
    Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının daxili işlər naziri,
general-leytenant Əhməd Əhmədov
açaraq cari ilin birinci yarısının muxtar
respublikamızın ictimai-siyasi həya-
tında əlamətdar hadisələrlə zəngin ol-
duğunu, muxtar respublikada davam
edən abadlıq-quruculuq işlərinin, apa-
rılan sosial-iqtisadi islahatların başlıca
təminatlarından olan sabitliyin etibarlı
qorunaraq daha da möhkəmləndirildi-
yini diqqətə çatdırıb. Nazir qeyd edib
ki, hesabat dövründə kriminogen durum
nəzarətdə saxlanılıb, xidməti funksi-
yaların həyata keçirilməsində müasir
iş metodlarının, o cümlədən informasiya
texnologiyalarının tətbiqi  müsbət nə-
ticələr verib. Vətəndaşların qəbulu və
müraciətlərinə baxılması sahəsində
qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası ciddi
nəzarətdə saxlanılıb və planlı surətdə
davam etdirilib, əhaliyə göstərilən səy-
yari xidmətlərin həcmi  artırılıb, əha-
linin maarifləndirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilib.
    Daxili işlər naziri muxtar respublika
rəhbərinin diqqət və qayğısı sayəsində
şəxsi heyətin yüksək tələblərə cavab
verən şəraitdə xidmətinin təşkili, peşə
hazırlığının artırılması, maddi-texniki
bazanın möhkəmləndirilməsi, müasir
informasiya-kommunikasiya texnolo-
giyalarının tətbiqi, infrastrukturun tək-
milləşdirilməsi ilə bağlı görülən işlər
barədə də ətraflı məlumat verib.
    Kollegiya iclasında nazirliyin Təş-
kilat-İnspeksiya İdarəsinin rəisi, polis
polkovniki Əli Tağıyevin bu ilin altı
ayında görülən işlərlə bağlı hesabat
məruzəsi dinlənilib. Məruzəçi bildirib

ki, ilk yarımil ərzində keçirilmiş əməliy -
yat-axtarış tədbirləri nəticəsində axta-
rışda olan 3 nəfər təqsirləndirilən şəxs
tutulub. 1 nəfər təqsirləndirilən və 1
nəfər itkin düşmüş şəxsin yerinin müəy-
yənləşdirilməsi istiqamətində əməliy-
yat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Qanunsuz olaraq vətəndaşlarda saxla-
nılan 94 silah, o cümlədən 2 ədəd av-
tomat, 3 ədəd TOZ-8, 3 ədəd beşaçılan,
1 ədəd tapança, 65 ədəd ov silahı, 9
ədəd qaz tapançası, 10 ədəd pnevmatik
tir silahı, 1 ədəd idman tapançası və 2
min 549 ədəd döyüş sursatı götürülüb.
    Qeyd edilib ki,  bu ilin birinci ya-
rısında muxtar respublikamız əhalinin
hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin
sayının azlığına görə ölkədə ən təhlü-
kəsiz və sabit yerlərdən biri olaraq
qalır. Hesabat dövründə muxtar res-
publika ərazisində 8, o cümlədən şəx-
siyyət əleyhinə 1, iqtisadi sahədə 3,
ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda
əleyhinə 4 cinayət qeydə alınıb. Ci-
nayətlərin açılması əvvəlki illərdə ol-
duğu kimi 100 faiz təmin edilib, insan
alveri, korrupsiya və dövlət hakimiy-
yəti əleyhinə olan cinayətlərlə bağlı
heç bir fakt qeydə alınmayıb. Ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
avtomobil qəzalarının sayı 3-ə qarşı
6 olmaqla artıb. Dövlət yol polisi
əməkdaşları inzibati xətalara, o cüm-
lədən nəqliyyat vasitələrini sərxoş və-
ziyyətdə idarə edən sürücülərə qarşı
mübarizə tədbirlərini bu ilin birinci
yarısında da davam etdirib.
    Məruzə ətrafında Naxçıvan Şəhər
Polis İdarəsinin rəisi, polis polkovniki
Elnur İsmayılovun, Dövlət Yol Polisi

İdarəsinin rəisi, polis polkovnik-ley-
tenantı  Aydın Ağayevin çıxışları olub.
Çıxış edənlər görülmüş işlər, işdə bu-
raxılan nöqsanlar,  bu nöqsanların ara-
dan qaldırılması üzrə qarşıda duran
vəzifələr barədə məlumat veriblər.
    İclasa yekun vuran daxili işlər naziri
hesabat dövründə əməliyyat-xidməti
fəaliyyətin, bütövlükdə, qənaətbəxş ol-
duğunu, qanunla müəyyən edilmiş və-
zifələrin layiqincə yerinə yetirildiyini,
habelə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə,
ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması
sahəsində əməkdaşların və hərbi qul-
luqçuların yüksək peşəkarlığı ilə fərq-
ləndiyini, eləcə də digər hüquq-mühafizə
orqanları ilə birgə daxili sabitliyin və
asayişin qorunması işinin hazırda da
uğurla davam etdirildiyini bildirib. Ci-
nayətkarlığa qarşı mübarizə və ictimai
qaydanın qorunmasında şəxsi heyətin
fəaliyyətini, ümumilikdə, qənaətbəxş
hesab edən nazir bununla yanaşı, kol-
legiya iştirakçılarının diqqətini həlli
vacib olan bir neçə məsələyə yönəldib,
buraxılan nöqsanların qısa zamanda
aradan qaldırılmasının vacibliyini vur-
ğulayıb. Ailə münaqişəsi zəminində
və əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər
tərəfindən törədilən cinayətlərin qar-
şısının alınması üçün profilaktik işlərin
həyata keçirilməsinin, mühafizə vasi-
tələrinin tətbiqi ilə bağlı əhali arasında
təbliğat işinin lazımi səviyyədə təşki-
linin, vətəndaşların müraciətlərinə və
qəbuluna ciddi yanaşılmasının, asayişin
və təhlükəsizliyin etibarlı qorunması
məqsədilə zəruri qabaqlayıcı işlərin,
şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılması
istiqamətində davamlı tədbirlərin gö-
rülməsinin vacibliyi qeyd olunub. 
    Daxili işlər naziri əmin olduğunu
bildirib ki, şəxsi heyət cinayətkarlığa
qarşı mübarizədə, ictimai qaydanın
və ictimai təhlükəsizliyin təmin edil-
məsi sahəsində muxtar respublika rəh-
bərinin qarşıya qoyduğu mühüm və-
zifələri, hüquq qaydasının və qanun-
çuluğun möhkəmləndirilməsi, əməliy -
yat-xidməti fəaliyyətin təkmilləşdiril-
məsi ilə bağlı tələb və tapşırıqlarını
bundan sonra da layiqincə yerinə ye-
tirəcək, sabitliyin, əmin-amanlığın,
dövlətin, hüquqi və fiziki şəxslərin
qanuni mənafelərinin hüquqazidd
əməllərdən qorunmasında qüvvə və
bacarığını əsirgəməyəcək.

Cari ilin birinci yarısında Naxçıvanda sabitlik 
etibarlı qorunaraq daha da möhkəmləndirilib

   Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur
Rayon Təşkilatının iyulun 26-da ke-
çirilmiş növbəti şura iclasında cari
ilin 6 ayında görülmüş işlərə yekun
vurulub, qarşıda duran vəzifələr
müəyyənləşdirilib. Gündəlikdə duran
məsələ ilə əlaqədar təşkilatın sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Əmir Babayev
məruzə edib.
    Qeyd olunub ki, günü-gündən inkişaf
edən respublikamız və onun ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvan Heydər
Əliyev ideyalarının işığında özünün
hərtərəfli yüksəliş mərhələsini yaşayır.
Ulu öndərin Naxçıvan haqqındakı is-
təkləri, arzuları gerçəkləşdirilir. Muxtar
respublikanın sosial-iqtisadi sahədə
qazandığı uğurlar xarici bazarlardan
asılılığı minimuma endirib. İşsizliyin
aradan qaldırılması, məşğulluğun təmin
olunması istiqamətində həyata keçirilən
ardıcıl tədbirlər nəticəsində hər il min-
lərlə yeni iş yeri yaradılır, yaşayış
məntəqələrinə fasiləsiz elektrik enerjisi
və təbii qaz verilir. Bütün bunlar əhalinin

maddi rifah halının yüksəldilməsinə,
doğma el-obaya bağlılığına müsbət
təsir edən amillərdəndir. 
    Əmir Babayev daha sonra YAP ra-
yon təşkilatının altıaylıq fəaliyyəti ba-
rədə danışıb. Qeyd olunub ki, bu müd-
dətdə şura və idarə heyətinin üzvləri
müntəzəm olaraq ərazi ilk təşkilatla-
rında olub, partiya üzvləri və sakinlərlə
görüşlər keçirib, onların problem və
qayğıları ilə maraqlanıblar. 
    Vurğulanıb ki, bu gün Yeni Azər-
baycan Partiyası Şərur Rayon Təşki-
latının tərkibindəki 161 ilk təşkilatda
10 min 378 nəfər partiya üzvü vardır.
Onların 2 min 981 nəfərini, yəni 28,7
faizini qadınlar, 3 min 378 nəfərini,
yəni 32 faizini gənclər təşkil edir. Bu
ilin altı ayı ərzində partiya sıralarına
qəbul olunan 47 nəfərin 25-i qadınlar,
37-si gənclərdir. 
    Əmir Babayev qarşıda duran vəzi-
fələrdən danışaraq qeyd edib ki, əsas
məqsədimiz əhali arasında ideya-siyasi
işi gücləndirmək, gənc partiya üzvlərinə
təmsil etdikləri təşkilatın işində daha

fəal olmağı aşılamaqdan ibarətdir. Tut-
duğu vəzifədən asılı olmayaraq, hər
bir partiya üzvü məsuliyyətini dərindən
dərk etməli, Yeni Azərbaycan Parti-
yasının Proqram və Nizamnaməsinin
tələblərinə, prinsiplərinə ciddi əməl
etməli və qarşıya qoyulan vəzifələrin
həyata keçirilməsində fəal olmalıdır.
Partiyanın boy artımında bütün ilk
təşkilatlar iştirak etməli, YAP sıralarına
ali təhsilli, bacarıqlı, nümunəvi gənclər
qəbul olunmalıdır. 
    Təşkilatın sədri daha sonra bəzi
ərazi ilk təşkilatlarında mövcud olan
nöqsanlardan danışıb, hər bir partiya
üzvünün bütün ictimai-siyasi tədbir-
lərdə daha fəal olması üçün qarşıda
duran vəzifələri qeyd edib. 
    Yığıncaqda YAP Şərur Rayon
Təşkilatı Qadınlar Şurasının sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Yeganə Məmməd -
ova, təşkilatın Gənclər Birliyinin sədri
Orxan Məmmədov, rayon İcra Haki-
miyyəti ilk təşkilatının sədri Elnur
Əhmədov çıxış ediblər.

Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon Təşkilatının növbəti şura
iclasında birinci yarımilin yekunları müzakirə olunub

    İyulun 26-da Daxili İşlər Nazirliyində 2016-cı ilin birinci yarısında cina-
yətkarlıqla mübarizə, ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin
təmin edilməsi üzrə fəaliyyətin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş kollegiya iclası keçirilib.

    Kollegiya iclasında nazir Əli
Mahmudov çıxış edərək bildirib
ki, ötən dövr ərzində bu sahədə
görülən tədbirlər mütəmadi ola-
raq davam etdirilib. Nağdsız
əməliyyatların genişləndirilməsi
tədbirləri çərçivəsində muxtar
respublikanın ticarət və iaşə ob-
yektlərinə 1156 ədəd POS-ter-
minal elektron qaydada qeydiy-
yatdan keçirilərək quraşdırılıb
ki, bunun da 112 ədədi 2016-cı
ilin altı ayında tətbiq edilib.
Təbliğat tədbirlərinin nəticəsi
olaraq 2014-cü ildə POS-termi-
nallar vasitəsilə aparılmış alqı-
satqı əməliyyatları 10 milyon
713 min manat, 2015-ci ildə 16
milyon 639 min manat olduğu
halda, təkcə 2016-cı ilin birinci
yarısında bu göstərici 14 milyon
305 min 384 manat olmaqla,
2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 6 milyon 175 min
manat artıq olub. 
     Vurğulanıb ki, muxtar res-
publikamızda turizmin inkişaf et-
dirilməsi və bununla da, valyuta
dövriyyəsinin, həmçinin nağdsız
dövriyyənin artırılması məqsədi
daşıyan, xarici vətəndaşlar tərə-
findən alınmış istehsal, yaxud
kommersiya məqsədləri üçün nə-
zərdə tutulmayan mallara görə
ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin
geri qaytarılması mexanizmi olan
“Tax free” sisteminin muxtar res-
publikamızda da tətbiqi başa çat-
dırılıb, ilkin olaraq Naxçıvan şə-
hərində 5 ticarət obyektinin bu
sistemə qoşulması təmin edilib.
    Sahibkarlıq subyektləri tərə-
findən vergilərin vaxtında ödə-
nilməsinə və ödənilən əmək-
haqlarının reallığı əks etdirilməsi
vəziyyətinə nəzarətin gücləndi-
rilməsi işləri Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə
birlikdə davam etdirilib. Belə
ki, ötən dövr ərzində aparılmış
336 birgə monitorinq zamanı
196 halda yeni əmək müqavi-
lələrinin bağlanmaması, 865 hal-
da əməkhaqqının reallığı əks
etdirməməsi faktları aşkar edilib
və müvafiq düzəlişlərin edilməsi
təmin olunub. Bütün bunların
nəticəsidir ki, işəgötürən fiziki
şəxslər tərəfindən əməkhaqqın-
dan ödənilən gəlir vergisinin
məbləği 55 min 366 manat ol-
maqla, keçən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 10 min 218 ma-
nat artıb. Bu sahədə qanunveri-
ciliyə uyğun inzibati tədbirlərlə
yanaşı, maarifləndirmə tədbirləri
də davam etdirilib.
    Vergi potensialının yerlərə
getmədən müəyyən edilməsi gü-

nün ən mühüm tələblərindən bi-
ridir ki, bu da, öz növbəsində,
keçirilən kameral vergi yoxla-
malarına diqqətin daha da artı-
rılması və səmərəliliyin yüksəl-
dilməsi zərurətini ortaya qoyub.
Hesabat dövrü ərzində vergi ödə-
yiciləri tərəfindən 13 min 434
bəyannamə təqdim edilib ki, bu-
nun 13 min 415-i (99,8 faiz)
elektron təqdim olunub.
    Təqdim olunan bəyannamələr
uyğunsuzluq yoxlamasından ke-
çirilərək 108 vergi ödəyicisinə
kameral qaydada 15 min 728
manat əlavə hesablama aparı-
laraq ödənilməsi təmin edilib.
    Qeyd olunub ki, sahibkarlıq
fəaliyyətinə başlamaq üçün pro-
sedurların və vaxt itkisinin də-
fələrlə azalmasına gətirib çıxar-
mış “bir pəncərə” prinsipinin
tətbiqinin nəticəsində hesabat
dövrü ərzində 12 kommersiya
hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına
və 1223 fiziki şəxs sahibkarlıq
uçotuna alınıb. Qeydiyyata alınan
sahibkarlıq subyektlərinin 85
faizi muxtar respublikanın ra-
yonlarının payına düşüb.
    “Vergitutma bazasının geniş-
ləndirilməsi və vergidən yayın-
ma risklərinin azaldılması sa-
həsində görülən tədbirlərin nə-
ticəsində öz əmlaklarını icarəyə
verərək gəlir əldə edən 2371 fi-
ziki şəxs tərəfindən 54 min 444
manat vergi məbləğinin büdcəyə
ödənilməsi təmin edilib”, – de-
yən vergilər naziri bildirib ki,
2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə icarə haqlarından
büdcəyə vergi ödəyənlərin sayı
218 şəxs, vergi məbləği isə 9
min 580 manat artıb.
    Görülmüş tədbirlər nəticə-
sində 2016-cı ilin ilk 6 ayı ər-
zində yerli vergi orqanlarında
qeydiyyatda olan 2951 işə -
götürən fiziki şəxs tərəfindən
büdcəyə 55 min 366 manat
əməkhaqqından tutulan gəlir
vergisi məbləğləri hesablanaraq
ödənilib ki, bu da 2015-ci ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə
10 min 335 manat çoxdur. 
    Kollegiya iclasında vergilər
nazirinin müavini Nurlan Əliyev,
Babək, Şərur, Ordubad Rayon
Vergilər şöbələrinin rəisləri Səf-
tər Əliyarov, Rəfail Əliyev, Mə-
həmməd İbadov çıxış edərək
görülmüş işlər və qarşıda duran
vəzifələrdən danışıblar. 
    Kollegiya iclasına Naxçıvan
Muxtar Respublikasının vergilər
naziri Əli Mahmudov yekun
vurub.

Xəbərlər şöbəsi

Vergilər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

   İqtisadi inkişafın nəticəsi olaraq 2016-cı ilin altı ayı ərzində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyi üzrə proqnoz
105,6 faiz icra edilib. Yerli vergi orqanlarının hər biri üzrə
müəyyən edilmiş proqnoza artıqlaması ilə əməl olunub. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyində 2016-cı ilin birinci
yarımilində görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələrə dair ke-
çirilən kollegiya iclasında bu barədə ətraflı söhbət açılıb. 

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır
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    – Ay həkim, bu qonaq kimdir? –
deyə soruşdular.
    – Jurnalist dostumuzdur. Fikir-
ləşdik ki, bu dəfə birlikdə qalxaq
yaylağa.
    – Lap əcəb etmisiniz. Qonaq Al-
lah qonağıdır, – deyib mənə yaxın-
laşdılar. 
    Artıq yaylaq adamları ilə ünsiyyət
qurmaq üçün, necə deyərlər, bir
“körpü” salınmışdı. Mən də bu “kör-
pü”dən istifadə etdim. 
    – Vəziyyətiniz necədir? – deyə
soruşdum.
    – Necə olacaq. Səssiz-küysüz,
rahat bir məkanda təsərrüfatla məşğul
oluruq. Çörəyimizi qazanırıq.
    – Həm çörək qazanır, həm də is-
tirahət edirsiniz.
    – Əlbəttə, – deyib yaxınlıqdakı
“UAZ” markalı avtomobili göstə-
rərək, – hər gün olmasa da, günaşırı
rayon mərkəzinə baş çəkir, bazarlı-
ğımızı edirik. 
    – Bəs məlumat almaqda necə,
çətinliyiniz yoxdur ki?  
    – Xeyr. 
    Çadırın yaxınlığındakı elektrik
mühərrikini, bir az aralıda olan çanaq
antenasını göstərərək: 
    – Plazma televizorunadək nə la-
zımdırsa, varımızdır. Allah qoysa,
payızın son günlərinədək burdayıq.
    – Ay ata, çay hazırdır, – deyən
uşağın səsi söhbətimizə ara verməyə
səbəb oldu.
     – Buyurun süfrə başına, – deyib
yaşıl çəmənliyə açılmış süfrədəki ne-
mətləri göstərərək, – narahat olmayın

pul verməmişik, hamısı öz məhsul-
larımızdır, – deyib zarafat etdilər.
    Bir qismət çörək kəsdik. Bir stə-
kan çay içib süfrədən qalxan həkim –
İşçi iş başında gərək. Profilaktik
tədbir aparmalıyıq, – dedi.
    Həkimlər öz işlərini icra etməyə
başladılar. Mən də zəhmət adam -
ları ilə söhbətləşmək üçün zaman
qazandım.
    – Deyəsən, il yaxşı gəlib, ətlik
heyvanlarınız çoxdur. Satış sarıdan
probleminiz yoxdur ki?
    Fermer Xudaverdi İsmayılov ca-
vab verdi.
    – Xeyr. Uzun illərdir, təsərrüfatla
məşğul olduğumuzdan daimi müş-
tərilərimiz var. Qalan ətlik malları-
mızı isə payızda – yaylaqdan arana
dönərkən, qış mövsümündə izafi
xərc çəkməmək üçün çıxdaş edir,
“Bərəkət” Ət Məhsulları Komplek-
sinə təhvil veririk. Bir də ki, – ətrafı
göstərərək, – minbir dərdin dərmanı
olan gül-çiçəklə qidalanan heyvan-
ların əti də, südü də dərmandır. Bu
məhsulların alıcısı da başının üs-
tündədir. Elə bu təsərrüfatdan əldə
etdiyimiz gəlirlə özümüzə yaxşı
gün-güzəran qurmuşuq.
    – Qış üçün yem tədarükü necə,
etmisinizmi?
    – Bəli, yem tədarükü üçün əkin
sahələrimiz var. O işlərlə başqa qrup
məşğul olur. Amma məlumatımız
var ki, kifayət qədər yem tədarük
olunub. Çardaqlar dolmaq üzrədir.

