözəl nemətlərindən düzərlər,
dağlarımızdan yığılan bitki, ətirli ot çay-
ları süfrənin yaraşığı olar. Ağa Sadiqov
deyir ki, Əylisdə küçə qapıları heç vaxt
açar-qıfıl üzü görməz. Kənddə həyət
toylarına daha çox üstünlük verərlər –
yaşıl təbiətin qoynunda, meyvəli ağac-

ların, gül-çiçəyin əhatəsində toy mağarları
qurulur. Toy süfrələrində heç vaxt spirtli
içkilər olmaz. Burada bir evin toyu elin
toyuna çevrilər. Əzizini itirmiş bir insana
kənd hamılıqla dayaq durar. Bir məsələni
xüsusilə qeyd edək ki, son illər muxtar
respublikada toy və yas mərasimlərində
milli adət-ənənələrə qayıdış hər kəs tə-
rəfindən rəğbətlə qarşılanır. Həmsöh-
bətim bildirir ki, Yuxarı Əylis bu sahədə
də nümunəvi bir kənddir. 
     Qədimdən Yuxarı Əylis kəndində
insanların əsas məşğuliyyətlərindən biri
meyvəçilik və bostançılıq olub. Kənddə
onlarla çeşmə vardır ki, bağ-bağatlar,
bostan, əkin sahələri bu çeşmələrin suyu
ilə suvarılır. Görünür burada yetişən ne-
mətlərin dadlı olmasına ekoloji cəhətdən
təmiz olan həmin çeşmələrin suyunun
təsiri vardır. Kəndin ağ cəvizi, Abutalıbı
əriyi, badamı, qırmızı, narıncı, Həsənbəyi
qovun növləri vaxtilə nəinki Azərbay-
canda, dünyada şöhrət qazanıb. Sakinlər
çox dadlı, keyfiyyətli məhsullar yetişdi-
riblər. Alıcısı da, el arasında deyildiyi
kimi, başının üstündədir. Vaxtilə bu kənd-
dən tonlarla meyvə yığılaraq Ordubad
Konserv Zavoduna göndərilib. Bu ne-
mətlər arasında daha çox məşhur olan
Əylis qovunu isə ötən əsrin 30-40-cı il-
lərində Moskvada Xalq Təsərrüfatı Nai-
liyyətləri Sərgisində, eləcə də Amerikada,
Fransada keçirilən sərgilərdə nümayiş
olunaraq medallara layiq görülüb.
     Naxçıvanın turizm potensialı insan-
ların bu isti yay günlərində gəzməli,
görməli yerlərə olan marağını daha da
artırır. Xüsusən də gözəl, təmiz havası
olan səfalı kəndlərinə. Ordubadın Yuxarı
Əylis kəndi də belə yaşayış məntəqələ-
rimizdəndir. Əgər siz də bu kəndi gör-
mək, bağ-bağçalarının meyvələrindən
dadmaq, çağlayan çeşmələrinin suyundan
içmək, gülərüzlü, qonaqpərvər insanlarını
tanımaq istəyirsinizsə, Yuxarı Əylis kən-
dinin birgünlük də olsa, qonağı olun.

