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Ekskursiya zamanı bələdçi Alsu
Mikayılova Heydər Əliyev Sara -
yında muzeytipli müəssisə kimi

fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət
Rəsm Qalereyası haqqında məlumat
verib. Bildirilib ki, 1982-ci ildə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
yaradılan qalereyanın əsas məqsədi
rəssamların həyat və yaradıcılığını
öyrən mək, eyni zamanda gələcək
nəsillərə çatdırmaqdır. Vurğulanıb ki,
qalereyanın fondunda 150-dən çox
rəssamın 500-ə yaxın əsəri var, hazır-
da ekspozisiya zalında 100-ə yaxın
rəsm əsəri nümayiş etdirilir. Qalere-
yanın ekspozisiyası haqda məlumat
verən bələdçi qeyd edib ki, ekspozi-
siyanın I guşəsini ulu öndər Heydər
Əliyevə həsr olunmuş rəsm əsərləri və
büstlər təşkil edir. Bildirilib ki, Azər -
bay can Respublikasının Xalq rəssamı
Hüseynqulu Əliyev, Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Əməkdar rəssamı
Cavid İsmayılov, Rəfael Qədimov,
İlham Mirzəyev və digər tanınmış
rəssamların əsərləri qalereyanın dəyərli
eksponatlarındandır. Vurğulanıb ki,
ekspozisiyanın II guşəsi görkəmli fır-
ça ustalarının mənzərə və kompozisi-

ya janrında çəkilən əsərlərə həsr olu-
nub. Qalereyanın növbəti guşəsi yerli
və xarici ölkə rəssamlarının festival -
larda çəkərək qalereyaya təqdim etdik -
ləri rəsm əsərlərindən ibarətdir. Nəzərə
çatdırılıb ki, sonuncu guşədə naxçıvanlı
rəssamların müxtəlif janrlar da çəkilmiş
dəyərli rəsm əsərləri nümayiş olunur. 

Ali təhsil ocağının əməkdaşla -
rı nın da əsərlərinin nümayiş edildiyi

qale reyaya universitetin İncəsənət
fakültə sinin dekanı, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əməkdar rəssamı
Cavid İsmayılovun müəllifi olduğu
“Doğma diyar” əsəri hədiyyə olunub.  

Heydər Əliyev Sarayında yerlə -
şən Miniatür Kitab Muzeyində  olan
qonaqlara məlumat verilib ki,  minia-
tür kitab kolleksiyalarının müəllifi
Azər baycanın Əməkdar Mədəniyyət

işçisi, filoloq, Zərifə Salahovadır.
Onun müəllifi olduğu kolleksiya 2015-
ci ildə “Ginnesin rekordları kitabı”na
düşüb. Vurğulanıb ki, Miniatür Kitab
Muzeyi ölkəmizdə III filial kimi
fəaliy yət göstərir. Diqqətə çatdırılıb ki,
1086 nüsxə miniatür kitabın nümayiş
olunduğu muzeydə 31 ölkənin bayra-
ğı 15 vitrindən ibarət müxtəlif kitablar,
foto və diplomlar sərgilənir. Burada
həmçinin ölkədə nəşr edilən mini,
mikro və nadir, dini miniatür, keçmiş
SSRİ-nin müttəfiq respublikalarında və
Rusiya Federasiyasında 1991-ci ildə
nəşr edilən kitablar habelə məşhur
şəxsiyyətlərin avtoqrafları olan mi -
niatürlər nümayiş etdirilir.

Muzeydə ümummilli lider

Heydər Əliyevin fəaliyyətini əks
etdirən kitablar, o cümlədən müstəqil
Azərbaycanın daxili və xarici siyasətin -
də baş verən mühüm tarixi hadisələr
haqqında kitablar yer alır. Diqqətə çat-
dırlıb ki, muzeydə həmçinin Azər bay -
can ədəbiyyatının klassikləri, elm və
incəsənət xadimləri, şair, yazıçı və
alimləri və bir çox görkəmli şəxsiy yət -
lər haqqında kitablar da sərgilənir.

Qeyd edilib ki, muzeyin ən ki-
çik ölçülü kitabı 3 dildə çap olunan
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin “Olimpiada
andı” kitabıdır. 

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

Türkiyə Prezidentinin baş müşa -
viri, professor Yekta Saraç, pre-
zident müşavirləri İhsan Şener

və Ahmet Minder, İğdır Univer si -
tetinin rektoru Mehmet Hakkı Alma
Naxçıvan Dövlət Universitetində olub -
lar. Ali təhsil ocağının “Memarlıq və
mühəndislik” fakültəsində olan qonaq -
lar “Robotexnika” kabinəsində tələ bə -
lə rin startapları ilə tanış olub, alterna-
tiv enerji mənbələri-külək və günəş
panelləri haqda ətraflı məlumat alıblar.
“Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı”
fakültəsində müasir avadanlıqlarla
zən gin olan laboratoriyaların iş prinsipi
ilə tanış olan qonaqlar “Pedaqoji”
fakül tənin nəzdində tələbələrin təcrübi
dərslərinin keçirildiyi “Toxuculuq və
tikiş texnologiyası”, “Kulinariya kabi -

nə si”, Metal və ağac emalı üzrə ema-
latxana”sında olub, tələbələrin iş pro -
se sini izləyiblər. Sonra qonaqlar müasir
tədris bazası əsasında yenidən quru la -
raq tələbələrin istifadəsinə verilən
Tibb fakültəsində olub, mövcud la bo -
ra toriyaların fəaliyyət mexanizmi ilə
tanış olublar. Gələcək əməkdaşlıqda
mühüm rol oynayacaq universitetin
Kon ser vatoriyasında olan qonaqlar
“Xalq çalğı alətləri” kafedrasının
nəzdin də fəaliyyət göstərən “Buta” ins-
trumental ansamblının konsertini
izləyib, “Musiqi müəllimliyi” ixtisası
üzrə I kurs türkiyəli tələbə Furkan Tu-
nanın sazda türkü ifasını dinləyiblər.  

Sonra “Beynəlxalq münasibətlər
və hüquq fakültəsində” ikitərəfli görüş -
də ali təhsil ocağının rektoru Elbrus İsa-
yev qonaqları salamlayaraq ali təhsil
ocağının malik olduğu imkanlar,
fakültələr, tədris olunan ixtisaslar və

beynəlxalq əlaqələr haqqında geniş
məlumat verib. Ali təhsil ocağında
təhsil alan əcnəbi tələbələr sırasında
türkiyəli tələbələrin üstünlük təşkil
etmə sini qeyd edən rektor bunun sə -
bə bini dil, din birliyi, ortaq adət-
ənənələrə sahib olmağımızla əlaqələn -
di rib. Görüşdə Türkiyə universitetləri
ilə bütün elm-təhsil sahələrində ortaq
layihələr həyata keçirmək, konfrans-
lar, simpoziumlar  təşkil etmək, ortaq
elmi araşdırmalar və nəşrlər apar-
maq, elmi toplantılar təşkil etmək,
tələbə-müəllim mübadiləsi həyata
keçirmək məsələləri və birgə əmək daş -
lı ğın perspektivləri müzakirə edilib.

Türkiyə Prezidentinin baş müşa -
vi ri, professor Yekta Saraç klassik və
nümunəvi universitet modelini özündə

əks etdirən ali təhsil ocağında aparılan
hərtərəfli quruculuq prosesindən
məmnunluğunu ifadə edib. Texnopark
sahəsində Türkiyə universitetləri ilə
qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərinə
toxu nan baş müşavir Naxçıvan Dövlət
Universitetində yeni yaradılacaq
texnoparkın gələcəkdə bölgənin inkişa -
fı na müsbət mənada təsir göstə rə cə -
yindən danışıb. 

Görüşün sonunda Türkiyə müşa -
viri, professor Yekta Saraç univer si  t  e -
tin xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb,
rektor milli ornamentlərlə zəngin Nax-
çıvan xalçasını qonağa hədiyyə edib. 

Qeyd edək ki, Türkiyə Preziden -
ti nin baş müşaviri 2014-2021-ci illərdə
Türkiyə Ali Təhsil Şurasının rəhbəri
vəzifəsində çalışıb

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

türkİyə prezİdentİnİn 
baŞ MüŞavİrİ 

Unİversİtetdə olUb

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Şərq
qapısı” qəzetinin 100 illik yu-

bileyinin qeyd olunması barədə”
2021-ci il 1 iyun tarixli Sərəncamına
əsasən dekabrın 18-də “Şərq qapısı”
qəzetinin 100 illik yubiley tədbiri ke-
çirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
“Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yu-
bileyi münasibətilə kollektivi, mux-
tar respublikanın bütün mətbuat
işçilərini, ziyalıları və oxucuları təbrik
edərək demişdir: 1921-ci ildə ilk
nömrəsi nəşr olunan “Şərq qapısı”
qəzeti şərəfli yol keçmiş, Azərbaycan -
da öz üslubu və yolu ilə seçilən mət -
buat orqanı kimi böyük nüfuz qa-
zanmışdır. Ötən əsrin 70-80-ci illərin -
də ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin milli soykökə qayıdış
siyasətinin tərkib hissəsi kimi qəzet
də yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. Həmin dövrdə Sovetlər
Birliyinin qatı senzura tələblərinə
baxmayaraq qəzetin siyasi-ideoloji
istiqamətində millilik üstün istiqamət
kimi götürülmüş, xalqımızın tarixinə,
milli dəyərlərinə və mədəniyyətinə
həsr olunmuş yazılara geniş yer ve-
rilmiş, muxtar respublikanın iqtisadi
və mədəni inkişafı qəzet səhifələrində
dolğun əks olunmuşdur. Dahi şəxsiy -
yət Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət
göstərdiyi 1990-1993-cü illərdə isə
“Şərq qapısı” qəzeti müstəqil dövlət
quruculuğu yolunda fəal mübarizlər -
dən olmuş, Azərbaycanın xilasını
görkəmli dövlət xadiminin yenidən si-
yasi hakimiyyətə qayıdışında görmüş -
dür. Həmin illərdə ümummilli liderin
milli dövlətçiliyimizin bərpası ilə
bağlı Naxçıvanda qəbul etdiyi tarixi
qərarlar, muxtar respublikanın işğal-
dan qorunması və ağır iqtisadi şə rait -

dən çıxarılması sahəsində gördü yü
işlər qəzetin xüsusi bülletenləri vasitə -
silə bütün Azərbaycana çatdırılmışdır.

Ali Məclisin Sədri bu yolda
mətbuat işçilərinə uğurlar arzulamış,
müstəqillik illərində Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının keçdiyi inkişaf
yolunu, çətinliklərini və uğurlarını
təhlil edərək ictimaiyyətə düzgün
çatdıran, eyni zamanda bunu kitab
halında nəşr edən jurnalistlərə təşək -
kürünü bildirmiş, qəzetin kollektivi-
ni yubiley münasibətilə bir daha
təbrik etmişdir.

“Şərq qapısı” qəzetinin baş
redak toru Mehriban Sultanova,
Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədri
Rövşən Hüseynov “Şərq qapısı”
qəzetinin kollektivi, jurnalist və zi-
yalılar adından, “Şərq qapısı” qəzetinin
müxbiri, Naxçıvan Dövlət Universi-
teti jurnalistika ixtisasının 3-cü kurs
tələbəsi Məcid Əkbərov tələbə-
jurnalistlər adından Ali Məclisin
Sədrinə minnətdarlıq etmişlər.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası təltiflərinin təqdimatı ol-

muşdur. Bildirilmişdir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 17 dekabr 2021-ci il tarixli
Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında mətbuatın inkişafında
səmərəli fəaliyyətlərinə görə “Şərq
qapısı” qəzetinin 2 əməkdaşı Naxçı-
van Muxtar Respublikasının “Əmək -
dar jurnalist”i fəxri adı, qəzetin və
“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birli -
yi nin 4 əməkdaşı isə “Rəşadətli əməyə
görə” nişanı ilə təltif olunmuşlar.

Sonra Ali Məclisin Sədri və
tədbir iştirakçıları “Şərq qapısı”
qəzetinin 100 illiyi münasibətilə ha-
zırlanmış sənədli filmə və sərgiyə
baxmışlar.

Ali Məclisin Sədri mətbuat
nümayəndələri ilə səmimi söhbət et-
miş, jurnalistika peşəsinin və mətbu -
atın əhəmiyyətini vurğulamış, nəşr
olu nan kitabların dərs vəsaiti kimi
istifadəsinin vacibliyini bildirmiş, bu
illər ərzində səmərəli fəaliyyətlərinə
görə muxtar respublika teleradio və
mətbuat işçilərinə təşəkkür etmişdir.
Sonda xatirə şəkli çəkdirilmişdir.

“ŞərQ Qapısı” Qəzetİnİn 100 İllİk yUbİleyİndə 
Unİversİtet UğUrla təMsİl olUnUb

Unİversİtet kollektİvİ “MUzey günlərİ” çərçİvəsİndə naxçıvan
dövlət rəsM Qalereyası və  Mİnİatür kİtab MUzeyİndə olUb
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Naxçıvan Dövlət Universi te tin -
də “Stomatologiyada müasir
in novasiyalar II” beynəlxalq

konfransı keçirilib. Konfransdan öncə
qo  naqlar ümummilli lider Heydər
Əliye vin abidəsini ziyarət ediblər. Ple-
nar iclasda şəhidlərin əziz xatirəsi bir
də qiqəlik sükutla yad edildikdən sonra
Azər baycan Respublikasının Dövlət
Himni səsləndirilib. Elm və innova-
siyalar bölməsinin müdiri Rza Məm -
mədov innovasiyala rın müasir elmə,
xüsusən də səhiyyə sa həsinə gətirdiyi
yeniliklərdən bəhs edib. 

İclası giriş sözüylə açan univer -
si tetin rektoru Elbrus İsayev qeyd
edib ki, universitetdə 2012-2013-cü il -
dən tədrisi aparılan “Stomatologiya”
ixtisasında 303 tələbə təhsil alır ki, bun -
lar  dan 201-i xarici ölkə vətəndaşıdır.
Bildirilib ki, fakültənin əsas binasın-
da yaradılan müasir tipli “Stomatolo-
ji simulyasiya kabinəsi” 13 ədəd diş si -
mul  yatoru-fantom ilə təchiz edilib.
Tədrisin yüksək səviyyədə təşkili,
prak tiki vərdişlərə yüksək səviyyədə
yiyələnmək məqsədilə əsas təcrübi
dərslər bu kabinədə keçirilir. Fakül tə -
də ki diş texniki kabinəsində tələbələr
müxtəlif diş maketləri, protezlər üzərin -
də işlər aparmaq imkanı əldə edirlər.
Rektor onu da vurğulayıb ki, universi -
tet xəstəxanasında hazırda pediatrik, te-
rapevtik, 2 ədəd ortopedik, implanto-
loji olmaqla 6 stomatoloji kabinə
fəaliy yət göstərir. Diqqətə çatdırılıb ki,
tələbələrin nəzəri bilikləri ilə bərabər
təcrübələrinin artırılması da təmin
edilir. Vurğulanıb ki, muxtar respub-
likanın bütün xəstə xanaları tələbələ ri -
miz üçün tədris bazası rolunu oynayır.
Rektor tələbələrin qardaş ölkənin
müx tə lif universitetlə rində təcrübələrini
davam etdirdikləri barədə məlumat ve-
rib. Qeyd edilib ki, stomatoloq həkim -
lər və tələbələr mütəmadi olaraq müx -
təlif respublika və beynəlxalq miqyaslı
konfranslarda, simpoziumlarda, bey -
nəl xalq layihələr də iştirak edirlər.
Rektor rezident və tələbələrin təcrübə -
lə rinin möhkəm lənmə sində konfransın
əhəmiyyətini qeyd edib. 

Konfransda muxtar respublika -
da stomatologiyanın inkişafında Azər -
bay can İmplantoloq İctimai Birliyinin
xüsusi rolu dəyərləndirilib.  Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Apa -
ra tının Təltif və kadrlarla iş sektorunun
müdiri Elşən Yolçuyev Naxçıvan

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
fəxri fərmanını birliyin sədri Cabbar
Həsənova təqdim edib.  

Azərbaycan İmplantoloq İctimai
Birliyinin Sədri, tibb üzrə fəlsəfə dok-
toru Cabbar Həsənov Ali Məclis
Sədrinin tövsiyyəsi əsasında reallaşan
bu prosesin muxtar respublika stoma -
to logiyasına verdiyi mühüm xidmətləri
qeyd edib. Cabbar Həsənov həm öz
adından, həm də İmplantoloq İctimai
Birliyi adından ona göstərilən xüsusi
dəstəyə  görə minnətdarlığını ifadə edib
və bu görüşlərin bundan sonra da
davam edəcəyinə əminliyini bildirib. 

Naxçıvan Muxtar Respublika -
sının Səhiyyə naziri Niyazi Novruzov
Stomatologiyada innovasiyalar kon-
fransının 2004-cü ildən bəri keçiril di -
yini diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, hət -
ta pandemiya dövrünün ağır şərtləri
daxilində konfrans onlayn olaraq
həyata keçirilib. Nazir qeyd edib ki,
muxtar respublikada stomatoloqların
yetişməsində Cabbar Həsənovun
xüsusi əməyi vardır. Vurğulanıb ki, bu
cür görüşlərin, tədbirlərin nəticəsidir ki,
muxtar respublikada stomatologiya
müasir inkişaf mərhələsinə gəlib çatıb. 

Sonra universitetin tanıtım vi-
deoçarxı nümayiş olunub.

Azərbaycan İmplantaloqlar
Birli yinin üzvlərinin iştirak etdiyi
kon frans da 13 stomatoloqun çıxışları
dinlənil məklə bərabər tədbirə Rusiya
və Türkiyədən də onlayn qoşularaq
təqdimatlar ediblər.  

Qeyd edək ki, İncəsənət fakül -
tə sinin sərgi salonunda konfransın
baş sponsoru "Caspident" şirkətinin
məhsulları nümayiş olunub. 1995-ci
ildən fəaliyyət göstərən "Caspident
MMC" stomatoloji avadanlıq, məhsul
və alətlərin satışını həyata keçirir.
"Caspident" həmçinin "Caspident
Academy" adı altında yerli və xarici
konfrans, seminar və kursların təşkilini
həyata keçirərək, stomatoloji sahədə
yeniliklərin stomatoloqlara daha
əlçatan olması üçün daimi təşəbbüs
göstərir. 

Məlumat üçün onu da bildirək
ki, sərgidə həmçinin, 2008-ci ildən
etibarən fəaliyyətə başlayan “Odontos”
şirkətinin məhsulları da sərgilənib.
Amerika, Avropa və Asiya istehsalı
olan məhsul və avadanlıqları olan
“Odontos” 55-dən çox xarici şirkətin
Azərbaycandakı rəsmi distribütorudur.

stoMatologİyada
Müasİr İnnovasİyalar 

ıı beynəlxalQ konFransı

“Yeni Azərbaycan partiya-
sının gücü, ilk növ -

bə də, onun əvəzsiz lideri Heydər
Əliyevdir. Yeni Azərbaycan Partiyası -
nın gücü ondan ibarətdir ki, Yeni
Azər baycan Partiyası liderinin daxili
və xarici siyasətini xalq bəyənir və
dəstəkləyir”. Azərbaycan Respublika -
sı nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin
bu sözləri Naxçıvan Dövlət Univer -
si  te tində “Yeni Azərbaycan Partiyası
– 29: Xalqa xidmət nümunəsi” möv -
zu  s unda keçirilən tədbirdə səslən di ri -
 lib.Tədbirdə giriş sözüylə çıxış edən
universitetin rektoru Elbrus İsayev
qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər
Əliyev son dərəcə mürəkkəb, ağır bir
dövrdə xalqın təkidli tələbi ilə ölkəyə
rəhbərlik məsuliyyətini üzərinə gö tü -
rə rək, bugünkü müstəqil, qüdrətli,
sü rət lə inkişaf edən, regionun lider
döv lətinə çevrilən Azərbaycanın tə mə -
li ni qoyub. Diqqətə çatdırılıb ki, ol duq -
ca çətin bir şəraitdə yaranmış bu par -
ti  yanın çox qısa bir müddətdə əsl si -
ya si qüvvə kimi formalaşması, min lər -
lə vicdanlı və əqidəli insanın YAP-ın
sıralarında birləşməsi Heydər Əliyev
fenomeninin misilsiz qüdrətin dən xə -
bər verir. Rektor vurğulayıb ki, ümum -
milli lider Heydər Əliyev və onun ən
layiqli davamçısı möhtərəm Preziden -
timiz İlham Əliyevin rəhbər liyi ilə ölkə
həyatının bütün sahələrin də aparılan
ardıcıl və köklü islahatlar, yürüdülən
daxili və xarici siyasət xal   qı mızın ri-
fah halının daha da yax şı   laşmasına,
dövlət çiliyi mi zin daha da möhkəm lən -
di ril məsinə zəmin yaradıb. Azərbay -
can ulu öndər, dünya şöhrətli ictimai-
siyasi xadim Heydər Əliyevin ideya -
larının ən layiqli davamçısı Prezi dent
İlham Əliyevin rəhbərliyi al tın da
uğur  lu gələcəyə doğru inamla irə li lə -

yir. Bildirilib ki, Heydər Əliyev siya -
sə tinə sədaqəti, qətiyyətli və məq səd -
 yön lü fəaliyyətinin nəticəsidir ki, Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azər -
baycanın müzəffər ordusu  bizə qə ləbə
sevincini yaşatdı. YAP-ın tə məl prin -
sip lərinin formalaşmasının məhz mux-
tar respublikadan başlanıl dı ğını qeyd
edən rektor qeyd edib ki, gös tə ri lən
yük sək diqqət və qayğının nə ti cə sidir
ki, YAP muxtar respublika təş ki latı bu
yolda inamla irəliləyir. Vurğu la nıb ki,

ali təhsil ocağında da tələbə-gənclərin
təhsili, onların intellektual inkişafı,
vətən  pər vərliyi, döv lət  çi li yi mi zə sə -
da qət ruhunda tərbiyəsi və sağlam si -
ya si təfəkkürdə formalaşdırılması
daim diqqətdə saxlanılır. 

Tədbirdə YAP Universitet şə -
hər   ciyi ərazi ilk Partiya təşkilatı İdarə
Heyətinin üzvü, “Jurnalistika və xarici
ölkələr ədəbiyyatı” kafedrasının
dosen ti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Xumar Məmmədovanın “Yeni Azər -
bay  can Partiyası zərurətdən yaranıb,
milli tərəqqiyə xidmət edən ümumxalq
partiyasıdır”, “Beynəlxalq müna si  bət -
 lə rin tarixi və nəzəriyyəsi” ixtisas laş   -
ması üzrə II kurs magistrant Misir xan
Kazımlının “Ölkəmizin uğurlu si ya -
səti gəncləri müasir, yüksək intel lekt li
aparıcı qüvvə kimi formalaşdırıb”
adlı çıxışları dinlənilib.  

Tələbələrə partiya üzvlüyünə
qəbul edilmə vəsiqələri təqdim olun-
duqdan sonra YAP-ın 29 illik fəaliy -
yə tini özündə əks etdirən “Dünənin,
bu günün və gələcəyin partiyası” adlı
sənədli film nümayiş olunub. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

yenİ azərbaycan partİyasının 29-cU 
İldönüMü Qeyd edİlİb

Naxçıvan Muxtar Respub li -
kasının Daşınmaz Əmlak
və Torpaq Məsələləri Üzrə

Dövlət Xidmətinin əməkdaşlarının
Naxçıvan Dövlət Universitetində
xid mətin hamiliyinə verilmiş ixtisas -
lar da təhsil alan tələbələrlə görüşü
keçirilib. 

Universitetin “Təbiətşünaslıq
və kənd təsərrüfatı” fakültəsində ke -
çi rilən tədbirdə giriş sözü ilə çıxış
edən universitetin rektoru Elbrus
İsayev dövlət orqanlarına hamiliyə
verilən ixtisasların önəmindən söz
açıb. Rektor sözügedən xidmətin
ha  mi liyinə verilmiş “Torpaqşünaslıq
və aqrokimya” ixtisası üzrə 51, “Yer
quruluşu və daşınmaz əmlakın ka-
dastrı” ixtisası üzrə 9, “Geodeziya və
xəritəçilik mühəndisliyi” üzrə isə 9
tələbənin təhsil aldığını diqqətə çat-
dırıb. Elbrus İsayev həmçinin qeyd
edib ki, hamilik tədbirlərinin nəticə -
sidir ki, tələbələr dərslərdə qazandığı
nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etmək
imkanına malik olur və gələcəkdə
həmin müəssisələrdə iş imkanı əldə
edirlər. 

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xid -
mə tinin rəisi Müslüm Cabbarzadə
“Muxtar respublikada dövlət idarə -
çi  liyi sahəsində keçilmiş yol və qar -
şı  da duran vəzifələr” mövzusunda
danışıb. Xidmətin rəisi ixtisasların
mü va  fiq təşkilatlara hamiliyə veril -
məsi ilə bağlı  müvafiq sərəncamlarla
müəy  yənləşdirilmiş vəzifələrin icrası
istiqamətində görülən işlərdən da-
nışıb. Qeyd olunub ki, xidmətdə
hər tədris ilinin əvvəlindən başla ya -
raq tələbələrlə intensiv görüşlər
keçirilib. Tədrisə köməklik məqsə -
dilə onlara dərs vəsaitləri, elektron
dərsliklər, müxtəlif məzmunlu xəritə
materialları təqdim olunub. Xidmətin
bazasında tə ləbələrin praktiki məş -
ğə lələr keç mə  ləri təmin edilib, geo-
deziya-ölçü avadanlıqlarından ilkin
istifadə vərdişləri öyrədilib, həmçinin
çöl şəraitində tələbələrin sınaq geo-
deziya ölçmələrində iştirakı təmin
olunub. Müslüm Cabbarzadə uni-
versitetin “Coğrafiya”, “Torpaqşü -
nas lıq və aqro kimya”, “Memarlıq”

ixtisaslarını bitirərək xidmətdə işlə
təmin olunan əməkdaşlar, həmçinin
hal-hazırda xidmətin hamiliyinə ve -
ril miş ixtisas larda təhsil alan tələ -
bələrin təcrübə dərsləri haqqında
məlumat verib.

Universitetin məzunu və hal-
hazırda xidmətin əməkdaşı kimi fəa -
liyyət göstərən İbrahim İbrahimli
gənc mütəxəssislərə dövlət qayğı-
sından danışıb.

Sonra təcrübədə fəal iştirak
edən tələbələr xidmətin rəisi tərə fin -
dən təşəkkürnamə ilə təltif edilib.

Tədbirin sonunda isə “Torpaq
müqəddəs sərvətimizdir” adlı fil-
min nümayişi olub.

Məmmədbağır dünyamalıyev 
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı 

daŞınMaz əMlak və torpaQ Məsələlərİ üzrə dövlət xİdMətİnİn 
əMəkdaŞları haMİlİk tədbİrlərİ çərçİvəsİndə tələbələrlə görüŞüb

Naxçıvan Dövlət Universiteti
“Diplomatiya” kabinəsində
ke çi rilən ikitərəfli görüşdə ali

təhsil ocağının rektoru Elbrus İsayev
qonağı salamlayaraq universi tet  də
görməkdən məmnunluğunu ifa də
edib. Rektor universitetin zəngin
maddi-texniki bazası, tərəfdaş olduğu
ölkələrlə apardığı tələbə-müəllim
mü badiləsi haqda məlumat verib.

Mütəxəssis hazırlığı istiqamət ləri,
təd ri sin və elmi fəaliyyətin məz mu -
 nu nun təkmilləşdirilməsi sahəsin də
həyata keçirilən islahatlar və qar şı ya
qoyulan strateji hədəflər barədə danı -
şan Elbrus İsayev sürətlə mo dern ləşən
ali təhsil ocağının beynəl xalq əmək -
daş lıq üzrə priori tet lərini diqqətə çat -
dı rıb. Akademik fəaliyyət də  də uğur-
lara imza atıldığını vurğulayan rektor

bildirib ki, universitet müəllimlərinin
öz elmi məqalələri ilə yüksək impakt -
fak torlu jurnallara çıxışı təmin edilib.
Ali təhsil ocağında yeni qurulacaq tex-
nopark layihəsi çərçivəsində Türkiyə
Universitetləri ilə qarşılıqlı əlaqələr
haqda ətraflı məlumat verilib. Qeyd
edilib ki, 1998-1999-cu tədris ilindən
etibarən İngilis və Fransız dili ixtisas -
ları, hal-hazırda isə “Xarici dillər”

fakültə sin də 6 xarici dil üzrə ixtisaslar
fəaliy yət göstərir. Rektor onu da diq -
qə tə çatdırıb ki, “Xarici dillər” fakültə -
sin də “İngilis dili və tərcümə”  və
“İn gi   l is dili və metodika” kafedra-
larında bu sahə üzrə kadr hazırlığı
diq qətdə saxlanılır. Bildirilib ki, tə -
lə bələrə ingi lis dili ədəbiyyatı, tarixi,
mədəniy yəti, incəsənəti ilə bağlı
dərslər də keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası ilə
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığı arasında yaranmış
elmi-mədəni sahələrdə münasibətlə -
rin möhkəmlənməsi və inkişafında
British Councilin xüsusi rolunun ol-
duğunu qeyd edən Fransis Qardener
–Trexo yeni vəzifəyə təyin olunandan
sonra muxtar respublikaya səfər
etdiyindən şad olduğunu bildirib.
Vurğu lanıb ki, müəllimlərin təkmil -
ləş  dirilməsi üzrə British Council
tərəfindən həyata keçirilən layihələr
Azərbaycanda öz peşəkarlığı və səriş -
tə liliyi ilə fərqlənir və müasir təlim
tex no logiyalarına, fəal, inte rak tiv
təlim metodlarına yiyələnmiş ingilis
dili müəllimlərinin formalaş ma sı na
zəmin yaradır.

İkitərəfli görüşdə təhsil sa hə sin -
 də əlaqələrin inkişafı üçün gələcək
perspektivlər müzakirə olunub.

Sonra ali təhsil ocağının “Xarici
dillər” fakültəsində olan qonaq burada
fəaliyyət göstərən İngilis dili mərkəzi,
Sinxron tərcümə mər kə zi, linqafon və
İngilis və Amerika ədəbiyyatına aid
olan bədii əsərlər, tərcümə əsərləri,
tələbələrin dəsdən kənar mütaliələri,
fəaliyyətləri üçün olduqca faydalı
olan xarici ölkə ədəbiy yatı kabi nə sin -
də olub, tələbələ rin dərs prosesini iz -
lə yib. Tələbələrin dərsdənkənar təş -
kil etdikləri diskussiya klubunda işti -
rak edən Fransis Qardener –Trexo
onların fəaliyyətin dən razılığını ifadə
edib. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

brİtanİya ŞUrasının azərbaycan respUblİkası üzrə
dİrektorU Fransİs Qardener –trexo naxçıvan MUxtar

respUblİkasına rəsMİ səFərİ çərçİvəsİndə 
naxçıvan dövlət Unİversİtetİndə olUb
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U
niversitet Tələbə Həmkarlar
İttifaqı Komitəsinin təşkilat -
çı lığı ilə baş tutan görüşdə çı -

xış edən universitetin rektoru Elbrus
İsayev ali təhsil ocağında fəaliyyət
gös tərən tələbə təşkilatlarının işini
yük sək qiymət ləndirib. Qeyd edilib
ki, tələbələrin universitetin elmi və
tədris göstərici lə rinin irəliləməsində
xüsusi rolu var. Tələbə təşkilatları
tərəfindən onla rın fərdi inkişafının
təmin edilməsi, onların vətəndaş
möv qeyi nin gücləndirilməsi, tələbə -
lərin ictimai layihə və tədbirlərdə
fəal lığının artırılması, tələbələrdə
elmi tədqiqata maraq oyadılması,
tələ bə lər arasında maarifləndirmə
işinin aparılması istiqamətində işlər
görülür.  Bildirilib ki, tələbə təşkilat -
la rının fəaliy yəti nəticəsində tələbələr
respublikada keçirilən idman yarış-
ları, intellektual oyunlar, hüquq və
məntiq olimpiadaları, seminarlar,
müxtəlif istiqamətli müsabiqələr,
beynəlxalq əhəmiyyətli  yarışlarda
universiteti layiqincə təmsil edir və
nailiyyət əldə edirlər. Rektor fakültə
tələbə təşki latlarının işini dəyərlən -
di rərək onların təşəbbüsü ilə keçirilən
layihələrin və təd bir lərin davamlı hal

aldığını diqqətə çatdırıb. Həmçinin
qeyd edilib ki, tələbələrə elektron
təhsildə də geniş imkanlar yaradıla-
raq, LMS sistemi vasitəsilə mühazirə
mətnlə rinin, imtahan suallarının əv -
vəl  dən sistemə yerləşdirilməsi tələ -
bə lərin təhsildə keyfiyyət göstəri ci -
lərinin artı rılmasına xidmət edir.
Beləliklə onlar dərs prosesində vaxtı
dəyərlən di rərək müəllimlə daha
intensiv işləyirlər. 

Rektor keçirilən görüşün tələ -
bə   lər üçün əhəmiyyətindən bəhs
edə  rək bu kimi tədbirlərin daimi
xa rakter almasını bildirib. Tələbələrlə
dərs  lərdə, auditoriyalarda, müxtəlif
tədbirlərdə mütəmadi olaraq görüşlə -
rin keçirildiyini deyən Elbrus İsayev
universitetin rəsmi internet saytında
(ndu.edu.az) “Rektora müraciət”
böl məsi üzərindən də şikayət və
tək liflərin qəbul edildiyini diqqətə
çatdırıb. 

Sonra tələbələr  onları maraq-
landıran mövzularda təklif və şikayət -
lərini rektora ünvan layıb və suallar
ətraflı şəkildə cavablandırılıb. 

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

rektor “açıQ MİkraFon”
layİhəsİ çərçİvəsİndə 
tələbələrlə görüŞüb

T
ədbiri giriş sözüylə açan uni-
versitetin rektoru Elbrus İsayev
qeyd edib ki, muxtar republi ka -

da ilk dəfə olaraq 2021-2022-ci tədris
ilindən etibarən Hərbi tibb ixtisasına
tələbə qəbulu aparılıb. Vurğulanıb ki,
1999-cu ildə fəaliyyətə başlayan Tibb
fakültəsində yaradılan müasir tədris
şəraitinin nəticəsidir ki, Hərbi tibb ix-
tisası uğurla fəaliyyətə başlayıb. Rek-
tor bu ixtisas üzrə artıq 10 tələbənin
təhsil aldığını qeyd edib. Bildirilib ki,
hazırda fakültədə Tibb, Müalicə işi,
İctimai səhiyyə, Tibbi profilaktika,
Əczaçılıq, Stomatologiya və bu il
qəbulu aparılan Hərbi tibb və Psixo-
logiya ixtisasları da daxil olmaqla 8
ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır. Elb-
rus İsayev diqqətə çatdırıb ki, fakültədə
1257 tələbə təhsil alır. Rektor qeyd edib
ki, fakültə məzunlarına göstərilən
diqqət və qayğının nəticəsidir ki,
məzun ların 200-dən çoxu muxtar res -
pub likanın səhiyyə müəssisələrində
çalışmaqla bərabər əksəriyyəti müxtəlif
xəstəxanalarda baş həkim kimi də
fəaliyyət göstərir. Diqqətə çatdırılıb ki,
fakültə məzunlarının bir çoxu hal-ha-
zırda ABŞ, Hollandiya, İspaniya, Nige -
ri ya, Almaniya, Kanada, Türkiyə, İran,
Kipr, Gürcüstan və b. xarici ölkələrdə
çalışır və ya təhsillərini davam etdirirlər.
Rektor Hərbi tibb ixtisasının açılmasın -
da göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıya
görə Ali Məclis Sədrinə minnətdarlıq
edib. Göstərilən yüksək etimad və
dəstəyin Hərbi tibb sahəsindəki kadr ha-
zırlığına mühüm töhfə verəcəyinə
əminlik ifadə olunub. 

Naxçıvan Əlahiddə Ümumqo-
şun Ordu komandanı, Azərbaycan
Müdafiə Nazirinin müavini, general-
polkovnik Kərəm Mustafayev qeyd
edib ki,  Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında yerləşən birləşmə və hissələrin
kiçik hərbi tibbi mütəxəssislərlə və
hərbi həkim heyəti ilə təmin edilmə -
sində yeni yaradılan Hərbi tibb ixtisası
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu ixtisas -
da təhsil alan tələbələrin təhsili üçün ya-
radılan lazımi şərait muxtar respub li -
ka da ali təhsilli hərbi tibbi kadrların ha-
zırlığı istiqamətində atılan mühüm
addım kimi dəyərləndirilib. Vurğula-
nıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisi Sədrinin hamiliyə dair
verdiyi sərəncamlardan  irəli gələn
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə uy-
ğun olaraq universitetin Hərbi tibb
ixtisası Əlahiddə Ümumqoşun Ordu-
nun hamiliyinə verilib. Bildirilib ki,
yüksək ixtisaslı kadr hazırlığını təmin
etmək məqsədilə Hərbi tibb ixtisasın -
da təhsil alan tələbələr üçün yeni
geyim dəstləri və nəqliyyat vasitəsi
ayrılıb. Tələbələr Naxçıvan Qarnizonu
Mərkəzi Hospitalında və səhra şəraitin -
də açılmış səyyar tibb məntəqələrində
praktiki məşğələlərə cəlb edilən zaman
onlar üçün ayrılmış mikroavtobusdan
istifadə edirlər. General-polkovnik
Kərəm Mustafayev Hərbi tibb ixtisa-
sının qazandırdığı üstünlükləri diqqətə
çatdıraraq qeyd edib ki, tələbə lər Nax-
çıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalında
və digər hərbi tibb müəssisə lərində
praktiki olaraq biliklə rini artırmaq və
məzun olduqdan sonra işlə təmin olun-
maq imkanı əldə edəcəklər. Orduda
döyüşən əsgərlərin milli ruhda tərbiyə
olunmasında aparılan məqsəd yönlü
təhsil siyasətinin mühüm əhəmiy yət da-
şıdığını diqqətə çatdıran general-
polkovnik tələbələri yaradılan imkan -
lardan səmərəli istifadə etməyə, gələ -
cəyə daha ciddi və əmin addımlarla
irəliləməyə səsləyib. 

Tədbirdə Tibb fakültəsinin ta-
nıtım videosu, Hərbi tibb ixtisasında
təhsil alan tələbələrə həsr olunan vi-
deoçarx  nümayiş olunub. 

Fakültənin dekanı Elsevər
Əsədov tələbələrin könülülük fəaliy yə -
tinə diqqəti çəkərək bildirib ki,

fakültənin 300-dən artıq könüllü
tələbələri səhiyyə müəssisələrində ça-
lışır, bilik və bacarıqlarını artırır, xəstə
müayinələrində, cərrahi əməliyyatlarda
assistent kimi iştirak edir, gecə
növbələrinə də qalırlar. Vurğulanıb
ki, tələbələr kliniki dərslərinin əksəriy -
yətini xəstəxanalarda, bilavasitə xəstələr
üzərində keçirlər. 

Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi
hospitalının rəisi, tibb xidməti pol-
kovniki Niyaməddin Seyidov bildirib
ki, hospitalda, Əlahiddə Ümumqo-
şun Ordunun bütün birləşmə və hissə -
lə rində yaradılan hərtərəfli şərait hərbi
tibbi kadrların praktiki vərdişlərinin və
peşəkarlıqlarının artırılmasına müsbət
təsir göstərir.

İncəsənət fakültəsi əməkdaş -
larının təqdimatında konsert proqramı
nümayiş olunduqdan sonra  tələbələrə
həkim xalatı geydirilib və hərbi
formalar təqdim olunub. 

Tədbirin sonunda qonaqlar Tibb
fakültəsində yüksək maddi-texniki
baza ilə zəngin Anatomiya, Mulyaj-si-
mulyasiya, Fitoterapiya, Stomatoloji,
Əczaçılıq simulyasiya kabinələrində,
Patologiya, Əczaçılıq, Kimya, Stomato -
loji texniki, Mikrobiologiya laborato-
riyalarında olub və tələbələrin təcrübi
dərslərinin keçirilməsində mühüm
əhəmiyyət daşıyan, müasir standartla-
ra cavab verən avadanlıqlardan razı qal-
dıqlarını ifadə ediblər. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

İlk dəFə QəbUlU aparılan
hərbİ tİbb İxtİsasının təQdİMatı olUb

A
zərbaycan Respublikası Mər -
kə  zi Bankı Naxçıvan Muxtar
Respublikası İdarəsinin Nax -

çı van Dövlət Universitetində “Mərkəzi
bankçılıq və milli pul nişanları” möv -
zu sunda təlimi keçirilib. Tədbiri giriş
sözü ilə açan ali təhsil ocağının rekto -
ru Elbrus İsayev bank sektoru ilə ke -
çirilən təlimin əhəmiyyətini önə çəkib.
Qeyd edilib ki, tələbələrin bu təlim -
lər də iştirak etməsi onların nəzəri
biliklərinin təcrübədə formalaşması
üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Rektor birgə əməkdaşlığın perspektiv -
lərinə toxunub. 

Azərbaycan Respublikası Mər -
kə zi Bankı Naxçıvan Muxtar Respub -
li  kası İdarəsinin sədri Elçin Əliyev
müx təlif maarifləndirici vasitələrlə
tələbələrin bank bilik və bacarıqları-
nın artırılması, həmçinin bank məhsul
və xidmətləri ilə bağlı düzgün qərar -
la rın verilməsini dəstəkləmək məqsədi
daşıyan təlimin işinə uğurlar arzulayıb. 

Tədbirə onlayn qatılan Azər -
bay   can Banklar Assosiasiyasının pre-
zidenti Zakir Nuriyev hər kəsi salam -
layıb. Gələcəyin mütəxəssisləri olacaq
tələbələrə öz tövsiyyələrini çatdıran
Zakir Nuriyev gənclərə texnoloji in-
kişafın incəliklərinə dərindən bələd
olmağı və innovativ yeniliklərdən
baş çıxarma bacarığına sahib olmağı
tövsiyyə edib.  

Qeyd edək ki, tədbirdə Azər-
Türk Bank ASC və Azərbaycan Bey -
nəl  xalq Bankı ASC-nin Naxçıvan
fili  allarının müdirləri də iştirak ediblər. 

Azərbaycan Respublikası Mər -
kə  zi Bankı Naxçıvan Muxtar Respub -

li  kası İdarəsinin İqtisadi təhlil və sta -
tis  tika şöbəsinin rəisi Azər Səfərov
Mər kəzi Bankın inkişaf tarixi, məqsədi
və funksiyalarından danışıb. 

Həmin şöbənin aparıcı mütə -
xəs sisləri  Qənbər Xudiyev “Pul və
valyuta siyasəti” Mərhəmət Bay ra mov
isə “İnflyasiya anlayışı və onun hesab -
lan ması” mövzusunda çıxış ediblər. 

“Milli pul nişanlarının dizayn və
mühafizə fəlsəfəsi” haqda isə şöbənin
mütəxəssisi Pərviz Babayev çıxış
edib. Çıxışda pul nişanlarının dizayn
fəlsəfəsi və 4 mühafizə ele ment lərinə
nəzər salınıb.  Qeyd edilib ki,
Beynəlxalq Holoqram İstehsalçıları
Assosiasiyası tərəfindən Böyük
Britaniyada təşkil edilmiş beynəlxalq
konfransda Azərbaycan Mərkəzi bankı
tərəfindən tədavülə buraxılmış yeni 50
manatlıq pul nişanı “ilin mütərəqqi
dizay na malik ən təhlükəsiz banknotu”
nominasiyası üzrə qalib seçilərək xü-
susi mükafata layiq görülüb. 

Tələbələrin mövzularla bağlı
sualları cavablandırılıb. 

Sonda iştirakçılar arasında oyun
əsaslı tədris platforması olan “Kaho-
ot” sistemi vasitəsilə yarış keçirilib.
“Qarabağ”, “Dəmir yumruq”, “Xuda -
fərin”, Zəfər yolu”, “Xarı bülbül”
ol maq la 5 komandanın iştirak etdiyi
bilik yarışında tələbələrə 20 sual
ünvan la nıb. “Mərkəzi bankçılıq və pul
nişanları” mövzusunda  keçirilən
yarış ma da “Dəmir yumruq” koman-
dası qalib olub. “Qarabağ” komandası
II, “Xudafərin” komandası isə III ye-
rin sahibi olublar. İlk üç yerin sahibinə
“Zəfər Yolu” kitabı, oxunması zəruri
olan kitablar, sertifikatlar, Naxçıvan-
bank ASC, Beynəlxalq Bank ASC-nin
və Azər-Türk Bank ASC-nin yerli
filialları tərəfindən dəyərli hədiyyələr
təqdim edilib. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

“Mərkəzİ bankçılıQ və Mİllİ pUl nİŞanları” 
MövzUsUnda təlİM keçİrİlİb

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Tələbə Gənclər Təşkilatının
təşəb büsü ilə ingilis dilində

İqtisadi forum simulyasiyası keçiri-
lib. “Pandemiyanın dünya ölkələrinin
iqtisadiy yatına təsiri” mövzusunda
keçirilən simulyasiyada ali təhsil
oca ğı nın tədrisi ingilis dilində olan
“İqtisadiyyat” ixtisası üzrə I kurs tələ -
bə  ləri iştirak ediblər. 

Universitetin rektoru Elbrus
İsa yev ali təhsil ocağının beynəlxalq
əməkdaşlığında  tədrisi ingilis dilində
olan  ixtisasların mühüm əhəmiyyətə
malik olduğunu qeyd edib. Bildirilib
ki, bu ixtisasların ikili diplom layihə -
lərində iştirakını nəzərə alaraq tədrisi
ingilis dilində olacaq ixtisasların sa -
yı  nın artırılması gələcək hədəflər
sıra  sın dadır. Rektor oxuduqları ixtisa -
sın tələbələrə verəcəyi gələcək pers -
pektiv ləri vurğulayaraq öz təklif və
tövsiyyələrini çatdırıb. 

“İqtisadiyyat və idarəetmə”
fakültəsinin müəllimi Elvin Nəcəfo -
vun moderatorluq etdiyi simulyasiya -
da tələbələr Azərbaycan, Türkiyə, Pa-
kistan, ABŞ, İngiltərə, Almaniya,
İspa niya, İtaliya, Yaponiya dövlət lə -
ri ni təmsil edərək həmin ölkələrə pan -

de miyanın təsir mexanizmləri haqda
çıxış ediblər. Tələbələr qeyd ediblər
ki, pandemiya ilə əlaqədar olaraq
uçuş ların dayandırılması, məhsulların
ixracının minimal həddə endirilməsi,
ölkələrin sərhədlərinin bağlanması,
turizm, emal sənayesi və digər iqti -
sa  di sahələrdə durğunluğun yaran ma -
sı na və dəyər zəncirinin davamlılığı -
nın pozulmasına gətirib çıxarıb. Təq -

di matlarda bildirilib ki, iqtisadi dur-
ğunluq virusun yayılmağa başladığı
Çin də daxil omaqla ABŞ Avrozona
kimi iqtisadi mər kəz lərin tənəzzülə
doğru hərəkət etmə sinə səbəb olub.
Virusun Avropada ən çox yayıldığı
ölkə kimi İtaliyanın, Avropa İttifa qı -
nın ən güclü iqtisadiyyatı olan Alma -
ni yanın, Avropada Covid 19-un ən
çox yayıldığı ikinci ölkə kimi İspa-
niyanın adı çəkilib. 

Sonda ən yaxşı təmsilçi nomi -
na siyası üzrə qalib olan Tuncay
Ələkbərov diplom və kitabla  təltif
edilib, fəal iştirak etdiyinə görə isə
Ayşən Əbülfəzli və Əli Qənbərov ki-
tabla mükafatlandırılıblar.  

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

“İQtİsadİyyat” İxtİsasının
tələbələrİ İngİlİs dİlİndə

İQtİsadİ ForUM
sİMUlyasİyası keçİrİblər
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Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış
edən universitetin rektoru Elb-
rus İsayev Musiqi Kollecində

mövcud problemlər və onların aradan
qaldırılması yolları, tədrisin keyfiy -
yə tinin yüksəldilməsi və muxtar
respub likada musiqiçi kadrların hazır -
lan ması istiqamətində həyata keçi ri -
lən işlərdən danışıb. Qeyd edilib ki,
kollecdaxili nizam-intizam qaydaları -
nın günün tələbləri səviyyəsində
qurul  ması, pedaqoji heyətin tam ixti -
sas  laşdırılmış formada tədrisə cəlb
edilməsi ilə təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, savadlı və bacarıqlı
gənc kadrların yetişməsi, dərslərin tə -
lə bələr tərəfindən tam olaraq mənim -
sə nilməsi davam etdirilməli dir. Bildi -
ri lib ki, 2020-2021-ci tədris ilində
tədrisin səmərəliliyinin məqsədyönlü
formada təşkil olunması üçün qısa
zaman kəsiyində müvafiq təmir-
bərpa işləri aparılıb, kollecdə texniki
təchizat işləri yeni dən qurulub, tədrisə

yardımçı vasi tələrin, elektron lövhə -
lə rin, royallar və fortepianoların
əsas lı təmir edilməsi üçün lazım
olan maddi vəsaitin ayrılması və
digər bir çox məsələlər həll edilib.
Rektor kollek tivə göstərilən dövlət
qayğısından düzgün yararlanmağı
tövsiyə edib. 

Naxçıvan Musiqi Kollecinin
direktoru, Naxçıvan Muxtar Respub -
li kasının əməkdar müəllimi Məhəb -
bət Babayeva kollecin 46 illik keçdiyi
fəaliyyəti dövründə yüzlərlə musiqi -
şünas, xor dirijorları, bacarıqlı pe-
daqoqlar, mahir ifaçılar yetişdiril mə -
sin dən danışıb. Diqqətə çatdırılıb
ki, təhsilin keyfiy yət göstəricilərinin
artırılması məqsə dilə təhsil müəs si -
sə sində görülməli olan işlərlə əlaqə -
dar müvafiq tədbirlər planı hazırlanıb.
Tədbirlər planına əsasən respubli-
kanın tanınmış sənət adamları ilə
görüşlərin, ustad dərslərinin təşkil
edil məsi nəzərdə tutulub və atrıq

bu sahədə işlərə başlanılıb. Bundan
başqa tələbələrə sağlam yaradıcılıq
rəqabətinin aşılanması, yüksək səviy -
yə də inkişaf etmələri üçün ayrı-ayrı
ixtisaslar üzrə kurslararası, kollec-
daxili müsa bi qələrin təşkil olunma-
sı, bu müsabi qələrdə qalib olan tələ -
bə lərin mükafatlandırılması üçün
müvafiq işlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutlub. Bundan əlavə kollecə
abituriyent axını təmin etmək məq -
sə dilə uşaq və gənclərlə müvafiq
məq sədyönlü işlərin aparılması,
müxtəlif ixtisaslar üzrə festivalların,
ifaçılıq müsabi qələri nin təşkil olun-
ması üçün plan-layihələrin hazır-
lanması da diqqətdə saxlanılıb.
Həmçinin ixtisaslaşma aparılaraq
Konservatoriyanın elmi dərəcəli
müəllimləri kollecdə tədrisə cəlb
edilib. Vurğulanıb ki, Konser vato riya
və Musiqi Kollecinin müəl lim və
tələbələrindən ibarət yaradılmış Sim -
fo nik orkestrin təqdimatı Naxçıvan
şəhəri Heydər Əliyev Sarayında baş
tutub.

Daha sonra “Orkestr alətləri
üzrə Fənn Birləşməsi” kabinəsinin
sədri, Naxçıvan Muxtar Respublika -
sının Əməkdar mədəniyyət işçisi
İlahə Əliyeva, “Fortepiano” ixtisası
üzrə Fənn Birləşməsi kabinəsinin
sədri Gültən Babayeva və tyutor
Həlimə İbrahimlinin müvafiq sahələr
üzrə çıxışları dinlənilib.

Sonda musiqi təhsilinin inkişa -
fı na göstərdiyi yüksək dövlət qayğı -
sı na görə Naxçıvan Muxtar Respubli -
ka sı Ali Məclis Sədrinə minnətdarlıq
ifadə edilib.  

naxçıvan MUsİQİ kollecİndə MüŞavİrə keçİrİlİb

Naxçıvan Dövlət Universi tetin -
də “Optik məsələlərin müza -
ki rəsi və tədqiqatda tətbiqi”

adlı vebinar keçirilib. Vebinarı Yapo -
ni yada yaşayan həmyerlimiz Qlobal
Optik Məsələlər Mərkəzinin baş
tədqiqatçısı, elek tronika üzrə elmlər
doktoru, professor Xəlil bəy Kələntər
keçib. Vebinarı giriş sözüylə açan uni-
versitetin rektoru Elbrus İsayev
mövcud şəraitdə bu cür tədbirlərin
əhəmiyyətini qeyd edib. Görkəmli
alimin elmi fəaliyyəti və nailiyyətləri
haqqında məlumat verən rektor bil-
dirib ki, Xəlil Kələntər əvvəlki və
yeni nəsil monitorların yaradıl ma sın -
da əvəzsiz xidmətləri olan alimdir.
Vurğulanıb ki, bütün dünyada elek-
tronika sahəsində tədris olunan onlar -
la kitabın, eləcə də çoxsaylı elmi
məqa lələrin müəllifi olan Xəlil
Kələntər həm də Dünya Azər bay can -
lı larının Əlaqələndirmə Şurasının
üzvüdür. Rektor diqqətə çatdırıb ki,
çoxsaylı patent və ixtiraların müəllifi
olan Xəlil Kələntər Yaponiyada
yaradılmış və bütün dünyada geniş
istifadə olunan texnologiyaların -
foto aparatlar, kameralar, elektron
şüa qurğuları, mikrosxemlər, plazma
monitorları, maye kristal monitorla-
rın hazırlanmasında böyük xidmətlər
göstərib. 

Yaponiyada yaşayan həmyer -
limiz, dünyaşöhrətli azərbaycanlı
alim proyeksiya ekranları barədə
da  nışıb və ilk dəfə belə ekranların
tətbiqinin verə biləcəyi mənfəət açıq-
lanıb. Bildirilib ki, proyeksiya ekran -
ları son illər sürətlə böyüyən bazar-
lardan birinə çevrilib. Bu displey lər
kiçikdən böyük ölçülərə, aşağıdan
yüksək parlaqlığa qədərdir. Xəlil
Kələntər smartfonlarda maye kristal
displey texnologiyası, arxa fon işıq-
larının iş prinsipini əyani surətdə nü-
mayiş etdirib. Maye kristallar və
onun inkişaf perspektivlərindən söz
açan professor vurğulayıb ki, LED
işıqları (maye kristal displeyin arxa

fon işıqları) televizor, kompüter və
mobil telefonların əsas hissələrindən
biridir. Bu texnologiyadan smartfon -
lar, mobil telefon və kompüterlər də,
həmçinin avtomobillərdə geniş isti -
fadə olunur. O, eyni zamanda, özü -
nün müəllifi olduğu və bütün dünya
ölkələrində geniş istifadə olunan
“Backlight unit” və “Backlight op-
tics” texnologiyaları barədə mə lu mat
verib. Professor ənənəvi və müasir
tele vizorların arxa fon işıqlarının
struk turu, maye kristal ekranlar, 3D
displeylər və digər ekran texnologi-
yaları (Mini-LED, Micro-LED,
LCOS) barədə də danışıb. Həmçinin
1995-2011-ci illərdə apar dığı tədqi -
qat ların nəticələrini, ixtira və patent -
lərini tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb. Alimin məruzəsi vebinar iş-
tirakçıları tərəfindən böyük maraq-
la qarşılanıb. 

Qeyd edək ki, elektronika
sahəsi üzrə dünyada tanınan azərbay -
canlı alim Azərbaycanda dünyaya
göz açıb. 1981-ci ildən Yaponiyada
yaşayan X. Kələntər Naqoya və To-
hoku universitetlərində doktorluq
də rə cəsi alıb. Elektronika mühəndis -
liyi, yeni nəsil ekranların yaradılması
sahəsində 100-ə yaxın patentin,
yapon dilində üç kitabın, 130-dan
artıq elmi məqalənin müəllifidir.
Azər baycanlı alim LCD televizor,
kompüter və mobil telefonların əsas
hissələrindən birinin – maye kristal
displeyin arxa fon işıqlarının yara-
dıcısıdır. 

Yaponiyanın “ajmedia.jp” saytı
AZƏRTAC-ın bu ölkə üzrə xüsusi
müxbiri Vüqar Ağayevin də muxtar
respublika haqda təəssüratları
dinlənilib. 

Sonda müəllim və tələbələrin
mövzu ilə əlaqədar sualları cavab-
landırılıb.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

yaponİyada yaŞayan 
azərbaycanlı  alİMİn

“optİk Məsələlərİn Müzakİrəsİ
və tədQİQatda tətbİQİ” adlı

vebİnarı keçİrİlİb

Naxçıvan Dövlət Universi te -
tin də ilk dəfə olaraq “Rəng -
kar lıq” ixtisası üzrə IV kurs

tələbəsi Eldar Hüseynovun qızıl akse -
su arları və zərgərlik məmulatların dan
ibarət fərdi sərgisi təşkil edilib. Univer -
si tetin İncəsənət fakültəsinin sərgi

salo nunda keçirilən tədbiri giriş sözüy -
lə açan universitetin rektoru Elbrus
İsayev fakültədə müxtəlif səpkidə,
rənga rəng üslubda təqdim edilən sər -
gi lərin keçirilməsinin ənənə halı al-
dığını qeyd edib. Bildirilib ki, müəl -
lim lər artıq öz tələbələri ilə birgə ha -
zır ladıqları əl işlərini sərgilərdə nüma -

yiş etdirirlər. Tələbələrin fərdi sər gi -
lərinin keçirilməsinin onların gələcək
fəaliyyətlərində xüsusi önəm kəsb
etdiyini vurğulayan rektor gənc
istedad lara bu istiqamətdə uğurlar
arzulayıb. Elbrus İsayev müəllimlərə
əl işləri, rəsm əsərləri və digər sənət

nümunələrinin toplanaraq gələcəkdə
kataloq şəklində nəşr edilməsini
tövsiyyə edib.

Azərbaycanın Xalq rəssamı,
professor Hüseynqulu Əliyev  rəssam -
lı ğın qədim zərgərlik sənət sahəsinə
təsirindən danışaraq tələbənin bu
istiqamətdəki fəaliyyətini qiymətlən -

di rib. Vurğulanıb ki, Eldar Hüseynov
istedadı ilə seçilməklə yanaşı, həm də
dərslərdə intizamı və çalışqanlığı ilə
də fərqlənir.  

İncəsənət fakültəsinin dekanı,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar rəssamı Cavid İsmayılov
qeyd edib ki, gənc istedad sahibi El-
dar Hüseynov 12 yaşından etibarən bu
sənətlə məşğul olur. 

Sərginin təşkil olunmasına görə
minnətdarlığını bildirən Eldar Hüsey -
nov qeyd edib ki, uşaqlıqdan zər gər liyə
xüsusi marağım olub, peşə nin sirlərini
bu sənətin ustalarından öyrən mi şəm.
Gənc zərgər  Qarabağ zəfəriy lə bağlı
sevincini  xarı bülbül sancağı düzəlt -
məklə ifadə etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Gənc istedadın valideyni sər -
ginin təşkilatçılarına minnətdarlığını
ifadə edib. 

Sonra sərgiyə baxış olub. Qeyd
edək ki, sərgidə 27 dəst gümüş və qızıl
məmulatları olmaqla ümumilikdə 40-
a yaxın zinət əşyaları nümayiş olunub.
Sərgiyə qədim sırğa növü olan naca-
ğı, boyunbağı, sırğa və  üzük dəstləri
ilə yanaşı xarı bülbül sancağı, ulu ön -
də rin imzasının qızılla işlənmiş varian -
tı da təqdim olunub. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

MUxtar respUblİkada İlk dəFə olaraQ tələbənİn 
zərgərlİk MəMUlatlarına daİr Fərdİ sərgİsİ təŞkİl edİlİb

Naxçıvan Dövlət Univer si te tin -
də Jurna lis tika ixtisası üzrə
tələbələrin “Jurnalist vətən -

pər  vərliyi-gəncliyə” örnək adlı tədbiri
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirildikdən sonra
şəhid lərin əziz xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq  bir dəqiqəlik sükut elan
edilib. 

Çıxışlarda şəhidlərin əziz xa ti -
rə  sini yad edən tələbələr işğaldan
azad edilən hər rayon və kənd üçün öz
arzu və istəklərindən doğan sözlər ifa -
də ediblər. Tələbələrin hazırladığı çı-
xışların video təqdimatlarla nümayiş
olunması tədbir iştirakçıları tərəfindən
maraqla qarşılanıb.  

Jurnalist tələbələr bədii qiraət
nü mu nələri səsləndirib, həmçinin
musiqi bacarıqlarını da nümayiş
etdiriblər. Tələbələr “Vətən yaxşıdır”,
“Azərbaycan”, “Anadır arzulara hər
zaman Qarabağ” mahnılarını ifa
ediblər.  

Universitetin rektoru Elbrus
İsayev tələbələrin bu cür təşəbbüsünü
alqışlayıb, vətənpərvərlik və dövlət -

çi  lik ruhlu tədbiri gənclərin mənəvi
tərbiyəsində mühüm amil hesab edib.
Rektor gənclərə torpaqlarımızın bütöv -
lü yü uğrunda canından keçən igidlə -
rimizi heç vaxt unutmamağı, onla rın
xatirəsini daim uca tutmağı töv siy yə
edib. Bu istiqamətdə jurna list lərin
üzərinə böyük yük düşdüyünü deyən

- Elbrus İsayev gələcəyin jurnalist lə -
rinə yaşadığımız günlərin ən fəal və
layiqli təbliğatçısı olmağı arzulayıb.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

jUrnalİstİka İxtİsası tələbələrİ
vətənpərvərlİk MövzUsUnda tədbİr keçİrİblər

Unİversİtetİn “e-cədvəl” Mobİl 
tətbİQİ “netty 2021” azərbaycanın

Mİllİ İnternet - MükaFatını Qazanıb

N
axçıvan Dövlət Universiteti
İKT və ET şöbəsi tərəfindən
hazırlanan “E-cədvəl” mobil

tətbiqi Elm, Təhsil və İnnovasiyalar
tətbiqlər və utilitlər  nominasiyası üzrə
“NETTY 2021” Azərbaycanın milli
internet - mükafatına layiq görülüb.
200-dən çox layihənin iştirak etdiyi
müsabiqədə Virtual Münsiflər Heyəti

və Ekspert Şurasının səsverməsi
nəticəsinə görə mükafatın nominan-
tı olmuş saytlar, səhifələr və proq-
ramlar seçilib. Daxili səsvermə
əsasında akademiyanın nümayəndələri
mövcud nominasiyalardan hər birində
bir qalib müəyyən ediblər.

Qeyd edək ki, tələbə E-cədvəl
mobil tətbiq sayəsində dərs, kollok-
vium, imtahan cədvəllərinin, imtahan
suallarının və nəticələrinin vahid plat-
formada birləşdiyi istənilən elektron
materialı burdan əldə edə bilər. 

Məlumat üçün onu da bildirək
ki, Azərbaycanın İnternet Mükafatı
olan NETTY 2004-cü ildə təsis olu-
nub. NETTY Qlobal İnternet Şəbəkəsi
və ümumilikdə İT bazarının milli
seqmentdə inkişafının təşviqi üçün in-
formasiya texnologiyaları sahəsində
yaradılmış və ölkəmizdə ilk peşəkar
mükafatdır. NETTY hər il informasiya
texnologiyaları sahəsində Azərbay ca -
nın əhəmiyyətli internet resurslarını,
tətbiqlərini, sosial platforma resurs-
larını, aktual İT layihələri və aparıcı
fiqurları müəyyən edir və mükafat-
landırır. 
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Naxçıvan Dövlət Universitetin -
də Naxçıvan Muxtar Respub -
li kası Səfərbərlik və Hərbi

Xid mətə Çağırış üzrə Dövlət Xid mə -
tinin universitetin Pedaqoji fakültəsi
ilə birgə “Fiziki tər biyə və çağırı şa -
qədərki hazırlıq müəl limliyi” ixtisası
tələbə lərinin növbəti hamilik tədbiri
keçirilib. 

Tədbirdə giriş sözüylə çıxış
edən universitetin rektoru Elbrus İsa-
yev qeyd edib ki, universitetdə möv -
cud olan vətənpərvərlik işi vətən pər -
vər lik tərbiyəsinin əsas tərkib hissəsi
olaraq Azərbaycan xalqının və
dövlətinin hərb tarixi ilə bağlı olan
milli dəyərlərə əsaslanır və həyata ke-
çirilir. Rektor “Zəfər günü”müzün bir
ili ərəfəsində ke çirilən görüşü
tələbələrin hərbi-və tən pərvərlik
ruhunda tərbiyəsində mühüm amil
olaraq dəyərləndirib. Vurğu la nıb ki,
“Fiziki tərbiyə və çağı rı şa qədərki
hazırlıq müəllimliyi” ixtisası tələbə -
lə rinin xidmətlə əmək daşlığı nümu -
nə vi qaydada həyata keçirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, pol kov -
nik Mirzə Cəlilov Ali Baş Koman  dan
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və
igid oğullarımızın rəşadəti ilə qazan -
dı ğımız tarixi qələbə və “Dövlət
bayra ğı günü” münasibətilə hər kəsi
təb rik edib. Polkovnik universitetlə
birgə təsdiqlənmiş “Tədbirlər planı”na
uyğun olaraq görüləcək işlərdən da-
nışıb. Vurğulanıb ki, tələbələr Əlahid -
də Ümumqoşun Ordunun Təlim Təd -
ris Mər kəzinin tədris bazasından

istifa də edərək nəzəri və praktiki
məşğələlər keçəcək, hərbi texnika və
silahlarla yaxından tanış olacaq, silah -
lar dan praktiki atışlar həyata keçirmək
vərdişlərinə yiyələnəcəklər. 

