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 � Batabat: Oğuz övladlarının – Beyrəklərin, 
Banuçiçəklərin, Fərhadların, Şirinlərin, Koroğluların, 
Nigarların, Nəbilərin, Həcərlərin qılınc oynadıb, at minib, 
ov ovladıqları, qurşaq tutduqları yurd yerimiz. Ordubad 
elinin başı üstündən başlayıb Batabatdan Sədərəyə qədər 
halay vurub, qol-boyun olan Naxçıvan dağları sanki çiyin-
çiyinə vermiş bir əsgər kimi bu yurdun keşiyini çəkirlər. 

Bəlkə də onların əzəmətli 
duruşudu, qaya baxışıdı Dədə 
Qorqud övladlarının qanına, canına 
hopub. Bəlkə bu qüdrətin sayəsində 
çomaq zamanından raket dövrünə 
kimi yurdumuza hücum çəkən yağı 
düşmənlər həmişə diz çöküblər.  
 Naxçıvan dağlarının "ovuc"unda 
onlarca güllü-çiçəkli, buz bulaqlı, 
xalı çəmənli yurd yerlərindən olan 
Batabatdakı yaylaqların bir vaxtlar 
çal-çağırlı növrağını fitnə-fəsadlı 
ermənilərin işğalçılıq planları pozsa 
da, indi bu əsrarəngiz yurd yerinin 
qonaq-qarası kimi, obaları da çoxa-
lıb. Ulu öndərimizin yaratdığı Milli 
Ordunun əsgərləri səngərlərimizdə 
gecə-gündüz ayıq-sayıq ke-
şik çəkirlər. İqtisadi gücü artan 
dövlətimizin hərbi qüdrəti qarşısın-
da yenildiyini hiss edən erməni də 
Batabat aşırımının o üzündə bəlkə 
də yenə fürsət axtarır qan tökməyə. 
Amma atalarımız demişkən, 
"qurddan qorxan qoyun saxlamaz". 
Bu gün qurddan qorxmadan, elə 
qurdun qulağının dibində qoyun 
saxlayıb, yaylaqlara qalxan elimizin 
məhsul istehsalını artırmaq üçün 
bütün imkanlardan səmərəli istifadə 
etməsi muxtar respublikada kənd 
təsərrüfatının inkişafına əvəzsiz 
töhfələr verir. 

Şahbuz rayonunun Batabat 
yaylağında oba quran sədərəkli, 
kəngərli, şərurlu, culfalı, şahbuzlu 
heyvandarlar – çobanlar, naxır-
çılar, sahmançılar buz bulaqların 
başında çadırlar qurublar. Bu 
obalarda yayın ilk ayından – iyun-
dan məskən salanlar ta sentyabrın 
sonuna kimi gözmuncuğuna bənzər 
yurd yerlərinin gözəllikləri ilə 

nəfəs alacaq, təbiətin əsrarəngiz 
mənzərəsinin hər anının şahidi 
olacaqlar.

 El malını artıran, istehsal etdiyi 
məhsulun keyfiyyətini yüksəldən 
heyvandarlara hərtərəfli dövlət 
qayğısı göstərilir. Tez-tez binələrə 
yollanan maşın karvanları, həkim 
briqadaları onlara ticarət, iaşə  və 
tibbi xidmət göstərməklə kənd 
əməkçilərinin yaylaqlarda problem-
siz yaşamalarına təminat yaradırlar. 
Onların sağlamlığının qorunma-
sı diqqət mərkəzində saxlanılır. 
Naxçıvan Muxtar Respublika Ali 
Məclisinin sədri tərəfindən   bu 
istiqamətdə görülən tədbirlər öz 
bəhrəsini verir.

