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    Türkiyə Respublikasının İqti-
sadiyyat Nazirliyinin İdxal üzrə
baş direktoru Ahmet Erkan
Çetinkayış Naxçıvana gəlib.
    İyunun 29-da türkiyəli qonaq əv-
vəlcə müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu və memarı, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan
şəhərinin baş meydanında əzəmətlə
ucalan abidəsi önünə gül qoyub,
ulu öndərin xatirəsini dərin ehtiramla
yad edib. 
    Ahmet Erkan Çetinkayış Heydər
Əliyev Muzeyini ziyarət edərək
ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyatını və çoxşaxəli dövlətçilik
fəaliyyətini əks etdirən eksponatlara
baxıb. Burada məlumat verilib ki,
bu gün muzeyin fondunda ulu öndər
Heydər Əliyevin həyat və fəaliy-
yətini əks etdirən 4 min 500-dən
çox eksponat toplanıb. Muzey Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 1999-cu il fevralın
18-də imzaladığı Sərəncam əsasında
yaradılıb və 1999-cu il mayın
10-da fəaliyyətə başlayıb. Muzeydə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
uşaqlıq və gənclik illərinə həsr olun-
muş stendlər, onun Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri

işlədiyi dövrə aid (1991-1993) şəxsi
sənəd və materiallar, imzaladığı sə-
rəncamlar, qərarlar, Türkiyə Cüm-
huriyyəti və İran İslam Respublikası
ilə əməkdaşlıq sahəsində imzaladığı
müqavilələrin surətləri, həmin illərdə
Azərbaycan Respublikasının müx-
təlif bölgələrində yaşayan vətən-
daşların müraciətləri toplanıb. Mu-
zeyin kitabxanasında ulu öndər
Heydər Əliyevin həyat və fəaliy-
yətini əks etdirən jurnal, albom və
kitablar saxlanılır. 
    Sonra Ahmet Erkan Çetinkayış
Naxçıvan Biznes Mərkəzində olub.

Burada müxtəlif
müəssisələrə aid
pavilyonlarla tanış
olan türkiyəli qo-
nağa muxtar res-
publikanın ixrac
potensialı haqda ət-
raflı məlumat veri-
lib. Bildirilib ki, iq-
tisadiyyatın şaxə-
ləndirilməsi və rə-
qabətqabiliyyətli
müəssisələrin yara-

dılması istiqamətində aparılan işlər
regionun ixrac imkanlarını da artı-
raraq dünya bazarına çıxa bilən
məhsul istehsalına təkan verib. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının ixrac
potensialının artmasında müasir tex-
nologiyaya əsaslanan müəssisələrdə,
əsasən, yerli xammaldan istifadə
olunması ilə yüksəkkeyfiyyətli məh-
sul istehsalı mühüm rol oynayır.
Naxçıvanlı sahibkarların xarici ba-
zarlara çıxışının təmin edilməsində
muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən şirkətlərə ixrac təşviqlərinin
verilməsi, onlara dəstək göstəril-

məsinin də mühüm rolu olub. Mux-
tar respublika iqtisadiyyatı ölkəmizin
iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olun-
masında mühüm paya malikdir və
Azərbaycanın iqtisadi rayonları ara-
sında öncül sıradadır.
    Sonra mərkəzdə ixracat əlaqə-
lərinin inkişafı istiqamətində fikir
mübadiləsi aparılıb.
    Naxçıvan şəhərində yerləşən əl
işlərinin və sənət əsərlərinin satışı
mağazasını, “Naxçıvanqala” Tarix-
Memarlıq Muzey Kompleksini və
Nuh Peyğəmbərin məzarüstü tür-
bəsini ziyarət edən qonağa həmin
məkanlar haqqında ətraflı məlumat
verilib. Daha sonra türkiyəli qonaq
“Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-
Mədəni Abidə Kompleksində, Duz-
dağ Fizioterapiya Mərkəzində olub.
    Ahmet Erkan Çetinkayış “Şərq
qapısı” qəzetinə müsahibəsində bil-
dirdi ki, ilk dəfədir, Naxçıvana gəlir
və bu qədim diyarla tanış olduğu
üçün çox məmnundur: “Naxçıvan
Biznes Mərkəzində olarkən bir daha
şahidi oldum ki, muxtar respubli-
kanın istehsal və ixrac potensialı

çox yüksəkdir. Naxçıvana gəlişimin
əsas məqsədi buradan Türkiyəyə
ixracın həcminin artırılması yollarını
müzakirə etmək, bu sahədə mövcud
vəziyyəti öyrənmək və görüləcək
işləri müəyyənləşdirməkdir”.
    Ahmet Erkan Çetinkayış qeyd
etdi ki, Naxçıvanda istehsal olunan
məhsulların Türkiyədə daha geniş
alıcı kütləsi tapması üçün işlər mər-
hələli şəkildə aparılacaq. O, əmin-
liyini bildirdi ki, göstərilən səylər
öz nəticəsini verəcək və muxtar
respublikada istehsal olunan, ən
müasir tələblərə cavab verən məh-
sullar Türkiyə bazarında layiqli ye-
rini tuta biləcəkdir. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

Naxçıvanın yüksək ixrac potensialı türkiyəli qonağın 
marağına səbəb olub

    Muxtar respublikamızda nəqliyyat xid-
mətlərindən istifadə edən sərnişinlərin rahat
gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədilə
hər il xeyli tikinti-quruculuq tədbirləri həyata
keçirilir. Bu tədbirlər cari ildə də davam et-
dirilir. Hazırda Şərur rayonunun ərazisindəki
yollarda əsaslı və cari təmir işləri aparılır. 
    Bir neçə gündür ki, rayonun Aşağı Aralıq
və Yuxarı Aralıq kəndlərindəki 2,5 kilometrlik
əsas, 5,2 kilometrlik məhəllələrarası yolların
əsaslı təmirinə başlanıb. Əsas yolların təmiri
ilə məşğul olan Naxçıvan Yol Təmir-Tikinti
İdarəsinin tabeliyindəki maşın və mexa-
nizmlərin gücü ilə əvvəlki asfalt örtük qaşınıb
götürülür, yataq hamarlanır, lazım olan
yerlərə çınqıl tökülüb bərkidilir. Bu işlər
başa çatdıqdan sonra yola qalın asfalt örtük
salınacaqdır.
    Məhəllələrarası yolların təmiri isə rayon
Yol Təmir-Tikinti İdarəsinin kollektivi tərə-
findən görülür. Şərur şəhərində və kənd -
lərarası yollarda da cari təmir işləri aparılır.

*  *  *
    Culfa rayonunda aparılan abadlıq-qurucu -
luq tədbirləri hər il ayrı-ayrı kəndləri əhatə
edir. Cari ildə belə tədbirlər Dizə kəndində
də həyata keçirilir. Bu ilin mart ayından adı-
çəkilən yaşayış məntəqəsində 216 şagird
yerlik tam orta məktəb binasının tikintisinə
başlanılıb. Yeni məktəb binası 3 mərtəbədən
ibarət olacaqdır. İnşaat işlərini Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin Culfa Rayon İdarəsi
həyata keçirir. 
    Yeni obyekt vaxtlı-vaxtında inşaat mate-

rialları ilə təmin olunur. Qısa müddətdə in-
şaatçılar məktəbin birinci və ikinci mərtəbə-
lərinin hörgü işlərini başa çatdırıb, üçüncü
mərtəbənin tikintisinə başlayıblar. Obyektin
birinci və ikinci mərtəbələrində suvaq işləri
yerinə yetirilir. 
    Dizədə kənd mərkəzinin tikintisi də davam
etdirilir. İki mərtəbədən ibarət olacaq kənd
mərkəzinin birinci mərtəbəsində hörgü işləri

başa çatdırılıb, hazırda bu işlər ikinci mər-
təbədə davam etdirilir. Kənd mərkəzində
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik,
iclas zalı, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi
ilk təşkilatı, polis, ATS, baytarlıq, feldşer-
mama məntəqəsi, kitabxana, kənd klubu və
sair təşkilatlar üçün otaqlar yaradılacaq. İn-
şaatçılar binanı müəyyən olunan vaxtda is-
tifadəyə vermək üçün əzmlə çalışır, işlərin
keyfiyyətini diqqətdə saxlayırlar. 
    Dizə kəndində xidmət mərkəzinin tikin-
tisinə də başlanılıb. Birmərtəbəli xidmət mər-

kəzində ərzaq, təsərrüfat malları mağazaları,
bərbərxana, gözəllik salonu, ət satışı yeri
olacaqdır. Hər üç obyektin ətrafında işıqlan-
dırma sistemi quraşdırılacaq, yaşıllıq zolağı
və gülkarlıq salınacaqdır.
    Qeyd edək ki, son illər bu idarənin
kollektivi Şurud, Gal, Bənəniyar, Qızılca,
Saltaq, Gülüstan kəndlərində müxtəlif tə-
yinatlı yeni obyektlər inşa edib. Həmişə

keyfiyyət amilinə xüsusi diqqət yetirən
idarənin kollektivi quruculuq tədbir-
lərində tamamilə yerli inşaat material-
larından istifadə edir. Çünki muxtar
respublikamızda istehsal olunan sement,
qum, kərpic və sair materiallar həm
keyfiyyətli olur, həm də ucuz başa
gəlir.