Xidmətin Həqiqi hərbi xidmətə
çağırış və çağırışqabağı hazırlıq şöbə -
si nin rəisi, mayor Vüsal Əliyev təhsil
müəssisələrində çağırışaqədərki hazır -
lıq rəhbərlərinin vəzifələrindən, Azər -
bay can Silahlı Qüvvələrinin hərbi
təhsil sistemindən danışıb. 

2011-ci ildə Naxçıvanda
Heydər Əliyev adına hərbi liseydə
hərbi təhsilə başlayan, 2014-cü ildə
Bakıda  Heydər Əliyev adına hərbi
lisey də “Yerüstü raket və artileriya
ixtisası üzrə 4 il təhsil alan Vətən mü -
ha ri bəsi qazisi baş leytenenat Hüseyn
Həsənov keçdiyi döyüş yolundan
da nışıb. Qazi Cəbrayıl uğrunda Milli
qəhrəman Şükür Həmidovun dəs tə -

sin də vuruşduğunu və Qubadlı istiqa -
mə tində gedən döyüşlərdə yaralandı -
ğı nı qeyd edib. Aldığımız medalları,
dövlət təltiflərini şərəflə daşıyırıq
deyən - qazi öz döyüş yoldaşları
adın dan göstərilən diqqət və qayğıya
görə minnətdarlıq edib. 

Zəfər gününün birinci ildö nü -
mü ilə əlaqədar torpaqlarımızın işğal -
dan azad edilməsində, tarixi qələ bə -
nin qazanılmasında göstərdiyi şücaət
və qəh rəmanlığa görə baş leytenant

Hüseyn Həsənov, Əyyub Sadıxov,
gənc  lərə hərbi-vətənpərvərlik ruhunun
aşılanmasındakı fəaliyyətlərinə görə
Pedaqoji fakültənin dekanı Vəli
Əliyev, Çağırışaqədərki hazırlıq və
Mülki müdafiə kafedrasının müdiri
Oktay Rzayev təşəkkürnamə, hərbi-
vətən pər vər lik tədbirlərində fərqlən -
di yi nə görə bir neçə tələbə fəxri
fərmanla təltif edilib. 

naxçıvan MUxtar respUblİkası 
səFərbərlİk və hərbİ xİdMətə çağırıŞ 

üzrə dövlət xİdMətİ İlə görüŞ 

üMUMtəhsİl Məktəblərİnİn texnologİya 
MüəllİMlərİ İxtİsasartırMa kUrslarını 

UğUrla baŞa vUrUblar

Bu münasibətlə keçirilən tədbir -
də çıxış edən universitetin

Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru
Rafiq Rəhimov ali təhsil ocağında
mütəmadi olaraq orta məktəb müəl -
lim ləri üçün ixtisasartırma kurslarının
təşkil edildiyini qeyd edib.  Bildirilib
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi və universitetin birgə
təşkilatçılığı ilə “Texnologiya müəl -
lim liyi” ixtisası üzrə ixtisasartırma
kursunun müəllimlər üçün xüsusi
əhə miy yəti var. Vurğulanıb ki, univer -
sitetdə “Pedaqoji” fakültənin nəzdində
fəaliyyət göstərən “Texnologiya Mər -
kə zi“ndə yaradılan şərait müəllimlərin
təcrübi biliklərinin daha da möhkəm -
lənməsinə gətirib çıxarır.

Universitetin “Fənlərin tədrisi
və metodikası” kafedrasının müdiri,
kursun koordinatoru filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Mətanət Quli -
ye va vurğulayıb ki, müəllimlərin ixti -
sas səviyyəsinin yüksəldilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılır və bu istiqa mət -
də məqsədyönlü tədbirlər həyata ke-
çirilir. Qeyd edilib ki, görülən işlərin
davamı olaraq 5 gün davam edən kurs -
da 15 müəllim hər gün 2 saat olmaqla
həvəslə iştirak edərək təcrübi bilik lə -

ri ni artırıblar. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Sahil
Əlizadə müəllimlərin peşə biliklərinin
artırılmasında göstərilən dəstəyə görə
öz minnətdarlığını ifadə edərək, ixtisas
müəllimlərinin zamanın tələbinə uy-
ğun olaraq müntəzəm şəkildə təcrübi
biliklərinin artırılmasının zəruriliyini
vurğulayıb. Qeyd edilib ki, müəllim -
lərin peşəkar inkişafını təmin etmək
məqsədilə ixtisasartırma kursları
xüsusi ilə önəmlidir. 

Sonra müəllimlər onlar üçün
yaradılan şəraitə və mərkəzin müəl -
lim lərinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Sonda kurs müddətində müəl -
lim lərin “Tikiş texnologiyası”, “Xalça -
çı lıq texnologiyası”, “Toxuculuq tex -
no logiyası”, “Kulinariya”, “Ağac və
metal məmulatlarının hazırlanması
texnologiyası” kabinələrində hazır la -
dıq ları əl işlərinə baxış olub. 

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

Bu məqsədlə ali təhsil ocağında
keçirilən tədbirdə çıxış edən

universitetin rektoru Elbrus İsayev
müasir gəncliyin formalaşmasında,
tələbələrin ictimai-mədəni sahələrdə
fəallıq göstərməsində tələbə təşkilat -
larının rolunu xüsusilə qiymətləndirib.
Qeyd edilib ki, tələbə təşkilatları tərə -
findən onların fərdi inkişafının təmin
edilməsi, onların vətəndaş mövqeyinin
gücləndirilməsi, tələbələrin ictimai
layihə və tədbirlərdə fəallığının artırıl -
ması, tələbələrdə elmi tədqiqata maraq
oyadılması, tələbələr arasında ma  arif -
ləndirmə işinin aparılması istiqamətində
işlər görülür.  Bildirilib ki, tələbə
təşkilatlarının fəaliyyəti nə ti cəsində
tələbələr respublikada ke çi ri lən id-
man yarışları, intellektual oyun lar,
hüquq və məntiq olimpiadaları,
müxtəlif istiqamətli müsabi qə lər,
beynəlxalq əhəmiyyətli  yarışlar da
universiteti layiqincə təmsil edir və
nailiyyət əldə edirlər. Rektor onların
təşəbbüsü ilə keçirilən layihələri qiy -
mət ləndirərək tələbələrə çağdaş dövrün
tələblərinə uyğun olaraq rə qəm sal tex-
nologiyadan istifadə etməyi tövsiyyə
edib və tətbiqin hazırlan ma sında əməyi
keçənlərə təşəkkürünü bildirib.

Tələbə Gənclər Təşkilatının
sədri Əziz  Qasımov tələbə təşkilatları -
nın birgə fəaliyyət göstərəcəyi mobil
tətbiq haqda danışıb. Qeyd edilib ki,
“NDU Tələbə təşkilatları” tətbiqinin
əsas məqsədi ali təhsil ocağında
fəaliy  yət göstərən tələbə təşkilatlarını
bir araya toplamaq, hər birinin fəaliy -
yə tini vahid platforma üzərindən yay-
maqdır. Bildirilib ki, mobil tətbiq
inter netdən asılı olub-olmamasına
görə fərqlənən menyuları olan hibrid
tətbiq sayılır. Diqqətə çatdırılıb ki, tət -
biqin əsas ekranı 2 hissədən ibarətdir.
I hissədə tələbə təşkilatlarının loqoları
göstərilməklə onların adı qeyd olunub,
II hissədə isə köməkçi menyular
yerləşir. Burada təşkilatlar haqqında
məlumat, xəbərlər və əsas səhifəyə ke-
çid butonu var. Vurğulanıb ki, “Əsas
səhifə”- tətbiqin əsas menyusudur, bu-
rada universitet haqda məlumat almaq,
həmçinin tələbə təşkilatlarının şəxsi
menyusuna keçid etmək olar. Əziz Qa-

sımov qeyd edib ki, tələbə təşkilat -
larının hər birinin əsas menyusunda,
keçmiş və davam edən layihələr adlı
alt menyular yerləşdirilib ki, bu da
təşkilatların layihələri haqqında
tələbələrə birbaşa məlumat vermək
məqsədini daşıyır. Tətbiqdə “Könül-
lümüz ol” – alt menyusu vasitəsilə
tələbələrə təşkilatlara könüllü üzv
olmaq üçün forma doldurmaq imka-
nı verilir. Həmçinin tələbələr “Elmi iş
göndər” menyusu vasitəsi ilə öz elmi
işlərini universitetin “Tələbə Elmi
Cəmiy yətinə” göndərə bilərlər. Bil-
dirilib ki, mobil tətbiqdə bildiriş funk-
siyası da aktivdir, yəni tətbiq istifa də -
çi ləri universitetdə keçiriləcək tədbir -

lər dən mütəmadi olaraq məlu mat ala
biləcək.   Tələbə Həmkarlar İttifaqı
Komitə sinin sədri Hüseyn İmanov
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
hərtərəfli inkişafında gənclərin rolu”,
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
Təbrizə Bağırova “Müasir gəncliyin
inkişafında elmin rolu, Tələbə Elmi
Cəmiyyətinin fəaliyyəti” mövzusun-
da  çıxışlar ediblər.

Qeyd olunub ki, universitetin
nəzdində fəaliyyət göstərən hər 3
təş kilat hər zaman öz nümunəvi möv-
qeyini qoruyur və həmin təşkilatların
universitetin inkişafında xüsusi rolu
vardır.

Sonda universitetin rektoru
mobil tətbiqi hazırlayan “Tibb” fakül -
tə sinin I kurs tələbəsi Əli Ələkbərliyə
diplom təqdim edib. 

Məmmədbağır dünyamalıyev
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

naxçıvan dövlət Unİversİtetİ səhİyyə 
sahəsİndə keyFİyyətİn İdarəolUnMası üzrə

avropa təlİMlərİndə İŞtİrak edİb

Naxçıvan Dövlət Universite -
tinin tərəfdaş olduğu LMQS
layihə si nin növbəti təlimi

Erasmus+ KA2 proqramı çərçivəsində
həyata keçirilib. "Rusiya Federasiya-
sı, Qazaxıstan və Azərbaycanda səhiy -
yədə strateji key fiyyət menec men ti və
risklərin ida rə olunması üzrə açıq və
distant təhsil formatında peşə bakalavrı
və magistr hazırlığı" layihəsi  çərçi və -
sin də təlim lər layihənin koordinatoru
olan Qərbi Attika Universitetinin
təşkilatçılığı ilə Yunanıstanın Afina
şəhərində keçirilib. Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr
bölməsinin müdiri İlahə Hüseynova,
Roman-German dilləri kafedrasının
baş müəllimi Əzizə Əliyeva təlimlərdə
iştirak ediblər.

Səfər çərçivəsində Azərbayca -
da səhiyyə xidmətlərində keyfiyyətin
idarə olunması ixtisaslaşması üzrə
yeni peşə bakalavrı və peşə magistr
proqramının yaradılması ilə bağlı
Avropa təcrübəsi öyrənilib. Eyni

zaman  da bu sahədə müasir təcrübənin
ölkəmizdə tətbiqi üçün Avropa məka -
nın da səhiyyə xidmətinin keyfiy yə tinə
nəzarət, onun qiymətlən dirilməsi,
serti fikatlaşdırılması və səmərəliliyinin
müəyyən edilməsi metodlarının öyrə -
nil məsi, Tuninq metodologiyası və
onun tədris prosesində tətbiqi istiqa -
mə tində müzakirələr aparılıb.

Qeyd edək ki, təlim və müza -
ki rə lərdə Azərbaycan Texniki Univer -
si teti və Seçenov adına Moskva Tibb
Universitetinin Bakı filialı da iştirak
edirlər.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

“tələbə təŞkİlatları” Mobİl
tətbİQİ yaradılıb

Naxçıvan Muxtar Respublika -
sı Basketbol Federa si ya sı -
nın rəsmi internet saytı müa-

sir proqram təminatı və tərtib olun-
muş alqoritm əsasında yenidən hazır -
la na raq istifadəyə  verilib. Bu müna -
sibətlə ali təhsil ocağında keçirilən
təqdimat mərasimində universitetin
İnformasiya- kommunikasiya texno -
lo gi ya la rı və elektron təhsil şöbəsinin
müdiri Hüseyn Əsgərli çıxış edərək
qeyd edib ki, yenilənmiş saytın əsas
məq sə di müasir iş prinsiplərinin və
inno va tiv yeniliklərin tətbiqini təmin
et mək dir. Bildirilib ki, dizayn baxı-
mından müasir tələblərə uyğunlaş-
dırılan saytda funksionallıq artırılıb
və yeni modullar əlavə edilib. Həm -
çi nin, saytın mobil versiyası da hazır -
la nıb. Qeyd edilib ki, yeni sayt “Ana
səhifə”, “Haqqımızda”, “Qale re ya”,
“Yarış və nailiyyətlər”, “Rəhbərlik”,
“Xəbərlər”, “Əlaqə”  bölmələri ol -
maq la ümumilikdə 7 bölmədən iba -
rət dir. “Xəbərlər”  böl mə sin də federa -
si yanın keçirdiyi tədbirlər və idman
yarışlarına dair mə lumatları  izləmək
mümkündür. Vurğu lanıb ki, “Yarış və
nailiyyətlər” bölməsində keçirilən ya -
rış  lar və qaza nılan nailiyyətlərlə,
“Qalereya” bölməsində keçirilən
yarış ların foto şə killəri ilə tanış olmaq
olar. Sual və təklifləri ünvanlamaq
üçün isə “Əlaqə” bölməsindən isti -
fa də edilə bilər. 

Sonra Naxçıvan Dövlət Tele -
vi  ziyasının hazırladığı “Kim sevirsə
idmanı” verilişi təqdim olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublika -
sı Basketbol Federasiyasının sədri
Elbrus İsayev “2020-2025-ci illər
üçün Naxçıvan Muxtar Respublika -
sın  da idmanın inkişafına dair Dövlət
Proqramı” əsasında universitetdə id -
man sahəsində görülən işlərdən, ali
təhsil ocağında 12 idman növü üzrə
aparılan məşğələlərdən və federasiya -
ların fəaliyyətindən danışıb. Qeyd edi-
lib ki, bütün idman növlərində oldu -
 ğu kimi, basketbola da maraq hələ
uşaq yaşlarından aşılanmalı, bu idman
növünün muxtar respubli ka da təb li -
ği nə diqqət artırılmalıdır. Rektor bil-
dirib ki, ali təhsil ocağında ötən il 15
tələbə hakimlik və məşq çi lik üçün
təşkil edilən seminarda iştirak edib və
bu il universi tetdə müx tə lif növ idman
yarışlarında qabiliy yət  lə ri ni sınayaraq
yarışların hakimi olublar. Vurğulanıb
ki, basketbol üzrə yığma komandamız
ali mək təb lə rin uni ver siadasında çıxış
etməklə bərabər Türkiyənin Qars,
Ərzurum şəhər lə rin də keçirilən
turnirlərdə iştirak edib və uğur qaza -
nıblar. Həm çi nin vurğulanıb ki, bu id-
man növü nün nəzəri biliklər əsasında
mənim sə nil mə sini asanlaşdırmaq
üçün ali təhsil ocağında fənn proq ramı
və kitab çapı nəzərdə tutulub. Elbrus
İsayev diqqətə çatdrıb ki, bu gün təq -
di matı keçirilən sayt gələcək fəaliyyət
proqramımızın və bu idman növü
üzrə təbliğa tımızın əsas hissəsi olmalı
və basketbolun gənc nəslə tanıt -
 dırılması istiqamətində fəal təbli ğat -
çımıza çevrilməlidir. 

naxçıvan MUxtar respUblİkası
basketbol Federasİyasının

rəsMİ İnternet saytı yenİlənİb
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Təbiətşünaslıq və kənd təsər rü -
fa tı fakültəsində baş tutan təd -
biri giriş sözü ilə açan uni-

versitetin rektoru Elbrus İsayev qeyd
edib ki, uni ver sitetdə muxtar respub -
li ka arı çı ları ilə birlikdə maarif lən di -
ri ci se minar lar keçirilir, beynəlxalq
kon  franslar təşkil edilir. Bildirilib ki,
ali təhsil ocağında arıçılığa dair kadr
hazırlığı, bu sahədə elmin nailiyyət -
lə rini və qabaqcıl təcrübəni geniş yay -
maq məqsədilə zəngin tədris bazası
yaradılıb. Rektor diqqətə çatdırıb
ki, universitet əməkdaşları tərəfindən
nəşr edilən ən yeni ədəbiyyatlar,
jur nal lar, bukletlər və eləcədə dünya
arıçılıq elmində mövcud olan yenilik -
lər arıçılara təqdim olunur. Vurğu la -
nıb ki, hər il “Naxçıvanqala” Tarix-
Memarlıq Muzey Kompleksin də ke -
çi ri lən “Arıçılıq məhsulları-bal fes -
ti valı”nda universitet müəllimləri iş-
tirak edir,  arıçılıq məhsullarını təq -
dim edirlər.

“Baytarlıq təbabəti” kafedra-
sının mudiri, baytarlıq üzrə fəlsəfə
dok toru, dosent Yunis Rüstəmli arı -
çı lıq mədəniyyətinin formalaşdırıl-
masından danışıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə
müdiri Əyyub Abdullayev arı ailələ -
ri nə qışlama dövrü haqda məlumat
verib. Qeyd edilib ki, Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il noyabrın 18-də
imzaladığı Sərəncamla təsdiq olun-
muş “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında arıçılığın

inkişafı üzrə Dövlət Proq ra mı”ndan
irəli gələn vəzifələrin yerinə yetiril -
mə si məqsədilə arıçılara güzəştli
kreditlərin verilməsi, istehsal və ix-
rac imkanlarının artırılması yeni
uğurlar qazanılmasına zəmin yaradır.
Vurğulanıb ki, muxtar respublikada
arıçılığın inkişafına göstərilən
hərtərəfli dəstək və fermerlərin bu sa -
hə yə marağının artması bal və digər
arıçılıq məhsullarının istehsalında
artıma səbəb olur. 

“Baytarlıq təbabəti” kafedra-
sının baş müəllimi, baytarlıq üzrə
fəlsəfə doktoru Əli Tahirov arı ailə -
lə rinin qışlamaya hazırlanmasından
danışaraq payız dövründə görüləcək
işlərdən, xəstəlik və parazitlərə qarşı
mübarizə üsullarından bəhs edib.
Bildirilib ki, müstəqillik dövründə
respublikamızın hər yerində olduğu

kimi muxtar respublika ərazisində də
arıçılığın vəziyyəti dəyişib, arı ailə -
lə rinin yayılmasında, inkişafında və
bioloji təsərrüfat xüsusiyyətlərində
kəskin dəyişikliklər baş verib. 

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Arıçılar İctimai Birliyinin sədri
Etibar Məmmədov Naxçıvan arıçı lı -
ğı nın gələcək planlaşdırılması haq -
qın da ətraflı məlumat verib.

Sonda tədbir iştirakçıları fakül -
tədə olan polenli nektarlı bitki lərin
herbariləri, yeni nəsil arı pətək ləri, ana
arı südünü almaq üçün va si tə, şansız
arı paketi, ana arı sürfə kö çür mə aləti
və arı südü çərçivəsi - arıçılıq ava-
danlıqları ilə tanış olublar. 

etibar dərbəndəliyev
Jurnalistika ixtisası

üzrə IV kurs tələbəsi

arıçılıQ Mədənİyyətİ və arıçıların
QıŞ Qayğılarına həsr olUnMUŞ seMİnar 

Naxçıvan Dövlət Universiteti
“Fizika-riyaziyyat” fakül tə -
sin də “Yer qrupu planet lə ri nin

atmosferlərinin fiziki-kimyəvi xüsu -
siy yətləri” mövzusunda vebinar ke-
çirilib. 

Tədbiri giriş sözüylə açan fakül -
tə nin dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Orxan Cəfə rov hər
kəsi salamlayaraq bu cür vebinarların
tələbələrin təcrübi bacarıqlarının for -
ma laşmasında mühüm əhəmiyyətə
malik olduğunu vurğulayıb. 

AMEA-nın Nəsrədddin Tusi
adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxana -
sı nın şöbə müdiri, dosent Ədalət
Ətayi “Yer qrupu planetlərinin at mos -
ferlərinin fiziki-kimyəvi xüsu siy -
yələri” adlı çıxışında qeyd edib ki, Yer
və Günəş sisteminin digər planet lə -
rinin yaranması haqda bir çox fər ziy -
yələr mövcuddur. İlk geniş ya yıl mış
kosmoqonik fərziyyələr XVIII əsrdə
yaşamış İ.Kant və P.Laplasa

mənsubdur. Onlar Günəş sisteminin
qızmar qaz və toz dumanlıqlarından
yaranmasını güman edirdilər. Bildiri -
lib ki, XX əsrdə O.Şmidt və onun
tərəf darlarının yeni elmi dəlillər əsa -
sın da irəli sürülmüş kosmoqonik fər -
ziy yəsi daha geniş yayılıb. Bu fər  ziy -
 yə yə görə Yer və Günəş siste mi nə da-
xil olan digər planetlərin dis kə oxşar
formaya malik olan və yavaş fırla nan
soyuq qaz, toz dumanlığından yaran -
ması güman edilir və göstərilir ki, Yer
və digər planetlər sıxılma nəti cə -
sində yaranıb. Diqqətə çatdırılıb ki,
Yerin bir planet kimi yaran ma sın dan
keçən müddət planetar yaş adlanır.
Yerin planetar yaşı ən azı 6 milyard
ildir.

Sonra müəllim və tələbələrin
möv zu ilə bağlı sualları cavab lan -
dırılıb. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

ŞaMaxı astroFİzİka 
rəsədxanasının Şöbə Müdİrİ

elMİ-nəzərİ seMİnar keçİb

Naxçıvan Dövlət Universiteti
“Təbiətşünaslıq və kənd tə -
sər rüfatı” fakültəsində “Kim-

ya” kafedrasının müəllimi Sevinc
Kərimovanın “Nanodünya-nanotex-
nologiyanın faydalı və zərərli effekt -
ləri” mövzusunda elmi-nəzəri semi -
na rı təşkil olunub. 

Fakültənin dekanı Bəhruz
Məmmədov müasir dövr üçün çox
aktual olan sahənin tədqiq edilməsini
təqdirəlayiq hal kimi dəyərləndirib.

“Kimya” kafedrasının müəl li -
mi Sevinc Kərimova qeyd edib ki, na-
nometr ölçüsündə fiziki, kimyəvi və
bioloji hadisələrin öyrə nil  məsi, idarə
edilməsi ilə bu ölçü lər də funksional
materialların, mexa -niz m lərin və sis -
tem lərin inkişafı və is tehsalıdır. Bil-
dirilib ki, qədim dövr dən insanlar
na  no texnologiyayla məşğul olub.
Təd qiqata əsasən vurğulanıb ki, na-
notexnologiyanın in ki şa fı rəngi şüşələr
qədim nanotex no logiyanın məh su -
lu dur. Müasir və qə dim dövr tex no lo -

gi yal  arının ox şar və fərqli cə hət lər izah
edildikdən sonra ilk nanohissəciklərin
yaradılması, təbiət hadisələri zamanı
yaranan na no hissəciklər barədə ətraflı
məlumat verilib. Slayd vasitəsilə təq -
di  mat edən Sevinc Kərimova nanotex -
no logiya nın təsirləri, faydalı və zərərli
tərəflərini izah edib, tibbdə, enerji

alınma sında istifadə edilməsindən
danışıb. 

Müzakirə şəklində davam edən
elmi-nəzəri seminarda müəllim və
tələbələrin sualları cavablandırılıb.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

“nanodünya-nanotexnologİyanın Faydalı və
zərərlİ eFFektlərİ” MövzUsUnda 

elMİ-nəzərİ seMİnar 

Təbiətşünaslıq və kənd təsər rü -
fatı fakültəsində Azərbaycan
Döv lət Aqrar Universitetinin

dosenti Zahir Ələs gə ro vun iştirakı ilə
“Antibiotiklər və bakteriofaqlar”
möv zu sunda vebinar keçirilib. Fakül -
tə  nin dekanı Bəhruz Məmmədov
dərs lərin nəzəri və təcrübi biliklərinin
artırılmasında belə görüşlərin mühüm
əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə
çatdırıb.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni -
ver sitetinin dosenti Zahir Ələsgərov
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə
əmək  daşlıq etməkdən məmnunluq
duy duğunu ifadə edib. Diqqətə çat-
dırılıb ki, antibiotiklər və bakterio faq -
lar təbii və yarımsintetik olan, canlı
hüceyrələrin artım və inkişafının
qar şısını ala bilən heyvan və ya bit -
ki mənşəyli maddədir. Çox az

miqdarda digər mikroorqanizmlərə
seçici toksik təsir göstərmək qabiliy -
yə tinə malikdirlər. Bildirilib ki, ali
bitkilərin və heyvanların bəzi toxu-
malarında sintez olunan maddələr də
antibiotik təsirə malikdir. Qeyd edi-
lib ki, ilk antibiotik penisilin 1929-
cu ildə Aleksandr Fleminq tərəfindən
kəşf edilib. Bir çox bakteriyaların,
eləcə də aktinomisetlərin və göy-ya-
şıl yosunların xüsusi bakteriofaqla-
rı tapılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, bak-
teriofaqlara insan və heyvan bağır-
sağında, bitkidə, torpaqda, suda  və
bir çox yerlərdə rast gəlinir. 

Diskussiya şəklində davam
edən vebinarda iştirakçıları maraq-
landıran suallar cavablandırılıb.

etibar dərbəndəliyev
Jurnalistika ixtisası

üzrə IV kurs tələbəsi

“antİbİotİklər və bakterİoFaQlar”
MövzUsUnda vebİnar 

“Tarix- filologiya” fakültəsində
“Uşaq ədəbiyyatının müasir dövrü -
müzdə tədqiqi” mövzusunda onlayn
elmi- nəzəri seminar keçirilib.
Sumqayıt Dövlət Universitetinin pro-
fessoru, şair Rafiq Yusifoğlunun on-
layn iştirakı ilə baş tutan seminarı gi-
riş sözü ilə açan universitetin elmi ka-
tibi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent  Məftun İsmayılov universi -
tetdə baş tutan tədbirlərin, seminarların
önəmini diqqətə çəkib. Vurğulanıb ki,
ədəbiyyatımızda xüsusi yerə malik
olan uşaq ədəbiyyatı çoxşaxəli və
maraqlı sahədir ki, bu gün bu isti qa -
mətdə tədqiqatlar aparılır.   

Sumqayıt Dövlət Universite-
tinin professoru, şair Rafiq Yusifoğlu
tədbir iştirakçılarını salamlayıb,
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə
əməkdaşlıq etməyindən məmnunluğu -
nu ifadə edib. 90-dan çox kitabının
nəşr olunduğunu deyən professor
tələbələrə kitablarından nümunələr
göstərib onlardan bəhrələnməyi
məsləhət görüb. Gəncliyin formalaş-
masında uşaq ədəbiyyatının xüsusi
rolu olduğu qeyd edilib. Vurğulanıb
ki, uşaq ədəbiyyatı əsərləri xeyirxah,
mərd və cəsur qəhrəmanları maraqlı

sujet və kompozisiyası, anlaşıqlı,
sadə və aydın bədii ifadə vasitələri,
səlis dili ilə seçilir. Bu istiqamətdə
"Göyərçin" ədəbi-bədii jurnalının
fəaliyyətini diqqətə çəkən şair jurnal
haqqında məlumat verib. Diqqətə
çatdırılıb ki, burada Azərbaycan və
dünya xalqlarının nağılları, uşaq ya-
zıçılarının əsərləri, folklor nümunələri
olan tapmacalar, nağıllar, hikmətli
sözlər nəşr edilir. Eyni zamanda
uşaqların fərdi yaradıcıllıqlarına da yer
verilir. 

Fakültənin dekanı, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Rəsul Bağırov
qeyd edib ki, Rafiq Yusifoğlu 1985-
ci ildən 1992-ci ilədək "Göyərçin" jur-
nalında şöbə müdiri, 1992-1996-cı
illərdə məsul katib vəzifəsində çalışıb.
1997-ci ildən isə həmin jurnalın baş
redaktoru vəzifəsində çalışır.

Sonra müəllim və tələbələrin
sualları cavablandırılıb.

etibar dərbəndəliyev
Jurnalistika ixtisası

üzrə IV kurs tələbəsi

“UŞaQ ədəbİyyatının Müasİr dövrüMüzdə 
tədQİQİ” MövzUsUnda elMİ-nəzərİ seMİnar 

Naxçıvan Dövlət Universiteti  Tibb fakultəsinin Tibb ixtisası üzrə II kurs
tələbələrinə  Normal fiziologiya fənnindən “Sinir - əzələ preparatı-
nın hazırlanması” mövzusunda laboratoriya dərsi keçirilib. Fakültənin

müəllimi Ləman Kərimovanın rəhbərlik etdiyi dərsdə qurbağa üzərində əzələ
təqəllüsünün yaranması, sinirlərdə oyanmanın nəql olunması, tempe ra turun
əzələ təqəllüsünə təsiri, qıcıq qapısının səviy yəsinin təyini, ürək əzələsinin
fəaliyyətinin müşahidəsi aparılıb. Onurğa beyni refleksləri öyrənilən
qurbağanın hərəkətsizləşdirilməsinin üsulları nümayış etdirilib.

tİbb Fakültəsİ laboratorİyasında
təcrübə aparılıb
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N
axçıvan Dövlət Universiteti
“Xarici Dillər“  fakültəsində
muxtar respublikanın tanın-

mış ziyalılarından olan şair-publisist,
tərcüməçi Elxan Yurdoğlunun  yara-
dıcılığına həsr olunmuş görüş keçiri-
lib. “Şair Elxan Yurdoğlunun tərcümə
fəaliyyəti” mövzusunda tədbiri giriş
sözü ilə açan  fakültə dekanı Şirməm -
məd Qulubəyli şairin bədii yaradıcı-
lığı haqqında məlumat verib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadi-
gar Elxan Yurdoğlunun poetizmi,
ümu mi yaradıcılıq yolu, poeziyaya
gəlişi haqqında məlumat verərək şai-
rin yaradıcılığından bəzi şeir nümu -
nələri səsləndirib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitu-
tunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Leyla Səfərova şairin
tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında da-

nışıb. Bildirilib ki, Elxan Yurdoğlu türk
dillərindən müxtəlif vəznlərdə kiçik və
irihəcmli olmaqla nəzm və nəsr
nümunələri tərcümə etməklə yanaşı,
öz şeirlərinin də müxtəlif dillərə
tərcümə olunaraq yayılmasına nail
olub. 

Sonda şair-publisist, tərcüməçi
Elxan Yurdoğlu öz yaradıcılığından
bəzi şeir nümunələri səsləndirib.
Tələbələr də şairin şeirlərindən bədii
qiraət ediblər. 

Sualları cavablandırılan tələbə -
lərə şairin imzaladığı şeir kitabları
hədiyyə edilib. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

N
axçıvan Dövlət Universiteti
Elmi Kitabxanasında “Peda-
qoji fikir tarixindən” kitabının

müəllifi, tanınmış publisist Reyhan
Mirzəzadə ilə onlayn görüş keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan uni -
ver sitetin rektoru Elbrus İsayev  Azər -
bay can və dünya pedaqoji fikrinin ən
zəruri və dəyərli nümunələri seçi lərək
toplu halında oxuculara çatdırılan
kitabı yüksək qiymətləndirib. Bildirilib
ki, “Pedaqoji fikir tarixindən” kitabı
mux tar respublikanın təhsil ictimaiy -
yəti üçün ən dəyərli nəşrlərdən biri,
böyük dəyərə malik mütaliə mate-
rialıdır. Rektor diqqətə çatdırıb ki,
kitab müəllimlərin pеdаqоji pеşəyə
hаzırlаnmаlаrında, ümumi pеdаqоji
görüşlərinin dаhа dа inkişaf etdirilmə -
sində, tаriхən inkişаf еtmiş Azərbay -
can məktəb və pеdаqоji irsinin öyrənil -
məsində böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tədbirdə publisist Reyhan
Mirzəzadə muxtar respublikaya son-
suz sevgi hissini ifadə edərək Naxçı-
vanla bağlı xoş xatirələrini bölüşüb.
Müəllif “Pedaqoji fikir tarixindən” və
“A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” ki-
tablarının Naxçıvan Muxtar Respubli -
kası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
tərəfindən təsdiqlənmiş “Oxunması
zəruri olan kitablar” siyahısına salın-
masını böyük sevinc və minnətdarlıq
hissi ilə vurğulayıb.  Tədbirdə həm
gənclər, həm də onların təlim-tərbiyəsi
ilə məşğul olan müəl lim  lərin fayda -
la na biləcəyi görkəmli maarifpərvər
şəxsiyyətlərin, elm xa dim lərinin, pe-
daqoqların pedaqoji görüşləri, təhsil
məsələləri haqqında dəyərli fikirlər
səsləndirilib. Tələbələri maraqlandı-

ran sualları cavablandıran yazıçı-
publisist yaradıcılığı haqda danışaraq
eyni zamanda “Aleksandr Sergeyeviç
Qriboyedov: şair-diplomat” əsərindən
də bəzi məqamları tədbir iştirakçı la -
rının diqqətinə çatdırıb. Vurğulanıb ki,
Qriboyedovun “İrəvan yürüşü” adı ilə
məşhur olan qeydlərində Naxçıvan
barədə xeyli məlumatlara rast gəlinir.
Reyhan Mirzəzadə bildirib ki, şair-dip-
lomatın 1819-cu ildə Naxçıvanla ta-
nışlığı, burada qalması, onun yazıla-
rında Qazançı, Culfa, Sədərək kimi
şəhər və kəndlərin adlarının çəkil -
məsin dən aydın olur ki, Naxçıvan dip-
lomat-yazıçının daim diqqətində olub. 

Sonra çıxış edən Elmi Kitabxa -
na nın direktoru Fariz Əhmədov pub -
lisist Reyhan Mirzəzadə yaradıcılığı
haqqında iştirakçılara geniş məlumat
verib. Pedaqogika üzrə fəlsəfə dokto-
ru, dosent Vahid Rzayev və “Pedaqo -
gi ka və psixologiya” kafedrasının
mü diri, psixologiya üzrə fəlsəfə dokto -
ru, dosent Sevinc Orucova “Pedaqo-
ji fikir tarixindən” kitabı haqda mə lu -
mat verib. Çıxışlarda qeyd olunub ki,
ta ri xin müxtəlif dövrlərində yaşayıb
fəaliyyət göstərmiş böyük mütəfək kir -
lər, maarifçilər, müəllimlər, şair və yazı -
çılar pedaqoji fikir tarixi mizi öz dəyərli
əsərləri ilə daha da zən gin ləşdirib. 

Sonda universitetin Tədris və
tər bi yə işləri üzrə prorektoru Rafiq
Rə himov keçirilən müzakirəni
yük sək qiymətləndirərək publisist
Rey han Mirzəzadəyə öz minnət -
darlığını ifadə edib. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

Şaİr elxan yUrdoğlUnUn tərcüMəçİlİk

Fəalİyyətİnə həsr edİlMİŞ tədbİr 

Giriş sözü ilə çıxış edən YAP
Universitet Şəhərciyi Ərazi
İlk Par tiya Təşkilatının sədri

Arzu Abdul la yev gənclərin inkişa-
fında intellektual oyunların əhəmiy -
yə tindən danışıb. Qeyd edilib ki,
tələbələrin bi lik və bacarıqlarının
formalaşmasında intellektual oyun-
ların xüsusi rolu var. 

“Hüquq fənləri” kafedrasının
müəllimi, Tələbə Gənclər Təşkila tı -
nın sədri Əziz Qasımov universitet tə -
lə bə lərinin son günlərdə intellektu-
al oyunlarda əldə etdiyi uğurlardan
bəhs edib. Diqqətə çatdırılıb ki, tələ -
bə lər “Poliqon” strateji intellektual
oyun da fəallıq göstərərək final mər -
hə ləsinə vəsiqə qazanıb. Bildirilib ki,
tələbələr Heydər Əliyev Mərkə zində
“Heydər Əliyev və Azərbaycan ta-
rixi” mövzusunda keçirilən ümum-
respublika bilik yarışında iştirak

edib, həmçinin muxtar respublikada
keçirilən Beynəlxalq Tələbə Gənclər
Həftəsi çərçivəsində intellektual ya-
rışlarda uğurla çıxış edərək qalib
olublar. 

Sonra yarışa start verilib. 14
koman danın iştirak etdiyi oyunda
Azərbaycan tarixi, Qarabağın tarixi
və mədəniyyəti haqqında 24 sual
səsləndirilib. İki mərhələdən ibarət
olan, gərgin və maraqlı keçən yarış-
da komandalar təqdim edilən sualları
cavablandırıb. Yarışın yekununda
“Qasırğa” komandası I, “Paradoks”
ko man dası II, “Diplomatlar” ko -
man dası isə III olub. Qalib koman-
da kubok, diplom və kitabla müka-
fatlandırılıb.

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

“ıı xarıbülbül kUbokU”
UğrUnda “nə? harada? nə 

zaMan?” İntellektUal oyUnU 

Ali təhsil ocağında “Naxçıvan
Dövlət Universiteti Yeni

Azər baycan Partiyası Universitet
Şəhərciyi Ərazi İlk Partiya Təşkilatı”
tərəfindən “Müstəqillik illərində in -
ki şafın Naxçıvan modeli” yaradıcılıq
müsabiqəsi keçirilib. Bu məqsədlə ali
təhsil ocağında keçirlən mükafat -
lan dırma mərasimində tələbələrin
ya radıcılıq müsabiqəsinə təqdim
edil miş rəsm əsərlərindən ibarət
sərgiyə baxış keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirildikdən sonra
müsabiqəyə təqdim edilib qalib
seçilən videoçarx nümayiş olunub. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan uni-
versitetin rektoru Elbrus İsayev qeyd
edib ki, Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin inkişaf
və tərəqqi strategiyasını layiqli
şəkildə davam etdirən Ali Məclisin
sədri Vasif Talıbov sədr seçildiyi
1995-ci il 16 dekabr tarixindən etiba -
rən muxtar respublikanın davamlı
inkişaf etməsi üçün gərgin əmək
sərf edib. Heç təsadüfi deyil ki, mü -
sa biqənin keçirilməsi də məhz əla -
mət dar tarixi günə təsadüf edir. Qeyd
edilib ki, sabitlik, dinamik inkişaf,
məhsul istehsalı və ixrac potensialı-
nın artırılması, əhalinin rifahının
yax şılaş dırılması, elm və təhsil sahə -
si nə göstərilən qayğı universitetin də
inkişafına böyük təsir göstərib.       

“Yeni Azərbaycan Partiyası
Universitet Şəhərciyi Ərazi İlk
Partiya təşkilatının” sədri Arzu Ab-
dullayev çıxışı zamanı qeyd edib ki,
layihənin əsas məqsədi Naxçıvanın
keçdiyi inkişaf dövrünü və bu inkişa -
fın arxasında duran uğurlu strate gi -
yanı tələbələrin gözündən görmək,
onların bacarıqlarını və ideyalarını

orta ya çıxarmaqdır. Vurğulanıb ki,
müsabiqə 4 istiqamətdə “Publisistik
məqalə və ədəbi nümunələr”, “Rəsm
əsəri”, “Tələbə tədqiqat işi” və
“Video təqdimat” mövzuları üzrə
təşkil edilib.

Publisistik məqalə və ədəbi
nümunələr istiqamətində 103 məqalə
təqdim edilib. “Jurnalistika” ixtisası
üzrə III kurs tələbəsi Məcid Əkbərov
qalib olub. Həmin ixtisas üzrə İlahə
Allahverdiyeva II, Naxçıvan Müəl -
lim lər İnstitutunun doktorantı Ayxan
Hüseynli isə III yerə çıxıblar. 

Ümumilikdə 51 əsərin təqdim
edildiyi rəsm əsəri nominasiyası
üzrə I yer “Rəngkarlıq” ixtisası üzrə
Əlizaman Abdinlinin olub. “Təsviri
incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə
II kurs tələbəsi Səbinə Cəfərova II,
Naxçıvan  Dövlət Texniki Kollecinin
III kurs tələbəsi Elnur Tağıyev isə III
yerə layiq görülüblər. 

53 nəfər tələbə-tədqiqat işi
layihəsində iştirak etsə də I yeri uni-
versitetin “İngilis dili” ixtisası üzrə
IV kurs tələbəsi Sürayyə Piriyeva qa-

zanıb. Universitetin “Psixologiya”
ixti sası üzrə I kurs tələbəsi Sevil Quli -
ye va II, “Stomatologiya” ixtisası
üzrə I kurs türkiyəli tələbə Osman
Tan isə  III yeri qazanıb. 

Video təqdimat istiqaməti üzrə
58 tələbə öz qabiliyyətini sınayıb.
“Dünya iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə IV
kurs tələbəsi Kamal Babazadə qalib
seçilib. Həmin ixtisas üzrə III kurs
tələbəsi Firuz Məmmədli II, “Torpaq -
şü naslıq və aqrokimya” ixtisası üzrə
I kurs tələbəsi Sərxan Əliyev III
yeri bölüşüblər. 

Qeyd edək ki, layihəyə bu ilin
oktyabr ayının 15-dən start verilib və
dekabr ayının 5-i yekun vurulub.

Sonra yaradıcılıq müsabiqə si -
nin qaliblərinə pul mükafatı və dip -
lom təqdim edilib.

Sonda İncəsənət fakültəsinin
hazırladığı konsert proqramı  tamaşa -
çılarda xoş ovqat bəxş edib.

Məmmədbağır dünyamalıyev
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

MüstəQİllİk İllərİndə İnkİŞaFın 
naxçıvan Modelİ yaradıcılıQ MüsabİQəsİnİn 

Qalİblərİ MükaFatlandırılıb

pUblİsİst-polİtoloQ reyhan 
Mİrzəzadə İlə onlayn görüŞ 

Ali təhsil ocağının Magistra -
tu ra mərkəzində Musiqi

tən qidi ixtisası üzrə II kurs magistrant
Hakim Məmmədlinin bəstələrindən
ibarət konsert proqramı baş tutub.
Tədbirdə çıxış edən Magistratura
mərkəzinin direktoru, professor Etibar
Məm mə dov magistrantların birgə
fəaliyyəti nəticəsində təşkil olunan
konserti yüksək qiymətləndirib. 

Hakim Məmmədlinin bəstə -
ka rı olduğu “Rekviem”, “Şəhidlərim”,
“Elegiya”,“Naxçıvanım”, “Bayra-
ğım”, “Naxçıvan marşı”, “Dirçəliş”,
“Bu zəfərin mübarəkdir, ey Vətən”,
“Zəfərimiz” musiqi nömrələri müəllim
və tələbələr tərəfindən ifa edilib.
Səsləndirilən musiqi nömrələri tədbir
iştirakçılarına xoş ovqat bəxş edib. 

Universitetin rektoru Elbrus

İsayev konserti “Zəfər günü”müzə
mühüm töhfə olaraq dəyərləndirib.
Rektor son illərdə İncəsənət fakültə -
sinin təşkil etdiyi konsert proqramla-

rının uğurlu nəticəsindən danışıb. 
etibar dərbəndəliyev 

Jurnalistika ixtisası
üzrə IV kurs tələbəsi

MagİstratUra Mərkəzİndə konsert proQraMı 
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Ali təhsil ocağının İncəsənət
Fakültəsində “Xalq çalğı
alətləri” kafedrasının təşkilat -

çı lığı ilə Azərbaycan Respublikasının
xalq artisti, dosent Elşən Mansurov
tərəfindən “Rast muğamının təhlili”
mövzusunda baş tutan onlayn tədbiri
giriş sözü ilə universitetin Tədris şö -
bə sinin müdiri Şahin Əliyev açıb.
Qeyd edilib ki, universitetdə mütəmadi
olaraq Musiqi Kolleci və ali təhsil oca -
ğının tələbələri üçün respublikanın
məşhur sənət adamları ilə görüşlər təş -
kil edilir. Şahin Əliyev diqqətə çatdı-
rıb ki, kafedranın tərkibində fəaliyyət
göstərən universitetin müəllim və
tələb lərindən ibarət “Buta” instrumen -
tal ansamblı ölkədə və beynəlxalq mü -
sa biqələrdə eyni zamanda muxtar
respublikanın mədəni-kütləvi tədbirlə -
rində uğurla çıxış edir. 

Xalq çalğı alətləri kafedrasının
müdiri İmamqulu Əhmədov mövzu
barədə məlumat verərək bildirib ki,
orta əsr musiqi elmində ən birinci və
bütün digər muğamların əsası rast
muğamı Azərbaycan musiqisində 7
əsas məqamdan birincisi sayılır.  Bu
muğam növünün incəlikləri universi -
tet də də tələbələrə öyrədilir.

Sonra Elşən Mansurov qonaq-
ları salamlayaraq keçirilən görüşüşn
əhəmiyyətindən bəhs edib və tədbirə
görə təşəkkürünü bildirib. Sonra Xalq

artisti rast muğamı və onun şöbələri
haqqında məlumat verərək hər birini
kamançada ifa edib. 

Görüş zamanı mahir kamança
ifaçısı tələbələrin suallarını ətraflı
cavablandırıb. 

Qeyd edək ki, Elşən Mansurov
30 dekabr 1962-ci ildə anadan olub.
Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasını Ağacəb -
rayıl Abasəliyevin kamança sinfində
təhsil aldığı illər ərzində respublikada
keçirilən müxtəlif müsabiqələrdə lau-
reat adına layiq görülüb. O, dünyanın
bir çox yerlərində Azərbaycan mu-
ğamlarının təbliği ilə məşğul olaraq
ölkəmizi Amerika, Fransa, Almaniya,
İngiltərə, Belçika,  Danimarka, İsveç,
İtaliya, İran, Türkiyə, Rusiyada və bir
çox dövlətlərdə təmsil edib.  Xalq
artisti dəfələrlə beynəlxalq layihələrdə,
dövlət tədbirlərində iştirak edərək
uğurlu konsert proqramlarının işti-
rakçısı olub. 

2007-ci ildə "Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar artisti", 2020-
ci ildə Azərbaycanda milli musiqi
təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə
görə "Azərbaycan Respublikasının
Xalq artisti" fəxri adına layiq görülüb.

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

xalQ artİstİ elŞən 
MansUrov tələbələrə 

onlayn Ustad dərsİ keçİb 

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Xəstəxanasında ali təhsil oca -
ğı nın Tibb fakültəsi tələ bə lə -

rinə Mərkəzi Klinikanın Süni Maya -
lan ma Şöbə sinin müdiri, cərrah-
gine koloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycanın əməkdar həkimi Ma -
hi rə İsmayılova ustad dərsi keçib. 

Tibb fakültəsinin dekanı, bio -
lo giya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elsever Əsədov tələbələrin təcrübi
bacarıqlarının qiymətləndirilməsində

bu cür dərslərin mühüm əhəmiyyət
daşıdığını qeyd edib. 

“Ümumi təbabət və klinik
fənlər” kafedrasının müdiri, tibb
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gültəkin
Əliyeva 13 elmi işin həmmüəllifi,
süni mayalanma, doğuş, hamiləlik və
qadın xəstəlikləri mütəxəssisi olan
Mahirə İsmayılova haqda məlumat
verib. Qeyd edilib ki, cərrah-gine-
koloq artıq bir ildir ki, muxtar respub -
li kaya gələrək xəstələrin qəbulu,

mü ali cəsi və süni mayalanma əməliy -
yat prosedurlarının həyata keçiril mə -
sin də iştirak edir.  

Mərkəzi Klinikanın Süni Ma-
yalanma Şöbəsinin müdiri, cərrah-gi-
nekoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru,
Azər baycanın əməkdar həkimi Mahi -
rə İsmayılova sonsuzluğun müali cə -
sin də köməkçi reproduktiv texnolo-
giyaların rolundan danışıb. Sonsuz -
lu ğun səbəbləri və ona təsir edən
amil lər haqda tələbələrə slayd vasitə -
silə əyani  məlumat verilib. 

“Müalicə işi” Tibbi profilak-
tika ixtisası yuxarı kurs tələbələrinin
iştirak etdiyi dərsdə müəllim və tələ -
bə lərin mövzu ilə bağlı sualları
cavab landırıldıqdan sonra onlara
Mərkəzi Klinikanın maarifləndirici
broşür və bukletləri paylanılıb. 

Qeyd edək ki, tibb üzrə fəlsəfə
doktoru, mama-ginekoloq Mahirə
İs ma yılova Naxçıvanda anadan olub.
Azərbaycan Tibb Universitetinin
mə zu nudur. 1996-2001-ci illərdə
Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekolo -
gi ya İnstitutunda işləyib. 2007-ci il -
dən indiyədək Mərkəzi Klinikada
Qadın Mərkəzinin müdiridir. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

azərbaycanın əMəkdar həkİMİ tİbb 
Fakültəsİ tələbələrİnə Ustad dərsİ keçİb

Azərbaycan Respublikasının
əməkdar artisti, muğam ifaçı-
sı, AMEA Folklor İnstitutunun

"Dədə Qorqud" ("İrs") ansamblının
rəhbəri, Azərbay can Musiqi Mədəniy -
yəti Dövlət Muzeyinin Qədim Musiqi
Alətləri ansamblının solisti Nuriyyə
Hüseynova Musiqi Kollecinin tələ bə -
ləri üçün onlayn ustad dərsi keçib. Təd -
birdə çıxış edən Musiqi Kollecinin

direktoru Məhəbbət Babayeva qeyd
edib ki, Naxçıvanda muğam sə nə  tinin
öyrənilməsi, təbliği və tədrisi sahəsində
mühüm işlər həyata keçirilir. Naxçıvan
Musiqi Kollecində, musiqi məktəb -
lərində muğam dərsləri tədris olunur,
gənc muğam ifaçıları yetişdirilir.

Nuriyyə Hüseynova tələbələrə
muğam sənətinin sirlərindən danışaraq
xalqımız tərəfindən milli özünü dər kin
ən mühüm mədəni dəyər lə rin dən biri
kimi qəbul edilən qədim mu ğam
sənətinin ölkəmizdə və Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında layiqin cə qorunub
təbliğ olunma sından bəhs edib. Çünki
muğam yalnız dünənin və bu günün
deyil, həm də gələcəyin musiqisidir.

Tələ bələr “Şur” muğamından
“Mayə”, “Bayatı -şiraz” muğamından
“Bayatı- isfəhan”, “Rast” muğamın -
dan “Bərdaşt maya” şöbələrini və
Mirzə Hüseyn segahından bir hissə
oxuyublar. Sonra tələbələrin sualları
cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, tədbirdə xanən -
də lik sənətinin inkişafında çox böyük
xidmətlər göstərən onlarla muğam
və dəstgahların canlı ifaçısı olan Azər -
bay  can Respublikasının Əməkdar ar -
tis ti, muxtar respublikada xanəndəlik
sin finin ilk məzunu Qurban Qasımov
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar aristi Hünər Əliyev də iştirak
ediblər.  

Məlumat üçün onu da bildirək
ki, Nuriyyə Hüseynova 1969-cu ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordu -
bad rayonunun Dırnıs kəndində ana-
dan olub. Beynəlxalq müsabiqə lər  də
və konsertlərdə uğurla çıxış edən
Nuriy yə Hüseynova 1987-ci ildə Bül-
bül adına orta ixtisas musiqi məktəbini
bitirdikdən sonra Azərbay can Dövlət
Konservatoriyasını (Bakı Musiqi Aka-
demiyası)  muğam ixtisası üzrə təhsil
alıb və eyni zamanda müəllim kimi də
fəaliyyətə başlayıb. 2000-ci ildən bu
günə kimi Azərbay can Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Univer si te -
ti nin müəllimi kimi fəaliy yət göstərən
Nu riyyə Hüseyno vanın hə yat və ya-
radıcılığından bəhs edən Rasim
Gəncəlinin "Qəlbi asiman kimi" və
Teymur Bünyadovun "Sən olmasay-
dın" adlı kitabları çapdan çıxıb.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin müdiri

azərbaycan respUblİkasının 
əMəkdar artİstİ

nUrİyyə hüseynova onlayn 
Ustad dərsİ keçİb

İ
ncəsənət fakültəsinin müəllim və
tələbələrinin iştirak etdiyi tədbiri
giriş sözü ilə açan universitetin

Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorek-
toru Rafiq Rəhimov qonağı salam-
layaraq ali təhsil ocağında respublika -
nın tanınmış sənət adamları ilə ustad
dərslərin keçirilməsinin ənənə halı al-
dığını qeyd edib. İncəsənət fa kül -
təsinin fəaliyyəti haqqında məlumat
verən prorektor hər kəsə uğurlar
arzu edib. 

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının professoru,
Əməkdar İncəsənət xadimi, musiqi -
şü nas Həcər Babayeva görüşdən
məmnunluğunu ifadə edərək gör kəm -
li alman bəstəkarı, dirijor, teatr xa-
dimi, publisist, musiqi nəzəriyyəçisi,
esseist Rixard Vaqnerin yazdığı
memuarlar əsasında topladığı məlu -
mat ları müəllim və tələbələrin
nəzərinə çatdırıb. Həcər Babayeva
bəstəkarın şəxsi keyfiyyətləri, yara-
dıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri
haqqında auditoriyaya geniş və
maraqlı məlumat verib. Qeyd olunub

ki, tarixdə ən çox öyrənilən şəxsiy -
yət lər siyahısına daxil edilən məşhur
bəstəkar musiqi sahəsində bir çox
nailiyyətlərin, son dərəcə xromatik və
sürətlə dəyişən tonal mərkəzlərdən
istifadəsi ilə Avropa klassik musiqi-
sinin inkişafına böyük təsir göstərib.
Bəstəkarın reformaları, xüsusilə də

onun həyatı haqqında professorun
tələbələr üçün yeni olan araşdırmaları
və təqdim etdiyi faktlar böyük
marağa səbəb olub. 

Sonra Rixard Vaqnerin “Tan-
qeyzer” operasından məşhur uvertüra
dinlənilib.

Görüş zamanı tələbələri ma-
raqlandıran müxtəlif səpkili suallar
ətraflı şəkildə cavablandırılıb.

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

bakı MUsİQİ akadeMİyasının proFessorU, 
əMəkdar İncəsənət xadİMİ, MUsİQİŞünas 

həcər babayeva Ustad dərsİ keçİb

N
axçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar
Təşkilatının sədri, Əmək dar incəsənət xadimi,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi Yaşar

Xəlilov Musiqi Kollecinin müəllim və tələbə lərinə “Orta
əsr polifoniyası” və  “Fuqa janrı“ mövzusunda ustad dərsi
keçib. Orta əsr polifoniyasının inkişaf tarixindən danışan
bəstəkar musiqidə polifoniyanın vacibliyini qeyd edib. Bil-
dirilib ki, polifoniya çoxsəslilik deməkdir. Vurğulanıb ki,
polifonik musiqi janrlarından olan fuqa latın sözü olub,
“qaçış”, “yüyürmək” deməkdir. Xüsusi ciddi qanunlar
əsasında yaradılmış, çoxsəsli polifonik əsər olan fuqa bir
musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə
təkra rından ibarət formasıdır. Diqqətə çatdırılıb ki, bu janrı
yüksəklərə qaldıran İ.S.Bax olub. Azərbaycan bəstəkarı
Qara Qarayevin bu janra müraciət etdiyini qeyd edən Yaşar
Xəlilov  bildirib ki, fuqa sərbəst janr olmaqla bərabər, həm
də simfoniya, kantata, oratoriya, rekviyem və.s janrlı

əsərlərin tərkib hissəsi ola bilər. Bəstəkar musiqi nömrələri
üzərində izahlar edib. Sonda müəllim və tələbələrin su-
alları cavablandırılıb. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə

əlaqələr bölməsinin müdiri

naxçıvan MUxtar respUblİkası bəstəkarlar 
təŞkİlatının sədrİ yaŞar xəlİlov Ustad dərsİ keçİb

Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə Teatr
Studiyasının təşkilatçılığı ilə İncəsənət fakül -
 təsində Əbdürrəhim bəy Haq ver  di yevin eyni adlı

əsəri əsasında “Kim dir müqəssir?!” tamaşası səhnələş -
dirilib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Universiteti “Teatr və
mədəniyyətşu nas lıq” kafedrasının “Aktyorluq” ixti sa -
sı üzrə lV kurs tələbələrinin iştirakı ilə baş tutub.

Tamaşanın quruluşcu rejisso ru, Azərbaycan Res-

publikasının əmək  dar artisti Tofiq Seyidov, elmi
məsləhətçisi Azərbaycan Respubli ka sının əməkdar
mədəniyyət işçisi Gülxarə Əhmədova, musiqi tərti bat -
çısı isə Naxçıvan Muxtar Respub li ka sının əməkdar
artisti Azər Cəfərlidir.

Tamaşanın elmi məsləhətçisi Gülxarə Əhmədova
tamaşanın müasir dövrdə aktuallığını qeyd edib. Bil-
dirilib ki, tamaşada kiçik bir ailənin timsalında böyük
bəşəri problemlər, insanın təkamül yolu, qadın-kişi
münasibətlərindəki anlaşılmazlıqların doğurduğu
faciələr əks olunur.

Tamaşa haqda öz xoş təəs sü rat larını bildirən ali
təhsil ocağının rektoru Elbrus İsayev tələbələrin akt-
yorluq bacarığını yüksək qiymətlən dirib. Qeyd edilib
ki, bu cür tamaşa la rın səhnələşdirilməsi “Aktyorluq”
ixtisası tələbələrinin nəzəri biliklə rinin təcrübədə
möhkəmlənməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Rektor gələcəyin aktyorlarına uğurlar arzulayıb. 
Qeyd edək ki, yumor doğuran bəzi səhnələr ta-

maşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. 
əli yarıyev, nəzrin ələsəgərova

Jurnalistika ixtisası üzrə I kurs tələbələri

əbdürrəhİM bəy haQverdİyevİn eynİadlı əsərİ əsasında 
“kİMdİr MüQəssİr?!” taMaŞası səhnələŞdİrİlİb
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Naxçıvan Dövlət Universiteti
Tibb fakültəsində professor
Nazim Pənahov, Hənifə Mu-

sayeva, dosent Rauf Cəfərovun
“Prosthodontics” dərslik və dosent
Elnur İmanov və dosent Rauf Cə fər -
ovun “Stomatoloji xəstəliklərin pro-
filaktikasının əsas ları” dərs vəsaitinin
təqdimatı keçirilib. Bu münasibətlə
keçirilən tədbiri giriş sözü ilə uni-

versitetin rektoru Elbrus İsayev
açaraq ali təhsil ocağında pro fessor-
müəllim heyə tinin kitab təqdimat la -
rının keçirilmə sinin artıq ənənə halı
aldığını qeyd edib. Bildirilib ki, bu
gün oxuculara təqdim edilən kitablar
tibbdə stoma tologiya ixtisası sahəsin -
də olan boşluğu aradan qaldıracaq.
Rektor hər iki universitetin gənc
həkim-stomatoloqları, rezident və
tələbələrinin faydalana biləcəyi ki-
tabların müasir tədrisin tələblərinə
uyğun, nəfis şəkildə tərti ba tına görə
müəllifləri təbrik edib, onlara yeni
elmi uğurlar arzulayıb.

Azərbaycan Tibb Universiteti -
nin “Ortopedik stomatologiya” ka -
fed rasının müdiri, tibb elmləri dokto -
ru, professor, Əməkdar həkim, Azər -
bay can Respublikası Səhiyyə Nazir -
li yinin Baş stomatoloqu Nazim
Pənahov qeyd edib ki, 21 fəsildən
iba rət “Ortopedik stomatologiya:
Diş lərin morfologiyası və oyma tex -
ni kası” dərsliyi 7 kitab halında rus və
ingilis dili olmaqla 2 dildə nəşr olu-
nub. Bildirilib ki, dərslik fərqli tərzdə
tərtib edilərək 728 rəsm və şəkillərlə
müşayiət edilən informativlik üslu-
bunda yazılıb. Professor kitabdakı
fəsillər haqqında detalları slayd
vasitəsilə təqdim edib.

Tədbirə onlayn qoşulan Azər -
bay can Tibb Universitetinin “Uşaq
stomatologiyası” kafedrasının dosen -
ti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru “Stoma -
to loji xəstəliklərin profilak tikasının
əsasları” dərs vəsaitinin həmmüəllifi

Elnur İmanov stomatologiyanın  ge-
niş yayılan xəstəliklə rindən danışa-
raq  kitabda bu sahənin ən aktual
məsələlərinin yer aldığını diqqətə çat-
dırıb. Qeyd edilib ki, 8 fəsildən
ibarət olan dərs vəsaitində stomatoloji
xəstəliklərin müasir müalicə və pro-
filaktikası, hamilə qadınlar, uşaqlar
və yeniyetmələrdə və yaşlılar ara-
sında profilaktik tədbirlərin keçirilmə

xüsusiyyətləri, stomatoloji müayinə -
lər də istifadə olunan üsullar, ağızın
gigiyenası və bir çox mövzulara
ətraflı izah verilib.

Naxçıvan Dövlət Universiteti
“Stomatologiya” kafedrasının müəl -
li mi Zaur Hüseynov və həmin kafed -

ra nın “Ortopedik stomatolo giya”
üz rə həkim-rezidenti Mehdi Qasımov
çıxış edərək bildiriblər ki, kitablarda
stomatoloji xəstəliklərin profilakti-
kasına aid müasir üsul və vəsaitlər
haqqında geniş məlumatlar, dişlərin
inkişafı, diş və parodontun quruluşu,
dişlərin çıxması, diş formulları təfər -
rüatı ilə öz əksini tapıb. 

Sonra təqdimatı keçirilən
kitab ların həmmüəllifi, Naxçıvan
Döv lət Universitetinin “Stomatologi -
ya” kafedrasının müdiri, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Rauf Cəfərov dərs lik -
lə rin rus və ingilis dilində hazırlanma -
sının hər iki universitetdə təhsil alan
əcnəbi tələbələr üçün müstəsna əhə -
miy yətə malik olduğunu diqqətə
çat dıraraq kitabın nəşr olunmasında
göstərilən diqqət və qayğıya görə
min nətdarlıq edib.

Sonda müəlliflər oxuculara
kitabları hədiyyə ediblər.

Qeyd edək ki, professor Nazim
Pənahov universitetə səfəri çərçi -
vəsində Tibb fakültəsinin “Stomato lo -
 giya” ixtisasında təhsil alan tələ bə lərə
“Stomatologiyanının müasir problem -
ləri” mövzusunda ustad dərsi keçib.

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

stoMatoloQlar üçün QİyMətlİ
kİtabların təQdİMatı 

Bu münasibətlə keçirilən tədbir -
də giriş sözü ilə çıxış edən

universitetin rektoru Elbrus İsayev
ölkə üzrə əcnəbi tələbələrin sayına
görə öncüllüyünü qoruyan ali təhsil
ocağında xarici tələbələr üçün
yaradılan şəraitdən danışıb. Qeyd edi-
lib ki, muxtar respublikada tolerant
mühitin formalaşması, xarici vətən -
daş lara xüsusi diqqətlə yanaşmanın,

multi kul tural dəyərlərin təbliğ olun -
ma sı nəticəsində əcnəbi tələbələrin
sayı hər il artır. Rektor bildirib ki,
Naxçıvan Dövlət Universiteti “Azər -
bay can dili və ədəbiyyatı” kafed ra -
sı nın müəllimi Nicat Yaqubov və “İn-
gilis dili və tərcümə” kafedrasının
disser  tantı Rəcəb Cəfərlinin müəl lif -
li yi ilə ilk dəfə olaraq əcnəbi tələbə -
lə rin Azərbaycan dilini müasir tələb -
lə rə uyğun şəkildə öyrənilməsi məq -
sədi ilə dərslik hazırlanıb. Diqqətə
çatdırılıb ki, təqdim edilən dərs
vəsaiti doğma dilimizin əcnəbilərə
öyrə dil məsi işinə xidmət edən ilk və
müasir dərs kitabıdır. 

Xarici tələbələrlə iş üzrə de -
kan lığın müəllimi, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İs-
mayıl çıxışında bildirib ki, “Salam”,
“Harada?”, “Nə edirsən?”, “Mənim
həyatım”, “Zaman, ətraf mühit və
biz” olmaqla 5 bölmə və 29 yarım-
başlıqdan ibarət olan kitabda hər
bir bölmə öz növbəsində 30-a yaxın
dərsi ehtiva edir. Dərslərdə oxu,
şifahi nitq və qrammatika olmaqla
hissələrin hər birində mövzuya aid
tapşırıqlar verilib. Kitabda doğma di-
limizin qrammatikası ilə bağlı çalış-

malar da verilib. 
Xarici tələblərlə iş üzrə de kan -

lığın müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Elxan Yurdoğlu vur-
ğulayıb ki, kitabla ilk tanışlıq zamanı
diqqəti cəlb edən məqam onun incə
zövqlə tələbələrin göz yaddaşına
xitab edəcək şəkildə hazırlanmasıdır.
Qeyd edilib ki, dərslikdə  Azərbaycan
dilinin öyrənilməsində nəzəri və
praktik məsələlər qarşılıqlı şəkildə
sistemləşdirilib, əyani vəsaitlərdən
geniş şəkildə istifadə olunub. 

Hazırlıq kursunun tələbəsi Ba-
tuhan Gökhasan xarici tələbələr üçün
universitetdə yaradılan şəraitə görə
əncəbi tələbələr adından
minnətdarlığını bildirib.

Sonda “Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı” kafedrasının müəllimi,
müəllif Nicat Yaqubov dərsliyin nəşr
olunmasında göstərilən diqqət və
qayğıya xüsusi minnətdarlığını ifadə
edib və diqqətə çatdırılıb ki, gələcək -
də dərsliyin A, B, C səviyyələri üzrə
hazırlanması nəzərdə tutulur. Sonda
tələbələrə kitablar hədiyyə olunub.

