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Nizami Qulu oğlu Cəfərov 1959-cu 
il sentyabrın 21-də Qazax (indiki 
Ağstafa) rayonunun Zəlimxan kən-
dində müəllim ailəsində doğulmuş-
dur. 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin fılologiya fakültə-
sinə qəbul olunmuşdur. İlk yaradı-
cılıq nümunələri-şeirləri, məqalələri 
orta məktəbin son siniflərində oxu-
duğu zaman «Azərbaycan pioneri» 
qəzetində, «Pioner» jurnalında dərc 
edilən N.Cəfərov tələbə olduğu il-
lərdə Azərbaycan dilinin, ədəbiyya-
tının müxtəlif məsələlərini dərindən 
öyrənməklə kifayətlənməmiş, tələ-
bə elmi konfranslarındakı çıxışları 
ilə mütəxəssislərin, müəllimlərinin 
diqqətini cəlb etmişdir.
V.Hacıyevin «Azərbaycan gənclə-
ri» qəzetinin 10 noyabr 1981-ci il 
tarixli nomrəsində dərc olunmuş 
«Tədqiqatçı tələbə» məqaləsi aşa-
ğıdakı sözlərlə bitirdi: «İnanırıq 
ki, S.M.Kirov adına ADU-nun fılo-
logiya fakültəsinin V kurs tələbəsi 
Nizami Cəfərovun elm yolunda 
atdığı ilk uğurlu addımlar ona 
gələcək tədqiqatlarında böyük 
kömək göstərəcəkdir».
N.Cəfərov 1982-ci ildə fılologiya 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə 
bitirərək Azərbaycan dilçiliyi ixti-
sası üzrə aspiranturaya qəbul olu-
nur. Azərbaycan dili tarixi sahə-
sində görkəmli mütəxəssis olan 
professor Tofıq Hacıyevin rəh-
bərliyi ilə elmi-tədqiqat işi aparan 
gənc tədqiqatçı 1985-ci ildə, vax-
tından əvvəl, «Azərbaycan dilində 

sadə cümlənin struktur-semantik 
inkişafı» mövzusunda dissertasi-
ya işini müdafiə edərək fılologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
alır. Lakin iş elə gətirir ki, Univer-
sitetdə qalıb işləmək üçün müva-
fiq ştat tapılmır... Və elmi rəhbəri 
professor Tofiq Hacıyev öz nüfu-
zundan istifadə edərək yetirməsi-
nin Azərbaycan EA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunda müvəqqəti 
kiçik elmi işçi ştatı ilə təmin edil-
məsinə nail olur. İnstitutun elmi-i-
ctimai həyatında fəal iştirak edən 
N.Cəfərov tezliklə gənc alimlər 
şurasının sədri seçilir, elmi araş-
dırmalarını davam etdirməklə 
yanaşı, milli müstəqillik uğrunda 
ideya mübarizəsi aparan gənc in-
tellektualların sırasına qoşulur.
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının 
(Yazıçılar Birliyinin) orqanı olan 
«Ədəbiyyat və incəsənət» qəzeti-
nin baş redaktoru, şair Nəriman 
Həsənzadə 1987-ci ildə N.Cəfəro-
vu qezetdə işləməyə dəvət edir. 
Azərbaycanda milli müstəqillik 
hərəkatının canlandığı, erməni tə-
cavüzünün başladığı ilk illərdə qə-
zetin tənqid və ədəbiyyatşünaslıq 
şöbəsinə başçılıq edən N.Cəfərov 
türkçülük, azərbaycançılıq ideya-
larının təbliğinə, Azərbaycan ədə-
biyyatında milli mövzuların daha 
intensiv işlənməsinə çalışmış, 
həmin illərdə yazıb çap etdirdiyi 
«Azərbaycan İntibahı», «Böyük 
mədəniyyətin övladı, yaxud varis-
liyin poetikası», «Tarixi özünüdər-