Dövlət qayğısı əhatəsində olan 
kənd əhalisi yaxşı işi ilə bu qayğıya 
cavab vermək istəyi ilə arandan 
yaylağa köçüb. Belə köç sayəsində 
Şahbuz rayonunun allı-güllü yay-
laqlarında yüzlərlə çadır qurulub. 
"Əyri qar"ın sıldırım yamacların-

dan sübhün gözü açılar-açılmaz 
boylanan Günəşin şüalarından, 
yolların kənarlarında insan oğluna 
gəl-gəl deyən güllərin, çiçəklərin 
qönçə dodağının təbəssümündən, 
bulaqların zümzüməsindən, göllərin 
qırçın ləpələrinin təranəsindən pay 
alır onlar. 

Bu günlərdə qonaq-qarası çox 

olan Batabata üz tutanlar təbii 
göllərin kənarlarındakı dağların 
döşünə muncuq kimi düzülən və 
kənardan boyunbağını xatırladan 
qoyun-quzuya tamaşa edirlər. 
O dağların bircə aşırımından 
o tərəfdə bu yerlərin həsrətilə 
qıvrılan ermənilərin varlığı belə, 
əvvəllərdən fərqli olaraq, indi heç 

kəsi qorxutmur. Bir vaxtlar bu 
yaylaqların, obaların gözəlliyinə 
qənim kəsilən qurd xislətli qarı 
düşmənə – erməniyə Batabatın 
indiki çal-çağırlı günləri də, yəqin 
ki, göz dağıdır.

 Bir vaxtlar – dünyanın düz 
vədəsində, yəni, ermənilərin 
qınlarından çıxmayan vaxtlarında 
güzarlarını bu yerlərdən salarmışlar. 
Bu barədə ömrünü obada, orman-
da keçirən biçənəkli çoban Nüsrət 
Mədətovla və naxırçı Cəlil Orucov-
la söhbətimiz zamanı ötən illərin 

xatirələri çözələndi. Həmsöhbət 
olduğum dünyagörmüşlər oba 
günləri haqqında ürəkdolusu da-
nışdılar. Qeyd etdilər ki, illər öncə 
obaların sakinləri üçün yaylaqlarda 
şənliklər keçirilərdi. Tarixin daş 
yaddaşı əbədiləşən Batabatdakı 
"Nəbi səngəri"ndə, "Fərhad evi"ndə 
əks-səda verib dağlara yayılan cəngi 

sədasından sonra nağara, qara zurna 
və sazın səsindən dağlar--dərələr elə 
bil azmanlaşar, çiçəklər bir az da 
gözəlləşər, təbiət sanki cilvələnərdi.

Mədəniyyət işçiləri maraqlı kon-
sert proqramı ilə çıxış etməmişdən 
bir gün əvvəl obaya səs yayılar-
mış. Ehey...! Xançoban, Bəyçoban 
haradasınız? Obalara, oymaqlara 
xəbər verin. Görüşümüzə gələn 
olacaq. Qaraca çobanın səsi ətrafa 
yayılarmış. "Duman gəl,get bu 
dağlardan" adlı el şənliyi, beləcə, 
çal-çağırla başlayar, çobanlar rəqs 

edər, sağıcılar, sahmançılarla bir 
yerdə unudulmaz şirin xatirələrlə 
dolu gün keçirərmişlər. Elə həmin 
illərdə keçirilən belə şənliklərdə 
"Alçalı" bulaqda, "Ərikli"nin dolay-
larında, "Turşsu"da, "Qara yoxuş"da 
– qədim türk yaylaqlarında öz mal-
qarasını otaran erməni çobanları da 
bizimkilərə qoşularmış. 

Biz onları dost, qonşu bilərdik –
deyən Nüsrət baba 80 illik ömür yo-
lunun yol yoldaşı olan insanlardan 
danışaraq təəssüf hissi keçirdiyini 
bildirdi. – Erməniləri süfrəmizin 
başında oturdardıq. Nə bilərdik ki, 
onlar bizim insanpərvərliyimizdən, 
sadəliyimizdən istifadə edib isti 
aşımıza su qatacaqlar. Ancaq atalar 
demişkən, "qonşuya quyu qazanın 
özü düşər". Onlar da əməllərinin 
cəzalarını bugünkü yoxsulluq-
la, səfalətlə, aclıqla çəkirlər. Biz 
yenə də yurdumuzun sahibi və 
sakinləriyik. Çünki ulu öndər 
Heydər Əliyev kimi böyüyümüz elə 
bir dövlət qurub ki, onu hər istəyən 
sarsıda bilməz. Bu yolu davam 
etdirən Prezidentimiz cənab İlham 
Əliyev də düşmənə söz savaşında 
qalib gəlməklə Vətənimizin gücünü, 
qüvvətini artırır. 