Fəxriyyə səyyadova
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsinin əməkdaşı

“əcnəbİ tələbələr üçün azərbaycan dİlİ 
dərslİyİ”nİn təQdİMat MərasİMİ keçİrİlİb

Universitetin “İncəsənət” fakül -
təsinin sərgi salonunda öz
dizaynı ilə fərqlənən “Təsviri

incəsənət” kafedrasının baş müəllimi
Siddiqə Hacıyevanın müəllifi olduğu
“Naxçıvan xalçaları və tikmələri”
adlı dərs vəsaiti və “Naxçıvan xalça -
çı lıq məktəbi” fənn proqramının
təqdimatı keçirilib. Təqdimatda milli-
mənəvi dəyərləri əks etdirən, eləcə də
Naxçıvanın xovlu, xovsuz xalça nü -
mu nələrindən kilim, cecim və. s de-
talların köməyilə kompozisiya quru-
lub. Kompozi siya nın mərkəzində mil-
li geyimli tələbə qızlar qədim xal ça -
çı lıq və bəddi tikmə nümunələrini
ictimaiyyətə təqdim ediblər. Tədbiri gi-
riş sözü ilə açan ali təhsil ocağının rek-
toru Elbrus İsayev dərs vəsaitini
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
xalça sənətinin qorun masına və inki-
şaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci
illər üçün Dövlət Proqra mı”nın təsdiq
edilməsi haqqında  Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbovun 2018-ci il 9 aprel
tarix li Sərəncamına mühüm töhfə
ola  raq dəyərləndirib.  Bildirilib ki, təq -
dim edilən dərs vəsaiti muxtar res-
publikada xalçaçılığın inkişafı, tətbiqi
istiqamətində görülən işlərin əməli
nəticəsidir. Universitetdə də bu isti qa -

mət də görülən işləri diq qətə çəkən rek-
tor vurğulayıb ki, ali təhsil ocağında
iki xalçaçılıq kabinəsi yaradılıb ki, on-
lardan biri “Pedaqoji” digəri isə “İncə -
sə nət” fakültəsində yerləşir. Bildirilib
ki, artıq xalçaçılıq sahəsində toxunma
əl işləri hazırlanır, sərgilərdə nümayiş

etdirilir və satışa çıxarılır. Rektor
kitabın nəinki tələ bələr, hətta bu işlə
həvəskar məşğul olanlar üçün də fay-
dalı olacağını bildirib. Elbrus İsayev
müəllifi təbrik edərək ona yaradıcılıq

uğurları arzulayıb.
Universitetin “Təsviri incə sə -

nət” kafedrasının professoru, Xalq rəs -
sa mı Hüseynqulu Əliyev qədim tarixə
malik xalçaçılıq sənətindən danışıb.
Bildirilib ki, təqdim olunan dərs və -
saitində xalça sənətinin inkişafı haqda
məlumat verilib, bədii tikmələr, onun
növləri kompleks şəkildə nəzər dən ke -
çi rilib. Eləcə də Naxçıvan xalçalarının
təsnifatına uyğun olaraq, xovlu, xov-
suz xalçalar, onların sənət kar lıq xüsu -
siy yətəri və xalçalarda iş lə nən orna -
ment lərin mənası şərh edilib.  

Naxçıvan Dövlət Xalça Muze -
yi  nin direktoru, Naxçıvan Rəssamlar
Birliyinin üzvü Ülviyyə Bağırova
bildirib ki, nadir sənət nümunələrindən
olan xalça sənətinin YUNESKO-
nun Qeyri Maddi Mədəni İrs siyahı-
sına daxil edilməsi bu sənət növünün
dünyada bir daha tanıdılmasına təkan
verir. Vurğulanıb ki, bu sahəyə hər
zaman dövlət tərəfindən qayğı ilə
yanaşılıb. Muxtar respublika rəhbə -
rinin təşəbbüsü ilə xalçaların reyestri
sisteminə Naxçıvanda  olan 635 ədəd
əl ilə toxunmuş xalça daxil edilib. 

Naxçıvan Dövlət Tarix Muze-
yinin direktoru, Azərbaycan Rəssamlar
Birliyinin üzvü Fizzə Quliyeva qeyd
edib ki, dərslik mövcud proqram
əsasın da yazılıb, bakalavr, magistr
pilləsi üçün nəzərdə tutulub. Xalça çı -
lığın tədrisi və tətbiqi baxımından dərs -
li yi yüksək qiymətləndirən Fizzə
Quliyeva müəllifi uğurlu iş üçün təb -
rik edib, elmi- pedaqoji fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.

Sonra tədbir iştirakçıları xoş
arzu və istəklərini müəllifə ünvanlayıb.
Müəllif göstərilən qayğıya görə öz
minnət darlığını bildirib. 

Sonda milli üslubda tərtib olu -
nan təqdimat zalında tələbələrin mi-
niatür kompozisiyalı, milli-tikmə sə -
nə ti nümunələrindən ibarət 30-dan
artıq əl işi sərgilənib. 

etibar dərbəndəliyev
Jurnalistika ixtisası

üzrə IV kurs tələbəsi

Naxçıvan Dövlət Univer si te -
tin də  “Çağırışaqədərki hazırlıq
və mülki  müdafiə" kafedra-

sının dosenti Oktay Rzayevin  "Föv -
qə ladə hallarda mülki müdafiə" adlı
dərs vəsaitinin təqdimatı keçirilib.

Universitetin  Pedoqoji fakül -
tə   sində keçirilən tədbiri giriş sözüylə
açan  fakültənin dekani, pedaqogika
üz rə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli Əli -
yev kitabın bu ixtisas üzrə təhsil alan
tələbələr üçün mühüm vəsait olduğunu
diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, kitab -
da hər bir vətəndaşın mülki  müda fiə -
sini təşkil edə biləcəyi məlumatlar,
həmçinin bu sahənin yaranma tarixi,
rolu  və vəzifələri, əhalinin mühafizəsi,
zədələnmə ocağında xilasetmə  işlərin
aparılması, fövqəladə hadisələr zamanı
idarəetmənin təşkili kimi mövzular öz
əksini tapıb. 

Elmi Kitabxananın müdiri Fariz
Əhmədov  ali təhsil ocağının profes sor -
müəllim heyətinin mütəmadi olaraq

nəşr edilən kitablarının kitabxanada
saxlanması və işlənməsi ilə bağlı tədbir
iştirakçılarını məlumat landırıb. 

Pedaqoji fakültənin dekan müa-
vini, pedaqogika üzrə fəlsəfə dokto-

ru, dosent Taleh Xəlilov vurğulayıb ki,
dərs vəsaitində fövqəladə halların
qarşısının alınması və belə hallarda
fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət
Sistemi Fövqəladə hallar komissiya-
larının yaranması, müasir kütləvi qır-
ğın silahı və onların zədələyici amilləri
əsas yer alıb. Dərs vəsaitinin mahiyyəti
haq qın da məlumat verən "Çağırışa qə -
dər ki hazırlıq və Mülki Müdafiə"
kafed ra sının müəllimi Pərviz Allah-
verdiyev bildirib ki, mülki müdafiənin
dinc yaxud müharibə dövründə
əhalinin və ərazinin təhlükəsizliyinin
təmin edil mə sində rolu, sənaye, kənd
təsər rü fatı obyektlərinin müdafiəsinin
qorun ma sının təşkili, zədələnmə ocaq-
larında xilasetmə işlərinin aparılma-
sı kimi mövzular kitabda əksini tapıb.

Sonda müəllif göstərilən diqqət
və qayğıya görə minnətdarlıq edib.

nazlı hümmətova
Jurnalistika ixtisası
üzrə I kurs tələbəsi

“naxçıvan xalçaları və tİkMələrİ” adlı dərs
vəsaİtİ və Fənn proQraMının təQdİMatı 

“FövQəladə hallarda Mülkİ MüdaFİə” adlı
dərs vəsaİtİnİn təQdİMatı keçİrİlİb

Universitetin Elmi Kitabxana-
sında baş tutan tədbiri giriş
sözü ilə açan universitetin

elmi katibi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Məftun İsmayılov
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Elsevər Əsədov, biologiya üzrə fəl -
sə fə doktoru  Mürsəl Seyidov və arı-
çı Etibar Məmmədovun həmmüəl lif
olduqları kitabın elmi və təcrübi
əhə miyyətini xüsusilə qeyd edib.
Vurğulanıb ki,  bu gün tibb elmi inki -
şaf  etsə də xalq təbabəti mənbələrinə
hər zaman ehtiyacımız vardır. Bu
istiqamətdə kitabın mahiyyətini yük -
sək qiymətləndirən Məftun İsmayılov
həmmüəllifləri təbrik edib, gələcək
elmi-pedoqoji fəaliyyət lə rin də uğur-
lar arzulayıb. 

“Ümumi təbabət və klinik
fənlər” kafedrasının professoru, tibb
elmləri doktoru İsa Abdullayev elmi
redaktoru olduğu kitab haqqında
məlumat verib. Bildirilib ki, mono -
qra fiyada müəlliflər mövcud dərman
preparatları ilə təbii müalicə vasitələri
arasında müqayisəli təhlil aparıb və
dəyərli arı məhsulu olan vərəmumun
müalicəvi xüsusiyyət lə rinə geniş nə -
zər salıblar.  Monoqrafiyanın əsas his -
səsi isə xalq təbabətinə əsaslanan arı
vərəmumu tərkibli müalicəvi resept -
lərə həsr olunub. 

“Əczaçılıq və biokimya”
kafed  rasının müəllimi Solmaz Nov -
ru zova vurğulayıb ki, vərəmumun
emalı, müalicəvi xüsusiyyətləri, pro -
fi laktika məqsədi ilə hazırlanan
resept lər geniş şəkildə kitabda yer
alıb. Məlumat verilib ki, vərəmum
əsasən bitki qaynaqlı olub, arıların
ağız suyu fermentlərinin təsiri ilə for-
malaşan, tarixən Şərq təbabətində bir

çox xəstəliklərin müalicəsində istifa -
də edilən komponentlərdən biridir.
Bu istiqamətdə bir çox müalicə üsul-
ları kitabda öz yerini alıb. Qeyd
edilib ki, monoqrafiyanın ərsəyə

gəlməsin də bir çox dünya
müəlliflərinin kitablarından istifadə
olunub.  

“Farmakoqnoziya” ixtisası
üzrə II kurs magistr Zülfiyyə Seyid -
zadə kitabın həkimlər, tibb işçiləri,
rezident və tibb tələbələri,  arıçılar,
bioloq lar, həmçinin sağlam həyat
tərzi keçirən insanlar üçün də faydalı
bir vəsait olduğunu diqqətə çatdırıb.

etibar dərbəndəliyev,
gülnar həsənova 

Jurnalistika ixtisası 
üzrə IV kurs tələbələri

“vərəMUM (propolİs) təbİİ ŞəFa Qaynağı”
adlı kİtabın təQdİMatı keçİrİlİb
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Naxçıvan Dövlət Universiteti
“Pedaqogika və psixologiya
“ kafedrasının dosenti, pe-

daqogika üzrə fəlsəfə doktoru Taleh
Xəlilovun “Muxtariyyət dövründə
Naxçıvanda təhsilin inkişafı” adlı
elmi məqaləsi Uşinski adına Cənubi
Ukrayna Milli Pedaqoji Universi -
tetində nəşr olunan “Elm və təhsil”
(“Science and Education”) adlı
yüksək impakt faktorlu jurnalda çap
olunub.

Məqalədə muxtariyyət dövrün -
də Naxçıvanda ali və orta ixtisas təh -
 si li müəssisələrinin, ümumtəhsil mək -
təb  lərinin və məktəbdənkənar təhsil
mü əs sisələrinin tarixi araş dı rı lıb, illər
üzrə müqayisəli təhlillər aparılıb.

N
axçıvan Dövlət Universiteti
“Beynəlxalq münasibətlər”
kafedrasının müdiri, tarix

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şamxal
Məmmədovun “I Dünya müharibəsi
ərəfəsində və müharibə illərində
Rusiyanın Cənubi Qafqaz və Yaxın
Şərq siyasətində erməni amili” adlı
elmi məqaləsi Ruminiyada Scopus
indeks bazasına malik “Transylvanian
Review” adlı jurnalda dərc olunub. 

Məqalədə I Dünya müharbəsi
illə rində Rusiyanın Cənubi Qafqaz və
Yaxın Şərq siyasətində erməni ami -
lindən türklərə qarşı necə istifadə
etdiyi və regionda onlara verilən

dəstəkdən bəhs edilir. Məqalədə
Rusiyanın dəstəklədiyi ermənilərin
osmanlı torpaqları və Cənubi Qafqaz
regionunda “Böyük Ermənistan”
xəyallarını necə həyata keçirmək
istədiyi haqda ətraflı məlumat veri-
lir.   

Rusiyada çarizmin devrilməsi
nəticəsində onun müharibədən çıx-
ması, rus qoşunları ilə birlikdə
ermənilərin də işğal etdikləri türk tor-
paqlarını tərk etməsi, ermənilərin
Cənubi Qafqaz və Türkiyə əraziləri
hesabına “Böyük Ermənistan qurmaq
planlarını növbəti dəfə alt-üst etməsi
məqalədə müəllifin gəldiyi nəticədir.

Naxçıvan Dövlət Universi te ti -
nin “Azərbaycan tarixi” ka -
fed  rasının müdiri, AMEA-

nın müxbir üzvü, professor Zəhmət
Şahverdiyev və həmin kafedranın
müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Qadir Əkbə rovun həmmüəllif oldu -
ğu elmi məqalə “Virtus” beynəlxalq
elmi jurnalda nəşr olunub. “1995-
2003-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ictimai həyatında
milli-mənəvi dəyərlər”  mövzusun-
da ya zılan məqalədə Naxçıvanda
milli dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsi,
elm və mədəniyyət məsələləri, tari-
xi yaddaşın daha da möhkəmlən -
dirilməsi yolunda 1995-2003-cü
illərdə də atılan mühüm addımlar öz
əksini tapıb. Həmçinin, məqalədə
müəlliflər Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbovun muxtar respublikada ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi kur-

sunu uğurla davam etdirməsi, milli
məsələlərlə bağlı gördüyü işlər barədə
ətraflı məlumat veriblər.  

Naxçıvan Dövlət Universiteti
“İnformatika” kafedrasının
dosenti, riyaziyyat üzrə fəl sə -

fə doktoru Vüqar Salmanovun “İnfor -
ma siyanın etibarlılığının artırılması
üsulları” mövzusunda elmi məqaləsi
Moskva şəhərində nəşr olunan
“Xronos: Təbiət və Texniki Elmlər”
jurnalında dərc edilib. 

Məqalədə qeyd edilir ki, in-
formasiyanın etibarlılığı informasi-
yanın real həyat obyektlərini lazımi
dəqiqliklə əks etdirmə xüsusiyyətidir.
Belə ki, sınaq avtomatlaşdırma
sistemlərinin müasir şəbəkə arxi-
tekturalarında informasiyanın eti-
barlılığının artırılması sahəsində əsas
problem “real” zaman sistemləri
üçün etibarlılığın artırılması
probleminin həllinə yönəlmiş me-
todların yaradılmasıdır. Məqalədə
təsadüfi ədədlər generatorunun isti -
fa dəsi əsasında şərtsiz dayanıqlı kod-
laşdırma üsulları qurmaq üçün

istifadə olunan əsas yanaşmalar
tədqiq olunur.  Həmçinin, müəllif
göstərilən xüsusiyyətləri özündə əks
etdirən generator qurmaq üsulu təklif
edir.

N
axçıvan Dövlət  Universi-
teti “Baytarlıq təbabəti” ka -
fed ra s ının professoru, biolo -

gi ya üzrə elmlər doktoru Etibar
Məm məd ovun “Naxçıvan Muxtar
Respub li  ka sı şəraitində camışlarda
anop lo sefal yat törədici lərinin yayıl-
ması” (Spread of anoplocephales
pathogens in buffaloes in the condi-
tions of Nakhchivan Autonomous
Republic) adlı elmi məqaləsi
“Beynəlxalq  Entomo loji tədqiqatlar”
(International Journal of Entomology
Research) adlı elmi jurnalda dərc
olunub. Müəllif məqalədə muxtar

respubli ka nın müxtəlif ərazilərində
camışlarda intensiv müşahidə edilən-
bağırsaq se to d  larının yayılma
xüsusiy yət lərinin, invaziyanın möv-
sümi dinamikasının araşdırılmasına
dair maraqlı elmi tədqiqatlar aparıb.
Araşdırılan elmi nəticələr məqalədə
ümumiləşdirilib. 

Qeyd edək ki, Beynəlxalq
Entomoloji tədqiqatlar adlı jurnal
Web of science indeks bazasına
malik, yüksək impaktfaktoru ilə
seçilən və biologiya elmləri sahəsində
dünyada  daha çox istinad olunan
dərgilərdən biridir.  

Naxçıvan Dövlət Universiteti
İncəsənət fakültəsi, Təsviri
incəsənət kafedrasının müəl -

li mi Səyyarə Sadıxovanın elmi mə -
qa ləsi Rusiyanın Penza şəhərində
“Avropa Elmi Konfransı” (“Euro-
pean Scientific Conference”) adlı
jurnalda dərc olunub. “Naxçıvan
xal çalarında naxışların bədii xüsusiy -
yət ləri” adlı məqalədə Azərbaycan
xal ça məktəblərinin Naxçıvan qru -
pun  dan bəhs olunur.  Naxçıvan xal-
ça naxışları təsnif olunur və onların
izahı verilir. Xalça naxışlarının da
təhlil edildiyi məqalədə bu qrupa da-
xil olan xalçaların özünəməxsus
xüsu siy yətləri, rəng və kompozisiya
həllindən də danışılır. 

N
axçıvan Dövlət Universiteti
“Təbiətşünaslıq və kənd
təsər rüfatı” fakültəsi, “Bio-

logiya” kafedrasının dosenti,  biolo -
gi ya üzrə fəlsəfə doktoru Hilal
Qasım ovun “Azərbaycan florasında
yayılmış qırxbuğumki milər fəsiləsinə
aid yabanı tərəvəz bitkilərinin etno-
farmakoloji isti fadəsi” adlı məqaləsi
İtaliyada yüksək impaktfaktorlu
“Biomüxtəliflik jurnal”ında (“Bio-
diversity journal”) dərc olunub. 

Məqalədə Azərbaycan flora-
sında geniş yayılmış və xalq təba bə -
tində istifadə  olunan Polygonaceae

Juss fəsiləsinə aid bəzi yabanı tərəvəz
bitkilərinin etnofar ma ko loji və qida -
lanma əhəmiyyətindən bəhs edilib.
Aparılan tədqiqatda dərman kimi
istifadə olunan bitkilərin orqanları və
inkişaf mərhələləri aydınlaşdırılıb,
onların tərəvəz kimi əhəmiyyəti və
müalicəvi xüsusiyyətləri müəyyən
edilib. Bitkilərin bioekoloji xüsusiy -
yətləri və yayılma əraziləri aşkar
edilib, ehtiyatları qiymətləndirilib.
Qeyd edək ki, müəllif etnobotanik
tədqi qatları çöl etnoqrafiyası,
müşahidə, sorğu, anket, müsahibə və
s. üsullarla aparıb.

Naxçvan Dövlət Universiteti
“Fənlərin tədrisi metodikası
və texnologiya müəllimliyi”

kafedrasının dosenti, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Mehriban Əsədulla -
so yun (Quliyeva) elmi məqaləsi
Honq Konqda “Ədəbiyyatda axta-
rışlar” “Advances in literary study”
adlı jurnalda dərc olunub. Məqalədə
XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəlləri
Naxçıvan ədəbi mühiti nümayən də -
lə rinin publisistik üslubu araşdırılıb.
Müəl lif ədəbi dilin inkişafında müs -
təs na rolu olan ədiblərin mətbuatdakı
fəaliyyətlərini ardıcıl olaraq izləyib,
eyni zamanda Azərbaycan ədəbi di-
linin publisistik üslubuna xas dil
xüsusiyyətlərini tədqiq edib.

Məqalədə həmçinin, XIX əsrin
sonu XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan
ədəbi mühiti nümayəndələrinin pub-
lisistik irsi tədqiq olunmaqla yanaşı,
bu sahədə çalışan M.T.Sidqi,
Q.Şərifzadə, Ə.Qəmküsar, C.Məm -
məd quluzadə, M.S.Ordubadi, M.Şah-
taxtlı,  H.Cavid, E.Sultanov, Ə.Səbri
kimi ədəbi mühit nümayəndələrinin
məqalələrinin dil-üslub xüsusiyyətləri
də araşdırılıb. 

Məqalədə eyni zamanda XIX
əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində
milli mətbuatın ədəbi dilimizin in-
kişafındakı rolu göstərilməklə bəra -
bər, xalqın milli oyanışına, maarif lən -
mə sinə təsir edən mühüm amillərdən
bəhs edilib. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Elmi Kitabxanasında ke çi ri -
lən tədbiri giriş sözü ilə açan

ali təhsil ocağının Elm və inno va si -
ya lar bölməsinin müdiri Rza Məm -
mə dov universitetin professor-müəl -
lim heyətinin kitab təqdimat la rı  nın
keçirilməsinin ənənə halı aldı ğı  nı
diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, Tibb
fakültəsinin dekanı, biologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Elsevər
Əsədov, “Əczaçılıq və biokimya”
kafed rasının müdiri, biolo giya üzrə
fəlsəfə doktoru Mürsəl Seyidov, hə -
min kafedranın baş müəl limi  Əzizə
Hüseynovanın həmmüəl lifi olduqları

dərslik ali məktəblərdə “Əczaçılıq”
ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr və
mü əl limlər üçün nəzərdə tutulub,
ey ni zamanda botanika sa hə sində
əl də edilən son nailiyyətlərə əsasən
yazılıb.  

“Biologiya” kafedrasının do -
sen ti, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Hilal Qasımov bildirib ki, müasir
dövrdə əczaçılıq kimyası sənayesi tə -
rə findən müxtəlif dərman preparat-
larının istehsalında dərman bitkiləri
xüsusi yer tutur. Belə ki əczaçı bitki -
ləri tanımalı və xarakterizə etməyi ba -
car  malıdır ki, bu da başlıca olaraq bit-
ki morfologiyası sistematikası elmlə -

rinə yiyələnməkdən keçir. Bu baxım -
dan kitabı yüksək qiymətləndirən
Hilal Qasımov rus və türk ədəbiyyat -
la  rından da istifadə edilərək hazır la -
nan dəsrlik haqqında ətraflı məlumat
verib. Diqqətə çatdırılıb ki, kitabda
bitkilərlə ümumi tanışlıq, hüceyrə
nəzəriyyəsinin ümumi quruluşu, to -
xu malar, vegetativ və generativ or-
qanlar, bitkilərin çoxalması və inki-
şafı, hava və kök vasitəsilə qida -
lanması və bir çox məsələlər geniş
izah edilib.  

“Təməl tibb fənləri” kafedra-
sının müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru
İlhamə Mustafayeva qeyd edib ki,
botanika əczaçı kadrların yetişmə sin -
də xüsusi fənlərdən biri kimi əsas
bazanı təşkil edir. Vurğulanıb ki,
“Əczaçılıq” ixtisasında təhsil alan

tələ bələrin gələcəkdə farmakoloq
kimi fəaliyyət göstərməsi üçün bitki -
lərin təbii ehtiyatlarının müəyyənləş -
dirilməsi və  bitki ehtiyatlarını tədqiq
etməyi bacarmaları üçün təqdimatı
keçirilən dərslik müstəsna rol oynayır.  

“Əczaçılıq” ixtisası üzrə II
kurs tələbəsi Sahilə Yusifova müəl -
lim lərinin gərgin əməyi nəti cəsində
ərsəyə gələn kitabın tələ bələr üçün
əhəmiyyətindən danışıb və tələbələr
adından öz minnətdarlığını bildirib.

Sonra müəlliflər universitet
elmi mühitinə göstərilən diqqət və
qayğıya görə minnətdarlıq ediblər.  

Sonda müəlliflər tərəfindən
tələbələrə kitab hədiyyə olunub.

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə

əlaqələr bölməsinin müdiri

“əczaçılıQ botanİkası (üMUMİ 
hİssə)” dərslİyİnİn təQdİMatı 

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Xarici dillər fakültəsi  “İngilis
dili və metodika” kafedrasının

müdiri Cavid Babayevin elmi mə qa -
ləsi Rusiyanın Penza şəhərində “Av-
ropa Elmi Konfransı” (“European
Scientific Conference”) adlı jurnalda
dərc olunub. “Söz sırasına əsaslanan
stilistik cihazlar” adlı elmi məqalədə
söz sırası dəyişimi əsasında yaranan
üslub vasitələrindən bəhs olunub.
Burada inversiyaya əsasla nan üslub
vasitələri kimi anadiplozis, kiazmus,
antimetabol  bir-biri ilə müqayisə
edilib və onlar arasında fərqli cəhətlər
vurğulanıb. Məqalədə həmçinin,
qrammatik və üslubi inversiya
arasındakı fərqə də  aydınlıq gətirilib.

MüəllİMlərİn elMİ MəQalələrİ yüksək 
İMpakt-FaktorlU jUrnallarda dərc olUnUb
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N
axçıvan Dövlət Universi -
tetində “Bədən tərbiyəsi və id-
man kafedrasının dosenti,

peda qogika üzrə fəlsəfə doktoru
Məm məd əli Rəhimo vun 70 illik yubi -
le yinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

Tədbirdə universitetin rektoru
Elbrus İsayev çıxış edərək qeyd edib
ki, Məmmədəli Rəhimov universi -
tetdə idmanın inkişafı sahəsində
yüksək bacarığa və təşkilatçılığa
malikdir. Onun rəhbərliyi sayəsində
ali təhsil ocağında 12 idman növü
üzrə məşğələlər keçirilir, tələbələr
universiada, muxtar respublika çem-
pionatında uğurlar əldə edirlər. Məm -
mədəli müəllimin yüksək pedaqoji
bacarığını və elmi nailiyyət lərini də
qeyd edən rektor onun Basketbol Fe-
derasiyasının sədr müavini kimi
gördüyü işlərdən danışıb. Bildirilib
ki, muxtar respublikada cüdo və
badminton  idman növünün təmə lini
qoyan Məmmədli Rəhimovun məşq -
çiliyi altında tələbələr muxtar respub -
lika və Azərbaycanda keçirilən ya-
rışlarda uğurla çıxış etməklə bərabər
beynəlxalq turnirlərin də qalibi və
mükafatçısı olub. Rektor yubiliyarı
təbrik edib, ona hər zaman belə
sağlam və gümrah qalmağı arzu
edərək universitetin fəxri fərmanını
və gül dəstəsini təqdim edib. 

Fakültənin dekanı, pedaqogika
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli

Əliyev yubiliyar haqda məlumat
verərək qeyd edib ki, Məmmədəli
Rəhimov Babək royonunun Qaraqala
kəndində anadan olub. 1971-1975-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi İnstitunda (Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman-
kademiyası) təhsil alıb. 1975-1979-
cu illərdə Babək rayonunun Xalxal,

Məzrə, Zeynəddin kəndlərində Bədən
tərbiyəsi müəllimi və “Dinamo”
cəmiy yətində cüdo məşqçisi kimi
çalışan Məmmədəli müəllim 1979-

cu ildən Naxçıvan Dövlət Universi -
te tində müəllim, baş müəllim kimi
fəaliyyətə başlayıb. 2014-cü ildən İd-
man klubunun sədri vəzifəsində
çalışan Məmmədəli Rəhimov ali
təhsil ocağının idman həyatında bir
çox uğurlara nail olub. 2013-cü ildə
“Fiziki kamilliyin pedaqoji əsasları”
mövzusunda dissertasiya müdafiə
edib və 2016-cı ildə dosent elmi
vəzifəsinə layiq görülüb. 

Bədən tərbiyəsi və idman ka-
fedrasının müdiri Əvəz Tağıyev
Məmmədli müəllimin qazandığı elmi

uğurları qeyd edib. Bildirilib ki,
tələbələrə idmanın bütün növlərini
sevdirən Məmmədəli Rəhimov həm
də tələbələrin sevimli müəllimidir. 

Kafedranın dosenti Həsən
Babayev və digər müəllimlər yubili -
yar haqda ürək sözlərini ifadə edib,
xatirələrini bölüşüblər.

Yubiliyar ona göstərilən xüsusi

diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq
edib.  Diqqətə çatdırılıb ki, sağlam -
lığın təməli müntəzəm idmanla
məşğul olmaqdan keçir. 

Qeyd edək ki, Məmmədəli
Rəhimov 2007-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Təhsl Nazirliyi tərə fin -
dən “qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı”
və 2017-ci ildə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Sərən ca mı ilə
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib. O,
40-dan çox elmi məqalənin və 5 dəs
vəsaitinin müəllifidir. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə

əlaqələr bölməsinin müdiri

İdMançı kadrların yetİŞMəsİndə MühüM
xİdMətlər göstərMİŞ MəMMədəlİ rəhİMovUn

70 İllİk yUbİleyİ Qeyd edİlİb

Naxçıvan Dövlət Universi te -
tində "Ümumi və nəzəri fizi-
ka" kafedrasının müəllimi,

fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Nailə Qardaşbəyovanın 60 illik yubi -
le yi qeyd edilib.

Yubileyi giriş sözü ilə açan
uni ver sitetin Tədris və tərbiyə işləri
üzrə  prorektoru Rafiq Rəhimov Nailə
Qardaşbəyovanın elmi-pedaqoji
fəaliy yətini yüksək qiymətləndirib.
Yubilyarı təbrik edən prorektor ona
elmi-pedaqoji fəaliyyətində uğurlar
arzu edərək universitetin fəxri fərma -
nını və gül dəstəsini ona təqdim edib.

Fizika-riyaziyyat fakültəsinin
dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə dok-
toru, dosent Orxan Cəfərov yubliyar
haqda məlumat verərək qeyd edib ki,
1961-ci ildə Naxçıvan şəhərində ana-
dan olan Nailə Qardaşbəyova orta
məktəbi 1978-ci ildə Naxçıvan şəhə -
rin də bitirib. 1978-ci ildə Azərbaycan
Texniki Universitetinin Avtomatika və
hesablama texnikası fakültəsinin ya-
rımkeçiricilər və dielektriklər ixtisasına
qəbul olunub. 1983-cü ildə universi-

teti bitirdikdən sonra 1997-ci ildə
Naxçıvan Dövlət Universitetində baş
laborant vəzifəsində çalışıb. 1999-cu
ildə universitetin aspirantura şöbəsinə
dissertant kimi qəbul olunub. 2002-ci
ildə “Kənar yüklü dislokasiyalı kris-
tallarda rekombinasiya prosesləri”
mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat
elmləri namizədi adına layiq görülüb.
2003-ildə Ümumi və nəzəri fizika ka-
fedrasında müəllim, 2007-ci ildə
dosent vəzifəsinə təyin edilib. Diqqətə
çatdırılıb ki, Nailə Qardaşbəyova hal-
hazırda universitetdə "Biofizika"
elmini tədris edir.

Ümumi və nəzəri fizika kafed-
rasının müdiri, fizika üzrə fəlsəfə
dok toru Billurə Hacıyeva müəllimi
olan Nailə Qardaşbəyova haqda xoş
xatirələrini bölüşüb, bu gün bir müəl -
lim kimi birgə çalışdıqlarına görə
qürur hissini ifadə edib.

"Ümumi və nəzəri fizika" ka -
fed rasının dosenti, fizika üzrə fəlsəfə
doktoru Fərman Qocayev xoş arzu və
istəklərini yubilyara ünvanlayıb.

Tədbirdə çıxış edənlər Nailə
müəllimə ürək sözlərini çatdırıb, xoş
sözlərini ifadə ediblər. 

Sonda yubilyar yaradılan şərai -
tə, göstərilən diqqətə görə hər kəsə
minnətdarlıq edib.

sevinc hüseynova
Jurnalistika ixtisası
üzrə I kurs tələbəsi 

dosent naİlə QardaŞbəyovanın
60 İllİk yUbİleyİ Qeyd olUnUb

Naxçıvan Dövlət Univer si te -
tində “Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı” kafedrasının do-

senti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Xanəli Kərimlinin 70 illik yubileyinə
həsr olunmuş “Şair könlü bir üm-
mandır” adlı ədəbi-bədii kompozisiya
keçirilib. 

“Azərbaycan dili və ədəbiy ya -
tı” kafedrasının dosenti Arif Ağa lar -
ovun təqdimatında keçirilən tədbirdə

şairin ədəbi yaradıcılığı qiymətlən di -
ri lərək qeyd edilib ki, Xanəli Kərimli
vətəndaşlıq lirikasının görkəmli ya-
radıcılarındandır. Onun poetikasında
vətənini sevən, doğma diyarın çəkdiyi
ağrı-acıları dərindən hiss edən şair
ruhu duyulur. Vurğulanıb ki, bədii ya-
radıcılığa ötən əsrin 80-ci illərində
başlayan Xanəli Kərimlinin ilk şeiri
“Toğluqayanın Məmməd Araza
məktubu” şeiridir.  Bildirilib ki, şair
sözün dəyərini dərindən duya bilən və
öz xarakteri ilə səmimilik və sa də liyin
fövqündə dayanan əsl insandır. 

“Teatr və mədəniyyətşünaslıq”
kafedrasının müəllimi, Azərbaycan
Respublikasının Xalq artisti Kamran
Quliyev Xanəli Kərimlinin yubile yi nə
dair Azərbaycan Yazıçılar Bir li yi nin
“Ədəbiyyat” qəzetində çap olu nan

məktubunu oxuyub və şairin poeziya-
sından bir nümunə bədii qiraət edib.  

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və ki-
tabxanaçılıq kafedrasının dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aypara
Behbudova şairin rəngarəng ədəbi-
bədii yaradıcılığından söhbət açıb. 

Naxçıvan MR  Əməkdar incə -
sə nət xadimi, bəstəkar Kamal Əh -
mədov yubilyarı təbrik edərək ona
xoş arzularını çatdırıb. Sonra bəstə -

ka rın Xanəli Kərimlinin “Mən səni
sevmişəm” adlı şeirə bəstələdiyi ey-
niadlı romansı səsləndirilib. 

Tədbir boyunca Naxçıvan
Mux tar Respublikasının əməkdar
artisti Aqib Seyidovun bədii rəhbəri
olduğu “Xalq çalğı alətləri” kafed ra -
sının “Şəms” instrumental ansam-
blının müşayiəti ilə kompozisiyanın
ruhuna uyğun ifalar səsləndirilib.  

Naxçıvan Aşıqlar Birliyinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti aşıq Tural Bağırovun
saz ifası tədbirə xoş ovqat bəxş edib.

Tələbə Teatr Studiyasının bədii
qiraətçiləri şairin “Bir az da sevgidən
danış”, Məhəbbət haqqında ballada,
“Aparmağa” şeiri və “Öz dilimsən”,
Tarix-filologiya  fakültəsinin tələbə -
lə ri isə “Bayrağını uca qaldır, Ana

Vətən” poemasını bədii qiraət ediblər. 
Universitetin rektoru Elbrus

İsayev ədəbiyyat və incənətin birgə
vəhdətindən təşkil olunan yubiley
təd bi rini yüksək qiymətləndirib. Rek-
tor yubilyarı təbrik edərək ona sağ-
lıqlı ömür, yaradıcılıq uğurları arzu-
layaraq universitetin fəxri fərmanını
və gül dəstəsini təqdim edib. Rektor
təd birdə Muzeyşünaslıq, arxiv işi
və kitabxanaçılıq kafedrasının do-
senti, filologiya üzrə fəlsəfə dokto-
ru Aypara Behbudovanı da 50 illik
yubileyi münasibətilə təbrik edib. Hər
iki yubilyarın ünvanına xoş sözlər,
səmimi arzular səsləndirilib. 

“Azərbaycan dili və ədəbiy ya -
tı” kafedrasının dosenti, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Xanəli Kərimli
göstərilən xüsusi diqqət və qayğıya
görə öz minnətdarlığını bildirib. 

Qeyd edək ki, Xanəli Kərimli
1951-ci il noyabr ayının 27-də Şah-
buz rayonunun Mahmudoba kəndin -
də anadan olub. 1969-cu ildə Azər -
bay can Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
Naxçıvan filialının (indiki Naxçıvan
Dövlət Universiteti) “Filologiya”
fakültəsinə qəbul olub. 1991-1996-
cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universi -
te tinin “Fikir” qəzetinin redaktoru,
eyni zamanda 1996-1998-ci illərdə
universitetin “Ədəbiyyat” kafed ra sın -
da müəllimliklə bərabər 1998-2014-
cü illərdə Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə
fakültənin dekanı vəzifəsində fəaliy -
yət göstərib. Xanəli Kərimli 1987-ci
ildə “Cənubi Azərbaycan demokratik
ədəbiyyatında hekayə janrının inki-
şafı (1941-1970)” mövzusunda
namizədlik dissertasiyasını müdafiə
edərək filologiya elmləri namizədi
elmi dərəcəsi alıb. 

səadət əliyeva
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə

əlaqələr bölməsinin müdiri

naxçıvan MUxtar 
respUblİkasının əMəkdar

MüəllİMİ xanəlİ kərİMlİnİn
70 İllİk yUbİleyİ

Əziz dostum Xanəli! Bu ilin noyabr ayında Sizin 70 yaşınız tamam
olur. Bu yubiley günü münasibətilə Vətənin şair oğlunu ürəkdən

təbrik edirəm. Siz bu Vətənin, xalqın qələm tutan əli, haqq-ədalət və
humanizmin fədakar yolçularından birisiniz. Böyük amal, saf əqidə, səmi -
miy yət, Vətən sevgisi, yaratmaq və yaşatmaq eşqi Sizin həyat devizinizdir. 

Əsərlərinizi vərəqləyən, incələyən,
onunla tanış olan hər bir oxucu yaxşı gö-
rür ki, Siz tanrının söz elçisisiniz. Dilimi -
zin saflığını, şeiri mi zin ahəngini və
gözəlliyini qoruyan söz-sənət fədaisi si -
niz. Könül oxşayan odlu, alovlu, közlü
misralarınızla ürəkləri fəth edir, Vətənin
hər gu şə sini, bucağını qələminizlə isi-
dirsiniz. Çünki “Ulu Vətən, ulu Turan”
ta əzəldən şairin “ünlü döyüş nəğməsi”
olub.

İkinci Qarabağ savaşında döyüş -
kən misralarınızla müzəffər ordumuzun
mətin əsgərlərinin yanında olmusunuz.
“Vur əsgərim, haqq sənin, həqiqət sənin -
dir”, –deyərək ərənlərimizin qoluna
qüv vət, dizinə taqət, gözlərinə işıq, nur
vermisiniz. Ordumuzun şüca ətindən

bəhs edən, şeirimizin, ədəbiy yatımızın şah əsərlərindən sayılan “Bayrağı-
nı uca qaldır, ana Vətən”, yaxud “Qarabağ dastanı” adlı müfəssəl bir poemanı
ərsəyə gətirmisiniz, özü də bir günün içərisində. Bu ulu Tanrının şair oğluna
bəxş etdiyi tükənməz söz incisi və ilahi vergisidir. Bu il işıq üzü görən “Tanrı
müjdəsi” adlı kitabınız da söz-sənət dünyamızın bir incisi hesab olunur.

Əziz dostum! Şeirlərinizdə əzəmətli, vüqarlı, qətiyyətli, mübariz və
döyüşkən göründüyünüz qədər, həm də kövrək, zərif və duyğusal sınız.
Təbiətlə bağlı qələmə aldığınız onlarla şeirlərinizdə təbiət lövhələri və təsvirlər
bir şair qəlbinin həssaslı ğından, yurdunun hər daşına, torpa ğına necə nəvazişlə
poetik don geyin dirməsindən xəbər verir. Çünki siz insanın, təbiətin
gözəllik   çələn gisi niz. Qələminlə oxşadığın və bağrına basdığın təbiət
lövhələrində doğma yurdumuz Naxçıvan daha füsunkar və gözəl görünür.

Əziz dostum! Sözümün sonunda bir daha 70 illik yubileyinizi
ürəkdən təbrik edir, Sizə həyatın ən böyük neməti olan möhkəm cansağlığı
diləyirəm!

70 yaş nədir ki, a şair dostum,
Qarşıda zirvələr gözləyir səni.
Bir əsrin mübarək əlin sıxmağa,
Çoxsaylı pillələr gözləyir səni

O pillələrə doğru irəli!
rövşən hüseynov

Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar mədəniyyət işçisi

yenİ zİrvələrə doğrU
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Beynəlxalq Tələbə-Gənclər
Həftəsi ilk dəfə 1941-ci il no-
yabr ayının 17-də faşizmə

qarşı mübarizə aparan gənclərin
konq resində təsis edilmişdir. Səbəb
isə 1939-cu ildə məhz həmin gün Al-
man faşizminə qarşı çıxan çex tələbə
hərəkatı rəhbərlərinin tutularaq güllə -
lən məsi və həmin etiraz aksiyasının
qan içində boğulması idi. Yəni bu
tarix həmin hərəkatın üzvi olmuş tələ -
bə lərin xatirə günüdür. Bu tarixi
qeyd etməklə bu gün dünyanın əksər
dövlətlərində yaşayan gənclər bir
növ həmrəylik və sülh uğrunda
mübarizəni qeyd edirlər.

Ölkəmizdə bu tarix 1996-cı
ildən qeyd edilir. Azərbaycanın bu
tari xi qeyd edən ölkələr sırasına
qatıl ma sı heç də təsadüfi xarakter
daşımır. Azərbaycan əhalisinin böyük
bir qis mini gənclər təşkil edən bir öl -
kə dir. Gənclər cəmiyyətin ən fəal
təbə  qəsi olduğu üçün xalqımız da,
dövlətimiz də ümidini məhz gənc
nəslə bağlamışdır.

Buna görə də gənclərlə iş
dövlət siyasətinin aparıcı istiqamət -
lər dən birini təşkil edir. Bu siyasətin
təməli isə xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin ikinci dəfə
siya si hakimiyyətə qayıdışından son-
ra qoyuldu. Məhz o dövrdən sonra
Azərbaycanda ölkənin gələcəyi üçün
hesablanmış gənclər siyasəti həyata
keçirilməyə başlandı. Cəmiyyətin
bu aktiv gənclər təbəqəsinin təşkilat -
lan ması, ictimai-siyasi proseslərə
daha fəal qoşulması üçün mühüm
işlər görüldü. Beləliklə, Azərbaycan
sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına
uyğun gənc nəsli formalaşdırmaq,
gənclərin qüvvə və bacarıqlarını,
yaradıcılıq imkanlarını milli dövlət
quruculuğu vəzifələrinin yerinə
yetirilməsinə, ölkədə həyata keçirilən
islahatlar proqramının gerçəkləşdiril -
mə sinə səfərbər etmək, gənclərlə iş
sahəsində cəmiyyətin demokratik
inkişafı tələblərinə cavab vermək
siyasəti həyata keçirildi. Eyni za-
manda, yeni müstəqil dövlətin
vətəndaşı olaraq gənc nəslin ümum -
bəşəri və milli dəyərlər, vətənə səda -
qət, müstəqilliyimizin, dövlətçi liyi -
mizin, torpaqlarımızın müdafiəsinə
daimi hazırlıq zəminində tərbiyə
edilməsi, gənclərin mənəvi və sağlam

fiziki inkişafını təmin edən, yeni
vətən daş formalaşdırılması işi həyata
keçirilməyə başlandı.

Hələ 2003-cü ilin oktyabr ayın -
da keçirilən Azərbaycan Gənc lə ri nin
III forumuna məktub ünvanlayan
ümum milli lider Heydər Əliyev qeyd
edirdi ki: “Azərbaycan dövlət müstə -
qil  liyinin qorunub möhkəmlən diril -
məsi, ərazi bütövlüyünün təmin edil -
məsi, o cümlədən işğal olunmuş tor-
paqların azad edilməsi, Azərbay -
canın dünya birliyində öz layiqli
yerini tutması yolunda görüləsi işlər

hələ çoxdur. XXI əsrdə müstəqil
Azər bay canın inkişafı naminə görülə -
cək bu əzəmətli işlərin həyata keçiril -
mə sinin əsas ağırlığı və məsuliyyəti
isə bugünkü gənclərin üzərinə düşür”.
Forumdan keçən dövrdə isə Azərbay -
can gəncliyi öz işi, əməlləri ilə müs -
tə qil dövlətimizin qarşısında duran
mühüm vəzifələrin həyata keçirilmə -
sin də fəal iştirak etməyə hazır oldu-
ğunu nümayiş etdirdi.

Sevindirici haldır ki, bu gün
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi dövründə də Azərbaycan
gəncliyinə qayğı davam etdirilir.
Gənc lər arasında işsizliyin aradan qal-
dırılması, tələbələrlə iş, hərbi xidmət,
gənclərin idmanda qazandığı nailiy -
yət lər, mədəniyyət və incəsənət sahə -
sin də çalışan gənclərə xüsusi diqqət
yetirilməsi son illərdə gənclər

siyasətinin başlıca istiqamətlərin -
dəndir. Bu uğurlu siyasətin davamlı -
lığı ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin gənclərin VI forumuna ün-
vanladığı məktubunda da aydın hiss
olunmaqdadır: “Bu il iyul ayında
mənim Sərəncamımla “Azərbaycan
gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət
Proqramı təsdiq edilmişdir. Belə bir
proqramın mövcudluğu dövlətin
gənclərlə bağlı siyasətinin parlaq
təzahürüdür. Proqramda əsas vəzifələr
sırasında gənclərin ictimai həyatın ən
müxtəlif sahələrində yaxından işti-

rakına, onların cəmiyyətimizdə layiqli
yer tutması və beynəlxalq aləmdə
tanınması məsələlərinə xüsusi diqqət
yetirilir. Ümidvaram ki, bu forum
proq ramın uğurlu həyata keçirilməsi
və yeni-yeni çalarlarla zənginləş -
mə sinə zəmin yaradacaqdır”.

Əsası ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, bu
gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilən
dövlət gənclər siyasətinin bəhrələrini
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının timsalında da aydın görmək
mümkündür. Gəncliyin sağlam,
vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi,
onların cəmiyyətin müxtəlif sahələ -
rin  də fəal iştirakını təmin etmək
üçün muxtar respublikamızda hər cür
şərait yaradılır. Bu gün həyatımızın

müxtəlif sahələrində özünü büruza
verən uğurlar bunun bariz ifadəsidir.
Gəncliyə göstərilən hərtərəfli dövlət
qayğısının nəticəsidir ki, muxtar
respublika gəncliyinin səsi artıq dün-
yanın inkişaf etmiş ölkələrinin
universitetlərindən gəlir. Buna əsasən
hazırlanan Dövlət Proqramına uyğun
olaraq ümumtəhsil məktəblərini
bitirən yüzlərlə məzun ABŞ, Fransa
və Almaniyanın qabaqcıl ali məktəb -
lə rində təhsil alaraq gələcəyin mütə -
xəs sisi kimi yetişirlər.

Artıq muxtar respublikada
həyatın bütün sahələrində, o cümlə -
dən dövlətin qanunverici və idarə -
edici orqanlarında gənclər uğurla

təmsil olunurlar. Bu gün muxtar res-
publikada məşğul əhalinin yarıdan
çoxu gənclərdən ibarətdir. Muxtar
respublika gəncliyi isə bu diqqət və
qayğıya cavab olaraq muxtar res-
publikamızın bütün sahələrinin in-
kişafına layiqli töhfələr verməyə ça-
lışırlar. Naxçıvan Muxtar Respublika -
sı Ali Məclisi Sədri cənab Vasif
Talıbov gənclərə müraciətlə demiş-
dir: “O dövlət, cəmiyyət güclüdür ki,
onun gəncliyi, əhalisi dövlətə,
mənsub olduğu xalqa sədaqətlidir,
vətənpərvərdir, təhsillidir. Vətənpər -
vər liyi, milli ruhu, zəngin mədəniy -
yəti olmayan insan yüksək savada da
malik ola bilməz. Odur ki, harada
təhsil almağınızdan, fəaliyyət göstər -
mə yinizdən, asılı olmayaraq unut-
mayın ki, Müstəqil Azərbaycan Res-
publikasını təmsil edirsiniz, doğma

ana yurdumuz Azərbaycandır. Azər -
bay canın adını, azərbaycanlı şərəfini
daim uca tutmalı, hər biriniz bu ada
layiq olmalısınız”. Ali Məclisi Sədri -
nin bu sözləri, əslində, muxtar res-
publikamızda gəncliyə böyük etimad
kimi dəyərləndirilməlidir.

Hazırda Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında fəaliyyət göstərən ali
məktəblərdə təhsil alan tələbə-gənc -
lərin milli dövlətçilik, azərbaycan -
çılıq, vətənpərvərlik ruhunda yetişib
formalaşması üçün genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan
Dövlət Universitetində tələbə təşkilat -
larının fəaliyyət göstərməsi tələbə -
lərin asudə vaxtının səmərəli təşki -
linə, ictimai fəallığının artırılmasına
dəyərli töhfələrini verməkdədir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin ge-
niş miqyas alan beynəlxalq əlaqələri
tələbələrin millilik amilini əsas kimi
qəbul etməklə yanaşı, Avropa dəyər -
lə rinə yiyələnmələrinə də münbit
şərait yaradır.

Bu gün Azərbaycan gəncliyi
ictimai həyatın bütün sahələrində
aktiv fəaliyyəti ilə seçilir, siyasi,
iqti  sadi, humanitar, sosial tədbirlərin
həyata keçirilməsində fəal iştirak
edir. Gənclərimizin qarşısında idman,
elm, mədəniyyət, incəsənət və digər
sahələrdə qazanılan nailiyyətlərlə
yanaşı, həm də dövlətçilik ənənələrini
daim uca tutmaq, ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət ruhun -
da böyümək kimi müqəddəs vəzifələr
durur. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun dediyi kimi: “Bizim qar-
şımızda bir vəzifə durur: mənəviy yat -
ca təmiz, intellektli və vətənpərvər
gənclər yetişdirmək. Gənc lərin bir
yolu var. Bu yol ölkə Prezidenti
tərə fin dən uğurla davam etdirilən
Heydər Əliyev yoludur. Hər bir gənc
yaradılan yüksək şəraitdən və
göstərilən dövlət qayğısından bəhrələ -
nə rək Vətəni və xalqı üçün layiqli
vətəndaş olmağa çalışmalı, üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetir məli və ona göstərilən etimadı
doğrultmalıdır”.

arzu abdullayev
Yeni Azərbaycan Partiyası

Universitet şəhərciyi ərazi ilk partiya
təşkilatının sədri

gənclİyİn İzİ

“Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığma-
zam”misralarının müəllifi olan şairimi zin həqi qə -
 tən də ədəbiyyata, şeirə sığmayan zəngin ya ra   dıcılıq

yolu milyonların qəlbini işıqlandırmışdır. Klassik lə rimizin di-
vanlarına nəzər salanda qəlbimdə bu misralar səslənir.Onların
Tanrıya, bəşər övladına, söz qüdrətinə olan məhəbbəti bir dilə
sığarmı? Əlbəttə, yox.Nəsimi poeziyası kimi…

Mərhəba, insani-kamil, canımın cananəsi
Aləmin cismi sədəfdir, sənmisən dürdanəsi...
İnsana sevgidən və hörmətdən

başlanan yolun Tanrıda tamamlanması
Nəsimi poeziyasının əsas ideyasını
təşkil edir. Nəsimi dühasının böyük-
lüyü ondadır ki, o,insanı Tanrının
yaratdığı ən yüksək varlıq sayır və ona
insan gözü ilə yox, Tanrının əsərinə,
Tanrının öz gözü ilə qürur və heyran-
lıq hissi ilə baxır. Amma Nəsimi
“mən”inin dərinliyini nəzərə almadan
bunu yalnız insan-Allahın ekvivalenti
kimi qəbul edirlər. Mütəfəkkir öz
“mən”inin ilahi qüdrətindən  danışar -
kən, ötəri insan varlığını deyil, onun
ilahi mənşəli, özündə əzəli xüsusiy yət ləri qoruyan ilahi ruhunu
nəzərdə tutur. Nəsimi yaradanla yaradılmışın əlaqəsindən tez-tez
söz açsa da, heç vaxt onu eyniləşdirmir və şair bütün yaradıcılı-
ğı boyu vurğulamaq istəyir ki, insanın cismani mövcudiyyəti de-
yil, ruhu haqqa doğru yük səlir, kamillik zirvəsinə ucalır. Başqa sözlə,
Xaliqlə-məxluqun eyniyyəti daimi bir hal kimi göstərilmir. Yara-
dana qovuşma ruhun təkamülünün ən ali mərtəbəsində baş verir.
Nəsimi ruhunun başlanğıc mərhələyə qayıdışını və ilahi qüdrətin
əldə olunmasını müxtəlif yollarla ifadə edir. Nəsiminin nəzərində
insan həm cismani varlığı, həm də cismində baş verən dəyişikliklər
etibarilə kainatın bir parça sıdır. Eyni zamanda, insan ruhu ilə Al-
laha bağlıdır: 

Bu cism evinə, taliba, seyr edərək çün can gəlir,
Bu evdə baqi sanma kim, bir-iki gün mehman gəlir.
Burada bir məqamı da vurğulamalıyıq ki, Nəsiminin ya-

radıcılığında ön planda olan onun ilahi sevgisi, haqqa aşiqli-
yidir. Şair bütün yaradıcılığı boyu əvvəldən-sonadək Allaha
məhəbbət aşılayır. Bununla o, insanlara ali mənəvi-əxlaqi
dəyərləri də təlqin etmiş olur. Bir tərəfdən, ənənədən, təsəvvüf
ədəbiyyatından müəyyən mənəvi-əxlaqi dəyərləri alaraq,
bədiiyyat verməklə ifadə edirdisə, digər tərəfdən, bir çox
məsələləri özünün fərdi baxış bucağından dəyərləndirirdi. O,
insandan nəfsinə qalib gəlməyi, düzgünlüyü, ruzi üçün
digərlərinin qarşısında əyilməməyi, mərdanəliyi, cəsurluğu,
təkəbbürlü olmamağı tələb edirdi. Onun özü də bu keyfiyyətlərə
malik idi və yüzillər boyunca çox sayda insanlar üçün bu mənəvi
cəhətləri ilə bir örnək olmuşdu:

Napak olan sənin nə bilir qədrü qiymətin,
Zatında adəmin dəхi ari göhər gərək.
Nəsimiyə görə, insan öz nəfsinə qalib gəlməlidir. Bu an-

layışı biz, adətən, ancaq maddiyyatla əlaqələndiririk, yəni
nələrdənsə imtina etmək, nəfsini çəkmək, özünü məhrumiyyətə
məruz qoymaq kimi qavrayırıq. Nəfsi tərbiyə etmək isə tamam
başqa bir anlayışdır. Nəfsi tərbiyə etmək vicdanına qul, nəfsinə
hakim ola bilməkdir. Lakin bu gün nəfsi tərbiyə etməkdə müa-
sir insana çox çətin görünən məqamlar var. Məsələn: qüruru
öldürmək. Müasir insan qürurunu öldürə, özünə hər şeyi rəva
bilərək, özündən kiçiyin də qarşısında əyilə bilmir. Müasir insan

maddiyyata, cismani tələblərinə çox bağlıdır. Hazırda bu ideyaları
kütləviləşdirmək mümkün deyil,amma o dövrdə bu, mümkün idi.
Nəsiminin fikir dünyası da bu mühitdə formalaşmışdır. Üstəlik,
Nəsimi geniş mütaliə sahibi olaraq, dövrünün fəlsəfi və irfani
biliklərinə yiyələnib. Əsərləri oxuduqca belə qənaətə gəlirik ki,
cismani varlığından artıq ruhunun qayğısına qalıb, onu tərbi yə -
lən dirmək Nəsiminin əsas məqsədi olub. İnsan əqli imkanlarını
inkişaf etdirib formalaşdırmaqla yanaşı, ruhunun da qayğısına qal-
malı, onu paklaşdırmalıdır.İlahi həqiqətin yolu bu vasitələrlə açılır.
Əqli tərbiyə, onun ardınca ruhi tərbiyə və nəhayət, hər ikisinin
fövqündə dayanmaq – Nəsiminin fəlsəfəsinin mahiyyətində durur.
Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında diq -
qə təlayiq yer tutan əsərlərində daim insanın əzəmətini, insani
məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmişdir.

Anadilli şeirin humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim
tərzi və bədii lövhələrlə daha da zənginləşməsində unudulmaz
şairin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ru-
hundan almış parlaq üslubu Orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna
imkanlarını bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir.
Təriqət şeirlərindəki yar, dilbər ilahi gözəlliklə bağlıdırsa, qəzəl -
lərin dəki tərənnüm edilən sevgili, məhbub bəşəri xislətlidir, real
gerçəkliyin, maddi aləmin yetirməsidir. O, lirik qəhrəman üçün
ən qiymətli varlıq, həyatın mənasıdır:

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı neylərəm?
Tacü təxti, mülkü malu, xanimanı neylərəm?
Nəsiminin dünyəvi əsərlərinin bir qismini ictimai-fəlsəfi

məzmunlu şeirlər təşkil edir. Bu da məlumdur ki, şairin
müxtəlif mövzularda yazdığı bütün əsərlərində fəlsəfi fikirlər
önəmli yer tutur. Onun ictimai-fəlsəfi şeirlərində əhatə edilən
məsələlər isə çoxdur; dünyanın dərk edilməsi ilə bağlı
düşüncələr, dünyanın faniliyi və onun vəfasızlığından şikayət,
rəzilliyi özünə peşə edənlərdən narazılıq:

Yoxdur vəfası dünyanın, aldanma anın alına,
Rəngindən oldu münfəil hər kim boyandı alına.
Nəsiminin insan gözəlliyinə, insan qüdrətinə hеyranlığı

danılmazdır. O insan ki varlığının arxasında ondan dəfələrlə
üstün,dəfələrlə mükəmməl, qüsursuz, əbədi, əzəli olan bir Xa-
liq durur. Onun eşqi-ilahisini anlayan can üçün sevdiyi yara-
dıcısı olan Allah bütün qəlbindən keçənləri bilən bir varlıqdır.
Bu gözəllik,bu qüdrət dünyada hamıya dеyil, yalnız özünü
tanımış, dərk еtmiş kamil insanlara хasdır.Məhz buna görə, şair
kamil insanı “canımın cananəsi” adlandırır:

Cananə, mənim sevdiyimi can bilir ancaq, 
Könlüm diləyin dünyada canan bilir ancaq. 
Qəlbində ilahi sevgi olan insan gərək bu dünyanın

nazi-nemətlərinə aldanmasın. Bütün bunların ötəri, müvəqqəti
olduğunu bilsin. Elə möminlərə görə də,bu dünya fanidir. Bu
dünyada heç kim sona qədər yaşamır. Bu dünyada olan nə var-
sa, aldadıcıdır, nəfsin insan üçün qurduğu bir tordur.Nəsimiyə
görə, əsl insan ilahi eşqi dadan insandır. Eşqi Allah olmayan
insan hidayətə çata bilməz, bəsirət gözü açıla bilməz.

Hər nəyə kim baxırsan, onda sən Allahı gör, 
Qəncərü kim əzm qılsan, sümmə vəchullahı gör.
Nəsimi kimi fikir dühalarına tələbat, nəinki yaşadığı

dövrdə, eyni zamanda, indi də mühüm və zəruridir. Anlayan
hər bir kəs üçün ümman şairin hər misrası bir kamillik
yoludur. Mən hər kəsə könül gözü ilə Haqqı, Nəsiminin gözü
ilə insanı görməyi və insanlığı dərk etməyi arzu edirəm.

günel əkbərli 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və 

metodologiyası üzrə I kurs magistrant

əbədİyyətİn sönMəz günəŞİ-nəsİMİ Naxçıvana gəlib, Şahtaxtı kəndinə gedib Şahtaxtlının ev
muzeyini ziyarət etməmək olmaz. Elə buna görə də bu
gün yolumu Şahtaxtı kəndinə saldım. Kəndə necə

gedəcəyim haqqında məlumat aldıqda, ora həm maşınların, həm
də, qatarın getdiyini dedilər. Elə o anda qatarla getməyin ma-
raqlı olduğunu düşündüm və dəmiryol vağzalına gedib bilet
aldım. Bir az gözlədikdən sonra qatar gəldi və mən əyləşib yola
düşdüm.Yol boyu sərhədlərdə keşik çəkən əsgər ləri mizi bö-

yük qürurla izləyirdim.O biri tərəfdə isə lal axan Araz çayı, sanki
məni salamlayır, göz oxşayan parıltısı ilə özünə valeh edirdi
insanı.Qatar isə bir başqa maraqlı idi, təkərlərindən çıxan həzin
səslər, sanki insanın ruhuna qida idi. Şahtaxtlının ev mu ze yinə
nə qədər tələssəm də, qatarın dayanmağını istəmirdim. Biraz
daha yol getdikdən sonra Şahtaxlı dayanacağına çatdıq, mən
aşağı enib üz tutdum kəndə. Şahtaxtı kəndi düşdüyüm yerdən
təxminəm 1 kilometr uzaqda idi, mənsə yavaş-yavaş yola
düşdüm və kənddə ilk gördüyüm sakindən Şahtaxtinski ev mu-
zeyinin yerini soruşdum. Soruşduğum qadın təxminən 60-70
yaşlarında bir qadın idi. O qədər mehribancasına mənə yolu
tərif etdi ki, mən heyran qaldım onun bu mehribanlığına. Təpə
tərəfdən yuxarı çıxmağa başladım, insanların toplaşdığını gör-
düm, onlara salam verib muzeyin harda olduğunu soruşdum.

Bir dayı yolunun o tərəfə olduğunu və məni də muzeyə apa-
racağını dedi. Azca yol getdikdən sonra yolun kənarında bir
bulaq gördüm, bulaqdan axan suyun qoxusu insanı valeh edirdi,
bilmirəm sudan iy gəlməz əslində, amma yenə də mən o iyi
hiss etdim. Su buz kimi idi, ondan bir az içdim, dadı çox gözəl
idi. Gəlib muzeyə çatdıq, amma çox təəssüf ki, muzey şənbə
və bazar günləri bağlı idi, amma muzeyin həyətinə girdim. Həyət
füsunkar gözəlliyə malik idi. Göz oxşayan ağaclar, güllər in-
sanı valeh edirdi. Evin hər tərəfində sanki Şahtaxlının izləri var-
dı, evin görünüşü insana xoş təəssürat bağışlayırdı. Azca vaxt
keçdikdən sonra, qatarın dönüş vaxtı çatdı və mən dayanacağa
gəldim. Artıq günəş öz şəfəqlərini götürüb, batmaq üzrə idi.
Günəşin şəfəqləri Araz çayına düşür, öz parıltısını bütün qa-
tara vururdu. Mənsə bu gözəllikdən gözlərim qamaşmış
vəziyyətdə qatarın səsinə qulaq asa-asa geri döndüm. Amma
bütün xəyal larımın Araz çayında qaldığını bilirəm.

əli yarıyev
Jurnalistika ixtisası üzrə I kurs tələbəsi

Şahtaxtİnskİ
MUzeyİ
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Bəli, ATA! Sadəcə 3 hərf amma sonsuz məna…                                         .
Mənim qayğıkeş atam, sənə ürəyimdə o qədər sözlərim var ki,

hansından başlayacağımı bilmirəm. Hər övlad üçün ata məğlubedilməz bir
qəhrəmandır. Mənim qəhrəmanlıq əsərimsə sənsən, atam!Sən hər daim mənim
yanımda oldun, hər yıxılanda əlimdən tutdun, hər qərarımda mənə dəstək oldun,
hər zaman məni qorudun. Mənsə həyat yolumu sənə layiq olaraq yaşamağı
seçmişəm və bunun üçün
çalışıram.Mənimlə hər zaman fəxr
etmisən bilirəm və bundan sonrada hər
daim fəxr edəcəyinə inanıram, atacan.

Böyüklə böyük, kiçiklə kiçik ol-
mağı bacaran, atam, sən hər daim bizə
yolunu düzgün seçməyi, halal
zəhmətlə yaşamağı öyrətmisən.
Səndən öyrənmişəm mən mərhəmətli
olmağı, səndən öyrənmişəm Allahın
yaratdığı hərşeyi sevməyi… Sevginin,
qayğının nə olduğunu sənin o
ürəyindən, sənin o zəhmətkeş
əllərindən hiss etmişəm, atacan! Sən
sevgilərin ən gözəlisən,ə vəzolunmazdır sənin sevgin;

Qohumda yaxşıdır, dost da yaxşıdır,
Birinci arxanda durandı ata.
Hər acı günündə ağlayar ana,
Həyat yollarını qurandı ata.

Bəzən insan çox yorulur, hər şeydən, hərkəsdən…Tək bir şeyə ehtiyacın
olur; Ata çiyni! Sümüklərinə qədər hiss edirsən, ata sevgisinin hər zərrəsini.
Bax, ancaq o zaman unudursan hərşeyi, keçir bütün yorğunluqlar, məlhəm
olur ruhuna hüzur dolu ata qolları…

Unutma, atacan, saçlarımın tumarına, ürəyimin sevginə, ruhumun
qayğına hər zaman ehtiyacı var:

Ürəyin başından asılan kəsim,
Sənsiz bircə anım olmasın mənim.
Ömrümü ömrünə yazsın Allahım,
Yetərki,var olsun atam nəfəsin.

Uşaqlıq illərimə boylanıram hərdən. Yadındadı, atacan, məndən səni
nə qədər sevdiyimi soruşanda, dünya boyda deyirdim həmişə. Zaman
keçdikcə anlayıram ki, həqiqətən də sonsuz dünya boydadır sənə sevgim…

Əgər dünyaya yenidən gəlsəm və  valdeyinlərimi yenidən seçmək şan-
sım olsa, heç düşünmədən yenə səni seçərdim;

Dağ vüqarlı adam, müqəddəs atam, 
Sən məğrur durduqca dərdim azalır.
Sənin varlığından mən güc alıram,
Varlığın ömrümə təsəlli qalır.