kin məntiqi və müasir özünütəs-
diqin emosiyası», «Azərbaycan 
mədəniyyəti», «Müasir ədəbi pro-
ses, yaxud fövqəladə vəziyyətdə 
düşüncələr» və s. məqalələri, «Fü-
zulidən Vaqifə qədər» kitabları ilə 
ədəbi, elmi, ictimai mühitdə bö-
yük maraq doğurmuşdur.
N.Cəfərov 1991-ci ildə «XVIII əsr 
Azərbaycan ədəbi dili» mövzu-
sunda dissertasiya işini müdafıə 
edərək fılologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi alır, elmi rəhbəri 
Tofıq Hacıyevin yardımı ilə doğma 
Universitetə qayıdır və Türkologiya 
kafedrasında müəllim kimi fəaliy-
yətə başlayır. 1993-cü ildə isə həmin 
kafedranın professoru seçilir. 1992-
1993-cü illərdə Azərbaycan Res-
publikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Me-
todik Şurası «Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı» bölməsinin üzvü kimi 
orta ümumtəhsil məktəbləri üçün 
Azərbaycan dili proqramlarının, 
dərsliklərin hazırlanmasında fəal iş-
tirak edir. 1993-cü ildə Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinə üzv seçilir.
Ötən əsrin 90-cı illərinin ortala-
rından Nizami Cəfərovun yaradı-
cılığının birinci, əgər belə demək 
mümkünsə, formalaşma mərhələ-
si bitib, ikinci - təkamül mərhələsi 
başlayır ki, davam etməkdə olan 
həmin mərhələnin əsas cəhəti ya-
radıcılığın çoxistiqamətliliyinin, 
genişplanlılığının daha da güc-
lənməsi, diferensiasiyasının dərin-
ləşməsi, bununla belə, tədqiqatçı-
nın ideya-metodoloji mövqeyinin 

keyfıyyətcə sabitləşməsidir.
Akademik Nizami Cəfərov ilk 
növbədə, Azərbaycan (indiki 
BDU) Dövlət Universitetinin yetir-
məsidir. Azərbaycanın bu boyük 
elm, təhsil mərkəzi onun dünya-
görüşünün formalaşmasında, dü-
şüncəsinin sistemləşməsində həl-
ledici rol oynamışdır. Və təsadüfı 
deyil ki, BDU fılologiya fakültəsi-
nin kollektivi doğma Universitetə 
qayıtdıqdan sonra N.Cəfərova 
böyük etimad göstərərək 1994-cü 
ilin əvvəllərində onu fakültəyə 
dekan seçmişdir. Elə həmin il 
«Bakı Dövlət Universitetinin xə-
bərləri»nin humanitar elmlər se-
riyasının redaktor müavini təyin 
edilmişdir. 1995-96-cı illərdə AAK 
Filologiya elmləri üzrə ekspert 
şurasının, 1997-ci ildə isə Dilçilik 
üzrə ixtisaslaşmış Doktorluq Mü-
dafıəsi Şurasının üzvü olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi 1997-ci ildə N.Cəfəro-
vun Azərbaycan fılologiya sahə-
sindəki böyük fəaliyyətini nəzərə 
alaraq onu nazirliyin Elmi-Meto-