Naxçıvanda da bu yolla gedən 
insanlar bir qarış yurd yerinə belə 
murdar erməni ayağını dəyməyə 
qoymadılar. Sərhəd kəndlərimiz in-
kişaf etdi, sərhədlərimiz göz bəbəyi 
kimi qorundu. Naxçıvanda görülən 
işlər ta bizim yaylaqlara qədər gəlib 
çıxıb. Yolumuz, suyumuz, işığımız, 
qazımız, rahatlığımız, dolanışığımız 
var. Bu, bizi sevindirir. Ona görə biz 
də arın-arxayın elin var dövlətini 
bu yaylaqlara gətirir və bir neçə ay 
ərzində ürəyin istəyən qədər yağ, 
süd, pendir, qaymaq, ət istehsal edi-
rik. Mal-qaramız da ki, həm sağlam, 
həm də gümrah olur...

Ağsaqqalla söhbətim zamanı 
elə bildim qulağıma qara zurnada 
çalınan çoban bayatısının sədaları 
gəldi. Xatırladım ki, ötən illərdə 

bura gəldiyim zaman obaların biri-
nin qənşərində çəlimsiz bir oğlanla 
rastlaşmışdım. Oğlan əlindəki rəngli 
qələmlərlə bir əlçim kağıza nəsə 
çəkirdi. Baxdım, kiçik kağız parça-
sından qartal baxışlı, dağ vüqarlı və 
əlində avtomat silah olan bir gəncin 
şəklini çəkir. Əli silahlı bu oğlan 
sanki gözlərini dağların gədiklərinə 
zilləmişdi. Qeyri-ixtiyari mən də 
çevrilib o dağlara sarı baxdım. Elə 
bu vaxt şəkli çəkən çəlimsiz oğlan 
dedi ki, qorxmayın, o gədiklərdə 
şəkildə  gördüyünüz kimi, əli silahlı 
əsgərlər indi bizi qoruyur, sinələrini 
Vətən torpağına sipər edirlər. 

Nədən bunu xatırladım, 
bilmirəm. Amma inandığım o idi ki, 
indi Şahbuz rayonundakı yaylaq-
larda bu qədər obaların olması, 
el varının o dağlara qaldırılması 
torpaqlarımızın qorunmasından, 
yağı düşmənin öz qınından çıxa 
bilməməsindən xəbər verir. 

Çox da uzaq olmayan tarixi-
mizin 90-cı illərində – ulu öndər 
Heydər Əliyevin yurdumuza 
gəlişinə kimi qısa zaman da olsa, 
güllə səslərindən diksinən yaylaq-
larımızın gözəlliklərinə "kənardan" 
baxmağa məcbur idik. Hələ burnu 
ovulmayan erməninin əl-ayaq açdığı 
o illərdə Naxçıvan da  qurbanlar 
verdi, şəhidlərimiz oldu. Amma ulu 
öndərin müdrik siyasəti sayəsində 
bir qarış yox, bir barmaq boyda belə 
elimizdən, obamızdan keçmədik. 
Şükürlər olsun ki, o günlər arxada 
qalıb. İndi vaxtı çatan kimi el yaylağa 
qalxır. Oba qurur, yurd salır, təbii 
sərvətlərimizdən yaxşı dolanışıq üçün 
istifadə edilir. Bunun bir səbəbi də ulu 
öndərin yolunu davam etdirən ölkə 
başçısının ideyalarının muxtar res-
publikamızda ardıcıl və məqsədyönlü 
şəkildə həyata keçirilməsidir. Nəticə 
isə sevindiricidir. İnsanlar yaylaqda 
da, qışlaqda da, kənddə də, şəhərdə də 
asudə və firavan yaşayırlar.