Bu il Dizə kəndində avtomobil və kənd-
daxili yolların da yenidən qurulması nə-
zərdə tutulub. Qeyd edək ki, Dizə kəndinə

gedən magistral yolda əvvəlki illərdə qum-
lama, çınqıl-torpaq işləri yerinə yetirilib,
suötürücülər qoyulub, yolun kənarında kanal
çəkilib. Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra
yola asfalt örtüyü salınacaq. 
                                  *  *  *
    Ötən ildən əsaslı şəkildə yenidən qurul-
masına başlanılan, Sədərək kəndi ərazisində
yerləşən rayon Mədəniyyət və Turizm Şö-
bəsinin binasında hazırda inşaat işləri davam
etdirilir. Bu quruculuq tədbiri “Gəmiqaya”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaat-

çıları tərəfindən aparılır. 
    İnşaatçılar obyekti vaxtında təhvil vermək
üçün səylə çalışır, bu prosesdə texnikanın
imkanlarından geniş istifadə edirlər. Obyektdə
tikinti təhlükəsizliyi qaydalarına da ciddi
əməl edilir. Burada yerli tikinti materialla-
rından istifadəyə üstünlük verilir, görülən
işlər yüksək zövq və peşəkarlıqla müasir

memarlıq elementlərinin tətbiqi ilə yerinə
yetirilir. 
    Rayon ərazisində aparılan quruculuq
işləri bununla məhdudlaşmır. Bu ilin əvvə-
lindən Heydərabad qəsəbəsində zirzəmi ilə
birlikdə 7 mərtəbəli, 48 mənzilli yaşayış
binasının tikintisinə başlanılıb. İnşaat işlərini
“ARTAY” inşaat şirkətinin kollektivi həyata
keçirir. Artıq binanın birinci mərtəbəsində
inşaat işlərinə başlanılıb. Tikinti işləri başa
çatdırıldıqdan sonra Heydərabad qəsəbəsinin
görünüşünə yeni çalarlar qatılacaq. Bu qu-
ruculuq tədbiri həm də gənc ailələrin mənzil
problemlərinin həll olunmasına öz töhfəsini
verəcəkdir. 

Xəbərlər şöbəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Polşa Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində
iyunun 28-də Varşavada Polşa Respublikasının Baş
naziri xanım Beata Şidlo ilə görüşüb.

Baş nazir Beata Şidlo Prezident İlham Əliyevin
Polşaya rəsmi səfərinin ikitərəfli münasibətlərin ge-
nişləndirilməsi baxımından önəmini qeyd edib, Azər-
baycan-Polşa biznes forumunun iqtisadi əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsində əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Dövlətimizin başçısı ikitərəfli siyasi əlaqələrin
uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, qarşılıqlı ticarət
dövriyyəsinin ölkələrimizin mövcud potensialını tam
əks etdirmədiyini, onun artırılması üçün əsas istiqa-
mətlərin müəyyənləşdirilməsində Azərbaycanın maraqlı
olduğunu bildirib.

Görüşdə Azərbaycan ilə Polşa arasında nəqliyyat,
energetika, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə əməkdaşlığın
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Rəsmi xronika
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 2017-ci il 29 iyun tarixli
Sərəncamı ilə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə,
ictimai asayişin mühafizəsində, beynəlxalq
əhəmiyyətli kütləvi tədbirlər zamanı ictimai
təhlükəsizliyin təmin edilməsində fərqləndik-
lərinə və xüsusi xidmətlərinə görə Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup
əməkdaşı təltif edilmişdir. Təltif olunanlar
arasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da vardır.  
              

Quliyev Teymur Hüseyn oğlu – 
polis polkovnik-leytenantı

              

“Vətən uğrunda” medalı ilə,
              

Əliyev Rahib Mütəllim oğlu – 
polis mayoru

              

Məmmədov Elnur Əsgər oğlu – 
polis mayoru

              

“İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilmişlər.

Muxtar respublikada quruculuq tədbirləri
davam etdirilir
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    Muxtar respublika ərazisinin
böyük bir hissəsini quraqlıq sa-
hələr, az bir qismini isə sulu əra-
zilər təşkil edir. Buna görə də əra-
zidə ağacların, bitkilərin əkilməsi
üçün torpaq sahələrinin düzgün
seçilməsi, müasir texnologiyaya
cavab verəcək şəkildə becərmə iş-
lərinin aparılması, bir sözlə, ağac-
lara və bitki örtüyünə qayğı gös-
tərilməsi ən aktual məsələlərdən
biridir. Yaşıllıq sahələrinin yara-
dılmasında əsas iş isə, heç şübhə-
siz, əkinlərin suvarılmasıdır. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı
Əsgər Həsənovla söhbətimiz də
məhz bu barədə oldu:
    – Ağacların suvarılmasında nə-
lərə diqqət edilməlidir? 
    – Suvarma ağacların normal bö-
yüməsini və yüksək məhsul alın-
masını təmin edən əsas aqrotexniki
tədbirlərdən biridir. Suvarmanı tə-
ləbata uyğun aparmaq başlıca şərt-
lərdəndir. Bu zaman vacib olan bəzi
məqamlara diqqət edilməlidir. Ağır
gilli torpaqlarda suyun dərin qatlara
hopması (sızması) çətin, yüngül
quruluşlu torpaqlarda isə asandır.
Buna görə də səmərəli suvarma
aparılması üçün torpağın tərkibi
haqqında məlumatlı olmaq ilk şərt-
dir. Yadda saxlamaq lazımdır ki,
dayaz suvarma zamanı torpağın an-
caq üst şum qatı islanır. Bu suvarma
ağacların normal böyüməsini, güclü
çətir əmələ gətirməsini təmin edə
bilmir. Bunun nəticəsində ağacların
üst budaqları qurumağa başlayır.
Buna yol verməmək üçün yerli şə-
raitə uyğun və sınaqdan çıxarılmış
suvarma üsullarına üstünlük vermək
daha əhəmiyyətlidir.
    – Bu gün ən çox hansı suvarma
üsullarından istifadə olunur?
    – Artıq bir neçə ildir ki, muxtar
respublikamızda əksər bağ sahələri
damcı üsulu ilə suvarılır. Bu üsulla
suvarma bizim regionun iqliminə
uyğun olub, ən əlverişli suvarma
üsuludur: ağacın kökləri daim nəm
torpaqda qalır və bu, bitkinin isti
hava şəraitində dözümlülüyünü ar-
tırır. Ancaq onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, bəzən bütün ağacları
damcı üsulu ilə suvarmaq imkanı
olmur. Əgər ağacın dibində bu cür
rütubət yaratmaq mümkün deyilsə,
bitkinin kök boğazından torpağa
dəyən hissəsinə qədər süni örtük
yaradılması daha məqbul hesab
olunur. Bu, polietilen örtük və
digər sintetik materiallardan ibarət
ola bilər. Örtüklər yaradıldıqda su-
varma zamanı su örtük altından
bitkilərə verilir. Günəş istiliyindən
buxarlanma zamanı buxar şeh dam-
lasına çevrilərək yenidən torpağa
düşür. Beləliklə, gövdə ətrafında
rütubət balansı qismən də olsa,
nizamlanır.
    – Bu istiqamətdə daha hansı
tədbirlər görülməlidir?
    – Hər suvarmadan sonra ağacın
dibindəki torpaq qatında çatlar
əmələ gəlir. Yaxşı olar ki, hər su-
varmadan sonra ağacların gövdə
ətrafı bellənərək üzdə əmələ gələn
çatlar və qaysaq təbəqəsi dağıdıl-
sın. Bu, başa çatdırılandan sonra
torpağın üzərinə üzvi gübrə və ya
nazik təbəqə halında quru torpaqla
qum qarışığı verilə bilər. Bəzən
sahələrdə axar su ehtiyatı olmadığı
üçün ağaclar su çəni olan maşın-
larla suvarılır. Əgər gətirilən su
kəhriz və ya bulaqlardan, sub -
artezian quyularından sərin halda
tədarük olunursa, ağaca verməzdən
əvvəl ən az 2 saat Günəş altında
saxlanılıb ilıq hala gətirilməlidir.
Ağacların isti yay günlərində bu-
danılaraq onlara forma verilməsi,
gövdə ətrafında əmələ gələn əlavə
budaqcıqları qoparıb zədələmək
qətiyyən olmaz. 
    – Müsahibə üçün sağ olun!

