
Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında ərzaq təhlükə-

sizliyinin təmin olunması üçün
kənd təsərrüfatının inkişaf etdi-
rilməsi və yeni istehsal sahələrinin
yaradılması istiqamətindəki işlər
davam etdirilməkdədir. Kənd tə-
sərrüfatı sahəsinə dövlət qayğısının
artırılması bu vacib məsələnin da-
vamlı həllinə imkan yaradıb. Belə
ki, cari ilin ilk 7 ayının yekunlarına
əsasən, muxtar respublikada 185
milyon 207 min manat həcmində
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal
olunub, ki, bu da iyun ayının ye-
kunları ilə müqayisədə 84 milyon
953 min manat çoxdur. Həyata

keçirilən tədbirlər, habelə “2008-
2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Pro qramı” çərçivəsində
görülən işlər bu sahənin inkişa-
fında mühüm rol oynayıb. Qeyd
edək ki, adıçəkilən dövlət pro -
qramında 2015-ci ilədək dənli bit-
kilərin əkin sahələrinin 38 min
hektara çatdırılması, 150 min ton
dənli bitkilər istehsal edilməsi nə-
zərdə tutulub, ət istehsalının 25
min tona, süd və süd məhsulları
istehsalının 100 min tona, sənaye
üsulu ilə quş əti istehsalı həcminin

3 min tona, yumurta istehsalının
isə 70 milyon ədədə çatdırılması
qarşıya vəzifə kimi qoyulub. 

Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunması üçün əkin sahələrinin ge-
nişləndirilməsi, heyvandarlıq və di-
gər sahələrin inkişaf etdirilməsi,
anbar təsərrüfatının yaradılmasına
göstərilən dövlət dəstəyi mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Nəticədə, təkcə
cari ildə muxtar respublikada
2014-cü ilin məhsulu üçün 60 min
829 hektar sahədə əkin aparılıb ki,
bunun da 35 min 749,7 hektarı taxıl
sahələridir. Ümumiyyətlə, muxtar

respublikada ərzaq məhsullarına
olan tələbatın yerli istehsal hesabına
daha dolğun şəkildə ödənilməsində
dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmiş
220 heyvandarlıq, 59 ətlik və yu-
murtalıq istiqamətində quşçuluq, 9
balıqçılıq, 94 arıçılıq, 68 bağçılıq
və üzümçülük təsərrüfatı mühüm
rol oynayır.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında ərzaq məhsulları is-
tehsalı ilə yanaşı, onun ehtiyatının
yaradılması da mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu məqsədlə hazırda
muxtar respublikada ümumi tutumu
12 min 150 ton olan 19 soyuducu

anbar fəaliyyət göstərir.  Muxtar
respublikada əhalini il boyu təzə
tərəvəz məhsulları ilə təmin etmək
üçün istixana komplekslərinin sayı
12-yə, onların ümumi sahəsi isə 52
min 316 kvadratmetrə çatdırılıb.
Taxıl istehsalı ilə yanaşı, bu strateji
məhsulun ehtiyatının yaradılması
da diqqətdə saxlanılıb, ümumi tu-
tumu 9 min ton olan üç yeni bunker
istifadəyə verilib. Bununla da, mux-
tar respublikada taxıl anbarlarının
ümumi həcmi 27 min tona çatdırılıb.
Haliyədə isə muxtar respublikada
17 taxıl emalı müəssisəsi fəaliyyət
göstərməkdədir.

- Əli CABBAROV

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması diqqət mərkəzindədir

    Muxtar respublikamızda son illər tikinti-
quruculuq işlərinin həcminin daha da artı-
rılması, coğrafiyasının genişləndirilməsi
qədim diyarımızın hüsnünə sözlə ifadə edil-
məsi mümkün olmayan gözəlliklər bəxş edib.
Bu yeniliklər Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının paytaxtı Naxçıvan şəhərindən baş-
layaraq, ən ucqar dağ və sərhəd, həmçinin
ən kiçik kənd yaşayış məntəqələrini də əhatə
edir. Müxtəlif dövlət proqramlarının uğurla
icra olunması isə muxtar respublikada qaynar
bir həyatın təmin olunmasından soraq verir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2014-cü il 31 yanvar tarixli “2014-
2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-
iqtisadi inkişafı üzrə Proqram”ın təsdiq edil-
məsi haqqında” Sərəncamı bu istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirlərə daha bir stimul
olub. Pro qrama əsasən, inzibati binaların ti-
kintisi və təmiri, istilik, su təchizatı və kana-
lizasiya, elektrik enerjisi və qaz təchizatı,
yol təsərrüfatı və nəqliyyat, yaşıllaşdırma
və abadlıq, gənclər və idman, təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, yaşayış sahələrinin tikintisi və
təmiri, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının
dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatının infrastruktur
təminatı sahələri üzrə genişmiqyaslı tədbirlərin
reallaşdırılmasına başlanılıb. Ötən dövr
ərzində qəzetimizin səhifələrində müxtəlif
istiqamətlərdə görülən işlər barədə ətraflı
məlumat vermişik. Daha dəqiq desək, şəhə-
rimizdəki 11 nömrəli tam orta məktəbin bi-
nasının, Gənclər Mərkəzinin, Naxçıvançay
vadisində Əyləncə və İstirahət Mərkəzinin
tikintilərinin başa çatdırılması barədə yazılar
dərc olunub. Bu yazımızda Naxçıvan şəhə-
rində və şəhərin tabeliyində olan kənd yaşayış
məntəqələrində proqrama əsasən hazırda hə-
yata keçirilən  quruculuq tədbirlərindən bəhs
edəcəyik. Həmin quruculuq tədbirlərindən
biri  bayrağımıza böyük ehtiram əlaməti
olaraq Naxçıvan şəhərinin qərb istiqamətindən
girəcəkdə, ən yüksək zirvədə inşa olunan
Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyidir. Şə-
hərimizə xüsusi yaraşıq bəxş edəcək meydanın
tikintisində əsas inşaat tədbirlərinin böyük
bir hissəsi başa çatdırılıb. Bu ünvanda paralel
olaraq həm də Fəxri Xiyaban, şəhərin Kal-
balıxan küçəsində isə azadlığımız və müstə-
qilliyimiz uğrunda canından keçən şəhidlərə
ehtiramın ifadəsi kimi Şəhidlər Muzeyi tikilir.
Hər iki obyektdə sürətli iş ahənginin təmin
olunması tikintilərin vaxtında başa çatdırı-

lacağına zəmanət verir.
    Əhalinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması istiqamətində hər il regionumuzda
bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.
Proqrama əsasən, bu işlər 2014-cü ildə daha
geniş vüsət almaqla davam etdirilməkdədir.
Bu da təbiidir. Belə ki, il ərzində muxtar
respublikada, orta hesabla, 4 mindən çox
gənc ailə qurur. Gənc ailələrin bir qismi
fərdi ev inşa etməyə, digər böyük bir hissəsi
isə hazır mənzil almağa üstünlük verir. İl ər-
zində Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına tikilən, orta
hesabla, 300 min kvadratmetr yaşayış sahə-
sinin də məhz böyük bir hissəsi belə ailələrin
payına düşür. 
    Proqrama əsasən, Naxçıvan şəhərinin Əziz
Əliyev küçəsində yeni yaşayış kompleksinin
– “Gənclər şəhərciyi”nin tikintisinə start
verilib. Dövlət dəstəyi hesabına tikilən yaşayış
kompleksinin hər cür kommunal-məişət şəraiti
olacaq. Tikinti işləri 2 il müddətində başa
çatdırılacaq və mənzillərin satışı ipoteka yolu
ilə həyata keçiriləcək. Bu da gənclərin tez bir
zamanda mənzillə təmin olunmalarına imkan
verəcək. Hazırda ərazidə ikisi 9 mərtəbəli və
ikisi 11 mərtəbəli olmaqla, 4 bina inşa olunur.
Binalardakı ikiotaqlı mənzillərin sahəsinin
60-77 kvadratmetr, üçotaqlı mənzillərin sa-
həsinin isə 104-142 kvadratmetr olması nəzərdə
tutulub. Yaşayış binalarının hər birində sərnişin
və yük lifti quraşdırılacaq, 323 yerlik yeraltı
avtomobil dayanacağı yaradılacaq. 
    Naxçıvan şəhərinin “İstiqlal” küçəsində
isə yaşayış binalarının əsaslı şəkildə təmiri

davam etdirilir. Hazırda “Dizayn” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları tərə-
findən 87 nömrəli binada son tamamlama
işləri görülür. Binanın eni 3 metr artırılıb.
33 mənzildən ibarət binanın dam örtüyü ye-
nilənib, kommunikasiya xətləri dəyişdirilib,
qapı-pəncərələr salınıb. Fasad hissə üzlük
daşla üzlənib. Digər 91 nömrəli binada isə
yenidənqurma işlərinə başlanılıb. 36 mənzilli
bu binanın da eni 3 metr artırılıb. 
    Atatürk küçəsinə də quruculuq tədbirlə-
rindən pay düşüb. Bu küçədə inşa olunan
yeni yaşayış binası zirzəmi ilə birlikdə 9
mərtəbədən ibarətdir. Həmin ünvanda 5 nöm-
rəli yaşayış binası da əsaslı şəkildə yenidən
qurulur. 
    Naxçıvan şəhərinin Heydər Əliyev pros-
pektində isə 9 mərtəbəli yaşayış binasının
tikintisi sürətlə davam etdirilir. 36 mənzilli
bu binada hazırda fasad hissə boyanır,  8-ci
mərtəbədə arakəsmələr hörülür, digər mər-
təbələrdə suvaq işləri aparılır, elektrik xətlə-
rinin çəkilişi davam etdirilir. Bir məsələni
də vurğulayaq ki, əhalinin mənzil-məişət şə-
raitinin yaxşılaşdırılması çərçivəsində kəh-
rizlərin təmiri davam etdirilir, su-kanalizasiya
qurğuları tikintisinin vaxtında başa çatdırılması
məqsədilə quruculuq tədbirləri gücləndirilir,
ictimai yaşayış binalarında su-kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması, müasirtipli
fərdi qazanxanaların tikintisi davam etdirilir,
Naxçıvan şəhərində 10 və 0,4 kilovoltluq
elektrik verilişi xətləri müvafiq gərginlikli
kabel xətləri ilə əvəz olunur. 
    Paytaxt şəhərimizdə fəaliyyət göstərən

ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə,
musiqi məktəblərinə də hər il tikinti-quruculuq
tədbirlərindən pay düşür. Hazırda Naxçıvan
Özəl Universiteti üçün tədris, inzibati və ya-
taqxana binalarından ibarət kompleksin ti-
kintisi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “bay-
tarlıq” ixtisası üçün binanın və ali təhsil oca-
ğının poliklinikasının yenidən qurulması, 2
nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi üçün yeni bi-
nanın tikintisi davam etdirilir. 
    Qeyd edək ki, quruculuq tədbirlərindən
yol təsərrüfatı da bəhrələnib. Hazırda İslam
Səfərli küçəsində avtomobil parkının tikintisi
aparılır. Həmin ərazidəki yolun əsaslı yenidən
qurularaq genişləndirilməsi də quruculuq
tədbirləri sırasındadır. Məlumat üçün bildirək
ki, bu ünvandakı fərdi mənzillər də dövlət
tərəfindən ya təmir olunur, ya da yenidən
qurulur. 
    Yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi,
qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrində də
xeyli quruculuq tədbirlərinə start verilib.
Əli abad qəsəbəsi yenidən qurulur. Ötən illərdə
qəsəbədəki ictimai yaşayış binaları yenidən
qurulub və ya əsaslı təmir edilib. Hazırda
qəsəbəarası yollara qara örtük salınır, digər
abadlıq tədbirləri həyata keçirilir. Naxçıvan
şəhərinin Qaraçuq və Bulqan kəndlərində
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik üçün
inzibati binaların və xidmət mərkəzlərinin
tikintisi sürətlə davam etdirilir. Qaraçuq kən-
dində həmçinin 9 nömrəli tam orta məktəbin
binası əsaslı təmir olunur, Uşaq Musiqi Mək-
təbinin binası yenidən qurulur. Bu yaşayış
məntəqəsində həm də həkim ambulatoriyası
üçün bina tikilir. Proqrama əsasən, Qaraçuq,
Bulqan, Qaraxanbəyli kəndlərinin yollarına
asfalt örtük salınacaq.
    Adıçəkilən proqramın qəbulundan cəmi
7 ay keçib. Bu müddətdə görülən və görül-
məkdə olan işlərin hamısı barədə ətraflı mə-
lumat vermək imkan xaricindədir. Ancaq o
var ki, görünən dağa bələdçi lazım deyil. Bu
gün proqramın icrası istiqamətində həyata
keçirilən tədbirləri naxçıvanlılar insana qay-
ğının ifadəsi kimi dəyərləndirirlər. Burada
bir məqamı da vurğulamaq yerinə düşər ki,
sayı-hesabı bilinməyən quruculuq tədbirləri
mövcud problemləri həll etməklə yanaşı,
Naxçıvan şəhərinin qəsəbə və kəndlərinə
müasir görkəm verir, tikinti aparılan ünvan-
larda yüzlərlə adam özünə iş yeri tapır.     

- Muxtar MƏMMƏDOV
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 29-da Bakının Nəsimi rayonundakı
46 nömrəli tam orta məktəbin əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış
olub.

Məktəbdə görülən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verildi. Bildirildi ki, 46 nömrəli
tam orta məktəbin binası 1969-cu ildə inşa olunub. Dörd mərtəbədən, 65 sinif otağından ibarət
məktəb 1560 şagird yerlikdir. Yeni dərs ili ərəfəsində məktəbin bütün sinif otaqları, ayrı-ayrı fənn
kabinetləri əsaslı şəkildə təmir edilib, lazımi avadanlıq və ləvazimatla təchiz olunub. Məktəbdə
vergilər mövzusunda dərslərin keçilməsi üçün xüsusi kabinetlər də yaradılıb. Məktəbdə ən müasir
havalandırma və işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb. Ətraf ərazilərdə abadlıq və quruculuq işləri
həyata keçirilib.

Prezident İlham Əliyev ayrı-ayrı sinif otaqlarını gəzdi, fənn kabinetlərində yaradılan şəraitlə
yaxından tanış oldu.

*  *  *
Avqustun 29-da Prezident İlham Əliyev Bakının Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin binasında

aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış olub.
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    Son illər məktəblilərin key-
fiyyətli geyim və idman forma-
ları, ayaqqabı, məktəbli ləvazi-
matları ilə təmin edilməsi məq-

sədilə Naxçıvan şəhərində təşkil
edilən məktəbli yarmarkaları va-
lideynlər tərəfindən yüksək də-
yərləndirilir. Belə yarmarkalarda
valideynlər övladlarına lazım
olan ləvazimatları almaq üçün
heç bir problemlə üzləşmirlər.
Üstəlik, həmin ləvazimatların
qiymətləri digər ticarət obyekt-
lərində satılan ləvazimatların
qiymətlərindən ucuz olur. 
    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası İqtisadiyyat və Sənaye Na-
zirliyindən aldığımız məlumata
görə, cari ilin məktəbli yarmar-
kası sen tyabrın 1-dən təşkil olu-
naraq sen tyabrın 15-dək davam
edəcək. Yarmarka hər gün saat
900-dan 1400-dək əhaliyə xidmət
göstərəcək. 
    Naxçıvan şəhərindəki Mər-
kəzi bazarda keçiriləcək yar-
markadan valideynlər öz övlad-
larına istədikləri ləvazimatları
ala bilərlər.

Xəbərlər şöbəsi

Sentyabrın 1-dən məktəbli
yarmarkası keçiriləcək

    Hər il avqust ayının 30-u Türkiyə Res-
publikasının Zəfər Bayramı və Türkiyə Silahlı
Qüvvələri Günü kimi qeyd olunur. Türkiyənin
və qəhrəman türk ordusunun tarixində 30
avqust zəfəri milli qurtuluş savaşının dönüş
nöqtəsidir.
    XX əsrin əvvəllərində baş verən siyasi
proseslərin nəticəsi olaraq, Osmanlı dövləti
də Birinci Dünya müharibəsinə cəlb edilmiş,
bu müharibədə müttəfiqi Almaniya ilə birlikdə
Antanta dövlətlərinə məğlub olmuşdu. Mü-
haribədən sonra qalib dövlətlərlə Türkiyə ara-
sında bağlanan Mudros müqaviləsi faktiki
olaraq bu dövləti parçalamağa və tarix səhnə-
sindən silməyə xidmət edirdi. Həmin müqa-
vilənin 7-ci maddəsi Antanta dövlətlərinə on-
ların təhlükəsizliyinə təhdid yaranacağı halda
istədikləri bölgəni işğal etmək hüququ verirdi.
Müttəfiqlər bu maddəni əsas götürərək Türkiyə
torpaqlarını işğal etməyə başladılar. Müqavilədə
Şərqi Anadoludakı 6 vilayətin onlara vəd
olunmasını əsas tutan və işğalçı himayədarlarına
arxalanan ermənilər hərəkətə keçərək yerli
türk əhalisinə qarşı qanlı qırğınlar törətməyə
başladılar. Bundan başqa, yunanlar da Egey
dənizi ətrafındakı bölgələri zəbt etmək üçün
işğalçılıq hərəkatını genişləndirdilər və
1919-cu ilin 15 mayında İzmiri ələ keçirdilər.
Artıq 1919-cu ilin sonlarına qədər Türkiyənin,
demək olar ki, bütün ərazisi işğala məruz qal-
mışdı. 1920-ci ildə imzalanmış Sevr müqaviləsi
isə Türkiyənin bir dövlət kimi mövcudluğunu
faktiki olaraq sual altına alırdı.
    Yaranmış vəziyyətlə barışmayan qəhrəman
türk xalqı 1919-cu ildə öz dövlətçiliyini qo-
ruyub saxlamaq və vətəni işğaldan azad etmək
uğrunda mübarizəyə başladı. 1920-ci ilin 23
aprelində Anadoluda Türkiyə Böyük Millət
Məclisi təsis edildi, xalqın iradəsinə əsaslanan
hökumət quruldu, bütün cəbhələrdə düşmənlərə
qarşı uğurlu hərbi əməliyyatlar başlandı. İlk
qələbələr Şərq cəbhəsində erməni quldur dəs-
tələri üzərində qazanıldı. 1921-ci ilin avqust-
sentyabr aylarında Sakarya müharibəsində
yunan qoşunlarının məğlub olmasıyla türk
ordusu müdafiə mövqeyindən hücuma keçdi.
Görkəmli dövlət xadimi, bacarıqlı təşkilatçı,
istedadlı hərbçi Mustafa Kamal Atatürkün rəh-
bərliyi altında qurtuluş savaşı aparan türk ordusu
düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq 1922-ci il av-
qustun 30-da böyük zəfər qazandı. Həmin
gün Türkiyə tarixinə Zəfər bayramı kimi daxil
oldu. Bu qələbənin qazanılmasında türk xalqı
ilə yanaşı, Azərbaycan xalqı da iştirak etmiş,
şəhidlər vermişdir.
    Mustafa Kamal Atatürkün qurduğu Türkiyə
Respublikası bu gün bölgənin ən qüdrətli
dövlətlərindəndir. Güclü orduya və dayanıqlı