dik Şurasının «Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı» bölməsinə sədr təyin 
etmişdir. 1998-ci ildə isə AAK Dil-
çilik üzrə ixtisaslaşmış Doktorluq 
Müdafıəsi Şurasının sədri təyin 
olunur. Və 2003-cü ildən - AAK 
fılologiya elmləri üzrə Ekspert Şu-
rasının sədri təyin olunana qədər 
həmin vəzifəni uğurla yerinə yeti-
rir. 1999-cü ildə yenidən BDU fılo-
logiya fakültəsinin dekanı seçilən 
N.Cəfərov həmin il eyni zamanda 
həmin fakültədə «Dədə Qorqud» 
elmi-tədqiqat laboratoriyasını ya-
radaraq ona rəhbərlik edir.
Zəngin elmi-tədris ənənələri olan 
böyük bir fakültəyə rəhbərlik 
etdiyi illərdə (1994- 2001) pro-
fessor Nizami Cəfərov professi-
onallığı, yüksək demokratizmi 
ilə həm fakültədə, həm universi-
tetdə, həm də ümumən respub-
likanın elmi-pedaqoji mühitin-
də böyük nüfuz qazanır. Alimin 
«Azərbaycan türkcəsinin milliləş-
məsi tarixi» (1995), «Koroğlu»nun 
poetikası» (1997), «Türk dünyası: 
xaos və kosmos» (1998), «Eposdan 
kitaba» (1999), «Genezisdən tipo-
logiyaya» (1999), «Azərbaycan mə-
dəniyyəti məsələləri» (2000) və s. ki-
tabları, Azərbaycan, Türkiyə, İran və 
s. ölkələrdə onlarla elmi, elmi-pub-
lisistik məqalələri nəşr olunur. Və 
xidmətləri nəzərə alınaraq 2000-ci 
ildə Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin sərəncamı ilə Əməkdar elm 
xadimi fəxri adına layiq görülür.
Professor Nizami Cəfəıov 2001-
ci ildə BDU-nun Ümumi dilçilik 
kafedrasını yenidən təşkil edərək 
onun müdiri seçilir. Onun rəhbər-
liyi ilə kafedranın fəaliyyət proqra-
mı hazırlanır, iş planları qaydaya 
salınır. Professor N.Cəfərov tez bir 
zamanda «Ümumi dilçilik» kursu-
nun proqramını tərtib edərək nəşr 

etdirir (2003), müasir dünya dilçi-
liyinin banisi F.de Sössürün məş-
hur «Ümumi dilçilik kursu»nu rus 
dilindən Azərbaycan dilinə çevi-
rib çap etdirir (2003).
Yüksək ixtisaslı dilçi, ümumən fılo-
loq kadrlann hazırlanmasına xüsusi 
fıkir verən N.Cəfərovun ona qədər 
yetirməsi namizədlik dissertasiya-
larını uğurla müdafıə etmiş, ondan 
artıq dissertantı isə tədqiqatlarını 
davam etdirməkdədirlər.
Professor Nizami Cəfərov 2001-ci 
ildə Azərbaycan AMEA-nın müx-
bir üzvü seçildikdən sonra ictimai 
və humanitar elmlər bölməsinin 
büro üzvü Azərbaycan AMEA 
«Xəbərlər»i ictimai və humanitar 
elmlər seriyasının dilçilik üzrə re-
daktoru, Nizami adına Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixi muzeyi Elmi 
Şurasının üzvü seçilmişdir. Onun 
«Azərbaycanşünaslığa giriş» mo-
noqrafıyasının (2002) Azərbaycan 
AMEA-da geniş təqdimat-müza-
kirəsi keçirilmiş, uzun illərin ardı-
cıl araşdırmalannın məhsulu olan 
bu əsər milli akademik düşüncənin 
böyük marağına səbəb olmuşdur.
Professor Nizami Cəfərov Azər-
baycan Prezidentinin 4 iyul 2001-ci 
il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan-
da Atatürk Mərkəzinin müdiri tə-
yin olunmuşdur. Onun gərgin fəa-
liyyəti nəticəsində Atatürk Mərkəzi 
bir neçə il ərzində respublikanın 
«beyin mərkəzlərindən biri»nə 
çevrilmişdir. 2017-ci ildə AMEA-
nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
Bu günlərdə 60 yaşını qeyd edən 
alimə möhkəm can sağlığı, işlərində 
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