- Nail ƏSGƏROV

Yaşıllıqlara necə 
qulluq etməli?

    İpəkçilik Azərbaycanda VII əsr-
dən inkişaf etməyə başlayıb. XI-
XII əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində istehsal edilən ipək kə-
miyyət və keyfiyyətinə görə bütün
dünyada şöhrət qazanıb. XIX əsrdə
Rusiyada ipək istehsalı müəssisələri,
əsasən, Azərbaycandan alınan ba-
rama xammalı hesabına işləyib. So-
vetlər İttifaqı dövründə ölkəmizdə
istehsal olunan ipək təkrar emal
üçün SSRİ-nin 250-dən çox ipək
parça kombinatına göndərilirdi. Ulu
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana
birinci rəhbərliyi dövründə ipəkçilik
gəlirli sahələrdən birinə çevrilib.
İpəkçiliyin inkişafında Azərbaycan
KP MK-nın və Nazirlər Sovetinin
1971-ci il 17 mart tarixli “Azərbay-
canda ipəkçiliyin gələcək inkişafına
dair tədbirlər” haqqında qərarının
xüsusi rolu olub. Həmin qərar əsa-
sında bu sahənin inkişafı ilə əlaqədar
bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.
Ayrı-ayrı rayonlarda ipək kombi-
natları, baramaaçan və toxuculuq
fabrikləri yaradılıb. 
    Həmin dövrün statistikasına görə,
baramaçılıqda 150 min nəfər işçi
çalışıb. Respublikada 7 barama to-
xumu zavodu, 2 damazlıq ipəkçilik
stansiyası, 30 baramaqurutma mən-
təqəsi, 80-ə qədər barama tədarükü
və ilkin emalı müəssisəsi fəaliyyət
göstərib. Hər il orta hesabla 5 min
tona yaxın barama istehsal olunub.
Statistikaya görə, həmin dövrdə
Azərbaycan dünyada barama is-
tehsalına görə 8-ci, SSRİ-də Öz-
bəkistandan sonra 2-ci, barama və
ipəyin keyfiyyətinə görə isə 1-ci
yeri tutub. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
da ölkəmizdə baramaçılığın inkişa-
fında mühüm rolu olan regionlardan
olub.  Naxçıvanda bu sahənin inkişafı
tarixi mənbələrdə də öz əksini tapıb.
Məsələn, “Naxçıvan tarixi” çoxcild-
liyinin ikinci cildində oxuyuruq:
“İpəkçilik... Naxçıvanın kənd təsər-
rüfatında vacib sahələrdən biri idi.
Bölgədə ipəkçiliyin əsas mərkəzi
Ordubad sayılırdı... Ordubad əyaləti
İrəvan quberniyasında birinci yerdə
dururdu. XIX əsrin 70-90-cı illərində
bu əyalətin 46 kəndində ipəkçiliklə
məşğul olurdular ki, bunların da
arasında Ordubad şəhəri, Aşağı və
Yuxarı Əylis, Aza, Çənnəb, Vənənd,
Əndəmic, Dırnıs, Gənzə, Dəstə, Bi-
ləv kəndləri daha çox fərqlənirdi.
Göstərilən 46 kəndin 41-də isə bi-
lavasitə barama istehsalı ilə məşğul
olurdular. İpəkçiliyin inkişaf etdi-
rilməsində, əsasən, üç təsərrüfat sa-
həsi – tut plantasiyaları, barama is-
tehsalı və ipəkəyirmə bir-birilə vəh-
dət təşkil edirdi. 1850-ci ildə Ordu-
bad dairəsinin Aşağı Əylis, Dəstə,
Biləv, Çənnəb və Ordubad ərazilə-
rində 70 pud 20 girvənkə xam ipək
hazırlanmışdı. 1862-ci ilin məlu-
matına görə, bu ərazilərdən 20 min
puda qədər barama hasil edilmişdi...
1885-ci ildə Tiflisdə general-adyutant
A.M.Dondukov – Korsakovun işti-
rakı ilə keçirilən ipəkçilik sərgisində
10 yaxşı ipək məhsulu nümayiş et-
dirilmiş, ən layiqlilər, o cümlədən
Ordubad ipəkçiləri də mükafatlan-
dırılmışdı. 1870-ci ildə Ordubadda
931 pud barama istehsal olunmuş-
dusa, bu rəqəm 1900-cü ildə 5 min
400 puda çatdırılmışdı. Barama is-
tehsalı başlıca olaraq müxtəlif iri
sahibkarların (Məşədi Nəsir, Kazım
bəy Əsgərxanov, Kərbəlayı Bağır
və digərlərinin) əlində cəmləşdiyi
üçün onlar kənd burjuaziyası kimi
formalaşaraq nəinki mərkəzi Rusi-

yanın iri toxuculuq sənaye müəssi-
sələri ilə, habelə İtaliya, Fransa,
Avstriya-Macarıstan kimi Avropa
dövlətləri, eləcə də Yaponiya, Rəşt,
Xorasan kimi ipəkçilik sahəsində
şöhrət tapmış iri dövlət və şəhərlərlə
geniş ticarət əlaqələri yaratmışdılar”. 
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Sara Hacıyeva yazır: “İpəkçilik or-
dubadlıların əsas məşğuliyyət sa-
hələrindən biri olmaqla yanaşı, həm
də həyat və güzəranı üçün gəlirli
sahəyə çevrilmişdi. Ordubadda qa-
dınlar ev şəraitində ipək parça to-
xuyur və ipək saplar hazırlayırdılar.
Vaxtilə Naxçıvana səyahət etmiş
səyyahların yazılarından məlum olur
ki, o dövrdə yerli əhali həm daxili,
həm də xarici bazarlar üçün yük-
səkkeyfiyyətli ipəkdən müxtəlif par-
çalar, xalça, cecim və sair sənət nü-
munələri toxuyurdular. İpək və atlaz
parçalardan tikilmiş paltarlar, ge-
yimlər Naxçıvan əhalisi üçün xa-
rakterik idi. İpəkdən hazırlanmış
qadın baş örtükləri içərisində kəla-
ğayı, müxtəlif örpəklər, örtüklər xü-
susilə geniş yayılmışdı”.  
    Bu ənənəvi sahənin hərtərəfli in-
kişafının nəticəsidir ki, 1865-ci ildə
Ordubad şəhərində ilk baramaaçan
(ipək) fabriki fəaliyyətə başlayıb.
Həmin fabriki quran və onun ilk
direktoru olan Rzaqulu Rzayevin
işgüzarlığı, xeyirxahlığı Ordubadda
indi də xatırlanır.  O, zavodu yara-
darkən buraya 96 çeşməli 24 ədəd
dəzgah gətizdirir. Fabrikə çoxlu işçi
qüvvəsi cəlb edir. Qədim baramaçılıq
ənənələri yenidən yaşadılmağa baş-
layır. Bu prosesdə digər təbii amil-
lərlə yanaşı, tarixən qazanılmış təc-
rübə də mühüm rol oynayır. 
     1935-ci ildə baramaaçan fabriki
yenidən qurulur. Fabrikə o dövr üçün
müasir sayılan 42 ədəd mexaniki dəz-
gah gətirilir. 1969-cu ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin ölkəmizdə hakimiy-
yətə gəlişindən sonra fabrik tamamilə
yenidən qurulur. Belə ki, fabrik üçün
yeni bina inşa edilir. Burada 24 ədəd
avtomat baramaaçan dəzgah qurulur.
Bir faktı da qeyd edək ki, 1970-ci
ildə fabrikdə 860 nəfər işçi çalışıb.
Bir il sonra fabrikdə toxucu sexi təşkil
olunub. Burada 42 ədəd toxucu, 39
ədəd açma və burucu dəzgah quraş-
dırılıb. 1985-ci ilədək fəaliyyət gös-
tərən fabrikdə istehsal ilbəil artıb.
1980-ci ildə fabrikdə məhsul istehsalı
103 ton 823 kiloqrama, 1985-ci ildə
isə məhsul istehsalı 115 ton 307 kilo -
qrama çatdırılıb.  
    Ancaq ötən əsrin sonlarında baş
verən məlum hadisələr iqtisadi cə-
hətdən xeyli sərfəli olan bu təsərrüfat
sahəsini də tənəzzülə uğradıb. Nə-
ticədə, xeyli tutluq sahələr sıradan
çıxıb, istehsal sahələrindəki avadan-
lıqlar dağıdılıb. 