Qaldı ki, qüvvəli yemə, o da Nax-
çıvan Taxıl Məmulatları Sənaye
Kompleksində həmişə var. İstədi-
yimiz vaxt alırıq.
    Beləcə, yaylaqda zəhmət adamları
ilə keçirdiyimiz bir gün sona çatdı.
Maşına əyləşərkən un kisəsinə bü-
külü nə isə maşının yük yerinə qoyan
fermer Mikayıl Cəfərov: 
    – Həkim, toy üçün verdiyimiz
heyvanların dəriləridir. Yolda Şakir
sizdən götürəcək. 
    – Şakir kimdir? 
    – Şakir dəri emalı müəssisəsinin
rayonda olan nümayəndəsidir. Fer-
mer və fərdi sahibkarlardan heyvan
dərilərini tədarük edib, vaxtında çat-
dırır emal müəssisəsinə.
    Babək rayonunun Araz kəndi əra-
zisində fəаliyyət göstərən dəri emalı
müəssisəsindən çoxdan idi ki, yazı
hazırlamırdıq. Yaylaqdakı fermerlərlə
söhbətlərdən bizə aydın oldu ki,
müəssisə öz fəaliyyətini xeyli ge-
nişləndirib. Növbəti gün həmin müəs-
sisə barədə oxucularımıza ətraflı mə-
lumat vermək üçün üz tutduq Babək
rayonunun Araz kəndinə. Sаhibkаr
Arzu Dünyamalıyev bildirdi ki, 2011-ci
ildən fəaliyyətə başlayan müəssisədə
yüksəkkeyfiyyətli məhsul istehsalı
və xammal ehtiyatı üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb. Müəssisənin daha
müasir texnoloji avadanlıqlarla təmin
olunması diqqət mərkəzində saxla-
nılıb, İtaliya istehsalı olan müasir
texnoloji avadanlıqlar quraşdırılıb.

Beləliklə, dəri emalı prosesində daha
bir mərhələnin – müəyyən olunmuş
təzyiqlə sıxılıb preslənərək dərinin
tərkibində olan suyun kənarlaşdırıl-
ması prosesinin müəssisədə həyata
keçirilməsinə başlanılıb. 
    Sahibkar onu da qeyd etdi ki,
son illər muxtar respublikamızda
həyata keçirilən kompleks tədbirlər

digər sahələrdə olduğu kimi, hey-
vandarlığın da inkişafına öz müsbət
təsirini göstərib, fermer və fərdi tə-
sərrüfatlarda iribuynuzlu və xırda-
buynuzlu heyvanların baş sayı artıb.
Nəticədə, daxili bazarın keyfiyyətli
ət-süd məhsulları ilə təmin olun-
masına əlverişli şərait yaradılıb. An-
caq kəsilən heyvanların dərilərinin
tədarük edilib emal olunması prob-
lem olaraq qalırdı. Dəri emalı müəs-
sisəsinin fəaliyyətə başlaması ilə
kəsim zamanı iribuynuzlu və xırda-
buynuzlu heyvan dərilərinin tədarük
olunması problemi aradan qaldırıldı.
Əvvəllər kəsilən heyvanların dəriləri
tədarük olunmur, hara gəldi atılıb
həmin ərazidə antisanitariya vəziyyəti
yaradırdısa, indi bu müəssisənin
özündə və hər bir rayonda təyin
olunmuş nümayəndələri tərəfindən
heyvan dəriləri tədarük olunur. Bu
da hər bir sahibkarın büdcəsinin art-
masına imkan verir. Eyni zamanda
ətin maya dəyərinin aşağı düşməsinə
səbəb olur, bazarlarda ucuzluq ya-
ranır. Nəticədə həm istehsalçı, həm
də istehlakçı qazanır.
    Muxtar respublikamızda müasir
texnoloji avadanlıqlarla təmin olun-
muş “Bərəkət Ət Məhsulları Kom-
pleksi” MMC-nin fəaliyyətə başla-
ması dəri emalı müəssisəsinin də
daha keyfiyyətli xammalla təmin
olunmasına geniş imkanlar açıb. Pri-
mitiv üsullarla kəsimi həyata keçirilən
heyvanların dərilərində kəsiklərin

olması emal prosesində problemlər
yaradır. “Bərəkət Ət Məhsulları Kom-
pleksi” MMC-də isə kəsim prose-
sindən ətin təhvil verilməsinədək
bütün proseslər avtomatlaşdırılmış
sistemlə aparıldığından dərilərdə heç
bir kəsik aşkar olunmur, emal prosesi
yüksək səviyyədə aparılır.
    Dəri emalı müəssisəsinin aylıq
istehsal gücü 75-80 ton iribuynuzlu,
12-15 min ədəd xırdabuynuzlu hey-
van dərisindən ibarətdir. Hazırda ay
ərzində 55 tondan artıq iribuynuzlu,
4500-4600 ədəd xırdabuynuzlu hey-
van dəriləri emal olunur. 
    Kollektiv yüksəkkeyfiyyətli məh-
sul istehsal etmək əzmi ilə çalışır.
Muxtar respublikamızdan və ölkə-
mizin digər regionlarından tədarük
edilən iribuynuzlu və xırdabuynuzlu
heyvan dəriləri emal olunaraq “Qa-
ragül” tanıtım nişanı ilə Türkiyə
Respublikasında fəaliyyət göstərən,
bu sahə üzrə qabaqcıl təcrübəyə ma-
lik sifarişçi şirkətlərin ünvanlarına
göndərilir. Müəssisənin tam gücü
ilə işləməsi və əlavə işçi qüvvəsinin
cəlb edilməsi istiqamətində işlər da-
vam etdirilir, dəri emalı sahəsində
qabaqcıl təcrübəyə malik xarici şir-
kətlərlə əlaqələr genişləndirilir, təc-
rübə mübadiləsi aparılır. 
    Yeni istehsal müəssisəsinin fəa-

liyyət göstərməsi dərilərin emal olu-

naraq yarımfabrikat halında ixrac

olunmasına əlverişli şərait yarat-

maqla bərabər, əhalinin məşğullu-

ğunun təmin olunmasına da geniş

imkanlar açıb. Hazırda müəssisədə

dəri emalı sahəsində müasir texno-

logiyanı mənimsəyən, yüksək əmək-

haqqı və xüsusi geyim formaları ilə

təmin olunan mütəxəssislər çalışırlar.

Ayrı-ayrı rayonlarda isə fiziki şəxs-

lərlə müqavilə bağlanılıb. Bu isə,

öz növbəsində, heyvan dərilərinin

vaxtında tədarük olunub müəssisəyə

gətirilməsinə imkan verir. 

- Kərəm HƏSƏNOV

     Yay fəsli, yaylaq dövrü heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərin istirahət vaxtıdır. Əvvəlcədən razılaşdığımız
kimi Şərur Rayon Baytarlıq İdarəsinin rəisi Cəlal Kamalovla görüşərək onun “Niva” markalı avtomobilinə əyləşib
üz tutduq fermerlərin məskən saldığı ünvana – Şahbuz rayonundakı Salvartı yaylağına. Enişli-yoxuşlu avtomobil
yolu ilə yaşıl örpəyə bürünmüş, dağların sinəsinə sancılmış, ağ yapıncını xatırladan obaların, güllərin, çiçəklərin,
ətrafa səpələnmiş qoyun-quzuların, sıldırım qayaların yaratdığı ecazkar mənzərəni seyr edə-edə qalxdıq yüksəkliyə.
Təmiz havası, diş göynədən bulaqları, süfrəsindən yağı, pendiri, qatığı, qaymağı əskik olmayan, sanki yanaqlarından
qan daman zəhmət adamlarının yanına. Fermerlər Xudaverdi İsmayılov, Xosrov Əsədov, Mikayıl Cəfərov, Abdulla
Heydərovla görüşdük. Cəlal həkim mütəmadi olaraq yaylağa baş çəkdiyindən onu yaxşı tanıyırdılar. Hal-əhval
tutduqdan sonra: 

Yaylaqda zəhmət adamları ilə keçirdiyimiz bir gün
Yaxud “Qaragül” tanıtım nişanı ilə xarici bazara çıxarılan Naxçıvan məhsulu

    Ümumdünya Turizm Təşkilatı
2020-ci ildə turizm gəlirlərinin 2
trilyon dollar olacağını, bunun da
20 faizə qədərinin kənd turizminin
payına düşəcəyini proqnozlaşdırır.
Ancaq nəzərə alaq ki, kənd turiz-
minin inkişaf etdiyi ölkələrdə bu
turizm sahəsi ölkə ərazilərinin hər
yerində eyni səviyyədə inkişaf et-
məyib. Bunun səbəbi kəndlərin iqlim
xüsusiyyəti, relyefi və ayrı-ayrı ra-
yonların coğrafi mövqeyidir. Mə-
sələn, dünyanın ən inkişaf etmiş
ölkə lərindən sayılan İsveç və Nor-
veçdə kənd turizmi həmin ölkələrin
yalnız cənub regionlarında inkişaf
edib, şimal regionlarında isə iqlimin
sərt olması bu inkişafı əngəlləyir.
Yaponiya və Çində isə bu turizm
növü  daha çox “Bir kənd, bir məh-
sul” siyasətinə uyğun olaraq aparılır.
Yəni bu ölkələrdə turistlərin cəlb
edilməsi üçün hər kəndin əhalisi
yalnız bir növ məhsulun istehsalı
ilə məşğul olur və onun məhsullarını
turistlərə, eyni zamanda bazara təklif
edir. Turistlər səfər etməzdən əvvəl
öz maraqlarını, səfər proqramlarını
müəyyənləşdirir, çay, bambuk və
başqa məhsullar yetişdirilən kənd -
lərdən birini seçirlər. Butipli səfər-
lərin məqsədi bir məhsulun becəril-
məsi, yığılması və satışı ilə tanış
olmaq, bir kənddə qalmaq və istirahət
etməkdən ibarətdir. Məsələn, kənd -
lərdən bəzilərində əhali yalnız çay
istehsalı ilə məşğul olur, əkin sahə-
lərində müasir çay muzeyləri təşkil
edir, çay məhsullarının satışı üçün
xüsusi mağazalar açır. Bir çox kənd -
lərdə hətta turistlər üçün çay festi-