Bəybala Ələsgərov, 
Beynəlxalq Nobel İnformasiya 

Mərkəzinin vitse-prezidenti, 
tarix üzrə elmlər doktoru

Azərbaycan Respublikasının  Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə 2003-cü ildən həyata keçirilən sosi-
al-iqtisadi inkişaf proqramları həyatı-
mızın  bütün sahələrində real təcəssü-
münü  tapmışdır.
Son 16 ildə qazanılan uğurların miq-
yası  çox böyükdür. Həm də bu illər 
ərzində bütün sahələrdə yüksək  dina-
mika qorunub saxlanılmışdır. Bu mə-
nada 2019-cu ili də  uğurlu il saymaq 
olar. Belə ki, cari ilin  altı ayı ərzində 
kənd təsərrüfatında 13 faiz, bitkiçilik 
məhsullarının istehsalında 25 faiz ar-
tım əldə olunub, Cənab prezidentin 
təbirincə desək, qoyulan investisiya-
lar, aparılan islahatlar, verilən subsi-
diyalar, texniki-innovatik yeniliklərin 
tətbiqi öz  nəticəsini verib. İqtisadi 
artım və  inkişaf dinamikası Qax ra-
yonundan da  yan keçməyib. Belə ki, 
2019-cu  ilin ötən  dövrü ərzində  bit-
kiçilik və  heyvandarlıq məhsulları-
nın istehsalında yüksək dinamikanın 
təmin olunması məqsədilə qarşıya 
qoyulan vəzifələrin icrası istiqamə-
tində tədbirlər davam etdirilmiş, ötən 
müddət ərzində 4684 hektar sahədə 
yazlıq bitkilərin,  o cümlədən 999 hek-
tar sahədə yonca, 392 hektar sahədə 
tərəvəz, 290 hektar sahədə vələmir, 
191 hektar sahədə bostan, 321  hektar 
sahədə kartof, 1720 hektar  sahədə di-
namik qarğıdalı əkini aparılmışdır. 
Rayonun ərazisində ümumilikdə 165,6 
hektar sahədə yeni fındıq bağları sa-
lınıb. Qax rayonu üçün ənənəvi  əkin 
növü sayılan tütünçülük və   baramaçı-
lığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilib, 
hər iki sahənin dirçəldilməsi üçün  da-
vamlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir. 
Cari təsərrüfat ilində tütünçülüklə 
məşğul olan təsərrüfat subyektləri 
tərəfindən 455,6 hektar sahədə ətirli 
“Virciniya”, 19 hektar sahədə “Berley” 
və  17 hektar sahədə digər tünün  növ-
ləri olmaqla cəmi 181,6 hektar  bütün 
tikinti aparılır. İndiyədək  1000 tondan 
artıq yaşıl tütün yarpağı  tədarük olu-
naraq rayonun istehsal və emal müəs-
sisələrinə göndərilib. Tütün tədarükü 
davam edir. Aqrar sahə üzrə müəyyən  

olunan  strateji yol xəritəsində  bara-
maçılığın inkişafı da üstün mövqeyə 
çıxarılıb. Bu il Qax  rayonunda ötən 
ildəkinə nisbətən 4,5 ton çox  olmaqla 
29,8 ton yüksək keyfiyyətli  barama is-
tehsal olunub.
Cari ildən etibarən rayonda damazlıq 
barama istehsalına  başlanılıb ki,  nəti-
cə etibarilə 2,5 ton elit məhsul tədarük 
edilib.  Kümçülərə damazlıq barama 
istehsalına görə 107,4 min manat vəsa-
itin ödənilməsi, istehsal təyinatlı bara-
manın hər  kiloqramına görə 5 manat 
olmaqla  134,3 min manat  subsidiya-
nın  verilməsi təmin olunub ki, bu da  
fermerlərdə əlavə stimul yaradıb.
Məlumat üçün deyək ki, cari ildə res-
publika üzrə 1,2 milyon hektarda taxıl 
əkilib. Qax rayonunda da taxılçılığa 
diqqət xeyli artırılıb. Belə ki, bu il ra-
yonda  payızlıq əkin sahələrinin 4991 
hektarında  dəmirçilər və ambrioziya-
ya qarşı  kimyəvi mübarizə tədbirləri 
aparılıb, 758 hektar qarğıdalı sahəsin-
də gövdə kəpənəyinə qarşı mübarizə 
tədbirləri görülüb. Nəticədə 2019-cu 
ilin məhsulu üçün  əkilmiş 13 min 815 
hektar payızlıq taxıl,  o cümlədən 10 
min 934 hektar buğda,  2881 hektar 
arpa sahələrində biçin  uğurla başa 
çatdırılıb, 33 min 622 ton  buğda, 7521 
ton arpa məhsulu olmaqla cəmi 41 
min 143 ton payızlıq dən istehsal olu-
nub. Payızlıq  dənin orta məhsuldarlı-
ğı 29,8 sentner təşkil edib. Bir məsələ-
ni xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır 
ki, yazlıq və payızlıq  əkinə görə 2830 
nəfər sahibkarlıq subyektinə 1 milyon 
207 min manat yardım verilib.
Rayonda heyvandarlıq məhsulları is-
tehsalının intensiv inkişafının təmin 
edilməsinə zəmin yaradan və bu sahə-
nin uzunmüddətli inkişafına gətirib 
çıxaran mühüm amillərdən  biri  cins  
maldarlığın inkişafı və dirçəldilməsi 
ilə  bağlıdır. Qax rayonunda mal-qara-
nın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması is-
tiqamətində görülən işlər təqdirəlayiq-
dir. Belə ki,  cari ilin altı ayı ərzində ötən 
ilin eyni  dövrü ilə müqayisədə ət isteh-
lakı 2,9 ton   artaraq 13427,9 tona, süd is-
tehsalı  38,1 tondan  7265,6 tona, yumur-