iqtisadiyyata malik olan Türkiyə beynəlxalq
və regional münasibətlərdə söz sahibinə çev-
rilmiş, müxtəlif siyasi və iqtisadi layihələrin
reallaşmasına öz töhfəsini vermişdir.
    Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri böyük tarixə
malikdir. Bu əlaqələrin əsasında möhkəm
dostluq və qardaşlıq münasibətləri dayanır.
Qardaş türk xalqının öndəri Mustafa Kamal
Atatürkün “Azərbaycanın kədəri bizim kə-
dərimiz, sevinci bizim sevincimizdir” və
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azər-
baycan-Türkiyə bir millət, iki dövlətdir” kə-

lamları Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini
xarakterizə edən mükəmməl konsepsiyadır.
Bu konsepsiya hər iki dövlətin rəsmi mövqe-
yinin əsasında dayanır, qarşılıqlı əlaqələrin
qədim tarixi köklərini, eləcə də siyasi, iqtisadi
və mədəni əməkdaşlığın təməl prinsiplərini
müəyyənləşdirir.
    Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin güclən-
məsi və hərtərəfli inkişafı ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli
liderimizin ikinci dəfə Azərbaycanda ali ha-
kimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələri daha dinamik xarakter almış,
bu münasibətlər bütün sahələri əhatə etmişdir.
İndi ölkələrimiz regionda və beynəlxalq
aləmdə baş verən bütün hadisə və proseslərə
münasibətdə eyni mövqedən çıxış edirlər.
Birgə həyata keçirilən iqtisadi layihələr Azər-
baycan və Türkiyəni bölgə ölkələrindən bey-
nəlxalq ölkələrə çeviribdir. Bakı-Tbilisi-
Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz
kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti
və digər böyük layihələr həm ölkələrimizin
beynəlxalq miqyasda nüfuzunu artırır, həm
də xalqlarımızın bir-birinə daha da yaxınlaş-
masına xidmət edir.
    Bu gün hər iki dövlət arasında dostluq,
qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri
mövcuddur. Azərbaycan və Türkiyə beynəl-
xalq və regional təşkilatlarda həmrəylik nü-
mayiş etdirirlər. Azərbaycan və Türkiyə ara-
sında sosial-iqtisadi və mədəni sahələrdəki
münasibətlər ən yüksək səviyyədədir. Türk
iş adamlarının Azərbaycan iqtisadiyyatına,
Azərbaycan iş adamlarının isə Türkiyə iqti-
sadiyyatına qoyduqları sərmayənin həcmi il-
dən-ilə artmaqdadır.
    Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbay-
can və Türkiyə xalqları arasındakı əlaqələrə
daim yüksək qiymət verərək deyirdi: “Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin böyük
tarixi var. Biz kökü bir olan xalqıq. Bizim
tariximiz bir, dilimiz bir, dinimiz birdir.
Əsrlər boyu xalqlarımız adət və ənənələrini,
mədəniyyət və elmini qoruyub saxlamış və
inkişaf etdirmişlər. Əsrlər boyu xalqlarımız
bir olmuş, çiyin-çiyinə vermişlər, Azərbaycan
ilə Türkiyə arasında əlaqələri dostluq, qar-

daşlıq əlaqələri adlandırmışlar. Bu əlaqələr
bir kökdən gələn xalqların əlaqələridir. Ona
görə də tariximiz, milli köklərimiz, adət və
ənənələrimizin hamısı bizi bir-birimizə sıx
bağlayıbdır”.
    Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin in-
kişafında Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Res-
publikası da mühüm rola malikdir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasındakı əlaqələrin əsası ümummilli lider
Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri işlədiyi dövrdə qoyulmuşdur.

Ulu öndərimizin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri kimi 1992-ci il martın
24-də Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri zamanı “Azər-
baycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası
və Türkiyə Respublikası arasında əməkdaşlıq
protokolu” imzalanmışdır. Bu səfərin nəticələri
muxtar respublika üçün uğurlu olmuş, Türkiyə
hökuməti Ermənistanın Naxçıvana təcavüzünə
qarşı çıxaraq beynəlxalq Qars müqaviləsinə
əsasən, Türkiyə Respublikasının Naxçıvanın
muxtariyyətinin qarantı olması barədə bəyanat
vermişdir. Bundan başqa, 1992-ci ilin 28 ma-
yında Sədərək-Dilucu körpüsü – “Ümid” kör-
püsü istifadəyə verilmiş, 92 kilometrlik İqdır-
Naxçıvan yüksəkgərginlikli elektrik xətti
çəkilmişdir.
    Mustafa Kamal Atatürkün “Türk qapısı”
adlandırdığı Naxçıvana Türkiyə Cümhuriyyəti
daim diqqətlə yanaşıb. 2008-ci ildə Türkiyə
Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib Ər-
doğan Naxçıvana səfər etmiş, 2009-cu ildə
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Türkdilli
Ölkələrin Dövlət Başçılarının IX Zirvə Top-
lantısında iştirak üçün Naxçıvana gəlmişdir.
2012-ci ildə Türkiyə Respublikasının xarici
işlər naziri Əhməd Davudoğlu Naxçıvanda
keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və İranın xarici
işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşündə iştirak
etmişdir. Bu il isə Türkiyə Cümhuriyyətinin
milli müdafiə naziri İsmət Yılmaz Azərbaycan,
Türkiyə və Gürcüstan müdafiə nazirlərinin
üçtərəfli görüşündə iştirak etmək üçün Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına səfərə gəlmişdir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin milli müdafiə naziri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri ilə görüşmüş, ölkələrimiz arasındakı
hərbi-siyasi vəziyyət və qarşılıqlı maraq do-
ğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
    Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqələri yalnız
iqtisadi sahədə əməkdaşlıqla məhdudlaşmır.
Ölkələrimiz arasında təhsil, səhiyyə və mədə-
niyyət sahəsində əlaqələr də durmadan inkişaf
edir, universitetlərimiz arasında elmi əməkdaşlıq
və təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir, bey-
nəlxalq konfrans və mədəni tədbirlərdə hər iki
tərəfdən nümayəndələr iştirak edirlər.
     Türkiyənin sevincini öz sevinci kimi qarşı-

layan Azərbaycanda hər il qardaş ölkənin Cüm-
huriyyət bayramı yüksək səviyyədə qeyd olunur.
2011-ci il oktyabrın 29-da – Türkiyə Respub-
likasının Cümhuriyyət bayramı günündə Nax-
çıvan şəhərində Türkiyə dövlətinin qurucusu
və memarı Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin
açılışı olmuşdur. Açılış mərasimində çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin

Sədri cənab Vasif Talıbov Türkiyə-Azərbaycan
münasibətlərinin tarixinə toxunmuş, bu mü-
nasibətlərin ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
daha da inkişaf etdirildiyini bildirərək demişdir:
“Ötən əsrin əvvəllərində milli lider Mustafa
Kamal Atatürk tərəfindən əsası qoyulmuş
Azərbaycan-Türkiyə birliyi və strateji tərəf-
daşlığı həmin əsrin sonlarında ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən davam etdiril-
mişdir. Əgər müstəqil Türkiyənin qurucusu
Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə-Azərbaycan
dövlətlərarası münasibətlərinin əsasını qoy-
muşdursa, müstəqil Azərbaycanın qurucusu
möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycan-Türkiyə
dövlətlərarası münasibətlərini “bir millətin
iki dövləti” səviyyəsinə qaldırmışdır”.
    Tarixin müxtəlif dövrlərində yaşadıqları
çətinliklərə baxmayaraq, Türkiyə və Azər-
baycan xalqları qardaş xalqlar kimi hər zaman
bir-birinin yanındadır. Hər gün daha da möh-
kəmlənən əlaqələrimiz davamlı olaraq inkişaf
edir. Ticarət əlaqələri, qarşılıqlı sərmayə qo-
yuluşu, nəqliyyat, dəmir yolu layihələri,
enerji, neft-qaz sənayesi, elm, təhsil, mədə-
niyyət və digər sahələrdə sıx əməkdaşlıq
xalqlarımızın ümumi mənafeyinə xidmət edir.
Bu gün hər iki ölkə rəhbərlərinin qarşılıqlı
səfərləri əlaqələrin inkişafına təkan verməklə
yanaşı, dünya birliyində Türkiyə və Azər-
baycan qardaşlığının göstəricisinə çevrilib.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin
dediyi kimi: “Müstəqil dövlətlər kimi bu
gün Türkiyə və Azərbaycan uğurla əmək-
daşlıq edir və bu əməkdaşlığın, demək olar
ki, bütün sahələrdə çox gözəl nəticələri
vardır. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir
ki, möhkəm tarixi və mədəni köklər üzərində
bu gün Türkiyə və Azərbaycan siyasi sahədə,
iqtisadi sahədə, bütün başqa sahələrdə müt-
təfiqlər kimi çalışır, işləyir. Azərbaycan daim
Türkiyənin dəstəyini, diqqətini hiss etmişdir,
bu gün də hiss edir. Eyni zamanda bugünkü
Azərbaycan, güclənən Azərbaycan Türkiyə
üçün də bir dayaqdır. Azərbaycanın imkanları
artır və beləliklə, ölkəmiz ikitərəfli əlaqələrin
inkişafına, ortaq maraqlara öz töhfəsini
verməkdədir”.