    Ordubad rayonuna növbəti səfə-
rimizdə həmsöhbət olduğumuz Tofiq
Qənbərov baramaçılıqla bağlı ma-
raqlı məqamlardan danışdı. Uzun
illər Ordubad barama toxumu za-
vodunun direktoru işləmiş Tofiq
Qənbərov bildirdi ki, baramaçılıq
Ordubadda bir zamanlar inkişaf
etmiş və ən gəlirli sahələrdən biri
olub. Yüzlərlə rayon sakini qazancını
bu yolla əldə edib. Baramaçılığın
inkişafı həm kəndlərdə, həm də Or-

dubad şəhərində yaşayan adamların
məşğulluğunun təmin edilməsində,
onların ailə büdcəsinin formalaşdı-
rılmasında böyük rol oynayıb. So-
vetlər Birliyi dövründə rayonun
əksər kənd yaşayış məntəqələrində
və ya ona yaxın ərazilərdə böyük
tutluq sahələri olub. Müsahibimiz
dedi ki, tut ağacı çox faydalı ağacdır.
Onun giləmeyvəsindən mürəbbə,
min bir dərdin dərmanı olan doşab
hazırlanır, yarpaqlarından barama-
çılığın, ağacından müxtəlif məişət
məmulatlarının hazırlanmasında is-
tifadə olunur. Öyrəndik ki, əvvəllər
Ordubadda barama toxumu evlərdə
qadınlar tərəfindən primitiv qaydada
yetişdirilərmiş. Onlar yetişdirdikləri
toxumdan özləri istifadə edərmişlər. 
    İqtisadi cəhətdən faydalı sahə
kimi baramaçılığa maraq getdikcə
artdığından, təbii ki, bu da çoxlu
toxum tələb edirmiş. Təxminən,
1926-1927-ci illərdə Ordubad şəhə-
rində kiçik bir otaqda barama toxumu
istehsalına başlanılıb. 1932-ci ildə
barama toxumu zavodu inşa olunub.
Sonrakı illərdə rayonda barama is-
tehsalının həcmini artırmaq üçün
müxtəlif tədbirlər həyata keçirilib,
bu sahə ilə daha çox məşğul olan
kəndlərdə kümxana binaları tikilib.
Çünki 100-150 kiloqram barama
yetişdirmək üçün bir neçə böyük
otaq lazım idi. Hazırda rayonun
Aza, Sabirkənd, Düylün yaşayış
məntəqələrində həmin binalar qo-
runub saxlanılır. Bu binalarda onlarla
baramaçıya barama becərmək imkanı
yaradılmışdı. Ordubad baramaçıla-
rından mərhum Mənsurə Qurbanova,
Tərlan Qurbanova, həmçinin Meh-
rəngiz Kazımova, Elmira Babayeva,
Zivər Kazımova və başqaları təkcə
Ordubadda deyil, ölkə səviyyəsində
tanınmış baramaçılar idilər. 
    Sovetlər Birliyi dövründə qədim
diyarda barama istehsalının həcminə
nəzər yetirsək, görərik ki, muxtar
respublikada bu sahədə ən uğurlu
nəticələrə ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci
dövründə nail olunub. Belə ki, mux-
tar respublikada yaş barama istehsalı
1970-ci ildə 72,6 tona, 1975-ci ildə
87,6 tona, 1980-ci ildə 122 tona,
1983-cü ildə 137 tona çatıb. 1990-cı
ildə bu rəqəm azalaraq 89 ton,
1993-cü ildə isə 22,7 ton olub. 
    Bəs bu gün baramaçılığın inkişaf
etdirilməsi üçün hansı potensial
mövcuddur? Ordubad Rayon İcra
Hakimiyyətinin əməkdaşı Zamiq
Babayev bu barədə bizimlə söhbə-
tində bildirdi ki, baramaçılıq tarixən
Ordubadda inkişaf etdirilən və gə-
lirliyi ilə seçilən ənənəvi təsərrüfat
sahələrindən olub. Buna görə də or-
dubadlıların bu sahədə böyük təc-
rübəsi var. Digər tərəfdən, vaxtilə
rayonun müxtəlif yaşayış məntəqə-

lərində salınmış tut bağları indi də
qalmaqdadır. Belə tutluq sahələr
təkcə Ordubad rayonunda deyil,
digər rayonlarımızda da mövcuddur.
Son dövrlərdə qeyri-neft sektorunun
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlətimiz
tərəfindən atılan addımlar,  xüsusilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncam-
ları ilə təsdiq olunmuş 2012-2015-ci
və 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçi-

liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
dövlət proqramları bu sahənin inkişaf
etdirilməsini yenidən diqqət mər-
kəzinə gətirib. 2016-cı ilin payız
iməcilikləri dövründə Naxçıvan-Or-
dubad magistral yolunun Düylün
yol ayrıcında 4 hektar sahədə yeni
tut bağı salınıb. Rayonda belə təd-
birlərin bundan sonra da davam
etdirilməsi nəzərdə tutulur. 
     Qeyd edək ki, “Azərbaycan Res-
publikasında İpəkçiliyin İnkişaf Kon-
sepsiyası” layihəsində kənd təsərrü-
fatının ənənəvi sahələrindən olan
ipəkçiliyin inkişafı prioritet vəzifə
olaraq müəyyən edilib. Konsepsiyada
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ipəkçilik məhsullarının istehsalının
və emalının inkişafının dəstəklənmə-
sinin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Yeri gəlmişkən, ötən il Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən, Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarı-
sının sosial-iqtisadi inkişafının ye-
kunlarına və qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunan iclasında dövlət başçısı
baramaçılığa strateji sahə kimi xüsusi
önəm veriləcəyini diqqətə çatdırıb.
Ölkə başçısı deyib:  “Sovet dönəmində
Azərbaycanda baramaçılıq çox geniş
vüsət almışdı. Amma sonra biz gör-
dük ki, bu sahə demək olar tamamilə
dağılıb gedib. Əgər keçən il ancaq
bir rayonda – Şəkidə 200 kiloqram-
dan bir qədər çox barama istehsal
edilibsə, bu il 25 rayonda qısa müd-
dətdə 70 ton barama istehsal olunub.
Yəni, 45 gün ərzində insanlar dövlətin
dəstəyi ilə halal pul qazanıblar. Min-
lərlə insan bu 45 gündə 560 manat
pul alıb və ailəyə aparıb”.
    Baramaçılığın inkişaf etdirilməsi
ilə bağlı gəldiyimiz ümumi fikir
bundan ibarətdir ki, muxtar respub-
likada bu sahənin dirçəldilməsi üçün
geniş imkanlarımız var. Neçə illərdir
ki, keçirilən iməciliklər dövründə
əkinəyararsız torpaqlarda, eləcə də
yol kənarlarında əkilən tut ağacları
baramaçılıq üçün xammaldır. Bu sa-
hənin mütəxəssislərindən öyrəndik-
lərimizə görə, muxtar respublika-
mızda əkilən tut sortları içərisində
xanlar tut, firudin tut, əmin tut,
sıxgöz tut, zərif tut üstünlük təşkil
edir ki, bu da baramaçılıqda yüksək
məhsuldarlığa nail olmağa imkan
verir. Baramaçılığın digər üstünlüyü
ondadır ki, barama ən geci 40-45
günə ərsəyə gəlir. Bu da torpaq mül-
kiyyətçilərinə ilin digər vaxtlarında
başqa təsərrüfat sahələri ilə məşğul
olmağa imkan verir. İnanırıq ki,
hazırda icrası uğurla davam etdirilən
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında meyvəçiliyin və
tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” baramaçılığın da inkişafına
öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Baramaçılıq Ordubadın ənənəvi təsərrüfat sahələrindən biri olub

Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanlar var

    Ölkəmizin təbii iqlim şəraiti tarixən burada müxtəlif kənd təsərrüfatı
sahələrinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradıb. Münbit torpaqları,
bol su mənbələri və Günəş işığı bu diyarda əhalinin əsas məşğuliyyət
sahələrindən olan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına imkan
verib. Gəlirliyi ilə seçilən belə təsərrüfat sahələrindən biri də bara-
maçılıqdır. Baramaçılığın tarixi çox qədimdir. Tədqiqatçılar arxeoloji
qazıntılara əsaslanaraq bu sahənin eramızdan 5 min il əvvəl mövcud
olduğunu söyləyirlər. İpəkçilik qədim zamanlardan dünyanın bir
sıra ölkələrində inkişaf edib. İpək parçalar keçmiş zamanlardan öz
dəyəri ilə fərqlənib, qızıla bərabər tutulub. Vaxt olub pul əvəzinə
işlənib, ən qiymətli hədiyyə hesab edilib.  
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    Naxçıvan şəhərindəki 2 nömrəli
tam orta məktəbdə keçirilən tədbiri
giriş sözü ilə Naxçıvan Şəhər Təhsil
Şöbəsinin müdiri Elşən Qəbulov
açaraq bildirib ki, muxtar respubli-
kada təhsilin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsinə göstərilən dövlət qayğısı
gündən-günə artır. Müasir tələblərə
cavab verən yeni məktəb binaları
inşa olunur, təhsil müəssisələrinin
maddi-texniki bazaları gücləndirilir.
Ümumtəhsil məktəblərində təhsil
alan şagirdlərin vətənpərvər ruhda
yetişmələrinə də böyük diqqət gös-
tərilir. Bunun əyani ifadəsidir ki,
məktəblərdə hərbi kabinələr yaradılıb,