valları təşkil olunur və xeyli gəlir
əldə edilir. Kənd turizminin forma-
larından biri turistlərin kənd təsər-
rüfatı məhsullarının becərilməsi ilə
tanış olması və bu prosesdə iştira-
kıdır. Turizmin belə forması kənd
turizminin bir növü olan aqroturizm
də adlanır. Turistlər səfər dövründə
kənd yerlərində tarlalara, əkin sa-
hələrinə və digər kənd təsərrüfatı
obyektlərinə gedərək kənd təsərrüfatı
məhsullarının əkilməsi, becərilməsi
və məhsulların yığılması proseslə-
rində birbaşa iştirak edirlər. Və
yaxud ev heyvanlarının saxlanılması,
onlar üçün yem tədarükü, sağım,
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı
və sair aqroturizmi daha maraqlı
edib. Bu işlər təcrübə qazanmaq,
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsa-
lının sirlərini öyrənmək, təbiətə
yaxın olmaq və ya asudə vaxtı də-
yərləndirmək məqsədilə icra olunur. 
    Təbii ki, bu misalları çəkməkdə
məqsədimiz dünyada kənd turizminin
inkişaf mənzərəsi haqqında müəyyən
məlumatlar verməkdən ibarətdir. Və
bu məlumatlar bizə rəngarəng iqlim
qurşaqlarının mövcud olduğu Azər-
baycanda, xüsusilə muxtar respub-
likamızda kənd turizminin inkişafı
üçün çox münbit potensialın oldu-
ğunu göstərir. Muxtar respublikada
son iki onillikdə kənd yaşayış mən-
təqələrində aparılmış infrastruktur
quruculuğu tədbirləri isə bu poten-
sialın perspektivlərini daha da ge-
nişləndirir. Aydın məsələdir ki, öm-
rünü şəhər həyatında davam etdirən

hər bir insan üçün kənd həyatı ma-
raqlıdır. Ancaq bunun üçün kəndlərdə
müəyyən infrastrukturun olması da
vacibdir. Çünki bu turizm növünü
seçən turistlər kənd həyatını dad-
maqla yanaşı, müvafiq xidmətlərin
olmasını da istəyirlər. Bura yolların
rahatlığından tutmuş rabitə xidmət-
lərindən istifadəyə, tibbi xidmətdən
tutmuş təhlükəsizlik amilinədək çox
şey daxildir. Bu sadaladığımız im-
kanları abadlaşan kəndlərimizin hər

birində əldə etmək mümkündür. Mə-
sələnin digər tərəfi isə kənd sakinləri
tərəfindən turistlərə lazımi xidmət-
lərin göstərilməsidir. Bu cür xid-
mətlərə turistlərin qalacaqları kənd
evlərində lazımi şəraitin olması, hə-
yət-bacanın səliqə-sahmanı, ev sa-
hibinin gülərüzlüyü, sakitliyin təmin
olunması, bələdçilik, tərcüməçilik
və sair amillər daxildir. 
    Bir faktı qeyd etmək lazımdır ki,
kənd turizminin inkişafında ənənə-
vilik mühüm amillərdən sayılır. Nə-
zərə alaq ki, bu turizm növünü seçən
turistlərin əksəriyyətini ənənəvi mə-
dəniyyət daha çox maraqlandırır.
Çünki burada əsas məqsəd kənd hə-
yatına, yüzillər boyu yaşadılan də-
yərlərə, adət-ənənələrə yaxın ol-
maqdır. Heç bir halda müasir dəbi
sevməyən kənd turizmi milliliyin
təbliği baxımından unikal imkanlar
yaradır. Qonşu Türkiyə Respubli-
kasında son illər kənd turizmində

diqqət yetirilən məqamlardan biri
əcnəbilərin kənd toylarında iştirakını
təmin etməkdir. Toy prosesində əv-
vəldən sonadək iştirak edən  turistlər
bu cür dəyərlərin sonradan əsl təb-
liğatçılarına çevrilirlər. Buna görədir
ki, həmin kəndlərlə işləyən turope-
ratorların qeydiyyatında kənd toy-
larının planlaşdırılması da öz əksini
tapır. Bəs turistlər kənd turizminə
niyə bu qədər üstünlük verirlər?
    Nəzərə alaq ki, müasir dövrdə

istənilən ölkədə şəhərdə yaşayan
əhali kəndlərdə yaşayanlardan də-
fələrlə çoxdur. Şəhər həyatı isə in-
sanlara daha çox müasir meyilləri
təbliğ edir. Kənd həyatına o qədər
marağı olmayanlar belə, sakit guşə
axtarışında kəndlərə üstünlük verirlər.
Kənd həyatı isə özünün spesifik xü-
susiyyətləri ilə seçilir. Çünki burada
qida məhsulları yetişdirilir, təbiət
sənayeləşmədən uzaqda qalır, şəhər
həyatına xas gərginliyə, çirklənməyə
rast gəlinmir, dəyərlər deformasiyaya
uğramır, sakinlər bir-birlərini tanı-
dığından xarakter fərqliliyi uçurum
yaratmır və sair. Bu tərəflər isə şə-
hərdə yaşayanlara hər zaman maraqlı
olur. Buna görə də turistlər, xüsusilə
şəhər həyatından müvəqqəti ayrılmaq
istəyənlər otellərdə qapalı şəkildə
qalmaq istəmirlər, daha çox kəndlərə
üz tuturlar. Onlar yerli sakinlərlə
ünsiyyət qurmaq, yerli məişətlə,
adət-ənənələrlə tanış olmaq istəyirlər.

Turistlərin kənddə ilk tanışlığı mü-
vəqqəti yaşayacaqları evin sahibləri
ilə olur. Sonra isə bu tanışlıq və ün-
siyyət təsərrüfatla məşğul olan sa-
kinlərdən tutmuş burada müxtəlif
sahələrdə çalışan insanlaradək davam
edir. Və təbii ki, fərqli mədəniyyətin
daşıyıcısı kimi həmin əcnəbilər kəndə
xas bir çox xüsusiyyətləri öyrənməyə
çalışırlar. Bu zaman isə görüb öy-
rəndiklərini bu və ya digər şəkildə
sonradan getdiyi ölkədə yaymağa
çalışır, necə deyərlər, bu işin təbli-
ğatçısına çevrilirlər. Turistlər şəhər
yerlərindən fərqli olaraq, kəndlərdə
yaşayan insanlarla daha çox ünsiy-
yətdə olurlar. Ünsiyyətdə olduqları
insanlar isə sadə vətəndaşlar oldu-
ğundan kənd turizmi burada ictimai
diplomatiya vasitəsinə çevrilir.
Məhz sadə kənd əhalisi turistlərlə
münasibətdə gündəlik yaşam tər-
zindən tutmuş sahib olduğu dəyərlər,
adət-ənənələr, məişət qayğıları və
sair haqqında informasiya daşıyı-
cısına çevrilir. Bu amil isə bir
kəndin timsalında istənilən ölkənin
və xalqın xoş simasının təbliğində
mühüm rol oynayır. Bu cür yerlərdə
verilən informasiya müasir media
vasitələri ilə yayılan informasiya-
lardan daha güclü təsirə malik olur
və informasiyanın mənbəyi rolunu
birbaşa vətəndaşlar oynayır. Həmin
amil isə regionun təbliğat mexa-
nizmində ictimai diplomatiya funk-
siyasını yerinə yetirir. 

Təcrübədən də məlumdur
ki, turistlər onlar üçün ma-

raqlı olan hər bir dəyəri yaymaqda
həvəsli olurlar. Daha doğrusu, sosial
media bu həvəsi indi həyat tərzinə
çevirib. Bütün bunları yekunlaş-
dıraraq deyə bilərik ki, kənd turizmi
tariximizin, milli mədəniyyətimizin,
adət-ənənələrimizin təbliğində mü-
hüm rol oynayır. Kənd turizminin
inkişafına öz töhfəsini verə biləcək
kənd yaşayış məntəqələrində əha-
linin maariflənməsi isə bu diplo-
matiyanın əsasını təşkil edir. 

- Səbuhi HƏSƏNOV

      Kənd turizmi bu gün dünyada ən geniş yayılmış və kifayət qədər gəlir
gətirən turizm növüdür. Bu turizm növünün inkişaf etdirilməsində əsas
məqsəd turistləri kənd həyatında müvəqqəti yaşamağa cəlb etmək və
bunun vasitəsilə pul qazanmaqdır. Müasir dövrdə kənd turizmi Avropanın
bütün ölkələrində mövcuddur. Lakin Şərqi Avropa ölkələrindən fərqli
olaraq, qərb ölkələrində daha geniş inkişaf edib. Fransa, Almaniya,
İngiltərə, İtaliya, İspaniya, Hollandiya, Avstriya və İsveçrədə kənd turizmi
öz dinamik inkişafı ilə seçilir. Rəqəmlərə diqqət edək: 10 il bundan əvvəl
Avropada kənd evlərində və kiçik kənd otellərində 40 milyona yaxın
adam istirahət edib. İndi isə bu rəqəm 4 dəfə artıb. 
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İlk məktəb

Ötən minilliklərdən bu günə kimi azər-
baycanlı ailələri bəşər sivilizasiyasının

ayrılmaz hissəsi olaraq dünya mədəniyyəti xə-
zinəsinə çox sanballı töhfələr vermiş, özünə-
məxsus zəngin mədəni-mənəvi, milli irs ya-
ratmışlar. İnsan üçün hər şey ailədə başlayır.
Dil açıb danışmaq da, ayaq tutub yerimək də,
gülmək də, ağlamaq da... Düşünürəm ki, kör-
pənin qığıldaması, ilk dəfə ana sözünü deməsi
Vətənin mənafeyini müdafiə etməyin, ayaqda
dayanıb ilk addımlarını atması torpağımızı qo-
rumağın, gülməsi el-obanın sevincini, ağlaması
isə kədərini bölüşməsinin ifadəsidir. Kim bilir,
bəlkə də, hər birimizin körpə ikən isti ana qu-
cağında olmaq istəyi daim Vətən qoynunda
yaşamaq eşqidir. Anasız qalmağın çığır-bağır-
tıları, bəlkə də, Vətənsiz qala bilməməyə bir
işarədir. Göründüyü kimi, həyata ilk qədəmlə-
rimizi  qoyduğumuz andan ən ali həyat məktəbi
olan ailənin verdiyi dərslərdə milli dəyərləri-
mizin işartıları duyulmaqdadır. Və ömürboyu
bizi müşayiət etmək gücünə malikdir. Ailə
mənəvi gözəllik, şirin duyğulu isti bir ocaq ol-
maqla yanaşı, vətənpərvərlik, ağsaqqala, ağ-
birçəyə hörmət, uşağa qayğı, qonaqpərvərlik,
milli mətbəx və geyimlər, adət-ənənələr, folklor,
mənəviyyat kimi milli dəyərləri bizə aşılayan
əvəzolunmaz ilk məktəbdir. 