Türkanə ƏMOYEVA 

Yuxarı Əylisdə bir gün...
Müasirləşən kəndlərimiz
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    İş otağımdakı telefon zəng çaldı.
Dəstəyi götürdüm. Tanış olmayan
bir səs salam verib əhvalımı soruşdu. 
    – Sağ olun, – deyib bir qədər
gözlədim. 
    – Müəllim, mənəm, Vüqar Sü-
leymanov, Hüseyn müəllimin oğlu...
Yanınıza gəlmək, sizi görmək istə-
yirəm. 
    Bir-iki dəqiqəlik söhbətdən sonra
razılaşdıq ki, kənddə görüşək. 
    Telefonun dəstəyini yerə qoyduqdan sonra
xəyal məni neçə il əvvəllərə qaytardı. O vaxt
orta məktəbdə direktor müavini vəzifəsində
işləyirdim. Vüqar yaşadığım Ordubad rayo-
nunun Aza kəndinə ucqar dağ kəndi Tividən
gəlmişdi. Ailələri kəndə köçən zaman Vüqarın
atası Hüseyn müəllim məktəbə ibtidai sinif
müəllimi təyin olunmuşdu. Dərslər 1-2 ay idi
ki, başlamışdı. Elə bu müddət ərzində o, özünü
müəllimlərə sevdirməyi bacarmışdı. Bütün
fənlərdən yaxşı qiymətlər alırdı. Məktəbin ke-
çirdiyi tədbirlərdə fəallıq göstərir, müxtəlif
səviyyədə təşkil olunan fənn olimpiadalarında
yüksək nəticələr qazanırdı. Onda bütün fənlərə
güclü maraq vardı. Bunu isə hər bir şagirddə
görmək olmaz. Bir dəfə Hüseyn müəllimlə
söhbətimiz bu barədə oldu. O vaxt Vüqar 6,
ya 7-ci sinifdə təhsil alırdı. Ancaq hansı ixtisası
seçəcəyini atasına da deməmişdi. 
    Sonra Vüqarla bu barədə dəfələrlə söhbətim
oldu. Seçimini isə səkkizinci sinifdə oxuyarkən
bildik: həkim olmaq arzusunda idi. Səkkizinci
sinfi bitirdikdən sonra Bakı şəhərindəki kim-
ya-biologiya təmayüllü internat məktəbinə
qəbul olundu. Bu məktəbdən də tez-tez onun
xoş sədasını eşidirdik. Yadımdadır ki, təma-
yüllü məktəbdə oxuduğu illərdə 3 dəfə fənn
olimpiadalarının respublika turunda kimya
fənni üzrə 1-ci yerə çıxmışdı. 1988-ci ildə
eşitdik ki, Vüqar Süleymanov Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika
fakültəsinə daxil olub. 1994-cü ildə cərrah
ixtisası ilə ali məktəbi bitirib. Fərqlənmə dip-
lomu ilə. Bir il internaturada təhsil alıb. İns-
titutda oxuduğu illərdə ikiillik ingilis dili
kursunu da bitirib.
    ...Vüqarla doğulub boya-başa çatdığı evlərinin
həyətlərində həmsöhbətik. Atası Hüseyn müəllim
də bizimlədir. Qeyri-ixtiyari başımı qaldırıb
Hüseyn müəllimin üzünə baxıram. Sevinc və
fərəh hisslərini duymaq çətin deyil. Təbiidir,
övladı bu gün ata ocağına tibb elmləri doktoru
kimi qayıdıb. Vüqardan nə vaxt gəldiyini so-
ruşuram. Gülümsünür, astadan cavab verir:
    – Sizə zəng edəndən bir saat əvvəl.
    Elə şirin söhbət də bundan sonra başlayır.
Stola çay, şirniyyat, həyətdəki bağdan dərilmiş
meyvə və üzüm gəlir. Evdə bişirilmiş növbənöv
mürəbbələr də öz yerində. Vüqarla söhbətdə
onu orta məktəbdə necə görmüşdümsə, indi
də elə görürəm. Sakit, utancaq. Danışığında
ləhcəsi belə, həmindir. Bircə saçlarında fərq
var – ağarmaqdadır...
    İnstitutu bitirdikdən sonra 3 il Bakının
Kürdəxanı və Pirşağı həkim ambulatoriya-
larında cərrah işləyib. Bu, o dövr idi ki,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Səu-
diyyə Ərəbistanı ilə imzaladığı müqaviləyə
əsasən gənc həkim kadrların həmin dövlətdə
işləməsi üçün bu ölkənin Səhiyyə Nazirli-
yindən gəlmiş nümayəndə heyəti müsabiqə
keçirir, müsabiqədə fərqlənənlər Səudiyyə
Ərəbistanında işləmək hüququ qazanırdılar.
1996-cı ildə keçirilən müsabiqənin nəticələri
1998-ci ildə bəlli olur. Vüqar Süleymanov
həmin ilin iyun ayında Səudiyyə Ərəbistanına
yola düşür. Şərq əyalətinin Gübail şəhərinin
Mərkəzi Xəstəxanasında əmək fəaliyyətinə
başlayır. Dörd il burada çalışır. Bu ölkənin
qanunlarına əsasən bir müddət rezident kimi
fəaliyyət göstərir. Sonra mütəxəssis və nə-
hayət, konsultant dərəcəsinə layiq görülür.
Bu illərdə ciddi elmi işlə məşğul olur. 2002-
ci ilin iyununda Böyük Britaniyanın Edinburq
şəhərində Kral Cərrahlıq Akademiyasında
“Yanıqların rekonstruktiv cərrahiyyəsi” möv-
zusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
edir. Vüqar Süleymanovun elmi rəhbəri, pro-
fessor Devin Duraess və opponentləri Corc
Sen və Pradipa Duttanın dissertasiya haqqında
verdiyi rəylərə baxıram. Açıq-aşkar köksüm
fərəhdən qabarır. Devin Duraess yazır: “Möv-

zu çox az araşdırılmış, tədqiq edilmiş bir

sahə olduğu üçün, düşünürdüm ki, disser-

tantımın çətinlikləri çox olacaq. Onun bu

ciddi və xeyli axtarış tələb edən mövzunun

öhdəsindən gələ biləcəyinə inamım çox az

idi. Bir qədər sonra fikrimdə yanıldığımı

gördüm. Başa düşdüm ki, Vüqar

Süleymanov özünə qarşı həddindən

artıq tələbkardır. Onun əsl elm

adamı olacağına inandım. Vüqar

bu inamı yüksək səviyyədə doğ-

rultdu. Düşünürəm ki, bundan son-

rakı fəaliyyətində o, öz bilik və

tədqiqatçılıq qabiliyyətini dəfələrlə

ortaya qoya biləcək”. 