onların maddi-texniki bazası güc-
ləndirilib. Həyata keçirilən tədbirlərin,
yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, Nax-
çıvan şəhər 2 nömrəli tam orta mək-
təbin şagirdləri “Şahin” hərbi-idman
oyunlarının respublika mərhələsində
“Vətənin müdafiəsinə hazıram” po-
liatlon çoxnövçülüyü üzrə muxtar
respublika çempionatında, “Sərhəd”
hərbi-idman oyunlarının respublika
mərhələsində uğurla iştirak ediblər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
təhsil naziri Məmməd Qəribov çı-
xışında bildirib ki, muxtar respubli-

kamızda təhsilə göstərilən
diqqət və qayğının nəti-
cəsində qazanılan uğur-
ların sayı hər il daha da
artmaqdadır. Bu gün mux-
tar respublikada fəaliyyət
göstərən məktəblərin şa-
girdləri ölkə səviyyəli təd-
birlərdə, müxtəlif müsa-
biqələrdə fərqlənirlər. 
    Qeyd olunub ki, Azərbaycan Sər-
həd Mühafizəsinin 98-ci ildönümünə
həsr olunmuş “Sərhəd” hərbi-idman
oyunlarında bu il 27 sərhədyanı ra-

yonun 141 məktəbindən 705 şagird
iştirak edib. Final mərhələsinin ye-
kunlarına görə, Naxçıvan şəhər
2 nömrəli tam orta məktəbin “Şim-

şək” komandası birinci yerə layiq
görülüb. 
    Məmməd Qəribov bu uğura görə
kollektivi təbrik edib. 
    Naxçıvan şəhər 2 nömrəli tam
orta məktəbin direktoru Sevil Sala-
yeva və məktəbin hərbi rəhbəri Nov-
ruz Novruzov çıxış edərək “Sərhəd”
hərbi-idman oyunlarının gənclərin
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində
mühüm rol oynadığını vurğulayıblar. 
    Qalib olan “Şimşək” komanda-
sına diplomlar və kubok, koman-
danın üzvlərinə və hərbi rəhbərə
hədiyyələr təqdim olunub. 

- Fatma BaBaYEVa

“Sərhəd” hərbi-idman oyunlarının qalibləri ilə görüş keçirilib

    Uşaq vaxtı saçımı oxşayanda elə
bilirdim başımda kotan gəzir. Zəhmət,
alın təri, düzlük, dürüstlük, yalan və
riyakarlıqdan uzaq səmimiyyət, hər
kəsin xeyir-şərində başda olmaq
sanki o dövr insanlarının boyuna bi-
çilmişdi. Nənəm həm də iman adamı
idi: biz uşaq ağlı ilə təsbehini, mö-
hürünü gizlədib mane olmağa çalışsaq
da, namazını həmişə vaxtında qılar,
çiy kərpicdən tikilmiş çox kiçik,
amma içi hüzur və sevgi dolu miskin
komasında Tanrı, Allah kəlməsi di-
lindən düşməzdi. Bir də tez-tez içdiyi
andı vardı: “Əshabi-Kəhf haqqı”.

Həddi-hüdudu olmayan sevinc

Nənəm həmişə qibtə etdiyim
yaddaşını tez-tez vərəqlər,

ildə bir neçə dəfə atla, ulaqla Əshabi -
Kəhfə getdiklərini, isti, şaxta-sazaq
demədən mənəvi ucalığın işığına top-
laşdıqlarını, qurbanlar kəsdiklərini
xatırlayardı. Beləcə, bizim ağ, pambıq
kimi tərtəmiz uşaq yaddaşımıza bir
iz də düşərdi: Əshabi-Kəhf izi.
    Elə ki, qoyun-keçilərimiz əkiz
bala verərdi, o zaman sevincimiz
yerə-göyə sığmazdı, atlanıb-düş-
məkdən yorulmazdıq. Əmin idik ki,
ata-anamız əkizlərdən erkək olanını
Əshabi-Kəhfə qurban deyəcəklər:
“Balalarımızın canı sağ olsun, bö-
yüyüb instituta girsinlər, gələn il bu
ocağa yenə də qurban deyək”.
    Beləcə, biz adı müqəddəs kita-
bımız “Qurani-Kərim”də də çəkilən
bu müqəddəs ocağa hər il gedər,
saflaşar, durulaşar, çiçək kimi tər-
təmiz olub geri qayıdardıq.
    Yaddaşımın künc-bucağına ilişib
qalan təkcə bunlar deyil. Narahat
və kələ-kötür,  yalnız “UAZ” və
“QAZ-53” lərin hərəkət edə bildiyi
yollar həm də çox yoxsul və kasad
görünərdi. Bir dənə də olsun ağacın
bitmədiyi və ya əkilmədiyi yol kə-
narları insanın ürəyini sıxardı. Yaxşı
xatırlayıram, ziyarətgaha çatar-çatmaz
üfunət iyi adamı bürüyərdi. Qurban-
lıqlar harada gəldi kəsilər, dırnağı,
başı, içalatı, dərisi ətrafa dağıdılardı.
Dağların münasib oyuqlarında, yol
kənarlarında hərə bir “manqal” dü-
zəldər və beləcə, müqəddəs məkan
ziyarətgah anlayışından çıxıb “piknik
mərkəzi”ni və yaxud “kababxana”nı
xatırladardı. Xalq şairi Məmməd
Araz “Naxçıvan albomu”nda yazırdı
ki, “Naxçıvanda az qala hər binaya
bir çayxana yapışdırılıb. Bir qoca
kişi elə çayxanaların birində zarafatla
dedi: “Naxçıvanda çayçılar nazirliyi
təşkil etmək lazımdır”. 
    Bəli, həmin çayxana və kabab-
xana psixologiyası Əshabi-Kəhfə
də ayaq açmışdı. Dinimizdə qurban
kəsib paylamağın fəziləti imkansızı,
fəqir-füqəranı sevindirmək, onlarla
mənəvi bütövləşmə olsa da, təəssüf
ki, seyr edilən mənzərə heç də bunu
əks etdirmirdi...

Xatırlamaq istəmədiklərimiz

Həmin vaxt başına 1 manatlıq
börk qoyub mücöyürlük

edənlərin də sayı-hesabı olmazdı.
Həmin mücöyürlər bildi-bilmədi
“Qurani-Kərim”i necə gəldi oxuyar,
insanların saflığından və ürəkaçıqlı-
ğından istifadə edib ciblərini doldu-
rardılar. Gənclər də dərələrdə bitən
dağdağan ağaclarını təsbeh düzəltmək
üçün qol-budaq edərək axırına çı-
xardılar. “Damcılı mağara”ya, “Qa-
radaş”ın olduğu məscidə, “Cənnət
bağı”na, “Yeddikimsənə”yə qalxmaq
da müşkül məsələ idi. Sərt və sürüşkən
qayalıqlarla yuxarıya çıxmağı hamı
bacarmaz, baxımsızlıq və natəmizlik
baş alıb gedərdi. Nə yol-iz düzəmməli
idi, nə də təmizlik və səliqə-sahman.
Çünki insanlar Əshabi-Kəhf sevgi
və ucalığına nə qədər dərindən bağlı
idilərsə, “gözünə döndüyüm” sovetin
ideoloji  maşını da bir o qədər belə
müqəddəs ocaqların kütləvi ziyarə-
tindən narahat idi. Ona görə də belə
məkanlar tamamilə diqqətdən kənarda
qalırdı. Qısası, Dağ Yunusun Tanrıya
iman gətirənlərə çəkdiyi dağı, sovet
ideologiyası Əshabi-Kəhfə də çək-
məyə çalışırdı.