Varlığının ömrümə hər daim təsəlli qalmağı diləyilə, Atacan!

günel əkbərli 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və 

metodologiyası üzrə I kurs magistrant

ataMa MəktUbM
ehriban, qayğıkeş, ailəcanlı
atam. Hər kəsin dərdini öz
dərdi kimi qəbul edən,

dosta-tanışa əl tutan, öz ömrünü öv-
ladlarının yolunda şam kimi əridən
fədakar atam. Cəsur, düşdüyü hər
çətin vəziy yət dən çıxan, hər nə olursa
olsun öz təmkinini, ciddiliyini qoruyan
və bizə həyatın hər çətin zərbəsinə qar-
şı dim-dik durmağı öyrədən atam.
Sən mənim gözümdə dünyanın ən
cəsur, ən qorxmaz insanısan… 
Sən mənim qəhrəma nım san…

Əgər bu həyata ikinci dəfə gəl -
səm və valideynlərimi seçmək şan sım
olsa yenə səni seçərdim. Təəssüf ki ,
bu sözləri sənə heç cür deyə bilmirəm.
Çünki mən hisslərimi heç zaman dilə
gətirə bilməmişəm…

Qız uşağının həyatında atanın
xüsusi bir rolu vardır. Çünki ata güc,
güvən, sevgi və təhlükəsizlik mənbə -
yi dir. Ata insana müstəqil olmağı,
düzgün qərar verməyi və hərəkətlərinə
görə məsuliyyət daşımağı öyrədir.
Mənim düşüncəmə görə ata ailəni
təkcə maddi cəhətdən təmin etməli
deyil, o, həmçinin ədalətin təminatçısı
olmalıdır. 

… Ata çiyni deyilən bir yer var,
iliyinə kimi hüzuru hiss edirsən. Ata-
nın iyi, qoxusu da başqadır. Bir qız
uşağı üçün ata əminliklə söykənə
bilə cə yi yenilməz dağdır. Onun yerini
heç nə doldura bilmir. 

Mən uşaqlığıma boylananda
sənin işdən tez-tez ezamiyyətə getmə -
yi ni xatırlayıram. Qayıtmağını çox
səbirsizliklə gözləyirdim. Ona görə
yox ki, hər dəfə gələndə mənə fərqli
oyuncaqlar gətirirdin. Sadəcə sən
evdə olanda mən və anam özümü
daha rahat hiss edirdik.Yadımdadır,
həyətdə gəlib dayanan “Moskviç”
markalı maşının səsini 8-ci mərtəbə -

dən eşidirdim. 5-6 yaşım olmasına
baxmayaraq binanın pilləkənlərini
qaça-qaça aşağı enirdim. 

…Və budur. Maşının qapısı
açılır, mən atamın boynuna sarılıram.,
o məni qucaqlayır, aldığı gəlincikləri
mənə uzadır… 

Yaxşı yadımdadır, qarlı çov-
ğunlu bir qış gecəsinin səhəri idi. Qar
o qədər yağmışdı ki, dizəcən çatırdı.
8-9 yaşlı bir uşağın hardasa belinə
qədər. Səhər oyandım, lampa işiğında

məktəbə hazırlaşdım. Pəncərədən
ətrafa boylanıb ağlamağa başladım.
Deyindim öz-özümə ki , axı bu qarda
mən məktəbə necə gedəcəkdim?!
Yenə mənim cəngavərim məni tək qoy -
ma dı. Çölə çıxdıq və atam məni qu ca -
ğın da qara bata-bata təqribən 1 km yo -
lu məktəbə apardı. Kaş həmin o anı,
o saatı yenidən yaşaya bilərdim. Kaş
həmin andan doya-doya zövq alardım. 

Sən hər zaman mənim üçün
canlı bir ensiklopediya kimi idin, hər
verdiyim sualı cavablayan, uzun-
uzun izah etməyə çalışardın. O qədər
işin-gücün arasında axşam evə gələndə
bizim dərslərimizlə maraqlanar, “fi-

zika”, “kimya” dərslərindən verilən
tapşırıqları həll etməyin yolunu
göstərərdin. 

Böyüyəndə “kimya” sahəsində
mütəxəssis və yaxud hüquqşünas
olma ğımı istəyirdin. Gələcəyimi plan-
lamaq üçün çoxlu tövsiyyələr verirdin.
Təəssüf ki, mən sənin arzularını
gerçəkləşdirə bilmədim. Tamamilə
baş qa bir sahə, başqa bir ixtisasa
yiyələndim. Bu yolda da sən hər za-
man olduğu kimi mənə dəstək olub,

cəsarət verdin. Yaxşı ata övlad üçün
bir xəzinədir, tapıntıdır. 

Bu gün mən müəyyən fasilədən
sonra sənin mənəvi dəstəyinlə NDU-
nun magistr pilləsini oxuyuram.
Bilirəm ki, sevincin yerə göyə sığımır. 

… Ata sən mənim üçün bir üm-
mansan, bir dünyasan. O dünyada ki,
mənim ruhum həmişə dinclik tapır.
Atam, mənim həmişə insan kimi,
şəxsiyyət kimi təqdim edəcəyim qü-
rur yerimdir.

gülarə babayeva
Azərbaycan dili və ədəbiyyatın

tədrisi metodikası və metodologiyası
üzrə I kurs magistrant

hörMətlİ MüəllİMİM xanəlİ kərİMlİnİn 
“ata” xatİrə-poeMasını oxUyarkən…

“MənİM QəhrəManıM”

Heydər adı dastanlara çevrildi,
Onun qüdrətini yer üzü bildi.
Allah onu yurdumuza yetirdi,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Özündən sonra bir davamçı qoydu,
Onun da bu yolu heydər yoludu.
Haqqa qovuşsa da xalqın düşünər,
Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.

Müasir dövrümüzdə dünya siyasəti tari xi  nə
özünəməxsus parlaq səhifələr yazmış gör kəmli dövlət
xadimlərindən, məşhur siya sət  çi lər dən və nadir tarixi
şəxsiyyətlərdən biri də Azərbaycan xalqının ümummil-
li lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev olmuşdur. Adı qızıl
hərflərlə tariximizə həkk olunmuş Heydər Əliyev dün-
ya tarixində böyük rol oynamış, silin məz izlər qoymuş,
təkcə öz xalqının və dövlə ti nin deyil, bütövlükdə dünya
xalqlarının tale yinə həlledici təsir göstərmiş böyük
şəxsiy yət lərdən biridir. 

Ümumilli liderimizin həyatı Azərbay ca nın dövlət -
çi lik tarixinin yarıdan çoxunu əhatə edir. Azərbay canın
son 50 illik tarixinin hər bir səhifəsi Heydər Əliyevin
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Onun 1969-cu ilin 14 iyulunda Azər -
bay can rəhbəri seçilməsindən sonra göstərdiyi yüksək
fəaliy yət vətənimizin inkişafına, onun çiçək lən mə sinə,
dünya dövlətləri cərgəsində öz layiqli yerini tutmasına
xidmət etmişdir.

Bir sıra görkəmli dövlət xadimləri, alim lər, tarix -
çi lər, filosoflar, jurnalistlər, poli to loqlar və başqaları Heydər
Əliyev ideyalarının və siyasi kursunun əsas müd də alarını,
prinsip və xüsusiyyətlərini müxtəlif aspektdən işıqlan dıran
xeyli sayda sanballı əsərlər yazmışlar. Onlar Heydər Əliyev
siyasi idarəetmə məktə binin, iqtisadi idarəetmə məktəbi -
nin, elmi-fəlsəfi məktə binin mövcudluğundan bəhs

etmişlər. Təbii ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu, dahi
şəxsiy yət Heydər Əliyev dövlətçilik tariximizdə tarixi
şəxsiy yət kimi, həm sovet dövrünün, həm də müasir döv-
rümüzün lideri və qəhrəmanı olaraq qalacaqdır. O
demiş dir: “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyi mizə, ölkəmizin
iqtisadi, siyasi mənəvi inkişafına xidmət olub. Bu yolda
bütün gücümü və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xal-
qımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziy -
yət lərdə yalnız və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da
mənə dözüm, iradə verib və bütün uğur la rımı təmin edib”.
Ulu öndər daim öz çıxış larında vurğulayırdı ki, “Azərbay -
ca nın dövlət müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir və sarsılmaz -
dır”. Azərbaycan dövlətçiliyi qanunçuluğun möh kəm -
ləndirilməsi və hüquqi demokratik islahat ların həyata
keçirilməsi yolu ilə möhkəm lən məli və tədrici demokratik
islahatlar yolu ilə inkişaf etməlidir. 

Bu gün müasir Azərbaycan dövlətçiliyini
möhkəmləndirən, onu güclü edən iki mühüm əhəmiyyətli
faktor var: Heydər Əliyev ideyaları və xalq-iqtidar
birliyi. Əbədiyaşar Heydər Əliyev ideyaları və bu
ideyaların ən layiqli davam çısı olan Azərbaycan Res-
publikasının Prezi denti İlham Əliyevin rəhbərliyi altın-
da iqtidarla xalqın birliyi, həmrəyliyi ölkəmizdə möh kəm
ictimai-siyasi sabitliyin qorunub saxlanmasının, milli
həmrəyliyin və sosial-iqtisadi inkişafın təminatıdır. 

Bu gün torpaqlarımız düşmən tapdağından azad
olub. Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin yük -
sək əzmi və rəşadəti nəticə sin də ərazi bütövlüyümüz bərpa
edilib. Ata vəsiy yətini yüksək səviyyədə yerinə yetirən
müzəffər sərkərdəmiz hərb tariximizi qızıl hərflərlə
yazdı. Bu qalibiyyətin təməlində, şüb həsiz ki, ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ölməz dövlətçilik və müstəqillik
ideyaları dayanır. 

Dünya tarixi sübut etmişdir ki, şəxsiy yət lə rin gücü,
ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müd  rik liyi mənsub oldu-
ğu xalqın, onun yarat dı ğı dövlətin həyatında əvəzedilməz
rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında müasir müstəqil
Azər bay can dövlətinin memarı və qurucusu, ulu öndər
Heydər Əliyevin özünəməxsus yeri vardır.

Dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri, ulu
öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Bu gün ulu
öndərimizin ruhu şaddır. Torpaqla rı mız azad olmuşdur.
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin ruhu qarşısında baş
əyir, bir vətəndaş olaraq onun qoyduğu ideyaları ən yüksək
səviyyədə həyata keçirəcəyimizə söz veririk.

bülbül hacıyeva
“İngilis dili və tərcümə”

kafedrasının müəllimi

UlU sərkərdə, UlU öndər İl 2003, aylardan dekabr.  Qışın ilk və ən uzun ayı ... Axşamdır,  sükut
çöküb şəhərə. Bu sükut başqa sükutdur. Sanki şəhər köçüb, yeri boş

qalıb. Səssizliyin hüznü şəhərin izdihamın belə ötüb. Sükutu ağlayan bulud -
ların səsi pozur. Pəncərəmdən seyr edirəm yağan yağışı. Bu gün yağışda
fərqli yağır. Elə bil buludlar öz kədərini bu yağış damlaları ilə yerə endi-
rib. Yanan işıqlar içərisində şəhər zülmətə bürünüb. Sanki səmada ayın və
ulduzların da işığı sönüb,  onlarda şəhəri aydınlada bilmir. Bu nə zülmətdir,
İlahi!

Görəsən buludlar niyə bu qədər fəryad, fəğan qoparır. Külək yağan
yağışın ritmini pozaraq damlaları  qovalayır. Amma zülməti və kədəri qova
bilmir. Çünki külək özü də kədərdən xəbər gətirir. Bir an öncə səhərin
açılmasını və bu zülmətin bitməsini istəyirəm. Səhər açılır amma şəhərin
zülməti yenə də aydınlanmır.

Televiziyada xəbərlər gedir... Xəbəri eşidənlərin də  gözlərinə zülmət
çökür. Artıq buludlar susmuşdu, amma Azərbaycan ağlayırdı. Həm də bu-
ludlardan daha yanıqlı, daha kədərli. Şəhərdə insan seli var idi. Milyonlar
onu gözləyirdi. Budur, Azərbaycanın xilaskarı, əbədi sərkərdəsi, dahisi,
əvəzolunmazı gəlir. Amma artıq onun vətən - vətən deyərək döyünən qəlbi
susub. O qürurlu,  mülayim, şəfqətli baxışları yoxdur. Varlığı ilə xalqına sevinc
gətirən, əməlləri ilə azadlıq qazandıran Ulu Öndər xalqına vəda etmişdi. Onun
yoxluğu matəmə bürümüşdü Azərbaycanı.

İl 2021, aylardan dekabr. Sənsizliyin, həsrətin 18- ci ili. Səma tünd
maviyə boyanıb,  yenə kədərin  rəngi çöküb buludlara. Tutqun buludların
arxasında  ayrılığın həzin musiqisi eşidilir. Amma bu ayrılıq cismani ayrılıq -
dır.   Sən ruhumuzun, qəlbimizin, düşüncəmizin ən mü qəd dəs zirvəsində
yaşayırsan. İllər ötəcək, əsirlər hətta nəsillər dəyişiləcək, amma dəyişilməyən
tək bir şey olacaq, o da xalqın sənə olan sayğı və sevgisi. Bir də bütün var-
lığımızla səsləndirdiyimiz və dilimizdən düşməyən bu misralar:

Gözlərində açılır bu millətin səhəri,
Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri.
Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz,
Azadlığa inamı xalqa sən bağışladın.

Sən elə bir zirvəsən, küləklər neyləyəcək,
Dünənim, bu günümsən, səninlədir gələcək.
Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var,
Heydər Xalqım deyəcək, Xalq Heydər söyləyəcək!

Ulu öndər, səni hər zaman sonsuz sevgi və sayğı ilə xatırlayacağıq.                      

İlahə allahverdiyeva
Jurnalistika ixtisası

üzrə III kurs tələbəsi

ayrılığın zülMətİ
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İ
nternetin nəhəng məlumat bazası
hər saniyə yeni xəbərlərlə zəngin -
ləşir. İnternet genişləndikcə bu

şəbəkə vasitəsilə dünyanın istənilən
nöqtəsində yaşayan insanlarla virtual
ünsiyyət qurmaq, məktublaşmaq, alış-
veriş etmək, gündəlik hadisələr haq-
qında operativ məlumatlar almaq
mümkündür. Bütün bunlar insanlara
bilik əldə etmək üçün internetdən
geniş istifadə imkanları verir.

Bu gün də internet mühitində
ən populyar layihələrdən biri sosial
şəbəkələrdir. Sosial şəbəkələr gündəlik
həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çev-
rilib. Onlarsız boş vaxtımızı təsəvvür
edə bilmirik, bəzən sosial şəbəkələr
hətta vacib iş aləti də olur. Əgər bir
neçə il öncə sosial şəbəkə serverləri
gənclərin əyləncə, vaxt keçirmə yeri
sayılırdısa son zamanlarda  internet
şəbəkəsinə münasibət tamamilə
dəyişib. Artıq məlum pandemiya ilə
əlaqədar karantin dönəmindən
başlayaraq həm böyüklər, həm də
gənclər tədrisdə sosial şəbəkələrə üz
tutmağa başlamışdı.

Bir qrup insan oturub söhbət
edərkən belə, fikri telefonda, əsasən
isə sosial şəbəkələrdə olur. Sosial
şəbəkələr əslində günümüzün tələbidir
və bundan qaçmaq da olmur, amma
baxır necə istifadə edirsən. Hər bir işdə
olduğu kimi bunun da mənfi və
müsbət tərəfləri var. Doğru istifadə
etdikdə, faydası çoxdur, əks halda,
sadəcə vaxt itkisidir... Maraqlıdır,
sosial şəbəkələri təyinatına uyğun
olaraq necə istifadə etməliyik?

- Sosial şəbəkələr populyar-
laşmağa başladıqdan sonra internetin
özündən əvvəlki kommunikasiya
alətlərini kölgədə qoydu. Əvvəllər
"Skype " tətbiqindən  daha geniş
istifadə olunurdusa, hazırda o da öz
mövqeyini  itirməkdədir. Özündən
əvvəlki kommunikasiya alətlərini qa-
baqlayan sosial şəbəkələrə isə "Fa-
cebook", "Tvitter", "İnstagram"ı misal
göstərmək olar. Məhz "Facebook"
özündə mətn, foto, video zəng, canlı
yayım kimi bir çox yeni funksiyaları
da cəmləyib. Çünki, sosial şəbəkələr
bazara uyğunlaşmaq üçün biri
digərində gördüyü yeniliyi özündə
tətbiq etməyə çalışır. Bildiyiniz kimi
"İnstagram" şəbəkəsi daha çox fotolar
və qısa videoların paylaşılması üçün
faydalıdır. Kifayət qədər biznes qu -
rum ları, məşhur adamalar, təşkilatlar
da görür ki, bu imkanlardan istifadə

edərək video və fotolarla uğurlu rek -
lam əldə edilir,  satış həyata keçirir,
məşhurlaşırlar.

Sosial şəbəkələrdə həm ünsiy -
yət, həm də maarifləndirmək üçün im-
kanlar varsa, bunlardan istifadə etmək
lazımdır. Facebookun özündə kifayət
qədər səhifələr vardır ki, həmin səhifə -
lərin məqsədi maarifləndirici material -
lar yayımlamaqdır. Ünsiyyətə gəlincə,
bunun hansı formada olmasının fərqi
yoxdur, əylənmək və  ya yeni dostlar
tapmaq üçün ola bilər. 3-4 il əvvəl bu
vasitə  daha böyük qisim istifadəçilərin
yeni tanışlıq qurması və əyləncə xa-
rakterli idisə, indi artıq özünü maarif -
ləndirmə, ictimaiyyətlə əlaqələr və
marketinq işinin qurulmasına gətirib
çıxarıb. Bunun əsas səbəblərindən
birincisi sosial şəbəkələrin geniş kütlə
arasında populyarlaşmasıdır.

Sosial şəbəkələrin müsbət
cəhətləri ilə yanaşı mənfi cəhətləri də
mövcuddur. Sosial şəbəkələrdə
yerləşdirdiyimiz şəkillər, bizim şəxsi
məlumatlarımız əslində olduqca təhlü -
kə dədir. Ailələr arasında müna sibə tin
pozulması, hətta bəzən insanların öz
canlarına qəsd etməsi də bu mənfi
cəhətlərə daxildir. Sosial şəbəkələrin
daha bir təhlükəli və mənfi cəhəti
ondan ibarətdir ki, burada  insanların
şəxsi məlumatlarının asanlıqla yayıl -
masına və ya əldə edilməsinə səbəb
olur. Bütün bu mənfi istiqamətlərdən
istifadə olunmaması üçün maariflən -
mə işləri aparılmalıdır, insanlar ehti-
yatlı olmalı  və eyni zamanda dövlət

nəzarəti olmalıdır. Nəzarət deyəndə,
cinayət tərkibli nəzarətdən söhbət
getmir. Məsələn, müəyyən söhbətlər
zamanı xəbərdarlıq siqnallarının da-
xil olması və digər elektron nəzarət
halları vacibdir. Maariflənmə işləri
həm məktəbdə, həm də müəyyən
təşkilatlarda aparılmalıdır. Çünki in-
sanlar çox vaxt yanlış yolda olduqla-
rını bilmirlər, onları düzgün yola
dəvət etmək lazımdır. Onsuz da həyata
yenicə qədəm qoyan gənclər  artıq əsl
həyatın məhz virtual dünya olduğuna
inanırlar və tədricən virtual dünyanın
sakinlərinə çevrilirlər. Bu virtual
dünya isə onların daxilində yaranan
boşluğu doldurur. Eyni zamanda vir-
tual dünya real dünyadan uzaqlaşmağa
şərait yaradır. 

Sosial şəbəkə sakinlərinin
əksəriyyəti real həyatda nə vaxtsa,
müxtəlif problem və s. kimi şeylərlə
üzləşmiş insanlardır. Sosial şəbəkə isə
bu insanlara sanki bir növ sığınacaq
verir desək, yanılmarıq. Lakin bütün
vaxtımızı da buna sərf etmək düzgün
deyil. Gənclər, ümumiyyətlə, bu cür
sosial şəbəkələrdən istifadə edən hər
bir şəxs, özünə məhdudiyyət qoysa,
daha doğru olar. Saatlarla internet qar-
şısında olmaqdansa, vaxtınızı sizə
maraqlı olan başqa şeylərə də sərf edə
bilərsiniz. Bir də yaddan çıxarmaq ol-
maz ki, insanlar arasında  canlı
ünsiyyəti heç nə əvəz edə bilməz.  

aysel İsazadə
Jurnalistika ixtisası

üzrə III kurs tələbəsi

sosİal Şəbəkələr, ya
canlı ünsİyyət? 

Tələbələr, bəli, bəli sizə səs lə ni -
rəm. Bugün sizlərə kiçik tövsiyə
vermək istəyirəm... Bəziləriniz

ailənizdən uzag öz başınıza bu 4 il
müd dətində həyatla mübarizə aparır-
sınız. Amma düşünün ki, sizin yaşa -
dığınız "Əsl həyat" bu 4 il müd də tində
yaşadıqlarınız olacaq. Bu müddət
ərzində ilk öncə ailənizin nə əziyyətlər
çəkdiyini anlayacaqsız. Çünki özünüz
artıq bir fərdsiz və bir növ düşünün ki,
həyatda qalmaq üçün mücadilə apa-
rırsınız. 

Bir müddət keçəcək,  artıq hər
şeyə alışacaqsınız. Ətrafınız olacaq,
daha çox dəyər verdiyiniz. Birlikdə bir
-birinizə dayaq olmağa çalışacaqsınız.
Zaman keçirməyə başlayacaqsınız. 

Bəzən elə an olacaq ki, hər şeyi
buraxıb ailənin yanına getmək istə -
yəcək sən. Axı, sən bura gələndə ar-
dında öz keçmişini qoyub gəldin.
Darıxacaqsan... Amma artıq bu yeni
gələcəyinlə özləşməli olduğunu özün
də yaxşı bilirsın.Dostlar qazanacaqsan,
bəlkə də qoyub gəldiyin ən yaxinla-
rından da yaxın olacaqlar sənə.
Birlikdə əylənməyi, gülməyi, kədərini
bölüşməyi öyrənəcəksən. Bir birinizə
can yandıracaqsınız. 

Amma hər zaman bir yerdə
durmağın lazımdır. Bu yolda ətrafını
deyil, özünü önəmli tutmağın lazımdır.
Səni kiminsə alçaltmağına icazə
verməməyin lazımdı. Ilk öncə özünü
sevməlisən. Özünü həyatının mərkə -
zi nə qoymag sənin üçün həyata  1:0
öndə başlamaq deməkdir. 

Gəlin, bir az da bu 4 ildə qazana
biləcəyimiz uğurlu addımlardan
söhbət açaq. 4 ilimizi dəyərləndirmək
bizim gələcəyimiz üçün çox böyük ad-
dım sayılır. Nə qədər fəal olsanız si-
zin üçün yaxşıdır. Çalışın hər şeyə
cəhd edin. Bütün sahələr üzrə, oxu-
duğumuz ixtisaslar üzrə universite -
timizdə gələcək üçün təcrübəli olaq
deyə qarşımıza seçimlər verilir,
qoyulur. Elə öz ixtisasımdan bəhs
edim ki, jurnalistika sahəsi nə qədər
asan sahə kimi görünsə də, bu sahə
çox təcrübə tələb edir. Təcrübəli olmaq
üçün biz elə 1-ci kursdan öz univer-
sitetimizin mediasında fəaliyyət gös -
təririk. Bəzən siz "yox" cavabı da ala
bilərsiniz. Səsiniz, görünüşünüz və s.
xoşa gəlməyə bilər. Amma yadınızda
saxlayın ki, bu sizin hələ ilk cəhdi niz -
dir. Getdiyiniz yoldan geri dönməyin.
Döydüyünüz qapını dəfələrlə döy mə -
yə davam edin. Çünki sizi ancaq
yıxıl  mayan iradəniz irəli aparacaq.
Buna görə də, bu 4 ildə siz yalnız öz
ixtisasınız üzrə deyil içinizdə yatan,
sizin belə xəbəriniz olmayan iste da -

dı nızı üzə çıxarmağa çalışın. Bunun
üçün zaman itirmək olmaz. Bəzən  elə
vəziyyətiniz olacaq ki, özünüzü ifadə
edə bilməyəcəksiniz. Bu sizin səhv ol-
duğunuz anlamına gəlmir, bunu da
unutmayın. 

Əsasən  yeni bir mühitə düş-
dünüz. Bunu da dəyərləndirə bilmə -
yi niz vacibdir. Yeni adət ənənələr, yeni
simalar, yeni ab-hava görəcəksiniz.
Hər cür yemək dadacaqsınız. Bəziləri
sizin damaq dadınıza uyğun gələcək
bəziləri yox. Amma hər birinin ayrı-
ca yeri var. Naxçıvanın bu rəngarən -
gliyini tanımağa çalışın. Vaxtınızı
boş yerə israf et mə yin. Hər rayon
haqda kiçik təcrübələr qazanmağa
çalışın. Bəzilərinin xəyalı olduğu
yerdə siz gerçəyi yaşayırsınız. Bun-
ların hamısı dünyagörüşünüzün art-
masında yaxından kömək olacaq.
Hər rayonun öz ləhcəsi, cürbəcür
xasiyyətləri kimilərə xoş, kimilərəsə
qəribə gələcək.  Heç nəyə fikir vermə -
dən diqqətinizi öz gördüklərinizə
cəmləyin. 

Bəlkə bəziləriniz bura düşdü-
yünüz üçün bir anlıq təəssüf hissi ya-
şaya, özünüzü “qərib” hiss edə,
bəziləriniz  menim kimi 1-ci kursun
ilk semestrindən başqa universitetlərə
dəyişilməyi belə düşünə bilərsiniz.
Sizə əminliklə deyə bilərəm ki, bəlkə
də bura doğulduğunuz yerdən daha
doğma gələcək. Min bir cür söz eşidə
bilərsiniz yaxşılı, pisli. Tərifləyənlər,
irad bildirənlər.. Çox uzaqdır, niyə ora
oxumağa getmisən, deyənlər... Necə
baş edə biləcəksən deyənlər... Saysız
hesabsız sözlər eşidəcəksən. Bunların
hamısı boşdur. Yaşadığınız yerləri
özünüz üçün dəyərli, qiymətli edən
sizlər və sizin davranışlarınızdı. Çünki
sən inkişaf etdikcə, irəlilədikcə həqi -
qə tən yanında olmayan, səni qısqanan
insanları görürsən...Üz tutduğun yolda
sadəcə  sənə dəyər verənlər yanında
olacaq, bunu unutma...

Hamı öz uğurlarıyla addımlayır. 
aysel İsazadə

Jurnalistika ixtisası
üzrə III kurs tələbəsi

kİçİk tövsİyələr 

Müasir dövrümüzü mediasız
təsəvvür etmək mümkün
deyil. Təkcə media yox, ey -

ni zamanda günümüzü internetsiz,
sosial şəbəkəsiz də düşünmək olmur.
Zaman irəlilədikcə müəyyən dəyişik -
liklər, yeniliklər, inkişaf baş verir, me-
dia daha müasir üsullar ilə əvəz olunur. 

Media sözü geniş anlayışdır.
Bu sahədə demək olar ki, hər kəsin
məlumatı var. Lakin onun əslində
hansı şaxələrə bölündüyünü, cəmiy -
yət ilə necə əlaqə qurduğu heç də
hamıya məlum deyil. Müasir dövrü -
müzdə demək olar ki, hər şey internet
üzərində qurulur. Bu şəkildə olduğu
təqdirdə ortaya belə bir məsələ çıxır:
Media bizə müsbət təsir edir, yoxsa
yox? Bu suala cavab tapmaq üçün
medianın müasir dövrümüzdəki
mövqeyini bilməyimiz vacibdir. 

Müasir dövrdə media insan -
ların həyatına hərtərəfli təsir edir. İn-
sanlar yeni baş verən hadisələr barə -
sin də məlumat almaq üçün qəzetə,
radioya, müəyyən jurnallara üstün-
lük verirdilər. Bu günkü şəraitdə də
bu informasiya mənbələrindən
məlumat əldə edirik. Bunlarla yana-
şı xüsusi saytlar, televiziya kanalları
və soail şəbəkələr vasitəsilə gündəlik
hadisələr barədə informasiya əldə
etməkdə çətinlik çəkmirik. Bu üsul-
ların bu cür inkişaf etməsində, geniş -
lən məsində gənclərin rolu böyükdür. 

Hal-hazırda hər bir gəncin
sosial şəbəkədə, mediada müəyyən
profili var. Və müasir dövrdə hər bir
Azərbaycan gəncinin sosial şəbəkə -
lər də aktiv olmasını bir üstünlük
kimi düşünmək olar. İkinci Qarabağ
döyüşlərində Prezidentin xalqa
müraciətindən sonra gənclərimizin
müəyyən sosial şəbəkələrdə etdiyi
vətənpərvər paylaşımlar, baş verən
hadisələri dünyanın hər yerinə yay-
maqda çox böyük yardım etməsi ol-
duqca böyük rola malik idi. Buna
görə də gənclərimizin mediada rolu
olduqca böyükdür. 

Lakin müasir dövrümüzdə

media nın fəaliyyətini, onun bacarıq -
la rını sui-istifadə edənlər də heç də
az deyil. Medianın imkanlarını düz -
gün dəyərləndirməyi bacarmayan,
hər bir məlumata inanıb onu sosial
şəbə  kələrdə paylaşan gənclərimiz
də çox təəssüf olsun ki, mövcuddur.
Media “hər-bir ölkənin güzgüsüdür”

desək, yalan olmaz. Çünki biz gün -
də lik baş verən xəbərlər, yeni hadisə -
lər haqqında məhz medianın köməyi
ilə məlumat alırıq. Gündəlik mediada
baş verən hər-hansı olay ölkənin
hə min andakı durumunu ifadə edir.
Və bizim məlumatlan ma ğı mızda
medianın rolu olduğu qədər həmin
məlumatı bizə təqdim edən gəncləri -
mi zin də əhəmiyyəti böyükdür. Hər
bir savadlı gənc müasir dövrdə əlində
olan bütün şansları dəyərləndirməli,
hər gün yeni şeylər öyrənməli və
belə liklə özü üzərində çalışaraq gələ -
cəyə yararlı bir şəxsiyyət kimi yetiş -
mə lidir. 

Müasir media ilə müasir
gənclik bir-biri ilə daimi əlaqədədir.
Xüsusilə çağdaş dövrümüzdə yara-
nan müasir media məkanında zaman-
zaman yaranan çətinliklərə, dərə-
təpəli yollara baxmayaraq mətbuatı -
mız tərəqqi yolunu davam etdirir,
yeniliklərə imza atır. Bu uğurları
qazanmaqda gənclərin də zəhmətini

itirmək olmaz. Bu sahədə jurnalist -
lərin də rolu danılmazdır. Onlar həm
gənc nəslin ilham mənbəyi, həm də
öz peşəsini şərəflə yerinə yetirən xal-
qın sevimlisi kimi daim diqqət
mərkəzindədilər. 

Müasir media ənənələri vətən -
daş ların və dövlətin ən etibarlı, ən

sadiq köməkçisidir. Hər-birimiz çox
gözəl bilirik ki, dövlətimiz KİV-in
inkişafına hər cür qayğı göstərərək,
eyni zamanda onun sərbəst fəaliyyəti
üçün hər şeyi təmin edir. Buna görə
də Azərbaycan bu gün media möv-
zusunda öz sözünü demiş, imzasını
atmağı bacarmış bir ölkədir. Media
sərhədsizdir, onun imkanları olduq-
ca genişdir. Bu baxış bucağından
məsələyə baxsaq, görərik ki, gənclə -
ri miz media ilə əməkdaşlıq etmək
istədikdə oranın qapıları gənclərin
üzünə hər zaman açıqdır. 

Media ilə gənclərin bu qədər
sıx əməkdaşlıq etməsi cəmiyyətimiz
üçün çox gözəl bir üstünlükdür.
Müasir dövrümüzdə gənclərin media
ilə olan əməkdaşlığı ölkə olaraq bi-
zim inkişaf etdiyimizi göstərir. Günü-
gündən də bu əməkdaşlıq davam edir.

xumar Mikayılova
Jurnalistika ixtisası
üzrə II kurs tələbəsi

Müasİr gənclİk və Medİa

Müasir dövrdə dərslər kuriku-
lum üsulu ilə keçirilir. Bu
şagirdlərə sərbəst işləmək

kimi müsbət keyfiy yət lər aşılayır.
Şagirdlər dərsi əlavə vasitələr-illüs-
trasiyalar,  diaqram, klaster, sinkveyn,
sillogizm tipli təlim usullarından isti -
fadə etməklə mənimsəyirlər. Lakin im-
tahanların test üsulu ilə keçirilməsi
şagirdlərdə şifahi xalq ədəbiy yatı nü -
 mu nələri,  şair və yazıçıların əsər lə rini
oxuma, şifahi nitq qabiliyyəti, esse, inşa
yazmaq qabiliyyətini demək olar ki,
yox edir. Son illərdə  Azərbaycan dili
dərslə rində mətnlər və onlara aid su-
alların verilməsi- mətnin giriş, əsas
hissə, nəticədən ibarət olması, abzas-
lara ayrılması, mətndə məcazi sözlərin

tapılması və s. kimi tapşırıqlar bir qədər
də olsa şagirdlərdə mətnlər üzrə
işləmək qabiliyyətini inkişaf etdirib.  

Test üsulu ilə imtahanların ke -
çi ril  məsi istər dövlət imtahanına ha-
zırlaşan, istərsə də univrsitet tələ bə -
lərində əzbərçilik yaradır. Onlarda
yazı, oxu və danışıq qabiliyyətini
demək olar ki, aşağı səviyyəyə endirir.
Tələbədən şair və yazıçılarımızın
əsərləri haqqında soruşduqda çox az
bir qismi cavab verir. Dərs danış
dedikdə isə kurikulum qaydası ilə sual-
cavab elə deyirlər.  Beləliklə  tələbə -
lərdə danışıq qabiliyyəti, hər hansı bir

hadisəyə münasibət bildirmə qabiliy -
yəti zəifləyr.

Ancaq son illərdə xüsusi
qabiliy yət tələb edən ixtisaslardan
sayılan jurnalistika ixtisasına yiyələn -
mək istəyən abituriyentlərdən  inşa
yazı tələb olunur. Bu təqdirəlayiq bir
haldır. 

Universitetərdə isə semestr üzrə
imtahanların yazılı keçirilməsi tələbə -
lərdə yazı vərdişinin yaranması,
düşündüklərini yazıya köçürmək kimi
qabiliyyətlərin formalaşmasına kömək
edir. Bu, gələcəkdə jurnalist kimi
fəaliyyət göstərmək istəyən tələbələr
üçün də faydalıdır..

Ümidvaram ki, gələcəkdə ya-
zılı imtahanlarla yanaşı, şifahi imta-

hanlar da olacaq. Bu da tələbələrin da-
nışıq qabiliyyətini inkişaf etdirəcək.
Təbii ki, test üsulu ilə biliklərin qiy -
mət lən dirilməsinin üstün cəhətləri
çoxdur. Lakin müasir gənclik həm öz
fikrini aydın şəkildə çatdırmağı ba-
carmalı, oxunması zəruri olan Azər -
bay can və dünya ədəbiyyatının şair və
yazıçılarının əsərlərini mütaliə etməli,
nitq qabiliyyətini təkmilləş dir mək
üçün zəngin söz ehtiyatına malik ol-
malıdırlar. 

sacidə hüseynova
Jurnalistika ixtisası
üzrə I kurs tələbəsi

test  üsUlU  bİzİM
hansı QabİlİyyətİMİzİ yox edİr
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“Həyat insanlardan da insafsızdır.” Bu
cümlə Ərtoğrul Cavidin əsgərlikdə
xəstə olub çarpayıya məhkum oldu -

ğu vaxt çox sevdiyi Bülbülə yazdığı məktu bunda
yer alır.  Həqiqətən həyat çox qəribədir! Tarix
boyu fitri istedad sahibləri çox zaman qısa ömür
sürmüş, onların görəcəkləri nə qədər vacib, mü -
hüm işlər yarımçıq qalmışdır. Yaşasalar cəmiyyət
üçün, bəşəriyyət üçün daha da faydalı ola
bilərdilər, ancaq təəssüf ki, Allah hərəyə bir cür
ömür, tale bəxş edir. Haqqında danışacağımız
belə nakam şəxsiyyətlərdən biri də poeziyamızın
sönməz günəşi, dahi Hüseyn Cavidin bəstəkar,
şair, yazıçı, folklorçu, ədəbiyyatçı, rəssam oğlu
Ərtoğrul Caviddir. Bu yazıda Ərtoğrulu Hüseyn
Cavidin oğlu kimi yox, Ətrtoğrul Cavid kimi yad
edəcəyik.  

Payız fəslində xəzəl olub tökülən yarpaq -
lar da, əsən soyuq küləklər də sanki qəmli talelə -
rin xəbərçisidir. Gənc yaşda, arzularının çiçək
açdığı bir zamanda, yaradıcılığında inamlı ad-
dımlar atmağa başladığı vaxtda həyatla vidalaşan
Ərtoğrulun anadan olma və vəfat tarixi də
məhz payız ayındadır. 22 oktyabr onun dünya-
ya göz açdığı gündür.  Bəstəkar Rəşid Şəfəqin
oktyabr ayını “Cavidlər ayı” kimi dəyərlən -
dirməsi heç də təsadüfi deyil, çünki 2 oktyabr
Turan xanımın doğum günü, 22 oktyabr
Ərtoğrulun və 24 oktyabr isə dahi Cavidin ana-
dan olma tarixidir. 

Cəmi 24 il yaşamasına baxmayaraq
özündən sonra olduqca faydalı, zəngin bir ya-
radıcılıq irsi qoyub getmişdir Ərtoğrul Cavid.
Xüsusi fitri istedad sahibi olan Ərtoğrul elə bir
ailədə dünyaya göz açmışdır ki, onun belə zəngin
daxili aləmə, hərtərəfli istedada malik olması heç
də təəccüb doğurmur. Axı Ərtoğrul dahi Hüseyn
Cavidin oğlu idi… 

Ilk yaradıcılıq addımlarını atanda
Ərtoğrulun cəmi 8 yaşı vardı.  Elə o zaman
ədəbiyyata olan marağını yazdığı ilk şeiri ilə
büruzə vermişdi, hansı ki, bu maraq onu 1936-
cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
dil-ədəbiyyat fakültəsinə gətirib çıxarmışdı.  

Şairlik, yazıçılıq, rəssamlıq, bəstəkarlıq -
demək olar ki, incəsənətin bütün qollarında öz
istedadını göstərən Ə. Cavid hələ tələbəlik
illərində atasının, Abbas Mirzənin, L. Bethovenin
va başqa məşhur dünya musiqiçilərinin
rəsmlərini çəkmişdi.

Şair Ə. Cavid “İspan qadının laylası”,
“Quşlar”, “Ay” və s. kimi şeirlərilə yanaşı
yazıçı kimi də qələmini sınayaraq “Eqoistin ta-
leyi” adlı birpərdəli pyes yazmışdı. Hətta bu
əsərin önsöz hissəsində Ərtoğrul belə qeyd et-
mişdi: “İlk yaradıcılıq addımı olaraq yazdığım
bu əsərlə eqoizm və xalq uğrunda çalışma
duyğularını qarşılaşdırmaq istədim… Yeriməyə
başlayan uşaq ilk addımını atarkən nə qədər
möhkəm durmağa çalışırsa, mən də bu ilk ad-
dımımla möhkəm əsər yaratmağa çalışmışam.” 

Pedaqoji İnstitutda oxuyarkən onun
müəllimlərindən biri akademik  M.C.Cəfərov idi.
Təsadüfi deyil ki, 1981-ci ildə Ə. Cavid haq qında
ilk dəfə olaraq Xalq şairi Anar tərəfindən ha-
zırlanan televiziya verlişinin qonaqlarından
biri də məhz M.C.Cəfərov olmuş, o verlişdə öz
xatirələrini dilə gətirən akademik öz tələbəsi
Ərtoğrul haqqında çox yüksək fikirlər
səsləndirmişdi: “Təkcə mənim fənnimdən yox,
onun bütün qiymətləri əla idi. Əlaçı tələbə çox
ola bilər, o əlaçı, yaraşıqlı və istedadlı idi.” 

1940-ci ildə Ərtoğrul Pedaqoji İnstitutu
“əla” qiymətlərlə bitirir. Lakin musiqiçi olmaq
həvəsi, arzusu bir dəqiqə də olsun onu tərk etmir.
Və elə həmin il Azərbaycan Dövlət Konserva-
toriyasının bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olur.
Üzeyir bəyin ən sevimli tələbələrindən olan
Ə.Cavid öz zəhmətkeşliyi, istedadı, mədəniyyəti
və qabiliyyəti ilə hər zaman seçilirdi. Konser-
vatoriyada dahi Ü. Hacıbəylidən, professor
M.Rudolfdan, N.Çumakovdan və başqa
görkəmli pedaqoqlardan dərs alan Ərtoğrul

musiqinin sirlərinə yiyələnərək artıq bir bəstəkar
kimi formalaşmağa başlayırdı. Ancaq deyirlər
ki, sən saydığını say, gör fələk nə sayır… 

Cəmi bir il yarım bu möhtəşəm sənət
ocağının tələbəsi olmaq varmış qismətində.
Neçə-neçə görkəmli simalarla bir vaxtda təhsil

alırdı Ərtoğrul. Xalqımızın böyük bəstəkarları
Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev,
Cahangir Cahangirov, Hacı Xanməmmədov,
Süleyman Ələsgərov, Ağabacı Rzayeva, Şəfiqə
Axundova, Hökümə Nəcəfova və başqaları
həmin dövrdə Üzeyir bəyin rəhbərliyi altında for-
malaşırdılar. Yaşasaydı Ərtoğrul da onlar kimi
musiqi incəsənətimizdə vacib işlər görmüş bir
sənətkar olacaqdı… Bu mənada Ərtoğrulu
Asəf Zeynallı ilə də müqayisə etmək olar. O da
Asəf kimi qısa və mənalı ömür sürdü. Xalq ya-
zıçısı Anar bu barədə olduqca qısa və lakonik
bir şərh verir: “Ərtoğrol Cavid qısa, çox qısa bir
ömür sürdüsə də, mənalı yaşadı, dolğun yaşadı,
qeyrətli oğul kimi, istedadlı, zəhmətkeş musi-
qiçi kimi yaşadı. Görə bildiyi işləri namusla,
vicdanla, səbrlə gördü. Görə bilmədiklərinə çox
heyf.”

Əslində Ərtoğrulun evdə pianosu yox idi.
Elə buna görə də, işinə daima böyük həssaslıq
və məsuliyyətlə yanaşan bu istedadlı gənc kon-
servatoriyanın dərs cədvəlini özü üçün saxlayır,
sinif otaqlarının hansı saatlarda boş qalmasını

qeyd edirdi ki, həmin vaxtlardan orada
yaradıcılıqla məşğul olsun. 

Görkəmli bəstəkarımız Fikrət Əmirov
Ərtoğrul haqqında düşüncələrini belə ifadə
edirdi: “Ərtoğrol həyatda qarşıma çıxan ən təmiz,
ən nəcib, ən gözəl insanlardan idi. Onun bütün
varlığı sənətlə, ədəbiyyatla yoğrulmuşdu.
Həyatının yalnız bircə məqsədi və qayəsi vardı:
Sənət, yaradıcılıq!” 

Tələbəlik illərində anası Mişkinaz Cavidə
ithaf etdiyi “Naxçıvan mənzərələri” musiqi
lövhəsi, Azərbaycan xalq mahnıları əsasında yaz-
dığı “Üç prelüd”, “Batabat yaylaqlarında” və
“Sonata” adlı əsərlərini bəstələyən Ərtoğrul özü-
nün ilk irihəcmli əsərini - “Doqquz variasiya”
silsiləsini əziz müəllimi, ona ən yaxın insan olan
Üzeyir Hacıbəyliyə həsr edir. Digər iri həcmli
musiqi əsərini - skripka ilə fortepiano üçün “Poe-
ma”sını sevimli müəllimi Rudolfa ithafən yazır.
Bu əsərdə bəstəkar Azərbaycan milli musiqisinin
qədim və parlaq inciləri sayılan muğamlardan
məharətlə istifadə edir. Onu da qeyd edək ki, hər

iki əsər Üzeyir bəy tərəfindən yüksək qiymət alır.
Həmin illərdə dahi Azərbaycan şairi Ni-

zaminin 800 illiyi münasibətilə Üzeyir bəy
“Sənsiz” və “Sevgili canan” qəzəl-romansları-
nı yaradır ki, bu əsərlərlə o, Azərbaycanda qəzəl-
romans janrın təməlini qoyur. Belə bir vaxtda

ilhamlanan Ərtoğrul da Nizami yaradıcılığına
müraciət edir və özünün “Sevgili yar gəlmiş idi”
romansını bəstələyir. Bu əsər sözün əsl
mənasında milli vokal lirikasının ən gözəl
incilərindən hesab edilir. Türkmən şairi
Kəminənin sözlərinə “Leylanın vəsfi” mahnı-
sı, T.Rasizadənin sözlərinə “Səninlə olaydım”,
“Serenada” və s. kimi əsərləri elə həmin dövrün
məhsulu idi. 

Bildiyimiz kimi 1941-1945-ci il
müharibəsi zamanı bəstəkarlarımız
vətənpərvərlik mövzulu əsərlərin yazılması
yönündə çox fəal çalışırdılar. Həmin vaxt
Üzeyir bəy öz tələbələrinə vətənpərvər ruhda
mahnı və marşlar yazmağı tövsiyyə edir. Elə
Ərtoğrul da öz müəlliminin məsləhəti ilə xalq
şairi N. Rəfibəylinin sözlərinə “Eşq olsun” ro-
mansını, “Patriotlar marşı”, “Vətənpərvərlik
marşı” kimi əsərlər bəstələyir. “Eşq olsun” ro-
ması özünün emosionallığı ilə bu gündə ürəkləri
riqqətə gətirir. Bundan sonra Ərtoğrulun bu möv-
zuda yazdığı əsərlərindən “Cəbhədən məktub”
adlı simfonik balladası böyük bəstəkarımız
Üzeyir bəyin diqqətini cəlb edir. O, bu əsəri
yüksək dəyərləndirərək gənc bəstəkara tezliklə
onu orkestrləşdirməyi məsləhət görür.

Əsərlər bəstələnir, işlər görülür, lakin
onların heç biri işıq üzü görmürdü. Çünki
Ərtoğrula “xalq düşməninin oğlu” damğasını
vurmuşdular. “Vətənpərvərlik marşı” yalnız
yazıldığı tarixdən 52 il sonra - 1993-cü ildə Hü-
seyn Cavidin Bakıdakı abidəsinin təntənəli
açılışında ilk dəfə ifa edildi.

Planları çox idi Ərtoğrulun… Lakin
zalım fələk aman vermədi! Gənc bəstəkarın
“Məhsəti” və “Şeyx Sənan” operaları onun
həyatı kimi yarımçıq qaldı. Hələ Gürcüstanda
xəstə yatağında  ikən anası ilə görüşəndə deyirdi
ki, “ikicə ay pianonun arxasında otursam “Şeyx
Sənan”ı tamamlayaram.”

Musiqi onun idealı idi! Elə musiqiyə vur-
ğunluğunun nəticəsində 1939-cu ildən konser-
vatoriyanın nəzdindəki xalq musiqisini tədqiq
edən kabinədə çalışmağa başlamış, misilsiz
xidmətlər göstərmişdi. Bildiyimiz kimi, 1932-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
Elmi Tədqiqat Musiqi Kabineti yaradılır və bu
kabinetə ölməz müğənnimiz Bülbül rəhbərlik
edirdi. Bir sıra musiqişünas və bəstəkarlar
həmin dövrdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə
ekspedisiyalara gedir, xalq mahnı və rəqslərini,
aşıq havalarını – bir sözlə, xalq yaradıcılığı
nümunələrini toplayır, nota köçürürdülər.
Ə.Cavidin Elmi tədqiqat kabinetində bir neçə
vəzifəsi var idi: burada görülən işlərə rəy
yazmaq, rus və qərbi Avropa bəstəkarlarının
mahnı mətnlərini Azərbaycan dilinə tərcümə
etmək. Tərcünə işi isə heç də asan deyildi. Bu
ağır işin öhdəsindən də müvəffəqiyyətlə gəlirdi
Ərtoğrul. Lakin onun imzası heç vaxt yazılmırdı.
İlk dəfə Ptitsin tərəfindən Nizaminin qəzəli
əsasında yazılmış “Ay bənizli gözəl” romansının
tərcüməsi zamanı imzası qeyd olunur, o da
sadəcə “Ərtoğrul”. 

Bir folklorşünas kimi də fəaliyyət göstərən
Ə.Cavid böyük sənətkarlarla birlikdə folklor eks-
pedisiyalarında iştirak edir, xeyli xalq mahnılarını
(“Kürd qızı”, “Dağlarda çiçək”, “Sona bülbüllər”,
“Ceyran bala” və s.), el havaları və rəqslərini
(“Nazbarı”, “Tamara”, “Dərbəndi” və s.) nota
köçürürdü. 

Ərtoğrul Bülbülə “Bülbül dayı” deyə
xitab edirdi. Bülbül isə Ərtoğrulu çox sevirdi,
ona inanırdı, onun savadına, istedadına güvənirdi.
Gördüyü hər bir işin samballılığına əmin idi. 

Nəhayət, 1942-ci il fevralın 25-i yetişir.
Onun əsgər getmək vaxtı çatır və Ərtoğrul da
öz yaşıdları kimi ordu sıralarına qoşulur. Əsgər
olduğu zamanlarda oradan böyük müəllimi
Üzeyir Hacıbəyliyə məktublar yazır, ona anası -
gildən muğayyat olmağı xahiş edir. Ilk məktu -
bunu alan Üzeyir bəy o qorxulu və pis vaxtlarda
həmən yardım əlini uzadır bu köməksiz ailəyə.
Ərtoğrulun xahişi ilə bacısı Turanı işə düzəldir.
O zamanlar Üzeyir bəyin olduqca böyük hörmə ti
var idi və onun sözünü heç kim yerə salmırdı.

Hər şey yarımçıq idi Ərtoğrulun həya -
tında. Necə ki, orduya çağırılanda konserva -
toriyada təhsili yarım qaldı, eləcə də əsgərliyi
yarım qoyub Naxçıvana qayıtdı. Çünki amansız
xəstəlik onu əldən salmışdı. Gürcüstanda uzun
müalicədən sonra Naxçıvana gələndə elə sevi-
nirdi ki… Yaradıcılıq planları, işləmək arzusu,
yazıb-yaratmaq eşqi ilə döyünürdü ürəyi! Yarım
qalmış əsərləri tamamlamaq, yeni bəstələr
üzərində işləmək, Naxçıvan kəndlərinə ekspe-
disiyalara getmək, folklor nümunələri toplamaq
- bütün bunlar gələcək planları sırasında idi. La-
kin amansız ölüm buna izin vermədi. Naxçı-
vanda çox az–cəmi 34 gün yaşaya bildi. Ərtoğrul
Cavid 14 oktyabr 1943-cü ildə gözlərini əbədi
olaraq həyata yumdu. 

Represiya illərinin qurbanı olan Cavidin
taleyindən onun ailəsi də nəsibini almışdı.
H.Cavidə qarşı təqiblər və qadağalar Ə. Cavidi
də haqlamışdı. Hüseyn Cavid  irsinin öyrənilməsi
qadağan olunduğu kimi, onun oğlu olduğu
üçün Ərtoğrulun adı da, yaradıcılıq irsinin
tədqiqi də uzun illər yasaqlanmışdı.

Ancaq ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Hüseyn Ca-
vidin anadan olmasının 100 illiyi (1981-ci il)
haqqında sərəncam imzaladıqdan –Turan Cavid
demişkən, “Hüseyn Cavidə verilmiş əsl bəra -
ət”dən sonra istər böyük şairin, istərsə də oğlu
Ərtoğrulun irsi tədqiqatçılar tərəfindən araşdı-
rılmağa başlandı. 

2019-cu ildə Ərtoğrulun anadan olması-
nın 100 illiyi ölkəmizdə geniş şəkildə qeyd
olundu. Elə həmin il “Azərbaycan qeyri-maddi
mədəniyyət abidələri və Ərtoğrul Cavid” adlı 13
cildlik kitab çapdan çıxdı. Burada demək olar
ki, Ərtoğrul Cavidin qısa ömrü ərzində gördü-
yü dağ boyda işlər bütün təfsilatı ilə verilmiş, xalq
kütlələrindən topladığı, tədqiq etdiyi zəngin
folklor nümunələri, onun elmi-filoloji görüşləri
əks olunmuşdur. 

Ərtoğrul Cavidə məxsus olan bir çox
əsərlər, şəxsi əşyalar, foto şəkillər Hüseyn Ca-
vidin 1981-ci ildə yaradılan Cavid ev-muzeyində
saxlanılır. Onun məzarı ölümündən 53 il sonra
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin göstərişi ilə Hü-
seyn Cavid məqbərəsinə köçürülmüşdür.

Cavidlərin həyat yolu haqqında oxuduq-
ca göz yaşlarına hakim ola bilmir insan. Bu ailə
bu qədər bədbəxtliklər içində yaşarkən, həm də
xoşbəxt bir ailə olub. “Niyə” sualını versək,
cavab bəllidir! Çünkiata Cavid də, oğul Cavid
də elə bir ləyaqətlə, namusla, vicdanla yaşadılar,
elə möhtəşəm bir sənət irsi qoyub getdilər ki,
özlərinə əbədiyaşarlıq qazandılar! 

İndi doğma Naxçıvanımızın ən görkəmli
yerində əzəmətli, bəmbəyaz Cavid məqbərəsi
ucalır. Bu məqbərədə hələ həyatda ikən pərən-
pərən düşən, bir-birinə həsrət qalan Cavidlər
ailəsi birlikdə uyuyurlar… 

günay Məmmədova
“Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi”
kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının üzvü

nakaM taleyİn QəMlİ notları

Sənət təbiətdə böyük nemətdir. Sənətin özü
də bir təbiətdir. O təbiət ki, çağlayan
çeşməsindən su içən, Azərbacan forte -

piano mək tə binin inkişafına, xüsusuilə sənətin
yaşamasına xidmət edən görkəmli sənətkalar
yetişdirmişdir. Mən çağlayan çeşmə deyərkən
sevimli müəllimim, sənətinin və şəxsiyyətinin
önündə baş əydiyim, neçə-neçə pianoçular nəsli
yetişdirən, Azərbacan milli fortepiano məktə -
binin inki şa fında müstəsna xidmətləri olan
Kövkəb xanım Səfərəliyevanı nəzər də tuturam.

Pianoçu pedaqoq Azərbaycan Respub-
likasının xalq artisti, Kövkəb Səfərəliyevanın
ifaçı kadrların hazır lanmasında böyük rolu ol-
muşdur.

Pianoçu-pedaqoq, metodist, publisist,
musiqi redaktoru, maarifçi, təbliğatçı, inzibatçı
və təşkilatçı olan Kövkəb xanım Səfərəliyeva
musiqiçi xadimlər arasında xüsusi yerlərdən bi-
rini tutur, özünəməxsus etik görüş ləri və fəal
həyat mövqeyi prinsipinə malik olan yetkin bir
sənətkar kimi seçilir.

Kövkəb xanım Səfərəliyeva Kamil bəy
Səfərəliyev və Qəmərtac xanım Ziyad xan o -
vanın ailəsində dünyaya göz açmışdır. İki zi-
yalı insanın ailəsində dünyaya gələn xanımın
həyata baxışları təbii ki, fərqli idi. Qeyri-adi is-
tedada malik olan Kövkəb xanım nadir insani
keyfiyyətləri – ictimai həssaslıq insanlar qar-
şısında öz borcunu dərk etmək, hamının
dərdinə şərik çıxmaq, ədalətsizliyə qarşı mü-
bariz olmaq kimi cəhətləri özündə daşıyırdı.

Kövkəb xanım Səfərəliyeva 1932-ci
ildə Azərbacan Dövlət Kon ser vatoriyasının for-
tepiano ixtisasını bitirmiş ilk ali təhsilli pianoçu
adını almışdır. K.Səfərəliyevanın Azər bay -

can musiqi mədəniyyətinə gəlişi
Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm
Maqo mayevin, eləcə də digər gör -
kəm  li peşəkar musiqiçilərin dövrünə
təsadüf edir. Milli musiqi sənətində,
zəmanənin irəli sürdüyü bir çox
aktual bədii məsələləri uğurla həll
edən K.Səfərəliyeva bu görkəmli
şəxsiyyətlərin təsiri və dəstəyi sayə -
sində burada Avropa sivilizasiyasının
qorunub möhkəmlənməsi uğrunda
inadla mübarizə aparırdı. Kövkəb
xanım milli mədəniyyətdəki bütün
sınaq lara, o cümlədən forte piano
sahə sindəki yeniliklərə həmişə
hörmət lə yanaşaraq, müdrikliyini nü-
mayiş etdirirdi.

Daima axtarışda və inkişafda olan
Kövkəb xanımın sənətkar şəx siy   yətində onun
görkəmli bir Azər bay can musiqiçisi və ictimai
xadim kimi milli pianoçuluq məktə binə təsirinin
əhəmiyyəti parlaq təzahür edir. Moskva Kon-
servatoriyasının professoru Yakov Milşteyn
K.Səfər əli yevanı Azərbaycan musiqi mədə niy -
yətinin unudulmaz simala rın dan “həssas mu-
siqiçi-pedaqoq” adlandırmışdır.

Kövkəb xanımın həmişə ciddi obyektiv
mülahizələr irəli sürürdü. Onun estetik baxış-
ları ifaçılıq və peda qoji təcrübəsi zəminində ya-
ranıb inkişaf edirdi.

Pedaqoq kimi Kövkəb xanımın əsas

prinsipi fortepiano əsərini anlamaq, başa düşmək,
əsərdəki texniki çətinliklərin öhdəsindən gəlmək
üçün lazımi applikaturanın düzgün seçil məsi, pe-
daldan düzgün istifadə edil mə sinə, səsin
(ifadəliyinə), yumşaq səslənməsinə böyük
diqqət yetirirdi. Biz, onun yetirmələri öz müəl -
li mimizə şəxsiyyət kimi çox hörmət edirik.
Kövkəb xanımın öz məqsə dinə çatmaq üçün
onda olan səbrə heyran olurduq. O həmişə tələbə -
lə rinə qayğı və tələbkarlıqla yanaşırdı. Tələbə -
lə rinə tövsiyyə olaraq deyərdi ki, əsl pianoçu öz
üzərində saatlarla işləməlidir, oxumalı,
öyrənməlidir. Görkəmli pianoçuların ifalarına qu-
laq asmalıdır, lakin onların ifasını təqlid
etməməlidir. Hər ifaçının öz şəxsi interpretasi-

yası olmalıdır. Bax, onda sən irəli gedəcəksən.
Kövkəb xanım vətənə qarşı məhəbbət,

vətənpərvərlik hissini özün də daşıyan yüksək
humanizmə malik bir şəxsiyyət idi. Musiqi
təhsi linin inkişafında böyük əməyi olan Kövkəb
xanım 1937-ci ildə Azər bay can Dövlət
Konservatoriya sının nəızdində orta ixtisas
musiqi məktə bini yaratmış (indiki Bülbül adı-
na orta ixtisas musiqi məktəbi) və onun ilk di-
rektoru olmuşdur.

Kövkəb xanım bir sıra elmi-me to dik
dərsliklərin, fortepiano üçün külliyyatın
tərtibçisi, musiqi haqqında məqalələrin müəllifi
olmuşdur.

K.Səfərəliyevanın həyatdakı bütün
nailiyyətləri dərin biliyin, onun uzun müddət
özü üzərində apardığı işin nəticəsidir. O daima
biliklərə ehtiyac duymuş, həmişə oxuyub
öyrən mə yə hazır olmuşdur. Azərbaycanın
məşhur pianoçularından – Tamilla Mahmudova,
Emin Sabitoğlu, Gülarə Əliyeva, Adilə Mailova
və Validə Yaqubova, Kövkəb xanım Səfərəli -
ye va nın yetirmələridir.

Böyük sənətkar dünyasını dəyişə nədək
öz sənətinə sadiq qaldı. Tələbələr yetirdi, ya-
radıcılıq axtarışlarından usanmadı, doymadı.
Onun bu cəfakeşliyi bu günümüzün və saba-
hımızın ifaçıları üçün nümunə olmalıdır.

Öz sənəti ilə mənsub olduğu xalqın
məhəbbətini, sevgisini qazanan sənətkar ölmür.
Kövkəb xanım Səfərəliyeva məhz belə
sənətkar lar dandır.

rəna cəfərova
Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Əməkdar Mədəniyyət işçisi, “Fortepiani-
no” kafedrasının baş müəllimi   

UnUdUlMaz MüəllİM
kövkəb səFərəlİyeva



A
zərbaycanda fortepiano
mədə niy yətinin mənbələri
yüz ildən artıqdır ki, möv-

cuddur. Milli musiqi mədəniy -
yətimizin inkişaf tarixinə nəzər sal-
saq, bu müddətin çox qısa olduğunu
görə bilərik. Amma qeyd etmək la-
zımdır ki, tarixən belə bir qısa zaman
ərzində Azərbaycan fortepiano
mədəniyyəti çox sürətlə, intensiv
inkişaf etmiş və  özünün səciyyəvi
keyfiyyətləri ilə fərqlənən və bu gün
artıq dünya arenasında tanınan mil-
li fortepiano məktəbi yaranmışdır.   

Qeyd etmək lazımdır ki, for-
tepiano musiqisinə, fortepiano ifa-
çılığı metodikasına, ümumiyyətlə,
fortepiano sənətinin problemlərinə aid
mövzulara az müraciət olunur.
Yazılan əsərlər isə daha çox elmi ədə -
biy yatda özünü büruzə verir. Belə
əsərlərdən – sənətşünaslıq elmləri
doktoru, professor T.Seyid ovun “XX
əsrin Azərbaycan fortepiano mədə -
niy yəti: pedaqogika, ifaçılıq və
bəstəkarlıq yaradıcılığı” monoqrafi-
yasını, professor M.Dadaşovanın
“Fortepiano tədrisinin metodikası”
dərsliyini və digər müəlliflərin
fortepiano sənəti ilə bağlı kitabça və
məqalələrini qeyd etmək olar. 

Naxçıvan MR-də isə bu mövzu
ilə bağlı daha az sayda yazılara rast
gəlmək olar. Bu tədqiqat işlərini,
əsasən məqalələr təşkil edir. Kitab
olaraq V.Heydərovun “Fortepiano
sənəti tarixi” adlı dərs vəsaitini
göstərmək olar ki, bu tədqiqat işi də
Qərb bəstəkarlarının fortepiano ya-
radıcılığına həsr olunmuşdur.  

Təqdirəlayiq haldır ki, Naxçı -
van Dövlət Universiteti İncəsənət
fakültəsi Fortepiano kafedrasının
baş müəllimi, Naxçıvan Muxtar Res -
publi kasının əməkdar mədəniyyət
işçisi Rəna Cəfərova da bu mövzuya
müraciət edərək “Fortepiano ifaçılığı
sənəti” adlı dərs vəsaitini bizə təqdim
etmişdir. Dərs vəsaitində müəllif
fortepiano mədə niy yətinin, əsasən də
bu mədəniy yətin pedaqoji və ifaçılıq
komponent ləri problemlərini müxtəlif
rakurslardan araşdırmışdır. Bu ba xım -
dan təqdim olunan dərs vəsaiti forte -
piano mədəniyyəti sahələrinin dəqiq,
ətraflı təhlili sayəsində, sözsüz ki,
aktual və dəyərli bir tədqiqat işidir. 

Fortepiano pedaqogikası və
ifaçılığının inkişafı və təkmilləş mə -
si nin vacib mərhələlərinin müəllif
tərəfindən ardıcıl şəkildə araşdırılması
tədqiqatın ideyasının əsasını təşkil
edir.

Dərs vəsaiti giriş, 4 fəsil, yekun
və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
Müəllif düzgün olaraq vəsaiti musiqi
qabiliyyətlərinin təsnifatı və onların
haqqında məlumatlarla başlayır. Bu
fəsildə hər bir musiqiçiyə vacib olan
əsas musiqi qabiliyyətləri və onları in-
kişaf etdirmə yolları nəzərdən keçirilir. 

II fəsil, əsasən musiqi təhsili ilə
bağlıdır. Bu fəsildə musiqi məktəbi

şagirdlərinin peşəkar fəaliyyətə ha-
zırlanması, musiqi savadının
mənimsənilməsi və digər məsələlər
araşdırılır.  

III fəsil ifaçılıq vərdişləri və on-
ların inkişaf etdirilməsinə həsr olunur

və fikrimcə, bu fəsil vəsaitin əsas
hissəsini təşkil edərək daha çox
əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, bu fəsildə
sırf ifaçılıq sənəti ilə bağlı vərdişlər,
onların inkişaf etdirilməsi variantla-
rı haqqında müəllif dəyərli fikirlər
irəli sürür və bu fikir və mülahizələrin

əyani şəkildə, not nümunələrilə
əsaslandırılması onların qaqvranıl -
masını, mənimsənilməsini daha da
asanlaşdırır. Bu fəsildə müxtəlif
janrlı əsərlər üzərində ştrixlərin, app-
likaturanın, pedalın öyrənilməsi
yolları nəzərdən keçirilir. Müsbət
hal kimi qeyd etmək lazımdır ki,
müəllif qarşısına qoyduğu məsələləri
yalnız ifaçılıq və pedaqoji istiqamət -
dən deyil, həmçinin də nəzəri cəhət -
dən tədqiq edir. Bu isə tədqiqatçının
savadı və intellektual səviyyəsinin
göstəricisidir. 

Sonuncu IV fəsildə Vyana,
Lon don, eyni zamanda alman, fran -
sız, rus və Azərbaycan fortepiano
məktəblərinin fəaliyyəti və bu
məktəblərin nümayəndələri haqqında
geniş məlumat verilir.  