2012-ci ildən 2016-cı ilədək
Kanadanın Kebek əyalətinin Qranvi

şəhər xəstəxanasında cərrah kimi çalışıb.
Burada xeyli təcrübə toplayıb. Bu illərdə elmi
tədqiqatlarını da davam etdirib. Yuxusuz gecələr,
müxtəlif elmi kitablar, təcrübələr, polemikalar
onun yol yoldaşı olub. O, çox çətinliklərə sinə
gərib. Elmin daşlı-kəsəkli yollarında yorul-
mayıb. Bu yolun sonunun uğurla nəticələnə-
cəyinə inanıb. 
    Bu gün Vüqarın elmi rəhbərinin o vaxt
 dedikləri özünü doğruldub. İyul ayının 17-də
“Zədələnmiş öd yollarının bərpası” mövzusunda
doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə mü-
dafiə edərək alın açıqlığı ilə doğmalarını gör-
məyə gəlib. Bu zirvəyə qədər keçdiyi yol
barədə Vüqar təvazökarlıqla danışır. Hazırda
Kanadanın Ontario əyalətinin Toronto şəhərinin
Seynt-Maykl xəstəxanasında baş elmi işçi və-
zifəsində çalışan Vüqar Süleymanov Amerikanın
Kral Cərrahlıq Akademiyasının travma üzrə
təlimatçısı kimi 2012-ci ildən dünyanın müxtəlif
ölkələrinə dəvət olunaraq mühazirələr, semi-
narlar aparır. 
    Müxtəlif elmi konfrans və simpoziumlarda
iştirakı bu gənc alimin yüksək elmi dairələrdə
tanınmasına şərait yaradır. Onun cərrahiyyənin
ən aktual problemləri ilə bağlı Fransada, İn-
giltərədə, Səudiyyə Ərəbistanında, Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərində, Kanadada və başqa ölkə -
lərin nüfuzlu elmi tədbirlərində çıxışları maraqla
qarşılanıb.
    Vüqar Süleymanov müntəzəm olaraq dün-
yanın səhiyyə mətbuatında aktual elmi yazılar
ilə çıxışlar edir. Onun Amerika Birləşmiş Ştat-
larının “ Cərrahlıq arxivləri”, Böyük Britani-
yanın “Cərrahlıq” və “Tibb”, Səudiyyə Ərə-
bistanının “Səudi tibb” və başqa jurnallarda
“Xolesistektomiyadan sonra öd yollarında
qalan daşların müalicəsi”, “Mezotelyomanın
qasıq nahiyəsinin şişi şəklində təzahürü”, “La-
paroskopik əməliyyatdan sonra periton önü
yırtıqların ilkin diaqnozu”, “Öd yolları zədə-
lənmələrində ilkin bərpanın gecikmiş bərpadan
üstünlüyü” adlı yazıları dünya tibb elminə
töhfə kimi dəyərləndirilib. 
    Vüqardan xaricdə rastlaşdığı, yaddaşında
iz buraxdığı hadisələr barədə soruşuram. Bir
qədər fikrə gedir. Yəqin ki, yaddaşını “işə
salır”, sonra üzünə təbəssüm qonur:
    – Məkkədəki xəstəxanaların birində mühazirə
aparmağa dəvət olunmuşdum. Mühazirədən
sonra xəstəxanaya bir xəstə gətirdilər. Onun
müayinəsindən sonra keçirilən konsiliuma
məni də dəvət etdilər. Xəstənin sənədlərinə
baxanda azərbaycanlı olduğunu bildim. Palataya
keçib onu öz dilimizdə salamladım. O anı tə-
səvvürünüzə gətirin: xəstə bir anlığa çəkdiyi
ağrıları elə bil unutdu. Bağırsaq keçməzliyindən
əziyyət çəkən bu həmyerlimiz ziyarətə gəlibmiş,
burada da ağrılar başlayıb. Onu özüm cərrahi
əməliyyat etdim. 
    Bir neçə gün sonra mobil telefonuma zəng
edib bildirdi ki, Vətənə qayıdır. İndi də zəng
edir, hal-əhval tutur... 
    Kəndə getmişkən Vüqara orta məktəbdə
dərs deyən və mənimlə birlikdə çalışmış müəl-
limlərlə də görüşdüm. Ömrünün böyük bir
hissəsini pedaqoji fəaliyyətə həsr edən və
 hazırda təqaüddə olan Bahadur Məmmədovla,
məktəbin direktoru Təvəkkül Məmmədovla
həmsöhbət olduq. Onların da Vüqarla fəxr et-
diklərini gördüm.
    Təvəkkül Məmmədov bildirdi ki, təhsil
ocağının belə məzunlarının uğurlarına
 hamımız sevinirik. Ucqar bir dağ kəndindən
olan Vüqar Süleymanovun dünyanın tanınmış
ölkələrində qazandığı uğurlar, ümumilikdə,
gənclərimizin, elmimizin, təhsil sistemimizin
uğurudur. Fəxr edirik ki, o, bizim məktəbdə
oxuyub, burada ona dərs deyən müəllimlərinin
etimadını yüksək səviyyədə doğruldub. Yay
tətili günləri olsa da, kollektivimiz qərara
aldı ki, Vüqarı məktəbə dəvət edək, onunla
görüş keçirək. Tədbirimiz baş tutdu. Vüqar
20 ilə yaxın müddətdə xarici dövlətlərdə ça-
lışdığı elmi-səhiyyə müəssisələrindəki fəa-
liyyətindən danışdı, bugünkü məktəblilərə
tövsiyələrini verdi...