Azərbaycan ailəsi Vətənin qorunması
üçün üzərinə düşən missiyanı 
layiqincə yerinə yetirmişdir

Vətən hamımız üçün əzizdir, müqəd-
dəsdir. Heç şübhəsiz ki, tarixin insan

üçün ən acı hökmü onu Vətəndən ayrı salması,
didərgin etməsidir. Elə xalqımıza məxsus bir
sıra atalar sözləri, bayatılar da bunu təcəssüm
etdirir. “Vətənsiz olan kəfənsiz qalar”, “Vətənə
gəldim, imana gəldim” və yaxud: 

    Əziziyəm, dilən gəz,    

    Bağda gülü dilən gəz. 

    Qürbətdə xan olunca,   

    Vətənində dilən gəz.

    “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qaçaq
Nəbi”, “Qaçaq Kərəm” kimi folklor nümunə-
lərindəki vətənpərvərlik cizgiləri ulu babalarımız,
soykökümüz üçün Vətənin, el-obanın nə qədər
önəm daşıdığından xəbər verir. Tariximizə
nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycan ailəsi hər
zaman Vətənin qorunması, bütövlüyü üçün öz
üzərinə düşən missiyanı layiqincə yerinə yetir-
mişdir. Övladların Vətənə məhəbbət, xalqa,
elinə və obasına hörmət, soykökünə, öz ata-
babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə
olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşmış
və ona həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxmışdır.
Şanlı tariximizin Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl
Xətai, Koroğlu kimi əfsanəvi qəhrəmanları,
Mirzə Fətəli Axundov, Həsən bəy Zərdabi,
Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Bəhruz
Kəngərli və onlarla ruhu Vətən eşqilə pərvaz-
lanan şair və yazıçıları, incəsənət və ictimai
xadimləri Azərbaycan ailəsinin boya-başa çat-
dırdığı, ərsəyə gətirdiyi Vətən övladlarıdır. Bu
gün də ailələr keçmişdən gələn ənənələri ya-
şatmalı, insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və
məğlubedilməzlik amalı yaradan, apardığı mü-
barizədə onda inamını gücləndirən vətənpərvərlik
hisslərini uşaqlara daim aşılamalıdır. 

Böyüyünü tanımayan qibləsini 
də tanımaz

Ağsaqqal, ağbirçək evin bəzəyidir. On-
lara hörmət dədə-babalarımızdan bizə

miras qalmış xəzinədir. Bu xəzinənin qorun-
ması isə bilavasitə ailələrimizdən asılıdır.
Milli mentalitet dediyimiz əxlaqımızın, həyat
normamızın ana xətlərindən biri də ailə üzv-
lərinin böyüyün, ağsaqqalın qarşısında öz və-
zifəsini sonuna qədər yerinə yetirməsidir. Əl-
bəttə, böyüyə göstərilən hörmət və ehtiram,
qayğı elə özümüzə verdiyimiz dəyərdir. Se-
vindirici haldır ki, Azərbaycan ailəsində hələ
qədim zamanlardan ağsaqqal, ahıl insanlar
ən hörmətli və müdrik adamlar hesab olunmuş,
onlara hörmətlə yanaşılmışdır. Ağsaqqal sözü,
öyüd-nəsihəti ailədə, el-obada keçərli olmuş,
həmişə xeyir-dua kimi qəbul edilmişdir. Oğul
evləndirərkən, qız ərə verərkən onların məs-
ləhətinə ehtiyac duyulmuş, razılıqları alınmış,
bütün məclislərdə yuxarı başda əyləşərək öz
tövsiyələrini vermişlər. Ailədə böyüklərin
ayağına qalxmaq, tapşırıqlarına dərhal əməl
etmək milli dəyərlərimizin bir hissəsi olmuşdur.
Hətta el arasında belə məsəllər də yaranmışdır
ki, “böyük sözünə baxmayan baxımsız qalar”,
“böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz”.
    Şair demişkən:
    Sədaqət, dəyanət, düzlük, ədalət,

    Etibar, kişilik, böyüyə hörmət,

    Ulu babalardan qalmışdır bizə,

    Gəlin bir də baxaq keçmişimizə.

Qonaqpərvərlik ailələrimizə xas 
olan dəyərli keyfiyyətlərdəndir 

Milli dəyərlərimizdən biri olan qonaq-
pərvərlik, qonaqla bağlı ibrətamiz,

yaşarlı adət və ənənələr əsrləri, qərinələri
keçərək azərbaycanlıları dünyanın qonaqpərvər
xalqı kimi şöhrətləndirmişdir. Ulu çağlardan
xoş niyyətlə, təmiz qəlblə yurdumuza pənah
gətirənləri, dostu-tanışı, qonağı duz-çörəklə
qarşılamış, süfrəmizin başında onlara yer vermiş,
çörəyimizi tən bölmüşük. Sözsüz ki, qonağın

qarşılanması, ona hörmət bəslənilməsi, yola
salınması kimi adətlərin qorunub saxlanılmasında
ailənin  rolu böyükdür. Qonağın gəlişi bayram
olar, yola salınması həyəcanlı, kədərli. Gedənə
uğur dilənər, arxasınca su atılar, yoluna azuqə
qoyular, hədiyyələr bağışlanar. Adət-ənənələrə
görə “Qonaq Tanrı adamıdır” və ya “Qonaq
Tanrı amanında” deyib qapını döyənlərin kim
olması qətiyyən soruşulmur, ağsaqqallar, ağ-
birçəklər qonağın  ruzisi dalınca gələr, “qonaq
evin gülüdür”, – deyirlər. Hətta qonaq “Tanrı
qonağıyam, qapınıza pənah gətirmişəm” de-
yəndə, “Tanrıya da qurban olum, onun qonağına
da” cavabını verərlər. Leksikonumuzda “qonaq
otağı” söz birləşməsinin işlədilməsi də təsadüfdən
yaranmayıb, xalqımızın qonaqpərvər olmasının
bir ifadəsidir. Belə ki, adət-ənənəyə görə evin
təmtəraqlı otağı qonaq üçün ayrılır, həmişə
təmiz, səliqəli saxlanılır. 
    1300 ildən artıq tarixi özündə əks etdirən,
milli varlığımızın tarixi-ədəbi ensiklopediyası
sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
Azərbaycan oğuz ailələrinin yüksək əxlaqi
meyarı olan qonaqpərvərlik daha dolğun şə-
kildə üzə çıxır. Qonağa yaxşı, mehriban mü-
nasibət, qonaqpərvərlik göstərilməsi ailənin
əsas xüsusiyyətlərindən biri olduğu göstərilir.
Dastanda oğuz elinin başçısı Bayandur xanın
ildə bir dəfə böyük şadlıq məclisi qurub qo-
naqlıq etməsi, el-obanı bir yerə toplaması
qonaqpərvərlik adətinin çalarlarının zəngin-
liyini təcəssüm etdirir. 
    Babalarımızın həyat prinsiplərindən biri
də qonaq kimi qapıdan girən adamın, hətta
düşmən olsa belə, qapıdan çıxanadək əziz sa-
yılması idi. Elə buna görə də yurdumuza hər
gəlib-gedən azərbaycanlıları sözünün üstündə
duran, xeyirxah, qonaqpərvər insanlar kimi
təsvir etmişdir. Fransız səyyahı Aleksandr
Düma “Qafqaz səfəri” adlı əsərində azərbay-
canlıların qonaqpərvərliyindən bəhs edərək
yazmışdır: “Bivaxt, gecənin bir aləmində gəl-
məyimizə baxmayaraq, bizə hər cür qayğıkeşlik
və qonaqpərvərlik göstərildi”. XVII əsr türk
səyyahı Övliya Çələbinin verdiyi məlumata
görə, Azərbaycanda qonaqları qarşılamaq üçün
mehmandar vəzifəsi olmuş və hətta keçmişdə
səyyahların gecələmələri məqsədilə dağlarda
evlər tikilmişdir. Göründüyü kimi, hələ qədim
zamanlardan xalqımız qonağı dərin hörmət
və ehtiramla qarşılamış, layiqincə yola salmağı
özünə borc bilmiş, şərəf saymışdır.