Sonda kitabın müəllifi haq-
qında da qısa məlumat vermək
istəyirəm:

R.Cəfərova Bakı şəhərində
anadan olmuş, ilk təhsilini Bülbül adı-
na 11 illik orta ixtisas musiqi mək tə -
bin də almışdır. Daha sonra təhsilini
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında forte-
piano ixtisası üzrə davam etdirmişdir.
R.Cəfərova Azərbaycanın ilk qadın
pianoçularından biri, görkəmli peda -
qoq Kövkəb xanım Səfərəliye vadan

dərs almışdır. 
Konservatoriyanı bitirdikdən

sonra Rəna xanım Naxçıvan şəhərin -
də müəllimlik fəaliyyətinə başlamış
və bu günə qədər də öz sevdiyi
peşəsi ilə məşğuldur.

Rəna xanım gözəl pedaqoq
və sözün əsl mənasında gözəl musi-
qiçidir, eyni zamanda Naxçıvan MR-
də fortepiano məktəbinin yaradıcı-
larından biridir. Muxtar respubli -
kanın, demək olar ki, bütün şəhər və
kəndlərində Rəna xanımın çox sayda
yetirmələri var ki, onlar da öz növbə -
sində musiqi müəllimliyi sahəsində
savadlı, bilikli kadrlar hazırlamaqla
məşguldurlar.

Məlumdur ki, belə bir əsərin
ərsəyə gəlməsi uzun zaman, zəhmət,
səbir  tələb edən prosesdir. Buna görə
də təqdim edilən dərs vəsaiti uzun
illərdən bəri çəkilən zəhmətin,
peşəkar təcrübənin, uğurlu axtarış-
ların, sistemli şəkildə aparılan elmi-
metodik işin nəticəsi kimi qiymət -
ləndirilməlidir.

Ümidvaram ki, R.Cəfərovanın
təqdim etdiyi dərs vəsaiti fortepiano
ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə ya-
naşı fortepiano ifaçılığı sənəti ilə
maraqlanan geniş oxucu kütləsini də
cəlb edəcək. 

Rəna xanımı təbrik edir və
yeni yaradıcılıq uğurları arzu edirəm!

İnara Məhərrəmova
“Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi”
kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq
elmləri doktoru, dosent

rəna  cəFərovanın
“Fortepİano  İFaçılığı  sənətİ”

adlı  kİtabı
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Ulu Naxçıvan diyarının qədim musiqi
sənəti və dəyərli sənətkarları olub.

Doğma yurdumuzun zəngin musiqisi, incə du-
yumlu musiqiçiləri, xüsusi qabiliyyətə malik
ifaçıları və bəstəkarları var. Burada musiqi folk -
loru və ifaçılıqla yanaşı, bəstəkarlıq sənəti də
inkişaf etmişdir. Bu sənətin ilk formalaşma-
ğa başladığı illər XX əsrin II yarısına təsadüf
edir. Məmməd  Nəsirbəyov, Nəriman Məm -
mədov, Ramiz Mirişli, Məmməd Məmmədov,
Məmməd Ələkbərov, Rəşid Məmmədov,
Səfər Rəcəbov, Vahid Axundov, Məmməd Ca-
vadov kimi sənətkarlar ilk əsərlərini məhz bu
illərdə yaradıblar. 

Naxçıvan bəstəkarlıq məktəbinin ənənələri
bu gün də istedadlı bəstəkarlar tərəfindən
layiqin cə davam etdirilir. Bu bəstəkarlardan biri,
zəngin yaradıcılığı, rəngarəng musiqi irsi ilə
Naxçıvan mədəniyətinin inkişafına xüsusi
töhfəsi olan Kamal Əhmədovdur.

Kamal Rüstəm oğlu Əhmədov 1948-ci
ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan
olmuşdur. Kiçik yaşlarından musiqiyə və
bəstəkarlıq sənətinə maraq göstərməsi heç də
təsadüfi deyildi. Belə ki, onun ixtisas müəllimi
Rəşid Məmmədov məhz ilk Naxçıvan bəstəkar -
larından idi. O, tar sənətinin sirlərini Kamala
öyrətmişdi.

Təhsilini Bakı şəhərində 1967-ci ildə
Asəf Zeynallı adına orta ixtisas Musiqi tex-
nikumu, 1976-cı ildə isə Ü.Hacıbəyli adına
Azər bay can Dövlət Konservatoriyasında tar,
1979-cu ildən isə bəstəkarlıq  ixtisası üzrə
davam etdirən Kamal Əhmədov hələ gənc yaş-
larından yaradıcılıqla məşğul olmağa başlayır.
Tələbəlik illərində “Prelüdlər”, “Prelüd və fu-
qalar”, “Mövzu ilə variasiyalar”, sonatalar,
kvartetlər və müx təlif xarakterli mahnılar
bəstələyir. Təhsil illərində yazdığı ən
mükəmməl əsər isə “Cavid” simfonik poeması
olur. Belə ki, həmin əsərin ilk premyerası Krım
vilayətinin Yalta şəhərində keçirilir.

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
1985-ci ildə təhsilini bitirdikdən sonra Kamal
Əhmədov Naxçıvan şəhərinə gəlmiş, burada yeni
yaranmış Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və
dirijoru vəzifəsində çalışaraq orkestrin forma-
laşmasında böyük əmək sərf etmişdir. 

Kamal Əhmədov zəngin yaradıcılıq irsinə
malik bəstəkardır. O, demək olar ki, musiqinin
bütün janrlarına – səhnə əsərlərindən tutmuş sim-
fonik, kamera instrumental, xor əsərləri və s.-
dək müraciət edib. Müxtəlif musiqi janrlarında
yazdığı nümunələr istər forma, istərsə də
məzmun baxımından kamil örnək ola biləcək
əsərlər sayılır.  Bəstəkarın  “Cavid” simfonik
poeması, “Gəmiqaya” və “Xocalı” simfoniya-
ları, “Ballada”, “Trio”, “Kvartet”, “Aşıqsayağı”,
“Sonata”, “Mövzu ilə variasiyalar” və s.
instrumental əsərləri, “İthaf”, “Naxçıvan

lövhələri”, “Cəngi”, “Səyahət” və s. kimi
orkestr əsərləri, qarışıq xor və simfonik orkestr
üçün “Ömrün Heydər zirvəsi”, “Azərbaycan
bay rağı” odaları, a kapella xor üçün “Qədim
Nax çıvan” kantatası, “Dirilən adam”, “Dəli yı-
ğıncağı”, “Fərhad və Şirin” tamaşalarına
bəstələdiyi musiqilərlə yanaşı vokal əsərləri də
yaradıcılığında böyük yer tutur.  Bəstəkar hələ

fəaliyyətə başladığı ilk illərdən vokal musiqisi
sahəsində məhsuldar fəaliyyət göstərmiş,
müxtəlif xarakterli mahnı, romans, kantata və
odalar bəstələmişdir. Hələ 2001-ci ildə Naxçı-
van Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının
I hesabat konsertində Kamal Əhmədovun
“Anacan”, “Qoşa çinar”, “Unutdun sən məni”
mahnıları, “Azadlıq türküsü” marşı, 2005-ci ildə
II hesabat konsertində isə “Vətəndir” romansı
ifa olunmuşdur.

Bütün yaradıcılığı boyu vokal janrına,
xüsusilə də mahnılara müraciət edən bəstəkar bu
sahədə çoxsaylı görkəmli sənət nümunələri
yaratmışdır. Mahnı janrı Azərbaycan musiqi
mədəniyyətində özünün bədii-estetik və üslub
xüsusiyyətlərinə görə mühüm yer tutur. Bu janr
xalq tərəfindən daim sevilmişdir. Məhz elə
Azərbaycan xalq mahnılarında olan mövzu
genişliyi, janr-üslub xüsusiyyətləri Kamal
Əhmədovun mahnılarında qorunub saxlanılmış,
daha da zənginləşdirilmişdir. Bəstəkarın mah-
nılarının uğurlu alınmasının digər səbəbləri isə
onun muğamatın sirlərinə dərindən bələd olması,
folklor və xalq musiqisiylə estrada janrının, Şərq
və Qərb musiqisinin sintezinə nail olması, milli
bəstəkarlıq məktəbi ənənələrindən, lazımınca
bəhrələnə bilməsi, metroritmik, məqam-
intonasiya dəyişkənliyindən böyük məharətlə
istifadə etməsi idi. 

K.Əhmədovdan mahnı yaradıcılığı haq-
qında soruşduqda belə cavab verir: “Mən Bakı
şəhərində Asəf Zeynallı adına Musiqi Texni-
kumunu bitirdikdən sonra Ordubad musiqi
məktəbinə müəllim təyin olundum. Təyinatda
olarkən musiqi məktəbində Xalq Çalğı Alətləri
okestri yaratdım. Mənim mahnı janrına meylim
və mahnı yaradıcılığım məhz bu orkestrdə
etdiyim işləmələrdən və oranjimandan başlayır.
Bir çox bəstəkarların mahnılarında oxşarlıq var.
Lakin mənim mahnılarım hər biri digərindən
fərqlidir. Tar alətini bitirdiyim üçün muğamlar
ruhuma daha yaxındır. Avropa üslubundan
istifadə etsəm belə milli ruh mahnılarımda
üstünlük təşkil edir. Mahnılarım mənə ilham
verən ilk mövzudan doğur, həmin mövzu
əsasında isə bütün əsər yaranır.”

Kamal Əhmədovun mahnı yaradıcılığı-
nı aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Vətən haqqında mahnılar; 
2. Məhəbbət mövzusunda mahnılar; 
3. Azərbaycan təbiətini tərənnüm edən

mahnılar; 
4. Ana mövzusunda mahnılar;  
5. Marş xarakterli mahnılar; 

Kamal Əhmədovun mahnı yaradıcılığına
diqqət yetirərkən onun poeziyaya böyük önəm
verdiyini görürük. Bu mənada mahnıların
mövzu dairəsi çox maraqlı, geniş və zəngindir.
Daim aktual mövzulara müraciət edən bəstəkar
bütün yaradıcılığı boyu mahnı janrının spesifi-
kasına uyğun şeirlərə üz tutub. 

Kamal Əhmədovun mahnı yaradıcılı-
ğında daha çox Naxçıvan şairlərinin, xüsusilə
Xanəli Kərimlinin sözlərinə yazılmış mahnılar
üstünlük təşkil edir. Onun poeziyasına “Nazlanan
söyüdlər”, II Qarabağ müharibəsinə həsr olun -
muş “Şəhidlik nəğməsi” mahnıları, həmçinin
“Mən səni sevmişəm” romansı, “Azərbaycan
bayrağı” odası bəstələri aiddir. Qeyd etmək la-
zımdır ki, bəstəkar bu günlərdə həmin şairin
“Ata” poemasından götürülmüş kupletlər
əsasında eyni adlı mahnı  üzərində işləyir.

Vətən və onun gözəlliklərini tərənnüm
edən mahnılardan danışarkən, bəstəkarın
H.Valehin sözlərinə “Qoşa Çinar”, M.Nəsrlinin
sözlərinə “Qızlar bulağı”, T.Əhmədovun
sözlərinə “Güney Qışlaq”, “Mənim millə ti -
min dir”, B.Vahabzadənin sözlərinə “Tənha
məzar”, Y.Şirinoğlunun sözlərinə “Naxçıvanım”,
S.Gültəkinin sözlərinə “Doğma yurdum” və s.

mahnılarını misal göstərmək olar.
Kamal Əhmədovun yaradıcılığında sevgi-

məhəbbət mövzusunda yazılmış mahnılar da
çoxluq təşkil edir. Bu mahnılar lirik melodiya-
lara malik yüksək səviyyəli sənət əsərləridir.
“Gözəl qız” (söz. M.Nəsirbəyli), “Ürək səsləri”
(söz. R.Oqtay), “Unutdun sən məni” (söz.
T.Aslan), “Saçlarıma qar da yağdı” (söz. Y.Şi-

rinoğlu), “Nakam eşqim” (söz. C.Fədai), “Gü-
lüm” (söz. İ.Fərəməzoğlu), “Gözün aydın”
(N.Gəncəvi), “Bənövşə” (söz. T.Maqsudova)  və
s. kimi mahnıları bu qəbildəndir. 

Kamal Əhmədov mahnı yaradıcılığında
həmçinin duetlərə də yer vermiş, “Öyrət mənə
sevməyi” (söz. İ.Fərəməzoğlu), “Adını de”
(söz. M.Qasımzadə), “Yar ola” (söz. E.Maqsu-
dov) kimi duetlər bəstələmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəstəkar bəzi
mahnılarını məhz öz sözlərinə bəstələmişdir.
“Sevdam”, “Sevgi dəryasında”, “Aylin”
mahnıları, “Zəfər türküsü” marşı bu qəbildəndir.

Kamal Əhmədovun fəaliyyəti onun
bəstəkarlığı ilə məhdudlaşmır. Belə ki, Kamal
müəllim 1996-cı ildən Naxçıvan Dövlət
Universitetində pedaqoji fəalliyyətə başlamış,
uzun illər İncəsənət fakültəsində  “Bəstəkarlıq”
kafedrasının müdiri və 2000-ci ildən Naxçıvan
Bəstəkarlar Təşkilatının məsul katibi vəzifəsində
çalışmışdır. O, gənc nəslin hərtərəfli musiqi
təhsili almasında, bəstəkarlığın sirlərinə dərindən
yiylənmələrində öz əməyini əsirgəmir.

K.Əhmədovun 65 illik yubileyi 2013-cü
ildə- Naxçıvan Mədəniyyət Nazirliyinin sərən -
ca mı ilə Naxçıvanda, “Gənclik mərkəzi”ndə, 70
illik yubileyi isə 2019-ci ildə M.Maqomayev
adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmo-
niyasında keçirilib. Bəstəkarın musiqi sahəsin -
dəki səmərəli fəaliyyəti Naxçıvan Muxtar Res-
publikası rəhbərliyi tərəfindən də yüksək
dəyərləndirilib və 2013-cü ildə ona “Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adı verilib.

Məhsuldar bəstəkar Kamal Əhmədovun
yaradıcılıq axtarışları bu gün də davam edir. O,
daim öz üzərində işləyir, bir-birindən maraqlı və
dəyərli sənət əsərləri ərsəyə gətirir. Biz musiqiçilər
fəxr edirik ki, belə bir bəstəkarın müasiri və
həmkarıyıq. Kamal Əhmədova işlərində uğurlar
və yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edirik.

rumiyə Məmmədova
“Musiqişünaslıq və metodika”

kafedrasının müəllimi

naxçıvan bəstəkarlıQ Məktəbİnİn yetİrMəsİ- 
kaMal əhMədovUn yaradıcılığında Mahnı janrı



O
dlar yurdu Azərbaycanımızın
ən qədim yaşayış məskən lə -
rin dən biri olan Naxçıvan

coğrafi mövqeyi, özünəməxsus iqli-
mi, fauna və florası, qədim tarixə
malik mədəniyyət abidələri ilə turiz-
min inkişafı üçün əlverişli şərait ya-
radır. Bu diyarda, yurdumuza əsrlərin,
qərinələrin yadigarı olan yüzlərlə
təbiət və tarixi abidələr – Möminə Xa-
tun, Qarabağlar, Yusif ibn Küseyir, Gü-
lüstan türbələri, bir-birindən zəngin,
yaşı minilliklərə dayanan–Gəmiqaya,
Kilit mağarası, Əlincə qalası, Əshabi-
Kəhf, gözoxşayan gözəlliyi ilə təbiətin
bütün əlvan çalarlarını özündə əks
etdirən Batabat yaylağı, Göy-göl,
Ağbulaq, Duzdağ və bunun kimi
təbiət möcüzələri cəmləşərək analo-
qu olmayan turizm potensialını özündə
yaşadır. Sözügedən təbiət gözəllikləri
yurdumuzun hüdudlarından kənarda
da minlərlə turistə məhz Naxçıvanın
bu füsunkarlığını görmək üçün qucaq
açır.

Bunun nəticəsidir ki, dövlətimiz
tərəfindən turizm sektorunun inkişafı
istiqamətində bir sıra uğurlu layihələr
icra edilməkdədir. Elə ötən günlər
ərzində, xəbər verdiyimiz kimi,
Azərbaycan Respublikası Dövlət Tu-
rizm Agentliyinin və Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Turizm Departa-
mentinin birgə təşkilatçılığı ilə turiz-
min inkişafı istiqamətində muxtar
respublikamıza təxminən 50 nəfərlik
bir media-turun təşkil edilməsi qeyd
olunan uğurlu layihələrin davamıdır.
Media-turun əsas məqsədi diyarımı-
zın turizm potensialını qələm
sahiblərinin, media nümayəndələrinin
gözü ilə kütləvi informasiya
vasitələrində işıqlandırmaq və geniş
ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Yüksək
təşkilatçılığı ilə seçilən media-turun iş-
tirakçıları diyarımızdan zəngin
təəssüratlarla ayrılırlar.

“Baku” İnternet Televiziyasının
operatoru Elgün Hümbətovla həm -
söhbət olarkən söylədi ki, Naxçı van,
həqiqətən, zəngin coğrafi mühiti,

füsunkar təbiəti ilə bura üz tutan hər
bir kəsi özünə heyran qoyur. İlk
dəfədir, səfər etməyimə baxmaya-
raq, heç bir yadlıq və özgəlik hiss
etmirəm. Düşünürəm ki, insanların is-
tiqanlı olması, qonaqpərvərliyi bizdə
bu cür müsbət təəssüratlar yaradır.
Həqiqətən, bu vaxtacan Naxçıvan
haqqında eşitdiyim gözəl fikirlərin
əyani sübutunu burada olduğum iki
gün müddətində daha yaxından gör-

düm, şahid oldum.
Azərbaycan Respublikası

Dövlət Turizm Agentliyinin Media və
ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş
məsləhətçisi Gülnar Mustafayeva isə
media-turu Azərbaycan Dövlət Turizm
Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Turizm Departamenti ilə
birgə turizmin inkişafı istiqamətində
2020-2023-cü illəri əhatə edən xüsu-
si proqram çərçivəsində təşkil olunan
növbəti layihə kimi yüksək qiymət -
ləndirərək dedi ki, bir jurnalist nöqteyi-
nəzərindən mövzuya yanaşsaq, həm
bir qonaq kimi burada olan turizm po-
tensialı haqqında ətraflı məlumatlar

qazandıq, həm də qədim diyarımız
olan Naxçıvanın tarixi ilə yaxından ta-
nış olduq.

Azad Azərbaycan Televiziya-
sının müxbiri Əli Novruzəliyev bu
dəfəki səfəri zamanı əldə etdiyi ma-
terialların hesabına müxtəlif
səpkilərdə, rəngarəng və mövzu dairəsi
geniş olacaq reportajlar hazırlayaca-
ğını bildirdi. Qeyd etdi ki, Əlincə qa-
lası haqqında yaranan müsbət fikirləri

və yaradıcılıq hissləri tam fərqli ola-
caq. O, turda iştirak etmiş bütün
jurnalist həmkarlarının öz yaradıcı-
lıqlarında burada şahid olduqları
gözəllikləri işıqlandıra caqlarına
əminliyini bildirdi.

Muxtar respublikamızda iki
gün müddətində təşkil olunan media-
turun jurnalist həmkarlarımıza qazan -
dır dığı zəngin təəssüratlar onların ya-
radıcılığında öz əksini taparaq, sosial
şəbəkələrdə, mətbuatda və informasiya
saytlarında geniş izləyici kütləsi qa-
zanıb. İnamla demək olar ki, media-
tur Naxçıvanda mövcud olan geniş tu-
rizm imkanlarını ictimaiyyətə

çatdırmaq məqsədinə nail olub. 
Naxçıvanın çoxəsrlik tarixinin

canlı şahidi, məğrurluq və əyilməzliyin
simvolu olan Əlincə qalası
həmkarımız “Kaspi” qəzetinin
əməkdaşı Rufik İsmayılovun repor -
tajının əsas süjet xəttini təşkil edir.
Müəllif “Naxçıvanın əyilməzlik sim-
volu” adlı məqaləsində yazır:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət
Turizm Agentliyinin və Naxçıvan

Muxtar Respublikası Turizm Depar-
tamentinin birgə təşəbbüsü ilə 21-22
oktyabr tarixlərdə Naxçıvan şəhərinə
təşkil edilən media-tur zamanı bu
tarixi abidələrin bir qismini görmək,
bölgənin turizm potensialı ilə yaxın-
dan tanış olmaq imkanımız yarandı.
Ən böyük təəssüratı isə Əlincə qala-
sı yaratdı. İlk növbədə, qeyd olun-
malıdır ki, Naxçıvandakı abidələrin
içərisində qalaların özünəməxsus yeri
var. Muxtar respublika qalatipli
yaşayış yerləri ilə zəngin diyardır. Bu
ərazidə qalaların çoxluğunun başlıca
səbəbi Naxçıvanın əlverişli coğrafi
mövqeyinin, zəngin təbii sərvətlərinin,

şəhər mədəniyyətinin və inkişaf etmiş
sənətkarlığının yadelli işğalçıların
diqqətini cəlb etməsidir. Mübariz xal-
qın daş yaddaşı sayılan Əlincəqala da
yadellilərə qarşı uzun illər sinə gərən,
onlara qarşı mübarizə aparan xalqın sı-
ğınacaq, müdafiə məkanı olub.”

“Yeni Müsavat” qəzetinin jur-
nalisti Xalidə Gəray “Dəyişən Nax-
çıvan, sirli abidələr, daima sərhəd
keçmək məcburiyyətində olanlar”
başlıqlı məqaləsində tur çərçivəsində
yaşadığı hissləri qələmə alaraq yazır:
“Əksər həmkarlarım, elə mənim üçün
də bu ilk səfər idi. Bu səbəbdən yal-
nız televiziya ekranlarında, fotolarda
gördüyümüz, o torpaqda böyüyüb,
ərsəyə gələn insanların dilindən eşit-
diyimiz, uzun illər blokada şəraitində
qəhrəmancasına yaşayıb, inkişaf edən
Naxçıvanı ziyarət etməyi səbirsizliklə
gözləyirdik. Həm də ilk dəfə olaraq
qədim yurda Ermənistanın üzərindən
uçaraq yetişəcəyimizin həyəcanını
yaşayırdıq...

Bir neçə ilə təəccübləndirəcək
dərəcədə sürətlə dəyişən şəhər, təmiz,
səliqəli küçələr və qanunlara riayət
edən sakinlər...” Bloqer Kübra
Məhərrəmovanın da “Çalışın, naxçı-
vanlı dostlarınız çox olsun” başlıqlı
məqaləsi zəngin təəssüratların işığında
qələmə alınmış yaradıcılıq nümunəsi
kimi oxucu kütləsi tərəfindən böyük
maraqla qarşılanıb.

Bəli, əziz oxucularımız. Bəşər
sivilizasiyasının mədəniyyət ocağı
olan Naxçıvanımız, milli-mənəvi
dəyərləri, çoxəsrlik tarixi, zəngin
mətbəx nümunələri ilə qədimlik və
müasirliyin çiyin-çiyinə addımladığı
bir ünvan kimi daim ona üz tutan qo-
naqların diqqət mərkəzində olub. Elə
mövzumuzda da sizə təqdim etdiyimiz
müsahibələrdə, qələm sahiblərinin
zəngin təəssüratlarının bir yerdə cəm
olduğu yaradıcılıq nümunələrində də
bunun bir daha şahidi oluruq.

Məcid   əkbərov
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çoxəsrlİk tarİxə Malİk olan naxçıvanıMız yaradıcı QələM
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Y
unan əfsanələrinin birində qeyd olunur
ki, Prometey odu tanrılardan oğurla-
yaraq insanlara gətirir. Bunu bilən

tanrılar qəzəblənir və Prometeyi cəzalandırmaq
məqsədilə onu Qafqaz dağlarının zirvəsində
zəncirləməyi tapşırırlar. Burada qartal onun
qaraciyərini hər gün didib yeyərmiş. Hər dəfə
onun didilmiş qaraciyəri yenidən sağalırdı.
(Əfsanədəki bu məqam bugünkü elm tərəfindən
də sübut olunub- qaraciyər insanda özünü
bərpa edən yeganə orqandır) Beləliklə, Prometey
otuz il ərzində əzab çəkərək qaraciyərini qarta-
la yedirtmişdir. İnsanlar əbədi işığa qovuş-
muşdu, amma Prometey bunun cəzasını ağır
ödəmişdi. Bu əfsanəni səbəbsiz xatırlamadım.
Qafqazda yerləşən Azərbaycan da bir dövlət
olaraq  dəfələrlə parçalanmış, istilaya məruz qal-
mış, işğal edilmiş və hər dəfəsində də gücünü
toplayaraq ayağa durmağı bacarmışdır.
Azərbaycan xalqı bütün tarixi dönəmlərdə
müstəqillik uğrunda daim mübarizə aparmış, bu
istəyindən bir an olsun belə geri çəkilməmişdir.

Vətənimizin parçalanması tarixi  XIX
əsrin əvvəllərində Rusiya və İran arasında
gedən müharibədən başlayır. Məhz bu müharibə
Azərbaycanı ikiyə parçalayan “Gülüstan” və
“Türkmənçay” müqavilələrinin imzalanmasına
gətirib çıxardı. Adətən sülh müqavilələri bir daha
qan tökülməsin deyə bağlanılır. Amma bu
müqavilələr Azərbaycanı elə amansızlıqla par-
çaladı ki, onun kəsdiyi yerdən hələ də qan axır.
Bu müqavilədən sonra isə tək sevinən ermənilər
oldu. Çünki “Türkmənçay” müqaviləsindən
sonra Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistan
dövləti yaradıldı. “Türkmənçay” müqaviləsindən
əvvəl ermənilər  sərgərdan bir toplum olublar.
Buna görə də tarixçilər erməniləri “Türkmən -
çayın övladları” adlandırırlar. Yaşanan tarixi
ədalətsizliyə baxmayaraq Azərbaycan yenə
ayaqda durdu və öz müstəqillik mübarizəsinə da-
vam etdi. Nəhayət, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan xalqının çar Rusiyasına qarşı mil-
li azadlıq mübarizəsi nəticəsində, Birinci Dünya
Müharibəsi dövründə Şimali Azərbaycanda
müsəlman Şərqinin ilk parlament respublikası

olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı.
Müstəqillik əldə edən Azərbaycan odu əldə
edərək insanlara bəxş edən Prometey kimi, bəlkə
də ondan da artıq sevincli idi. Çünki azadlıq var
olmaqdır, yaşamaqdır, yaşatmaqdır. Təəssüf
ki, o zaman  bu sevincimiz cəmi 23 ay davam

etdi. Azərbaycan yenidən bolşevik rusların
əsarəti altına düşdü. Prometey kimi o da
cəzalandırıldı. Amma onun cəzası 30 il yox 70
il davam etdi. Bu illər ərzində xalqımızı öz
dilindən, milli-mənəvi dəyərlərindən ayırmaq
istəyənlərin millətimizə  yaşatdıqları bütün
çətinliklərə, zülmlərə baxmayaraq Azərbaycan
daim ayaqda durdu. Qolumuza vurulan 70 il lik
zəncirin ilk halqası  1990-ci ilin noyabr ayının
17-də ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvanda qaldırılan  üçrəngli ,ay ulduzlu
Azərbaycan bayrağının dalğası ilə qırıldı. 1991-
ci ilin oktyabrın 18-də isə  müstəqilliyimiz
yenidən bərpa edildi. Bu dəfə onu buxovlayan

zəncirləri tamamilə qıran xalqımız  min bir çətin -
liklə yenidən öz müstəqilliyinə qovuşdu. 

Azərbaycanın dünyaya bir günəş kimi do-
ğacağından qorxanlar yenə də boş durmadılar.
“Türkmənçayın övladları”nın arxasında dayanan
qüvvələr bu dəfə də Qarabağımıza göz dikdilər.

Yenicə müstəqillik əldə edən və hələ ordusu for-
malaşmamış bir ölkəyə göz dağı vermək üçün
Qarabağı işğal etməklə qalmayıb insanlıq
tarixində misli görünməmiş cinayətlər törətdilər.
Odlar yurdu düz 30 il bu nifrət alovuyla alışdı,
amma kül olmadı, qığılcım alıb  yenidən doğdu.
Nəhayət ordumuz illərin qisasını alaraq  2020-
ci ilin sentyabr ayında başlanan 44 günlük
müharibədə  düşməni ona bəslədiyi nifrət alo-
vuyla yandırıb külə döndərdi. Azərbaycan oğul-
larının odlu nəfəsindən çıxan bu yanğın düşməni
öldürdükcə Qarabağa can gəlirdi. İşğalçıdan
təmizlənən ana yurd gül-çiçək açaraq payız
fəslində azadlığın xoş ətirli baharını yaşayırdı.

Vətən torpağı igidlərimizin qanı ilə sulandıqca
müqəddəslik qazandı, and yerimizə çevrildi. Qa-
rabağına qovuşduqdan sonra artıq Azərbaycanda
bütün fəsillər dirilişi xatırladan yaz fəsli kimidir.
Azərbaycanın işğal olan torpaqlarında açan
azadlıq çiçəkləri bütün dünyanı heyrətə saldı.
Çünki biz təkcə zəfər qazanmadıq, biz arxamızda
dünyanın öyrənə biləcəyi çox izlər buraxdıq. 

Bir illik zəfər tariximizdə Şuşa dastanının
isə ayrı bir yeri var. Sıldırım qayalara dırmanan
vətən oğulları öz yarına qovuşmaq üçün qaya-
ları yaran Fərhaddan daha güclü və cəsarətli
idilər. Onların mübarizəsinin təməlində də daha
güclü, daha böyük bir sevgiliyə qovuşmaq
vardı.  Bu “yar” əzəmətini dağlardan alan, vüqarı
və qüruru ilə göz oxşayan Şuşa idi. O Şuşa ki,
özündə tariximizin min illik izlərini daşıyır.  O
Şuşa ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun, Xan
Şuşinskinin səsini, dahi Üzeyirin musiqisini
illərdir qoynunda saxlayır. Mədəniyyətimizə,
ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə yüzlərlə tarixi
şəxsiyyətlər bəxş edərək muğamımızın beşiyinə
çevrilib. O Şuşa ki, adında özü boyda tarixi ya-
şadır. Bu sevgili uğrunda qayalara dırmanan
igidlərimiz topun, tüfəngin qarşısına süngü-bı-
çaqla çıxdı. Dünya bu sevda qarşısında heyrətdən
dondu, dili tutuldu. Çünki burada haqqı, ədaləti
bərpa edən igidlərimiz eyni zamanda bir
məhəbbət dastanı yazırdılar. Elə bir dastan ki,
bundan sonrada dünya tarixində dillərdən
düşməyəcəkdir. Bu savaşda insanlıq tarixində
cəsarətin, gücün, ağlın, yenilməzliyin simvoluna
çevrilən Prometeyin ruhu da Azərbaycan
igidlərinin qarşısında baş əydi. Öz dözümlülü-
yü, mübarizliyi, qorxmazlığı,  cəsarəti, igidliyi
ilə yenilməzlik simvoluna çevrilən xalqımız
oddan-atəşdən qorxmayan Simurq quşu kimi
dəfələrlə atəşə atılsa da, yanmadı sönən odun
külü içərisindən dirilib çıxdı. Artıq Azərbaycan
bayrağı bir qartala dönüb  Qafqaz dağlarının ən
yüksək zirvəsində qanad çalır.

İlahə allahverdiyeva
Jurnalistika ixtisası
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Ana yurdum Azərbaycanın mədəniyyət
beşiyi, irfan və elm ocağı olan Şuşa

şəhəri... XX əsrin 80-ci illərində namərd
düşmənin məkrli istəklərinin hədəfinə çevrilən
qədim yurd yerim. 1988-ci ildən erməni təcavüz -
karlarının əzəli-əbədi torpaqlarımız olan Qara-
bağımıza qaldırdığı, heç bir ağla və məntiqə
söykənməyən saxta torpaq iddiaları sənin də ta-
leyini alt-üst etmişdi. Həmin illərin xatirələri hələ
də hər bir Azərbaycan vətən da şının, ən başda da
sənin qəlbində odlu-alovlu anlar kimi xatırlanır.
Uzun illər, deyərdim ki, tarixi mizin hər sətrində
adı çəkilən və daim yurdumuza yağlı tikə kimi
baxan bədnam qonşu bu dəfə də işğalçı arzularla
gəlmişdi torpaqlarımıza. O dövrlər hakimiyyətdə
olan durğunluq, ordu və silah-sursat yetməzliyi,
siyasi səriştə sizlik də Şuşanın işğalına öz layiqli
"töhfəsini" vermişdi. Uzun illər Qarabağın ba-

şını alan qara buludlar artıq doğma diyarımız,
mənəviyyat, maarif ocağı olan Şuşanın da
müqəddəratını həll etmişdi. Hər dəfə adını
eşitdikcə könlümüzdən istəksizcəsinə qopan
"Havalansın xanın səsi, Qarbağın şikəstəsi" kimi
şux sədalar bir anın içində aramsız hayqırtılara
döndü. Hər daşından, qayasından axan füsunkar
gözəlliklərin, şuşalılara daim isti qucaq, doğma
ocaq olan torpağın bir göz qırpımında özgələrin
tapdağına çevrilmişdi. Ucu şişpapaqlı dağların
qoynunda qurduğun yurdun-yuvan "Gəlin,
gəlin, xilas edin",- deyirdi əli-qolu bağlı olan
xalqına. İllərlə xan qızı Natəvanın həsrətini çəkən
xarıbülbül bu dəfə də boynunu büküb izləyirdi
bu dəhşətli hadisələri. Düzdür, həsəd aparılacaq
əlçatmaz gözəlliyin ta qədim zamanlardan
üzübəri daim səni özgələrin, yadların əvəzolun -
maz xəyalına, arzusuna çevirmişdi. Mətinliklə,
qorxmazcasına dayanmışdın uzun illər düşmənin
qarşısında. Bir an belə olsun geri çəkilmədən bir
ovuc torpağından pay etməmiş din düşmənə.
Amma bu dəfə fərqli idi. İllərlə pusquda
dayanan düşmən xalqımızın zəif anında aldı səni
bizdən. Çətin idi sənin üçün, çox çətin idi. Çünki
çarəsiz şəkildə Uca Yaradanın yazdığı acı, qan-
lı-qadalı taleyinə təvəkkül edib şeiriyyət,
mənəviyyat ocağı olan bağrını şəhid yurduna çe-
virdin. 30 il doğma Azərbaycanın musiqi,
gözəllik, poeziya aşiqi olan xalqımızın xiffətini
etdi xarıbülbül, İsa bulağı, Xan qızı Natəvanın
isti ocağı. 

Mənfur düşmənin Şuşa üzərinə hücum-
ları artıq 1992-ci ilin aprel ayının 27-dən
başlanmışdı. Həmin andan etibarən bütün cəbhə
boyu ermənilər üstünlüyü ələ almışdılar, onlar
qəti surətdə Şuşa üzərinə hücuma keçmişdilər.
Şuşa üzərinə hücum əməliyyatını o zaman
ermənilər "Dağlarda toy" adlandırmışdılar. La-
kin bu "toy"un səsi Bakıda eşidilmirdi, çünki iq-
tidarla müxalifətin başı hakimiyyət davasına qa-
rışdığından Qarabağ yaddan çıxmışdı. Şuşamın
qulaqbatıran imdad sədalarını, hayqırtılarını
isə bircə şuşalılar eşidirdi...

1992-ci il 8 may... Xatırlamaq çətindi
həmin günü. Doğma Şuşanın Azərbaycandan qo-
parıldığı, illərdir bu torpaqda özünə isti ocaq qu-
ran şuşalıların əziz Vətəninin əlindən alındığı gün
idi bu tarix. İllərdir işğal planları quran düşmən
dörd bir tərəfdən üzük qaşı kimi şəhəri
mühasirəyə alaraq iriçaplı artileriyalardan atəş
açmağa başlamışdı. Gərgin döyüşlərin
məngənəsində, aramsız açılan atəşlərin səsində
sanki göy üzü də lərzəyə gəlmişdi. Xankəndi və
Xocalıda törədilən misilsiz soyqırımdan sonra
sabaha olan ümidləri puç olan şuşalılar nə
olursa olsun sarsılmaz əzmlə, geri çəkilmədən
mübarizə aparır, hətta düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirməyə qadir olurdu. Amma Şuşanın işğalı
düşmən üçün böyük strateji əhəmiyytə malik idi.
Bu səbəbdən hələ o dövrdə daimi ordusu və
həqiqi lideri olmayan Azərbaycan xalqı əlindən
gələni etsə də Şuşanı qoruya bilmədi. İllərdir
quzu cildində görünən, əlləri ancaq körpələrin,
məzlumların qanına bulanan düşmən arzusuna
çatmışdı. Şuşanı işğal edə bilmişdi. 

Həmin gün-1992-ci il 8 may tarixində Şu-
şanın işğalı nəticəsində 480 günahsız vətəndaş
qətlə yetirilmiş, 600 nəfər yaralanmış, 22 min
nəfər öz yurdundan didərgin düşmüşdür. Əsir gö-
türülmüş 68 soydaşımızın taleyi barədə bu
günə qədər məlumat yoxdur. İşğal nəticəsində
Şuşadakı bir sıra tarixi-mədəniyyət abidələri
düşmən tərəfindən talan edilərək məhv olun-
muşdu. Xan mağarası, Qaxal mağarası, Şuşa qa-
lası da daxil olmaqla, bütövlükdə, 279 dini, tarixi
və mədəni abidələrimiz düşmən vandalizminin
nəticəsində yararsız hala gətirildi. Ermənilər
Şuşada 7 məktəbəqədər uşaq müəssisəsini, 22
ümumtəhsil məktəbini, mədəni-maarif, kənd
təsərrüfatı texnikumlarını, 8 mədəniyyət evini,
14 klubu, 20 kitabxananı, 2 kinoteatrı, 3 muzeyi,
Şərq musiqi alətləri fabrikini dağıdaraq öz
vəhşi və heç bir savaş qanunlarına sığmayan cı-
lız simalarını göstərmişdilər. Ümumilikdə,
1992-ci il mayın 8-də Ermənistan ordusunun Şu-
şanı işğal etməsi nəticəsində Azərbaycanın
289 kvadratkilometr ərazisi düşmənin nəzarətinə
keçmişdi. Artıq dağlarının başı qara buludlu,
meşələri dumanlı olan Şuşada  qürbətdə qalan,
səsi kəsilən sarı bülbül kimi sirdaşı xarı bülbülün
də boynu bükük qaldı. Cıdır düzü namərdlərin
tapdağına çevrildi. Erməni vandalizminin qur-
banı olan, düşmən gülləsindən “yaralanan”, pay-
taxtda saxlanılan Bülbülün, Üzeyirin, Natəvanın
heykəlləri doğma vətəninə qayıdacağı günün
xəyalları ilə yaşamağa məcbur edildi. Beləliklə,
Vətənin hər daşını üst-üstə qoyaraq özünə

yurd-yuva quran insanlar ürəklərində daşıdıqları
həsrət alovlarının içində yanaraq qovruldular.   

Vətəndə Vətən həsrəti...
Vətənlərinin amansız işğalı nəticəsində

iyirmi mindən artıq Şuşa sakini öz ata-baba
ocağından didərgin düşdü. Necə də çətindir bir
anın, bir neçə saatın içində ocağından, haqqın
olan torpaqdan qovulmaq. Sən onu gəl birdə şu-
şalıların həsrətli gözlərindən, torpaq deyib
yanan ürəklərindən soruş. Elə yazımın bu
məqamında bir neçə il bundan öncə Bakı
şəhərində olarkən əslən Şuşadan olan məcburi
köçkün Zərifə xanım Quliyeva ilə olan söhbə -
timi xatırladım. O deyirdi ki, Şuşada olarkən
gənc yaşlarımdan, 18 yaşımdan rabitədə çalış-
dığım üçün tez-tez paytaxt Bakı ilə əlaqə sax-
laya bilirdim. Əlaqələrimin hamısında ölkədə
olan siyasi böhran telefon dəstəyinin digər

tərəfində olan həmsöhbətlərimin səs tonundan
aydın hiss olunurdu mənim üçün. Söhbət Qa-
rabağdan açılanda heç kim ümid verəcək bir
kəlmə də olsun söz danışmırdı. Çünki vəziyyət
göz qabağında idi. Ordunun olmaması, silah-sur-
satın yox səviyyəsində olması, Xocalıda törədilən
misli görünməmiş qırğın, düşmənin məkrli
siyasəti hələ Şuşa işğal olunmamışdan bir neçə

ay qabaq bizə başımıza gələnləri hiss etdirmişdi.
Əlimizdə olan çox cüzi bir qüvvə ilə qoruyur-
duq yurdumuzu. Artıq 92-ci ildə Şuşa blokada
şəraitinə düşdü. Yaxşı bilirdik ki, strateji
cəhətdən əhəmiyyətli olan Şuşanın işğalı düşmən
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən
bütün canımız, qanımızla qoruyurduq torpağı-
mızı. Amma nə fayda ?! Ağır artilleriyalarla
təchiz olunmuş düşmən ordusu tez bir zaman-
da qırmışdı belimizi, almışdı yurdumuzu
əlimizdən. İşğal günündən çox əvvəl düşmən bu
faciələri bizə yaşatmışdı. Fəryadımıza səs verən
olmadığı üçün əlləri-qoları bağlı bir şəkildə yalnız
Vətəndə Vətən həsrəti çəkə bilirdik. Bu idi al-
nımıza yazılan və bizimlə birlikdə xatirəmizdə
həmişəlik silinməz iz buraxan qara tale. 

Bu gün mənim timsalımda bütün məcburi
köçkünlərin bir arzusu, istəyi var, o da doğma
şəhərimiz Şuşamız başda olmaqla bütün Qara-
bağımızın işğaldan azad olunaraq Azərbaycana
birləşməsidir. O günə də çox az qalıb. İnanırıq
ki, rəşadətli ordumuzun, sarsılmaz iradəmizin
və Ali Baş Komandanımızın siyasi qətiyyəti və
uzaqgörənliyi ilə tez bir zamanda həsrət bitəcək.
Qovuşacağıq ana yurdumuza. 

Yurdumun canlı tarix salnaməsi,
mədəniyyət beşiyi, Qarabağın baş tacı...

Azərbaycanın mədəniyyət incisi olan
Şuşa şəhərinin tarixi də çox qədimdir. Arxeoloq -
ların apardığı genişmiqyaslı araşdırmalar nəti -
cə sində sübut olunub ki, burada hələ eramızdan
öncə yaşayış yerləri olmuş və ilk insan dəstələri
məskunlaşmışdır. Mənbələrdə Şuşa şəhərinin adı
türk tayfaları və türk sözləri ilə izah olunur. Şiş
qayalarla əhatə olunduğu üçün bəzən “Şişə” də
deyilib. Tədqiqatların bəziləri isə Şuşa sözünü
türk dilində mənasını “uc”, “yüksək” olan “şiş”
komponenti ilə əlaqələndirirlər. 

Azərbaycanın qədim tarixə malik olan
şəhər mədəniyyətinin nadir və təkrarsız
incilərindən biri, Qarabağın baş tacı olan bu tor-
paq şeyriyyətimizə, mədəniyyətimizə və
tariximizə əbədiyaşar şəxsiyyətlər bəxş etmişdir.
Ədəbiyyatımızın ölməz siması Molla Pənah
Vaqif, Azərbaycan musiqisində dərin iz burax-
mış Üzeyir Hacıbəyov, şeirləri ilə bu yurdun şux
ovqatını minlərlə könüldə canlandıran Xurşud -
banu Natəvan, Bülbül, Xan Şuşinski və yüzlərlə
Azərbaycan ziyalısı məhz bu torpağın bağrın-
da böyüyüb boya-başa çatmışdır. Elmə,
maarifçiliyə, şeiriyyətə və ən əsası musiqi sə nə -
timizə verdiyi misilsiz töfhələrə görə  Şuşanı “Ki-
çik Paris”, “Qafqazın sənət məbədi”, “Azərbay -
can musiqisinin beşiyi”, “Zaqafqaziya nın kon-
servatoriyası” adlandırıblar. XX əsrdən baş la -
yaraq burada peşəkar musiqi təhsili daha geniş
sahələri əhatə edib. Dahi Azərbaycan bəstəkarı
Üzeyir Hacıbəylinin misilsiz əməyi nəticəsində
peşəkar musiqi təhsilinin bünövrəsi qoyulub. 

Bir-birindən maraqlı memarlıq üslu -
bunun ən incə nüanslarını özündə birləşdirən
möcüzəvi tikililəri - Şuşa qalası, Şahbulaq qa-
lası, Yuxarı Gövhərağa məscidi, Aşağı Gövhər -
ağa məscidi kimi ziyarətgahları ilə bir bəxtəvər
olan bu yurd Qarabağın baş tacıdır, göz nurudur. 

Sən təbiətin ən gözəl möcüzəsisən, Şuşam!

Azərbaycanın bağrında uzun illər nisgil
bağlamış Qarabağımızın ən uca zirvəsindən,
fövqündən boylanır, Şuşam. Əzəmətli qayala-
rın, buz bulaqların, büllur gözlü çeşmələrin,
həmişəyaşıl cənnəti xatırladan meşələrin və bağ-
rında böyütdüyü görkəmli ziyalı övlad larından
söhbət açır bizlərə. Burada Günəşin zərrin
şəfəqləri ilk öncə Cıdır düzünün  həsrətdən
ağarmış tellərinə tumar çəkir, Şuşa qalasının qəm
çökmüş divarlarını isidərək qayğıkeş ana tək alır
ağuşuna. Daha sonra mənbəyini Qarabağ
silsiləsinin sinəsində qaynayan bulaqlardan
götürərək yurdunun hər bir səmtinə üz tutan Qar-
qarçay, Xaçınçay, Tərtər çay, Köndələnçay, Ağ-
vançay, Quruçay, Qozluçay çayları ilə addım-
layaraq yavaş-yavaş Sarıbaba, Kirs, Sağsağan,
Bağrıqan, Çaxmaq, Keçəldağ, Qızıldaş kimi
əzəmətli zirvələrin arasından qürub edərək vi-
dalaşır Şuşayla. Günəş hər gün bu torpaqlarda
doğduqca onunla birlikdə Şuşanın min illik
əzəməti, ucalığı, ululuğu, vüqarı da Vətən
göylərinin mavi səma la rında çəngə-çəngə olmuş
buludların arasından  xalqımızın ürəyinə böyük
iftixarla, ümidlə yol tapır. Qəlbimizi isidir, ru-
humuzu oxşayır.
"Dağlarda toy" edənlərə "Toy" tutan ordum

30 illik bir həsrətdə idi Qarabağın dilbər
guşəsi olan Şuşa şəhəri. 90-ci illərdə imperialist
güclərin köməyi ilə işğal olunan yurdumdan
böyük Zəfər Gününə qədər gələcək xoş sözlərə
təşnə qalaraq yaşadıq bu müddəti. Hər dəfə
cəbhədən əks-hücüm xəbərlərini eşitdikcə sanki
elə bu saat Qarabağa qovuşmaq fikirləri bizə
qələbə ovqatı verirdi. Bu arzuaların bir gün
gerçəyə dönüşəcəyi ümidi isə xalqımızın heç
vaxt əlini buraxmadı. Və nəhayət həmin gün
gəlib çatmışdı. Qisas günü... 

2020-ci il sentyabr ayının 27-də düşmən
yenə də öz xislətinə sadiq qalaraq onlarla üz-üzə
olan mövqelərdən səngərlərimizə, mülki
əhalimizə atəş açmağa başladı. Bu dəfə isə artıq
son hədd idi. İllərdir, qəlbimizdə yaşatdığımız,
Vətən həsrətindən yoğrulan kinin, nifrətin
qüdrəti artıq düşməni sıxışdırmağa qadir ol-
muşdu. Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
əks-hücum əmri ilə yurdsevər ordumuz, xalqımız
"Dəmir yumruq" kimi birləşərək düşməni
illərdir, içində olduğu xülyadan oyatdı. Cəmi 44
gün davam edən haqq savaşımızda ordumuz
bıçaq yağı kəsən kimi tez bir zamanda Qarabağın
içərilərinə doğru ildırım sürətilə irəliləyərək bir
çox kəndlərimizi, qəsəbələrimizi, şəhərlərimizi
düşmən işğalından azad etdi. Bir zamanlar
"Dağlarda toy" edənlərə rəşadətli Azərbaycan
ordusunun igidləri elə bir "toy" tutdu ki, hələ min
illər boyu onların yadından çıxmayacaq. Bir za-
manlar Cıdır düzündə yallı gedən, at oynadan
düşmənin daim “Qarabağ Azərbaycandır” şüa-
rı qulaq la rında əcəl zəngi kimi cingildəyəcək.
30 il müddətində torpaqlarımızdan əldə etdikləri
hər bir şey bundan sonra onların hafizələrində
həmişəlik şirin yuxu kimi qalacaq. Ali Baş Ko-
mandanımızın da dediyi kimi, “İndi biz onlara
elə toy tutduq ki, bu dərsi əbədi yadda saxla-
yacaqlar”. 

Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq !

44 günlük şanlı Vətən müharibəsində
işğal dan azad edilən hər bir torpağımızın verdi-
yi sevinc və qürur hissi bizlər üçün əvəzolunmaz
idi. Hər səfərində azadlığa qovuşan rayonları-
mızın ilk müjdəli xəbərini Ali Baş Komandanın
televiziya qarşısında etdiyi çıxışlarda eşitdikdə
qəlbimizdəki yurd yanğısı şadlıqla əvəz oluna-
raq daha da şölələnirdi. Şuşanın işğaldan azad
edilməsi isə tamam başqa əlamətdar hadisə
oldu bizlər üçün. Çünki tarixən bu şəhər Azər -
bay  canın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin daşı -
yıcısı kimi bu gün də xalqımız və dövlətimiz üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 90-cı illərdən bəri hər
bir şuşalının xatirində bəlalı təqvim kimi qalan
"8" tarixi isə artıq 30 illik hicranın, həsrə tin bit-
diyi gün kimi xatırlanacaq. 28 il bundan öncəki
"8", 28 il sonra özü ilə birlikdə Şuşanı da
xalqımıza gətirmişdi. Bu şad xəbəri isə Ali Baş
Komandanın dilindən eşitmək necə də xoş və
qürur verici idi. 

Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
Şuşa işğaldan azad olunan gün - Şəhidlər
xiyabanında səsləndirdiyi bu sözlər indi də qu-
laqlarımızda əks-səda verir. 8 noyabr 2020-ci il.
Qarabağın döyünən ürəyi Şuşanın azadlıq
müjdə sini xalqına çatdıran Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev:
“Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qar-
şısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt ada-
mam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşa-
nı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlə ri -
mizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün
aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun,
dünya azərbaycanlıları! Mən bu günlərdə dünya
azərbaycanlılarından və Azərbaycanda yaşayan
insanlardan minlərlə məktub alıram. Hər gün
minlərlə məktub. Sadəcə olaraq, heyfsilə ni rəm
ki, bütün bu məktubları oxuya bilmirəm. Sadəcə
olaraq, vaxt çatmır. Nə qədər gözəl sözlər, nə
qədər böyük dəstək göstərilir. Bu gün biz bir daha
bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq,
biz məğrur xalqıq! Biz yenilməz xalqıq! Biz dö-
yüş meydanında düşmənə yerini göstəririk”!

8 noyabr - bu tarix 28 illik Şuşa həsrətinin
sonu – Qələbənin simvoludur. Çünki Azərbaycan
milli mədəniyyətinin baş tacı olan Şuşa 2020-
ci ilin məhz bu günü işğaldan azad edilmişdi. O
gün-bu gün, düz 28 il məhbusluq həyatı yaşa-
dıqdan sonra Şuşa yenidən qovuşdu öz sahib -
lə rinə. Onunla bərabər, Azərbaycan xalqı da ağ-
rılı-acılı, həsrətli illərdən sonra vüsalına, arzu-
suna qovuşdu. Artıq bundan sonra "Qarabağ
şikəstəsi" yanıq dildə oxunmayacaq. Artıq
Cıdır düzü Vətən övladlarının oylağına
çevriləcək. Artıq Anam Azərbaycanın tarixinin
canlı şahidi olan Şuşa öz sahiblərinin bağrında
dirçələcək, çiçəklənəcək. 

Azadlığın, müstəqilliyin daim olsun,
Azərbaycan! 

Məcid əkbərov
Jurnalistika ixtisası üzrə III kurs tələbəsi

əzİz ŞUŞa, bİz QayıtMıŞıQ !
ŞUŞanın dağları baŞı Qara dUManlı...

30 il əvvəl qanadı qırılmış bir qartal, 30
il ərzində bütövlüyü naminə qol-
qanadını bərpa edərək rəşadətli or-

dusunun gücünü göstərdi. Bu güc ki, qırılmış,
parçalanmış, yağı düşmən tapdağına məruz qal-
mış öz ata-baba əmanətini geri qaytarmağa nail
olmuşdur. Bu qələbə ki, Azərbaycanın tarixinə

növbəti şərəfli imzasını 44 günlük zəfər
salnaməsi ilə yaddaşlarda silinməyən izlər qoy-
du. Tarix boyu hər  savaşda olduğu kimi bizim
də haqq savaşımızda neçə - neçə  igid oğullarımız
şəhadətə qovuşdu. Qayıdan torpaqların
qaytmayan və heç vaxt unudulmayan oğulların,
şəhidlərin diyarı Azərbaycan bu gün öz
növbəsində dünyaya bu mübarizədə haqlı
olduğunu əyani yolla  da çatdırdı.

Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəldiyi gündən  uzaqgörən siyasətin nəticəsi
olaraq diqqət ayırdığı sahələrdən əvvəlinci elə
məhz ordunun inkişafı, gücləndirilməsi və or-
dunun daim diqqətdə saxlanılması əbəs yerə de-
yildi. Dövlətçilik təfəkkürünün, təşkilatçılıq
qabiliyyətinin uğurlu davamçısı olan cənab
İlham Əliyev də ordumuzu məhz bu siyasətin
layiqli davamçısı olaraq təkmilləşdirilmiş,
gücəndirilmiş qalib orduya çevirdi. “Ya Qara-
bağ, ya ölüm” devizi altında başlamış səfər bər -
lik də, illərin qisas, intiqam hissi hər bir azər bay -

canlı gəncləri toy –bayram ab-havasıyla döyüş
meydanına yola salınırdı. Xatirimdədir, analar
dualarıyla yanaşı, çeşitli yeməkləri bişirir,
qışlıq azuqə, paltar, yorğan hətta gəlinlərin,
qızların işlətmədiyi təzə  qalın örtüklər də
igidlərimiz üçün daşınırdı.Müharibənin ilk
günlərindən həkim kollektivləri könüllü cəbhə

bölgələrinə yollanırdı.  Bu onların gözlərində
haqq mübarizəmizin mübarizlərinin həyatlarının
var olması mübarizəsi idi.  Hər gecə müəyyən
saatlarda “Dəmir yumruğun”  işğaldan azad
olunmuş  kəndlər, qəsəbələr, rayonlar haqda
qələbə müjdəsini verməsi və bu kimi bir xalqın
bütövlüyü,  birliyi o qədər ürək titrədən, kövrək
bir o qədər də qürurverici hadisələr sadəcə 44
gün deyil,  bir ölkənin var olduğu müddətcə
davam edəcəkdir. Ordumuzun qüdrətli, sarsılmaz
şücayətindən yazılması və danışılması hər bir
azərbaycanlı gəncin vətəndaşlıq borcudur. Elə
bu borcu özündə məsuliyyət bilən hər bir
gəncimiz də vahid vətən birliyi və torpağa olan
bağlılığı əzmkarlığından doğan və mübarizədə
daim güc verən ünsür oldu. Müharibənin davam
etdiyi hər gün döyüşə səsləyən ifalar, musiqi və
şeirlər də az olmurdu.

Səsləyib döyüşə əzəldən atam,
Tapşırdı “sahib çıx, ana torpağa”.
Sən əz nəfsi də yurdda olana,
Qoyma, vətəndən bir parça ala. 

Hər bir azad olunmuş torpaqlarımızdan
asılan səkkiz guşəli ulduzumuzu bağrına basmış
hilallı üçrəngli bayrağımızın dalğalanması bi-
zim olanın elə əvvəl axır bizə qaytara cağımızın
ən bariz nümunəsi oldu. Həm qüssələndik, həm
sevindik, yeri gəldi hönkür-hönkür ağlayaraq
şəhidlərimizi onların dediyi kimi “sonun baş-
lanğıcı”na yolla saldıq. Əmanətə sahib çıxdıq,
gəldik evimizə Qarabağdayıq, gəzmirik artıq
qara bağlayıb. Daha da gözəl yaradıcılıq
işlərinin, infrasturukturun qurulduğu, göylərdən
bizləri izləyən “Zəfər salnaməsi” mələklərinin
qanı bahasına qaytardıqları diyarlardan vətən
keşikçiləri, əmanətçiləri olaraq torpaqlarımızda
dirçəlişə doğru inkişaf etməkdəyik.

aytac ələkbərova 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi

metodikası və metodologiyası
üzrə I kurs magistrant
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I hissə
Adım İlhamdır, Xan baba!
Sübh çağı idi. Günəşin şəfəqləri torpağın

üzərini yenicə aydınladırdı.  Uzaqdan əzəmətli
bir qala görünürdü. Günəşin ilıq şəfəqləri qalanın
soyuq daşlarının hərarətini yavaş-yavaş artırır-
dı.   Qalanın hündür bürcləri alatoranlıqda qızar -
mış topa buludların köksünə sancılan qılınca
bənzəyirdi. Əynində uzun  çuxa, başında buxara
papaq, ayaqlarında qızılı sapla işlənmiş çəkmə
və əlində parıldayan qılınc tutmuş Xan baba
qalanın ən yüksək bürcünə baxırdı. Özündən son-
ra bu qalanı, bu müqəddəs torpağı özü kimi igid
ərənlərə, öz qanından olan türk oğlu türklərə
əmanət etmişdi. Neçə illər bu bərəkətli, müqəd -
dəs torpaqlarda təkcə türklər deyil, digər xalq-
lar da barış içində yaşamışdı. Xan baba hamısını
təhlükələrdən qorumuşdu. Ancaq nə bilərdi ki,
əsl təhlükə hər gün qoruduğu şəxslər imiş... 

Xan baba bu fani dünyadan köçəndən
sonra belə qanı, canı ilə bağlı olduğu bu torpa-
ğı sanki ruhu ilə qorumuşdu. Tez-tez əzəmətli
Şuşa qalasının ən yüksək bürcündə dayanar və
uzaq üfüqlərə qədər Vətəni seyr  edərdi. Bir gün
isə Xan babanın qarşılaşdığı mənzərə sanki onun
ruhunu qocaltdı. Dünən azad qoyub getdiyi
əzəmətli qalada artıq düşmənlər at oynadırdı.
Xan baba bir anlıq  utandı əzəmətli qalanın
bürclərinə baxmağa. Sanki  göylərə meydan oxu-
yan o bürclərin də boynu bükülmüşdü. Bu nə
dəhşət idi, İlahi? Bu nə zülm idi? Xan babanın,
onun nəvə-nəticələrinin yurd-yuvası yad əllərdə
qalmışdı. O dəhşətli 8 may tarixindən sonra 28
il idi ki, Xan babanın susqun ruhu hər gün buranı
ziyarət edirdi. 

Xan baba bu gün nədənsə özünü bir qədər
fərqli hiss edirdi. Hər gün eyni saatda bu
mənzərəyə tamaşa edər, köksünü ötürər,
qəlbindəki sızıltı ilə ayrılıb gedərdi. Ancaq bu
gün çox fərqli idi. İçində qəribə bir hiss vardı,
sanki bir az sevinc, bir az da qürur... Hər gün ona
boynu bükülü baxan qalanın bürcləri bu gün yenə
də ən yüksək buludlara sancılmışdı. Yan-yana
qürurla dayanmışdılar.  Bu nədir belə? Qalada
dolanan ruhlar da  doğma idi. Bu nə idi? Axı,
30 ildir buraya Xan babadan başqa gələn yox
idi... Xan babanın qulaqlarına səslər gəlirdi. Bu
səslərin içindən nəhayət ki, "Övladların gəlib,
Pənahəli xan!",- cümləsini aydın eşidə bildi.
Necə həsrətində idi bu kəlmənin. Gözlərində alov
yandı Xan babanın. Qılıncını qınından çıxardıb
diqqətlə ona baxdı. Parıltılı polad tiyəsində öz
əksini gördü.  Bu qılınc 300 ilə yaxın idi ki, ona
yoldaşlıq edirdi. Bütün zəfərləri bu parlaq qılıncla

qazanmışdı. 300 illik bir tarixdə bu zəfər
qılıncını hələ heç kim Xan babadan ala
bilməmişdi. Deyəsən qılıncın sahibinin əsl
varisləri gəlirdi. Budur, hərbi geyimdə qürurla,
pələng yerişi ilə bir nəfər Xan babanın yanına
çatır. Ucaboylu bu igidin hər addımında qürur,
fəxarət hiss olunurdu. Üzündəki təbəssümlə Xan
babaya yaxınlaşdı, onun parlaq qılıncına baxaraq
əlini qılıncın zümrüd, yaqut qaşlarla işlənmiş
dəstəyinə toxundurdu. Xan baba onun
çiyinlərindən tutdu, yaşadığı sevincdən sonra öz

gözlərində parlayan alovun onun da gözlərində
yandığını gördü:

–Sən kimsən, oğul? Uzun illərdir hətta
quşların qonmadığı bu zirvələrdə, bürclərdə
yaşayan mənim ruhumu, əzəmətli qalamı xilas
etməyəmi gəldin? Söylə mənə, igid, adın nədir?

–Adım İlhamdır, Xan baba. Səni və qa-
lanı heç unutmadıq, ona görə də öz cəsur qo-
şunumla, qorxmaz övladlarımla səni və əzəmətli
qalamızı xilas etməyə gəldik. Biz bunu bacar-
dıq, Xan baba. Sən və Şuşa artıq azadsınız! Gəl,
onların sevincinə sən də şərik ol,  Xan baba. 

Hər gün həsrəti seyr etdiyi bürcdən bu
gün zəfərə baxdı, Xan baba. Çöldə səf-səf
düzülən on minlərlə igid əsgər əlində silah və
üçrəngli bayraq tutmuşdu. Xan baba bu bayra-
ğı yaxşı tanıyırdı. Bu gün yenə burda idi bu bay-
raq. Xan babanın diqqətini ən ön sıralarda
ağappaq geyinmiş 3000-ə yaxın igid çəkdi. Ara-

larında bir zərif qız da var idi. Onların sinəsinin
üzərində Xarıbülbül çiçək açmışdı.  Onunla eyni
mənzərəyə tamaşa edən müzəffər sərkərdəyə
baxdı və dedi:

–Onların məqamı mənə çox yaxşı tanışdı.
Bu bəyazlıqdan doğan zəfərin sevinci onların
üzündəki nura qarışanda Vətən göylərində
azadlıq bərq vurur. 

–Bəli, onlar bu zəfərin ən yüksək
məqamına yüksələn igidlərdir. Qan töküb,
torpağı düşməndən təmizləyən övladlarımızdır.
Onlar Sənin yanında qalmaq, əbədi ruhları ilə
Xan babanın ordusuna dönüb Qarabağımızı
qorumaq istədilər. Onları sənə əmanət edirəm,
Xan baba.

Xan baba əlində tutduğu parlaq qılınca
diqqətlə baxıb dedi: 300 ildir ki, bu qılınc əsl va-
risini gözləyir. Bu qılıncın əsl sahibi tarixdə ən
böyük qələbə çalmış igiddir. Bu qılınc müzəffər
sərkərdələrdə qalmalıdır, oğul. Sən də
müzəffərsən, qılınc sənindir!

Qalib sərkərdə köksünü ötürdü, qılıncı
əlinə aldı. Qınından çıxardıqdan sonra günəş
şüalarında bərq vuran poladüzlü qılıncda böyük
zəfərin - 44 günün hər anı yenidən canlandı...

II hissə
27 sentyabr 2020-ci il – 

Böyük qayıdışın başlanğıcı… 
Bu gün hər zaman olduğu kimi günəş

Azərbaycanda ən yüksəkdə doğmuşdu. Azər -
baycan xalqı üçün adi bazar günlərindən biri idi.
Lakin saatlar irəli getdikcə, gün boyu yayılan
xəbər bütün ölkəni bürümüşdü. Günəş qüruba
doğru getdikcə günün məğzi də dəyişməyə
başladı. Əslində, bu gün keçmişin ağrılı izlərinin
silindiyi, gələcəyin müqəddəs zəfərlərinin ya-
zılacağı gün idi. Bu gün 30 il sonra Azərbaycan
xalqının dəmir yumruq olub düşmənin başına
enəcəyi günlərin müjdəçisi idi…

...Mərmi səsləri, barıt qoxusu hər yeri ağu-
şuna almışdı. Bəzən külək barıt qoxusu ilə
birlikdə qan qoxusu da gətirirdi... Havada  sa-
vaş qoxusu vardı.  Bu qoxu ovlarını ələ
keçirməyə can atan Boz qurd övladlarını daha
da qızışdırırdı. Onlar bu qan qoxusu ilə böyümüş,
gün gəldikdə qisaslarını almaq üçün tam hazır
idilər. O gün isə gəlib çatmışdı. Bu gündən
etibarən 44 gün boyunca onlar düşmənə qan ud-
duracaq, yağını atdığı addımlara görə peşman
edəcək və zəfər çalacaqdılar.