- Muxtar MƏMMƏDOV

    Əvvəlcə konsertin aparıcısı, Cəlil Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrının aktyoru Zakir Fətəliyev “Nax-
çıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının keçdiyi
inkişaf yolu haqqında məlumatı diqqətə çatdırıb. 
    Vurğulanıb ki, sərhəd qoşunlarının peşəkar
milli zabit kadrları ilə formalaşmasında,
onlara yüksək xidmət və məişət şəraitinin
yaradılmasında, hərbi potensialının artırıl-
masında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
misilsiz xidmətləri olub, sərhəd qoşunları
dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsini
təşkil etməyə qadir olan mütəşəkkil bir
quruma çevrilib. 
    Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşun-
larının formalaşmasında ulu öndərin siyasi
fəaliyyətinin 1990-1993-cü illəri əhatə edən
Naxçıvan dövrü müstəsna əhəmiyyətə ma-
likdir. Sərhəd qoşunlarının formalaşması
və inkişafı istiqamətində həyata keçirilən
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər bu gün
muxtar respublikamızda da uğurla davam

etdirilir,  maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi daim diqqət mərkəzində sax-
lanılır, hərbi qulluqçulara yüksək dövlət
qayğısı göstərilir. 
    Konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoni-
yasının Estrada Orkestri və “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi orkestri
zəngin repertuarla çıxış ediblər.  Müstəqil
Azərbaycanımıza, ordumuza, sərhəd qo-
şunlarına həsr olunan mahnı və marşlar  al-
qışlarla qarşılanıb, sərhədçilərimizdə xoş
əhval-ruhiyyə yaradıb.

- Səbuhi HÜSEYNOV

“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının 25-ci 
ildönümü münasibətilə konsert təşkil edilib

    Müstəqil Azərbaycan dövlətinin gənclər
siyasətinin formalaşmasında və gənc nəslin
geniş fəaliyyət meydanına çıxarılmasında
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iş-
tirakı ilə keçirilən Azərbaycan Gənclərinin
 I Forumunun rolu xüsusi qeyd edilməlidir.
1996-cı il fevralın 2-də keçirilən forum
ümummilli liderin gəncliklə bağlı strategi-
yasının ilk təntənəsi oldu. 
    Bu gün gənc nəslin düzgün yetişdirilməsi
ölkə siyasətində önəmli yer tutur. Əsası ulu
öndər tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər
siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki,
bu gün Azərbaycan gəncləri bütün sahələrdə
yüksək nəticələr qazanırlar.
    Gənclərin öz bilik və bacarıqlarının,
təbii potensialının effektli reallaşdırılmasını,
cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən
şəraitin yaradılması bu gün muxtar res-
publikada prioritet məsələlərdən birinə çev-
rilib. Yeni nəslin inkişafının əsas vasitəsi
gənclərin cəmiyyətin sosial-iqtisadi, icti-
mai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının
təmin edilməsidir. 
    Muxtar respublikamızda da gənclərin mə-
nəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iş-
tirakı, istedadlı gənclərə dövlət qayğısı, gənc -
lərin sağlamlığının qorunması və fiziki inki-
şafı, onların məşğulluğunun təmin edilməsi
bu sahədə işlərin düzgün istiqamətdə qurul-
masından xəbər verir. Həyata keçirilən dövlət
gənclər siyasəti gələcək nəslin intellektual
səviyyəsinin artmasına da olduqca müsbət
təsir göstərir. Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında gənclərin təhsilə yönləndirilməsi in-
tellekt kapitalının inkişafına xidmətin ən
mühüm göstəricisidir.
    Savadlı gənc mütəxəssislərin hazırlanması
orta məktəbdən başlayır. Muxtar respubli-
kamızda bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir,
şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, kənd -
lərdə də məktəblər tikilir. Hazırda Naxçı-
vanda təhsil infrasturukturu yenilənib. Mux-
tar respublika gəncləri bu gün xarici ölkələrə
təhsil almağa, təcrübə qazanmağa göndərilir.
Gənc liyin beynəlxalq gənclər hərəkatına
inteqrasiyası sahəsində də böyük uğurlar
qazanılıb. Aparılan gənclər siyasəti gənclərin
cəmiyyətə sağlam fərd kimi qazanılmasında
mühüm rol oynayır. Bu, hər şeydən əvvəl,
Naxçıvanda gənc nəslə göstərilən qayğının
bariz nümunəsidir. 
    Naxçıvanda sağlamdüşüncəli yeni nəslin
yetişdirilməsi prioritet vəzifə hesab edilir.
Gənclərin cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-
siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin
edilməsi muxtar respublikada vacib məsələ-
lərdən biri kimi elan edilib. Həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, bu gün
Naxçıvanda yüksək intellektual səviyyəyə,
vətənpərvərlik hissinə, milli düşüncəyə malik
gənclər yetişir, onlar gündən-günə regionun,
eləcə də ölkənin ictimai-siyasi həyatında