Adət qanun deyil, amma qanun
qədər hökmü var

Adət-ənənələr hər bir xalqın irsindən,
milli mənəviyyatının nə qədər zəngin,

tarixi kökə malik olmasından xəbər verir.
Heç şübhəsiz ki, adət-ənənələrimizin varislik
yükünü ailələrimiz əsrlər boyu daşımış və bu
gün də daşımaqdadır. Xalqımızın toy, yas,
bayram adət-ənənələri sevincin carçısı, kədərin
təsəllisi, insanda əməksevərliyin, xeyirxahlığın
yaradıcısı olmuşdur.   
     Azərbaycan xalqının adət-ənənələrindən
biri olan toy mərasimi başqa xalqların toy mə-
rasimlərindən fərqliliyi, gözəlliyi ilə hər kəsi
heyran edir. Həyatımızda çox önəmli olan bu
mərasim ömürboyu xoş xatirələrlə yaddaşımızda
qalır. Toylar ailənin ilk təməli, mənəvi həyatı-
mızın xoş əhval-ruhiyyələrlə dolu anıdır. Çünki
toylar əvvəldən axıra qədər bədii sözlərlə,
musiqi və mahnılarla, xalq rəqsləri və tamaşaları
ilə müşayiət olunur. Qız bəyənmə, xəbər gön-
dərmə, kiçik elçilik ilk etapda həyata keçirilən
adətlərdir. İnanclara və adətə görə, elçiliyə
gecə getməzlər və elçilərin qarşısına qoyulan
çay içilməz. Elçilikdə deyirlər: “Qız ağacı,
qoz ağacı, hər gələn bir daş atar”, “Qız yükü,
duz yükü”. Qız atası elə birinci elçilikdən
razılığa gəlmir. “Qız qapısı, şah qapısı”. “Bir
qızla, anası ilə, yaxın qohum-əqrəba ilə məs-
ləhətləşim, sonra qəti fikrimizi sizə bildirərik”, –
deyir. Böyük nişan, xonça gətirmə, bayramlıq,
danışığagəlmə, cehiz aparma, çörək bişirdi,

paltarbiçdi, xınayaxdı, kəbinkəsdirmə, qız toyu,
gəlin aparma, oğlan toyu, qonaq çağırma kimi
adətlərimiz, xüsusi emosionallıqla deyilən nəğ-
mələr, bəyi və gəlini tərif edən mahnılar toylara
bədii-estetik təravət gətirir. Keçmişdə toyda
gücün, əzəmətin, çevikliyin nümayiş etdirilməsi
də xüsusi yer tutmuşdur. Ər oğlanlar at çapıb,
qılınc oynatmış, bir-biri ilə qurşaq tutmuş,
qızlar oğlanlarla birgə “Yallı” oynamışlar. Bu
ənənə qızlar və oğlanlar üçün seçmək imkanları
yaratmışdır. Çox zaman gənc lər ailə quracağı
şəxsə toylarda rast gəlmiş, toylar növbəti
toyların başlanğıcına çevrilmişdir. 
    İnsan cəmiyyəti sevinclə yanaşı, kədəri

də yaşamağa məhkumdur. Hər bir doğulanın
ölüm anı da vardır. Bu dünyadan gedən
insanlar üçün yas mərasimlərindəki adət-ənə-
nələr əsrlərdir, ailələrdə qorunub saxlanılmışdır.
Belə ki, insanın kədər hissini ifadə edən yas
nəğmələri, ağılar, bayatılar yaranmışdır. Bir
sıra dastanlarımızda da qədim yas mərasim-
lərinin adət-ənənələri haqqında geniş məlu-
matlar vardır. Məsələn, “Qaraoğlu” dastanında
deyilir: “…İndi yeri, xan dədəmi hayla gəlsin.
Mən ölürəm, qopuz çalsın, ağı desin”. Dədəm
gəldi, qopuz çaldı, ağı dedi. Qaraqoyun
Qaralını göz yaşıynan götürdülər, ağı deyib,
son mənzilə ötürdülər”. 

Mənəviyyat xalqın baş ucalığıdır

Ailə üzvlərinin qarşılıqlı məhəbbəti, bir-
birini anlaması, səmimiyyət, valideynlər

və uşaqlar arasında qarşılıqlı ehtiram və anlaşma,
eləcə də ata-anaların öz oğul və qızlarının
xoşbəxt gələcəyi, uğurları naminə çalışmaları,
uşaqların öz valideynlərinə hörməti və onların
nüfuzunu qorumaları mənəviyyatımızın əsas-
larını təşkil edir. Həmrəy olmaq, bir-birimizə
yardım etmək, sevincimizi paylaşıb çoxaltmaq,
kədərimizi paylaşıb azaltmaq da xalqımızın
mənəviyyatına xas xüsusiyyətdir. Mənəvi alə-
mimizin qorunmasında ulularımızın geyim
tərzi, milli mətbəximiz, folklor nümunələrimiz
də mühüm rol oynamışdır. Çoxəsrlik tariximizə
nəzər salsaq, görərik ki, xalqımıza məxsus
ideal geyim forması olmuşdur. Rəng əlvanlığı,
biçim tərzi və tikiş üslubunun fərqliliyi, eləcə
də tip və formaların müxtəlifliyi ilə seçilən
ənənəvi geyimlərimiz qadınlarımıza, kişilərimizə
xüsusi gözəllik vermiş, onlarda ismət, qeyrət,
mərdlik görkəmi yaratmışdır. 

Dünyanın ən qədim və zəngin mətbəxlə-
rindən biri olan milli mətbəximiz mənəvi alə-
mimizin gözəlliyinin, saflığının təcəssümüdür.
Çeşidliliyinin zənginliyi ilə digər xalqların ge-
yimindən, mətbəxindən fərqlənən bu milli xə-
zinələrimiz diyarımıza gəlib-gedənləri heyran
etmişdir.
    Bu gün cəmiyyətimizdə hər kəsin istədiyi
geyimi geymək, həyat tərzini seçmək haqqı
vardır. Bəşəriyyətin sürətli inkişaf qatarından
da geri qalmamaq həyati əhəmiyyətli məsə-
lədir. Lakin bu, xalqımızın əsrlər boyu qo-
ruyub saxladığı milli dəyərləri itirmək he-
sabına olmamalıdır.

    Sevindirici haldır ki, xalqımızın ailə mo-
delində mürəkkəb ailə tipi üstünlük təşkil
edir. Bunun isə üstün cəhəti odur ki, ailədə
uşaqlar təkcə valideynlərindən deyil, eyni za-
manda baba və nənələrindən tərbiyə alıb, on-
ların əhatəsində böyüyürlər. Bu da holavar,
oxşama, layla, bayatı, qaravəlli, atalar sözü,
məsəllər, qoşma, tapmaca, nağıl, əfsanə, dastan
kimi folklor nümunələrimizin yeni nəslə ötü-
rülməsinə imkan yaradır. 
    Azərbaycan ailəsində anaların, nənələrin
beşik başında dediyi laylalar uşaq ikən hər
birimizin mənəviyyatının zənginləşməsinə öz
təsirini göstərib: 

    Layla beşiyim, layla,

    Evim, eşiyim, layla.

    Sən get şirin yuxuya,

    Çəkim keşiyin layla.

    Balam layla, a layla!

    Gülüm layla, a layla!

    ... Bu da Azərbaycan ailəsini başqa xalq-
ların ailələrindən fərqləndirən ən başlıca 
məziyyətdir.

Milli dəyərlər – milli kimliyimiz

Qeyd olunanlardan məlum olur ki,
uzaq keçmişimizdən bu günümüzə

ayna tutan ailə xalqımızın keçmiş mədəni ir-
sinin əbədi qoruyucusuna çevrilmiş, milli də-
yərlərimizin yaddaşlardan silinməsinin qarşısını
ala bilmişdir. Muxtar respublikamızda milli
dəyərlərə qayğı ailələrimizdə bu ənənəni
davam etdirməyə yeni nəfəs verir. Xüsusilə
milli dəyərləri qorumaq və yaşatmaq dalğası
ağbirçək anaların, ağsaqqal ataların yadda-
şındakı arxivləri açıb-tökərək yeni nəslə milli
düşüncə, milli əqidə, milli amal ərməğan edir. 
    “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq
yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamı,
2012-ci ilin Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Milli dəyərlər ili” elan edilməsi, “Naxçıvan
milli geyimləri”, “Naxçıvan tikmələri”, “Nax-
çıvan mətbəxi”, “Naxçıvan xalçaçıları”, “Müa-
sir Naxçıvan sənətkarları” kitablarının nəfis
tərtibatla nəşr olunması milli dəyərlərimizin
qorunmasına xidmət edir. Bundan əlavə,
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kom-
pleksində xalq yaradıcılığı sərgisinin, “Yaradıcı
əllər”, “İstedadlı uşaqlar” festivallarının ke-
çirilməsi gənc ailələrə el sənəti nümunələrinin,
milli mətbəxin, adət-ənənələrin aşılanmasına
xidmət edir. Bununla da, əmin oluruq ki,
muxtar respublikada milli dəyərlərimizin qo-
runması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər
məqsədli və ünvanlıdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun dediyi kimi: “Biz bu gün milli də-
yərlərimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub-ya-
şatmaqla, xalq yaradıcılığı sahələrinə yeni
həyat verməklə, əslində, milli kimliyimizi
qoruyuruq”.

Sahir RÜSTƏMOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın

və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin şöbə müdiri

Ailə milli-mənəvi dəyərlərin daşıyıcısıdır

    Tədbirdə çıxış edən rayon Məşğulluq
Mərkəzinin direktoru Həsən Nəsirov qeyd
edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il yanvarın 11-də
imzaladığı Sərəncam ilə təsdiq edilmiş
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında əhalinin məşğulluğunun artı-
rılması üzrə Dövlət Proqramı” muxtar res-
publikamızda sahibkarlığın, xüsusən kiçik
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, yeni eh-
tiyatlar hesabına iş yerlərinin açılmasına,
regiondakı əmək ehtiyatlarının iqtisadi fə-
allığının yüksəldilməsinə öz töhfəsini verir.
Əhalinin məşğulluğunun artırılması istiqa-
mətində həyata keçirilən tədbirlərin davamlı -
lığının təmin edilməsi məqsədilə hazırlanan
yeni proqram əmək ehtiyatlarının əmək ba-
zarına uyğunlaşdırılması və işaxtaranların
sosial müdafiəsi üçün yeni imkanlar yaradır. 
    Qeyd olunub ki, dövlət proqramından
irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün mərkəzin əməkdaşları rayondakı idarə,
müəssisə və təşkilatlarda, sahibkarlıq sub-
yektlərində boş iş yerləri haqqında məlumatlar
toplayaraq həmin yerləri əmək yarmarkala-
rında işaxtaran vətəndaşlara təqdim edirlər.
    Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti başçı-

sının müavini Yusif Seyidov  çıxışında qeyd
edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin müəy-
yənləşdirdiyi məşğulluq strategiyası bu gün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdi-
rilir. Muxtar respublikamızda da əmək ba-
zarının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi fəallığın
yüksəldilməsi üçün əlverişli şəraitin yara-
dılması sahəsində mühüm işlər görülür. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin nə-
ticəsidir ki, sərhəd bölgəsi olan Sədərək ra-
yonunda da əhalinin məşğulluğu prioritet
vəzifəyə çevrilib, ötən dövrdə bu sahədə
uğurlu nəticələr əldə olunub.
    İşaxtaran vətəndaşlar yarmarkanın təş-
kilində əməyi olanlara minnətdarlıq edərək
bildiriblər ki, vətəndaşların müvafiq işlərlə
təmin olunmasında əmək yarmarkalarının
əhəmiyyəti böyükdür. 
    Sonra tədbir iştirakçıları idarə, müəssisə
və təşkilatlar tərəfindən əmək yarmarkasına
çıxarılmış boş iş yerləri ilə tanış olublar. 7
təşkilatdan 93 boş iş yerinin çıxarıldığı təd-
birdə 6 nəfərə işə göndəriş verilib.
    Qeyd edək ki, növbəti əmək yarmarkası
bu gün Kəngərli rayonunda keçiriləcəkdir.