...44 günün hər birində minlərlə kvad-
rat kilometrlik ərazilərimiz azad edildi. Tor-
paqlarımızı qarış-qarış geri aldıq, addım-addım

irəlilədik və dünyaya səs salacaq zəfər çaldıq.
44 gün ərzində nələrə şahid olmadı ki, xalqımız?
Bir gündə iki övladını birdən itirən ataları, on
gün əvvəl oğlunu şəhid verən ananın bu gün
digər şəhid anasına təsəlli verməsini, həyat yol-
daşının üçrəngli bayrağa bürünmüş tabutunu
çiyni üzərində daşıyan xanımları, dünyaya
gəldiyi gün atasını itirən körpələri, şəhid olmasını
anasının yuxusuna girib müjdələyən igidləri gör-
dü, bu xalqın qanlı göz yaşı ilə sevinci bir birinə
qarışan gözləri. Humanitar atəşkəs elan olun-
duqdan sonra belə mənfurcasına raket zərbələrinə
məruz qalmış şəhərləri, sabah ad günü olacağının
sevinci ilə yuxuya gedib bir də heç vaxt oyan-
mayan qızcığazları, sülh rəmzi olan göyərçinlərin
düşmən zərbələrindən məhv olmasını gördü.
Bunları görən, yaşayan bir xalq, əlbəttə, hər şeyi
nəzərə almışdı, bilirdi ki, qalibiyyət üçün bun-
lar olacaq. Hər şeyə hazır idi, təki 30 illik həsrət
bitsin, qan töksələr, can versələr belə geri qay-
tarsınlar ana Vətənin illərdir əsir torpaqlarını. Bu
xalqın, millətin fəxr ediləsi xüsusiyyəti də elə
budur: Vətən torpağını canından  çox sevir.
Ondan düşmənə pay verməz. Bu qandan, qa-
dadan bezmiş, düşmənə nifrət, sabaha inam və
zəfər dolu, qələbə üçün alovlanan gözlər pos-
tunu qoyub qaçan düşmən əsgərini, onları irəli
göndərib özü arxada gizlənən düşmən koman-
dirini, oğullarının yad torpaqlarda boşuna məhv
olacaqlarını fəryad edən düşmən qadınlarını da
gördü. 

Bu xalq Müzəffər Ali Baş Komandanı-
nın qürurla işğaldan azad edilmiş ərazilərin adı-
nı açıqlamasını hər gün eşitdi. Hər gün neçə-neçə
igid  əsgərin qəhrəmanlıq dastanı yazdığını
öyrəndi. Daha nələr görmədi, nələr eşitmədi,
nələr yaşamadı ki?  Bu gözlər Qarabağın işğaldan
azad olunmasına şahid oldu!  19 yaşında gənc
tə ləbə qızın, 29 yaşlı gəncin – müstəqil Azərbay -
ca nın qələbəsinə şahidlik etməsi qədər qürurlu
nə ola bilər ki? 

p.s. İndi 300 illik bir tarixdə ən böyük
qələbəyə şahidlik edən Xan babanın  qılıncı Şuşa
qa lası üzərində, müzəffər Azərbaycan ordusu-
nun Ali Baş Komandanının dəmir yumruğa dö -
nən əlindədir. Günəş işığında bərq vuran polada -
ğız lı qılıncı başı üzərinə qaldırıb igidlərinə qü -
rur la, təbəssümlə baxan sərkərdə  İlham 30 ildən
sonra böyük iftixarla dünyaya  bəyan edirdi:

–Şuşa, sən azadsan! Qarabağ
Azərbaycandır! 

aytəkin abbaslı
İqtisadiyyat ixtisası üzrə III kurs tələbəsi
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30 
illik bir həsrətdə idi

Azərbaycanın dilbər
guşəsi olan Qarabağ.

1990-cı illərdə imperialist güclərin
köməyi ilə Ermənistan tərəfindən iş-
ğal olunmuşdu bu torpaqlar. Doğma
Azərbaycanın, musiqi, gözəllik, poe-
ziya aşiqi olan xalqımızın xiffətini edir-
di Xarıbülbül, İsa bulağı, Xan qızı
Natəvanın isti ocağı. Cıdır düzündə
düşmən at oynadır, yallı gedir, ürəyini
üzürdü bu torpağın. Hərdən Şuşa,
Murov və digər yüksəkliklərdən
gülləbaran edirdi Aran Qarabağı və
ətrafdakı əraziləri. Xalqımız şəhid
verir, torpaq acısı ilə yaşayırdı.

2020-ci il sentyabrın 27-də
düşmən yenə də öz xislətinə sadiq qa-
lıb onlarla üz-üzə olan mövqelərdən
mülki əhalimizə, səngərlərimizə atəş
açmağa başladı. Mülki əhali və
əsgərlərimiz şəhid oldu. Bu dəfə isə
artıq son həddi idi. 30 il sonra hər bir
əsgərin, zabitin-xalqımızın gözlədiyi
an gəldi, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev düşmənin hücumunun qarşı-
sını almaq üçün öz müqəddəs döyüş
əmrini verdi.  

Bu artıq müqəddəs savaş idi.
Qəlbimizdə, ürəyimizdə yaşatdığı-
mız 30 illik həsrətin, kinin, məkrli
düşmənin davranışlarına qarşı yığıl-
mış intiqamın adı idi. İşğalçıya qarşı
qisas hissi o qədər güclü idi ki, müha -
ri bənin ilk günlərində Azərbaycan
əsgəri ildırım sürəti ilə irəli şığıdı.
Neçə-neçə kəndlərimiz, şəhərlərimiz
düşməndən azad olundu. Hər dəfə bu
şad  xəbərləri isə məhz Ölkə başçısının
dilindən eşitmək necə də xoş, qürur-
verici idi. Çünki bu cümlələrə, sözlərə,
xəbərlərə 30 il idi ki, təşnə idik,
susamışdıq qələbə  müjdəsinə.

Dünya çaşqınlıq içində idi.
Sayca və texniki baxımdan ən güclü
orduya malik dövlətlər 21-ci əsrdə yeni
döyüş taktikasını tətbiq edən türkün

gücünə, savaş qüdrətinə heyran
qalmışdı. Hərb taktikamızın, əsgərləri -
mizin qarşısında dayana bilməyən
düşmən dinc əhalini, Tərtər, Gəncə,
Goranboy, Bərdə, Ağcabədini atəşə tu-
tur, sivil adamları, uşaqları, qocaları
qətlə yetirir, öz zəifliyini gizlətmək
üçün bütün yollara əl atırdı. Hətta
Gəncə kimi bir şəhərə raket zərbələri
endirməklə xalqımızın gözünü
qorxutmağa, təşviş yaratmağa cəhd

edirdi. Amma  yanılırdı düşmən, çün-
ki qarşısındakı 1990-cı illərin
əvvəlindəki yox,  21-ci  əsrin
Azərbaycanı və içində uzun illərin
nifrətini silaha çevirən  Azərbaycan
xalqı idi.

Həmin günlər ən böyük savaşı
məhz Ölkə Başçısı, Ali Baş Koman-
dan aparırdı. Həm  hərbi, həm
informasiya cəbhəsində Vətəni qoru-
yurdu. 30-a yaxın əcnəbi televiziya və

məşhur informasiya agentliklərinin
müxbirlərinin qərəzli suallarına tutarlı
cavablar verərək ikinci sual üçün yer
qoymurdu. Bu isə xalqı və döyüşən
əsgəri ruhlandıran ən mühüm amil idi.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin qar-

şısında toplanıb könüllü cəbhəyə
getmək istəyən gənclərin, yaşlıların
vətənpərvərliyi də dünyanı nəinki
heyrətə, hətta dəhşətə salmışdı. Bu isə
təbii ki, dostlarımızı sevindirir,
düşmənlərimizi isə qorxutmaqla ya-
naşı bizimlə hesablaşmağa vadar
edirdi.  Cəbhədəki əsgərlərin əhvali-
ruhiyyəsi də tamam ayrı bir məqam
idi. Ən maraqlı məqamlardan biri də
hər gün müəyyən saatlarda ölkə baş-
çısının televiziya vasitəsilə çıxış

edərək, azad olunmuş ərazilərin
müjdəsini verməsi idi.

Bu müharibədə minlərlə
şəhidimiz oldu. Onların hər biri
özünəməxsus igidliyi ilə seçildi. Öz
vətən sevgisini, torpaq məhəbbətini
sərgilədi. Sübut etdilər ki, bu torpağı

canlarından artıq istəyirlər. Generalını
əlbəyaxa döyüşdə öldürərək, özü də
şəhadətə yüksələn 19 yaşlı igidimiz,
indi hər bir yeniyetmənin dilinin
əzbəri olan Cəbrayıl Dövlətzadə,
həmişə öndə getdiyi üçün qorxmaz ko-
mandir, doğulduğu Qubadlı uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhid olan polkov-
nik Şükür Həmidov, döyüşarası
sakitlikdə öz əsgər yoldaşlarını daha
da ruhlandırmaq, onlara əlavə moti-
vasiya vermək üçün oxuduğu mahnı

ilə bütün Azərbaycanın, türk dünya-
sının sevimlisinə çevrilən, özü ilə
bərabər "Vətən yaxşıdır" mahnısına
əbədiyyət qazandıran Xudayar
Yusifzadə və nə qədər bu kimi
qəhrəmanların hər birinin mübarizəsi
və döyüş yolu bir örnəkdir, tarixdir,
əbədiyyətdir.

...Nəhayət, o gün gəldi, özünü
çox güclü sayan düşmən Azərbaycan
ordusunun hücumlarının qarşısında
cəmi 44 gün dayana bildi, geri çəkildi,
təslim olmağa məcbur edildi. Bu
təslim olma anının ən pik, kulminasiya
nöqtəsi isə Şuşa zəfəri oldu. Qafqazın
gözəli, Azərbaycanın əzəli-əbədi
mədəniyyət beşiyi Şuşa azad edildi.

Biz dövlət olaraq  4 əsr idi ki,
qarış-qarış kəsilib pay verilən, xəyanət
nəticəsində kimlərəsə bağışlanan,
ərazisində yad dövlətlər yaradılan, bir
sözlə, işğal olunan Azərbaycan tor-
paqlarını geri qaytara bilməmişdik.
Amma bu 44 günlük müharibənin Baş
sərkərdəsi, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyev yeni tarix yazdı. İşğal
edilən Qarabağı 30 ildən sonra geri
qaytardı. Bu şanlı tariximizdir. Biz nə
xoşbəxtik ki, bunun şahidi olduq.

Artıq bir il ötür o şanlı gündən,
Qarabağ zəfərindən. Bir ildir ki, biz
qələbə sevincini yaşayır, düşmən
tərəfindən talan, viran olan Qarabağı
dirçəldirik. Biz qələbəni yaşadıqca,
dostlarımız sevinir, düşmənlərimiz
rəzil  olur. Bəli, bu gün Azərbaycan
dünyada qalib ölkə kimi tanınır. Çünki
biz Zəfər çalmışıq!  

İlahə allahverdiyeva
Jurnalistika ixtisası

üzrə III kurs tələbəsi

4 əsrə bərabər 44 gün



Ana yurdum Azərbaycanın Qarabağ
guşəsindən, Qızılboğaz dağının

fövqündən, şərəfli tarixin min illik əzəmətindən
boylanan, Laçınım, Zəfər ətirli bir ilin, azadlığın
və hürriyyətin mübarək olsun. Yurdunda "Qa-
ranlıq kaha", "Bayqara" mağaraları ilə ilk
insanın səsindən, nəfəsindən xəbər verən,
Ağoğlan qəsri, Dəmrovlu Pir Məbədi, Məlik-
Əjdər türbəsi, Uşaq qalası, Kar kümbəz
abidələri ilə türk xalqının əsrlərə sığmayan
mədəniyyətini özündə yaşadan, köksünü Sarı
Aşığın şəninə qoşduğu bayatılara məskən
edən, vətənimə Ələsgər Novruzov, Əvəz Ver-
diyev, Fazil Mehdiyev, Kamil Nəsibov, Oqtay
Güləliyev, Qorxmaz Eyvazov kimi Milli
Qəhrəmanları bəxş edən, ikinci Qarabağ sa-
vaşımızda bir mərmi belə atmadan düşmənin
murdar ayağını biabırcasına torpağından dəf
edən qəhrəmanlar yurdum, məğrur qalam.
Bir il ötdü o qürur duyduğumuz, xeyrin şər
üzərində qələbə çaldığı, azadlıq sözlərinin
sənin də taleyinə yazıldığı 1 dekabr tarixindən.
Bir daha səni bütün xalqım adından salamla-
yıb, gözün aydın olsun deyirəm. 

Tarix çox şeylərə şahid olub, çox
hadisələr görüb, Laçınım. Vaxtilə bol ruzili bağ-
ların, min adda naz-nemətlərin XX əsrin 70
illərində ana Həkərinin laylasıyla böyümüş, yal-
çın qayaların dəyanətindən dərs almış
zəhmətsevər, qoçaq xalqının sayəsində sənin
də tarixində şad-xürrəm keçən dövrlər kimi xa-
tırlanır. Bir tərəfi Qarabağ silsiləsinin yamya-
şıl, atlas geyimli yamaclarına, meşə və or-
manlarına, digər tərəfi isə Zəngəzur dağlarına
söykənən bənzərsiz, tayı-bərabəri olmayan
torpaqların həmin illərdə ulu öndərin
məqsədyönlü siyasəti ilə tezliklə dirçəldi.
1970-80-ci illərdə, qısa zaman kəsiyində sosial-
iqtisadi inkişafın sürətlə irəlilədi, yüzdən artıq
kəndinə avtomobil yolu, su kəməri, işıq çəkildi,
Şuşaya gedən yolun əsaslı təmir edildi, çoxsaylı
sosial obyektlər inşa olunaraq xalqının ixti-
yarına verildi. Bir sözlə, elimizin Vətən, xalq
qədr-qiyməti bilən oğulları tez bir zamanda sənə
inkişaf və tərəqqi simasını qazandırmaqla
regionun ən uğurlu şəhərlərindən birinə çevirdi.
Ancaq həmin illərdə heç bir nemətini əskik
etmədiyin süfrədə erməni nadanları, tarixin üz
qarası, qonşuluqdan iraq qonşularımız olan,
illərlə quzu cildində gəzərək xalqımızın içində
bütün sərvətlərimizi tar-mar edən o qoca
qurdlar əyləşmişdi. Çox keçmədi ki, illərlə
ocağımızda əyləşib, çörəyimizdən yeyib
suyumuzdan içən düşmən məkrli istəklərlə,
xam xəyallarla və işğalçılıq arzuları ilə
Qarabağın üzərinə hücum etdi. Çətindi,
Laçınım, çox çətindi həmin illərə qayıtmaq.
1992-ci il 18 may tarixində səninlə birgə Xo-
calıdan, Şuşadan sonra növbəti dəfə yenə
qəlbimiz qubar bağladı, ümidlərimiz puç oldu,
arzularımız sanki bir quş qanadında ərşə ucal-
dı. Çünki bu tarix Xocalı kimi mərd igidlər yur-

dundan, Şuşa kimi elm-irfan ocağından sonra
səni də bizdən aldı. Bu qanlı işğal nəticəsində
264 nəfər qorxmaz qəhrəmanın şəhidlik
zirvəsinə yüksəldi, yurdundan 65 nəfər övla-
dın girov götürüldü, mindən çox soydaşın öz
ata-baba ocağından sürgün olundu, 103 nəfər
isə ömürlük sağlamlığından məhrum edildi.
İllərlə daşı-daş üstə qoyub yaratdığın isti
ocaqlarının, "Allahu-Əkbər" sədaları ilə dolub-
daşan məsçidlərin, körpə fidanlarını hər zəng
səsində bilik öyrənməyə səsləyən məktəblərin
bir göz qırpımında düşmən tapdağı altında xa-
rabazara çevrildi. Ucu şişpapaqlı dağlarının qarlı
ətəklərindən başlayaraq hər gün ürəklərə yol
tapan, ruzi-bərəkət ətirli tarlalarına hər səfərində
həyat bəxş edən Həkəri çayının o zümzümə
dolu şux sədaları öz yerini qulaqbatıran

nalələrə, həsrət yanğısı ilə könüllərdən qopan,
hər sətrində Vətən sevgisi, yurd hicranı hiss
olunan şeirlərlə, bayatılarla əvəz olundu. Bir
zamanlar cənnət guşəsini xatırladan
meşələrində, oylaqlarında, yaylaqlarında sənə
həmdəm olan övladların qaçqın, məcburi köç-
kün adını daşıyaraq sənə dönəcəkləri vüsalı heç
zaman qəlblərində sönməyəcək ülvi ümidlərlə
ayrıldılar öz isti yurd-yuvalarından. Tək
təsəlliləri isə xalqını sevən Vətən oğullarının,
öz soydaşlarının onlara sirdaş olması, qulaq-
larına inmala pıçıldadıqları "Bir gün Laçına qa-
yıdacaqsınız" sədaları oldu. 

El həsrəti, torpaq yanğısı ilə keçən 30
ilin xatirələrindən, acılı günlərindən çox da-
nışmaq olar, Laçınım, çox danışmaq olar.
Amma gəl səninlə uzun illərin nisgilindən sonra

zəfər ətrinin doğma Azərbaycanımızın hər
qarışına yayıldığı, mərd oğullarımızın sarsılmaz
rəşadəti, Ali Baş Komandanın qətiyyətli addımı
və xalqımızın "Dəmir yumruq" kimi birləşib
əsl hünərvərlik, vətənpərvərlik nümaiş etdirərək
dünyaya səs saldığı o həmin tarixdən danışaq
-2020-ci ilin sentyabrında ordumuzun əks
hücümu ilə başlayan 44 günlük şanlı Qarabağ
zəfərindən. Sən həmin günləri daha yaxşı xa-
tırlayarsan, bilirəm. İgid oğullarımızın
düşmənin canına vahimə salan "Qarabağ
Azərbaycandır" sədalarını ilk eşitdiyin andan
illərdir qəlbində saxladığın ümidlərin, xəyalların
heç də puç olmadığını anlamışdın. Anlamışdın
ki, bir zamanlar analarının qucağında səndən
ayrılan övladların indi tank belində düşmənə
qan udduraraq ard-arda əldə etdiyi qələbələrlə

sənə qayıdırlar.
Anlamışdın ki,
düşmənin 30 illik
təxribatlarına, əfvi
olmayan çirkin
a d d ı m l a r ı n a ,
dünya dövlət lə ri -
nin bayağı sözlə -
ri nə və bey nəl -
xalq təş kilatların
heç cürə həll edə
bil mə diyi Qara -
bağ Azər bay can -
dır həqiqətinə
mü ba riz xalqın
son ver məyə,
azad  lıq gü nə şini,
uğ run da minlərlə
öv ladı nın qanı
axan üç rəngli,
ay-ulduz lu bay -
rağı Vətən göy lə -
ri nin əngin lik lə -
ri nə yüksəltməyə

gə lir. Birlik və bəra bər liyimizlə yarat dığımız,
şəninə şeirlər ya zı  lıb, nəğmələr qo şulan "Dəmir
yumruğun" zər bə si ilə düşmən biabırcasına im-
zaladığı üçtərəfli Bəyanatla səni, sənin timsa-
lında işğal altında olan torpaqlarımızı doğma
xalqımıza, Azərbaycanımıza, bir sözlə əsl
sahiblərinə qaytardı. Bəlkə də bu cılız simalı
erməni "millətinin" dünya tarixində atdığı ilk
və son ağıllı addım idi, Laçınım. Çünki anla-
mışdılar ki, saxta iddialar, sərsəm xəyallar
üzərində qurulmuş heç bir şey sonuna qədər
sürə bilməz... 

Torpağımın zümrüd qaşılı bəzəyi, dağ
vüqarlı, Laçınım, artıq sənin timsalında olan
digər rayonlarımız kimi, əzəli-əbədi yurdumuz
olan Qarbağımız da azadlığa qovuşduğu bir ilin
sevincini yaşayır. Bu sevincə qovuşmaq vüsalı

nə az, nə çox düz 30 il bizi sənin ətrindən,
Şuşanın, Kəlbəcərin göz oxşayan
mənzərələrindən, Füzulinin, Qubadlının,
Cəbrayılın min illik əzəmətli tarixindən ayrı sal-
mışdı. Düşmənin tapdağı altında qalmış tor-
paqlardan xarıbülbülün nalələri, güllələnmiş
heykəllərin əlacsız, o süzgün baxışları,
eşidilməyən hayqırtıları xalqını da sənin
qarşında xəcalətli etmişdi. Ancaq pis günün
ömrü az olur deyiblər. Belə də oldu. İllərdir
qəlbimizdə nisgil bağlamış bu hicran alovu ilə
düşmənin yurdumuza uzatdığı əllərinə qor basıb
üçrəngli bayrağı azadlıq və hürriyyətin hopduğu
o gül camalından asmağa müvəffəq oldu
igidlərimiz. Qəribə deyilmi, Laçınım? 30 il
müddətində Qarabağın bir çox yerlərində
düşmənin qurduğu və sarsılmaz qala sandığı
istehkam məntəqələri düz 44 gün ərzində
rəşadətli ordumuzun sarsılmaz gücü, qüdrəti
sayəsində məhv edildi. Cəmi 44 gün...
Üzdəniraq qonşumuz Ermənistanın qüdrətli
sandığı o "yenilməz" ordusunun atıb qaçdığı
silah-sursatları, hərbi texnikaları qənimət kimi
Bakımızın mərkəzini bəzəyərək, ordumuzun
yenilməzliyini dünyaya çatdıran həqiqət guşəsi,
məğrurluq rəmzidir bu gün. Ali Baş Komandan,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində ötən
bir il müddətində Qarabağın hər bir guşəsində
görülən işlər, icra olunan uğurlu layihələr isə
tamam başqa bir təqdirəlayiq olan qürurlu ad-
dımdır. Belə ki, ölkə başçısı bir neçə dəfə
Qarabağ və onun işğaldan azad edilmiş
rayonlarına səfər etmiş, burada cari ildən baş-
lanan yenidənqurma, abadlıq və quruculuq
işlərinin, tikilib istifadəyə veriləcək yeni infra -
strukturların tarixi əhəmiyyətini çıxışlarının hər
birində dəfələrlə vurğulamış və sözügedən
uğurlu addımların davamlı xarakter alacağını
diqqətə çatdırmışdır. Bu isə həmin çiçəklən -
mənin, inkişafın, tərəqqinin canlı şahidi olaraq
səni və xalqımızı yenilməz mübarizələrə
səsləyən ən gözəl addımdır.

Azadlıq şirin nemətdir, Laçınım. Gəl
səninlə birgə xəyallarımızı qaldıraq azad Vətən
göylərinin səmalarına, üçrəngli bayrağı yoldaş
bilək özümüzə. Gələcək xoş günlərindən,
işıqlı sabahlarından, günü-gündən gülüstana
çevrilən məmləkətinin uğurlarından, övlad la -
rının hər açılan sabahı inamla qarşılamasından
danışaq saatlarca. Daha qayıtmayaq taleyindəki
qanlı-qadalı illərə. O müstəqillik qoxan asi-
manından hayqıraq dünyaya, salam verək qa-
yalara dırmanıb Şuşanı alan şəhid qəhrə man -
lara. Könül xoşbəxtliyi ilə deyək ki, Qarabağ
Azərbaycandır...  

Məcid əkbərov
Jurnalistika ixtisası üzrə III kurs tələbəsi

azadlıQ ətİrlİ bİr İlİn Mübarək, laçınıM!
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Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik!
Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! 
Qarabağ Azərbaycandır!

Əminəm ki, hər bir azərbaycanlı bu
sözləri eşidərkən nə qədər qürur və fəxarət his-
si keçirir. Gec də olsa tarixi ədalət öz yerini tap-
dı. 28 il erməni vandallarının işğalı altında olan
Şuşa həsrətimizə nəhayət ki, son qoyuldu. Daim
bir yumruq altında birləşən xalqım yenə öz
iradəsini və əzmkarlığını bütün dünyaya nü-
mayiş etdirdi. Bu şanlı zəfər, məhz dövlət baş-
çımızın uzaqgörən siyasəti, güclü ordumuz və
xalqın birliyi sayəsində tarixə qızıl hərflərlə
həkk edildi. 

Məlumdur ki, sentyabrın 27-də saat 6
radələrindən başlayaraq təcavüzkar Ermənis -
ta nın hərbi-siyasi rəhbərliyinin əmrilə Ermə -
nis tan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Ordusunun
cəbhə zonasında yerləşən mövqelərini, Tərtər,
Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının təmas
xəttində sıx məskunlaşma olan kəndləri ilə
yanaşı, cəbhə xəttindən yüz kilometrlərlə
aralıda yerləşən Gəncə, Mingəçevir və digər
yaşayış məntəqələrinin mülki infrastruktur
obyektlərini ballistik raketlərlə, fosforlu və ka-
setli bombalarla, klaster silahlarla atəşə tutaraq
mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər
törətməyə başladı. Erməni silahlılarının bu van-
dallıqları Ali Baş Komandanın əmri ilə
Azərbaycan Ordusunu əks tədbirlər görməyə
vadar etdi. Ermənistan Respublikasının silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını
işğal etməsi, Azərbaycan Respublikasına qar-
şı silahlı hücumlar etməsi və mütəmadi hərbi
təxribatlar törətməsi ilə əlaqədar olaraq,
Prezidentin fərmanı ilə 28 sentyabr saat 00:00-
dan Azərbaycan Respublikasının bütün
ərazisində hərbi vəziyyət elan edildi. 28 sent-
yabrda imzalanmış sərəncama görə isə res-
publikada qismən səfərbərlik elan edildi. 44 gün
davam edən ağır hərbi əməliyyatlar zamanı
müzəffər ordumuz 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17
oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25
oktyabrda Qubadlı rayonlarını düşmən tapda-
ğından azad etdi. Nəhayət, noyabrın 8-də
Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Şuşa şəhərinin
işğaldan azad edildiyini elan etdi: “İyirmi
səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edil-
di! ... Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında
qazandıq... Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti İlham Əliyev Şuşa döyüşləri barədə
bunları söylədi: “Şuşanın işğaldan azad edilməsi
bizim gücümüzü göstərdi, Ordumuzun peşə -
kar lığını, hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrə -
man lığını göstərdi. Şuşanın götürülməsi çox
böyük peşəkarlıq, cəsarət tələb edən əməliyyat
idi. Əminəm ki, bu əməliyyat dünya hərb
tarixində xüsusi yer tutacaqdır. Çünki bu
əməliyyatı yalnız yüngül silahlarla silahlanmış
bizim qəhrəman hərbçilərimiz dağlardan,
meşələrdən, cığırlardan keçərək icra ediblər. Şu-
şanın işğaldan azad edilməsi bizim şanlı
Qələbəmizdir” 

Şuşa azad edildikdən dərhal sonra noyab -
rın 9-u Dövlət Bayrağı günündə Azərbaycan or -
du su daha 71 kəndi, bir qəsəbəni və 8 strateji
yük səkliyi işğaldan azad etdi. Bununla, hərbi
əməliy yatlar gedişində işğaldan azad edilmiş
yaşayış məntəqələrinin sayı 300-ə çatdı. Şuşanın
və ətraf yüksəkliklərin alınması Ermənistanın bü-
tün manevr imkanlarını puça çıxardı. Azərbaycan
Ordusu müasir döyüş strategiyasında pilotsuz
uçuş aparatlarından (dronlardan) yüksək effektlə
faydalanmaqla dünya hərb tarixinə öz şanlı adı-
nı yazdı. Şuşanın azad edilməsi müharibədə
ermənilərin öz məğlubiyyətlərini etiraf etmələrinə
gətirib çıxaran həlledici döyüş olmuşdur. Şuşanın
azad edilməsindən sonra qondarma rejimin
rəhbər vəzifəli şəxsləri başda olmaqla, demək
olar, bütün sakinlər Xankəndini tərk etməyə baş-
lamışdı. Döyüşdən bir neçə gün sonra Er mə -
nistan məğlubiyyəti qəbul etməyə məcbur oldu.

Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Azər bay -
canın döyünən urəyi olan Şuşa hər zaman
əzmkarlıq simvolu olmuşdur. Belə ki, 1747-ci
ildə Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş
Pənahəli xan Qarabağlı Qarabağın xarici hü-

cumlardan müdafiəsinin gücləndirilməsi
məqsədilə 1752-ci ildə Şuşa Qalasının inşa
edilməsi barədə göstəriş verir. Qarabağın ikin-
ci hökmdarı İbrahimxəlil xanın hakimiyyəti
dövründə (1732–1806) Qala daha güclü
müdafiə səddi ilə əhatə edilir. 

Şuşa sadəcə coğrafi baxımdan strateji
əhəmiyyət kəsb edən bir bölgə deyil, həmçinin
Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi, bir çox
görkəmli sənətkarların, musiqiçi, memar, rəs -
sam və ədiblərin, dünya mədəniyyət xəzinəsinə
böyük töhfələr vermiş şəxsiyyətlərin vətənidir.
Qarabağın bu dilbər guşəsi Azərbay can tarixinə

Qasım bəy Zakir, Xurşidbanu
Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab,
Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdür rəhim
bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir
Çəmən zə minli, Firudin bəy
Köçərli, Haşım bəy Vəzirov,
Əhməd bəy Ağaoğlu kimi
şəxsiyyətlər bəxş edib.

“Şərqin konservatoriyası”,
muğamımızın beşiyi adlanan bu
şəhər Cabbar Qaryağdıoğlu, Qur-
ban Pirimov, Üzeyir Hacıbəyli,
Bülbül, Seyid Şuşinski, Xan
Şuşinski, Rəşid Behbudov,
Niyazi, Fikrət Əmirov, Süleyman

Ələsgərov kimi incəsənət xadimlərinin vətəni
olub.  Məşhur müğənniləri dinləmək və ya
ifaçılıq dərsi almaq üçün hər yerdən bura musiqi
həvəskarları axışıb gəlirdilər. Bununla yanaşı
Milli memarlıq üslubu ilə seçilən, orta əsrlər
şəhərsalma sənətinin qiymətli abidəsi adlan-
dırılan Şuşa  şərqlilərə məxsus arxitekturası ilə
fərqlənib.  Azərbaycanın alınmaz qalası, mədə -
niy yət məbədi olan bu qədim şəhər özü boy-
da tarixi abidədir. Hər biri əvəzsiz sənət
nümunəsi olan Xan, Qaxal mağaraları, Şuşa qa-
lası, Xurşidbanu Natəvanın, artilleriya generalı
Mehmandarovun, şair-rəssam Mir Möhsün
Nəvvabın ev-muzeyləri, İbrahim xanın və
onun qızı Qara Böyükxanımın qəsrləri, “Gəncə
darvazaları”, Gövhər ağa məscidi, əsas ticarət
mərkəzi olan “Rastabazar”, möhtəşəm qala di-
varları, memarlıq uslubu ilə inşa olunan digər
tikililər şəhərə gələn qonaqları valeh edirdi.
Ancaq təəsüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, 28
il erməni vəhşiliyinə məruz qalan Şuşada
mədəniyyət ocaqlarına xeyli zərər dəymiş,
əksəriyyəti demək olar ki, yerlə yeksan edil-
mişdir. Lakin Prezident İlham Əliyevin 7

may 2021-ci il sərəncamı ilə Şuşa şəhərini
Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan
etməsi  bizlərdə böyük ruh yüksəkliyi yaratdı.
Şuşanın bərpası, tarixi simasının qaytarılma-
sı Qarabağın döyünən ürəyinin, regionun
mədəniyyət mərkəzinin yenidən dirçəldilməsi
demək olacaq. Bu həm də milli qürurumuzun,
mənliyimizin, mədəniyyətimizin, incəsənə ti -
mi zin, tariximizin bərpa edilməsi, yenidən
yüksəliş mərhələsinə daxil olmasıdır. Məhz 12-
13 may 2021-ci il tarixlərdə Şuşada Cıdır
düzündə keçirilən Xarı bülbül festivalı bunun
ən gözəl nümunəsidir. Festivalının ilk günündə
ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların musiqi
yaradıcılığı “Azərbaycan musiqisində multi-
kulturalizm” mövzusunda təqdim edilib.
Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində yaşayan ayrı-
ayrı xalqların musiqi qrupları və ifaçıları öz
çıxışları ilə Azərbaycanın millətindən, dinindən
asılı olmayaraq hər bir kəsin vahid Vətəni ol-
duğu mesajını bütün dünyaya çatdırıb. 

Bununla yanaşı, bu müddət ərzində
dövlət başçısı tərəfindən verilən lazımi göstə -
rişlər əsasında, Şuşada çox böyük quruculuq,
bərpa və abadlıq işləri görülüb. Dahi Azərbay -
can şairi və ictimai-xadimi Molla Pənah
Vaqifin məqbərəsi Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən bərpa edilmiş və 29 iyul – 3 avqust
tarixlərində Şuşada Vaqif Poeziya Günləri
keçirilmişdi. Məqbərənin inşasında xalq me-
marlığının yerli ənənələrinə, monumental-
dekorativ və tətbiqi plastika vasitələrinə yer ve-
rilmişdi. Türbənin daxilində Molla Pənah
Vaqifin heykəltəraş Albert Mustafayev
tərəfindən hazırlanan büstü qoyulmuşdu.
Həmçinin dahi bəstəkar, Azərbaycanın müasir
peşəkar musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacı -
bəyo vun abidəsi də yenidən qoyulmuşdur.
Onun dağıdılmış evinin bərpası ilə bağlı
göstəriş verilib. Bundan əlavə Azərbaycan
musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük
xidmətlər göstərmiş, professional vokal
məktəbinin təşəkkülü və təkamülündə mühüm
rol oynamış Xalq artisti Bülbülün avqustun 29-
da Şuşa şəhərindəki ev-muzeyinin bərpa
işlərindən sonra açılışı olub. “Qarabağ” oteli
əsaslı təmirdən sonra yenidən qonaqların
üzünə öz qapılarını açıb.

Sonda bunu qeyd etməyi özümə borc
bilirəm ki, şəhidlərimizin qanı ilə düşməndən
azad edilən bu torpaqlar bizə onların əmanətidir.
Və əminəm ki, biz bu əmanəti göz bəbəyi kimi
qoruyacağıq!

nərmin İbrahimli 
“İngilis dili və metodika” 

kafedrasının müəllimi

ŞUŞa bİzİMdİr!
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30 Noyabr... Səhər çağı hava
da sanki bir az sonra baş
verəcək faciəni duy muş -

du elə bil. El arasında nənələrimizin
dediyi kimi, sanki hava da qan ağla-
yırdı. Saatlar sonra nə baş verəcəyini
duymuşdu  elə bil. Neçə ana, neçə
yoldaş o gecəni narahat yatmışdılar.
Qəribə bir ab-hava var idi. Hər kəs öz
işində öz yolunda gedirdi. Kimisi işə
tələsir, kimisi dərsə... Kimisi də “bu
gün oğlum nə vaxt zəng edər
görəsən?” deyə fikirləşir. Bəziləri də
gecə narahat yuxusunun səbəbini dü-
şünür. 16 igidimiz də təlim üçün  ha-
zırlıq görürdülər. Başlarına gələcək
faciədən xəbərsiz bir yerə toplanan
qəhrəmanlar təlim üçün uçuşa
başladılar. Ailələri, əzizləri və
sevdikləri ilə son dəfə danışdılar, ha-
lallaşdılar.  Kimisi son dəfə ailəsi ilə
hal-əhval tutdu,  kimisi də öz şəklini,
videosunu əbədil olaraq kameraya
həkk etdi.

Bəli, 10:40 radələrində xalqı mı -
zı dərin hüznə boğacaq o xəbər gəldi:
“Dövlət Sərhəd Xidmə tinin hərbi he-
likopteri Xızı rayonu ərazisində
yerləşən “Qarahey bət” aviasiya poli -
qo nunda təlim uçuşları yerinə yetirər -
kən qəzaya uğrayıb. Qəzada 16
nəfərlik heyətin 14 nəfəri şəhid olub,
2 nəfər isə yaralanıb”. Bu xəbər bütün
Azərbaycan xalqını kədərə boğdu.
Ölən və yaralananların adları isə hələ
naməlum idi. Bu səbəbdən bütün
anaların gözü yaşlı, qəlbi kövrək idi
o anlarda. Gözləri yolda, qulaqları
səsdə idi. Hər kəs öz qəlbində təsəlli
tapmağa çalışırdı. Ancaq tale 14

evdən yan keçmədi. Onlar kimi ailələri
də seçilmiş olan evlərə xəbər yollandı.
Həmin gün yenə də 14 şəhid verdi,
anam Azərbaycan! Yenə neçə ananın,
atanın, yoldaşın, körpə balaların gözü
yaşlı qaldı.  Ancaq onların hər birinin
dilində bir şüar səsləndi: “Vətən sağ
olsun!” Onlar bu ümidlə təsəlli
tapdılar.

Vətən sağ olsun... Bu kəlmələri
deyən anaların, ataların oğulları da elə
bu cür qəhrəmanlar olmalı idi. Vətən,
xalq, millət sevgisi ilə yetişən
igidlərimiz bu yolda da qurban get -
dilər. Kimisi yeni ailə qurmuş xoşbəxt
günlərinin hələ başlanğıcında idi.
Kimi hələ yenicə ailə qurmağa ha-
zırlaşırdı. Hər birinin arzusu, gələcəyi
elə o gündə qaldı, helikopterlə birlikdə
yandı, kül oldu. Onlar da seçilmiş lər -
dən oldular, əbədiyyət yolunu öz
igid likləri və hünərləri ilə cızdılar. Al-
lah onlara ən gözəl statusu verdi,

şəhidlik zirvəsini qazandırdı, öz adı ilə
onları ucaltdı. Vətən müharibəsində
çiyin-çiyinə vuruşduqları torpağın
hər qarışını canından əziz tutan şəhid
qardaşlarının yanlarına tələsdilər. On-
ların sırasına qoşuldu bizim gözə -
görün məz qəhrəmanlarımız. 

Torpağa qan qarışmasa torpaq
əldə qalmaz. Torpaq uğrunda əsrlər
boyu xalqımız qan axıdıb, neçə- neçə
oğul, qızlarımızı qurban verib. Yara-
danın yazdığı yazını nə bilə, nə də
dəyişə bilərik. Kim bilərdi ki, ixtisası,
peşəkarı olduqları iş onların sonu
olacaq. Vaxtı ilə səmalarda süzən

igidlər indi həmişəlik göylərə
yüksəldilər. Bəlkə də özlərini ən rahat,
xoş hiss etdikləri yer səma idi ki, o da
onları əbədi olaraq öz ağuşuna çəkdi. 

Gəlin, Vətən, millət uğrunda ca-
nından keçmiş igidlərimizi unutma-
yaq. 30 noyabr 2021- ci il isə əbədi
olaraq xalqımızın yaddaşına həkk
olundu. Başın sağ olsun Vətən, başın
sağ olsun ana...

etibar dərbəndəliyev
Jurnalistika ixtisası

üzrə IV kurs tələbəsi

səMaya  Ucalan
İgİdlərİMİz

Bir səhər “torpaqlarımız “ alındı səsini eşitdim. 44 gün  idi ki, Qara-
bağda qanlı döyüşlər gedirdi. Bu səs məni elə bil 30 il əvvələ apar-

dı.1988-ci ildən bəri baş verən hadi sə lər kino lenti kimi gözümün önündən
keçdi. Milyonlarla azərbay can  lının öldürüldüyü, qaçqın edildiyi öz yurd
–yuvalarını məcburi atıb qaçdıqları, erməni vəhşiliyi, onların törətdikləri
terror əməlləri yadıma düşdü. O gözəl rayonlarımız düşmən tapdağına çev-
rildi. Bu vəhşi vandallar sonrakı illərdə də insanları öldürür, təbiəti məhv
edir, abidələri və məscidləri yandırır, torpağı, suyu zəhərləyirdi. Anadan

doğmamış körpələrə qənim kəsilən, ağbirçək anaları, ismətli qızları
ləkələyən canilər sanki qaniçən bir zəlidirlər. İnsanları, qəbirləri belə təhqir
edən erməni faşistləri havadarlarından güc alaraq daha da azğınlaşmışdılar.
Bu illər ərzində minlərlə igid oğlanlarımız bu torpaqlar üçün canlarından
keçdilər. Yalançı torpaq iddiaları ilə Azərbaycan xalqının humanistliyindən
istifadə edən mənfur düşmən rayonlarımızı talamaqdan doymurdu. Yeral-
tı, yerüstu sərvətləri xaricə satıb var-dövlət yığırdılar. Bu illərdə bağlanan
bütün müqavilələri heçə sayırdılar.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin başlatdığı, Prezidentimiz İlham
Əliyevin davam etdirdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycan haqq səsini bü-
tün dünyaya duyurdu. Lakin Avropa təşkilatları, Minsk qrupu danışıqlara
rəğmən heç nə etmədi. Artıq insanların səbr kasası dolmuş, “Ya Qarabağ,
ya ölüm” şüarı ilə Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdilər. Atəşkəsə
baxmayaraq, hər gün baş verən vuruşma, əsgər ölümü səbrimizi daşıran son
damla oldu.

27 sentyabr Prezidentimiz İlham Əliyev televiziyadan xalqa müraciət
etdi. Müharibə başladı. Əlbəttə, sülh yolu ilə münaqişənin həlli üçün çox
çalışıl dı, amma düşmən öz çirkin əməllərindən əl çəkmədi. Dəmir yumruq
əməliyyatı başladı. Prezidentimiz “Qarabağ Azərbaycandır!” dedi.
Müharibənin ilk günlərindən əzmlə həm ön, həm də arxa cəbhədə gərgin
döyüşlər getdi. Haqq səsimizi  bütün dünyaya duyurduq. Ordumuz günü-
gündən irəli gedərək, düşmənə qan uddurdu. Müasir dronlardan istifadə
edərək, düşmənin başına od yağdırdıq. Düşmən qadağan olmuş silahlardan
istifadə edərək mülki əhaliyə bomba yağdırdı. Lakin Azərbaycan xalqının
əzmini qıra bilmədi. 

Və bu gün gəldi, Zəfər günü. 30 ilin ağrısı bir gündə dərmanın tapdı.
3000 şəhid, minlərlə yaralı olmasına baxmayaraq, hamı “Vətən sağ olsun”
dedi. 10 noyabr–Zəfər günü oldu. Burada Mithat  Cemal Kuntayın bu şei-
ri yadıma düşdü:

Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır,
Torpaq, uğrunda ölən varsa,vətəndir.

Ermənilərdən qisasımızı belə aldıq. İgidlərimizin qanını, ana-bacı-
larımızın namusunu, körpələri mizin göz yaşını, özümüzü geri qaytardıq.  No-
yabrın 10-u Ali Baş Komandan İlham Əliyevin televiziyada çıxışı zamanı
“Sən azadsan, Qarabağ!” “Qarabağ Azərbaycandır!” sözlərini eşidəndə
gözümdən qeyri-ixtiyari yaş süzüldü, bu sevinc göz yaşı, 30 ilin nisgili idi.
Elə bildim bir quşam, uçuram Qarabağa. Torpağı öpürəm, xəyalımda  Şuşa,
Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Xocalı... Qulağıma bir səs gəldi “Qarabağ şikəstəsi”.
İçdim İsa bulağından. Xan qızı Natəvan qarşıladı məni .

Zəfər günü. Bu günü bizə bəxş edən bütün qəhrəmanlarımızın qar-
şısında baş əyirəm. Bu, namus günü, qeyrət günüdür. Qaldırın bayraqları,
qalayın tonqalları, bu, zəfər günüdür. 

sacidə hüseynova
Jurnalistika ixtisası üzrə I kurs tələbəsi

əzMİn zəFərİ

Əzəldən bəri, ələlxüsus bir ildən artıqdır ki, bizlərin
dilindən düşməyən Vətən mövhumu həssaslıqla ya-
naşdığımız mövzudur. Bəs nədir Vətən? Vətəni tap-

dalayıb keçdiyimiz quru parçası və ya müəyyən sərhədləri olan
coğrafi məkan adlandıra bilərikmi? Axı uğruna minlərlə igi-
din canından keçdiyi, əsrlər boyu şairlərin vəsf etdiyi, dədə-ba-
balarımızın qoynunda əbədi yuxuya daldığı torpağı sadəcə quru
parçası adlandırmaq olmaz. Vətən xüsusi sevgi və hörmətə layiq
müqəddəs torpaqdır. Bizlər ki, onun suyunu içir, çörəyini ye-
yir, havasını uduruq. Evimiz, kəndimiz, obamız bu
torpaqlardadır. Vətən özündə bunlar kimi minlərlə mənanı əks
etdirir. Ən əsası da o, əsrlər boyu bu torpağın şirin-şirin layla
çaldığı şəhidlərin ən dəyərli mirasıdır. 

Tarix hər zaman müxtəlif qəhrəmanlıqlara, unudulmaz
zəfər lərə şahidlik edib. Əlbəttə, danılmaz faktdır ki, türklər bu
zəfərlərin əksəriyyətinin müəllifi olub. Unudulmaz sərkərdələrin
çoxusunun türk olması da göz önündədir. Bunu sadəcə təsadüf
saya bilmərik. Çünki, türklərin tək
amalı vətənin bütövlüyünü qorumaq,
onu ucalara daşımaq olub. Vətəni və
vətəndaşı sevmək kimi böyük bir
əxlaqi keyfiyyət məhz türklərin sahib
ola biləcəyi duyğulardır. Dinimizin
əmri, Uca Rəbbimizin razı qaldığı
əməldir. 

Rəvayətlərdən birində “Vətəni
sevmək Allaha imandandır”
buyrulmuş, vətən sevgisinin
əhəmiyyəti ön plana çəkilmişdir.
Qəlbində Allaha imanı olan hər bir
kəsin xalqına və vətəninə də sevgisi
olacaqdır. 

Bir hədisdə vətənini qorumağın
əhəmiyyətini bildirən Məhəmməd
Peyğəmbər belə buyurmuşdur:
“Sərhəd boyunca vətəni qoruyan
gözləri cəhənnəm atəşi yandırmaya-

caqdır, Allahın razılığı üçün vətən sərhədlərini qoruyanlara isə
daim savab yazılacaqdır.” 

Vətən üçün mübarizəyə müxtəlif aspektlərdən yanaşa
bilərik. Bu mübarizəyə yalnız silahla mübarizə cəhətdən
baxmayaq. Ölkə bütövlüyünü öz əsərlərində təbliğ edən
ədəbiyyat və incəsənət xadimləri də mədəniyyət sahəsindəki
“silahlı qüvvəmiz” hesab edilə bilər. 

İllər ötür, dövr dəyişir, lakin bizlər üçün dəyişməyən
dəyərlərin öncüsü olan vətən sevdası heç zaman dəyişmir. Ötən
əsrin əvvəllərində müqəddəs amal uğrunda şiddətli mübarizə
aparmış siyasi xadimlərimiz haqqında danışmaq istəyirəm.
Dünya tarixinə bütün müsəlman aləmində ilk respublika kimi
daxil olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il mayın

28-də yaradılması, heç şübhəsiz ki, Ə.M. Topçubaşov, F. Xoys-
ki, N. Yusifbəyov, H. Ağayev və Azərbaycanın XX əsrin baş-
lanğıcındakı siyasi və ziyalı elitasının digər görkəmli
nümayəndələrinin məqsədyönlü, fədakar əməyinin nəticəsi idi.
Lakin bu bənzərsiz şəxsiyyətlərin xidmətlərinə zərrə qədər də
kölgə salmadan etiraf etməliyik ki, Cümhuriyyətimizin
təşəkkülündə aparıcı rol Məmməd Əmin Rəsulzadəyə
məxsusdur. 

Əsrin sonlarında isə dövlətçilik, vətən uğrunda mübarizədə
görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin izləri
bariz şəkildə görünür. “Heç vaxt inamımızdan, dinimizdən uzaq-
laşmayacağıq və bu mənəvi mənbələrimizdən istifadə edərək
gələcəyimizi quracağıq!” şüarı ilə özünə əbədi yol seçən lider
ömür boyu bu amaldan dönməmişdir. Bu gün boşuna deyil ki,
milyonlarla insanın sevgisini qazanıb. Hal-hazırda vətən
uğrunda qətiyyətli mübarizənin davamçısı ümumilli liderin
yolunu gedən dövlətçilik ideologiyasını rəhbər tutan Prezident
İlham Əliyevdir. 

Mən də  Mübarizlərin, Poladların, Cəbrayılların,
Xudayarların və onlar kimi min-min görkəmli şəxsiyyətlərin
anadan olduğu, boya-başa çatdığı bu torpağın, bu vətənin
vətəndaşı olduğum və damarlarımda türk qanı daşıdığım
üçün çox xoşbəxtəm. İstərdim ki, qeyd etdiyim şəxslər kimi,
bu vətənə, bu torpağa bacardığım qədər faydam toxunsun. Bu
hərkəsin vicdan borcudur. Çünki bu vətən min bir əziyyətlə,
əsrlər boyu davam edən mübarizənin nəticəsində var olub və
hər zaman mövcud olacaqdır. 

Fikirlərimi Türkiyənin İstiqlal marşından bir parça ilə son-
landırmaq istəyirəm: 

“Kim bu cənnət vətənin uğrunda olmaz ki fəda? 
Şühəda fışqıracaq torpağı sıxsan, şühəda! 
Canı, cananı, bütün varımı alsın bu xuda, 
Etməsin tək vətənimdən məni dünyada cüda.”

(Mehmet Akif Ersoy)

aysel nuriyeva
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vətən var

Vətən - yəni ana, yəni həyat, yəni hər şey. 
Vətən - yəni şəhid qanı ilə yoğrulmuş torpaq. 
Vətən - yəni qeyrət, namus, şərəf, ləyaqət. 

Bəs indi necə? Deyə bilərik?  Vətəndən pay olar?!
Ey vətənin övladları, deyin kim öz anasını pay edər?! Kim
belə qeyrətsizliyə razı olar?

Mənim vətənim Azərbaycandır. Onun hər daşı,
torpağı, hər dağı. hər dərəsi, hər çayı, hər ağacı, hər ağacdan
düşən yarpaqdır Vətən. Vətən sənsən, ey mənim
həmvətənim, soydaşım. Vətən bizik. Şəhidlik çox uca
zirvədir, şəhidlər çox uca. Bunu isə heç kim inkar etmir,
edə də bilməz. Onları bu ucalığa aparan nə idi bəs? Onları
uca edən vətən sevgisi, torpaq qeyrəti idi. Onlar bir şeyi
çox yaxşı bilirdilər: Vətən anadır, onu qorumaq isə hər bir
övladın müqəddəs borcudur. Vətən qırmızı xətdir. Bu xətti
heç kim tapdaya bilməz. Əgər lazımdırsa uğrunda ölərik,
amma heç vaxt icazə vermərik və verməməliyik mənfur
və murdar düşmən bizim müqəddəsatımıza əl uzatsın, dil
uzatsın. Biz o əlləri, o dilləri kəsərik. 

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı torpaqlarımı-
zı itirdik. 28 il yağmalandı, talandı Qarabağımız. 28 il
gözümüzdə çöp, boğazımızda sümüklə yaşadıq. Hər
nəfəsdə, hər baxışda, hər gündüz-gecədə hiss etdik Qa-
rabağ yaramızın ağrısını. Necə keçdi illər, sanki 28 il deyil
əsrlər oldu, hər ili 10 ilə bərabər oldu. Nə ağlaya bildik,
nə də ki gülə. Namusumza əl uzatmışdı düşmən, başımızı
qaldıra bilmirdik. Nələr gətirildi başımıza, nələr yaşadıq,
necə bir murdar düşmənlə üz-üzə dayandıq...

Həmişə intiqam hissi idi yalnız bizi sabaha çıxaran.
Heç vaxt ümidimizi itirməmişdik və bunu göstərdik də.
İkinci Qarabağ müharibəsi və baş verənlər. Hər şeyi hər
birimiz gördük, yaşadıq. Həmin o intiqam atəşi kül etdi
düşməni. Vətən oğullarını sevinc içində cəbhəyə aparan,
ölümün üzünə gülümsədən, sıldırım qayaları çıxaran,
günlərlə ac qalmağa, yuxusuz qalmağa məcbur edən, öz
yaralı əsgər yoldaşını çiyninə alaraq düşmənin üzərinə apa-
ran, yaralansa belə geri çəkilməyən, əsgəri güclü edən
həmin intiqam atəşi idi. Bu atəş 28 il bizi içdən yandır-
dı. İndi düşməni kül etsin!

Biz intiqamımızı aldıq, Xocalıda, Qaradağlıda,
Qarabağın hər qarışında, 100 il əvvəl isə Azərbaycanın hər
yerində öldürülən körpələrin, qarnı yarılan qadınların,
anaların, dəmir bidonlarda yandırılan uşaqların, doğranan
qocaların, diri-diri yandırılan kişilərin, düşmən əlinə
keçməmək üçün özünü dağdan atan qız-gəlinlərimizin in-
tiqamını aldıq və alacağıq. 

Dəyərdi, haqqın, ədalətin qələbəsi üçün canından
keçməyə, dəyərdi, azğın, murdar düşməni əzmək üçün
çəkilən bütün əziyyətlərə, itkilərə. Təki Vətən sağ olsun!
Üçrəngli bayrağım yenə dalğalansın Qarabağımda, təki
vətənimizin yarası sağalsın, təki namusumuz düşmən
əsirliyindən xilas olsun. Təki Vətən sağ olsun! 

zeynəb xəlilova
Jurnalistika ixtisası üzrə II kurs tələbəsi

vətəndən pay olMaz
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eyirlər uşaq ağlı torlu olar. Yəni az da
olsa xatirələr yaddaşında qalar. Bəlkə də
doğru dur, bəlkə də yox. Bunu dəqiq

deyə bilmərəm, amma elə xatirələr də olur ki,
lap balaca olsan belə bütün aydınlığıyla, dünənki
kimi xatirində olar.  Keçmişin torlu xatirələri ara-
sında tariximizi yenidən yazan əbədiləşmiş
qəhrəmanlardan olan şəhid Qureşli Firuzun xü-
susi yeri vardır. Şəhidlik zirvəsindən əvvəl ta-
nıdığım  nur üzlü igidimizin çöhrəsindəki
nurun qəlbin dən gəldiyini qeyd etməmək müm-
kün deyil. 

Yay günlərinin birində nənə evinə qonaq
getmiş, ata-anasından uzaqda və darıxmış ba-
laca qızın sıxıntısına dayanmayıb köməyinə
çatan şəhid, darda olan vətən sıxıntısına, im-
dadına da yetdi, lakin bu imdada yetmək,
mələk simasında göylərə çəkil mək, daha öz ba-
laca qızınının darıxmaq dadına yetməyəcəkdi.
Çünki o balaca qızın gələcəyinin bütünlüklə
köməyinə çatmışdı.

Qureşli Firuz Əli oğlu  3 dekabr 1993-cü
il də Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz ra-
yonu Külüs kəndində anadan olmuşdur. Məktəb
illərində “Mən böyüyəndə General olacam”  ar-
zusuyla tanınan qəhrəman şəhidimiz öz taleyini
elə həmin günlərdə yazmışdı. Taleyindən bəhs
edərkən, ölməkdən çox öldürməkdən, torpaq-
larımıza qaytımağımızdan, bizim olana sahib çıx-
maqdan söz edərdi. Ailəsinə “Mən də Qarabağ
torpaqlarına ayaq basacağam, havasından, su-
yundan dadacağam, qarış-qarış yurdumuzun sey-
rangahına çıxacağam” deməsi də əbəs yerə
deyildi. Qəhrəma nı mızın anası Yeganə xanım
oğlundan söz açarkən istedadı ilə də digər lə rin -
dən fərqlənənməsini də fəxrlə, qürurla danışır-
dı:  

-Sonbeşiyim idi Firuzum. Bir evin yox,
bütün kəndin, bütün məktə bin sevimlisi olub.

Məktəbin də fərqlənən şagirdi olub. İstedadı və
davranışıyla seçilib. Fəxrim olub Firuzum,
həmişə onunla qürur duymuşam, indi də qürur
duyuram...

Dağ çəkilmiş sinənsinə qış gəlsə də ba-
şını dik tutub, qürurla oğlun   dan və ondan geri
qalan xatirələr dən danışan şəhid atamız  titrək
səsiy lə oğlunun  zəfər salnaməsi müba riz lə rindən
biri olmasından söz edərkən də məğrur
dayanmışdı.

-Bəli, oğlum şəhiddir. Lakin özünü ta
uşaqlıqdan vətən keşikçisi olaraq görən, dilindən
düşürmədiyi “hərbçi olacağam” arzusuna

çataraq, ər igidlər meydanında hünər göstər mək
hər oğula qismət olmaz. Mənim oğlum o oğul-
ların öncüsüdür.

2001-2010-cu illərdə orta təhsili başa
vuran şəhidimiz, uşaqlıq arzusu, amalı dalınca
gedir. O, 2010-2013-cü illərdə Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyə daxil olur. Buranı bitirdikdən
sonra Heydər Əliyev adına Azər bay can Ali
məktəbində təhsilini davam etdirir. 2017-ci
ildə buranı yüksək nəticəylə başa vurduqdan son-
ra iki il müddətində Silahlı qüvvələrin Təlim və
Tədris Mərkə zi nin dinləyicisi olmuşdur. Bir sıra
təlimlərdə  iştirak etmiş, sınaqlardan uğurla keç-
mişdir. 2018-ci ildə Beyləqan hərbi korpusun-
da N saylı hərbi hissəsində xidmətə başlamış-
dır. 2019-cu ildə şəhidimizə  fəaliyyətində qa-
zandığı uğurlar nəticə sində vaxtından əvvəl baş
leytenant rütbəsi verilmişdir. Lakin rütbəsindən
asılı olmayaraq səngərdə əsgəriylə çiyin-çiyinə
döyüşüb, xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoy-
maq arzusu reallaşan Qureşli Firuzun da çoxdan
gözlədiyi istəyi həyata keçir.

2020-ci il 27 sentyabr tarixində növbəti
təxribata əl atan yağı düşmən, bu dəfə
müharibəni qaçınılmaz etdi. Ailəsini, balaca
qızını elə son gördüyü o gün  belə üzündən
təbəssümü əskik olmayan qəhrəmanımız
cəbhəyə yollanır. Şiddətli gedən döyüşlər, qay-
tarılan torpaqlar, intiqam qığılcımı hər bir
azərbaycan oğlunun gözlərində şəfəqlər yarat-
dığı kimi şəhidimizin də hünərinə hünər qatır-
dı. Baş leytenant Qureşli Firuzun  döyüşdüyü
Füzu li rayonu və Qoçəhmədli, Çimən, Cuvarlı,
Pirəhmədli kəndlərində mərd lik lə döyüşmüş,
düşmənə elə öz silah ları ilə də sarsıdıcı cavab
atəşi vermişdi. Müharibədə olduğuna baxma ya -

raq evlə əlaqə saxlayar, ailəsinin özlərindən mu-
ğayat olmasını istəyərdi. O, bu danışıqların
birində “darıxmayın, oktyabrda evə gələcəm”
demişdi. Elə dediyi kimi də oldu. 8 oktyabr
tarixində Füzuli-Qubadlı istiqamətində gedən
döyüşlərdə Firuz ağır yaralanır və döyüş yol-
daşına “Ağır yaralı olduğumu bilirəm, amma
məni ölməyə qoyma. Son dəfə... qızımı-
Duyğumu yenidən görə bilim”....Bu, şəhidimizin
son nəfəsində son istəyi idi.

10 oktyabr 2020-ci il tarixində  şəhadətə
qovuşan Firuz doğulub, boya-başa çatdığı ana
yurdu Şahbuz rayon Külüs kəndində  vətən
qoynuna əmanət edildi. Hal-hazırda Külüs
kəndində doğulmuş digər şəhidimiz  Baş Ley-
tenant Rzayev Zülfü ilə yan-yana uyumaqdadır. 

Soyuq məzarda isti xatirləriylə uyuyan
bütün şəhidlərimi zin ruhları qarşısında baş
əyirik.

Ali Baş komandan cənab İlham Əliyev
şəhid Qureyşli Firuz Əli oğlunu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif etmişdir.

Ali mərtəbə, şəhidlik zirvəsində sonsuz var
olan, səmalardan bizləri izləyən nur üzlü
şəhidlərimizdən olan Qureşli Firuz daim yad-
daşlarımızda, tariximizdə və bütün Qarabağ tor-
paqlarında ruhən yaşayacaqdır.

“Qürur, fəxarət hissi ilə şəhidlik
məqamından seyr edirəm dörd bir yanı qələbə
ətirli çələnglərlə bəzənən doğma yurdumu.
Yüzlərlə silahdaşım kimi mənim də deməyə, da-
nışmağa sözüm çoxdur. Düşündükcə çözələnir
xatirələr, ömür yolum, yaşadıqlarım, olanlar,
ötənlər gəlib-keçir xəyalımdan bir-bir ...” 

aytac ələkbərova
Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi

metodikası və metodologiyası
üzrə I kurs magistrant

son nəFəs, son İstək, ...

II Qarabağ Müharibəsi tariximizin şanlı
səhifələrinə ünyetməz qəhrə manlıq

səlnaməsi, əlçatmaz şərəf dastanı kimi yazıl-
dı. 44 günlük Vətən müharibəsində rəşadətli
ordumuz erməni qəsbkarlarının heç bir ağla və
məntiqə söykənməyən saxta torpaq iddiaları-
nı puç edib, əzəli-əbədi torpağımız olan Dağ-
lıq Qarabağımızı öz sahiblərinə qovuşdurdu.
Bu mühari bə də şücaətli ordumuz, cəsur əsgər
və zabitlərimiz öz canı, qanı bahasına əbədi
zəfər bayramını xalqımıza bəxş etdi. Şübhəsiz
ki, torpaqlarımı zın düşməndən azad olunma-
sı uğrunda misilsiz qəhrəmanlıq göstərən
şəhidlərimizin, qazilərimizin, hərbi qulluq-
çularımızın ailələri bu gün dövlətimiz tərəfindən
yüksək diqqət və qayğı ilə əhatə olunub.
Bunun nəticəsidir ki, 26 İyun – Silahlı Qüvvələr
Günündə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
şəhidlərimizn ailələri ilə görüşüb, 13 şəhid
ailəsinə yeni mənzillərin açarlarını təqdim
edib. Həmin şəhid ailələrindən biri də Bağır
Ələkbərovun ailəsidir.

Bağır Ələkbərov 1995-ci ildə Naxçı van
şəhərinin Əliabad qəsəbəsində hərbçi ailəsində
dünyaya göz açmışdı. İbtidai təhsilini Naxçıvan
şəhər 705 nömrəli tam orta məktəbdə almış,
atasının xidməti ilə əlaqədar Culfa şəhərinə
köçdüklərindən orta təhsilini şəhər 3 nömrəli
tam orta məktəbində başa vurmuşdu. 2013-
2014-cü illərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olub. Hərbi xidmətini başa vurduq-
dan sonra isə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətə başlayıb və hərbi xidmətini
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan
şəhərində yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində
"gizir" hərbi rütbəsində davam edib. Xidmətdə
olduğu illərdə xarici dövlətlərdə olan təlimlərə
göndərilib.

2018-ci il mayın 20-dən 27-nə qədər
Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı
ermənilərin növbəti təxribatı zamanı Xüsusi
təyinatlı qüvvələrin tərkibində olan Bağır
Ələkbərov Şərur rayonunun Günnüt kəndinin,
Ağbulaq yüksəkliyinin, Qızılqaya, Qaraqaya
dağlarının azad olunma sında, Dərələyəz ma-
halının Arpa kəndinin Azərbaycan Ordusunun
nəzarəti altına keçməsi üçün gedən döyüşlərdə
fəallıq göstərib.

Bağır Ələkbərov 44 günlük Vətən
müharibəsində Şuşanın, Xocavəndin, Hadrutun
düşməndən azad olunmasında böyük şücaət
göstərib və oktyabırın 15-i Hadrut döyüşündə
qəhrə man casına şəhid olub. Ölkə başçısının

müvafiq sərəncamları ilə ölü mün dən sonra
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medallarına layiq
görülüb.

Şəhidimizin ailəsi ilə həmsöhbət olmaq
üçün biz də bu ünvanın yolunu tutduq. İlk get-
diyimiz ünvan şəhidi mi zin doğulub boya-
başa çatdığı Əliabad qəsəbəsindəki evi oldu.
Bu ev kiçik də olsa ümman qədər kədəri var,
dağlar qədər vüqarı, fərəhi göylər qədər fəxri
var. Evin hər küncü, bucağı ondan danışır. Hər
yerdə onun adı çəkilir, onun xatirələri anılır.
Sanki ev də onsuzluğa öyrəşməyib.

Şəhidimizin otağında əyləşmişik... or-
talığa sükut çöküb... Kim bilir, bəlkə də bu lal
sükut bir zamanlar nə xoş bəxtlik lərə, nə
sevinclərə şahid olub. Otağın bir küncündəki
rəfin hər tərəfi onun xatirələri ilə doludur. Bir
tərəfdə ailəsi ilə çəkdirdiyi, bəlkə də həyatının
ən xoşbəxt anlarını yaşadığı şəkilləri, keçmiş
gözəl günlərinə boylanan xatirə əşyaları
dayanıb. Digər tərəfdə isə Vətən göy lə rinin
ənginliklərinə yüksəltdiyi, şəhid tabutunun
üstünü bəzəyən o üç rəngli, ay ulduzlu bayraq
asılıb. Rə fin üzərinə düzülmüş şəkillər izləyir
bizi, çöhrəsindəki təbəssümlə, süzgün baxışlarla
bizə elə baxır ki, sanki hiss edib onun üçün
gəldiyi mizi.

Gəldiyimizdən bəri ortalığa çökmüş bu
sükutu pozmalıyam axı. Nə danışım? Kimdən
soruşum onu? ki mi dindirim?  Ürəyi övlad
həsrəti ilə yanıb, qovrulan Ələviyyə ananı?!
yoxsa oğul dağından üzünə qəm çök müş Əsəd
atanı?! Bilmirəm...