daha böyük rol oynayırlar. 
    Naxçıvanda gənclərlə bağlı dövlət siyasəti
çox geniş spektri – gənclərin təhsili, tərbiyəsi,
sağlamlığı, intellektual-mədəni inkişafı, asudə
vaxtlarının səmərəli təşkili, həyatın bütün
sahələrində fəal iştirakı ilə bağlı məsələləri
əhatə edir. Muxtar respublika gəncliyi cə-
miyyətin inkişafında fəal sosial təbəqə kimi
öz sözünü deyir. Gənclər bu gün demokra-
tikləşmə prosesində, mədəniyyət, incəsənət,
elm, xüsusilə idman sahəsində böyük inamla
irəliləyir, zəngin mədəni irsimizin qorunub
saxlanması və inkişaf etdirilməsi yolunda
mühüm addımlar atırlar. 
    Gənclər siyasətində idmanın inkişaf et-
dirilməsi və onun kütləviliyinin artırılması
da mühüm yer tutur. Bu gün dövlət başçısının
apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azər-
baycan dünyanın qabaqcıl idman ölkələ-
rindən birinə çevrilib. Ölkənin bütün regi-
onlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yeni olimpiya-idman kom-
plekslərinin tikilib istifadəyə verilməsi, bey-
nəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi,
idmançılarımızın dünya və Avropa çem-
pionatlarında nailiyyətlər qazanması buna
əyani sübutdur.
    Dövlət qayğısı sayəsində uşaq və gənclərin
fəaliyyətlərinin təşkili üçün sağlam mühit
yaradılıb, onların idmana cəlbi yolunda mü-
hüm addımlar atılıb. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
Gənclərlə iş şöbəsi cari ilin ötən dövrü
ərzində gənclərlə bağlı 100-ə yaxın tədbir
təşkil edib ki, bu tədbirlərdə mindən çox
gəncin iştirakı təmin olunub. Gənclər bu
tədbirlərə daxil olan “Nuh yurdu” intellektual
oyununda qüvvələrini sınayıb, muxtar res-
publikanın şəhər və rayonlarında nümayiş
olunan filmləri izləyib, həmçinin əlamətdar
və tarixi günlərdə, bayramlarda əsgər və
 zabitlərlə görüşlərdə iştirak ediblər. Təbii
ki, belə tədbirlərin baş tutması gənclərin ic-
timai həyatda nə qədər mühüm rol oynadıq-
larının göstəricisidir.
    Gənclər və İdman Nazirliyi gənclərin id-
mana yönləndirilməsi məqsədilə tədbirlər
planına uyğun olaraq il ərzində yarışlar, tur-
nirlər təşkil edib ki, bu da regionda gənclər
siyasətinin uğurla davam etdirilməsindən
xəbər verir. İlk olaraq qurum gənclər arasında
idmanın kütləviliyinə nail olmaq üçün maa-
rifləndirmə tədbirlərinə geniş yer verib. Gənc -
ləri maarifləndirmək yolu ilə idmana cəlbini
əsas məsələ hesab edən qurum buna kifayət
qədər nail olub. Nəticədə, cari ilin ötən dövrü
ərzində muxtar respublikada keçirilən ya-
rışlarda 3000-ə yaxın gənc qüvvəsini sınayıb. 
    Bu gün gənclərin formalaşması, idmanla
məşğul olması üçün muxtar respublikada
hər cür şərait yaradılıb. Gənclərimiz bu im-
kanlardan səmərəli istifadə edir, onlara gös-
tərilən etimadı doğrultmağa çalışırlar. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Gənclik

    Gənclik bir millətin gələcəyi, inkişafı üçün başlıca faktordur. Millətin mövcudluğu
üçün onun sağlam gəncliyinin olması vacib şərtdir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin
daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli
potensial kadrların yetişdirilməsindən, onların aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən
asılıdır. Bu baxımdan gənclərlə iş sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin
inkişafına təkan verib, onların cəmiyyətdə özlərini təsdiq etməsində böyük əhəmiyyət
daşıyıb.



Füzuli
         

    Həmin gün Füzulinin 51 kəndi
və rayon mərkəzi ermənilər tərə-
findən viran qoyulub, 55 min nəfərə
yaxın sakin doğma yurdundan di-
dərgin salınıb. Füzuli rayonu Qa-
rabağ dağ silsiləsinin cənub-şərq
ətəklərindən Araz çayınadək sahəni
əhatə edir, Cəbrayıl, Xocavənd, Ağ-
cabədi, Beyləqan rayonları və Araz
çayı boyunca İranla həmsərhəddir.
1386 kvadratkilometr ərazisi olan
rayonun   əhalisi işğala qədər 105
min nəfərdən çox idi.
    Əsası 1827-ci ildə qoyulan, ilkin
adı Qarabulaq olan rayon böyük
Azərbaycan şairi Məhəmməd Fü-
zulinin anadan olmasının 400 illiyi
şərəfinə Füzuli rayonu adlandırılıb.
Ərazisindəki Qaraköpəktəpədə, Qa-
rabulaq kurqanlarında, Günəştəpədə,
Quruçay sahillərində və digər yer-
lərdə müxtəlif dövrlərdə tədqiqatlar
aparılıb, Azərbaycan xalqının qədim
köklərə sahib olduğu sübut edilib.
1968-ci ildə aşkar olunmuş Azıxan-
trop adamının alt çənəsinin sümükləri
rayon mərkəzindən 15 kilometr aralı
məsafədə yerləşən Azıx mağarasında
tapılıb. Azərbaycan arxeologiya el-
minin böyük nailiyyətləri olan bu
abidə rayon ərazisində vaxtilə qədim
Paleolit dövrünün mövcudluğunu
aşkarlamaqdadır.
    Füzulidə Əcəmi memarlıq mək-
təbinin təsiri ilə inşa olunan bir sıra
memarlıq abidələri var idi. Çox
təəssüf ki, tarixi əhəmiyyət daşıyan
bu abidələrimiz ermənilərin vəhşi
vandalizminə məruz qalmış, məhv
edilmiş, yandırılmışdır. İşğalçı er-
mənilər bununla Azərbaycana dair
tarixi hər vasitə ilə saxtalaşdırmağa,
yaddaşlardan silməyə çalışmışlar.