Tanrı ulduzlardan daha ucada
dayanır

Gərgin iş qrafiki, şəhərin səs-
küyü, insanların bəzən qar-

şılaşdığımız soyuq və etinasız ba-
xışları, yersiz və əsassız söz-söhbətlər
adamı hədsiz yorur, mənəvi boşluğa
yuvarlayır. Belə məqamlarda həmişə

düşünmüşəm ki, Tanrı insan üçün
əlçatmaz olan ulduzlardan belə, daha
ucada dayanır. Ona görə də Tanrıya
yaxın olmaq, o auranı yaşamaq üçün
Əshabi-Kəhfi ən ideal məkan bilmi-
şəm. İndi də Yaradana daha yaxın
olmaq istəyəndə bu müqəddəs yerə

gedirəm. Həm də axşamtərəfi – saat
6-dan sonra. Bu məkanda həmin vaxt
o qədər hüzur və psixoloji rahatlıq
olur ki, onu sözlə ifadə etmək olduqca
çətindir.
    Bu dəfə də belə oldu. Müqəddəs
Ramazan bayramı günü özümdən
29 yaş kiçik – 4 yaşlı dostum Oğuz -
ayı da götürüb “Əshabi-Kəhf Ziya-

rətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kom-
pleksinə üz tutdum. Bəli, məhz abidə
kompleksinə... Əvvəllər olduğu kimi,
indi bu abidə kompleksində bizi heç
bir ürəkağrıdıcı mənzərə gözləmir:
nə kabab qoxusu və kababçı psixo-
logiyası, nə natəmizlik, nə də bu
müqəddəs məkana qarşı etinasızlıq
və ya ideoloji biganəlik...
    Naxçıvan-Culfa magistralından
ziyarətgaha çəkilən müasir asfalt
yol iməciliklər zamanı salınan meyvə
ağaclarının əhatəsindədir. Ziyarət-
gahda ayrıca qurbangah tikilib, is-
tirahət köşkləri, hədiyyələr mağazası
yaradılıb, içməli və suvarma su xət-
ləri çəkilib, rahat pillələr salınıb,
məscid bərpa olunub, dağ döşlərinə
cəviz, üzüm və bəzək tingləri əkilərək
qayalıqlarda belə, “gül” bitirilib.
Üfunət iyi verən, tikandan, qanqaldan

keçmək mümkün olmayan boz
Əshabi-Kəhf dərələri indi bağ-bağat,
yaşıllıq, gülkarlıqdır. Ta əvvəlki kimi
ziyarətgahda adamı cibgir mollalar,
fəndbaz qəssablar deyil, əsl mənəvi
ucalıq, kamillik, saflıq qarşılayır. 
    İlk dəfə 1998-ci ildə ulu öndər

Heydər Əliyevin himayəsi və qayğısı
ilə bərpa edilən bu ziyarətgahda son-
rakı illərdə də iki dəfə təmir-bərpa
işləri aparılıb.Texnikanın gücündən
istifadə edilmədən əllə daşınan tikinti
materialları hesabına hər tərəf səli-
qə-sahmana, təmizliyə qərq olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin bu ziyarətgahın

bərpası, qorunması və fəaliyyətinə
xüsusi diqqət yetirməsi həmin məkanı
dini və tarixi-mədəni turizm mərkə-
zinə çevirib. Bu gün Əshabi-Kəhf
yerləşdiyi Naxçıvan torpağının mü-
qəddəsliyini yaşadan, onun tarixin-
dən, mənəvi dəyərlərindən, hələ min
illər əvvəl bu torpaqda məskən salan,
yurd-yuva quran əcdadlarımızın inan-
cından soraq verən abidə kimi qo-
runub saxlanılır. Çünki bu məkan
həm də ibtidai insanların ilkin yaşayış
yeri, dünya əhəmiyyətli Paleolit
dövrü abidəsi, sivilizasiyanın beşiyi

olan ulu Naxçıvanın incisidir. Ona
görə də indi Əshabi-Kəhfə ölkəmiz-
dən və xaricdən hər gün minlərlə
turist üz tutur...
     “(Ya Məhəmməd!) Yoxsa Əsha-
bi-Kəhf və Rəqimin ayələrimizdən
əcaib bir şey olduğunu güman edir-
sən? Xatırla ki, o zaman gənc lər
mağaraya sığınıb: “Ey Rəbbimiz!
Bizə Öz dərgahından mərhəmət bəxş
et və işimizə fərəc ver!” – demişdi-
lər”. (“Əl-Kəhf” surəsi, ayə 9, 10)
    Budur, Dağ Yunus adlı Allahını
tanımayan əzazil hökmdarın zül-
mündən qaçan yeddi gəncin – ma-
ğara adamlarının qeybə çəkildiyi,
ölümsüzlüyə qovuşduqları müqəddəs
“Yeddikimsənə” mağarası. Hansı ki
bu yerdə təkallahlığın ilkin rüşeym-
ləri cücərib.
    Diqqətimi Tanrıya əl açıb dua
edən iki qadın çəkir: “Tanrım, sənin
qarşında baş əyirik, öz nəzərini üs-
tümüzdən əskik etmə. Bütün insanlara
Əshabi-Kəhf ucalığı ver. Bu ziya-
rətgahın tikilib-qurulmasında zəhməti
olanları həmişə pənahında saxla!”
    Bir az aralıda qızının qoluna girib

zorla yeriyən yaşlı qadın görürəm.
Məscidi ziyarətdən qayıdır. Ömrün
kələ-kötür yolları belini əməlli-başlı
büküb. Tez-tez təkrar edir:
    “Mən indiki ömrümü artıqdan
yaşayıram. Allah bu ömrü mənə pay
verib. Nə qədər nəfəsim gedib-gəlir
sürünə-sürünə də olsa, buranı
ziyarətə gələcəm!”
    Səmimi dualar, insanların üzlə-
rindəki dərin inanc qarışıq ifadələr
Yaradanın heç də uzaqda olmadığını
pıçıldayır sanki. İnsanın ruhunda,
qəlbində kök salan İlahi ucalıq,  həm
də onun xeyirxah əməllərindədir, –
deyir. Əshabi-Kəhfi ziyarət etdikcə,
bir daha dərk edirsən ki, xeyirxah
və savab iş görənlər Tanrı dərgahında
həmişə ucada dayanır. Tikən, qu-
rub-yaradan insanlar özlərinə həm
də ikinci ömür qazanırlar.

Müstəqilliyimiz bizi daha
böyük mənəvi ucalığa yüksəltdi

    “Damcılı mağara”nı, “Cənnət
bağı”nı da ziyarət edirik. Ziyarət
bitir, amma Oğuzayın sualları bitmir.
Ən sonda soruşur:
    – Bu dağlar niyə belə yekədir,
onları kim tikib?
    Cavabı çox uzatmadan verirəm:
    – Səni Yaradan bu dağları, qa-
yaları da yaradıb. Həmişə öz Yara-
danına sığınasan!
    Həmin an öz uşaqlığımı, ilk dəfə
atamın əlindən tutub bu ziyarətgaha
gəldiyimiz günü bir daha xatırlayı-
ram. Və həmin vaxt özümün verdi-
yim sualı da:
    – Ata, burada hər yerdə kabab
bişirirlər, bura kababxanadır?!
    Cavab yenə lakonik idi:

     – Yox, bala, ziyarətgahdır, ocaqdır...
    30 il əvvəlki xatirələri bir kənara
qoyub Tanrıya şükür edirəm. Ona
görə ki müstəqilliyimiz bizə təkcə
azad yaşamağı, torpağımızın, milli
sərvətlərimizin, milli və mənəvi
dəyərlərimizin sahibi olmağı bəxş
etmədi. Həm də daha böyük mənəvi
ucalığa yüksəltdi. İndi uşaqlarımız
bizə müqəddəs ziyarətgahların niyə
“kababxana”, “kolxoz anbarı” ol-
ması ilə bağlı suallar vermirlər.
Özümüzün, sözümüzün sahibi ol-
duğumuz kimi, elə mənəvi dəyər-
lərimizin və ruhi ucalığımızın da
sahibi və keşikçiləriyik.

Son söz əvəzi

Buyurun, özünüzü mənəvi
boşluqda hiss etdikdə sizdən

15-20 dəqiqə, bəlkə də, 1 saatlıq
məsafədə olan Əshabi-Kəhfə üz tu-
tun. Dünyaya və həyata Əshabi-
Kəhf ucalıq və müqəddəsliyindən
baxmaq, məncə, insanın mənəvi in-
tibahıdır. Yolunuz açıq olsun!

Sahil TaHiRli
jurnalist

    Bu fani dünya ilə 100 yaşında vidalaşan Fatma nənəm İkinci Dünya
müharibəsini həmişə ürəkağrısı ilə xatırlayar, sonda da bir-iki bənd
ağı ilə dövrün gərdişini lənətləyərdi. Asan deyildi, bu müharibənin sərt
sazağı ondan doğma qardaşını, ömür-gün yoldaşını, kəndimizdə həyata
yenicə atılan yüzlərlə kürəyi yerə gəlməyən gənci alıb aparmışdı. Üç
körpəsini yetimçiliklə böyütmüşdü. Gecə-gündüz kolxozda kağ vurmaqdan,
kətmən çəkməkdən əlləri cadar-cadar olmuşdu. Elə həmin əlləri ilə
ovub kirkirədə una çevirdiyi buğda ilə uşaqlarına həyat vermişdi.