Ortalığa hakim kəsilən bu səssizliyi
şəhidimizin atası Əsəd əmi pozur. Gözlərindəki
oğul yanğısı hiss olunsa da məğrur dayanıb, qü-
rur hissi ilə deyir: 1995-ci ilin fevral ayında
ailəmiz daha da böyüdü, ocağıma isti nəfəs olan
Bağırım dünyaya gəldi. Elə körpə likdən hər
şeyə can atmağı, ürək li, qorxmaz davranışı,
şirin-şə kər şıltaqlığı ilə seçilirdi məhəllədəki
həmyaşıdlarından. Hərbiçi ailəsində doğulduğu
üçün lap kiçik yaşlarından hərbiyə böyük
həvəsi var idi. Elə bu arzusu, xəyalı əlindən
tutub onu Vətənin keşiyində durmaq kimi çətin
və şərəfli bir işin ardınca apardı. 2013-cü ildə
Xüsusi Təyinatlı Qüvvə lərdə snayperçi kimi
hərbi xidmətə başladı. Xidmətini qurtarmağa
3 ay qalmış nizam-intizamını, qabiliyyə tini
nəzərə alaraq ona gizir rütbəsi verilmişdi,

döyüş və ictimai-siyasi hazırlıqda fərqləndiyinə
və nümunəvi davranışına  görə fəxri fərmanla
təl tif edilmişdi. Bağır arzularının ardınca
getməkdən heç vaxt bezməzdi, yorulmazdı.
Kollektivində həmişə sayılıb-seçilərdi, hər
kəsin hörmətini qazanmışdı. Buna görə də,
dövlət tərəfindən ixtisasını təkmilləşdirmək
üçün Türkiyəyə göndərildi, burada Özəl qüvvət
kəskin nişançı, sonra isə Özəl qüvvət uzman
nişançı kurslarını uğurla başa vuraraq sertifi-
kat aldı. Bu gün mən onunla fəxr edirəm. Fəxr
edirəm ki, oğlum torpaqlarımızın düşməndən
azad olunması uğrunda vuruşaraq şəhidlik
məqamına yüksəlib. İndi ondan geriyə iki öv-

ladı yadigar qalıb. Onlara da dövlətimiz
tərəfindən böyük diqqət, qayğı göstərilir.

Əsəd əmiylə başladığımız söhbətə
şəhidimizin anası ilə davam edirəm. Vüqarı-
nı oğlunun müqəddəs məqamından alan
Ələviyyə ana deyir ki, müharibənin ən şiddətli
anında belə onunla danışarkən bizə təskinlik
verərdi. O, xalqını, millətini, Vətənini hər
şeydən, hər kəsədən üstün tutardı. Vətən dara
düşəndə onun qeyrətli oğulları ondan ötrü can
verməli, qan tökməli, onun sipəri olmalıdır.
Bağır da belə oğullardan idi. O, torpağa
bağlılıq, Vətənə sədaqət ruhunda böyümüşdü.
Elə bil torpaq üçün yaranmışdı. Bəlkə də,
qismət, məsləhət belə imiş. Ölüm sevinməsin!
Çünki o ölmədi. Əksinə, ölməzlik qazandı.

Evdən ayrıldıqdan sonra bir ünvana
gəlib dayanmışam. Şəhidimizin müqəddəs

məzarı başında.
Salam Şəhid qardaşım. Amalına,

xəyalına, qeyrətinə qurban olum. Gəlmişəm
müqəddəs məramından, məqamından danışam.
Danış mənə...heç ayaq basdığın yerlərin daha
öncə  xəyalını qurdunmu? Səngərdəki təpənin
arxasında vurulanda son dəfə göy üzünü seyr
edib, mavi səmanı bəzəyən dumanda bütün
həyatın canlandımı gözündə? Gözünü bürüyən
bu duman sənin həyatındır, şəhidim-
xəstələnəndə ananın yuxusuz gecələri, atanın
nigaran baxışıdır. Bu duman yolunu
səbirsizliklə gözləyən dostun, şəhid olsan-ta-
butunu qarşılayan əzizlərindir.

Danış mənə, şəhidim...son dəfə səmaya
baxanda ilk addım atdığın evini, uşaqlığını,
bayraq əlində qaçdığın küçənizi, hərbi hissənin
həyətində reallaşan arzularını xatırladınmı?
Əlindən tutub addım atmağına  kömək edən
doğmalarının çiynində ən uca zirvəyə yola sa-
lındığını, şəhid xəbərin gələndə ananın
fəryadını, övlad həsrəitini göz önünə
gətirdinmi? Həyat yoldaşının, övladlarının
sənsiz keçirəcəkləri hər günün acısını düşün-
dümü heç? Bilmirəm... amma bildiyim tək bir
şey var o da arzunun, diləyinin 30 illik nisgilə,
həsrətə son qoymaq, düşmən tapdağında gözü
yol çəkən Cıdır düzünə, Şuşa qalasına uğrun-
da canından keçdiyin üçrəngli bayrağı sancmaq
olduğunu. Bu amal səni ən ülvi məqama
şəhidliyə ucaltdı. Bir an belə gözünü qırpmadan
sinəni dümənə sipər etdin. Yaxşı bilirdin ki,
çətin də olsa övlad dağı Atan, Anan, şəhidliyinlə
təsəlli tapacaq. Yaxşı bilirdin  ki, anan “Oğul
Vətən üçündür! Qanı bu torpağa halal olsun!”
deyib dik dayanacaq. Atan “Mən şəhid atası ol-
duğum üçün fəxr edirəm” deyib yoluna həsrətlə
baxacaq, ürəyindəki hıçqırtıları boğacaq,
tabutun gələndə ən əziz qonağı tək qarşılaya-
caq. Axı, özü səni gəlişi olmayan gedişində yola
salmışdı.

Şəhidim, qəlbimizdə Bağır adlı bir dün-
ya var, o dünyada Bağır kimi oğullar
böyüyəcək, adı dillərdə deyiləcək, neçə-neçə
gəncə örnək olacaq, yurduna xoşbəxtlik, sevinc
bəxş edəcək. Məzarında rahat uyu. Hələlik,
Şəhid qardaşım, Hələlik...

Məcid əkbərov
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QəlbİMİzdə bağır adlı bİr dünya var

Qələbənİ bİzə bəxŞ edən QəhrəMan əsgər və
zabİtlərİMİz bİzİM QürUr MənbəyİMİzdİr!
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Həyatı jurnalistikasız təsəvvür etmək
mümkün deyil. Müasir dövrdə isə çox-
saylı texnoloji vasitələrin çoxluğu

informasiya mənbələrinin sayını artırsa da,
peşəkar jurnalistikaya daha çox ehtiyac duyulur.
Çünki informasiya peşəkarların əlində olanda
cəmiyyətə daha obyektiv çatdırılır. Bu mənada,
jurnalist kadrların hazırlığı dövrün ən aktual
məsələlərindən biridir. Regionun mötəbər ali
təhsil müəssisələrindən olan Naxçıvan Dövlət
Universiteti də bu istiqamətdə fəaliyyəti ilə
seçilir. Belə ki, bu il universitetdə Jurnalistika
ixtisasının fəaliyyətə başlamasının 20 ili tamam
olur. Elə bu yazıda da cəmiyyətdə baş verən
hadisələrə düzgün yanaşmağın, obyektiv,
qərəzsiz olmağın yollarını öyrədən jurnalisti-
ka kafedrasının keçdiyi şərəfli yola nəzər
salmaq istədik. Müsahibimiz Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Jurnalistika və xarici ölkələr
ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Şirəliyevadır.

– Şəhla xanım, Jurnalistika kafedrasının
fəaliyyətə başlaması tarixinə nəzər saldıqda ilk
illəri necə xatırlayırsınız?

– Muxtar respublikanın jurnalist kadrlarla
təmin olunması məqsədilə 2001-ci ildə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
təşəbbüsü ilə universitetdə Jurnalistika ixtisa-
sı açılmış, 2002-ci ildə jurnalistika və dünya
ədəbiyyatı kafedrası yaradılmış, 2005-ci ildən
etibarən isə Mətbuat tarixi və Radiotelejurna-
listika ixtisasları üzrə magistr hazırlığına baş-
lanmışdır. Jurnalistikanın ilk tələbələri,
həqiqətən, müəllimlərin yaddaşında intellekt-
li, savadlı, çalışqan məzunlar kimi yadda qa-
lıblar. İlk illərdə fənlərin tədrisində müəyyən
çətinliklərin olmasına, ixtisasla bağlı kitabla-
rın çatışmazlığına baxmayaraq, tələbələr
dərslərə çox həvəslə yanaşırdılar. İxtisasın
açıldığı ilk illərdə Bakı Dövlət Universitetinin
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi ka-
fedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru,
professor Cahangir Məmmədli bir neçə dəfə
universitetimizə dəvət olunmuş, tələbələrlə
seminar təşkil edilmişdir. Jurnalistika və media
idarəçiliyi üzrə mütəxəssis Emin Hüseynzadə
müəllim və tələbələr üçün “İnternet jurnalis-
tika” mövzusunda seminar keçmiş, eyni
zamanda tələbələr ASA-nın (Azerbaijan Study
Academy) Azərbaycan Tədris Məktəbinin
nitq mədəniyyəti və jurnalistika təlimçisi, ta-
nınmış jurnalist İlhamə Novruzovanın Naxçı-
vanda keçdiyi təlimlərdə iştirak etmişlər.
Bəxtiyar Sadiqov, İlham Tumas, Əflatun
Amaşov, Rəşad Məcid və digər tanınmış
jurnalistlərlə görüşlər tələbələrə jurnalistika
sənətinə sevgi aşılamaq, peşə səriştəliliyi
öyrətmək baxımından faydalı olmuşdu.

– Siz jurnalistikanı necə sənət hesab edir-

siniz fitri istedadın bəhrəsi, yoxsa peşə bilikləri
sayəsində sonradan qazanılan?

– Jurnalistika deyəndə, ilk növbədə, bir
peşə olduğunu düşünürsən. Məlumdur ki,
jurnalistin vəzifəsi cəmiyyəti operativ şəkildə
informasiya ilə təmin etmək, xəbər çatdırmaq,
məlumatlandırmaqdır. Jurnalistika praktik
cəhətdən bir peşə sayılsa da, eyni zamanda həm
də bir elmdir. Digər elm sahələrindən fərqli ola-
raq jurnalistikada təcrübə nəzəriyyəni üstələyir.

Yəni nəzəriyyəni öyrənib təcrübəyə tətbiq
edə bilməsən, jurnalist kimi çalışmaq qeyri-
mümkündür.

– Bu gün jurnalistikanın missiyası və rolu
barədə müxtəlif mülahizələr söylənilir, bəs,
sizcə, bu peşənin əsas missiyası nədən
ibarətdir?

– Jurnalistikanın əsas missiyası cəmiyyəti
ictimai maraq kəsb edən, maraqlandıran
informasiya ilə təmin etməkdir. Bu informa-
siyanı çatdırarkən həm də cəmiyyətdə ictimai
rəy formalaşır. İctimai rəy məişətdən tutmuş
dövlət idarəçiliyinə, siyasətədək bütün sahələrə
öz təsirini göstərir. Cəmiyyətə xidmət edən jur-
nalist çiynində ictimai yük daşıyır. Buna görə
də jurnalistika həm də həqiqətə xidmət
etməlidir, yəni həqiqəti deməli, həqiqəti yaz-
malıdır. İnformasiya doğru, dürüst, dəqiq,
qərəzsiz olmalıdır. Bundan başqa, bildiyimiz
kimi jurnalistikanın üç əsas funksiyası da var
ki, bunlara bilgiləndirmək, maarifləndirmək və
əyləndirmək kimi fundamental keyfiyyətlər da-

xildir.
– Hazırda gənclər arasında jurnalisti-

kaya meyillilik kifayət qədərdir. Amma, sanki
bəzilərini efirə çıxmaq, tanınmaq daha çox ma-
raqlandırır. Bir müəllim kimi siz bunu necə
qiymətləndirirsiniz?

– Əslində, jurnalist tələbələrdə televiziya
və radioya meyillilik elə ilk kurslarda hiss olu-
nur. Bunun səbəblərindən biri tanınmaq, efirdə
görünməkdirsə, digər səbəb teleradioda

çalışmağın mətbuata nisbətən daha asan ol-
masını düşünmələridir. Düzdür, hər birimizin
efirdə görünmək, məşhurlaşmaq kimi
həvəsimiz ola bilər. Bu, çox normaldır. Amma
televiziyaya meyil edən tələbələrin əksəriyyəti
bunun məsuliyyətini dərindən dərk etmirlər.
Çünki yaxşı müəllif, aparıcı olmaq üçün cid-
di yaradıcılıq yolu keçməli, çalışmalısan.
Məncə, jurnalistikanın təməli mətbuatdan
başlayır. Mətbuat jurnalisti çox asanlıqla
televiziya və ya radio sahəsində də uğur
qazana bilər. Çünki televiziyada da, radioda da
hər bir verilişin müəyyən planı, ssenarisi olur.
Yaxşı ssenari olmadan maraqlı, keyfiyyətli ve-
riliş hazırlamaq olmaz. Deməli, efirdə
görünmək həvəsi hələ əsas şərt deyil, əsas şərt
bilikli olmaqla yanaşı, yazı qabiliyyətinin,
özünəməxsus üslub və yenilikçi fikirlərin,
ideyaların olmasıdır.

– Jurnalistika kafedrası 20 yaşını han-
sı hesabatla və ovqatla qeyd edir?

– Naxçıvan Dövlət Universiteti muxtar

respublikanın yüksək səviyyəli yerli jurnalist
kadrları ilə təmin olunmasında fundamental
baza rolunu oynayır. Bu 20 il ərzində 203 nəfər
jurnalist məzunumuz olub. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri istedadlı və
qabiliyyətli jurnalist məzunların iş yerləri ilə
təmin olunmasına hər zaman xüsusi qayğı və
həssaslıqla yanaşır. Jurnalist məzunlarımız
bu gün Azərbaycanın, o cümlədən muxtar res-
publikanın ən müxtəlif kütləvi informasiya
vasitələrində məsul vəzifələrdə çalışır, yüksək
peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Hətta məzun la -
rı mızdan biri, Kazım Kazımov Türkiyənin TV5
kanalında Xarici xəbərlər departamentinin
populyar jurnalistlərindəndir. Ümumiyyətlə,
muxtar respublikamızın demək olar ki, bütün
dövlət orqanlarında Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsinin işçiləri bizim məzunları mız -
dır. Məzunlarımızın böyük əksəriyyəti Azər -
bay canın tanınmış kütləvi informasiya vasi -
tələrində, informasiya agentliklərində peşəkar
jurnalist kimi fəaliyyət göstərirlər. Qürurveri-
ci haldir ki, məzunlarımızdan Səadət Əliyeva,
Samir Tarverdiyev, Məmməd Baba yev, Çinarə
İsmayılova bu gün univer site ti miz də jurna lis -
tikanın tədrisi ilə uğurla məşğuldurlar.

– İyirmi yaşlı Jurnalistika kafedrası
yeni mərhələyə hansı planlarla qədəm qoyur?

– Ali Məclis Sədrinin 15 fevral 2021-ci
il tarixdə Universitet televiziyasının muxtar res-
publika üzrə yayımının təmin olunması barədə
tapşırıqlarına uyğun olaraq bu istiqamətdə
məqsədyönlü işlər aparılıb. Muxtar respublika
rəhbərinin xüsusi diqqət və qayğısı, Jurnalis-
tika ixtisasında dərs deyən müəllimlər, media
mərkəzinin işçi heyəti və gənc jurnalistlərin xü-
susi bacarıq və səyi nəticəsində Universitet tel-
eviziyası fevral ayının 24-dən etibarən muxtar
respublikada yayımına başlayıb. Bu gün
peşəkar jurnalistlər formalaşdırmaq, gələcək
kadrların inkişafı və təcrübəsi üçün əlverişli
şərait mövcuddur. Naxçıvan Dövlət Universi-
tetinin televiziyası, “Nuhçıxan” radiosu, “Yeni
fikir” qəzeti tələbə-jurnalistlərin yüksək
səviyyədə yetişməsi üçün praktik baza rolunu
oynayır. İnanırıq ki, muxtar respublikada daim
yenilik, yaradıcılıq axtarışında olan, dövlətçilik
və vətənpərvərlik ruhunda formalaşan, dünya
jurnalistikasının ən son nailiyyətlərini
mənimsəməklə inkişaf və inteqrasiya yolunu
tutan gənc kadrlar milli jurnalistikanın inki-
şafına bundan sonra da öz sanballı töhfələrini
verəcək.

– Müsahibə üçün çox sağ olun.

İlahə allahverdiyeva
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jUrnalİstİkanın  təMəlİ 
MətbUatdan  baŞlayır

XIX əsr Azərbaycan jurnalistikası sahəsində ziyalıları-
mızın rolu olduqca böyükdür. Belə ziyalılarımızdan

biri də Məhəmməd Tağı Siqdi məktəbinin davamçısı
Məhəmmədəli Sidqi Səfərovdur. O, atasının “Tərbiyə” məktəbində
təhsil aldıqdan sonra, Naxçıvan şəhərində  rusca təhsilini davam
etdirmiş, daha sonra müəllimlik hüququ qazanmışdır. Görkəmli
pedaqoq, maarifçi, publisist, tərcüməçi M.S.Səfərov atasının yolu
ilə getmiş xalqı maarifləndirmək yolunda bir çox işlər görmüş-
dür. “Molla Nəsrəddin” jurnalında  məqalələri çıxmışdır ki, bu
da Cəlil Məmmədquluzadənin  tərəfindən çox bəyənil mişdir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı və Cəlil Məmmədquluzadə onun üçün
jurnalistika məktəbi olmuşdur. Qəzetdə çalışmaq onun üçün
böyük təcrübə idi. Məhz bundan sonra o, 1918-1920-ci illərdə
“Şeypur” jurnalının nəşrinə nail olmuşdur. Jurnalı “gülgü” jur-
nalı sayaraq, yəni burjua mülkədarlarınının hökmranlığını
müdafiə edən bir vasitə kimi ondan danışmağı məqsədəuyğun
saymamışlar. Ancaq M.S.Səfərov “Şeypur” jurnalında bir çox
vacib məsələlərə toxunmuşdur. 

Şeypur M.S.Səfərovun təxəllüsü olmuşdur. Naşiri
Səməd Mənsurun olduğu bu jurnal, ətrafına Cəfər Cabbarlı,
Əliabbas Münzib, Əmin Abid kimi tanınmış qələm sahiblərini
toplamışdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilli mətbuatın
H.Zərdabidən başlayaraq əsas mövqeyi xalqı cəhalətdən qur-
tarmaq olmuşdur. “Şeypur” jurnalı isə erməni fitnəkarlığı və rus
çarizminin iç üzünü xalqımıza sadə dillə çatdırmışdır. Jurnal ic-
timai prosesləri, xalqın məişətini, yaşayış  tərzini, onların səbəb
və nəticələrini, ədəbi-bədii və publisist materiallar vasitəsilə işıq-
landırır, üstüörtülü imzalarla publisist materialları xalqa çatdırırdı.
Səməd Mənsur “Pampuşəli”, C.Cabbarlı “Dağlı, Dağlızadə”,
Əmin Abid “Qozqurab bəy” və başqa imzalarla şeir və
məqalələrini jurnalda çap etdirmişlər.

Jurnal Azərbaycan Xalq Cümhüriy yə ti nin müstəqillik
ideyalarını təbliğ edir, bu yolda bolşevik-daşnak fitnəkarlıqlarını,
Bakı neftini ələ keçirməyə can atan əcnəbi dövlətlər arasındakı
mübarizədən bəhs edirdi. Jurnal “Molla Nəsrəddin” ənənələrini
davam etdirərək, satirik–yumoristik üsullardan istifadə edərək
əyrilikləri üzə çıxarırdı. “Şeypurun lüğəti”,” Bakı xəbərləri”,  “Poçt
qutusu”, “Teleqraf xəbərləri” və s. başlıqları altında olan mate-
riallarda siyasi kəskinliyi ilə seçilirdi. Ermənilərin ta o dövrdən
törətdikləri fitnəkar əməlləri, bizim torpaqlarımızda yaşayıb,
əhalimizə divan tutmalarından bəhs edirdi. ”Əsgərlik”, “Qram-
mafon”, “Tiflis Duması”, “Barışırlar”, “Nə istəyirlər” , “Nə var
nə yox?”, “Bu gün”, “Siyasət” məqalə və felyetonları jurnalın
milli mövqeyindən xəbər verir. 

Jurnalın ilk sayında “Altı ay” məqaləsində M.S.Səfərov
1918-ci il qanlı mart soyqırımından, günahsız əhaliyə tutu-
lan divandan, bolşevik və erməni qırğınından bəhs edir. “Yaf-
tım imzalı”, “Zəbani-hal” adlı şeirində isə bolşeviklərin,
ermənilərin Bakıda qanlı cinayətləri pislənilir. Səməd Mənsur
ilk sayda “Pampuşalı” imzasıyla “Qaçmaq günüdür” şeirində
Azərbaycan və türk silahlı qüvvələrinin bakını azad etmək üçün
mübarizəsindən bəhs edir. 

"Şeypur”un 4-cü sayında Məhəmmədəli Sidqinin dərc

etdirdiyi "Tiflis duması” adlı məqalədə “sosialist dərisi örtmüş
daşnakların” 1918-ci ilin martında törətdikləri qanlı qırğınları
pərdələməsi, uydurmalar yayması, bolşeviklərin erməniləri
dəstəkləməsi, azərbaycanlılara münasibətdə ayrı-seçkilik etməsi,
azərbaycan lıların əks-inqilabçı adıyla qırdırılması diqqət
mərkəzinə çəkilir. Müəllif istehza və qəzəblə yazır: “Qafqaz islam
əhalisi hamısı “kontrevolyusioner”, yəni əks-inqilabçı olduqlarına
görə onların qətli vacibdir. Lakin kirvələr əsl həqiqi sosialist, yəni
cibgir olduqlarından onlar lazımlı adamlardırlar. Özləri də az-

dırlar. ... Onlara əl gəzdirib azaltmaq yaxşı deyildir”. M.Sidqi əsl
vətəndaş yanğısı ilə belə bir haqlı sual verirdi: “Amma bircə bu-
rası var ki, bilmirəm, bu “rəhmli ağalar” bir neçə ildə bütün Qaf-
qaziyada müsəlman qanı çay kimi axanda harada idilər?”

Jurnalın 5-ci sayındakı “Rəsmi-güşad” adlı yazıda
azərbaycanlılarda düşmənə qarşı birliyin, səfərbərlik ruhunun güc-
lü olmasının vacibliyi önə çəkilib. Eyni zamanda mart
hadisələrindən danışılarkən erməni namərdliyinin iç üzü kon kret
şəkildə açılıb. Onların “müsəlmanları qır ması, evləri çapıb ta-
laması, bazarları yandı rması” nəzərə çatdırılıb. Bu saydakı
“Taziyanə” adlı şeir parçasında da “Bakı yandı, millət qırıldı”
harayı eşidilir. 

6-cı sayda “Şeypur” imzalı müəllifin “Nə istəyirlər?” adlı
məqaləsində də erməni xislətinin böhtankeş mahiyyəti önə çəkilir.
Bu saydakı “Bir diplomat ilə müsahibə”də erməni quldurların
günahsız azərbaycanlıları qətlə yetirməsi nəzərə çatdırılır:
“Erməni cümhuriyyətinin müsəlləh qüvvəsi Andranik başda ol-
maqla xırda uşaq-muşaqları qırmaqla rəşadətini göstərir” .

7-ci sayda “Mərqub” imzasıyla verilmiş “Təqsirkar güc-

süzdür” adlı məqalədə 1918-ci ilin mart hadisələrində daşnakların
təkcə Bakıda 13 min azərbaycanlını əsir götürməsi, onların ev-
eşiyini talan etməsi barədə danışılır: “Bu on üç min nəfərin evi,
məlum olduğu kimi, Caparidze və Məşədi bəyin söylədiyinə görə
talan edilib. Aparılan aparılıb, yerdə qalan stəkan, nimçə kimi
şeylər sındırılıb”. Məqalədə o da vurğulanıb ki, ermənilərin
törətdiyi vəhşilik və talanın miqyası daha böyük olmuş,
bolşeviklər isə “camaatı həyəcana gətirməmək üçün birə üç dəfə
az demişlər”.

8-ci saydakı “Bu gün” məqaləsində isə Andranikin
“Qarabağda müsəlmanları qırmağa başlaması”, Ermənistan
hökumətinin ona dəstək verməsi, ermənilərin əsassız iddiaları
nəzərə çatdırılır: “Həyasız adamdan hər nə desən, baş verər. Bu
həyasızlardan biri də Ermənistan hökumə ti nin baş komandanı
Andranik kirvədir ki, yenə Qarabağda baş qaldırıb müsəlmanları
qırmağa başlayıb. Ermənistan hökuməti də gözlərini yumub, əli
ilə işarə eləyir. Ermənistan höku mə ti nin nə tövr siyasət yeritdiyini
və nə fikirdə olduğunu təfsir etmək artıqdır. Bu hökumət deyir
ki, Qafqazda Gürcüstan və Azərbaycan ola bilməz. Burda ancaq
bir Ermənistan ola bilər. Qafqazın hamısı ya gərək Ermənistan
olsun, ya da Ermənistana tabe kimi bir şey olsun”. Məqalə müəllifi
onu da vurğulayır ki, Tiflisdə çıxan “Qruziya” qəzeti Upuçnin
adlı rus yazıçısının “Keçmiş xülyalar” adlı məqaləsini öz
səhifələrində dərc etməklə ermənilərə cavab vermək istəyib.
“Azərbaycan” qəzeti də həmin məqalənin tərcüməsini dərc edib.
Bu məqalədə Upuçnin aşkar şəkildə yazır ki, Qafqazda
Ermənistan adlı bir şey olmayıb. Ruslar Qafqazı tutanda bura-
da bir Gürcüstan olub, bir də Azərbaycan xanlıqları... Həmin say-
dakı “Teleqraf xəbərləri”ndə, eləcə də “Özciyəzim” imzasıyla
verilmiş “Azərbaycan” adlı məqalədə Andranikin və Biçeraxovun
Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında soydaşlarımıza qarşı qırğınlar
təşkil etməsi, Ermənistanın Kaçaznuni hökumətinin buna dəstək
verməsi faktları önə çəkilib. Bu sayda “Kənarçı Pompuşalı”nın
“Ziyalılarımız” felyetonunda bolşevik-daşnak qüvvələrinin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi kütləvi qırğınlardan danışılıb.
Həmçinin, tarixi saxtalaşdıran, hətta Nuh peyğəmbərin, Adəm
ilə Həv vanın erməni olduğunu iddia edən ermə nilərin cəfəng uy-
durmaları satirik tənqid hədəfinə çev rilib.

Jurnalın 9-cu və 10-cu sayında “Teleqraf xəbərləri”ndə də
Andranikin vəhşilikləri faktlarla ifşa olunub. 

Müfəssəl araşdırmalarımız göstərir ki, Məhəmmədəli Sidqi
çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti ilə tanınmışdır. Bu baxımdan onu
bir yaradıcı ziyalı olaraq aşağıdakı kimi səciyyə lən dir mək
mümkündür: Maarifimizin inkişafı naminə səmərəli, məqsədyönlü
fəaliyyəti ilə tanınmış pedaqoq; sosial-siyasi mühitdə həmişə
görünən vətən və xalq taleyi üçün daima yanarlıqla çalışan ic-
timai xadim;ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında redaktor, şöbə
müdiri və s.kimi səmərəli fəaliyyət göstərmiş bacarıqlı naşir ,
mühərrir; təxminən yarım əsr ərzində müxtəlif mətbuat orqan-
larında yüzlərlə məqalə və felyeton dərc etdirmiş yetkin qələmli
publisist;çoxsaylı rəsmi və publisistik xarakterli materialları
dilimizə məharətlə çevirib mətbuatda dərc etdirmiş peşəkar
tərcüməçi; teatrın inkişafı yolunda səylə çalışmış bu sahədə həm
təşkilati, həm də yaradıcı işlərdə fəallıq göstərmiş mədəniyyət
işçisi M.S.Səfərov və “Şeypur” jurnalının  Azərbaycan jurnalistika
məktəbində özünəməxsus yeri olmuşdur.
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MəhəMMədəlİ sİdQİ səFərov və onUn 
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Uşaqlarımızı müstəqil həyata
hazırlamaq üçün əvvəlcə
onlarda özünəinamı  forma -

laş dırmalıyıq.Uşaqlarda özünəinamı
formalaşdırmaq üçün onlara bacara
biləcəkləri tapşırıqlar vermək və
gördükləri işi hər dəfə qiymətlən dir -
mək lazımdır. Onları hər hansı işə
məcbur etmək yerinə, həmin işə
qarşı həvəs yaratmaq, qazandıqları
uğurlara görə mükafatlandırmaq la-
zımdır. Uşaq ona hər zaman güvənil -
diyini bilməlidir. Uşaqlarla aradakı
məsafənin adı qorxu deyil, hörmət ol-
malıdır. Çünki qorxu uşaqda yalan
danışmağı formalaşdırır.

Özünəinam  insanın uğuru,
xoşbəxtliyi, özünə qarşı məmnuniy -
yəti, öz mənliyinə  olan hörmətinin
ifadəsidir. Özünəinamlı olmaq, ətrafı -
mız dakı insanların duyğu və dü şün -
cə lərinin bizi  yönləndirməsinə icazə
verməməyimizdir.

Özünəinam hissi hər kəs üçün
çox vacibdir. Çünki həyatımızın
daha gözəl və daha xoşbəxt bir
şəkildə keçməsi, iş və şəxsi həyatı -
mız da nailiyyətlər  əldə etməyimiz
üçün özünəinam hissinin  yerində ol-
masına çox böyük ehtiyacımız vardır.
Əgər  insanın özünəinamı  yoxdursa
ətrafdakı hadisələr haqqında nə öz
düşüncələri olur, nə də öz  düşün cə -
lərinin bir əhəmiyyəti. 

Özünəinam hissi insana güc
verir, enerjisini artırır və daha çox

cəhd etməyə təhrik edir. Həmçinin,
uğurlarımızla qürur duymağımızı və
onlardan zövq almağı təmin edir.
Özünəinam hissinin  əskikliyi bizim
dəfələrlə səhv hərəkətlər etməyimizə
səbəb olur..

Şəxsiyyətin əsasını qoyan,
cəmiyyətin ilkin struktur vahidi
ailədir. Məhz ailədə ilk tərbiyə alınır
və uşaqlar ilk sosial təcrübəyə
yiyələnir, bir şəxsiyyət kimi forma-
laşırlar. Uşaq dünyaya gəldiyi gündən
valideynlərin üzərinə böyük bir
məsuliyyət və  cavabdehlik düşür.
Onlar çalışmalıdırlar ki, körpənin
qayğısına qalıb, onu sağlam böyüdüb,
cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş kimi
yetişdirsinlər. Valideynlərin bir-biri ilə
qarşılıqlı münasibəti uşaqlar üçün bir
örnək, bir ölçü vahidi olmalıdır. Ata-
ana uşaqlara müraciət edərkən xoş,
mehriban, əzizləyici sözlərdən
istifadə etməlidirlər. Ailədə qarşılıqlı
hörmət mövcuddursa, təbii ki,
uşaqlarda da həm valideynlərinə,
həm də ətrafındakı insanlara qarşı xoş
münasibət formalaşacaq. Valideynlər
arasında emosional münasibət nə
qədər güclü olarsa və bir-birinin eh-
tiyaclarına nə qədər diqqət və
həssaslıqla yanaşarlarsa bu, artıq
onlardan asılı olmadan belə uşaqların
hər bir ehtiyacını birlikdə ödəmə, hər
bir məsuliyyətini birlikdə daşıma, öv-
ladlarının yaxşı və pisini birlikdə dərk
edib, paylaşmaqda onlara kömək

edəcəkdir. Uşaq ən çox ana ilə ünsiy -
yətdə olduğu üçün onun rəftarlarının
və məsləhətlərinin daha çox əhəmiy -
yəti vardır. Deməli, cəmiyyətdə mə -
də niy yətin böyük hissəsi ana

əməyinin məhsuludur. Bir sözlə, ana
uşaq üzərindəki nüfuzu ilə onun for-
malaşmasında böyük rol oynayır.
Məhz özünəinamlılığın  əsası ailədə
qoyulur və uşaqlıq dövründən for-
malaşmağa başlayır.

Özünəinamın formalaşmasın-
da, xüsusilə uşaqlıq dövrünün ilk 3-
4 yaş arasında ana-atanın uşağa
təsiri, uşağı necə yetişdirməsi, uşağın

özü haqqında fikirlərinin yaranması
da  son dərəcə önəmlidir. Daha son-
ra dostları  və sosial əhatəsindən al-
dığı reaksiyalar da  əhəmiyyətli rol
oynayır. Uşaq  ailəsindən və əhatəsin -
dən aldığı reaksiyaların nəticəsində
özünə qarşı müsbət və ya mənfi
fikirlər yaradır. Uşaqlar bəzən  dost -
ları və sosial əhatəsi tərəfindən
müəy yən haqsızlıqlara məruz qalır-
lar. Bu  cür rəftarla qarşılaşdığı zaman
uşağın verəcəyi reaksiya uşağın daha
öncə ailəsi tərəfindən aşılanan güvən
duyğusunun yetəri qədər olub-
olmaması ilə bağlıdır.Yəni ki, uşaq öz
ailəsində yetəri qədər sevilir və
qiymət lən dirilirsə ətrafdan gələn
mənfi təsirlərdən çox da təsirlən mə -
yə cək, təsirlənsə belə  qısa müddətdə
öhdəsindən gələcəkdir. Amma  se-
vildiyini hiss etməyən, gözlədiyi
yaxınlığı və münasibəti görməyən,
onu başqa uşaqlarla müqayisə edən
bir ailədə olan uşaq daim özünü
dəyərsiz hiss edir. Təbii ki, belə
uşaqlar daim ailəsində, sosial
əhatəsində, məktəbində hər zaman
müxtəlif  problemlərə səbəb olur.
Özlərini hər zaman ətrafındakı in-
sanlardan daha gücsüz və zəif hiss
edirlər ki, buda onlarda iradənin,
özünə inamın yox olmasına gətirib çı-
xarır. Bu vəziyyət  daha çox məktəb -
də  uşağın həyatının digər istiqamət -
lə rinə təsir edir. Nöqsanların ən
başın da ailə təzyiqinin təsiri durur.
“Sən edə bilmərsən!” “Qətiyyən onu
etmə, sən çox çətinlik çəkərsən!”,
“Bu işi sən bacarmarsan!”... Bu tərz
cümlələr ilə qarşı-qarşıya qalan uşaq
özgüvən çatışmazlığı üzündən uğur-

lu olduğu işlərdə belə irəli gedə
bilməmişdir. İllər sonra o, geriyə
baxanda kaş kimsəyə qulaq asma-
saydım, bu işimi davam etdirsəydim,
ya da bu işi görsəydim deyə peş-
manlıqlara qapılır. Buna mane olmaq
və bu peşmanlıqları yaşamamaq
üçün ilk növbədə  ailədə  uşaqların
düzgün formalaşdırılmasına çalış-
maq lazımdır və bununlada uşaqla -
rı mızın  xəyalında olan hədəflərə nail
olmalarına köməklik etmiş ola bilərik.

Uşağın özünü yaxşı hiss et mə -
si, işində müvəffəqiyətli olması, öz
həyatından razı qalması üçün özünə -
inama daim ehtiyacı olur. Belə uşaq -
lar cəmiyyətə asanlıqla adaptasiya
olur və daim işlərində irəli gedirlər. 

Ailədə uşaqlar məhəbbətlə
idarə edilməlidir. Ən mühüm məsələ
odur ki, uşaqlara böyük ehtiramla
yanaşmaq və onlarla kobud rəftardan
çəkinmək lazımdır. Bir Çin atalar
sözündə deyilir: “Övladınız ovcu-
nuzda tutduğunuz quş kimidir, bərk
sıxsanız ölə bilər, boş buraxsanız
uçub gedər”. Övladlarımızla dost
olmalı, onlara  bir şəxsiyyət kimi ya-
naşmalı, problemlərin həllində on-
ların da fikirlərini soruşmalı, onlara
dəyərli olduqlarını hiss etdirməli,
ailədə məsuliyyətli tapşırıqlar veril -
məli, uşaqların ailədə önəmli oldu-
ğunu hiss etdirməli, onların ailədə və
cəmiyyətdə özgüvənli olmalarına
köməklik etməli, vətəninə, xalqına
sadiq və dəyərli bir övlad kimi
tərbiyə etməliyik.

nəzakət yusifova
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doktoru, dosent

Müasİr dövrdə aİlədə UŞaQlarda
özünəİnaMın ForMalaŞdırılMası

Ali məktəb müəllimi daim
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul

olan və xüsusi hazırlıq keçən şəxsdir.
Bu cür yüksək keyfiyyətə malik olan
ali məktəb müəllimi öz peşə fəaliy -
yətinin məsuliyyətini başa düşür və
peda qoji qaydalara uyğun olaraq
hərəkət etməyi bacarır. Ümumiyyətlə
götürdükdə isə, müəllimlik nə qədər
şərəfli bir peşədirsə, bir o qədər də
çətin bir peşədir. 

Pedaqoji funksiya dedikdə,
müəllimin öz peşə biliklərini və baca -
rıq larını ali məktəbdə tətbiq etmək ba-
carıqlarına malik olması kimi başa
düşülür. Təbii ki, ali məktəb müəlli -
minin pedaqoji fəaliyyətinin əsasını
tələbələrdə təlim və tərbiyənin, təhsilin
inkişaf etdirilməsi, formalaşması təşkil
edir. İstər təlim və tərbiyənin, istərsə
də təhsilin inkişaf etdirilməsində
müəllim çox mühüm işlər görür. La-
kin bütün bu işlərin kökünə nəzər
yetirdikdə görürük ki, müəllimin əsas
funksiyası təlim və tərbiyə, təhsil,
inkişaf və formalaşma proseslərini
idarə etməkdən ibarətdir. Ali məktəb
müəllimi özünün qeyd etdiyimiz bu
funksiyalarını nə qədər köklü şəkildə
bilərsə, başa düşərsə, bir o qədər də öz
tələbələrinə müstəqillik, sərbəstlik,
təşəbbüskarlıq vermiş olar.

Müəllimin funksiyalarından
biri informasiya vermə funksiyasıdır.
Adından da göründüyü kimi, müəllim
tələbələr üçün əsas informasiya
mənbəyidir. Tədris prosesində müəl -
li min nəzarətetmə, qiymətləndirmə,
düzəlişetmə (korreksiya) funksiyaları
birləşir. Belə ki, nəzarəti həyata
keçirməklə bilikləri qiymətləndirən
zaman müəllim yalnız tələbələrin
nailiyyətlərini deyil, eyni zamanda on-
ların uğursuzluqlarının da səbəbini ay-
dınlaşdıra bilir. Toplanmış məlumatlar
prosesə düzəliş etməyə və daha
səmərəli üsullardan istifadə etməyə
imkan yaradır.

Ali məktəb müəllimi istənilən
pedaqoji layihənin son mərhələsində
analitik funksiyanı yerinə yetirir. O, ye -
kun laşmış layihəni təhlil edərək onun
səmərəliliyini müəyyənləşdirir, əldə
edilən göstəricinin nəzərdə tutuldu-
ğundan az olması müqabilində, geri-
liyi doğuran səbəbləri aradan qaldır-
mağa çalışır. Müəllim tədris prose sin -
də bir sıra funksiyaları yerinə yetir di -
yi nə görə onun fəaliyyətinə bir çox ix-
tisasların-aktyorluq, rejissor luq, təd -
qi qatçılıq, seçim (seleksioner) ixtisas -
larının komponentləri də daxil olur. 

Ali məktəb müəlliminin yerinə
yetirdiyi funksiyalar onun qarşısında
bir sıra tələblər qoyur. Bu tələblərin də
ən başlıcası onun yüksək şəxsi keyfiy -
yətlərə məxsus olmasını göstərən  pe-
daqoji qabiliyyətlərə malik olmasıdır.

Ali məktəb  müəlliminin bu pedaqo-
ji qabiliyyətləri onun tələbələrlə
işləməkdə həvəsli olmasında, onlara
məhəbbətinin olmasında, tələbələrlə
ünsiyyət saxlamaqdan ləzzət alma-
sında özünü göstərir. Bu baxımdan ali
məktəb müəllimlərinin məxsus oldu-

ğu pedaqoji qabiliyyətlər aşağıdakı
qruplara ayrılır: 

1) Ali məktəb müəlliminin
təşkilatçılıq qabiliyyətləri. 2) Ali mək -
təb müəlliminin didaktik qabiliy yət -
ləri. 3) Ali məktəb müəlliminin pers-
pektiv qabiliyyətləri. 4) Ali məktəb
müəlliminin kommunikativ qabiliy -
yət ləri.  5) Ali məktəb müəlliminin təl -
qin edici, yəni suqqestiv qabiliy yət ləri.
6) Ali məktəb müəlliminin təşkilatçılıq
qabiliyyəti. 7) Ali məktəb müəlliminin
elmi-idraki qabiliyyəti.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki,
ali məktəb müəlliminin praktiki olaraq
fəaliyyət göstərməsi üçün bu qabiliy -
yət lərin hamısının olması heç də va-
cib deyil. Son illərdə aparılan tədqi -
qat ların nəticəsi göstərmişdir ki, bu
qabiliyyətlər öz növbəsində “aparıcı”
və “köməkçi” qabiliyyətlərə bölünür.
Belə ki, ali məktəb müəlliminin
təşkilatçılıq və didaktik qabiliyyətləri
“aparıcı” qabiliyyətlərə, digərləri isə
köməkçi qabiliyyətlərə şamil edilir.

Əməksevərlik, intizamlı ol-
maq, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail
olmaq bacarığı, işinə məsuliyyətlə
yanaş maq, qətiyyətli, əzmkar və mütə -
şək kil olmaq, daima öz peşə səviy yə -
sini yüksəltmək cəhdi, ən başlıcası isə
humanizm və s. ali təhsil müəlliminin
peşə keyfiyyətlərinə daxil olan
cəhətlərdir.

Ali məktəb müəllimi bütün bu
keyfiyyətlərlə yanaşı, fəal və yaradı-
cı, inadlı və qətiyyətli, ədalətli, dö-
zümlü, özünü ələ ala bilmək kimi
keyfiyyətlərə də malik olmalıdır. Ali

məktəb müəlliminin əxlaqi nüfuzunu
möhkəmləndirən ən mühüm keyfiyyət
onun obyektiv olmaq bacarığına ma-
lik olmasıdır. Ali məktəb müəllimi ilk
növbədə özünə qarşı tələbkar olma lı -
dır. Müəllimin qərəzli, subyektiv ol-
ması onun nüfuzuna ciddi xələl yetirə

bilər. Ali məktəb müəlliminin şəxsi
keyfiyyətləri ilə peşə keyfiyyətləri ara -
sın da təzad olmamalıdır, bu keyfiy -
yətlər vəhdət təşkil etməlidir. Müəl li -
min tədris elədiyi fənni mükəmməl
bilməsi, onun pedaqoji-psixoloji
hazırlığı, mədəni səviyyəsi, pedaqo-
ji ustalığı, təşkilatçılıq bacarığı, natiqlik
məharəti, auditoriyanı ələ almaq
bacarığı və s. kimi keyfiyyətlər ali
məktəb müəlliminin peşə keyfiy yət -
lərinə xas olan əlamətlərdir.

Müxtəlif funksiyaların yerinə
yetirilməsi ali məktəb müəlliminin
funk  si yalarının əsasını təşkil edir.
Belə ki, bu funksiyalar təşkiledici,
tərbiyəedici və tədqiqatçılıq funksi-
yalarından ibarətdir. Qeyd etdiyimiz
bu funksiyalar bir-biri ilə sıxı surətdə
bağlıdır və bunlar bir-birlərini ta-
mamlayırlar. Elmi tədqiqatçılıq və pe-
daqoji funksiya ali məktəb müəllimi
üçün daha spesifikdir. Ali məktəb
müəllimini daxilən zənginləşdirən
tədqiqatçılıq fəaliyyəti onun yaradıcılıq
qabiliyyətini inkişaf etdirməklə bəra -
bər, həm də elmi səviyyəsini də yük -
səl dir. Ali məktəb müəlliminin peda -
 qo ji fəaliyyətin məqsədlərini daha
də rin dən başa düşməsinə şərait yara -
dan elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyəti, eyni
zamanda, təlim məlumatlarının daha
dərindən ümumiləşdirməsinə və daha
məntiqli şəkildə sistemləş dir mə sinə,
əsas ideya və nəticələri aydın şəkildə
ümumiləş dir məsinə köməklik edir.

abdulla Mustafayev
“Ümumi tarix”

kafedrasının dosenti

alİ Məktəb MüəllİMİnİn FUnksİyaları və
ona verİlən tələblər

İl
ərzində Muxtar Respublika-
da aparılmış tədqiqatların
nəticələrinə görə demək olar

ki,bu ərazi boyük alternativ enerji po-
tensialına malikdir.Muxtar respubli-
kada perspektiv əhəmiyyətə malik
olan ekoloji cəhətdən saf enerji olan
günəş və su axını enerjisindən istifadə

edilərək qurulan Elektrik Stansiyaları
böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbay -
can da il ərzində 1m2 yer səthinə
düşən günəş enerjisinin miqdarı 1500-
2000kVt.saat təşkil edir. Respublika
ərazisində günəşli saatların illik miq-
darı 1800-2900 saat (2400-3200)
arasında dəyişir. Günəşli saatların ən
yüksək miqdarı Naxçıvan MR-də,
Arazboyu düzənliklərdə müşahidə
edilir. Bu ərazilərdə günəşli saatların
miqdarı 2900 saat/il-dir.

Naxçıvan MR ərazisində günəş
radiasiyasının illik miqdarı başqa
ərazilərə nisbətən daha yüksəkdir.
Burada düzənliklərdən dağlara doğ-
ru ümumi günəş radiasiyasının illik
miqdarı 192 Vt/m2-dək artır. Bu
səbəbdən regionda Gnəş Elektrik
Stansiyalarının qurulması məqsədə -
uyğundur.

2015-ci ildə Babək rayonunun
Xal-xal kəndi yaxınlığında tikilmiş

Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası
ilk olaraq 20 meqavat güclə istisma-
ra verilib. 2020 -ci ildə Kəngərli ra-
yonunun Qabilli kəndində gücü 3MVt
olan yeni GES istifadəyə verildi. Bu
ilin iyun ayında Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Culfa rayonunda
yeni Külək-Günəş Hibrid Elektrik
Stansiyası istifadəyə verilib.

Hal-hazirda MR-nın enerji is-
tehsalının təxminən 60-65  %-i Alter -
na tiv enerji mənbələri hesabina əldə
edilir ki,  bunun da təxminən 15%- i
GES-də istehsal olunur.

Bütün bu göstəriciləri nəzərə
alaraq demək olar ki, bu işlərin müvəf -
fə qiy yətlə yerinə yetirilməsi üçün
Muxtar Respublikada yüksək ixtisasli
kadrların hazırlanması mühüm məsə -
lə lərdən biridir.Bunun üçün Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Memarlıq və
Mühəndislik fakultəsinin nəzdində
olan Elektroenergetika Mühəndisliyi

kafedrasında yüksək ixtisaslı kadrla-
rın hazırlanması üçün hər cür şərait ya-
radılmışdır. Kafedrada bugünün
tələblərinə cavab verən müxtəlif fənn
laboratoriyaları tələbə lərin ixtiyarına
verilmişdir. 2020-ci ildə fakültənin
ərazisində gücü 13.3 kVt olan günəş
və külək enerji qurğuları quraşdırıl-

mışdır. Bu qurğuların quraşdırılma-
sında Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Ener getika Xid mə ti nin
əməkdaşları ilə yanaşı tə lə  bə lə rimiz
yaxından iştirak etmişdilər. 

Tələbələrimiz bu qurğuların
qu ru luşu, iş prinsipi ilə əyani şəkildə
yaxından tanış olur və bu da onların
yeni texnologiyalar haqqında geniş
biliklərə yiyələnməsinə imkan yaradır.

Kafedramız Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Energetika Xidməti
ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində çalı-
şır. Energetika xidmətindən dəvət
olunmuş yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
bəzi fənnlərin tədris olunmasında ya-
xından iştirak edirlər. Tələbələrimiz
hər il Energetika xidmətində istehsalat
təcrübəsində olurlar. Bu da onların
Universitetdə aldıqları nəzəri biliklərin
praktikada tətbiq olunmasında mühim
rol oynayır. 2020-ci ildə Energetika
Xidmətinin təşəbbüsü ilə tələbələ -

rimizdən 7 nəfəri
Almaniyanın
Vismar şəhərin -
də Pure Energy
Develop ment
SARL şir kə tinin
keçirdiyi günəş
panel lə ri nin is-
tehsalı pros sesi
və digər alterna-
tiv enerji texno -
lo  giya la rı nın tət -
biqi sahə si nə
həsr olunan tə -
lim  də iştirak et -
miş dilər. Bu da

onların dünya gö  rü şündə və gə lə cək
iş həyatında əsl peşəkar kadr kimi
formalaş ma sın da böyük əhəmiy yət
kəsb edir. Bu gün Energetika Mühən -
dis liyi ixtisaasını bitirmiş tələbə lə ri -
mizin bir çoxu Muxtar Respublikanın
Energetika sahə sində müxtəlif sahə -
lər də yüksək səviy yəli kadr kimi
fəaliy yət göstərir lər. Bütün bunları nə -
zə rə alaraq demək olarki, kafed ra -
mızda tədris prosesi müasir tələblərə
cavab verən formada qurulmuşdur, bu
isə energetika ixtisasında təhsil alan
tələbələrin yüksək ixtisaslı kadr kimi
yetişməsində mühüm rol oynayır.

Şəmsəddin kazımov 
“Elektroenergetika mühəndisliyi”

kafedrasının müdiri, 
fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə

doktoru, dosent

sevinc novruzova
baş müəllim

elektroenergetİka İxtİsasında
Müasİr Mərhələdə

kadr hazırlığı
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Təbiətin memarları dedikdə ağı-
la bir çox canlılar gəlir. Misal
olaraq arılar, qarışqalar və s.

Amma bu gün biz hörüm çək lər haq-
qında danışacağıq. Hörüm çəklər
haq qın da araşdırma aparsaq əgər
görə rik ki, dünyadakı ən çox növə sa-
hib canlılardan başda gəlir hörüm -
çəklər. Belə ki hardasa hər gün yeni
bir hörümçək növü kəşf olunur. Bun -
lar dan bəziləri ciddi xəsarət yetirə
biləcək güclü zəhərə malik olur və
hətta öldürə də bilir. Amma bəzi
hörümçək növləri isə sadəcə bal ar-
sının sancması qədər az ağrı verən
zəhərə malik olur. Və bəziləri isə
zəhərsiz yəni zərərsiz olur. Hörüm -
çək lərdən bir çox insanlar qorxur və
bunun elmi olaraq adı isə belədir:

“Araknofobi”. Araknofobiyə sahib in-
sanlar hörümçək gördükdə soyuq
tərlər tökərək hörümçək olan məkanı
tez bir zamanda tərk etməyə çalışır.
Araknofobi zoofobinin yəni heyvan -
lardan qorxma qorxusunun bir törə -
mə sidir. Araknofobiyə sahib insan
bəzi hallarda məntiqsiz və düz ol-
mayan reaksiyalar verir. Bu hallarda
o özünə və ətrafına xəsarət yetirə
bilər. 

Hörümçəklər təbiət aləminin
ən qorxulan varlıqlarındandır. Bəzi
heyvanların orqanizminin insanlara
nisbətən daha güclü olduğu məlum -
dur. Amma bu hal bəzi hörümçəklər
üçün keçərli deyil. Belə ki,bir şiri
hətta fili belə öldürə biləcək zəhərə
sahib hörümçəklər də vardır. Bir

çox quşlar həşəratlarla qidalanır və
bura bəzən hörümçəklər də daxildir.
Eynilə kərtənkələlər də həşərat və
digər fərqli canlılarla qidalanır. Amma
bu 2 canlını da məğlub edib öz
süfrəsinə yemək olaraq dəvət edən
canlı hörümçəkdir. Bu ifadə bəlkə də
absurd səslənə bilər, amma balaca quş
və kərtənkələ ilə qidalanan hörümçək
növləri heç də az deyil. Bunlardan biri
isə adı ilə məşhur olan tarantula-
dır.Tarantula bilinən ən böyük
hörümçək növüdür.Qida olaraq quş
və kərtənkələ seçimi etməyən amma
zəhəri ilə tarantula dan heç də geridə
qalmayan bir hörümçək də vardır.
Ona “black widow” yəni öz dilimizdə
desək “qara dul” deyilir buna səbəb
isə rənginin qara olmağı və öz

erkəyini dünyaya bala gətirə bilmək
üçün yeməyidir. Öz erkəyini yeyən
hörümçək növləri arasında ən çox
bilinən və ən təhlükəli olan qara
duldur. Hörümçəklərin qidası ilə
bağlı olan bir hadisə var. Həyət
evində yaşayan insanların rast gələ
biləcəyi bu hadisə belədir: Küləkli ha-
valardan sonra həyətə endikdə bir-
birinə yaxın olan ağacların aralarında
bir neçə hörümçək toru olur. Əlbəttə,
bu öz-özlüyündən yaxud da bilmədən
edilən bir şey deyil. Belə ki, hörüm -
çək lər küləyə qarşı müqavimət gös -
tərə bilməyəcək həşəratlar olduğunu
bilir və bundan belə istifadə edir.
Külək əsərkən ağac aralarına tor
atır, küləyin vasitəsilə gələn həşə -

ratları öz toruna salır
və beləliklə asan yol -
dan ov etmiş, qi da
qa zanmış olur. “Tən -
bəl lər daha yax şı ide-
yalara sahibdir” sözü
hey van lar aləmində
belə öz yerini tapır.
Hörümçəklər insan-
larla sülh şəraitində
yaşamır. Çünki çox
insanlar onlardan,
onlar da insanlardan
qorxur. Və hər 2 tə -

rəf də bəzi hallarda istəmədən yaxud
da istəyərəkdən bir-birinə xəsarət
yetirir. Hörümçək sancması insan or-
qanizmi üçün ən qorxulu və təhlükəli
hadisələr dən biridir. Heç bir zaman
hörümçək sancmasıdan sonra nə di-
vara dırmana nə tor ata bilə nədə ki
insan üstü güclərə sahib ola bilməz -
siniz.Yəni Marvel komiks oxucusu
yaxud da hörümçək adam filmlərini
izləmisinizsə bunlardan nümunə gö-
türüb özünüzü hörümçəyə dişlətməyə
çalışıb zəhərlənməyin.Özünüzü belə
bir təhlükəyə atıb həyatınızdan belə
ola bilərsiniz.

zəfər abdullayev
Jurnalistika ixtisası

üzrə III kurs tələbəsi

təbİətİn MeMarları (hörüMçəklər)

Ağacın yaylığı ayaqlar altda, 
Yeriyə bilmirəm çığırtısından. 
Çılpaq ağacların əlləri göydə, 
Yarpağın son dua pıçıltısından. 
Yenə gəlib çatdı payız axşamı, 
Yenə bu könlümə küləklər əsir. 
Axşam süfrəsində boş qalıb bir yer, 
Kölgələr dolaşır, kölgələrdə sirr... 
Hər fəslin öz gözəlliyi və mənası var.

Yazda təbiət oyanır, yayda aləm yaşıl don ge-
yinir, payızda yarpaqlar saralır, tökülür, narın-
narın yağışlar yağır, qışda isə hər yer ağappaq
rəngə bürünür. Fikrimcə, fəsillərin ən gözəli pa-
yızdır. Payız fəslinə el arasında “qızıl payız”
da deyirlər. Payız ruha sakitlik, duyğularımıza
isə inanılmaz zövq verir. Qızıl payız təbiətin
bir möcüzəsidir. Payız qış fəslinin xəbərçisidir.
Bu fəsildə havalar yavaş-yavaş soyuyaraq
qışa hazırlıq üçün insanları xəbərdar edir.
Ağaclar yamyaşıl gözəlliklərini itirərək yar-
paqlarını tökməyə, bitkilər saralmağa, heyvanlar
qışa hazırlaşmağa başlayarlar.

Yarpaqların saralması, sarı, qırmızı,
narıncı rəng alması çox gözəl bir ahəngdir. Hələ
sakit yağışda şəhərdə gəzməyin gözəlliyi daha
başqa olur. Və ya yağış yağanda evdə oturub
yağışı seyr etmək də gözəldir. Payızı duymaq,
onu hiss etmək, onunla iç-içə yaşamaq insana
bir başqa zövq verir. Xalq arasında uzun

illərin müşahidələri əsasında formalaşan qeyri-
rəsmi təqvimə görə, sentyabrın 23-də payız fəsli
başlayır. Həmin gündə həm də payız gecə-
gündüz bərabərliyi yaşanır və sutka yarı–ya-
rıya bölünür. 

23 sentyabrdan sonra Günəş cənub
yarımkürəsinə doğru hərəkət edir. Şimal
hissədə gecələr uzanmağa, gündüzlər isə qı-
salmağa başladığı halda cənubda bunun əksi
olur. 21 dekabra qədər davam edən payız fəsli
yay ilə qış arasında keçid mövsümüdür. Payız
fəslində ayaqlar altında yarpaqların xışıltısını
duymaq, xəyallara dalmaq, yenicə yağmış
yağışın altında islanmaq insana sanki yenidən
doğulmuş hissi verir. Məncə, insan elə ən xoş
duyğularını da payız fəslində yaşayır. Payız qu-
cağında bizə bağların bəhrəsini, buz bulaqların
sərinliyini, dağların əzəmət və vüqarını, ana
təbiətin gözəlliyini gətirir. 

Bəşər övladları tərəfindən hər zaman
payız fəsli yüksək tutulub, bunun da səbəbi pa-
yızın hüzur, xoşbəxtlik, sakitlik fəsli olması
olub. Payız fəsli bolluq fəslidir. Həmçinin pa-
yız toylar fəslidir. Çünki bu fəsildə təsərrüfat
işləri azalır, məhsul yığımı başa çatır, asudə vaxt

çox olur, heyvanlar kökəlir. 
Payızda durnalar, qaranquşlar qatarlaşıb

köç edir bu eldən. Təkcə quşlar deyil, eyni za-
manda payız fəslində köçəri həyatı yaşayan
xalqlar da daha isti obalara köç edirlər. Payız
fəslinə həm də “güz” deyirlər. Payızda
otlaqlarda cücərən otlara “güzdək”, bu fəslində
qırxılan qoyunun yununa isə “güzəm” deyirlər.
Ən çox haqqında şeirlər, mahnılar qoşulan 2
fəsil var: yaz, yəni ilk bahar, bir də payız, yəni
son bahar. Payız fəslinə aid çox gözəl, ruh ox-

şayan şeirlər vardır. 
Xoş gəlmisən payızım,
Sevimli fəslim mənim.
Ruhum ilə bərabər
Bax, sevinir bədənim.
Xoş gəlmisən payızım,
Bu xəzan ürəyimə.
Bilmirəm neçə dəfə
Gələcəksən ömrümə.
Neçə dəfə islanar,
Yağışında tellərim,
Neçə dəfə toxunar
Xəzanına əllərim?
Xoş gəlmisən payızım,
Sarışın fəslim mənim.
Tanrı yağışla yerə
Qoy göndərsin kərəmin...

Artıq payız öz gəlişini bizə bildirir; ha-
vaların soyuması, yarpaqların tökülməsi, gü-
nün qısalıb, gecənin uzanması ilə. Naxçıvan
şəhəri də artıq payız fəslini yaşayır. Havada
payızın ətrini duymaq olur. Hava şəraiti artıq
dayişib, isti yay günləri gedib, yerini soyuq, ya-
ğışlı payız günləri alıb. Səhərləri və axşamla-
rı daha soyuq olur hava. Belə havalarda isə
payızın gözəlliklərini seyr etmək ruha daha çox
zövq verir. 

püstə əhmədova
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payızıM...

Gələcək dedikdə ilkin olaraq
ağıla xüsusi texnikalarla
bəzənmiş və daha yaxşı bir

həyat gəlir. Çünki zamanın dayan-
madan axıb getməyi və insanların
daha yaxşısı üçün çalışması bunun
inkişafa gedən yol olduğunu düşün-
dürür. Keçmiş üçün darıxmaq və

onun xəyalını quraraq yaşamaq bəlkə
də xəta sayıla bilər. Çünki nə qədər da-
rıxsaq da, heç bir zaman keçmiş
gələcəkdən yaxşı ola bilməz. Gələcək
istər məcazi,  istərsə də həqiqi mənada
bizim əlimizdədir. Bəs bizlər bu
gələcəyə doğru şəkildə sahib çıxa bi-
lirikmi? 

Keçmişi dəyişmək mümkün
deyil, amma gələcəyə təsir etmək
bizim iradəmizdə olan bir şeydir.
Gələcəyə təsir etmək istəsək bu zaman
uşaqlara üz tutmalı olarıq. Belə ki, ba-
lacalarımıza etdiyimiz hər bir rəftar
gələcək üçün əkilmiş bir toxumdur.
Bunu açıqlamaq lazım gəlsə sadə
şəkildə deyə bilərik ki, yaxşı rəftar edi-
lib düzgün yetişdirilmiş bir uşaq
böyüyüb cəmiyyət üçün faydalı bir
fərd olacaq. Amma uşaq yaşlarından
pis rəftar görüb, yanlış tərbiyə üsulu
ilə yetişdirilmiş bir uşaq isə gələcəkdə
faydasız, hətta zərəli fərd olaraq for-
malaşacaq. Əlbəttə, bu, uşağın güna-
hı deyil. Adətən, “uşaqlar bizim
gələcəyimizdir” deyirik, çünki onlar
bizdən görüb, götürüb, öyrənib tətbiq
edəcəklər. Bu səbəbdən uşaqlar xüsusi

qayğı tələb edir. Bu qayğının yox lu -
ğu nu bəlkə də uşaq hiss etməyəcək,
amma böyümə ərəfəsində mütləq
surətdə bu əskiklik ortaya çıxacaq və
mənfi təsirləri görünə cək.Tam yetkin -
lik zamanına gəldikdə,  ailə həyatı qur-
duqda o da eyni şəkildə övlad böyü -
dəcək və bu proses zəncir vari davam

edib daha da pis hal alacaq. Buna görə
də valideynlərin üzərinə həddin dən ar-
tıq böyük bir vəzifə düşür. Valideynin
vəzifəsi övladını qida ilə təmin etmək,
onu  oxutmaq, böyütmək deyil. Sa-
daladığımız hər bir valideynin bir az
sərt səslənsə belə borcudur, desək ya-
nılmarıq. Təəssüf ki, övladını yaxşı bir

insan olaraq böyütmək, cəmiyyət
üçün əsl şəxsiyyət yetişdirmək hər va-
lideynin bacara bildiyi bir şey deyil.
Əlbəttə,  bu işdə sadəcə valideynləri
günahkar saymaq düzgün olmaz.
Bəzən ətraf mühit, cəmiyyətdəki
eybəcərliklər uşağın tərbiyəsinə mənfi
təsir göstərir. Buna görə də valideynlər
hər zaman diqqətli olmalıdırlar.  Çün-
ki sağlam uşaq, yəni vicdanlı, şərəfli,
ağıllı, intellektli, zehni və mənəvi
olaraq güclü uşaq sağlam gələcək
deməkdir. Buna görə də uşaqlarımı-
za sahib çıxıb onları daha yaxşı
böyütməli, düzgün tərbiyə etməliyik.
Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir.

lamiyə Umudlu
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UŞaQlar bİzİM gələcəyİMİzdİr 

Dünyanın əşrəfi sayılan insan
hür yaşamaq, xoşbəxt yaşamaq
üçün yaradılıb. Lakin dünyada

baş verən müharibələr, qırğınlar, ta-
lanlar yaradılmışların ən alisi olan in-
sanın bir çox hüquqlarını pozur. Məhz
bu səbəbdən də İkinci Dünya
müharibəsində törədilən vəhşiliklərə
cavab olaraq 1948-ci ildə insanların
hüquqlarını beynəlxalq səviyyədə
qorumaq üçün Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsi qəbul edildi.

30 maddədən ibarət olan
Bəyannamədə bütün insanlar qanun
qarşısında bərabərliyi və heç bir fərq
qoyulmadan qanun tərəfindən bərabər
müdafiə olunmaq hüququna malik ol-
maları, heç kimsənin işgəncələrə və
yaxud ağır, qeyri-insani və ya onun
ləyaqətini alçaldan rəftara və cəzaya
məruz qalmaması, eyni zamanda hər

bir insan yaşamaq, azadlıq və şəxsi to-
xunulmazlıq hüququna malik olması,
hər bir insan, irqi, dərisinin rəngi, cin-
si, dili, dini, siyasi və digər əqidələri,
milli və sosial mənsu biyyəti, əmlak
vəziyyəti, anadan gəlmə mənsu biy yəti
və digər vəziyyətlərinə görə heç bir
fərq qoyulmadan bütün hüquqlara
və azadlıqlara malik olmaları haqqında
müddəalar yer almaqdadır. Lakin çox
təəssüf ki, beynəlxalq hüquq çərçivə -
sin də insan hüquqlarının müdafiəsi
barəsində qanunlar olsa da, insan hü-
quqları pozulmağa davam edir.

XX əsrdə Azərbaycanda elan
olunmamış I Qarabağ müharibəsində
20 min azərbaycanlının yaşamaq
hüququ əlindən alınaraq öldürüldü, 5
min nəfərin sağlamlıq hüququ po-
zuldu, 100 min nəfər yaralandı. Mül -
kiy yət hüququ və mənzil toxunulmaz -
lıq hüququ pozularaq öz yurd-yuva -
sın dan didərgin düşmüş qaçqın və köç -

kün lərin sayı isə milyonu keçdi. Ağır
işgəncələrə, insanların şərəf və ləya -
qə  tini alçaldan qeyri-insani davranış -
lara, ağıla belə, gələ bilməyəcək
zülm  lərə, təhqirlərə məruz qalanlar
arasın da isə yaşlılar və qadınlar olmaq -
la, körpə uşaqlar da var idi. Bütün bun-
lar dünyanın gözü qarşısında baş
vermişdi.