“Şərq qapısı”

Qardaş ölkənin zəfər bayramı

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Zəfər bayramı türk xalqının… tarixində çox
əlamətdar və tarixi gündür. Birinci Dünya müharibəsindən sonra…Türki-
yəni hər tərəfdən dağıtmağa, parçalamağa çalışdılar. Ancaq türk xalqı bun-
ların hamısına sinə gərdi, öz qəhrəmanlığını göstərdi və türk əsgəri nəyə
qadir olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

    İnkişafının keyfiyyətcə yeni və
sürətli mərhələsini yaşayan Naxçıvan
Muxtar Respublikasını xarakterizə
edən əsas xüsusiyyətlərdən biri for-
malaşdırılmış möhkəm iqtisadi əsas-
lar fonunda əhalinin maddi rifah ha-
lının davamlı olaraq yüksəldilməsi,
muxtar respublika sakinlərinin etibarlı
sosial müdafiəsinin təşkilidir. Qlo-
ballaşma prosesinin geniş vüsət aldığı
mövcud dönəmdə iqtisadiyyatda ya-
şanan yüksəlişin vətəndaşların hə-
yatında da öz əksini tapması həyata
keçirilən sosialyönümlü iqtisadi si-
yasətin yüksək səmərəliliyini və
praktik nəticələrinin effektivliyini
aydın şəkildə nümayiş etdirir. Sosi-
al-iqtisadi tərəqqi prosesində qaza-
nılan nailiyyətlərin miqyasının il-
dən-ilə genişlənməsi və dərinləşməsi
əhalinin bütün təbəqələrinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə bə-
rabər, bu istiqamətdə mümkün zəruri
tədbirlərin uğurla reallaşmasına da
yeni imkanlar açır. Dövlətin iqtisadi
əsaslarının davamlı olaraq möhkəm-
lənməsi şəraitində sosial-iqtisadi
problemlərin həlli, yoxsulluğun azal-
dılması, işgüzar fəallığın yüksəldil-
məsi, habelə məşğulluq tədbirlərinin
həyata keçirilməsi istiqamətində
muxtar respublikada son illər ərzində
uğurlu addımlar atılıb. 

    İşaxtaran vətəndaşların müvafiq
iş yerləri ilə təmin olunması məqsədilə
muxtar respublikanın şəhər və ra-
yonlarında vaxtaşırı olaraq təşkil olu-
nan əmək yarmarkaları isə aktiv məş-
ğulluq tədbirlərindən sayılmaqla və-
təndaşların böyük əksəriyyətinin dai-
mi işlə təmin edilməsi baxımından
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Növbəti
belə əmək yarmarkası dünən Naxçı-
van şəhərində keçirilib. 
     Bu məqsədlə keçirilən tədbiri giriş
sözü ilə Naxçıvan Şəhər Məşğulluq
Mərkəzinin direktoru Əli Məmmədov
açıb. Qeyd olunub ki, Naxçıvan şəhə-
rində aparılan tikinti-quruculuq işlərinin
genişləndirilməsi, müxtəlif istehsal və
xidmət sahələrinin yaradılması, həm-
çinin müxtəlif dövlət müəssisələrində
müvafiq ştatlara olan tələbatın ödə-

nilməsi nəticəsində
xeyli iş yeri yaradılıb.
Bu da iş axtaran və-
təndaşların qarşısında
geniş imkanlar açır.
Keçirilən əmək yar-
markaları isə əhalinin
məşğulluğunun təmin
olunmasında və sosial
müdafiəsinin yaxşı-
laşdırılmasında mü-
hüm rol oynayır.

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
əməkdaşı İsmayıl Gülməmmədov çı-
xış edərək bildirib ki, Azərbaycan
vətəndaşlarının sosial rifahının yük-
səldilməsi, əhalinin məşğulluğunun
təmin olunması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərin əsası ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulub. Hazırda uğurla davam etdirilən
bu strateji xətt muxtar respublikamızın
sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndir-
məklə bərabər, əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılmasına da geniş imkanlar
açıb. Mütəmadi olaraq təşkil edilən
əmək yarmarkaları isə qarşıya qo-
yulmuş vəzifələrin icrası yönündə
həyata keçirilən tədbirlərdəndir. İna-
nırıq ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu
kimi, bu əmək yarmarkasında da
işaxtaran vətəndaşlar özlərinə uyğun

iş tapa biləcəklər.
    İşaxtaran vətəndaşlar – Ramiz Qu-
liyev və Leyla Məmmədova çıxış
edərək bildiriblər ki, vətəndaşların
müvafiq işlərlə təmin edilməsində
əmək yarmarkalarının əhəmiyyəti bö-
yükdür. İstənilən işaxtaran burada öz
ixtisasına və bacarığına uyğun iş tapa
bilər. Sevindirici haldır ki, yeni iş
yerləri haqqında müəyyən məlumatları
aidiyyəti qurumların burada təmsil
olunan nümayəndələrindən almaq
mümkündür. Çıxış edənlər əmək yar-
markalarının təşkili üçün dövlətimizə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
    Xatırladaq ki, əmək yarmarkaları
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti
tərəfindən həyata keçirilir. Bunun
üçün yerli məşğulluq mərkəzləri tə-
rəfindən xidməti ərazi üzrə idarə,
müəssisə və təşkilatlarla mütəmadi
əlaqələr saxlanılaraq işaxtaran və-
təndaşların seçimi üçün boş iş yerləri
barədə məlumatlar toplanılır və əmək
yarmarkalarına təqdim edilir.
    Naxçıvan şəhərində təşkil edilən
əmək yarmarkasına 46 təşkilatdan
490 boş iş yeri təqdim olunmuşdu.
Yarmarkada 57 nəfərə işə göndəriş
verilib.

Naxçıvan şəhərində növbəti əmək yarmarkası 
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    M.T.Sidqi Azərbaycan maarif-
çi-realist ədəbiyyatının inkişafına
ciddi töhfələr vermiş, onun ideya-
bədii təkamülündə hərtərəfli xid-
mətləri ilə şöhrətlənmişdir. Böyük
maarifçi ədibimizin  çoxşaxəli fəa-
liyyətində ədəbiyyatın mövzu, ideya
və sənətkarlıq baxımından yeniləş-
məsi, xalqı, cəmiyyəti düşündürən
taleyüklü məsələlərə diqqət yetir-
məsi, inkişafa mane olan köhnə bu-
xovlardan xilas olub müasir inkişaf
yoluna qədəm qoymasının vacibliyi
barədə qiymətli fikirlər vardır.

      Taki millətdə olsun istiqlal,

      Etməsin cəhl bizləri pamal, –

deyən azadlıqsevər şairimiz xalqın
öz hüququnu anlaması, müasir hə-
yatla ayaqlaşması, milli mənafelər
naminə səy göstərməsi işində ədə-
biyyatın üzərinə yeni dövrdə böyük
vəzifələr düşdüyünü yaxşı bilirdi. 
    Doğrudur, M.T.Sidqi yaradıcılı-
ğının müəyyən mərhələsində klassik
lirika janrlarında bir sıra nümunələr,
xüsusən qəzəllər yazmışdı. Lakin
duymaq çətin deyil ki, onun bu
tipli əsərlərinin özündə də yeni
sənət axtarışlarının təzahürü vardır.
Məsələn, şairin “Dostlardan birinə
mədəniyyətin yayılması haqqında
şeir” adlı əsəri formal baxımdan
qəzəldir, lakin janrın ənənəvi nü-
munələrindən fərqli olaraq, burada
şair məhəbbət mövzusunu yox, yeni
mərhələnin ədəbi-estetik və ictimai
vəzifələrini önə çəkmiş, onlara sənət
dili ilə münasibət bildirmişdir. Şair
elmdən, təhsildən, mərifət bağından
xəbərsiz olanları pisləmiş, onları
söz oyunbazlığından əl çəkməyə,
mədəniyyət evində təmkinlə oturub
cavahirlər  ortaya çıxarmağa səslə-
miş, cəmiyyət üçün vacib işlərin
müqabilində mənasız şeirbazlığa
meyil göstərənləri tənqid etmişdir:
Otur təmkin ilə beyti-təməddündə, cavahir sat,

Nədir bu şeirbazlıq, ey əzizim, damşalaqlar tək. 