Şəhla NƏBİYEVA, 
jurnalist

El yaylağa qalxır

Sənətkar ömrünü saf arzular uzadır
 � Milli musiqi alətlərimizin sırasında klarnetin adı yoxdur. 

Necə ki, qaboyun, pianonun, gitaranın, qarmonun və s.  Lakin 
zaman axarında bu əcnəbi alətlərin dilini bilən ustad sənətkarlarımız 
ərsəyə gəlməklə milli musiqi dünyamızı öz bənzərsiz ifalarıyla 
zənginləşdirmiş, daha dəqiq desək, bu alətləri mililəşdirmişlər. 

 Rəmişin gitarada ifa etdiyi yanıqlı 
"Segah"ı, Zaur Əliyevin pianoda çaldığı 
"Humayn"u Teyyub Dəmirovun qarmon-
da ifa etdiyi "Bayatı-Qacar"ı, klarnetdə 
Şəmsi İmanovun"Vağzalı"sı, qaboy-
da  Kamil Cəlilovun "Bayatı – Kürdü" 
və digər ifaların adını xalqımız bu gün 
də fəxrlə çəkir. İfalarına həvəslə qulaq 
asılır. Bu gün də radio-televiziyanın qızıl 
fondunda bu ifalar hörmətlə qorunub sax-
lanılır. Belə ifaçılardan biri də respublika-
nın Əməkdar artisti, mahir klarnet ifaçısı 
Fərhad Əbdül oğlu Hüseynovdur. 

50 ildən artıq zəngin və çoxşaxəli 
yaradıcılıq yolu keçmiş Fərhad Hüsey-
nov 1942-ci il may ayının 26-da Bakı 
şəhərində anadan olub. Çoxları kimi, 
onun da böyük səhnəyə yolu bədii 
özfəaliyyətdən başlayıb. Əvvəlcə Qa-
qarin adına Pionerlər Sarayında nağara 
ifaçısı kimi fəaliyyət göstərir. Az sonra 
isə tale onu respublikada kifayət qədər 
tanınan Əbilov adına klubun "Şəlalə" 
ansamblına gətirib çıxarır. Xalq artisti, 
bəstəkar Adil Gərayin  rəhbərlik etdiyi 
bu ansamblda o, balaban ifaçısı kimi 
fəaliyyətə başlayır. Ansamblda fəaliyyəti 
onu bu sənətə qəlbən bağlayır. Özünə 
yeni sənət dostları tapır. Sənətdə bir az 
da püxtələşir. Məhz balaban sənətinə 
olan maraq və sənət dostlarının təkidi ilə 
1963-cü ildə o, sənədlərini Asəf Zeynallı 
adına Orta İxtisas Müsiqi Məktəbinə verir. 
Gəncin balabanda ifa etdiyi "Sərhədçilər 
marşı" münsiflər heyətinə daxil olan Xalq 
artistləri Seyid Şuşinski, Adil Gəray, 
Əhməd Bakıxanov tərəfindən bəyənilir. 
Heç bir musiqi təhsili görməyən Fərhad 
Hüseynov yalnız fitri istedadı, musiqi 
duyumu və qavraması sayəsində həmin 
il Bəhruz Zeynalovun balaban sinfinə 
qəbul edilir. Gərgin məşqlər, yeni tapdığı 
sənət dostları onu balaban sənətinə daha 
sıx bağlayır. İlk vaxtlar klarnet ifaçılarına 
dəm tutmaqla məşğul olur. İlk müşayiət 
etdiyi sənətkar öz doğma qardaşı, o dövr 
klarnet ifaçıları arasında kifayət qədər 
tanınan Nadir Hüseynov olur. Onunla 
əvvəlcə ad günlərində, hərbi xidmətə 
yolasalma və qarşılama məclislərində 
iştirak edir. Çox çəkmir ki, fəaliyyətinin 
xoş sədası digər klarnet ifaçıları Əşrəf 
Əşrəfzadəyə, Elxan Səmədzadəyə, Yaşar 
Həsənova da çatır. Hamı onunla dostluq 
etməyə, yaradıclıq əlaqələri saxlamağa 
çalışır. Bir müşayiətçi kimi sənət dostla-
rını təmin etsə də, klarnet ifaçılığında öz 
sözünü demək arzusu ona rahatlıq vermir. 
O da çoxları kimi, tanınıb sevilmək, ən 
başlıcası isə "ustad" kəlməsinə layiq 
sənətkar olmaq arzusunda idi. Bu arzu-
ya çatmaq üçün qarşıda çətin və gərgin 
məşqlər, keçilməz sədlər, məqsədə doğru 
inamlı addımlar atmalı idi. 