Jurnalistin qeydləri

Əshabi-Kəhfdə qovuşduğum mənəvi ucalıq



    Bakı şəhərində keçirilən atletika üzrə Azər-
baycan birinciliyinə yekun vurulub.
    Ölkə birinciliyində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Yüngül Atletika Federasiyasının
yetirmələri də mübarizə aparıblar. 3 gün
davam edən birincilikdə atletlərimiz uğurlu
çıxış edərək 12 müxtəlif əyarlı (4 qızıl, 6 gü-
müş, 2 bürünc) medal qazanıblar. Belə ki,
oğlanların mübarizəsində 1500 metr məsafədə
Cəbrayıl Yunisov birinci, 3000 metr məsafədə
ikinci, 200 və 800 metr məsafələrdə Həsən
Həsənli ikinci, 1500 metr məsafədə Əmrah
Nağıyev ikinci, 3000 metr məsafədə birinci,
bu məsafədə digər idmançımız Səfər Tağızadə
üçüncü olub.
    Qızların mübarizəsində də idmançılarımız
finiş xəttini mükafatçılar sırasında başa vura
biliblər. Gülayə Cəfərova, Sevgi Məmmədli,
Xatun Oruclu, Duyğu Babayeva və Cəmilə
Allahverdiyeva müvafiq olaraq 400, 1500,

3000, 100 və 4x100 metr məsafələrdə fəxri
kürsüyə yüksəliblər.
    4x100 metr estafet yarışında isə Naxçıvan
komandası Azərbaycan birinciliyini ikinci sı-
rada başa vurub.
    Qaliblərə Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Respub-
likası Atletika Federasiyasının diplom və hə-
diyyələri təqdim edilib.

Atletlərimiz Azərbaycan birinciliyində 
12 medal qazanıblar

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağciyər
Xəstəlikləri Dispanseri məktəbəqədəryaşlı
uşaqlar arasında ilkin vərəmə yoluxmanın
aşkarlanması üçün yüksək dağ kəndlərində
Diaskintest (dəri içi allergik sınaq) müayi-
nələrinə start verib. Ötən həftə Şahbuz ra-
yonunun Kolanı və Biçənək kəndlərində
məktəbəqədəryaşlı uşaqlar arasında Dias-
kintest  müayinələri aparılıb.

    Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə dispan-
serin baş həkimi İlqar Rzayev çıxış edərək
bildirib ki, vərəm gecikmiş mərhələdə qarşısı
alına bilməyən xəstəlik olduğundan hər il 1,6
milyon insanın həyatına son qoyur. Lakin bu
mübarizəni bir an belə dayandırmadan müəy-
yən sabitliyə nail olmaq mümkündür. Müasir
dünya səhiyyəsində tətbiq edilən Diaskintest
müayinə üsulu xəstəliyin qarşısının alınmasında
yeni mütərəqqi metodlardan biridir. Vərəmin
müayinə və müalicəsində əhalinin məlumatlılıq
səviyyəsini artırmaq, insanlar arasında maa-

rifləndirmə işi aparmaq  da vacibdir.
     Sonra Kolanı kəndində 12, Biçənək kəndində
isə 44 nəfər uşağa Diaskintest sınaqları qoyulub.
Aparılan müayinələr nəticəsində bu kəndlərdə
vərəmə görə epidemioloji situasiyanın qənaətbəxş
olduğu aşkarlanıb. Belə ki, müayinə olunan
uşaqlarda vərəmə yoluxmanın aktiv fazası
qeydə alınmayıb. Bundan əlavə, dispanserin
həkim briqadası hər iki kənddə səhiyyə maarifi

işi aparıb,  24 nəfərə dərman preparatları verilib. 
    Qeyd edək ki, vərəmlə mübarizə tədbirləri
çərçivəsində Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstə-
xanasına 1000 ədəd İzoniazid, 1000 ədəd Ri-
fampiçin dərmanları, həmçinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
Penitensiar Xidmətinin Qarışıq Rejimli Cə-
zaçəkmə Müəssisəsinə məhkumlar arasında
vərəm xəstəliyini aşkarlamaq üçün 45 nəfərlik
Diaskintest materialı verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Diaskintest sınaqlarına start verilib

    Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsi
və Uşaq-gənclər idman məktəbinin birgə təş-
kilatçılığı ilə Şahbuzkənd və Uşaq-gənclər
idman məktəbinin futbol komandaları arasında
yoldaşlıq görüşü keçirilib. 
    Yay tətili günlərində şagirdlərin asudə
vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə keçirilən
görüşdən öncə rayon Gənclər və İdman İda-

rəsinin rəis əvəzi İdris Qəhrəmanov çıxış
edərək yarışın mahiyyətindən, idmana göstə-
rilən dövlət qayğısından danışıb.
    Maraqlı keçən görüş 4:1 hesabı ilə Şah-
buzkənd komandasının xeyrinə başa çatıb.
     Qalib komandaya Şahbuz Rayon Gənclər
və İdman İdarəsinin diplomları təqdim olunub.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Futbol üzrə yoldaşlıq görüşü 

    Qədim musiqi aləti olan qanun Yaxın
və Orta Şərqdə, eləcə də Azərbaycan
ərazisində geniş yayılıb. Bir çox mən-
bələrdə qeyd olunur ki, bu alətin Azər-
baycanda, təxminən, min ildən çox tarixi
vardır. Hətta Nizaminin “Leyli və Məc-
nun”, “İqbalnamə” əsərlərində də onun
adına rast gəlirik. Əsərlərin birində
Nizami qanunu belə ifadə edir:

    Sonra öz fikrinin üstündə durdu,
    Öz istəyincə bir qanun qurdu.
    Düzgün, ahəngdar səs çıxarmaq üçün,
    Ona tellər düzdü, baş-başa bütün.
    Zil və bəm nəğmələr hasil edərək,
    Mizrabı gah yavaş vurdu, gah da bərk...
    Onun tellərini çaldığı zaman,
    Xəstənin dərdinə edərdi dərman.
    Onun saz çalması böyük hünərdi,
    Həkimlər onunla bilərdi dərdi...

    Azərbaycanın digər klassiklərindən Mə-
həmməd Füzulinin və başqalarının əsərlərində
də qanun haqqında məlumatlara rast gəlirik.
XII əsrdə yaşayıb-yaradan, Şərq musiqi el-
mini dərindən bilən şairə Məhsəti Gəncəvi
bu alətin məharətli ifaçısı olub.
    Bəziləri bu fikirdədir ki, qanunu filosof
Əbu Nəsr əl-Fərabi təkmilləşdirib. Belə bir
fərziyyə də vardır ki, onun ixtirası bilavasitə
Fərabiyə məxsusdur. Hətta bu alətin qədim
Misirdə arfadan əmələ gəldiyi qənaəti ilə
də rastlaşırıq. XVII əsrin məşhur musiqiçisi,
“Risaleyi-musiqi” kitabının müəllifi Dərviş
Əli isə belə hesab edirdi ki, qanun qədim
yunanlar tərəfindən icad olunub. 
    Trapesiya şəklində olan qanun aləti, əsa-
sən, şam ağacından düzəldilir, onun gövdəsi
hamar taxta qutunu xatırladır, üst taxta
gövdənin böyük hissəsini örtür. Həmin tax-
tada üç böyük rezonatorlu deşik vardır.
Alətin aşağı hissəsi və yanları ağcaqayın
ağacından düzəldilir. Qanunun 72 simi var.
Onun simləri musiqi alətləri üçün düzəl-
dilmiş xüsusi neylon teldəndir. O, diz
üzərinə qoyularaq barmaqlara dəmir ülgüc
taxılaraq, arfa, qitar texnikasına yaxın
texnika ilə ifa olunur. Tembri zəif, diatonik
səs düzümünə malik olan bu alətdən xalq
çalğı alətləri orkestrinin və ansambllarının
tərkibində müşayiətçi və solo alət kimi is-
tifadə edilir. Qanun alətində müasir musiqi
janrı olan caz nümunələrini belə, ifa etmək
mümkündür.
    Azərbaycan qanunu Türkiyə və ərəb qa-
nunundan 17 pillədən ibarət olan səs qatarı