ta istehsalı  26 min ədəddən 4 milyon 
158 min ədədə  çatdırılıb. Rəqəmlərə  
baxdıqda çox  ciddi artımın olduğu göz 
önünə gəlir. Müvafiq müddət ərzində 5 
özəl  inqibatorda 400 mindən artıq cücə 
çıxarılaraq əhaliyə satılıb.
Mövcud mal-qaranın saymazlığının 
qorunması, əhalinin keyfiyyətli heyvan-
darlıq məhsulları ilə təmin  olunması 
üçün epizoologiya tədbirləri vaxtında 
və uğurla icra olunub. Hazırda müali-
cə və profilaktika tədbirləri davam  et-
dirilir. Yuxarıda da deyildiyi kimi, Qax 
rayonu üçün ixracyönümlü kənd təsər-
rüfatı məhsulları sırasında  tütünçülük 
xüsusi yer tutur. Bu, hər şeydən əvvəl, 
onunla  faydalıdır ki,  tütünçülük gəlirli 
sahədir. Odur ki, tütün istehsalına ma-
raq  ildən-ilə artır. Fermerlərin bugünkü  
fəaliyyətinə və qazandıqları nəticələrə 
diqqət  yetirdikdə hər şey açıq-aydın gö-
rünür.   Rayonda 10-15 hektar sahədə tü-
tün əkini aparan və bol məhsul götürən 
fermerlərin sayı  az deyil, lakin bəzi çə-
tinliklər hələ də qalmaqdadır.  Tütünün 
becərilməsi və  qurudulması hələ tam 
yüksək texnoloji  vəziyyətə  gətirilmə-
yib. Bu da  sovet  sistemi dağıldıqdan 
sonra bir çox digər  strateji sahələrə, o 
cümlədən tütünçülüyə  diqqətin azal-
ması ilə izah olunmalıdır.
Fermerlər inanırlar ki, dövlətimizin 
diqqət və qayğısı nəticəsində qısa 
müddət ərzində bu problemlər ara-