İlk növbədə, balaban kimi klarneti də 
mükkəməl öyrənməli idi. Alətin seçilıib 
alınmasında dövrün ən populyar klarnet 
ifaçısı Adil Bayramov ona yardımçı olur. 
Klarnet də balaban kimi nəfəsli alət olsa 
da, istər quruluşuna, istərsə də, çalğı 
üslubuna görə çox fərqlidir. Hər iki alət 
güclü nəfəs, möhkəm dodaq tələb edirdi. 
Məqsədə doğru inamlı addımlar onu 
gözləyirdi. Çox qısa vaxtda istedadlı gənc 
sənət dostları arasında artıq mahir klarnet 
ifaçısı kimi də tanındı. Respublikanın bir 
çox tanınmış ansambl rəhbərləri onu öz 
kollektivlərində görmək istədilər. Belə 
ansambllardan biri də 1965-ci ildə Əhsən 
Dadaşovun rəhbərlik etdiyi Xalq Çalğı 
Alətləri Ansamblı və Dövlət Mahnı və 
rəqs ansamblı olur. Az sonra –1975-ci ildə 
Ə.Quliyevin rəhbərlik etdiyi Xalq Çalğı 
Alətləri Ansamblının solisti olur. Bu an-
samblda balaban, yeri düşəndə isə klarnet 
ifaçısı kimi də fəaliyyət göstərir. Respub-
likanın bir çox tanınmış sənət adamala-
rı –Xan Şuşinski, Əlibaba Məmmədov, 
Zeynəb Xanlarova, Əbülfət Əliyev, İslam 
Rzayev, Şövkət Ələkbərova və bir çox 
digərlərini müşayiət edir. 

Ansambldakı fəaliyyəti onun sənətdə 
öz sözünü demək şansını artırır. Həmin 
kollektivlə təkcə doğma respublikamızda 
deyil, ölkəmizin hüdudlarından çox-çox 
uzaqlarda – Türkiyə, Fransa, İtaliya, 
İran, Almaniya və digər ölkələrdə qastrol 
səfərlərində olur. Hər yeni ölkə, öncə 
yeni repertuar demək idi. Hər bir xalqın 
adət və ənənəsinə, musiqisinə hörmətlə 
yanaşmaq tərzi hər bir müğənni və musiqi 
ifaçısı üçün çox vacib amil idi. Qastrol 
səfərləri, eyni zamanda, milli musiqi 
mədəniyyətimizin təbliği demək idi. Odur 
ki, belə qastrol səfərləri hamı kimi Fərhad 
Hüseynov üçün də bir fəxarət idi. Xatır-
ladaq ki, respublikada peşəkar ansambllar 
çox olsa da, qastrol səfərlərində daha çox 
Ağası Məşədibəyovun və Əliağa Quliye-

vin rəhbərlik etdikləri Xalq Çalğı Alətləri 
Ansamblları olurdu. 