Məcali-şeirguluq qalmayıb biçarə millətdə,

Qalıbdır vacib işlər bir-bir üstündə qalaqlar tək.

    Başqa sözlə desək, M.T.Sidqinin
bu şeri ənənəvi janra yeni məzmun
vermək istiqamətində poeziyamızda
atılan ilk uğurlu addımlar sırasın-
dadır. Analoji ovqat şairin “Tərcü-
man”  qəzetinin nəşrə başlamasının
onuncu ildönümünə həsr etdiyi şei-
rində də ön mövqedədir.
    Bəllidir ki, on doqquzuncu əsrin
sonları, iyirminci yüzilliyin əvvəl-
lərində Azərbaycan poeziyasında
bir sıra yeni janrlara maraq və diqqət
artmaqda idi. Bu prosesdə M.T.Sid-
qinin ciddi xidmətləri vardır. Xü-
susən müəyyən xüsusiyyətləri ilə
pedaqoji marş sayıla bilən maarifçi
ovqatlı nəğmə və şərqilərin poezi-
yamızda təşəkkülündə M.T.Sidqi
uğurlu fəaliyyət göstərmişdir. O,
bu kimi şeirlərindən bilavasitə tədris
prosesində istifadə edirdi. Məsələn,
şairin “Dərsə diqqət” şeri bu ba-
xımdan səciyyəvidir:

Ey uşaqlar, edək biz də qeyrət,

Taki, təhsil edək adəmiyyət.

Bəlkə, bizdən gedə bu cəhalət,

Çəkməyək xalqdan bari minnət.

Keçməmiş, keçməmiş vaxt-fürsət,
Eyləyək, eyləyək dərsə diqqət.

    Müəllifin “Elmin şərafəti”,

“Oğlan”, “Məktəbdə” kimi şeirləri
də bu qəbildəndir. Belə nümunə-
lərdəki axıcılıq, ahəngdarlıq, nə-
qarətdən istifadə, təkrirlər, nidalar
maarifçi qayənin daha dolğun təq-
diminə şərait yaratmışdır. M.T.Sid-
qinin qələmindən çıxmış uşaq he-
kayələri də yüksək ideya-bədii
məziyyətlərə malik olub, ədəbiy-
yatımızda bu sahənin inkişafı üçün
uğurlu zəmin olmuş, yeni dövrün
maarifçi ədəbi hərəkatına böyük
təkan vermişdir.
    Məhəmməd Tağı Sidqinin ədəbi
görüşləri də bu baxımdan diqqəti
çəkir. Onun yeni tipli  ədəbi-elmi
konsepsiyasında ədəbiyyatın əsl
mahiyyəti, ali vəzifələri barədə sis-
temli və dəyərli fikirlər vardır. Söz
sənətinə yüksək qiymət verən gör-
kəmli ədib yazırdı: “Söz kimi bir
ruhi-rəvan və cövhəri-can varsa da,
yenə sözdür”. Hər bir şəxsin, bü-
tövlükdə, xalqın və cəmiyyətin hər-
tərəfli tərəqqisində söz sənətinin
mühüm vasitə olduğunu vurğulayan
M.T.Sidqi ədəbiyyatı insanın “fik-
rini nurlandıran, əxlaqını təkmil-
ləşdirən”  mühüm  vasitə sayırdı.
Görkəmli yazıçı köhnə ədəbi ənə-
nələrin vaxtıkeçmiş tematikasından
və poetik sistemindən kənara çıxa
bilməyən təqlidçi şairlərin yarat-
dıqları çoxsaylı nəzm nümunələrini,
güldən, bülbüldən bəhs edən şablon,
əhəmiyyətsiz şeirləri müasir amal-
larla uzlaşmayan gərəksiz söz yığını
hesab edir, onların yeni ədəbiyyatın
inkişafında bir əngəl olduğunu nə-
zərə çatdırırdı. Ədəbiyyatı köhnə
buxovlarda saxlamaq istəyənləri,
boş-boş həcvlər yazanları söz sə-
nətinin əsl vəzifələrindən uzaq
sayan görkəmli ədib belələrini sərt
tənqid edirdi. Məsələn, o, bir ba-
şabəla şairi kəskin pisləyən şeir
yazmış, belələrini mənasız qələm
işlətməkdən, qədimdən qalan gə-
rəksiz ənənələrdən uzaqlaşmağa
çağırmışdı:

Tərk eylə bu rəftarüvü, get əqlə müti ol,

Hərgah bu işdə olasan cəhlüvə məğrur...

Bu qaideyi-sabiqədir, rəsmi-qədimi,

Çox da gilamənd olma bu silk şüəradan.

    Ümumiyyətlə, M.T.Sidqi köhnə
ədəbi ənənələr,  orta əsrlərin vax-
tıötmüş mövzuları və janrları dai-
rəsində qapanıb qalmağı  “fəlakətdə
oturub əcdadların sümükləri ilə
fəxr etməyə” bənzədirdi. Qəzəl-
qəsidə ədəbiyyatının xalqın diq-
qətini müasir vəzifələrdən uzaq-
laşdırdığını nəzərə çatdıran
görkəm li ədib “ərəb dilində ya-
zılmış qəsidələrin zamanı keçdi”
fikrini qabartmaqla yanaşı, “vətən
oğullarının qəflətdən oyanmasına”,
“nadanlıq pambığının qulaqların-
dan çıxarılmasına” xidmət göstərə
bilən yenitipli ədəbi əsərlərin ya-
zılmasını vacib sayırdı. Maarifçi
ədib söz sənətinin ictimai vəzifə-
lərini başa düşməyən, onların ifa-
dəsindən uzaq olan qələm sahib-
lərindən bəhs edərkən yazırdı ki,
“əziz ömrünü və qiymətsiz ovqatını
həzli-hecaya və həcvi-hədyana
vəqf edən”,  “aludeyi-zülfi-xal və

pabəndi-hüsni-camal olan”, “bir
neçə pərişan qəzəllər meydana bu-
raxan”  şairlər xalqın sosial-mədəni
tərəqqisinə kömək göstərə bilməz-
lər. Onların adları elə öz sağlıqla-
rında unudulur. M.T.Sidqi haqlı
olaraq vurğulayırdı ki, bilik, ba-
carıq və istedadını xalqın yüksəlişi
naminə əsərlər yazmağa sərf edən-
lər, “qövmün təhzibi-əxlaqına xid-
mət və tərtibi-ədəbiyyatına rövnəq
verənlər” mənəvi ölümsüzlük qa-
zanırlar. O, yeni ədəbiyyatın və-
zifələri sırasında bir cəhətə də diq-
qət yönəldərək yazırdı ki, xalqın
həyatının sarsıntılı, təlatümlü dövr-
lərində ədəbiyyat daha da fəallaş-
malı, Vətənin, yurddaşların hər-
tərəfli yüksəlişinə öz töhfəsini ver-
məlidir. Bu məqsədlə ədib müa-
sirlərini xalqın taleyüklü məqa-
mında fəal olmağa, onun səadəti
yolunda çalışmağa səsləyirdi.
    M.T.Sidqi yeni ədəbiyyatın ya-
ranması məsələsinə əlahiddə bir ha-
disə, təsadüfi proses kimi baxmır,
onu  ümumi sosial-mədəni inkişafın
tərkib hissəsi, hərtərəfli elm və tər-
biyənin nəticəsi kimi dəyərləndirirdi:
“Şair daşdan yaranmaz! Ədib ağac-
dan olmaz! Şair və ədib millət,
millət balalarından əmələ gəlir...
Əlhasil, hər bir şey diqqət və etinanın
zəminində və təlim və tərbiyənin
sayəsində və qədrşünaslığın təhti-
himayəsində  hüsula gəlir”.
    M.T.Sidqinin yeni ədəbiyyat
konsepsiyasında ədəbi dilin saflığı,
sadələşməsi ideyası da mühüm yer
tutur. Maarifçi ədib ana dilini lü-
zumsuz, qəliz ərəb, fars və rus
sözləri, ibarələri ilə ağırlaşdıran
başabəla “oxumuşları” tənqid edir,
qələm sahiblərini doğma dilin saf-
lığı və təmizliyini qorumağa, sadə
tərzdə əsərlər yazmağa səsləyirdi.
O,  ədəbi dili korlayan ziyalıların
belə mövqeyinin törətdiyi fəsadlara
diqqət yönəldərək yazırdı: “Ölüb
getmiş ...babalarımızdan birisini
qəbirdən qavzayıb gətirəsən, bu
danışığa diqqətlə qulaq asandan
sonra türk oğlu türk ola-ola, heç
bir şey başa düşməyib bizlərə türk
deməyə və ya deməməyə mütə-
rəddid olsa da, dilimizə hərgiz türk
dili deyə bilməz. Çünki bu dil bir
libasa bənzəyir ki, guya pambığı
Türküstanda əkilib,  ipliyi İranda
əyirilib, rəngi Ərəbistanda verilib,
özü Azərbaycanda toxunub,  Ru-
siyada gömrüklənib, xərc və kira-
yəsi çox olduğuna görə heç bir
tayfa etina etməyib və heç bir ölkə -
də füruşa getməyib həmin bu sə-
fahatda satılmaqdadır”.
    Bütün bunlar M.T.Sidqinin  söz
sənətinə həssas, məsuliyyətli mü-
nasibətindən soraq verir. Bütövlük-
də, görkəmli ziyalı Məhəmməd Tağı
Sidqi bir sıra digər sahələrlə yanaşı,
Azərbaycan ədəbiyyatının yeniləş-
məsi istiqamətində həm şair, həm
də ədəbiyyatşünas kimi mühüm
xidmətlər göstərmişdir.

