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 Müqəddəs ruhların qovuşduğu gün 

 � 20 il əvvəl ilin, ayın bu vədəsində – 
     1996-cı il oktyabrın 29-da böyük ideallar şairi, mənzum 
dramaturgiyamızın banisi, müdhiş repressiya qurbanı 
Hüseyn Cavidin döğulub-böyüdüyü Naxçıvan şəhərində 
ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə əzəmətli 
məqbərəsinin təntənəli açılışı olmuşdu. Azərbaycan 
mədəniyyəti tarixinə qızıl hərflərlə yazılan həmin hadisə 
həm də yaddaşlarda ədalətin təntənəsi günü kimi yaşayır.

Sovet totalitarizminin tüğyan 
etdiyi ədalətsizlik dövründə  Hüseyn 
Cavid “insanları xöşbəxtliyə 
çıxarmış” sosializmin " tarixi 
nailiyyətlər"indən yazmağı özünə 
rəva bilməmiş, Stalini, nefti, pambı-
ğı mədh etməkdən boyun qaçırmış-

dı. Ona görə də bu mətin şəxsiyyət 
Uzaq Şərq buzlaqlarına, Maqadana 
sürgün edilmiş, sonra Zabaykalyeyə 
gətirilmişdir. Buradakı ağır şəraitə 
dözməyən şair xəstələnmiş və 5 de-
kabr 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin 
Tayşet rayonunun Şevçenko 

kəndində faciəli surətdə dünyadan 
köçmüş, daha doğrusu, böyük ide-
allar və xalqının istiqlal mübarizəsi 
yolunda qurban getmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
hələ covet dövründə  Hüseyn 
Cavidin qərib məzarının Vətənə 
köçürülməsini təşkil etməsi, şəhid 
şairin cənazəsinin qalıqlarının Nax-
çıvanda dəfn edilməsi  xalqımızın 
öz milli dəyərlərinə dərin bağlılı-
ğının, böyük şəxsiyyətlərinə sahib 
çıxmasının bariz nümunəsi olmuş-
du. İllər keçəndən sonra müstəqillik 
qazanmış ölkəmizin Prezidenti 
Heydər Əliyevin Hüseyn Cavidə 
onu dünyaya bəxş etmiş Naxçı-
vanda məqbərə ucaltdırması isə 
xalqımızın tarixi ədalətsizliklərin 
qalıqlarını inamla aradan qaldırma-
sının təntənəsini göstərirdi.

Xoşbəxtlikdən, Azərbaycan 
Dövlət Teleradiosunun əməkdaşı 
kimi, mən də Naxçıvanda keçirilən 
həmin təntənələrin iştirakçısı 
olmuşdum. O vaxta qədər oldu-
ğum təyyarə limanlarının heç 
birini həmin gün Naxçıvan hava 
vağzalındakı kimi izdiham-
lı görməmişdim. Bütün şəhər 
bura axışmışdı-- cavanlı- qocalı, 
uşaqlı- böyüklü, qızlı- oğlanlı 
hamı əllərində gül-çiçək dəstəsi 
Bakıdan Cavidin məqbərəsinin 
açılışı mərasimində iştirak etmək 
üçün Naxçıvana gələn Azərbaycan 
Prezidenti Heydər Əliyevi və onu 
müşayiət edən görkəmli ziyalıları 
qarşılamağa yığışmışdı. Şüarlar 
yazılmış transporantlar, bayraqlar 
və bir yanda da boynu qırmızı 
ipək lentlə haşiyələnmiş qurban-
lıqlar hamımızı gözləyən misilsiz  
Naxçıvan görüşlərinin başlanğıc 
mənzərəsi idi. 

Həmin o unudulmaz günlərdə 
daha bir nəfərin həyatında uğurlu 
dəqiqələr başlamışdı. İsa Həbibbəyli 
Y. Məmmədəliyev adına Naxçı-
van Universitetinə rektor təyin 
edilmişdi. Hazırda Milli Elmlər 
Akademiyasının vitse-prezidenti 
İsa Həbibbəylinin təəssüratını da o 
dəqiqələrdə elə təyyarə limanında 
lentə almışdım. 

– Bu gün bütün naxçıvanlıların 
sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. 
Ən başlıcası odur ki, hörmətli Pre-
zidentimiz Heydər Əliyev böyük bir 
ziyalı ordusu ilə gəlib. Bu gəlişin 
xoş məramları çoxdur. Ən vacibi 
odur ki, bu gün Naxçıvanda  bu 
torpağın şöhrətini dünyaya yaymış 
Hüseyn Cavidin məqbərəsinin açı-
lışı olacaq. Bu vaxta qədər Hüseyn 
Cavid həqiqi qiymətini almamışdır. 
Mənə elə gəlir ki, o, əsl qiymətini 
Prezidentimizin iştirak etdiyi bu 
tədbirdə alacaq. Hüseyn Cavidə qo-
yulan bu möhtəşəm abidə, ümumən, 
Azərbaycan ədəbiyyatının repres-
siyaya uğrayan nümayəndələrinin 
şərəfinə ucalır. Bir sözlə, bu gün 

açılışına toplaşdığımız həmin abidə 
Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinin 
üzərindəki ləkəni bir növ silib-
aparacaq. Bu gün biz H. Cavidin 
bəraətini bayram etdiyimiz üçün 
çox xoşbəxtik. Bunun üçün isə 
möhtərəm Prezidentimiz Heydər 
Əliyevə minnətdarıq.