dan qaldırılacaq. Sözsüz ki, rayonda 
findıqçılıq da prioritet sırada özünə 
yer alıb. Son illər bağlar genişləndi-
rilir, aqrotexniki qulluq tədbirlərinin 
keyfiyyəti yaxşılaşır ki, bütün bunlar 
da məhsul istehsalına müsbət təsir  
göstərməyə bilməz. 
Bundan başqa, taxılçılıqda, tərəvəzçi-
likdə, bostançılıqda yeni texnologiya-
ların tətbiqinə başlanılıb ki, bu da həm 
məhsuldarlığın yüksəldilməsinə, həm 
də  keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına öz 
təsirini göstərib.
Qax rayonunda, eləcə də respubli-
kamızın hər bir bölgəsində həyata 
keçilən sosial-iqtisadi tədbirlər nəti-
cədə Azərbaycan vətəndaşının sosial 
müdafiəsinə yönəldilib. Son bir ildə 
ölkəmizdə 2 milyon yeni iş yerinin 
yaradılması, yoxsulluğun azaldılması 
və iqtisadi inkişaf üzrə müvafiq döv-
lət  proqramlarının icrası nəticəsində 
yoxsulluq səviyyəsinin 49 faizdən 4,9 
faizə, işsizlik səviyyəsinin 5 faizə en-
dirilməsi bunun bariz təcəssümüdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev bu barədə 
danışarkən demişdir: “2019-cu ildən 
başlayan islahatların əsas hədəfi Azər-
baycanı müasir ölkəyə çevirməkdir, 
ölkədə mövcud olan nöqsanları aradan 
qaldırmaqdır, vətəndaşları narahat 
edən problemləri gündəlikdən çıxar-
maqdır,  insanların rifah halını yax-

şılaşdırmaqdır, daha güclü, qüdrətli  
dövlət qurmaqdır.  Biz bu istiqamətdə 
məqsədyönlü, hərtərəfli siyasət  apa-
rırıq, həm beynəlxalq mövqelərimizi 
möhkəmləndiririk, həm də  regional 
əməkdaşlıq  təşəbbüsləri ilə çıxış edi-
rik”. Göründüyü kimi, dövlətimizin 
başçısı Azərbaycan vətəndaşına daim 
diqqət və qayğı ilə yanaşır, onun rifa-
hının yüksəldilməsini, sosial problemi-
nin  həllini hər zaman əsas vəzifə kimi 
görür və  bu istiqamətdə məqsədyönlü, 
davamlı tədbirlər həyata keçirir. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, rayonların sosi-
al-iqtisadi  inkişafına dair üç mərhələ 
dövlət proqramlarının icrası nəticəsində 
15 min kilometr avtomobil yolu salınıb, 
31 yeni elektrik stansiyası  inşa olunub, 
4 böyük su anbarı tikilib, ölkə üzrə tə-
bii qaz təminatı 95 faizə qaldırılıb, 15 
“ASAN” xidmət mərkəzi,  minlərlə is-
tehsal və emal müəssisəsi, 44 olimpiya 
kompleksi, 17 aqropark fəaliyyətə baş-
layib, 3200-dən çox məktəb əsaslı təmir 
olunub və ya yenidən  tikilib, 640 tibb 
məntəqəsi inşa edilib və yenidən quru-
lub. Cari ilin əvəlindən ölkəmizdə həya-
ta keçirilən islahatlar nəticəsində əmək-
haqqı, pensiya, müavinət və təqaüdlərin 
istehlak  tələblərinə uyğun artırılması və 
identikləşdirilməsi, əhalinin gəlirlərinin 
bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılması, 
aztəminatlı insanların, xüsusi kateqori-
yadan olan əhali qrupunun, minimum 
əməkhaqqının artırılması üzrə konkret 
və ünvanlı tədbirlərin görülməsi hər bir 
vətəndaşın  sosial vəziyyətinə öz müs-
bət təsirini göstərib. Əhalinin kredit 
borclarının silinməsi və yeni qaydalarda 
ödənişlərin təmin edilməsi az qala ölkə  
əhalisinin 30 faizdən çoxunu əhatə edib, 
minlərlə insanın üzləşdiyi problemin 
çözülməsinə imkan yaradıb. Statistik 
rəqəmləri çəkməklə demək istədiyimiz 
budur ki,  həqiqi və yüksəliş dalğası res-
publikamızın  hər bir şəhərini, kəndini, 
qəsəbəsini, yaşayış məntəqəsini əhatə 
edib. Bu  həlqədə Qax  rayonunun yeri 
və rolu parlaq şəkildə görünür.

Zülfü İLYASOV,
bölgə müxbiri