Hüseyn HƏŞİMLİ     
filologiya elmləri doktoru, 

professor

Məhəmməd Tağı Sidqinin yeni ədəbiyyat 
uğrunda mübarizəsi

Ulu Naxçıvanımızın yetirdiyi məşhur ziyalılar sırasında Məhəm-
məd Tağı Sidqinin xüsusi mövqeyi vardır. Onun zəngin, çoxşaxəli yara-
dıcılığı, qaynar fəaliyyəti on doqquzuncu əsrin ikinci yarısı və iyirminci
yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda maarifin, ədəbiyyatın, filoloji fik-
rin, mədəniyyətin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Mütəfəkkir şəx-
siyyətin fəaliyyət dairəsində  ədəbiyyat da geniş yer tutur. “Görkəmli pe-
daqoq, maarifçi və şair  Məhəmməd Tağı Sidqinin 160 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 20 avqust 2014-cü il tarixli Sərəncamında qeyd olunduğu
kimi: “Elmi-pedaqoji dəyərə malik yeddi dərsliyin müəllifi olan Mə-
həmməd Tağı Sidqi ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olmuş, Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatının və poeziyasının inkişafında mühüm xidmətlər gös-
tərmiş, maarifçi-realist ədəbiyyatın yaradıcılarından biri kimi ədəbiy-
yat tariximizdə öz yerini tutmuşdur. Görkəmli pedaqoqun qələminin məhsulu olan uşaq nəsrinin
ilk mükəmməl nümunələri, ədəbi-fəlsəfi traktat, poeziya və tərcümə materialları Azərbaycanda
maarifçi ədəbiyyatın inkişafında mühüm rol oynamışdır”. 

İnsanların mənəviyyatı, əxlaqi
normaları və baxışları ilə bağlı
olan milli dəyərlərin yaradıcısı xalq-
dır. Xalqın mövcudluğunun əsas
göstəricisi olan milli dəyərlər onun
ən qiymətli sərvətidir. Zəngin mə-
dəniyyətə sahib hər bir xalq milli
dəyərlər sisteminə malikdir. Bu sis-
temə Ana dili, adət-ənənələr, milli
mentalitet, mədəniyyət, ədəbiyyat
və incəsənət ənənələri daxildir. 

Milli dəyərlər həm də insanı cə-
miyyətdə formalaşdıran, onun mə-
nəvi inkişafına stimul olan davranış
qaydalarının məcmusudur. Azər-
baycan xalqı yaşatdığı və təbliğ et-
diyi adət-ənənələri, milli xüsusiy-
yətləri ilə dünya xalqları içərisində
qədim mədəniyyətə malik xalq kimi
tanınmaqdadır. Azərbaycan xalqının
milli mənlik şüurunun oyanışında
misilsiz xidmətləri olan ulu öndər
Heydər Əliyev həmişə maddi və
mənəvi mədəniyyətimizin inkişafına
xüsusi qayğı göstərmişdir. Ümum-
milli lider xalqın qədim milli-mənəvi
dəyərlərini müasirliklə əlaqələndi-
rərək deyirdi: “Həyatda uğurla ya-
şamaq üçün xalqımızın, millətimi-
zin milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq
olmaq lazımdır, bu milli-mənəvi
dəyərləri ümumbəşəri dəyərlərlə
birləşdirib müasir həyat tərzi ke-
çirmək lazımdır”.

Milli dəyərlərimizin yaradıcısı
və nəsildən nəslə aşılanıb yaşadan
xalqımızdır. Başqa sözlə, bizim zən-
gin folklor nümunələrimiz, adət-
ənənələrimiz, sənətkarlıq peşələrimiz
məhz ulu əcdadlarımız tərəfindən
yaradılaraq nəsillərə miras qoyul-
muş, bu günümüzədək yaşadılmışdır.
Bu yazıda həmin zəngin mirasın
tərkib hissəsi olan bədii tikmə sənəti
haqqında bəhs etməyə çalışacağıq. 

Azərbaycan ailələrinin çoxunda
nənələrimizdən yadigar qalan zərif
tikmələrə rast gəlmək mümkündür.  

Dekorativ-tətbiqi sənətin bir növü
olan  bədii tikmələrin tarixi çox qə-
dimdir. Azərbaycan bədii tikmə sə-
nətinin təsvir vasitəsi olduqca zəngin
və rəngarəngdir. Buraya müxtəlif
növ sap, parça, muncuq, pilək və
digər bədii materiallar daxildir. Tikmə
sənətində ən çox rəngli ipək saplar-
dan istifadə olunmuşdur. Qızıl və
gümüş tellər, ağac qabığı və fil sü-
müyündən hazırlanmış lövhəciklər,
metal piləklər, hətta qiymətli daş-
qaş da bədii tikmə sənətinin istifadə
materialları sırasına aid əşyalar ol-

muşlar. Azərbaycan bədii tikmə sə-
nəti, əsasən, Bakı, Naxçıvan, Şamaxı,
Şəki və Şuşa şəhərlərində geniş ya-
yılmışdır. Lənkəran və Gəncə şə-
hərlərində bədii tikmə ilə qismən
məşğul olurdular. Hər şəhər, qəsəbə
özünəməxsus tikmə dəst-xəttinə, bə-
dii üslubuna malik idi. Qədimdə qa-
dınlar boş vaxtlarını əl işləri kimi
faydalı məşğuliyyətlə dəyərləndir-
məklə bu gün dekorativ-tətbiqi sə-

nətin bir qolu olan bədii tikmə sə-
nətinin əsasını qoymuşlar. 

Bir dəfə nənəm mənim televizi-
yada göstərilən əl işləri ilə bağlı bir
verilişə heyranlıqla baxdığımı gördü
və bir az keçmiş məni bir sandığın
yanına apardı. Mən “bu sandığın
içində nə var?” – deyə həmişə ma-
raqlanardım. Nənəm müxtəlif zərli
saplardan işlənmiş tikmə nümunə-
lərini mənə göstərəndə gözlərimə
inana bilmədim. Nənəmin dediyinə
görə, əvvəllər bu sənətlə hər kəs
məşğul olarmış. 

Bədii tikmə sənəti ilə indi də mux-
tar respublikada məşğul olanlar var.
Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yara-
dıcılıq Mərkəzində bədii tikmə sə-
nətini öyrədən dərnəklər fəaliyyət
göstərir. Mövzu ilə  bağlı mərkəzin
direktoru Rauf Hüseynova müraciət
etdik. Rauf müəllim bizi tikmə sə-
nətinin gözəl nümunələri ilə tanış
etdi. Mərkəzin əməkdaşlarından Zey-
nəb Əliyeva, Cəmilə Həsənova, Zəhra
Həsənova, Miranə Həmzəyeva, Nər-
minə Həsənova, Vüsalə Mikayılova,
Rəsmiyyə Məmməd ova, Çinarə Sə-
fərova, Məlahət Xəlilova, İlahə Əli-
yeva bədii tikmə sənətinin gözəl nü-
munələrini yaratmışlar. Onların əl
işləri orijinal və canlılığı ilə göz ox-
şayır. Bu nümunələr içərisində apli-
kasiya və tikmə sintezi üslubunda
hazırlanmış bədii tikmə nümunələri
diqqəti daha çox cəlb edirdi. “Dol-
durma”, “qıvırcıq”, “iynə arxası” adı
ilə tanınan bu bədii tikmə nümunə-
lərinin hazırlanmasında rəngli ipək
saplardan istifadə olunmuşdur. Bu
saplar neylon və kətan qarışığından
hazırlanan parçalar üzərinə işlənib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov demişdir: “Hər bir xalqın
milli dəyərləri onun özünütəsdiq
imkanı və milli pasportudur”.

Bu mənada milli dəyərlərimizi ya-
şatmaq hər bir kəsin vətəndaşlıq borcu
və məşğuliyyətinə çevrilməlidir.