Hər il 10 dekabr dünyada
Ümum dünya İnsan Hüquqları Günü
kimi qeyd olunduğu halda, bizlər
Qarabağda hüquqları amansızlıqla
pozulan soydaşlarımızı yad edərək
əzab çəkirdik. Düz 30 il səbrlə bu
vəhşiliyə hüquqi qiymət verilməsini
gözlədik. Nəhayət, tariximizə “azad-
lıq payızı” kimi həkk olan 2020 -ci ilin
sentyabrında müzəffər Azərbaycan Or-
dusu xalqımızın pozulmuş hüquqlarını
müdafiə etmək üçün silaha sarıldı. İş-

ğal altında olan torpaqlarımız azad
edilərək öz ata-baba yurdundan qo-
vulan soydaşlarımızın mülkiyyət və
mənzil hüquqları bərpa edildi.
Dövlətimiz tərəfindən işğaldan azad
olunan torpaqlarda aparılan quruculuq
işləri nəticəsində artıq bu torpaqların
əsl sahibləri öz doğma elinə qayıda-
caq. II Qarabağ müharibə sində
Vətəninin pozulmuş hüquqlarını
müda fiyəyə qalxanlar arasında minlər -
lə igidimizi də itirdik. Onlar başqala-
rını yaşatmaq üçün şəhidlik zirvəsinə
ucaldılar. Dövlətimiz canlarını bu
torpa ğa qurban verən şəhidlərin ailələ -
rini və sağlamlığını itirən qazilərimizi
daim diqqətdə saxlayır. Bu kateqori-
yaya aid olan insanlara müəy yən im-
tiyazların verilməsi və qayğı ilə əhatə
olunması üçün ölkə başçısı tərəfindən
bir sıra fərman və sərəncamlar imza-
lanıb. Müharibədə psixoloji cəhətdən
travma alan insanların sağlamlığı da

diqqətdə saxlanılaraq dövlət tərəfindən
tibbi müalicə ilə yanaşı, psixoloji, psi-
xoterapevtik müdaxilə edilir.

Tolerant bir ölkə kimi dünyada
tanınan Azərbaycan dövləti öz xalqı-
nın pozulmuş hüquqlarının bərpası
üçün müharibə yolunu seçsə də,
müharibə vaxtı düşməndən fərqli ola-
raq heç bir qeyri-insani davranışlara
yol vermədi. Lakin düşmən “Mühari -
bə qurbanlarının müdafiəsi haqqında”
1949-cu il Cenevrə Konvensiyala rında
təsbit olunmuş, münaqişə tərəflərinin
hərbi əməliyyatlar zamanı legitim və
qeyri-legitim hədəfləri fərqləndir mə -
sini və heç bir halda mülki şəxsləri və
obyektləri hədəfə almamasını nəzərdə
tutan “fərqləndirmə prinsipini” (prin-
ciple of distinction) kobud şəkildə
pozaraq, Azərbaycana məxsus mülki
obyektləri və şəxsləri qadağan olun-
muş silahlardan istifadə edərək dəfə -
lər lə hədəfə aldı. Hətta, müharibə
bit dik  dən sonra da düşmən qanunla-
rı pozmaq adətindən əl çəkmədi. Er -
mə nistan tərəfinin mina yerləri ilə
bağlı məlumatı Azərbaycana vermək -
dən imtina etməsi də beynəlxalq hu-
manitar hüququn ciddi şəkildə po-
zulmasıdır. 10 noyabr 2020-ci il
tarixdə Azərbaycan, Ermə nistan və
Rusiya liderləri tərəfindən Ermənistan
və Azərbaycan arasındakı bütün hərbi
əməliy yatlara son qoyulduğunu elan
edən üçtərəfli Bəyanat imzalandığı
vaxtdan bu günədək işğaldan azad
olunmuş ərazilərimizdə mina partla -
ması nəticəsində aralarında 14 nəfəri
mülki şəxs olmaqla, 20 nəfər Azərbay -
can vətəndaşı həlak olub, 85 vətən da -
şı mız, o cümlədən 16-sı mülki şəxs ol-
maqla, ağır yaralanıb. Minaların
yerləşdirilməsi və minalı ərazilərin
xəritəsini təqdim etməmək etnik
təmiz  ləməyə məruz qalmış yüz min -
lərlə azərbay canlının öz torpaqlarına
qayıtmasına mane olaraq regionda
sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın re-
allaşdırılmasına başlıca əngəl ol-
maqdır. Bütün əngəlləri aşan Azərbay -
can bu maneəni də zərərsizləşdirərək
yaxın gələcəkdə təhlükəsizliyi təmin
edəcək. Hər zaman insan hüquqları-
na sayğı ilə yanaşan Azərbaycanda
bundan sonra daim firavanlıq hökm
sürəcək.

İlahə allahverdiyeva
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Torpaq! hər kəsdən çox əsgər üçün əmanətdir. Yağış kimi
yağdırılan mərmilərin saçdığı ölüm qorxusu ilə əsgərin
torpağa sarılması, bütün üzvləri ilə ona gömülməsi tor-

pağı ona yeganə dost, qardaş və ana edir. O isə öz hıçqırığını
əbədi olaraq torpağın lal sükutuna boşaldaraq vurulduğu
yerdə yuxuya gedir.

Ah torpaq, torpaq, torpaq! Canımızdan can qoparıb
əmanətinə sahib çıxan, xəyalımızdakı sevgilini qoynunda
əzizləyərək yatıran və haqq üçün dirildən torpaq. Ölüm haq -
dır, ona hər kəs qovuşar amma, hər kəs  haqq üçün dirilməz.
Ey şəhid qardaşlarım, siz varsınız...siz sağsınız, siz gedər-
gəlməzin çərxin döndərən, öz qanınızla yandırdığınız çırağa hələ
də işıq olmaqda davam edənsiz...Sizsiz, indi göylərdə günəş
olub  haqq saçan, sizsiz, bəyaz buludlara bürünən günahsızlaşan,
saflaşan…Rahat uyuyan, sakit uyuyan, səssiz uyuyan. Ovuc-
ovuc torpaq gətirib, zərrə-zərrə qanınızdan Vətən yaradan siz
deyilsinizmi?! Ölüm-ölüm deyə səs salan, həyat-həyat deyə sipər
olan... torpaq üçün  “nəfəs olan’’ ey şəhid  qardaşlarım, indi ya-
şayan, yeni dünya quran, ayaq basdığımız  torpaqlara kök salıb
həyat olan sizsiniz... Biz gördük, ey şəhid qardaşlarım, canı-
nızdan keçib torpağa can olmağınızı... zəfər cənglərini,
əbədiyyət uğurlarını..torpağın əmanət mujdəçi lərini...Sizlərsiniz
öz bağınıza keşik çəkib bağban olan...torpağı qərənfillə, lalə
ilə allandıran, vətən oğulları, qeyrət simvol ları...İndi şərəf, namus
deyə yetişdirən, torpaq sizi qoynuna alıb, yenidən cücərdir, hər
gün eyni ruhda doğulan oğullar “sönməyən məşəl’’ yaradıb ve-
rir bu yurda... Bir dəfə can verib hər daim yaşayan, ey şəhid
qardaşlarım...

Əsrlərdir, bu torpaq intiqam üçün-şərəf, namus, ləyaqət
yetişdirib, əlinə cəsarət silahını verdi Qarabağ üçün. Köksünə
sancılan oxla ayaqda qalan, uğrunda tökülən qanla qidalanan,
əsir düşmüş, didərgin olmuş insanları bağrına basan, özünü sı-
ğınacaq edib onlara yurd olan, onlara nəfəs olan, özü nəfəssiz
qalan uşağından-böyüyünə Qarabağ deyən; dillərdə  bir əfsanə
Qarabağ yaşayır artıq. Bağrı yansa da, çatlasa da, bir az daha
dayandı, bir az daha dözdü... Başladı çalçağırlı, Azərbaycanlı
günləri, qara taleyinin  ağ günlərə büründüyü günləri...minlərlə
ölən günahsız insanların qanı ilə ağarıb, ağ günə çıxdığı
günləri!!!

Qan varsa, şəhid varsa, deməli zəfəriniz qaçılmazdı. Bi-
zim olanı qaytarıb, o həsrəti vüsala çevirdiniz. Torpaqlarımızda
azğınlaşan, at oynadan haram əlləri kəsib, “torpaqlarımızı
məhbəsdən azadlığa buraxdınız’’, elə həmin gün həsrətlə
gözləyən xarı-bülbül əsarətdən qurtulub, Azərbaycan üçün
cəsarət rəmzi oldu...və yenidən, xarı bülbül qucaq açdı öz
bülbülünə... O artıq susduğu illərlə cavab verdi, sizsə susma-
dığımız illərlə dinlədiniz, onu... İllər ərzində neçə dəfə saral-

sa da solmadığından; ləçəklərini necə duaya dönüşdürdüyündən,
bitdiyi yerə bağlılığından, Qarabağından danışdı...Siz isə
onun bitdiyi yeri hər gün qanınızla necə suvardığınızdan da-
nışdınız...Bitən bu illərin yığılmışı, qalmışı...Ağdam, Ağdərə
Cəbrayıl, əl-ələ verdi, sonra...Laçında, Zəngilanda, Xocalıda,
uğrumuzda canlarından keçən şəhidlərimizin ölməzlik heykəli
ucaldı, elə həmin gün haqqın səsi  dünyaya səs saldı. Polad polad
kimi bərkiyib, əl-ələ verdi, Mübarizlə...Düzüldü arxasınca tor-
pağa can verənlər...Dillər himn olub, oxudu:

Minlərlə can qurban olsa da,
Sinəmiz hərb meydanı olsa da.
Sən, hər zaman
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşadın,Vətən..!

Bu səs Çingizi  oyatdı, yenə könüllü bayraqlardan kön-
lü bayraqlara xoş müjdə verərək filmlər çəkdi, Azərbaycanın
birlik dühasını dünyaya göstərdi, yenə filmin gücü dünyanı çal-
xaladı...Haqqın yolundan dönməzliyi, düşmənlərin ölüsünü belə
qorxudub  titrətdi...Yenə xan gəldi, yenə quruldu, taxt-büsat,
oxundu Qarabağın şikəstəsi, elə həmin gün bu torpaq Üzeyi-
ri, Bülbülü, Rəşidi yenidən dünyaya gətirdi. Musiqilər,
mahnılar ətək-ətək sinəsinə yara vurulan dağları, daşları sağaltdı.

Quşlar da qıy vurdu, “Azadlıq, Azadlıq’’ deyə-deyə.. Natəvanın
misraları, simləri qırılmış, yasa batmış tar-kamanı dirildi, toya
çağırdı...Vətən bayram gördü. Şuşada, zaman ananı-balaya, öv-
ladı-ataya, ən əsası da torpağı torpağa qovuşdurdu...Daha torpaq
eşitməyəcək, mərmi səsi, güllə səsi, lalədən, qərənfildən qan
damlamayacaq, daha adları ilə deyil, Vətən uğrunda axıtdıq-
ları qanla tanınacaqlar, əsgərlər...Ölən arzular, ölən xəyallar,
anaların illərlə yığılıb qalan  yaşlı gözlərindən, dirilib baş qal-
dıracaq. Göz yaşları parlayacaq, həmin an..közərəcək

ümidsizliklər, azad olunmuş torpaqlarda...Elə həmin gün
günəşin heç batmayacağı gün olacaq, Günəşin haqqa doğdu-
ğu gün, Günəşin  ölməzliyi-haqqı saçdığı gün olacaq...Gecə də,
qaranlıq da, zülmət də öləcək, daha işıqlı, aydın günlər
görəcək, bu vətən...Ağaran ağ saçlar gündüz, qırışan  əllər  yol
olacaq adı isə ‘’Gündüzə çıxmış yol’’...

Sizi qoynuna alan yumruq boyda torpağınız varsa, siz
ölməzsiniz. Tarix yaşadıqca siz yaşıyacaq, bu vətənin hər qa-
yasında qeyrət, hər daşında ar olacaqsız...Bu yurdda yeni
bədənlərdə, eyni ruhdan doğulanlar olub, dolaşacaq...vətən olub,
vətənləşən; qan olub bayraqları bayraq edən, mavi səmalara
yüksələn, Azərbaycan deyə hökm edən bayraq olacaq... Siz heç
zaman ölməyərək, “Bayraqları bayraq edən üstündəki qan, tor-
paq uğrunda ölən vətən olacaqsınız”!!!

Birlik zamanıdır, eşq zamanıdır...Ruhunuzu candan
qoparan mərmilərin caynaqlarında, hər gün üçrəngli bayrağa
sarılıb, saçlarının bəyazında, üzlərin qırışında böyüyən can-
daşlarınızın otuz illik eşqinə qovuşduğu zamandır. Qanınızın
son damlasını axıtdığınız o torpaqda artıq azan səsi eşidildi,
qələm əlimizdə partladı, cümlələr cilikləndi yazımızda söz-söz...
Artıq hiss edə bilirik o ağrının içindəki duyğunu! Sərhəddən
keçən mərmiyə göz yummadığınız üçün, gözümüzdə vətən bö-
yüyüb dağ oldu. Artıq bu dağın zirvəsində Qarabağ şikəstəsi
oxunur, Müşfiqin tarı çalınır! Çalınır ki,  namərdin cansız
canlısına sinəsini sipər edən şəhidlərim, rahat uyusun. Səngəri
gizli görüş yeri olan, namərdin cansız canlısına sinəsini sipər
edən, ey şəhid qardaşlarım! Şəhadətiniz mübarək!!!

Fariz əhmədov
Elmi Kitabxananın direktoru

könül seyidova
Azərbaycan ədəbiyyatı üzrə I kurs magistrant

torpağın əManət Müjdəçİlərİ!!!

Ətrafı dağlarla əhatələnmiş bir
yurdda yaşamaq bambaşqa
bir məna yükləyər talelərə.

Burada həyatlar  dağlarla bütünləşib
birləşir. Çox vaxt aşılması ən böyük
əngəl olaraq görülən dağlar həm də
nağıllara mövzu, şerlərə misra olur.
Şairlər  Şirinə qovuşmaq üçün  dağ-
ları yaran  Fərhaddan ilham alır.
Gah dəlik- dəlik dəlmək istər, gah yol

istəyər  sevdiyinə qovuşmağa. Sevə -
nin, sevdiyinə qovuşmasına əngəl
olan dağlar kədər olur, qavalın, ne-
yin hüzünlü səsiylə inlədir yaralı
könülləri.  Nə çox mənanı özündə da-
şıyır dağlar. Dağların qoynunda olan
yurd yerləri də bu mənaları özündə
birləşdirir. Vüqarın, qürurun, əzə -
mətin, yenilməzliyin, inkişafın sim-
voluna çevrilən doğma Naxçıvanım
kimi. Mübarizliyini və mərdliyini
dağlardan alan qədim yurd yerim.
Sən nələr yaşadın, nələr gördün bu
dünyada. Amma heç bir zaman azad-
lıq mübarizədən, istiqlaliyyət
arzundan əl çəkmədin. 

Bir səyahətə çıxıram. Müstə -
qil liyin ilk illərinə… Dağlara…
Dağların zirvəsindən seyr edirəm o
illərdəki Naxçıvanımı. Anasından
ayrılmış bir körpə kimi kədərlidir.
Mənfur düşmənin işğalçılıq siyasəti
ayırıb onu Azərbaycanından. Hər
tərəf dən quru yolları bağlanıb, bu
əzəmətli yurd blokadaya salınıb. Bir
tərəfdən isə xain düşmən mərmi atə -
şinə tutub bu yurdu. Amma bu dağ-
ları aşa bilmir. İnsanlar və dağlar
bütünləşib aşılması  mümkün olma-
yan sıldırımlara çevrilib. Silahı, tex-
nikası yoxdur,amma polad biləkli as-
lanları vardır sinəsini yurduna sipər
edən."Qeyrət qalası" olan Sədərəyi

görürəm. Canpoladlar, Nəsiblər,
Musalar, Əbülfəzlər, Muşfiqlər və
daha kimlər-kimlər sinəsini düşmən
gülləsinə sipər edib, qala divarları
kimi qoruyurlar Naxçıvanı. Həyat
çox çətin davam edir. Sanki mühari -
bənin soyuğu və zülməti ətrafı bü-
rüyüb. İşıq yox, yanacaq yox, insanlar
çörək üçün səhərin erkən vaxtlarında
növbəyə dururlar. Hər ailənin sayına

görə çörək verilir, şəkəri meyvə
quruları əvəz edir. Amma insanlar
şikayətçi deyil. Çünki bilirlər ki, bu
günlər keçicidir. İnsanlar çöllərdən
çalı-çırpı yığır soyuq qış gecələrində
isinmək üçün. Bəzən o da yetmir
ürəyi parçalansada  ağacları kəsir so-
bada yandırmaqdan ötrü. Amma nə
ümidsizliyə düşür, nə çarəsizliyə. 

Həyat öz çətinliyi ilə davam
edir 90-cı illərdə Naxçıvanda.  Budur
bir dəstə uşaq isə əlində sadəcə
qələm və dəftər məktəbə gedir. O
vaxtlar kitab çox az adamda olardı,
kitabı müəllim əvəz edirdi. Bu çətin
günlərdə oxumaqla, öyrənməklə
isinirdi körpə balalar. Hər dəfə Vətən
dedikcə ümidlər doğurdu balaca
ürəklərinə. Nə isə o günlər çox geri -
də qaldı. Artıq Çahanın Nəqşi olan bu
yurd dünyanı heyrətlər içində  bura -
xıb öz gözəlliyi ilə. Yaşadığı çətin lik -
lərə baxmayaraq günü-gündən inkişaf
edən Naxçıvanım müstəqillik illərinin
inkişaf modelinə çevrilib.

Zəngəzur silsiləsinin ətəyin -
dən, Kiçik Qafqazın ən yüksək
zirvəsi olan Qapıcıq dağından seyr
edirəm doğma diyarı.  Geniş və
abad yolları, işıqlı küçələri, gül-
çiçəkli parkları göz oxşayır. Yolların
kənarına əkilmiş ağaclar isə başqa bir
gözəllik qatır dağların qoynundakı

Naxçıvanıma. Yenə yollarda uşaqlar
var, məktəbə gedirlər. Amma  geniş,
işıqlı və zəngin kitabxanası olan
məktəbə.  Artıq işsizlik də aradan qal-
xıb, holdinqlər,  müəssələr, idarələr
fəaliyyət göstərir. 

Qoynunda keçmişin izlərini
daşıyan  Naxçıvanım başdan-başa ta-
rix qoxur. Tarixi abidələr bərpa olu-
nub, yeni muzeylər, istirahət

mərkəzləri tikilib.  Bura gələnlər
şəhərin təmiz küçələrinə, cəmiyyətin
nizam-intizamına, qonaqpərvər  in-
sanına heyran qalırlar.  Yollarda va-
hid dizaynlı taksilər, taksi sürücü -
lərinin vahid geyim forması, sürü cü -
lərin zahiri görkəminə və avtomobil -
lərin təmizliyinə nəzarəti isə bir
mədəniyyət nümunəsidir. Burada
sakitlik, əminamanlıq hökm sürür.
Naxçıvan dağları kimi güvəni təmsil
edir. Şəhərini də insanını da mərdcə
qoruyan, sığınanlara sipər olan, sa-
rıb sarmalayan... Bəzən də heybət li -
dir. Onun ucalığı sizi məst edər. Qar -
 şı sın da heyran-heyran baxarsınız,
acizliyinizi xatırladar sizə.... Müasir si-
lahlarla silahlanmış və yenil məzlik
simvoluna çevrilən güclü ordusu ilə
qorxu salar ürəklərə. Ya nı na yaxın-
laşma,  partlamağa hazır vulkan kimi,
partlayarsa  ətrafın da olan düşməni
yandırıb kül edər ordusu.

İqtisadiyyatı günü gündən
güclənən Naxçıvanımın hələ
inkişafının ən gözəli isə  qarşıdadır.
Çünki açılacaq Zəngəzur dəhlizi ilə
daha da güclənəcəyik. Bir sözlə dağ
dağa qovuşacaq.

İlahə allahverdiyeva
Jurnalistika ixtisası

üzrə III kurs tələbəsi

dağların  vüQarını 
yaŞadan  naxçıvanıM

İ
yun ayının altısı idi. Yay yavaş-
yavaş öz istisini göstərirdi. Buna
görə də Teymur istidən qorun-

maqdan ötrü evə tələsirdi. Onun bu
gün çox məsuliyyətli bir işi var idi.
Azərbay can dili və ədəbiyyat
müəllimi Cəlil müəllim Mir Cəlal Pa-
şayevin "Bir gəncin manifesti" ro-
manının "Sonanın cavabı" fəslindəki
"Sona" obrazının işlətdiyi "İtə ata-
ram‚ yada satmaram" atalar sözünün
mənasını izah edəndən sonra hikmətli
sözlər yazıb gətirməyi tapşırmışdı.
Teymur‚ axır ki‚ gəlib evə çatdı.
Dincələndən sonra ədəbiyyat kitabını
və dəftərini açıb‚  atalar sözləri
fikirləşməyə başladı. O‚ çox
fikirləşəndən sonra bəzi atalar sözləri
ağlına gəldi: "Yadın oğlu yağlı aşa
mehmandır"‚ "Yada arxa verən tək
qalar"‚ "Yaddan yoldaş olunca qardaş
əlindən gedər"‚ "Yad ağlar‚ yalan ağ-
lar". Teymur yadından çıxarma-
maqdan ötrü tez bu atalar sözlərini
dəftərinə yazdı ki‚ sabah məktəbdə
desin. Sonra dəftər-kitabını çantası-

na qoyub‚ şüşəbəndə gəldi. Çox
keçmədi ki, yavaş-yavaş ailənin
bütün üzvləri bir yerə yığışdılar.
Yeməkdən sonra hərə yatmaqdan
ötrü öz otağına getdi.  

Səhər açılmışdı. Həmişəki
kimi‚ günəş hamıdan tez oyanıb‚ bu-
ludların arasından boylanırdı. Ailənin
günəşi olan‚ həm də‚ atalar demiş kən‚
ailənin aynası olan Teymur da tezdən
oyanıb, məktəbə getməyə hazırlaşırdı.
Nəhayət, çantasını götürüb evdən
çıxdı. Yol uzaq olduğuna görə Teymur
gəlib sinifə çatanda dərsə az qalırdı.
Tez oturub‚ kitab-dəftərini açdı. Bu
vaxt zəng vuruldu‚ Cəlil müəllim
sinifə girdi. Uşaqlar müəllimin ev tap-
şırığını soruşmağını maraqla
gözləyirdilər. Cəlil müəllim davamiy -
yəti yoxlayandan sonra ev tapşırığı-
nı soruşmağa başladı: 

–Qurban‚ ayağa dur‚ tapdığın

sözləri oxu görüm.
–Yaxşı‚ müəllim. Mən bu

sözləri tapmışam. "Başarısızlıq
yoxdursa həyatınızda‚ o həyatdan bir
hekayə çıxmaz. Yenilərək öyrənirik‚
qazanaraq yox." Bu‚ Kunter Kurtun
sözləridir. "Həyatla bağlı öyrəndiyim
hər şeyi üç kəlmə ilə izah edə
bilərəm: həyat davam edir." Bunu
Robert Frost deyib. Uilyam Şekspir
deyib ki‚ əslində‚ heç bir şey yaxşı‚
və ya pis deyil. Hər şey bizim onlar
haqqında düşündüyümüzə bağlıdır.
Fridrix Nitşe deyib: "Amma öncə sən
özünü inşa etməlisən." 

–Yaxşı. Rza‚ sən qalx.
–"Hər kəs özünü bədbəxt hiss

etdiyi qədər bədbəxtdir." Kiçik
Seneka. "Bədbəxt insan başqalarının
ağrı-acısı ilə xoşbəxtlik tapandır."
Sədi Şirazi.

–Çox sağ olun. 
Sıra Teymura çatanda dünənki

atalar sözlərini dedi. Müəllim ona qu-
laq asandan sonra dedi:

–Çox sağ ol. Nəyə görə sən də
sinif yoldaşların kimi‚ xarici
yazıçıların‚ mütəffəkkirlərin sözlərini
yazmamısan?

–Müəllim‚ fikirləşdim‚ ağlıma
bunlar gəldi‚ hamısını da yazdım.
Tapşırığı yazanda o qədər də çətinlik
çəkmədim. Axı‚ bizim zəngin,
hikmətlərlə dolu şifahi və yazılı
ədəbiyyatlarımız var! Elə təkcə Aşıq
Ələsgərin sözündə min hikmət‚ min
məna var! Məsələn: "Sayğısız igidi
düşmən aldadar." Bu cümlədə el
içində hörmətli olmağın vacib şərt
olduğu göstərilir. Əgər bir nəfərin el
içində hörməti yoxdursa‚ o‚ təkdir.
İnsana ən böyük qiyməti el verir! Elə
buradan da başqa bir atalar sözümüz
yaranır: "Elin gözü tərəzidir." Bizim
atalar sözlərimizdən çox danışmaq
olar. Mənim fikirlərim bu qədərdir.
Necə deyərlər‚ "Çox danışmaq
gümüşdürsə‚ az danışmaq qızıldır." 

–Çox sağ ol‚ Teymur. Düzdür‚
uşaqlar. Əsl milli soy-kökdən uzaq-
laşmaq bax elə o xaricilərin sözlərini
işlətmək‚ öz müdrikliyi ilə əsrlərdir
yaşayan atalar sözlərimizdən istifadə
etməməyimizdir! Cəlil müəllimin
bu sözlərindən sonra Teymur ayağa
durub‚ son sözünü deyir: "Uşaqlar‚
gəlin hamımız öz ədəbiyyatımıza‚
mənəviyyatımıza‚ dilimizə‚ öz soy-
kökümüzə‚ özümüzə sahib çıxaq
ki‚ məhv olmayaq!"

Mahir babayev
Rus dili müəllimliyi

ixtisası üzrə I kurs tələbəsi

xalQın hİkMətİ
(Hekayə)
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Elmi-texniki tərəqqinin böyük vüsət aldığı müasir
dövrdə ana təbiətin mühafizəsi, onun təbii
sərvətlərinin səmərəli istifadəsi, ümumiyyətlə

insan-təbiət münasibətlərinin kökündən yaxşılaşdırılması
bəşəriyyəti düşündürən, narahat edən ən mühüm iqtisadi
və sosial vəzifələrdən biridir. Müasir dövrdə təbii
sərvətlərdən səmərəli istifadə olunması və bu sərvətlərin
mühafizəsi üçün  təbiəti dərindən öyrənmək və onu  tədqiq
etmək lazımdır.  Gözəlliklər diyarı olan Naxçıvan Mux-
tar Respublikası öz təbii sərvətləri, yeraltı və yerüstü təbii
zənginlikləri ilə şöhrət qazanmış bir cənnət guşəsidir. 

Yaşıl meşələri, mavi səması, qocaman dağları, axar-
baxarlı dərələri. sərin havası və buz kimi bulaqları ilə şöhrət
qazanmış Batabat yaylağı Naxçıvan təbiətinə xüsusi bir
gözəllik verir. Ərazi  Muxtar Respublika florası üçün nadir
və maraqlı olan  bir çox bitki növləri ilə zəngindir.  Belə
nadir və maraqlı bitkilərdən biri ərazidə payız vaxtı
çiçəkləyən gözəl zəfəran bitkisidir. Ümumiyyətlə, Mux-
tar Respublika florasında zəfəranın üç növünə rast gəlinir:

1. Gözəl zəfəran -Crocus speciosus Bieb. 
2. Artvin zəfəranı -Crocus artvinensis Grossh.  
3. Adam zəfəranı -Crocus adamii J.Gay  
Süsənkimilər (Iridaceae Juss.) fəsiləsinin Zəfəran

cinsinin (Crocus L.) Azərbaycanda 5 növü yayılmışdır ki,
bunlardan yalnız 1 növü - əkin zəfəranı (Crocus sativus)
Abşeron yarımadasında (Bilgəh ərazisində) becərilir. 

Gözəl zəfəran Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Şahbuz rayonunun orta dağlıq ərazisinin meşə və meşə
talalarında, meşədən  kənar ərazilərdə,  kolluqlarda, otlu
yamaclarda yayılaraq, qumlu, çürüntülü və nəmli torpaqda

yaxşı inkişaf edir. Kölgəyədavamlı bitkidir. Bitki sentyabr
ayının ortalarından noyabr ayının ortalarına, bəzən noyabr
ayının axırlarına qədər çiçəkləyir. Xüsusilə payız yağış-
larından sonra kütləvi çiçəkləmə nəzərə çarpır. Digər
zəfəran növləri ancaq erkən yazda çiçəkləyir. 

Gözəl zəfəran bitkisi Azərbaycan Respublikasının
(2013) və Naxçıvan MR-in (2010) Qırmızı Kitablarına da-
xil edilmişdir. Çiçəkləri mavi, tünd bənövşəyi rəngdə olur.
Çiçəkdə 3 erkəkcik və 3 saplaqlı dişicik vardır. Adi   so-
ğanaqlı yumruları olan çoxillik ot  bitkisidir. Bu bitkini
yaz aylarında başqa bitkilər arasından tapmaq,  bitkini ta-
nımayanlar üçün  çox çətindir.

Tarixi mənbələrə görə zəfəranın 5000 il əvvəl
müalicə bitkisi kimi istifadə edilmişdir.   

Zəfəranın rəngi tərkibindəki suda həll olunan təbii
karotenoid birləşməsi olan,  krosetin  törəmələrinin çox -
lu ğu ilə,  dadı və ətri isə tərkibindəki safranal ilə əla qəlidir.
Bitkinin tərkibində çoxlu miqdarda efir yağları, qlükozidlər,
B və A vitaminlərinin bütün kompleksləri, askorbin tur-
şusu (vitamin C), flavonoidlər və yağ turşuları (6,8%),
azotlu birləşmələr,  şəkər, qlükoza, kalium, maqnezium,
kalsium və fosfor duzları, karotin, antosiyanin piqmentləri
və s. maddələr vardır. 

Zəfəran bitkisi əsasən ədviyyat kimi bütün dünyada
mə şhurdur. Bitkinin əsasən dişicik tellərindən istifadə edil -
ir ki, bu da dünya bazarında qızıla bərabər qiymətdə satılır. 

Farmokoloji xüsusiyyətinə görə Zəfəran bitkisi si-
nir sistemi xəstəliklərində, yuxusuzluqda, göz
xəstəliklərində, astmada geniş istifadə edilir. Bitkidə
mövcud olan komponentlər insan orqanizmində serato-
ninin sintezini artıraraq, sedativ təsir göstərir və sinir

sisteminin fəaliyyətini stimullaşdırır və gücləndirir.
Zəfəran bitkisi qədim dövrdən bu günümüzə qədər  an-
tidepresiant xüsusiyyətinə görə istifadə edilmişdir. Dep-
resiya müasir dövrdə ən geniş yayılmış və ən cavan
xəstəliklərdən biridir.  

Bəzi həkimlər lösemi və ya digər qan xəstəlikləri
olan xəstələrdə belə qiymətli tərkib hissəsi olan dərmanlar
təyin edirlər. 

Zəfərandan həmçinin katarakt və göz xəstəliklərində
(losyonlar, kompreslər); qaraciyərin və ya qan damarlarının
təmizlənməsində; mastopatiyanın müalicəsində (zəfəranın
qadınlar üçün faydalılığı çoxdan aşkar edilmişdir);
onkoloji xəstəliklərdə; sidik kisəsi və böyrək daşlarında
(bal ilə birlikdə əla təsir göstərir); bronxitdə; hemoroidal
iltihabda (kompresslər) istifadə olunur.

Qahirə Universiteti və BƏƏ Universitetinin alimləri
öz araşdırmaları ilə zəfəranın güclü xərçəng əleyhinə
xüsusiyyətlərini təsdiqləyiblər. Müalicənin çətin
mərhələlərində belə, tərkibində gen mutasiyasının qarşı-
sını alan antimutagen komponentləri olan bu bitkinin
istifadəsi xərçəng hüceyrələrinin yayılmasının qarşısını alan
antitümör təsir göstərir. Antioksidant təsir göstərərək, enerji
mübadiləsini yaxşılaşdırır, zərərli maddələri məhv edir.
Bütün bədəni cavanlaşdırır, radiasiyanın təsirini azaldır. 

Un halına salınmış zəfəran qaraciyərin fəaliyyətini
müalicə etmək və normallaşdırmaq üçün istifadə olunur. 

Qurd xəstəliyinin müalicəsində bitkinin stiqmala-
rından (erkəkcikləri) istifadə olunur. Zəfəranın antihelmint
təsiri qanda özünü göstərir, parazitlərin sürfələrini məhv
edir və qan vasitəsilə bütün daxili orqanlara təsir göstərir. 

Xalq təbabətində bitkidən  miqrenin müalicəsində,
böyrək xəstəliklərində, yaraların yuyulub sağaldılmasın-
da, qanın təmizlənməsində,  çiban və sızanaqların aradan
qaldırılmasında istifadə olunur. 

Saçın müalicəsi üçün zəfərandan əsrlər boyu
isifadə olunmuşdur, çünki tərkibində karotinin miqdarı çox
yüksəkdir.

Zəfərandan, həmçinin, kosmetologiya sahələrində
də geniş istifadə edilir. Misir mədəniyyətində kraliçalar
üz dərilərinin gözəl və cavan görünməsi üçün zəfəran su-
yundan istifadə etdikləri haqqında məlumatlar mövcud-
dur. İran xalq təbabətində zəfərandan üz dərisi ləkələrində
və qızartılarında, Yunan təbabətində dəri xəstəliklərində
və sızanaqların müalicəsində, həmçinin xalq təbabətlərində
zəfəran saçaqları və reyhan yarpaqlarından hazırlanmış
dəmləmələrdən sızanaq ləkələrinin təmizlənməsində
istifadə edildiyi qeyd edilmişdir.

Müasir dövrdə isə biokimyəvi tədqiqatlarda
müəyyən olunub ki, zəfəran bitkisi kosmetologiyada
mühüm əhəmiyyət kəsb edən krosin və kaempferol
maddələri ilə zəngindir. Bu maddələr üz dərisində
piqmentlərin sintezini zəiflədir və dəri rənginin açılmasına
səbəb olur. Zəfərandan dərini günəşin zərərli ultrabənövşəyi
şüalarından qorumaq üçün də istifadə edirlər. Bəzi
tədqiqatlarda isə zəfəran ekstraktından hazırlanmış pre-
paratların dəri xərçəngi xəstəliklərində yüksək effektli təsirə
maik olduğu öyrənilmişdir. 

Müasir dövrdə zəfaran bitkisində müxtəlif
fitokimyəvi tədqiqatlar aparılır və tibbi məqsədlər üçün
istifadə edilə bilən bioloji aktiv maddələr əldə edilir.
Həmçinin zəfəran istehsalında istifadə edilməyən hissələrin
- yəni tozcuq, ləçək və soğanaqların perspektiv sahələrinin
öyrənilməsi dünya alimlərinin tədqiqat sahəsinə
çevrilmişdir. Bəzi tədqiqat nəticələri göstərir ki, zəfəran
poleni yüksək antiseptik, ləçəkləri isə antioksidant
xüsusiyyətə malikdir. Zəfəran payızda çiçəkləyən nektarlı-
polenli bitkilərdən olub arıçılığın inkişafında  mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatlardan müəyyən edilmişdir
ki, zəfəran  polenlərinin  tərkibi omeqa 3 və omeqa 6 yağ
turşuları ilə   zəngindir. Tədqiqat işindən də məlum olduğu
kimi zəfəran bitkisi çox faydalı və çox maraqlı bir bitki
olduğuna görə gələcək tədqiqat işlərində də bu bitkinin
daha yaxşı tədqiq olunması məqsədəuyğundur.   

Mürsəl seyidov 
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fatimə babayeva

naxçıvan təbİətİnİn gözəlİ -yabanı zəFəran
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azərbaycan şanlı yurdum, məskənim mənim
zəfərlərin daim olsun, düşmən səndən hər zaman qorxsun
əlimdə olsa 100 canım hamısı sənə fəda, Azərbaycanım
rəşadətli ordun sənin məğlub deyil, qalibdir
başımız dik, alnımız ağ Azərbaycana sadiqdir
azərbaycan 44 gündə qalibdir!
yağı düşmən acizliyə sadiqdir.
canıyla qanıyla vuruşan əsgər xəyalı gerçək etdi,
allah bu haqlı yolda əsgəri düşmənə əcəl etd.
nəhayət, qovuşdu Azərbaycan Qarabağına, bitdi həsrət.                        

zəfər abdullayev
Jurnalistika ixtisası üzrə III kurs tələbəsi

azərbaycan 
(akrostiş)

Zərərli vərdişlər bizim sağlamlı-
ğımız üçün ziyandır. Son illərdə
insanlarımız, xüsusilə gənclə -

rimiz arasında: siqaret çəkmək, spirtli
içki qəbul etmək, narkotik maddələrin
qəbulu və satışı kimi zərərli vərdişlər
artıb. Qlobal problem lərdən biri də bu-
dur. Dünya üzrə xarici ölkələrdə
zərərli vərdişlərdən həyatını itirənlərin
sayı daha çoxdur. Əlbəttə, bütün
gənclərə bunu şamil etmək olmaz,
yüksək intellektual səviyyəyə malik
olan, təhsilli, ağıllı gənclərimiz daha
çoxdur. Ancaq şagirdlər və tələbələr
arasında  zərərli vərdişlərə qurşanan-
lar da az deyil. Məktəbə yolumuz
düşəndə yol kənarlarında IX, X, XI si-
nif şagirdlərinin siqaret çəkməyinə şa-
hid oluram. Bir vətəndaş kimi bu məni
daha çox narahat edir. Axı,indidən
gəncliyini zərərli vərdişlərə qurban
verən bir insan sağlam gəncliyin necə
nümayəndəsi olar? O, sabah necə
sağlam ata, valideyn olacaq?

Tələbələr arasında da  bu kimi
hallara çox rast gəlinir. Kütləvi in-
formasiya vasitələri vasitəsilə, radio,
televiziya, qəzet, jurnal, internet re-
sursları vasitəsilə daima maariflən di -
rici verlişlər aparılır. Dövlət gənclə ri -
mizi zərərli vərdişlərdən uzaqlaş dır -
maq üçün tədbirlər hazırlayır. Lakin
bunlar yetərincə fayda vermir. Xəstə -
xa nalarda narkomaniyadan müalicə
alan gənclər üstünlük təşkil edir. Bu
çox pis göstəricidir.

Şahidi olduğum hadisəni nəzə -
ri nizə çatdırmaq istəyirəm. Univer si -
tetdə olarkən iki əcnəbi qız tələbənin
siqaret çəkə-çəkə getdiklərini görürəm.
Özümü saxlaya bilmədim, yaxınlaşıb
soruşdum ki, nəyə görə gənc yaşda bu
vərdişə yiyələnmisiniz? - “Evdə ha-
mımız-anam, atam, bacım, qardaşım

siqaret çəkirik”cavabını verdilər.
Deyəcək sözüm qalmadı. 

Deməli, ilk növbədə ailə uşaq -
ları pis vərdişlərdən çəkindir mə lidir.
Sağlam gənclik, sağlam ailə deməkdir.
Axı qızlarımız gələcək analardır.
Gənclərimiz özünü qorumalı, idmanla
məşğul olmalı, təmiz havada vaxt ke -
çir məli, faydalı işlərlə məşğul olma-
lıdırlar. İstər məktəb, istər iş yerlərində,
istərsə də universitetlərdə hər bir mü -
əl lim dərsin beş dəqiqəsini tər bi yə vi
əhəmiyyətli söhbətlərə sərf etməlidir.

Spirtli içkiyə aludəçilik müna -
qi şələrə, insan mənliyinin aşağı düş -
mə sinə, xəstə uşaq doğulmasına, ailə -
nin psixologiyasının pozulmasına
gətirib çıxarır. Son günlərdə televizi-
yada  narkomaniyaya qurşanmış gənc -
lər göstərilir, hər gün “xəbərlər”də heç
olmasa 2-3 gənc ya həbs olunur, ya da
narkotik qurbanı olduğu üçün vəfat
edir. Məktəb və universitet kənarların -
da gəncləri bu işə sövq edən bir sıra
“şəxslər” vardır ki, onlar uşaqları tə -
lə   yə salaraq, öz alverlərinin qurbanı-
na çevirirlər.        

Mən buradan gənclərə səslə ni -
rəm, nə qədər ki, gec deyil zərərli vər -
diş lərdən uzaq olun! Kitab oxuyun,
yoldaşlarınızla musiqiyə qulaq asın,
kinofilmlərə baxmağa gedin, tarixi
abidələrimizi gəzin, rəsm çəkin,  boş
vaxtınızı səmərəli keçirin.  Həmişə
yeni lik axtarışında olun. Vətənə, xal-
qa faydalı insan olun. 

Gəlin, gənclərimizi pis vərdiş -
lər dən çəkindirək, bunun üçün bütün
gücümüzü səfərbər edək. 

sacidə hüseynova
Jurnalistika ixtisası
üzrə I kurs tələbəsi

gələcəyİMİzİ QorUyaQ,
zərərlİ vərdİŞlərə son QoyaQ

Düşüncə dərin bir məna kəsb
edir. Beynimizin formalaş -
ma sından və inkişafından ası-

lıdır. Biz yaşadığımız dünyanın
içində deyilik, yaşadığımız dünya bi-
zim beynimizin içindədir. Bizim
harda və necə olduğumuz öz düşün -
cə lərimizdən asılıdır.

Həqiqəti düşünmək belə

cəsarət tələb edən davranışdır. İnsan
düşünməyi bacardığı vaxt insan olur.
Təbii ki, insanları digər canlılardan
fərqləndirən özəllik düşünməyi ba-
carmaqdır. İnsan düşünməklə var
olur, cəmiyyətə qarışır. İnsanın iradəsi
və inamı olmadığı təqdirdə düşün mə -
yə də cəsarəti çatmaz. Ağıl dayan-
dıqda düşüncə də dayanır, düşüncə

dayandıqda hərəkət də dayanır.
Hərəkətsizlik isə insanın gündən-
günə yox oluşuna səbəb olur. 

Qeyri-mümkün görünən hadi -
sə bizim düşüncəmizdən irəli gəlir.
Qeyri-mümkün hadisələr isə möcü -
zə lərdir. Məsələn, bəlkə də heç kimin
inanmadığı Tomas Edisonun elektrik
lampası ixtira etdiyi kimi, bəlkə də

o dövr heç kimin ağlına gəlməyəcəyi
Alexsandr Bellin telefonu ixtira et-
diyi kimi və.s. Bunun özəyi də məq -
sə dli, inamlı və cəsarət tələb edən dü -
şün cələrdən irəli gəlir. Deməli, “dü -
şün mək” yalnızca özün üçün var
ol maq demək deyil.

Hər bir düşüncə bir addımdır.
İnsan düşündükcə var olduğunu hiss
edə bilər. Əsas məntiqli düşünməkdir.
Düşündüklərimizi qorxmadan demək
isə var olmağın ilk addımıdır. “Dü -
şü nürüksə, deməli varıq”. O zaman
ilk olaraq, necə güçlü olduğu nuzu və
nələrə sahib olduğunuzu düşünün!

nardanə əliyeva
Jurnalistika ixtisası

üzrə IV kurs tələbəsi

“düŞünürəMsə, 
deMəlİ, varaM” 

Ayın nuru ilə sərgardan gəzən səyyarə kimiyəm,
Şəm işığına dövrə vuran pərvanə kimiyəm.
Eşqin divanə edib məni çöllərə saldı
Eşq çeşməsinədə kəhkəşan olan dürdanə kimiyəm.

Səhranı gəzən Məcununa özümü həmdəm sanıram
Uymuşam cənnəti- Həvvaya özümü Adəm sanıram.
Düşürəm haldan hala, gahi nökər, gahi şah oluram
Süzülür qədəhlərə peymanələr özümü hər dəm sanıram.

Mənə divanə deyən, özü səhranı gəzən afət
Qığılcımılı qaşların miyanəsini süzən aşiq
Mən qəzəllərdəki hicran, sənsə dəryalarda ümman kimisən
Ruhu asimanda pərvaz edən, ürəyi dastan yazan aşiq.

Hicrində ləb-ətşan olsam da səqqanın meyinə naz eylərəm,
Muğam üstə, bayatı-şiraz  edib, şur üstə avaz eylərəm,
Babında sail olaram, niqabın çəkib çöhrən parlasa,
Min Süleymanın sərire-tacına naz eylərəm.

cəbrayıl həsənzadə
“Hüquq fənləri” kafedrasının müəllimi

səyyarə kİMİyəM
Dünyanın hər zülmünü çəkən bir ata
Bu ağır sınaqdan çıxa bilmədi. 
Bayrağa bükülü gələn tabutu
Gözünün nuruyla öpə bimədi.

Şəhidin anası onsuz ölübdü,
Sanki nəfəsə də taqəti çatmır.
Oğulsuz bu dünya, zindan ümidi
Oğlunun acısı daim yandırır.

Şəhidin övladı çox şeyi bilir,
Atanın qoxusun məzardan alır.
Atasız qaldığın bildiyi üçün 
İnsanlar yanında sinə dağlıdır.

Ey igid qardaşım, yaraşmır sənə 
Torpağı özünə yarın seçməyin.
Bu qədər insanı həsrətdə qoyub
O məzar altını yolun seçməyin.

telli əliyeva
Azərbaycan dili və ədəbiyyat

müəllimliyi  I kurs

kİM, necə dözsün?!

Xudayarın səsindən, Poladın qüvvəsindən 
Danış mənə Mübariz, Mübariz qüvvətindən 
Bəhs et ki, gələcəkdə onlarla biz fəxr edək.
İgidlərin səsini bu dünyaya yetirək.

General Poladımdan, Poladdan danış mənə
Onun qorxmazlığından, hünərindən sən danış
Danış ki, bütün aləm eşitsin Poladının 
İgidləriylə birgə səngərdə ölümündən

Başı dumanlı olan əyilməz qalam olan 
İgidlərin hünərlə qorxmazlıqla aldığı
Özündən sıldırımlı yollardan çətin dolamaclardan
Əzəmətli şəhərdən, Şuşadan danış mənə.

Cəbrayılın qisasından danış mənə
Qüvvətindən qüdrətindən danış mənə
Qəlbindəki alovlanan intiqama 
Poladımın qığılcım olmağından danış mənə.

Bir anda düşünmədən irəliyə gedəndən 
Cəsarəti silahı olan igidlərimdən 
Canını sipər edib Qarabağı alandan 
Bunları edənlərdən – Onlardan danış mənə.

telli əliyeva
Azərbaycan dili və ədəbiyyat

müəllimliyi I kurs

onlardan danıŞ Mənə
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“Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya
Birliyində ofset üsulu ilə çap

olunmuşdur.

Kitabın ən yaxşı müəllim, mütaliənin isə
ən təsirli tərbiyə vasitəsi olması artıq
çoxdan öz təsdiqini tapmışdır. Bəli,

məhz kitablar bizə elmi, mədəniyyəti, incəsənəti
və digər sahələrdən olan bilikləri ən yaxşı
şəkildə öyrədir. Kitabın üz qabığının açılması ilə
qarşımızda bilik dünyasının qapıları açılır.
Məhz mütaliə bizi savadlı, hazırcavab,
özünəinamlı, söhbətcil, ünsiyyətcil edə bilər.

İnsanın mədəni ehtiyacı sayılan mütaliə
cəmiyyət üçün sosial tələbat hesab olunur.
Mütaliə mədəni, düşüncə, təhsil səviyyəsini ar-
tırır. Xarakter formalaşdırır, həyat qəhrəmanını
yaradır, yeni ideyalar meydana gətirir. Bütün bu
sadalanan və sadalanmayan keyfiyyətləri ilə
mütaliə hər zaman arzuolunan proses olmuşdur.
Belə ki, mütaliə insan ömrünün məktəbəqədər
və məktəbdən sonrakı dövründə belə onu
təhsilləndirir, eyni zamanda tərbiyələndirir. 

Müasir oxucu üçün gündəlik xəbərlərdən
tutmuş ensiklopedik məlumatlara qədər bütün
informasiyalar maraqlıdır. Lakin mütaliə kor-
koranə olan bir proses deyildir. Oxunun ilk öncə,
məqsədi olmalıdır. Bizim nə oxumağımız,
məhz məqsədimizə əsaslanmalıdır. Elmi
ədəbiyyatda mütaliənin səbəb və məqsədlərinin
növləri təxmini olaraq aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilmişdir: həyat təcrübəsi
qazanmaq və özünütəkmilləşdirmə, idraki
ehtiyac, şəxsi təhsil və təcrübi faydalanmaq,
emosional və estetik tələbat, əylənmək.

Mütaliəyə, oxumağa olan ehtiyacı ara-
dan qaldıran vasitələrdən biri də hələ qədim za-
manlarda yaranmış şəxsi kitabxanalar idi. Tarixə
məlum olan ilk şəxsi kitabxana Assuriya hökm-
darı Aşşurbanipala aid olmuşdur. Nineviya
şəhərində yerləşən həmin kitabxanada hökmdarı
maraqlandıran müxtəlif tipli kitablar saxlanılırdı.
Tarixə nəzər yetirdikdə, qədim Mesopotamiya,
Misir, Yunanıstan, Çin, Roma, İntibah Avropası
və Müstəmləkə Şimali Amerikasında da şəxsi
kitabxana nümunələrinə rast gəlmək müm-
kündür. Bu kitabxanalar yalnız onun məxsus
olduğu şəxsin deyil, eyni zamanda, ailənin,
dostların, kənar şəxslərin də ehtiyaclarını
ödəyirdi. 

Zaman keçdikcə cəmiyyətin mütaliəyə
olan ehtiyacını ödəyən yeni tipli kitabxanalar ya-
ranmağa başladı. Məktəb, kənd, qəsəbə, şəhər,
respublika kitabxanaları yalnız nəşrlərin saxlanc
yeri deyil, eyni zamanda, onları nəsildən-nəslə
ötürən mənəvi, mədəni körpü rolunu oyna-
maqdadır. Tarixin çətin sınaqlarından üzüağ çı-
xan bu elm, mədəniyyət, mənəviyyat ocağı olan
kitabxanalar nə qədər ənənələri qoruyub saxlasa
da zaman keçdikcə, dövrümüz müasirləşdikcə
yeni reallıqlarla qarşılaşmalı olmuşdur. Bu da bir
həqiqətdir ki, bütün yeniliklər, müasirlik heç də
həmişə birmənalı qarşılanmamışdır. Və beləliklə,
mütaliə də öz növbəsində müasir formada an-
laşılmağa başlamışdır. 

Artıq dövr o dövrdür ki, çəkisi ağır en-
siklopediya, çoxcildli kitablar da yeni forma al-
mağa başlamışdır. Qloballaşan informasiya
cəmiyyətinin tərkib hissəsi olan “elektron
kitabxana” və bu anlayışla bağlı olan digər
terminlər meydana gəlmişdir. Hər biri özü ay-
rılıqda müasirləşməni, yeniliyi ehtiva edən bu
terminlər də əslində elə mütaliə prosesini asan-
laşdırmağı, oxunu sürətəndirməyi, kitabların
əlçatanlılığını artırmağa xidmət etməkdədir. 

Hətta, gündəlik hala gəlmiş yeniliklərlə,
daha da müasirləşən geniş imkanlarla elektron
kitabxanalara müraciətlərin sayı artmaqdadır. Bu
amil sosioloq, elm xadimləri, təhsil işçiləri və
ümumiyyətlə cəmiyyəti maraqlandıran əsas
məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Belə ki, e-ki-
tabxana (elektron kitabxana), e-kitablar (elek-
tron kitab) mövzusu nəinki ictimaiyyətin maraq
dairəsinə daxil olmuş, eyni zamanda polemika
predmetinə çevrilmişdir. Və əlbəttə ki, bunun da
özünəməxsus səbəbləri var. Birinci əsas səbəb

cəmiyyət minillik ənənəsini-klassik mütaliəni
unutmaq istəmir, ikinci səbəb isə oxucular
yenilikləri dərhal qəbul etmək istəmir. Bu prob-
lemi aradan qaldırmaq da məhz kitabxanaların
üzərinə düşür. Bu mənada kitabxanalarda balans
əsaslı şəkildə qorunmalıdır. Eyni zamanda,
hazırkı vəziyyətdə kitabxanaların üzərinə düşən
ən əsas vəzifələrdən biri də müasir oxucunun
tələblərinə tam şəkildə, hərtərəfli cavab
verməkdir. Bu məqsədlə, ənənə qorunmaqla ya-
naşı, yeni standartlar da işlənib hazırlanmalı,
fəaliyyət qloballaşan, müasirləşən informasiya

cəmiyyətinin şərtlərinə uyğunlaşdırılmalıdır.
Və beləliklə, oxucuların ənənəvi kitablarla ya-
naşı, e-kitablara olan ehtiyacı tam şəkildə
ödənilməlidir.  

E-kitabların günümüzün reallığına
çevrildiyini nəzərə alaraq, bu texnologiya haq-
qında qısa da olsa məlumat vermək zərurəti mey-
dana çıxır. İlk öncə qeyd edək ki, e-kitab
inkişaf etməkdə olduğu üçün hələ ki standart bir
fayl tipi yoxdur. PDF (Portable Document For-
mat) formatında olan e-kitablar əsasən istifadə
rahatlığı ilə məşhurdur. Və statistik göstəricilərdə
də bu format önə çıxmaqdadır. Eyni zamanda,
EPUB formatından istifadə də 2011-ci ildən
etibarən sürətlənməyə başlamışdır. Bunun da əsas
səbəbi kimi bu formatın açıq qaynaqlı olma
xüsusiyyəti göstərilir. 

Bəs elektron kitabların üstünlükləri
nədən ibarətdir? 

► İlk öncə onu qeyd edək ki, e-kitab
ənənəvi kitaba alternativdir.  

► Elektron kitab oxumaq üçün heç də
həmişə kitabxanaya getməyə ehtiyac duyulmur. 

► E-kitabxanalar 7 gün 24 saat bizim
xidmətimizdədir. 

► E-kitabları göndərib, qəbul etmək bir
an məsələsidir.

► Sizdən əvvəlki oxucu bilərəkdən və
yaxud bilməyərəkdən kitabı korlamamışdır. 

► E-kitabları oxumağın xüsusi məkanı
yoxdur.

► Ənənəvi kitab çapında istifadə olunan
kağız məhsulu məlum olduğu kimi odundan əldə
olunur. Bu da təbii olaraq meşələrin məhv
olunması ilə nəticələnir.

► Geniş auditoriyalarda tələbə kontin-
gentinin diqqətinə məhdud saylı kitablardan eh-
tiyacı olan məlumatların proyektorlarla geniş ek-
ranlarda nümayiş etdirilən e-kitablar vasitəsilə
çatdırılması daha məqsədəuyğun hesab olunur.

► E-kitabxanalardan məqsədəuyğun
olaraq elektron qeydlərin aparılması daha rahat
başa gəlir. 

► Cibimizdəki ən kiçik elektron cihaz
vasitəsilə belə arzuolunan kitab daha əlçatandır.

► E-kitablarda hərflərin ölçüsü istəyə
bağlı olaraq kiçildilə və ya böyüdülə bilər.

► Ənənəvi kitabdan fərqli olaraq, e-
kitabdan istədiyimiz səhifəni dostumuza göndərə
bilərik.

► E-kitabları oxumaq üçün kitabxanalara
üzv olmaq mütləq deyildir.

► Şəxsi kitabxana ifadəsinin müasir
formasında “məkanı zəbt emək” anlayışı yoxdur.

► Şəxsi e-kitabxana evimizdə deyil,
“elektron cihazlarımızdadır”, sadə dildə desək,
“cibimizdədir”.

► E-kitabın ədəbiyyat siyahısındakı
kitabları əldə etmək an məsələsidir. 

► Kitabın elektron formatını biz seçirik. 
► Qısa zamanda e-kitabxanaları gəzə və

e-kataloqları ilə tanış ola bilərik.
► Oxucunun e-kitab üzərində qeyd

aparmaq imkanı var.
► Xüsusi proqramlar vasitəsilə e-kitab-

ları yazı-sənəd formatına dəyişmək mümkün-
dür. Bu da bizə həmin kitabda istədiyimiz
redaktəni aparmaq imkanı verir. 

► Müəllifi olduğumuz yeni kitabın qısa
zamanda uzaq məsafədəki oxuculara tanıdılması,
çatdırılması yalnız elektron formada daha tez
başa gələ bilər.

► Nadir nüsxəli kitabı yalnız elektron for-
mada kitabxanadan kənar oxumaq imkanı var.

► Kitab müəllifi ilə onlayn tanışlıq canlı
görüşdən daha tez başa gəlir.   

► E-kitab müzakirələri daha çox audi-
toriya üçün münasibdir. 

► E-kitabları saxlamaq üçün böyük bi-
nalara ehtiyac duyulmur.

► E-kitablar bizi bahalı kitab almaq
problemindən xilas edir. 

► Məşğul oxucular elektron kitabları özü
oxumur, bu zaman kitablar özü danışır, yəni “au-
dio kitablar” insanların köməyinə çatır. 

E-kitabların sadaladığımız müsbət
xüsusiyyətləri olduğu kimi, əlbəttə, çatışmaz-
lıqları da mövcuddur. Və yaxud ənənəvi kitab-
ların üstünlükləri hansılardır?

► Bu məsələdə ən əsas faktor bundan
ibarətdir ki, elektron cihaz vasitəsilə oxunan ki-
tabların ömrü elektrikin kəsiləcəyi vaxtadəkdir. 

► Tədqiqatçıların araşdırmalarına əsasən,
toxunaraq oxunulan kitablar daha yaxşı dərk
olunur. 

► Kitabxanada kitab oxumaq ənənəsi,
heç də “köhnənin qalığı” deyil və əksinə müa-
sirliyin göstəricisidir.

► Kitabxanaya gəlib kitab oxumaq, e-
kitab mütaliəsindən fərqli olaraq sosial ünsiyyət
üçün vacib amildir. 

► Kitabxanada kitab oxumaq, evdə e-ki-
tab oxumaq zamanı yaranan yalnız özünü
düşünmək eqosundan fərqli olaraq, cəmiyyətə
də bu imkanı tanıdaraq, yəni sakitliyə riayət
edərək hər kəsin kitab oxumaq xoşbəxtliyindən
yararlanmağa imkan verir.

► Spesifik kitab iyini heç bir zaman e-
kitabdan hiss etmək mümkün deyil. 

► Elektron cihazın korlanması bizi e-ki-
tab oxumaqdan məhrum edə bilər. 

► Uzunmüddətli e-kitab oxumaq sağ-
lamlıq üçün xüsusilə təhlükəlidir.

► E-kitablar oxucunu şüalandırır. 
► Əksər müəlliflər kitablarının elektron

formada yayılmasında maraqlı deyillər. 
► Miras kimi saxlanılan kitablar elektron

formada deyil. 
► E-kitablarda plagiatçılıq hallarına,

müəllif hüquqlarının pozulmasına daha tez-tez
rast gəlinir.

► Kitablar evimizin, ofisimizin yaraşı-
ğıdır. Onların mövcudluğu samballılıq göstəricisi,
səviyyə nişanəsidir.

► Ənənəvi kitab oxunması “beyin gim-
nastikasıdır”.

► Müəllifin yaradıcılıq gecələrində,
kitab təqdimatlarında e-kitab deyil, ənənəvi ki-
tab imzalanır. 

► Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
e-kitablar haqda söhbət belə gedə bilməz, belə
ki, burada təhsil alan şagirdlər dərsliklərlə
pulsuz təmin olunur.

► Ənənəvi kitabın e-kitab kimi “açıl-
mama” imkanı yoxdur.

► Bəzi hallarda e-kitab aldadıcı olur,
“mütaliənin şirin yerində” sayt tərəfindən oxu-
ma limiti qoyulur. Yəni oxucunun e-kitabı bir-
iki səhifə məlumat xarakterinə uyğun olaraq
oxuma icazəsi var. 

► E-kitabla “irəli düşmək” yerinə,
“ziyana düşə” bilərik. Belə ki, viruslar nəinki ki-
tabı oxumağımıza imkan verə, hətta ən pis hal-
da elektron cihazı sıradan çıxara bilər. 

► Heç də bütün e-kitablar pulsuz deyildir.
► E-kitab axtarışımız uzun sürə bilər, bəzi

hallarda arzuolunmaz nəticələrlə də rastlaşa
bilərik. Belə ki, oxumaq istədiyimiz kitaba uy-
ğun olan söz və yaxud söz birləşməsinin axta-
rışı qeyri-etik məzmunla nəticələnə bilər. 

► Heç də bütün mətbu nəşrlərin elektron
forması mövcud deyildir. 

Müasir elm-texnikanın inkişafının ən
yüksək mərhələsində belə bəşərin ən böyük
nailiyyəti elə məhz kitabın özüdür. İnsan bir kitab
sayəsində təsirlənir, xəyallara dalır, keçmişə gedir,
gələcəyi arzulayır, ümid edir, kövrəlir və sonda
mənən ucalır! Kitabların qorunub saxlandığı ki-
tabxanalar isə canlı ünsiyyətin məkanı, beynin
və ruhun dincəldiyi  müqəddəs ocaqdır. 

Sonda isə bir reallığı da etiraf etmək la-
zımdır. Bütün müsbət xüsusiyyətlərinə bax-
mayaraq, elektron kitab heç bir zaman bizə “kitab
hədiyyə etmək” ənənəsi və içərisində hər han-
sı doğma xatirəmizi qoruyub-saxlaya bilmək
nostalgiyasını yaşada bilməyəcəkdir!  

Çinarə İsmayılova
Elmi Kitabxanasının baş kitabxanaçısı

T
orpaqlarımız minilliklər boyu yadelli
işğalçıların hücümuna məruz qalıb. Xal-
qımız milli birlik, həmrəylik, böyük

əzm göstə rə rək onların qarşısını almışdır. Zəngin
təbiətimiz, yeraltı, yerüstü sərvət lə ri miz daim
düşmənlərin marağında olmuşdur. Lakin xal-
qımız bu mübarizə lər dən həmişə üzü ağ çıx-
mışdır. Tarix boyu  Koroğlu, Babək  kimi igid
ərən lə rimiz, qüdrətli oğullarımız bu cür
çətinliklərə sinə gərmiş, yağı düşməni yurdu-
muzdan qovmuşlar. Dilimizə, dinimizə olan
təzyiqlər, xalqımızın soy-kökünü yer üzündən
silmək istəyənər buna nail ola bilməmişlər. 

Qədim tarixə malik Azərbaycan xalqı
birgəlik göstərərək həmişə çətin sınaqlardan
mərdliklə çıxmışdır. Həmrəylik bizim canımızda
qanımız da dır. Tək müharibələrdə, döyüşlərdə de-
yil, milli və dini ruhda da həmişə həmrəy
olmuşuq. Matəmlərdə və bayramlarda da həm -
rəy liyimizi nümayış etdirmişik. Bayramlarda:
Novruz, Qurban, Ramazan bayramlarında xal-

qımız bir-birinə əl tutmuş, yardım etmişdir. 
Xaricdə yaşayan azərbay canlılar tək ürək

olmuş, Azərbaycan dövlətinin mənafeyini üstün
tutmuşlar. Azərbaycan dövləti də uzaqda olan
vətəndaşları ilə daim maraqlanmış onların
xaricdə qarşılaşdıqları çətinlikləri dəf etmişdir.
Onların uğuru Azər baycanın uğurudur.

1918-1920-ci illərdə Azərbay can Xalq
Cümhu riyyətinin qurulması savadlı siyasətçiləri -
mizin uğurudur. Cümhüriyyətimiz uzun ömür-
lü olmasa da,azərbaycan xalqına müstəqilliyi
daddırdı.  

Birgəliyimiz milli mətbuatın əsasını
qoyan Həsən bəy Zərdabidən tutmuş bir çox zi-
yalıllarımızın xalqımızın savadlanması, dil və
din uğrun da apardıqları mübarizədə də özünü
göstərmişdir. Ziyalılarımızın birliyi də, məhz
maarif sahəsində irəliləyişə aparmışdır. Gənc
nəslin savadlanması, ümümən xalqın  cəha lət  dən
çıxması milli birlik nümunəsidir.

1988-ci ildən mənfur ermə nilərin

törətdikləri fəlakətlər, ölkə mizdə baş verən
hadisələrdən qurtulmaq üçün xalqımız Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin ətrafında birləşməsi,
1991-ci il müstəqilliyimizin təməli üçün
həmrəylik göstərişi idi. Xalqımızın müstəqil,

azad, suveren, təhlükəsiz şəraitdə yaşaması
üçün insanlarımız rəhbər ilə birlik olmuşlar. II
Qarabağ müharibəsində də Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin ətrafında yumruq
kimi birləşərək 44 gün ərzində   qələbəyə nail
olmuşuq. Artıq 30 illik işğalçılığa  son
qoyulmuşdur.  Hər hansı bir sahədə işləyən şəxs
vətənin azad olması naminə çalışmış, “Ya Qa-

rabağ, ya ölüm “ demişdir. Xalqımız bir amal
uğrunda təkvücüd olmuş, ordumuzla birgə ol-
muşdur. Bu müharibədə qardaş türk xalqı da öz
həmrəyliyini nümayiş etdirmişdir. Türk mətbuatı,
Azərbaycan mətbuatı və televiziysı ilə birlikdə
bütün gerçəklikləri önə çıxarmış, müharibə
dövründə  Azərbaycan xalqının haqlı olaraq tor-
paqlarını qoruduğunu dünyaya bildirmişdir.
Müstəqilliyimiz uğrunda həlak olmuş şə hid -
 lərimizə allah rəhmət eləsin. Biz onların qarşısında
daim baş əyi rik. Onların qanları hesabına tor-
paqlarımız geri alındı.

Sovet hakimiyyətinin son illərində ikiyə
parçalanmış Azərbaycan xalqının harayı, tikanlı
məftilləri sökməsi, qardaş–bacının qovuşması,
dünya miqyasında birliyə cəhd idi. Məhz bu
günü Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 31
dekabr-Azərbay canlıların həmrəylik günü kimi
elan etməsi xalqımız üçün toy-bayram oldu. Qoy
düşmən bilsin ki, azərbay can lıları məhv edə
bilməyəcək ,çünki bizim gücümüz –həmrəy -
liyimiz birliyimizdir.

sacidə hüseynova
Jurnalistika ixtisası
üzrə I kurs tələbəsi
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