Xəbərlər şöbəsi

Sədərək rayonunda növbəti əmək 
yarmarkası keçirilib

Əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında muxtar respublikamızda keçirilən
əmək yarmarkaları mühüm rol oynayır. Bu tədbirlərin davamı kimi iyulun 26-da
Sədərək rayonunda növbəti əmək yarmarkası keçirilib. 
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    Sədərək Rayon Gənclər və İd-
man İdarəsi, Təhsil Şöbəsi, Uşaq-
gənclər idman məktəbi və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Güləş
Federasiyasının rayon bölməsinin
birgə təşkilatçılığı ilə məktəbli-
lərin yay tətili günlərində onların
asudə vaxtlarının daha da səmərəli
təşkil edilməsi məqsədilə mək-

təblilər arasında “Zərərli vərdiş-
lərə yox deyək, həmişə sağlam
olaq” devizi altında yunan-Roma
güləşi üzrə Sədərək rayon birin-
ciliyinə yekun vurulub. 5 çəki
dərəcəsi üzrə keçirilən birincilik -
də 30-a yaxın idmançı qüvvəsini
sınayıb.
    Yunis Zamanov (25 kiloqram),

Musa Abbasov (30 kiloqram),
Yusif Zamanov (35 kiloqram), Rə-
sul Novruzov (55 kiloqram) və
İlkin Məmmədov (62 kiloqram)
birinciliyin qalibi olublar. 
    Sonda qaliblərə Sədərək Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin dip-
lomları təqdim edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Rayon birinciliyinə yekun vurulub

    Qısa zamanda
bölmə öz ətrafına
onlarla uşaq və
yeniyetməni top-
laya bildi. Bu nö-
vün inkişafı üçün
Naxçıvan Muxtar
R e s p u b l i k a s ı
Gənclər və İdman
Nazirliyi tərəfin-
dən bağçalara,
məktəblərə afişa-
lar vuruldu. Əvvəllər məşqlər İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman Kom-
pleksində aparılsa da, sonradan
məşq yeri dəyişdirildi. Bunun səbəbi
isə müraciət edənlərin sayının çox-
luğu ilə əlaqədardır. İndi bədii gim-
nastika məşqlərinin keçirilməsi üçün
Naxçıvan Muxtar Respublika Sta-
dionunun inzibati binasında böyük
və hərtərəfli şəraitlə təmin olunan
zal ayrılıb. Məşqlər məşqçi-müəllim,
Azərbaycanın idman ustası Humay
Qafarova tərəfindən aparılır.
    Bölmə haqqında danışmamışdan
əvvəl bədii gimnastika haqqında
qısa məlumat vermək istəyirəm.
“Gimnastika” termini e.ə, təxminən,
V əsrdə qədim Yunanıstanda təhsil,
hərbi və sağlamlıq üçün kompleks
hərəkətləri ifadə edirdi. Qədim yu-
nanlar belə hesab edirdilər ki, gim-
nastika bədənə çeviklik, güc, cəldlik,
qədd-qamət, gözəllik verir, insana
igidlik və nəciblik hissləri aşılayır.
Hazırda gimnastika idmanın ən
geniş yayılmış növlərindən biridir
və onun 4 növü var: idman gim-
nastikası, bədii gimnastika, akrobatik
gimnastika, tamblinq. Aktyorluq,
balet, musiqi və pantomim ilə bir-
likdə edilən bədii gimnastika tur-
nirlərində yalnız qadın idmançılar
iştirak edirlər. 1984-cü ildən Yay
Olimpiya Oyunlarına daxil edilən
bədii gimnastikanın özünəxas qay-
daları və qiymətləndirmə sistemi
var. Azərbaycanda bədii gimnasti-
kanın yaranma və inkişaf tarixi ke-
çən əsrin 40-cı illərinə təsadüf edir.
1961-ci ildə Lina Vinnikova keçmiş
SSRİ yığmasının tərkibində Alma-
niyada keçirilən I Ümumdünya
Gimnastika Turnirində iştirak edərək
Azərbaycanı dünya arenasında gim-
nastika üzrə ilk dəfə təmsil edən
idmançı kimi tarixə düşüb. Bu gün
Azərbaycan dünyanın idman mər-
kəzlərindən birinə çevrilib. Digər
idman növləri ilə yanaşı, bədii gim-
nastika da diqqətdən kənarda qal-
mayıb. Azərbaycan Gimnastika Fe-
derasiyasının məqsədyönlü və sə-
mərəli fəaliyyəti nəticəsində bu gün
ölkədə gimnastika, sözün əsl mə-
nasında, özünün yeni inkişaf mər-
hələsinə qədəm qoyub.
    Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
“Xatun” bədii gimnastika bölmə-
sinin yaradılması ilə muxtar res-
publikada da bu idman növünün
əsası qoyuldu. İncəlik və zəriflik
tələb edən bu idman növünə muxtar
respublikada getdikcə maraq artır.
Hazırda muxtar respublikanın şəhər
və rayonlarından 100-ə yaxın uşaq

məşqlərdə iştirak edir. Bölmənin
bir neçə məşqində iştirak etdik.
Məşqlərdə azyaşlı uşaqlar çoxluq
təşkil edirdi. Məşqçi-müəllim Hu-
may Qafarova bildirdi ki, bədii
gimnastikada uğur qazanmağın tə-
məli bu yaşlardan qoyulur. Gim-
nastika elastiklik tələb etdiyindən
bu növə uşaq vaxtlarından başlamaq
lazımdır. Yəni 3-11 yaş arası qızla-
rımız məşğul ola bilərlər. 
    Sevindirici haldır ki, bölməyə
sağlamlıq imkanları məhdud olan
uşaqlar da cəlb olunub. Bunun üçün
ayrıca qrup yaradılıb. Onlara xüsusi
olaraq diqqət göstərilir. Hər bir
uşaqla yaxından maraqlanılır. Bəzi
istedadlı uşaqlara isə əlavə olaraq
məşq keçirilir. Bu kateqoriyadan
10 nəfər bədii gimnastikayla  məşğul
olur.
    Məşqlər hər həftənin I, III və V
günləri keçirilir. Valideynlər uşaq-
ların bu idman növünə yiyələnmə-
sində maraqlıdırlar. Valideyn Güllü
Həsənova deyir:
    – Qızım Ayşənin 8 yaşı var. Böl-
mədəki məşqlərdən çox razıyıq.
Artıq bir ildir ki, qızım burada bədii
gimnastika ilə məşğul olur.
    Valideyn Aygün Rüstəmovanın
dediklərindən:
    – Ailəlikcə gimnastika idman
növünü çox sevirik. Burada belə
bölmənin yaradılmasından xəbərsiz
idik. Yaxın qohumlardan birinin
övladı bura gəldikdən sonra xəbə-
rimiz oldu. Uşaqlarımıza yaradılan
belə şəraitə görə minnətdarıq.
    Qeyd edək ki, bölmədə Bakıdan,
Türkiyə Respublikasından olan
uşaqlar da məşq keçir. Həmin uşaq-
ların valideynlərindən Özgənc Ye-
şimlə həmsöhbət olduq:
    – Öz şəhərimizdə övladım bədii
gimnastikayla mütəmadi məşğul
olur. Tətil üçün qohumlarımızın
yanına – Naxçıvana gəldik. Bədii
gimnastika ən çox böyük şəhərlərdə
olur. Kiçik məmləkətdə belə bir
bölmənin olmasını eşidəndə se-
vindik.  Övladım məşqlərdən geri
qalmayacaq.
    Bəli, bölmə öz ətrafına onlarla

uşağı toplaya bilib. Onlar artıq

tədbirlərdə, yarışlarda iştirak etməyə

başlayıblar. Təbii ki, bu bölmənin

yaradılmasının bəhrəsini uzun illər

sonra görəcəyik. Heç şübhə yoxdur

ki, bu bölmənin yetirmələri Azər-

baycanın bədii gimnastikasında öz

sözünü deyəcək və muxtar respub-

likamız bu idman sahəsində də bir

çox uğurlara imza atacaq.

- Sara ƏZİMOVA

“Xatun” bədii gimnastika bölməsinə 
müraciət edənlərin sayı artır

  Bədii gimnastika üzrə keçirilən yarışlarda muxtar respublikadan
idmançıların olmasını, yəqin ki, mənim kimi oxucularımız da
arzulayır. 2014-cü ildə gimnastikanın bütün növlərinin, o cümlədən
bədii gimnastikanın kütləviləşməsi istiqamətində tədbirlərə start ve-
rilməsi önümüzdəki illərdə bu arzumuza çatacağımıza ümid yaratdı.
Ən mühüm tədbirlərdən biri isə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində “Xatun” bədii gimnastika
bölməsinin yaradılması oldu. 

    ... Ötən günlərdə Culfa
rayonunun Camaldın kəndin-
də fəaliyyət göstərən,  su də-
yirmanının olmazsa olmazın-
dan olan çax-çaxın səs saldığı
dəyirmanın sahibi, sözün hə-
qiqi mənasında, peşəsini bi-
lən, bir sözlə, köhnə dəyir-
mançı Tağı Abdullayevlə söh-
bətə “körpü”nü bax belə sal-
mışdım. Sonra məlum oldu
ki, o, su dəyirmanının olduğu kimi,
sözün də xiridarı, həm də yaxşı
həmsöhbətdi. Elə ilk baxışda bizə
mehriban, işgüzar və gülərüz insan
təəssüratı bağışlayan müsahibimlə
çay süfrəsi arxasındakı söhbətimiz
maraqlı alındı:
    – Sizin üçün su dəyirmanı nədir?