Azərbaycan Prezidenti Heydər 
Əliyev və onunla gələn nüfuzlu 
heyət Naxçıvan torpağına qədəm 
qoydu. Hüseyn Cavid günlərinin 
təntənəsi də elə buradan başlandı. 
Hamı maşınlara əyləşib, şəhərin 
mərkəzinə doğru irəliləmək 
istəyirdi. Naxçıvanlılar isə yollarda, 
sanki Prezidenti aparan maşının 
qarşısına sədd çəkmişdilər. Üçil-
lik ayrılıqdan sonra onu yenidən 
yaxından görmək istəyirdilər. Ulu 
öndərin əyləşdiyi maşına əllərini 
sürtməklə təsəlli tapırdılar. Ardınca 
gül-çiçək atmaqla öz məhəbbətlərini 
bildirirdilər. Yolboyu qurban 
kəsməklə niyyətlərini ifadə 
edirdilər. 

Beləcə, maşın karvanı və insan 
axını addım-addım şəhərə doğru 
irəliləyirdi. İnsanlarda bu sevinc 
coşqunluğunu yaradan, əlbəttə, ölkə 
Prezidenti idi.

Yolboyu həmsöhbətlərim olan 
tanınmış ədəbiyyatşünaslarımızla 
da müsahib oldüm. Bəkir Nəbiyev 
və Yaşar Qarayev də həmin anlarda 
Hüseyn Cavidə məhəbbət, tarixi 
qədirbilənlik üstə köklənmişdilər. 
Bəkir müəllimin sevincdən gözləri 
yaşarmışdı:

– Uzun illər boyu yad torpaq-
da, qərib diyarda olan, sonralar isə 
doğma yurda qovuşan Cavidin, 
həqiqətən də, bayram günüdür. 
Yaradıcılıq sahəsində ən varlı, ən 
zəngin, şəxsi tale baxımından isə 

ən binəsib Hüseyn Cavidin bayramı 
hər bir azərbaycanlının doğma bay-
ramıdır ki, bundan hər bir ziyalıya, 
alimə  pay düşür.

Yaşar müəllim də Cavid 
günlərinin dəyərindən söz açdı: 

– H.Cavidin bu tarixi 
məqbərəsinin açılışı onun ana-
dan olması gününə təsadüf edir. 
Ona görə də bu açılışı biz bir 
mədəniyyət, poeziya bayramı kimi 
müşahidə edirik. Elə bil ki, bütün 
Naxçıvan yollara çıxıb, maşını-
mız insan selində axan körpünü, 
gəmini xatırladırdı. Ümumxalq 
bayramı kimi cəmiyyətimizin bütün 
təbəqələri tərəfindən Cavid poezi-
yasının nə qədər böyük ehtiramla 
qarşılandığının burda şahidi oluram. 
Onun əsərləri, şübhəsiz ki, təkcə 
Naxçıvan, Azərbaycanda deyil, bü-
tün türk dünyası miqyasında sevilir, 
tamaşaya qoyulur, tədqiq olunur, 
araşdırılır.

Naxçıvanın gəzməli-görməli 
yerləri tədbirin əsas marşrutu idi. 
Şəhərin mədəni və tarixi abidələri 
önündə ayaq saxlayan ümummil-
li lider Heydər Əliyev, nəhayət, 
 Hüseyn Cavid məqbərəsinin ucal-
dıldığı meydanda maşından düşdü. 
Burda da Naxçıvan şəhərinin daha 
bir izdihamı öz möhtəşəmliyi ilə 
adamı heyrətə salırdı. İnsan dənizini 
yara-yara, gurultulu alqışlar altında 
mikrofona yaxınlaşan ölkə rəhbəri 
axır ki, öz arzularına çatdı. Ağ 
örpəkli abidə önündə bu sözləri dilə 
gətirdi: 

– Mən çox şadam ki, on beş 
il bundan əvvəl qəbul etdiyim 
qərar bu gün həyata keçir. Mənim 
arzularım həyata keçirilir. Mən sizi 
və özümü də bu münasibətlə təbrik 
edirəm. H. Cavidin məqbərəsi 