Zəbt edilmiş torpaqlarımızın hər
daşının külə döndərilməsi, viran
edilməsi erməni vandalizminin daha
bir sübutudur.
    1988-ci ildən başlayan erməni
təcavüzünə qarşı mübarizədə min-
lərlə füzulili döyüşmüş, yüzlərlə sa-
kin şəhid olmuş, yaralanmış, itkin
düşmüşdür. Füzuli Qarabağ müha-
ribəsində ən çox itki və şəhid verən
rayondur. İşğal nəticəsində 1100-
dən çox füzulili şəhid olub, 113
nəfər girov götürülüb, 1450 nəfər
müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Er-
mənistan silahlı qüvvələrinin hərbi
təcavüzü nəticəsində 36 min 361
nəfər uşaq zərər çəkmiş, onlardan
155 nəfəri atasız-anasız qalmışdır. 
    Ulu öndər Heydər Əliyevin
1993-cü il noyabrın 2-də televiziya
və radio ilə xalqa müraciətindən
sonra  ciddi hərbi-təşkilati tədbirlər
həyata keçirildi. Bunun nəticəsində
Azərbaycan xalqının işğalçılara
qarşı ədalətli mübarizəsində dönüş
yaratmaq mümkün oldu. Noyabrın
ortalarında Ermənistan silahlı qüv-
vələrinin Beyləqan istiqamətində
hücumu dayandırıldı və  Azərbay-
can Ordusunun müvəffəqiyyətli
əməliyyatları nəticəsində 1994-cü

il yanvarın 5-də Füzuli rayonunda
strateji əhəmiyyətli Horadiz qəsə-
bəsi və 22 kənd düşməndən təmiz-
ləndi. Hazırda rayonun işğaldan
azad olunmuş ərazisində 13 qəsəbə

və 20 kənd var. Həmin ərazidə hər
cür infrastruktura malik 12 yeni
qəsəbə salınmış, məcburi köçkün
ailələri müvəqqəti olaraq burada
yerləşdirilmişdir. Bu qəsəbələrdə
51 min məcburi köçkün məskun-
laşıb.

Cəbrayıl

    Cəbrayıl rayonunun ərazisi 1050
kvadratkilometr, əhalisi, təxminən,
60 min nəfərə yaxın idi. Hazırda ra-
yonun, demək olar ki, bütün ərazisi
işğal altındadır. 90 kənddən yalnız
biri – Cocuq Mərcanlı Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti altındadır.
Rayonda respublika və yerli əhəmiy-
yətli 120-dək tarixi-memarlıq abidəsi,
qiymətli ağac növlərindən ibarət me-
şələr, böyük ehtiyata malik yeraltı
sərvətlər, özünün qeyri-adi flora və
faunası ilə seçilən Diridağın özünə-
məxsus və əsrarəngiz təbiət guşələri,
mineral maddələrlə zəngin su mən-
bələri erməni işğalçıları tərəfindən
dağıdılaraq məhv edilib. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü
nəticəsində 246 cəbrayıllı şəhid olub,
91 nəfər əsir və itkin düşüb. Erməni
vəhşiliyi 177 nəfəri ömürlük əlil edib.
Şəhidlik zirvəsinə ucalan 6 rayon sa-

kini isə “Azərbaycanın Milli Qəhrə-
manı” adına layiq görülüb.
    Azərbaycanın digər bölgələri
kimi, Cəbrayıl rayonunun ərazisi
də tarixi-memarlıq və dini abidələrlə

zəngindir. Həmin tarixi abidələr er-
məni işğalındadır. Hazırda cəbrayıllı
məcburi köçkünlər respublikamızın
58 rayonunda 2000-dək yaşayış
məntəqəsində məskunlaşıb.

Aprel döyüşləri: 
qələbənin müjdəçisi

    Uzun illərdən sonra ötən ilin ap-
relində Azərbaycan Ordusunun düş-
mən üzərində növbəti böyük qələbə
qazanması hər bir azərbaycanlıda
fəxarət hissləri yaradıb. Həmin dö-
yüşlərdə ordumuz öz gücünün kiçik
bir hissəsindən istifadə etməklə düş-
məni yerində oturdub və onlara məğ-
lubiyyətin acısını daddırıb. 2016-cı
il aprelin 2-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin əks-həmləsi ilə Lələtəpə
yüksəkliyi, o cümlədən ətraf ərazilər
işğalçılardan azad olunub. 
    Qeyd edək ki, Lələtəpə Füzuli
və Cəbrayıl rayonlarını nəzarətdə
saxlamağa imkan verən çox mühüm
strateji əhəmiyyət daşıyan yüksək-
likdir. Buradan ətraf ərazilər, necə
deyərlər, ovuc içi kimi görünür. Er-
məni hərbçiləri bu yüksəkliyin ver-
diyi imkanlardan istifadə edərək
ötən illər ərzində Qazaxlar, Mirzə-
nağılı və Əhmədalılar kəndlərini,