ilə fərqlənir. Azərbaycan musiqişünasları
olan Sədiəddin Urməvi və Əbdülqadir Ma-
rağayinin ixtiraçılıq səyi nəticəsində qanun
kamil bir musiqi alətinə çevrilib. 
    Sonrakı illərdə də qanun musiqi məc-
lislərimizin yaraşığı olub, körpə anasının
dizi üstündə yuxuya getdiyi kimi, qanun
da el gözəlinin dizləri üstündə uyuyub,
onun barmaqlarının təması ilə gözəl nəğ-
mələr ifa edib. Taleyini qadın nəvazişinə
bağlayan bu alət həmişə olduğu kimi, indi
də qadınlar tərəfindən ifa olunur. Görünür,
bu, onun təbiətində olan həssaslıqla, incə-
liklə bağlıdır. 
    Qanun ilk dəfə olaraq respublika Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin
Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin tərkibinə
1959-cu ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan
ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyünə hazırlıq
ərəfəsində daxil edilib. 1966-cı ildə isə Asəf
Zeynallı adına Bakı Orta İxtisas Musiqi
Məktəbində ilk qanun sinfi açılıb. Zakir
Bağırov isə alət üçün ilk professional əsərini
yazıb.
    Gələk bu musiqi alətinin adına: kanon,
yoxsa qanun? Kanon kilsə musiqisində is-
tifadə edilən bir musiqi terminidir. O, rus,
ingilis dillərindən tərcümədə belə səslənir.
Alətin bizim dildə adı qanundur. Qanun
yunanca “qayda”, “nizam”, “tərtib” deməkdir.
Təəssüf ki, qanun musiqi aləti rus ədəbiy-
yatında əvvəlcə qanon, sonra isə kanon
kimi işlədilməyə başlanılıb. Məhəmməd
Füzulinin “Yeddi cam” poemasında görürük
ki, alətin incə səslənişi və xoş təəssüratlar
yaratdığını nəzərə alaraq onu “Ləbədi-na-
zənin” adlandırıblar. Bu əsərdə “Qanunla
söhbət” adlı bölümə də rast gəlinir. Orta
əsrlər bədii ədəbiyyat nümunələrində də
alətin adı kanon yox, məhz elə qanun olaraq
qeyd edilib. Bütün bunlar isə bu musiqi
alətinin adının qanun olduğunu bir daha
təsdiqləyir. 

- Fatma BaBaYEVa

Kanon, yoxsa qanun?

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Əli Cabbarov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 1000. Sifariş № 529
Baş redaktor:

MEHRİBAN SULTANOVA

4

    İsti yay günlərində insanlar sə-
rinləmək üçün çimərliklərə, su höv-
zələrinə üz tuturlar. Belə məkan-
lardan biri də Uzunoba Su Anba-
rında yaradılmış yeni istirahət mər-
kəzi – Naxçıvan şəhər çimərliyidir.
İnsanların asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri, onların sağlamlıqla-
rının qorunması üçün burada hər-
tərəfli şərait yaradılmış, təhlükə-
sizlik tədbirləri diqqət mərkəzində
saxlanılaraq müşahidə qülləsi qu-
rulmuş, Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Fövqəladə Hallar Nazirliyi-
nin xilasedici qrupunun fəaliyyəti
təşkil olunmuşdur. Bundan əlavə,
çimərlik ərazisində xəbərdaredici
və məlumatlandırıcı lövhələr də
yerləşdirilmişdir. 
    Vətəndaşlarımız tərəfindən müəy-
yən olunmuş təhlükəsizlik tədbir-
lərinə əməl olunmaması bədbəxt
hadisələrin baş verməsi ilə nəticələnə
bilər. Buna görə də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyi çimərlikdə istirahət edən
vətəndaşlarımıza aşağıdakı təhlü-
kəsizlik qaydalarına əməl etmələrini
tövsiyə edir: 
    – çimərlik üçün ayrılmış və xü-
susi avadanlıqlarla təchiz edilmiş
yerlərdən başqa, tanımadığınız və
qadağan edilmiş yerlərdə suya
girməyin; 
    – hava ilə doldurulmuş üzmə

vasitələri ilə işarələnmiş sahədən
kənara çıxmaq, suda ikən taxta par-
çalarından və əldə düzəldilmiş üzmə
vasitələrdən istifadə etmək olmaz; 
    – küləkli havada suya girməyin; 
    – çimərlik ərazisində uşaqları
nəzarətsiz qoymayın. 13 yaşına
çatma mış uşaqların nəzarətsiz suya
girməsi qadağandır; 
    – sahil sahəsini və suyun dibini
müxtəlif cisimlərlə (şüşə və konserv
bankaları, plastik kütlə, ərzaq tul-
lantıları və sair) zibilləməyin; 
    – xilasedicilərin çağırış və tə-
ləblərinə riayət edin, suda kobud
hərəkətlərə, yersiz zarafatlara yol
verməyin; 
    – xəbərdaredici nişanların və
lövhələrin tələblərinə riayət edin; 
    – sərxoş halda suya girmək hə-
yatınız üçün təhlükəlidir; 
    – skuterlərin sərxoş şəxslərə ve-
rilməsi qadağandır; 

– dumanlı və ya-
ğışlı havalarda suya
girmək olmaz; 
– yemək yedikdən

dərhal sonra suya
girmək sizin sağ-
lamlığınız üçün təh-
lükəlidir;

– yalnız yeməkdən
1,5-2 saat sonra

suya girmək məqsədəuyğundur; 
    – insanların suda olduğu sahədə
balıq ovlamaq olmaz; 
    – əgər suda olarkən hər hansı
bir xoşagəlməz hadisə baş verərsə,
özünüzü itirməyin və çığırmayın.
Çünki bu zaman ağciyərlərin su ilə
dolması qaçılmazdır və bu, boğul-
maya səbəb ola bilər. 

Suda batan insanı necə 
xilas etməli?

    Suda batan insanın xilas edilməsi
məqsədilə ilkin olaraq ətrafdakıların
diqqətini cəlb etmək üçün yüksək
səslə “İnsan batır!” – deyə çığırmaq
lazımdır. Sonra isə hava ilə doldu-
rulmuş oyuncaq, boş plastik butulka,
rezin uzunboğaz çəkmə və yaxud
iç-içə geyilmiş hava ilə doldurulmuş
ağzıbağlı torba götürərək köməyə
tələsin. Lazımi əşyalar olmadıqda,
batan insanın köməyinə iki-üç nə-
fərlə çatmaq lazımdır. Bunun üçün

suya girməzdən əvvəl islanaraq
ağırlaşa bilən ayaqqabı və paltarları
soyunmaq, batan insana bacardıqca
tez bir zamanda çatmaq vacibdir; 
    – əgər üzməyi bacarırsınızsa,
batan şəxsə tərəf yaxınlaşıb arxadan
onun saçından tutub sahilə tərəf
çəkmək lazımdır və ya yaxında ip,
taxta, hava balonu və sair bu kimi
əlaltı vasitələr varsa, onlardan isti-
fadə edərək onu xilas etməyə çalışın; 
    – batan şəxs sizə yaxındırsa,
onun sizdən yapışmasına imkan
verməyin, onun başını suyun üzünə
qaldıraraq sahilə doğru çəkin. Çünki
o, özünü xilas etmək məqsədilə sizi
də batıra bilər. Buna görə də batan
şəxsə tərəf əşya, ip, ağac və sair
uzadaraq onu xilas etmək daha məq-
sədəuyğundur; 
    – bütün bu tədbirləri görən zaman
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xi-
lasedicilərinə hadisənin baş verdiyi
yeri dəqiq göstərməklə məlumat
verin. 

Sudaboğulma və qıcolmalar 
zamanı ilk tibbi yardım 

necə göstərilir?
    Unutmayın, əgər suda batan insan
suda 6 dəqiqədən az qalıbsa, onu
xilas etmək olar. Belə ki, həmin
şəxsi sudan çıxardıqdan sonra arxası
üstə uzadaraq başını yana çevirib

barmağınızla ağzına və ya burnuna
dolmuş palçığı, qumu təmizləyin.
Sonra zərərçəkmişi qarnı üstə dizi-
nizin üstünə qoyub bərk sıxmaqla
mədəsinə və ağciyərinə dolmuş
suyu çıxartmağa çalışın; 
    – zərərçəkənin tənəffüsü və ürək
fəaliyyəti dayanıbsa, ona süni tənəffüs
verilməli və ürək masaj olunmalıdır.
Hətta görsəniz ki, köməyiniz heç
bir nəticə vermir, təcili yardım bri-
qadası gələnə qədər zərərçəkənə
tibbi yardım göstərməyə davam edin; 
    – uzun müddət soyuq suda qal-
dıqda və ya suda çoxlu hərəkət et-
dikdə əzələlərin yorulması nəticə-
sində qıcolma halları baş verə bilər.
Əllər qıc olduqda barmaqları yum-
ruq kimi tez-tez yumub açmaq la-
zımdır. Əgər tək bir əl qıc olubsa,
yan üstdə o biri əl ilə sahilə tərəf
üzün. Qarın əzələləri qıc olduqda
dizlər arxası üstə tez-tez qarın tərəfə
çəkilməlidir. Ayaqarası əzələlər qıc
olubsa, ayağı suyun üzərinə çıxa-
raraq əl ilə pəncəni dartmaq lazımdır.
Bud nahiyəsinin əzələləri qıc ol-
duqda ayaq tez dizdən bükülərək
daban var-qüvvə ilə sıxılmalıdır.
Qıcolmanı aradan qaldırmaq üçün
iynədən, sancaqdan da istifadə etmək
olar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

İstirahətimizi xoş ovqatla və təhlükəsiz keçirək