Fərhad Hüseynov yaradıcılığının ən 
parlaq dövrü 70-80-ci illər olur. Ümu-
mittifaq "Melodiya" səsyazma studiyası 
1970-ci ildə Fərhad Hüseynovun ifasında 
bir sıra oyun havalarını vala yazıb böyük 
tirajla SSRİ məkanında satışa çıxarır. 
"Babək", "Babamın babasının babası", 
"Qara gölün cüllütləri" kinofilimlərində 
də sənətkarın zurnada, balabanda, tütəkdə 
ifa etdiyi musiqi nömrələri filmləri daha 
maraqlı və baxımlı edir.

Yaradıcılıq dövründə bir çox ansam- 
bllarda çalışan Fərhad Hüseynov 1983-cü 
ildə özünün rəhbəri olduğu "Ney" instru-
mental ansamblını yaradır. Düz 10 il bu 
ansamblla Azərbaycanı qarış-qarış gəzir. 
Cəbhə bölgələrində, kənd əməkçiləri qar-
şısında saysız-hesabsız konsertlər verir. 
Onun tütəkdə ifa etdiyi "Çoban Qara", 
balabanda "Sarı gəlin", klarnetdə "Cey-
huni", "Rəhimi", "Sabirabadi",  Gənclik" 
rəqsləri, eləcə də haqqında çəkilmiş 6 
film-konsert bu gün radio-televiziyanın 
qızıl fondunda hörmətlə qorunub saxla-
nılır. Respublikanın Xalq artisti Siyavuş 
Kəriminin 2006-cı ildə Sevil Əliyevanın 
"Ana" mahnısını aranjeman edərək bu 
həzin, bir az da kövrək mahnıya klip 
çəkilişində balaban ifasını Fərhad Hü-
seynova həvalə edib. Klip Heydər Əliyev 
Fonduna hədiyyə edilib. 

Fərhad Hüseynovun yaradıcılığında 
önəmli, yaddaqalan ifalardan biri də onun 
Xalq artisti Səid Rüstəmovun rəhbərlik 
etdiyi Xalq Çalğı Alətləri Orkestri ilə bir 
sıra romans və mahnıları lentə aldırması-
dır. 

Klarnetdə ifa etdiyi-Üzeyr 
Hacıbəyovun  "Sənsiz", "Sevgili canan", 
balabanda "Sənindir" kimi əsərləri Fərhad 
Hüseynovu artıq peşəkar musiqiçi kimi, 
illərdən bəri arzusunda olduğu "ustad" 
kimi tanıdır, xalqa sevdirir. 

Azərbaycan incəsənətinin təbliğindəki 
xidmətinə görə o, 2012-ci ildə respubli-
kanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq 
görülür. Yaşının bu vədəsinə baxmayaraq, 
bir gün də olsun, məşqlərindən, yaradı-
cılığından qalmır. Azərbaycan Dövlət 
İncəsənət Universitetinin xalq çalğı 
alətləri kafedrasının müəllimidir. Balaban 
sənətini həvəslə gənc nəslə öyrədir. Çalış-
dığı kollektivdə hamı xətrini istəyir. Eyni 
zamanda, Milli Konservatoriyanın tələbə 
orkestrinin konsertmeysteridir. 

Gələn il ustad sənətkarın 75 yaşı ta-
mam olur. Eyni həvəs, eyni şövq. Demək, 
qəlbi yaradıcılıq eşqi ilə döyünən sənətkar 
üçün yaş heç vaxt manə ola bilməz. Bu 
gün sənətkarın bir arzusu var. İllərdən 
bəri ustadlarından öyrəndiklərini xalqa 
çatdırmaq, damla-damla qazandığı hörmət 
və ehtiramı isə qoruyub saxlamaq. Saf 
niyyət, gözəl arzudur. 

Rafiq SALMANOV, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 

“Xalq qəzeti” 
(foto müəllifindir)

 � İlin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişa-
fının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş yığıncaqda çıxış edən icra hakimiyyətinin 
başçısı Qəzənfər Ağayev ölkə rəhbərinin tapşırıq-
larına uyğun olaraq rayonda kənd təsərrüfatının 
inkişafı, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi və 
ərzaq bolluğunun yaradılması məqsədilə müəyyən 
işlər görüldüyünü vurğulayıb. 