demək olar ki, daim atəş altında
saxlayıblar. Bu illər ərzində erməni
gülləsindən ölənlər, yaralanan dinc
sakinlər az olmayıb. Ancaq onlar
bir addım da olsun, geri çəkilməyib.
Əksinə, kəndlər bir az da böyüyüb,
yeni fərdi və ictimai binalar tikilib.
    Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mər-
canlı kəndi 1994-cü ilin yanvar
ayında ümummilli lider Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin uğurlu Horadiz
əməliyyatı zamanı işğaldan azad
edilib. Lakin Lələtəpə yüksəkliyində
Ermənistan ordusunun mövqe tut-
ması kəndin ərazisini faktiki olaraq
təhlükə altında saxlayıb. Yüksəkliyin
azad edilməsi ermənilərin kəndə,
oradakı mövqelərimizə yaratdığı
təhlükəni aradan qaldırıb. 
    Bu gün artıq Cocuq Mərcanlıda
sakinlərin asayiş içində yaşaması
üçün şərait var. Məhz buna görə də
ölkə P rezident cənab İlham Əliyev
2017-ci il 24 yanvar tarixli “İşğaldan
azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası
ilə bağlı tədbirlər haqqında”
 Sərəncam imzalayıb. Bu sənəd bütün
məcburi köçkünlərimizdə öz doğma
torpaqlarına qayıdacağı günün uzaq-
da olmadığı ilə bağlı inam hissini
daha da gücləndirib.
    Bu gün Cocuq Mərcanlı abad-
laşır, gözəlləşir. Kəndin yenidən
qurulması və sakinlərin doğma
yurd-yuvalarına qayıtmaları, əs-
lində, Azərbaycanda Böyük Qa-
yıdış Proqramının başlanğıcıdır.
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası
həm də Ermənistana, onun hava-
darlarına xəbərdarlıqdır. Yəni bu,
o deməkdir ki, dövlətimiz təca-
vüzkar ölkənin işğalçılıq siyasəti
ilə heç vaxt barışmayacaq, ərazi-
lərinin tapdaq altında qalması ilə
razılaşmayacaq, torpaqlarının azad
edilməsi üçün bütün vasitələrdən
istifadə edəcək.

  Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan
Naxçıvan əsrlər boyu zəngin irsimizi qo-
ruyub yaşadan, Şərq memarlığının möh-
təşəmliyini, türk-islam mədəniyyəti nü-
munələrini özündə əks etdirən tarixi abi-
dələri ilə zəngindir. Belə abidələrdən biri,
tarixi VIII əsr bundan əvvələ söykənən,
Əcəmi qüdrətinin ilk bəhrəsi olan Yusif
Küseyir oğlu türbəsidir. 

    Türbənin ikiqat günbəz quruluşu zəma-
nəmizə qədər əvvəlki şəklini mühafizə edən
və bu günümüzə qədər gəlib çatan yeganə
günbəztipli abidə nümunəsidir. Ulu tariximizin
şahidi olan bu qədim mədəniyyət abidəsi
haqqında məlumat almaq üçün AMEA Nax-
çıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeo-
logiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli ilə həmsöhbət
olduq. O bildirdi ki, Naxçıvan-Marağa me-
marlıq məktəbinin və ümumilikdə, Azərbay-
can memarlığının ən böyük nümayəndələ-
rindən biri olan memar Əcəmi Naxçıvaninin
əsəri olan bu abidə 1162-ci ildə tikilib. Bu
haqda məlumat günbəzin yuxarı səthində
yerləşən kitabədə qeyd olunub. Abidə yeraltı
sərdabədən və yerüstü qülləvarı hissədən
ibarətdir. Sərdabə yer altına salındığından
türbə bayırdan birqatlı qüllə kimi görünür.
Abidənin yerüstü hissəsi daxildən və xaricdən
səkkizbucaqlı şəkildədir. 
    Türbənin qülləsi iç və bayır taxçalarla
işləndiyindən qalın dayaqlar şəklində olan
künc hissələr qəfəs quruluşuna bənzəyən
konstruktiv sistem yaradır. Belə quruluş abi-
dənin bayır görünüşünün vizual dayanıqlı-
lığını da gücləndirir. Başlıca məsələ isə
künc lərin konstruktiv möhkəmliyi hesabına
ara divarları o qədər də qalın olmayan  tiki-
linin uzunömürlülüyünün təmin edilməsidir.
Yüksək mühəndis həllinin nəticəsidir ki,
Yusif Küseyir oğlu türbəsi Azərbaycanın

qülləvarı türbələri içərisində üst piramidal
örtüyü 800 ildən artıq bir müddətdə salamat
qalan tək abidədir.
    Türbənin bütün səkkiz səthi müxtəlifşəkilli
həndəsi ornamentlərlə bəzədilib. Bu orna-
mentlər bişmiş kiçik kərpiclərdən quraşdırılıb,
sonra gəc məhlulu ilə tavalar şəklində bir-
ləşdirilərək səthlərin üzərində möhkəmlən-
dirilib. Bunu da qeyd etmək istərdik ki, Yusif
Küseyir oğlu türbəsinin həm əsas tikintisi,
həm də bəzək hörgüsü yalnız bir materialla
– keyfiyyətli bişmiş kərpiclə işlənmişdir. Bu
da abidənin aydın və təmiz həndəsi biçiminin
bütövlüyünü gücləndirir, ona vahid, ifadəli
qırmızımtıl kolorit verir. Prizmatik gövdə,