    – Mənə elə gəlir ki, anam məni
dəyirmanda çalışmaq üçün dünyaya
gətirib. Mənim üçün dəyirman ai-
ləmin ruzisini qazandığım məkan,
elin-obanın bərəkət təknəsi, saclarda,
təndirlərdə bişən çörəyin süfrələrə
ilk ayaq açdığı yerdi. Məndən əvvəl
atam dəyirmançı olub. Sonra mən
bu işi davam etdirmişəm.
    – Su dəyirmanının üstünlükləri

barədə nə deyə bilərsiniz?

    – Bundan 3 il öncə kəndimizdə
tariximizin unudulmuş belə bir bə-
rəkət ocağı – su dəyirmanı yenidən
qurularaq istifadəyə verildi. Bu su
dəyirmanının işə başlamasıyla tarixin
silinməkdə olan daha bir yadigarı
yenidən yaşamaq hüququ qazandı.
İndi dəyirmandan təkcə bu kəndin
deyil, ətraf yaşayış məntəqələrinin
də sakinləri istifadə edirlər. Taxıl
biçildikdən sonra şükür ki, dəyirman
boş qalmayıb, əhali əldə etdiyi buğ-
danın bir hissəsini buraya gətirir,
biz də onu üyüdüb yola salırıq. İn-
sanlar yavaş-yavaş su dəyirmanla-
rında üyüdülən unun insan sağlamlığı
üçün nə qədər faydalı olduğunu an-
layırlar. İndi hər kəs bilir ki, su də-
yirmanlarında istehsal olunan un
dietik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu-
rada istehsal olunan undan bişirilən
çörək həm də müəyyən xəstəliklər-
dən əziyyət çəkən sakinlərin ehti-
yaclarını ödəyə bilər. Muxtar res-
publika rəhbərinin diqqət və qayğısı
ilə istifadəyə verilən bu dəyirman,
eləcə də Kırna və Saltaq kəndlərində
istifadəyə verilən dəyirmanlar xü-
susilə taxıl biçini dönəmlərində qə-
ləbəlik olur. 
    – Dəyirman hər gün nə qədər un

istehsal edə bilər?

    – Bu dəyirmanların əsas xüsu-
siyyəti ondan ibarətdir ki, işin kə-
miyyəti buraya gələn suyun axının-
dan çox asılıdır. Axın dəyirman
daşını nə qədər sürətli döndərə bi-
lərsə, o qədər də un üyütmək olur.
Ancaq burada diqqət etməli məqam
ondan ibarətdir ki, dənliyin tanasına –
yəni ortasına novça vasitəsilə tökülən
dənlə dəyirman daşının sürətini ta-
razlaşdıra biləsən. Əgər  daş sürətlə

fırlanırsa və dənliyə tökülən dən az-
dırsa, onda üyüdülən un yana bilər.
Burada çax-çaxın da xüsusi rolu
var. Dəyirmanın üst daşı hərəkət et-
dikcə çax-çaxı da tərpədir və dənin
daşın boğazına tökülməsini təmin
edir. Alt və üst daşın ətrafında üyü-
dülmüş unun tökülməsi üçün taxta
təknə quraşdırılıb. Bu hissə “unluq”
adlanır. Dəyirmanda dənin üyüdül-
məsinin sürəti suyun gurluğundan
və daşların diametrindən asılıdır.
Uzun müddət dən üyüdüldükdə daş-
ların çopurları kütləşir, yeyilir və
üyütmə prosesi çətinləşir. Ona görə
də vaxtaşırı üst daşı çıxarıb ona xü-
susi dəmir çəkiclə “dişək” vururuq.
Burada üyüdülən unun əsas xüsu-
siyyətlərindən biri də budur ki, un
kəpəkli olur. Onu xəlbirdən keçirib
çörək bişirəndə ətri uzaqdan keçənləri
belə, özünə çəkir. Çünki buğdanın
qabığı da üyüdülür. 
    – Dünyanı dəyirmana bənzətmək

olar?

    – Hə, dünya özü bir dəyirmandır.
Hey fırlanır, nəsə istehsal edir. Elə
bugünkü Azərbaycan cəmiyyətini də
dəyirmana bənzətmək olar. Ölkəmizi
istəməyənlər bu dəyirmanın suyunu
kəsmək, daşını sındırmaq istəyirlər.
Ancaq dəyirman daşı hey fırlanır
ki, fırlanır, insanlar qurub-yaradırlar.
Bu gün Azərbaycan cəmiyyətini də-
yirmana bənzətsək, tam əminliklə
demək olar ki, bu dəyirman ədalətlə
fırlanır. Elə bu ədalətin, dəstəyin və
qayğının nəticəsidir ki, hər bir zəh-
mətkeş əkdiyi tarlasından topladığı
son buğdanın belə, sahibidir. Heç
kim ona ortaqlıq edə bilməz. Yəni
bu dəyirmandan hər kəs öz payını
ədalətlə alır. Bu, bir də ondan irəli
gəlir ki, dövrün dəyirmanının başında
duran insaflı, mürvətli, böyük ürək
sahibidir. Bu dəyirmanı işlətmək heç
də asan deyil. Ona sahiblik etmək
ər adamların işidir. 
    – Tağı usta, dəyirmanla bağlı bir

məsəl də var: dəyirman öz işindədir,

çax-çax baş ağrıdır.

     – Düzdür, dövrün dəyirmanı öz
işindədir, ancaq çax-çaxın da baş ağ-
rıtması qaçılmazdır. Çünki o çax-
çax olmasa, şildandan dəyirmanın
boğazına dən tökülməz, deməli, o
çax-çax da bizə lazımdır. Dəyirma-
nımız özümüzə qaytarıldı. Çox se-
vinirəm. Uşaqlığımı xatırlayanda
uzun qış gecələrində gözümə yuxu
gedənəcən qulağıma gələn gurultunu
ayrı bir həsrətlə yada salırdım. Bu,

adi gurultu deyildi. O səsin çıxdığı
məkana çiyinlərdə, arabalarda kisə-
kisə, çuval-çuval arpa, buğda, qarğı-
dalı daşınar, kisə-kisə, çuval-çuval
una, kəpəyə dönüb evlərə gətirilərdi.
Kişilər dəyirmanda növbə tutardılar,
“bu gecə filankəsin növbəsidi” de-
yərdilər. Qadınlar təzə su dəyirmanı

unundan lavaş, təndir çörəyi
bişirməyə tələsərdilər. Kisə-
nin, çuvalın ağzını açıb baxan
kimi bilirdilər ki, bu unun
xəmirini sacda, yoxsa təndirdə
bişirmək olar. Bəzən başlarını
bulayıb deyərdilər: “Yox, bu
un gödəkdi, təndirdə durmaz.
Kündələrin hamısı kütə gedər.
Bunu ancaq sacda bişirmək
olar”. Dəyirmanın səsi gə-

ləndə yaşlıların sifəti nurlanırdı. Do-
daqlarının altında pıçıldayıb şükranlıq
edərdilər. İndi üç ildir ki, kəndimizdən
yenə dəyirmanın səsi gəlir, yeni də-
yirmandan Camaldın kəndinin sakin-
ləri evlərinə bərəkət aparırlar. Dəyir-
man bərəkət ocağı, halallıq tələb edən
ruzi mənbəyidir. El-obanın unu-çörəyi,
ruzisi buradan keçir. Bu ruzi ocağını
halal adamlar, nəcabətli insanlar qu-
rublar. Deməli, bərəkətimiz də həmişə
var olacaq. Su dəyirmanları abidədir,
tarixin şahididir, ulu babalarımızın
təfəkküründən süzülüb gələn təbii is-
tehsal obyektidir, gələcək nəsillərə
ötürməyə borclu olduğumuz əvəzsiz
yadigardır. Bu əvəzsiz yadigarları
bərpa edən dövlətimizə minnətdarıq.
Onu qoruyub gələcək nəsillərə çat-
dırmaq isə hamımızın borcudur.
    – Dəyirman taxıldan əlavə də-

yirmançıdan nə istəyir?

    – Dəyirman həmişə yazıçılar, şa-
irlər, ümumiyyətlə, qələm adamları
üçün rəmzi – simvolik obraz olub.
Məsələn, filan dəyirmanın suyu qu-
rumuşdu və qurutmuşdular ifadələri
sovet dövründə çox işlədilib, həmin
dövrün çatışmazlıqları bu ifadələrin
arxasında gizlənib. Dəyirmanın istəyi
bol su, bir də ki halallıqdır.
    – Sizcə, söz üyütmək asandır,

yoxsa taxıl?

    – Əgər bu dəyirman söz üyütmək
üçün qurulsaydı, gecə-gündüz adam-
lar durmazdılar. Hər ağızdan bir
söz, bir avaz gələrdi. Hərə başlayardı
üyüdüb tökməyə. Yadınızdadırsa,
25 il bundan öncə söz üyüdənlərimiz,
yalandan xalqa boş vədlər verənlə-
rimiz çox oldu. Özü də həddindən
çox oldu. Xalq az qala öz dövlətinə,
hakimiyyətinə inamını itirdi. Ancaq
sonra xalqa verilən sözün arxasında
cəsarətlə duranların, sözə yox, əmələ
üstünlük verənlərin zamanı gəldi.
Bax ondan sonra yavaş-yavaş suyu
qurumuş dəyirmanların da bərəkəti,
taxılı geri qayıtdı. Yaxşı günlərin
arzusunda olan insanlar rahat yaşa-
mağa başladılar. Ona görə də boşuna
deməyiblər ki, nə qədər gözəl söz
deyilsə də, onun arxasında yaxşı
əməl durmayıbsa, o elə nəfəsi boşa
işlətmək kimi bir şeydi.
    – Taxıl üyütməyə gələnlər sizi

gözləyir. Sizi çox məşğul etməyək.

    – Nə zaman istəsəniz yenə gəlin.
Dəyirmanın qapısı üzünüzə hər za-
man açıqdır. Söz də üyüdə bilərik,
taxıl da.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Təzə dəyirmanda köhnə dəyirmançı ilə söhbət
      – Salam, Tağı usta, gəlmək olar?
      – Niyə olmur gəl, yəqin taxıl gətirmisən üyütməyə.
      – Yox, bu dəfəlik taxılım yoxdu.
      – Bəs onda nə yaxşı, ay qardaş?
      – Dedim bu dəfə söz üyüdək.
      – Hə, bu başqa məsələ, qoy üyüdülmüş buğda unu ilə son çuvalı da
doldurum gəlirəm. Söz üyütmək bir az çətin olacaq, ancaq neyləyək. 