- Nərgiz İSMAYILOVA

Milli dəyərlərimizi yaşatmaq hər kəsin vətəndaşlıq borcudur 
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    “Hər bir ölkədə elmin, təhsilin,
incəsənətin, mədəniyyətin inkişa-
fında və təbliğində kitabın rolu
əvəzsizdir. Kitab xalqın mənəvi sər-
vətidir. Bu sərvəti gələcək nəsillər
üçün qoruyub saxlayan, bəşəriyyətin
sənəd yaddaşı sayılan kitabların və
digər çap əsərlərinin, məlumat da-
şıyıcılarının istifadəsini təşkil edən
kitabxanalar insanların intellektual
və peşə səviyyəsinin yüksəlməsində,
elmin və texnikanın tərəqqisində
müstəsna rol oynayır. Bu baxımdan
muxtar respublikamızda kitabxana
işini tənzimləmək, onların fəaliy-
yətini müasir tələblər səviyyəsinə
çatdırmaq, kitabların geniş təbliğini
və bu sahədə xidməti işi genişlən-
dirmək üçün bir sıra tədbirlər həyata
keçirilib”.  
    Bu fikirləri Naxçıvan şəhərindəki

Heydər Əliyev Mədəniyyət və İs-
tirahət Parkında A.Babayev adına
Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq
Kitabxanası tərəfindən “kitabxana
günü” münasibətilə  keçirilən  növ-
bəti “Oxu məni” adlı kitab sərgi-
sində kitabxananın direktoru Kamal
Axundov səsləndirib. Onun sözlə-
rinə görə, sərgidə nümayiş etdirilən
kitablardan 200-ü xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyətinə və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş kitablar-
dan, digərləri isə Naxçıvan ədəbi
mühiti nümayəndələrinin yaradıcı -
lığından bəhs edən əsərlərdən
ibarətdir. 
    Sərgidə şəhər sakinləri və mək-
təblilər iştirak ediblər.

Xəbərlər şöbəsi

Kitab sərgisi təşkil olunub

Milli dəyərlərimizi öyrənək və yaşadaq
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    Bir zamanlar Naxçıvan şəhərinin mərkəzi
küçələrində, bazarda və digər məişət ava-
danlıqları satılan ərazilərdə fəaliyyət göstərən
bu cür təmir yerləri indi, demək olar ki, çox
azdır. Hər halda bu, bazarın tələbindən irəli
gəlir. Lakin bizim üçün əsas məsələ müasir
dövrdə bu peşənin qarşılaşdığı çətinliklər,
saatsazlığın maraqlı tərəfləri və nəhayət, bu
sənətin necə yaşadılması haqqında məlumatlar
əldə etməkdir. Elə buna görə də qərara
gəldik ki, Naxçıvan şəhərində bu peşə ilə
məşğul olan sənətkarlarla həmsöhbət olaq.
Əslində, onların sayı indi elə də çox deyil;
barmaqla sayılacaq qədərdir. Bizimsə həm-
söhbətimiz ömrünün 40 ilini bu sənətə həsr
etmiş, öz peşəsinə könüldən bağlanmış, həm
də işinə elə saat kimi dəqiq yanaşan İlyas
usta oldu. İlyas usta indi müştərilərini Nax-
çıvan şəhərinin Xətai küçəsində yerləşən
balaca saat dükanında qarşılayır. Biz də
onunla burada görüşürük. İçəriyə diqqət ye-
tirdikdə saatsaz dükanına xas mənzərə diq-
qətdən yayınmır: masa üzərindəki qutularda
sıra ilə düzülmüş ehtiyat hissələri, lampa,
saat hissələrinin sökülüb-yığılmasında istifadə
olunan müxtəlifölçülü alətlər, sıra ilə dü-

zülmüş divar saatları və buranı heç zaman
tərk etməyən saat səsləri. Söhbət zamanı
onu da müşahidə edirik ki, İlyas usta həm
də maraqlı həmsöhbətdir. 
    – İlyas usta, niyə məhz saatsaz olmaq is-
təmisiniz və yaxşı saatsaz olmaq üçün hansı
keyfiyyətlərə malik olmalısan?
    – Bu sənətə 70-ci illərdə, yəni hələ 18
yaşımdan maraq göstərmişəm. Çox böyük
həvəsim olub. Saatsazlıq işi əl əməyi, göz

nuru tələb edən bir işdir. Bu sənətdə gözü-
mün nuru gedib, amma sənətimdən şikayət
etməmişəm, indi də etmirəm. Bu sənət mə-
nim üçün həm yaxşı peşə, həm də ailəmi
dolandırmaq üçün qazanc  mənbəyi olub.
Bəzi insanlar düşünürlər ki, indiki dövrdə
saatsazlıqla ailə dolandırmaq çox çətindir.
Amma illərdir, ailəmizi bu işimizlə dolan-
dırmışıq və düşünürəm ki, öz işini sevən
peşə sahibi üçün dolanışıq hər zaman yaxşı
olur. Sənəti mükəmməl öyrənmək üçün gə-
rək peşəni sevəsən. Saatsazlıq incəlik, də-
qiqlik tələb edən bir sənət sahəsidir. Ona
görə incə deyirəm ki, bu iş kobudluğu heç
sevmir. Hər hansı saatı təmir etməyə baş-
layarkən gərək fikrini cəmləyəsən. Fikrini
dağıdan mövzuları bir kənara atıb təmiz
beyinlə işə başlayasan. Yox əgər nə isə
haqqında fikirləşirsənsə, tam əminliklə deyə
bilərəm ki, heç bir saatı təmir edə bilmə-
yəcəksən. Düzdür, bu sənətin populyar olan
vaxtları tarixə çevrilib. İndi hər bir cihazda
– mobil telefonda, kompüterdə, avtomobildə,
hətta qələmlərin üzərində belə, saat var.
İndiki gənclər ancaq dəb xatirinə saatdan
istifadə edirlər. Özü də elektron saatdan.

Əvvəllər mexaniki saatlardan istifadə olu-
nurdu ki, onun da ehtiyat hissələrini Rusi-
yanın müxtəlif zavodlarından gətirirdilər.
İndi bu ehtiyat hissələrini, çox təəssüf ki,
çətinliklə tapırıq.
    – Əvvəllərlə müqayisədə indi saatsazlara
müraciət edən, demək olar ki, çox azdır.
Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
    – Qeyd edim ki, saat təmiri sexlərinin
bağlanmasını bəzi xarici ölkələrdən gətirilən

saatların ucuzluğu ilə əlaqələndirənlər də
var. Məsələn, 4-5 manatlıq saata 3-4 manat
əlavə xərc çəkməkdənsə, yenilərini almağa
üstünlük verənlər çoxdur. Bəzi xarici ölkə-
lərdən gətirilən saatlar keyfiyyətli deyil.
Çünki onlarda texniki problemlər daha çox
olur. Ən ciddi məsələ də odur ki, həmin
saatları söküb-yığmaq mümkün deyil. Bu
da o deməkdir ki, onların ömürləri azdır və
bəxtəbəxt işləyirlər. Bu peşəyə uzun illər
əmək verən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki,
saat alarkən onun keyfiyyətinə fikir vermək
lazımdır.
    – Hər bir peşəni yaşatmaq üçün onun
davamçılarının olması şərtdir. Bəs gənc -
lərimiz arasında bu peşənin davamçısı ol-
maq istəyənlər, yəni sizə müraciət edənlər
varmı? 
   – Mən uzun illərdir, saatsaz işləyirəm.

Bu həm əziyyətli və məsuliyyətli, həm də
çox zövqverici bir peşədir. Bu sənəti də-
rindən öyrənmək və ona mükəmməl yiyə-
lənmək üçün əl qabiliyyəti, səbir və insan-
larla ünsiyyət qurmaq bacarığı tələb olunur.
Tələbkarlıq və məsuliyyət də vacib şərt-
lərdəndir. Şagird gərək işinə, təlim-tərbi-

yəsinə, nizam-intizamına məsuliyyətlə ya-
naşsın. Fikrini yalnız işə cəmləşdirsin.
Çünki onun fikri yayınsa, diqqətdən qaçırdığı
şeylər ola bilər. Əvvəllər mənim xeyli sayda
şagirdim olub. Onları peşəkar saatsaz kimi
yetişdirmişəm. Hazırda başqa-başqa yerlərdə
saatsaz işləyirlər. Amma son illərdə yanımda
şagird olmaq və bu sənəti öyrənmək üçün
mənə müraciət edən kimsə olmayıb. Çünki
gənclərimiz daha asan və daha rahat yolla
pul qazanmaq istəyirlər. Etiraf edim ki,
mən öz peşəmi övladıma belə öyrədə bil-
mirəm. Çünki övladım da digər gənclər
kimi əziyyətə qatlaşmaqdan çəkindiyi üçün
bu sənəti öyrənməyə maraq göstərmir.
Amma nikbinəm. Ona görə nikbinəm ki,
vaxtilə öyrətdiyim şagirdlərim indi bu sənəti
yaşadırlar. İnanıram ki, ölkəmizdə insanların
sosial rifahı yüksəldikcə keyfiyyətli məh-
sullara da tələbat artacaq. Məhz həmin vaxt
bizə bu keyfiyyətli məhsulları təmir edə
biləcək saatsazlar lazım olacaq. Onu da
deyim ki, hansı sənətin sahibi olursansa
ol, əgər öz sahəni mükəmməl bilirsənsə,
dolanışığın da yaxşı olacaq. Ona görə də
gənclərimiz gərək çətinlikdən qorxmasınlar,
sevdikləri sənətə dərindən yiyələnsinlər.
Biz də həmişə onlara bu yolda yaxından
kömək etməyə hazırıq.
    – Müsahibə üçün sağ olun.