Natiq qeyd edib ki, ilin 
əvvəlindən bütün sahələrdə 
uğurlu nəticələr qazanılmışdır. 
Yerli gəlirlər 2,3 milyon manata 
qarşı  2,6 milyon manat icra 
olunmuşdur ki, bu da 113 faiz 
təşkil edir. Yerli gəlir və xərcləri 
tənzimləmək üçün mərkəzi 
büdcədən 6,7 milyon manat 
dotasiya alınmış və 100 faiz 
icra olunmuşdur. İqtisadi və 
sosial  inkişafın  əsas keyfiyyət 
göstəricisi olan ümumi məhsul 
və xidmətlərin həcmi  ötən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 4 
faiz  artaraq 66,5 milyon manata  
çatmşdır.  

Rayonda inşaat işlərinin 
aparılması üçün hesabat 
dövrü ərzində bütün maliyyə 
mənbələrindən əsas kapitala 6,9 
milyon manat məbləğində vəsait  
yönəldilmişdir.  Astara şəhər 2 

saylı tam orta məktəb binasının 
əsaslı təmiri hazırda davam 
edir. Sım kənd tam orta məktəb 
üçün yeni binanın və kənd 
təsərrüfatı idarəsi üçün inzibatı 
binanın tikintisi başa çatmışdır. 
Ələt-Astara-İran sərhədi avto-
mobil yolunun Astara rayonu 
ərazisindən keçən hissəsində 
tikinti işləri davam edir. “Şimal-
Cənub” beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizi layihəsi çərçivəsində 
Astara rayonunun ərazisindən 
keçən 8,3 kilometrlik dəmiryol 
xəttinin 5 kilometrində torpaq 
bünövrə işləri yekunlaşmışdır. 

Şəhərin Xəzər dənizi 
sahili boyu bulvar və çimərlik 
ərazisində də tikinti-abadlıq 
işləri davam etdirilmişdir. 
Rayona gələn turistlərin və 
qonaqların maraqlı istirahət 
etmələrindən ötrü bulvara yaxın 

ərazidə mövcud binalar yenidən 
qurularaq üçmərtəbəli hotel və 
12 ədəd ikimərtəbəli kotteclər 
tikilir. Şəhər ərazisində yerləşən 
10 çoxmənzilli yaşayış binasın-
da təmir işlərinə başlanmış, bu 
işlərə 95 nəfər işçi qüvvəsi cəlb 
olunmuşdur.

Rayon ərazisindəki yolların 
təmiri, abadlaşdırılması daim 

diqqətdədir. Siyaku-Şəmətük 
və Siyaku-Marzəsəy avtomobil 
yollarında çınqıl materialı ilə, 
Pensər-Kakalos, Astara-Qa-
mişovka və Pensər-Şahağac 
avtomobil yollarında asfalt-
beton qarışığından çala təmiri 
işləri yerinə yetirilmiş, Vaqo və 
Təngərüd kənd daxili yolları 
asfaltlaşdırılmışdır. Regio-
nal inkişaf Dövlət Proqramı 
çərçivəsində Xanbulançay su 
anbarından Astara şəhərinə 
çəkilən içməli su xəttinin 9320 
metr hissəsində işlər tamamlan-
mışdır. 

2016-ci ilin birinci yarısında 
208 ev qazlaşdırılmışdır. Rayon 
üzrə quraşdırılmış qaz sayğac-
larının ümumi sayı 16105-ə 
çatmışdır. Rayonda istehlakçıla-
rın fasiləsiz və dayanıqlı elektrik 
enerjisi ilə təmin olunmasıdan 
ötrü elektrik xətt təsərrüfatının 
yaxşılaşdırılması üzrə işlər 
davam edir.