piramidal günbəz, üzlərin girinti-çıxıntıları,
bol kölgə, işıq effektləri abidənin koloritini
daha da zənginləşdirir.
    Quruluşu etibarı ilə türbənin yalnız bir
səthi – Qərb tərəfə baxan səthi başqa şəkildə
həll edilmişdir. Burada türbənin giriş qapısı
yerləşdirilmişdir. Çatmatağ şəkilli bu qapı
üzərində haşiyələr formasında verilmiş həmin
hissə çıxıntılar vasitəsilə bir portal şəklini
almışdır. 
    Yusif Küseyir oğlu türbəsinin interyeri
bəzədilməyib. Onun bayır taxçalarının içərisi
kərpicdən yığılmış sıx həndəsi naxış hör-
mələri ilə üzlənib. Taxçaların üstündə göv-
dəni dövrələmə yazı qurşağı qapayır. Öz
incəliyi və dekorativliyi ilə bu kitabə zolağı
gövdə ilə örtük arasında yüngül bir keçid
yaradır. Kufi xətlə yazılmış bu kitabənin
giriş qapısından sol tərəfdəki hissəsində
memarın adı yazılıb. Türbənin əsas fasa-
dından sol tərəfdəki kitabə bu memarlıq
abidəsinin memar Əcəmi Əbubəkr oğlu
Naxçıvani tərəfindən tikildiyinə işarə verir:
“Bənna memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Nax-
çıvaninin əməlidir”. Türbənin üzərindəki
digər bir kitabədə isə yazılıb: “Bu türbə
xacə, şanlı rəis, dinin zəkası, İslamın camalı,
şeyxlər başçısı Yusif Küseyir oğlunundur”.
Şiş uclu piramidal örtük elə bil bütöv priz-
matik gövdəyə yox, yazı qurşağının incə
şəbəkəsinə dayanır. Memar taxçaların içə-
risini də naxış kompozisiyaları ilə yüngül-
ləşdirib, künclərin vertikal ritmini, kons-
truktiv dəyərini qabardıb. Bayır səthlərin,
beləcə, yerinə uyğun işlənməsi, bütövlükdə,
türbənin yüksək memarlıq-bədii görkəm,

arxitektonik quruluş almasına səbəb olub.
    Memar türbənin şimal üzünə baştağ kom-
pozisiyası verib, onda yerüstü qülləyə giriş
qapısı yerləşdirib. Qapı gözü daha dərin
taxça içərisinə salınıb, üstü böyük kitabə
lövhəsi ilə bəzədilib. Memar ayrıntıları, bi-
çimləri incə işləməklə bu üzü heykəl kimi
hər yandan baxılan tutumun baş elementinə
çevirib.
    Qeyd edək ki, son illərdə muxtar respub-
likamızda tarixi abidələrə göstərilən dövlət
qayğısı Yusif Küseyir oğlu türbəsini də əhatə
edib. Belə ki, türbənin içərisinə elektrik xətti
çəkilərək işıqlandırma sistemi qurulub.  Abi-
dənin ətrafında isə abadlıq işləri aparılıb,
ərazidə yaşıllaşdırma tədbirləri həyata keçi-
rilib, oturacaqlar qoyulub. 
    Ümumiyyətlə, muxtar respublikada mə-
dəni irsin qorunmasına, öyrənilməsinə, təb-
liğinə qayğı və dəstək yetərincədir. Bununla
belə, tarixi abidələrimizin əhəmiyyəti bəzi
insanlar tərəfindən yetərincə başa düşülmür,
onların ətrafı korlanır, zibillənir. Əlbəttə,
bu cür xoşagəlməz hallar ictimai məsuliy-
yətsizlikdir, yolverilməzdir. Mədəni irsimizi
qorumaq məqsədilə ictimai fəallığı və mə-
suliyyəti artırmaq üçün hər kəsin üzərinə
böyük iş düşür. Yerli sakinlər də muxtar
respublika ərazisindəki bütün abidələrin
qorunması, onların təbliği işinə səfərbər
olmalıdırlar. 
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İtmişdir
Şərur rayonunun Qarxun kənd sakini Vəliyeva Saniyə Məm-

məd qızının adına verilmiş JN-752A nömrəli “Torpağın mülkiyyətə
verilməsinə dair şəhadətnamə” və torpağa mülkiyyət hüququna
dair JN-546 nömrəli dövlət aktı itdiyindən etibarsız sayılır. 

*   *   *
Şərur rayonunun Qarxun kənd sakini Vəliyeva Zeynəb Mə-

həmmədəli qızının adına verilmiş JN-547 nömrəli torpağa mül-
kiyyət hüququna dair dövlət aktı itdiyindən etibarsız sayılır. 

*   *   *
Qarayev Elvin İxdiyar oğlunun adına olan zabitin şəxsi və-

siqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.

    1993-cü il avqustun ortalarında havadarlarına arxalanan erməni
silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumu bir həftə sonra, ayın 23-də
Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının işğalı ilə nəticələndi. Hər iki rayonun
maddi və mədəni sərvəti və təbii ehtiyatları talan edildi, vəhşicəsinə
dağıdıldı, dünya növbəti dəfə erməni vandalizminin şahidi oldu. 
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