- Sona MİRZƏYEVA

    Torpaq – o, əsrlərdən bəri in-
sanın üzərində yaşadığı və hətta
bir çox məqamlarda insanın baş-
lanğıcını götürdüyü məkandır. İn-
sanın cismi, təni torpaqdan yara-
dılıb. Bəlkə, elə buna görədir ki,
üzərində yaşadığımız torpağı
VƏTƏN adlandırırıq. Torpaq par-
çası o zaman Vətənə çevrilir ki,
sən ona sahiblik hissini yaşadırsan.
Elə bu səbəbdən də milli sərhədlər
daxilindəki hər qarışı xatırlamaq,
onun bizə məxsus olduğunu tək-
rarlamaq lazımdır. Lazımdan daha
çox vacibdir! 
    Avqustun 31-i isə tarixin bütün
dövrlərində azərbaycanlılara məxsus
olmuş və Azərbaycanın olacaq bir
yurd yerinin – Qubadlının işğalı
günüdür. O QUBADLININ ki o,
dünya sufizm fəlsəfəsinə Mirhəmzə
Seyid Nigari kimi filosofu, Azər-
baycan elminə Mirmehdi Xəzani
kimi maarifçini, çarizmə qarşı azad-
lıq mübarizəsi tarixinə isə Qaçaq
Nəbi kimi qəhrəmanı bəxş edib.
     Deməli, 1993-cü il avqustun 31-də
Qubadlı rayonunun Ermənistan si-
lahlı qüvvələri tərəfindən işğalı
təkcə 30 mindən artıq əhalinin öz
yurd-yuvasından didərgin düşməsi,
rayon mərkəzi və 94 kəndin qarət
edilməsi, 21 orta, 15 səkkizillik,
15 ibtidai məktəbin, 2 texniki-peşə,
2 musiqi məktəbinin, 7 məktəbə-
qədər müəssisənin, 111 mədəni-
maarif və 25 məişət, 33 səhiyyə

müəssisəsinin, 125 ticarət, 96 iaşə,
21 rabitə obyektinin düşmən əlinə
keçməsi demək deyil. Həm də mil-
li-mənəvi kimliyimizə qarşı təca-
vüzdür. Çünki  Qubadlı Rayon Ta-
rix-Diyarşünaslıq Muzeyində 5 min-
dən çox nadir eksponat məhv edilib,
Qubdalının qədim mədəniyyət abi-

dələri  tar-mar edilib.
     Qubadlının işğalı XIX əsrdən baş-
layaraq dənizdən-dənizə “böyük Er-
mənistan” yaradılması barədə daşnak
ideoloqlarının çoxillik sərsəm ide-
yalarının tərkib hissəsi, Qarabağ mü-
haribəsi fonunda isə Ermənistan-Dağ-
lıq Qarabağ dəhlizinin ikinci xəttinin
açılması idi. Qubadlı, əslində, erməni
təcavüzü ilə Dağlıq Qarabağ müna-
qişəsindən bir qədər əvvəl üzləşmişdi.
Sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi adı ilə
tarixən qubadlılıların dədə-baba tor-
paqları olan Vəli düzü, Gülü zəmi
kimi gözəl təbiətli yerləri Ermənistana
vermək cəhdi, əslində, münaqişənin
örtülü olsa da, bünövrəsini qoymuşdu.
1988-ci il fevral ayının 6-da Xan-
kəndidə ilk erməni mitinqlərindən
sonra Qərbi Azərbaycandan soydaş-
larımızın deportasiya edilməsinə baş-
landı və ilk qaçqın dalğası Qubadlıdan
keçdi. Sisyandan, Qafandan, Gorusdan
deportasiya edilən azərbaycanlıların
acı taleyinin ilk şahidi məhz Qubadlı
oldu. Erməni işğalçılarının Qubadlıdan
Qarabağın dağlıq hissəsinə dəhliz

yaratmaq cəhdləri özünü hələ
1989-cu ilin sentyabr ayında büruzə
verdi. Sovet qoşunlarının zirehli tex-
nikalarının müşayiəti ilə Gorus isti-
qamətində Yazı düzü yolu ilə 150-
160 avtomobildən ibarət maşın kar-
vanının Qubadlı ərazisinə yaxınlaş-
ması xəbəri əhalini ayağa qaldırdı.

Bütün yollar bağlandı. Əliyalın camaat
maşın karvanının yolunu elə sərhəd-
dəcə kəsdi. Avtomobil karvanı Xan-
kəndi şəhərinə buraxılmadı. Təəssüf
ki, geri qaytarılan avtomobil karvanı
bir həftə Gorusun Xinzərək kəndində
qaldıqdan sonra Laçın-Şuşa yolu ilə
Xankəndiyə yol tapa bildi və karvanı
müşayiət edən zirehli texnika Laçın
şəhərində faciələr törətdi.
    1989-cu ilin axırları rayonda və-
ziyyət son dərəcə ağırlaşdı. Sərhəddə

keşik çəkən, düşmənin hücumları-
nın, təxribat əməllərinin qarşısını
alan özünümüdafiə dəstələri yerli
milis qüvvələri ilə birlikdə hərəkət
edirdi. Lakin qüvvələr qeyri-bərabər
idi. Təcavüzkar erməni dəstələri
avtomat silahlardan, artilleriyadan,
zirehli hərbi texnikadan gen-bol is-

tifadə etdiyi halda, qubadlılılar adicə
ov tüfəngləri ilə düşmənə müqavi-
mət göstərirdilər. 
    Erməni silahlı birləşmələrinin
Qubadlını ələ keçirmək cəhdləri get-
dikcə daha da güclənirdi. 1993-cü
il avqust ayının 30-da erməni hərbi
birləşmələri Gəyən zonası istiqa-
mətindən güclü hərbi texnikanın
müşayiəti ilə hücuma keçdi. Əsas
qüvvə Xanlıq kəndi istiqamətinə
göndərilmişdi. Qeyri-bərabər dö-

yüşdə xanlıqlılar nə qədər fədakar-
lıqla döyüşsələr də, erməni tankları
kəndə soxuldu. Həkəri çayı boyunca
Muradxanlı, Balasoltanlı, Xocik is-
tiqamətində rayona daxil olan er-
məni birləşmələri kəndləri yandırdı,
dinc əhaliyə divan tutdular.
    Avqustun 31-də mülki əhali məc-
buriyyət qarşısında qalıb rayonu
tərk etməli oldu. Həmin gün Qubadlı
bütünlükdə işğal olundu. Qubadlının
işğalı zamanı rayon sakinlərindən
146 nəfəri əlil oldu. Rayonun 826
kvadratkilometrlik ərazisinin işğalı
nəticəsində hazırda 50 mindən artıq
Qubadlı sakini respublikanın 47
bölgəsində məcburi köçkün həyatı
yaşayır.
    Müharibə nəticəsində rayondan
40 nəfəri qadın, 4 nəfəri uşaq, 53
nəfəri isə 60 yaşdan yuxarı qoca
olmaqla, 238 nəfər şəhid oldu. On-
lardan 8 nəfəri ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Milli
Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 
    İşğal nəticəsində ölkəmizə, ümu-
milikdə, 1,5 milyard dollar həcmində
maddi ziyan dəyib.
    Bu gün qüdrətlənən Azərbayca-
nın 47 şəhər və rayonunda məs-
kunlaşmış qubadlılılar inanırlar ki,
Azərbaycan tarixinə Qubadlının iş-
ğaldan azad edilməsi tarixi kimi
düşəcək gün elə də uzaqda deyil.
Bu inam isə Azərbaycanımızın müa-
sir inkişafından doğur. 

- Elnur KƏLBİZADƏ 

Qubadlının işğalından 21 il ötür
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Məktəbin adı

Azərbaycan
dili və 

ədəbiyyat
Xarici dil Riyaziyyat İnformatika Tarix Coğrafiya

Fizika,
Astronomiya Kimya Biologiya Əmək 

hazırlığı
Fiziki
tərbiyə

Gənclərin
çağırışa -
qədərki
hazırlığı

Musiqi İbtidai
sinif

Cəmi:

1 Naxçıvan şəhər 5 №-li tam orta məktəb 1 12 1 12

2 Naxçıvan şəhər 9 №-li tam orta məktəb 1 12 1 12

3 Naxçıvan şəhər 10 №-li tam orta məktəb 1 12 1 12

4 Naxçıvan şəhər 13 №-li tam orta məktəb 1 12 1 12

5 Naxçıvan şəhər 14 №-li tam orta məktəb 1 12 1 12

Cəmi: 5 60 5 60

Ehtiyac olan ixtisaslar

İtmişdir
Süleymanov Gəncəli David oğlunun

adına olan Azərbaycan Respublikası və-
təndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi itdiyindən
etibarsız sayılır.

İncəlik, dəqiqlik tələb edən peşə sahibi ilə söhbət

Saatsaz saatların qüsurlu hissə-
lərini nəzərdən keçirən, nasaz-

lıqları aşkar edib təmir edən və sazlayan
şəxsdir. Bu peşənin nə zamandan ya-
ranması haqqında dəqiq məlumat ol-
masa da, hər halda, saatların yaranması
ilə eyni vaxta təsadüf etdiyini söyləmək
olar. Əvvəllər saatsaz dükanları çox
olardı. Xüsusilə bazarlarda belə köşklərə
çox rast gəlmək mümkün idi. Ancaq son
zamanlar sanki saatsaz qıtlığı yaranıb. 