Rayonda aqrar sahənin 
inkişafına diqqət artırılmışdır. 
Əkinə yararlı torpaq sahələrinin 
dövriyyəsi 7235 hektara 

çatdırılmışdır. Sitrus meyvə 
bağlarının ümumi sahəsi artaraq 
2200 hektarı keçmişdir. Bununla 
yanaşı, çay, çəltik və tərəvəz is-
tehsalı da diqqət mərkəzindədir. 
Rayonda yaradılmış çayçılıq 
təsərrüfatlarının sahəsi artıq  
345  hektardır. Bunun  192 hek-
tarını məhsuldar, 153 hektarını 
isə cavan çay sahələri təşkil edir.

Astarada vətəndaşların 
qəbulu, ərizə və şikayətlərə 
baxılması işi daha da yaxşılaş-
dırılmışdır. Yerlərdə müntəzəm 
olaraq keçirilən səyyar qəbullar 
müsbət nəticələr verir.   Məruzə 
ətrafında müzakirələrdə rayon 
Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin 
rəisi Etibar Abbasov,   su-
varma sistemləri idarəsinin 
rəisi Habil Manafov, Ərçivan 
bələdiyyəsinin sədri  İradə 
Rzayeva iştirak  ediblər. Onlar 
rəhbərlik etdikləri qurum-
ların işlərindən danışmış və 
kollektivlərin rayonun inkişafına 
töhfələr vermək əzmini dilə 
gətirmişlər.   

Şura iclasına yekun vu-
ran rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Qəzənfər Ağayev bir 
daha bildirib ki, ölkə Prezidenti 
möhtərəm cənab İlham Əliyevin 
diqqət və qayğısı, şəhər, qəsəbə 
və kəndlərdə aparılan geniş 
tikinti-quruculuq işləri əhalidə 
böyük ruh yüksəkliyi yaradır. 
Sonda qarşıda duran vəzifələr, 
görüləcək işlər də diqqətə 
çatdırılıb.

 � Dağlar diyarı Yardımlının Teşkan kəndində 
Viləş çayı üzərində tikilmiş yeni körpü istifadəyə verilib.    
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 
çərçivəsində tikilmiş körpü Separadi-Teşkan avtomobil 
yolunun 3-cü kilometrində yerləşir, uzunluğu 12, eni isə 
4 metrdir.

May ayında Teşkanda 
sakinlərlə görüşən rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Ayaz 
Əsgərov bildirmişdi ki, əhalinin 
rahatlığı üçün bölgələrdəki 
çaylar üzərində yeni körpülərin 
tikilməsi, kənd yollarının əsaslı 
təmiri dövlətin daim diqqət 
mərkəzindədir. Budur, qısa 
müddətdə yeni körpü yüksək 
keyfiyyətlə bərpa olunaraq  işə 
salındı. Açılış mərasimində 
çıxış edən rayon rəhbəri camaatı 

təbrik edərək bildirib ki, ucqar 
bölgələrdə infrastrukturun yax-
şılaşdırılması turizmin inkişaf 
etdirilməsində də mühüm rol 
oynayacaq.

Azəravtoyol ASC-nin sədr 
müavini Əflatun Qasımov 
çıxışında vurğulayıb ki, bu gün 
respublikada rayon mərkəzləri 
və kəndlər sürətlə abadlaşdırılır, 
avtomobil yollarının təmiri və 
yenidən qurulması istiqamətində 
ardıcıl iş aparılır. Yol çəkilişi 

insanlara rahatlıq gətirməklə 
yanaşı, hər bir bölgənin sosial-
iqtisadi inkişafına təkan verir.     

Kənd sakinləri onların 
və sosial qayğılarının həllinə 
göstərilən yüksək diqqət və 
qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə 

minnətdarlıqlarını bildiriblər. 
Sonra sakinlər qonaqlar-
la bərabər yeni körpünün 
üzərindən keçiblər.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”   

Astara: Həyatın hər 
sahəsində canlanma var

Yardımlıda yeni körpü

Duman, gəl, get  
bu dağlardan
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