 Naxçıvanın memarlıq tarixinə 
yeni bir səhifədir. Naxçıvanda 
böyük milli və mədəni memarlıq 
abidələrimiz var. Bu abidə də həmin 
ənənələrin davamıdır. Ümidvaram 
ki, bu abidə də "Möminə Xatun" 
abidəsi kimi əsrlər boyu yaşayacaq. 
Gələcək nəsillər bu günü xatırla-
yacaq və bu abidəni yaradanları 
unutmayacaqlar. Mən bu abidəni 
yaradanlara, bunun inşası ilə məşğul 
olanlara – memar Rasim Əliyevə 
və heykəltəraş Ömər Eldarova 
təşəkkürümü bildirirəm. Bizim 
memarlarımız, heykəltəraşlarımız, 
rəssamlarımız, mədəniyyət 
xadimlərimiz Azərbaycan me-
marlıq mədəniyyətini bundan 
sonra da yüksək səviyyədə davam 
etdirəcəklər. Mən sizin hamınızı bu 
bayram münasibətilə təbrik edir, 
H.Cavid məqbərəsini təntənəli 
surətdə açıq elan edirəm... 

Həmin gün Naxçıvan torpağının 
yeni əbədiyyət ünvanında qurul-
muş tribunada neçə-neçə görkəmli 
insanın ürək sözləri eşidildi, neçə-
neçə acılı-şirinli xatirə səsləndi. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin üzərindən 
ağ örpəyi götürdüyü  Hüseyn Cavid 
məqbərəsinin əzəməti şəhərin bu 
güşəsinə ecazar bir gözəllik gətirdi. 
Məqbərəyə daxil olan hər kəsin 
qəlbindən qəribə hisslər keçirdi. 
Onlar burada, nəhayət, böyük 
Heydər Əliyevin istəyi və xeyirxah-
lığı ilə bir-binə qovuşmuş Hüseyn 
Cavidin, onun vəfalı həyat yoldaşı 
Müşkünaz xanımın və dünyadan 
nakam və nigaran getmiş oğlu 
Ərtoğrulun müqəddəs ruhlarına 
rəhmət diləyirdilər.

Telman QARAYEV,  
 Əməkdar jurnalist

UNEC rektoru: Məqsədimiz tələbəyə verilən 
biliyin keyfiyyətini monitorinq etməkdir

 � Oktyabrın 28-də Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin (UNEC) rektoru, professor 
Ədalət Muradov keyfiyyət elçiləri ilə görüşüb.

Rektor bildirib ki, UNEC-
də tədrisin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində 
görülən işlər davam etdiri-
lir. Prosesin daha səmərəli 
təşkili və bu sahədəki möv-
cud problemlərin müəyyən 
edilməsində keyfiyyət 
elçilərinin rolu danılmaz-
dır. “Məqsədimiz tələbəyə 
verilən biliyin keyfiyyətini 
monitorinq etməkdir” – deyən 
rektor bildirib ki, xüsusi 
olaraq müəllimlərin Elekt-
ron Universitet Modelindən 
istifadə səviyyəsi və şəxsi 
kabinetlərə tədris vəsaitlərinin 
yüklənilməsinə diqqət etmək 
lazımdır. Ehtiyac yaranacağı 
təqdirdə müəllimlərə Elektron 
Universitet Modeli ilə bağlı 
təlimlər təşkil oluna bilər. 
Görüşdə auditoriyalarda elek-
tron tribunanın dərsdən əvvəl 
işlək vəziyyətə gətirilməsi 
məsələsinə də diqqət çəkilib. 
Bu işin qrup nümayəndələrinə 
həvalə edilməsi təklif olunub.

Görüşdə, həmçinin 
müəllimlərin peşəkar 

fəaliyyətlərinin 
təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində “Qış məktəbi” 
formatında təlimlərin 
keçiriləcəyi bildirilib.

Tədrisin Keyfiyyətinin 
Qiymətləndirilməsi və İdarə 
Edilməsi Mərkəzinin direk-
toru, dosent Raqif Qasımov 
keyfiyyət elçilərinin tədris 
vəsaitlərinin, mühazirə 
mətnlərinin, test tapşırıqlarının 
və s. monitorinqini də həyata 
keçirərək, tədris vəsaitlərinin 
dünya standartlarına uyğunlaş-
dırılması istiqamətində layihə 
təklifi ilə çıxış edib.

Bildirilib ki, keyfiyyət 
elçiləri üçün xüsusi 
fərqləndirici nişanlar hazır-
lanacaq. Onlar UNEC-in 
bütün tədris binalarında 
monitorinqlər keçirəcək. 
UNEC-in Zaqatala filialı və 
Maliyyə-İqtisad Kollecində 
də monitoriqlərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulub.

Sonda UNEC-də tədrisin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi 
ilə bağlı keyfiyyət elçilərinin 

təklifləri dinlənilib.
Qeyd: UNEC-də 2015/ 

16-cı tədris ilindən keyfiyyət 
elçiləri fəaiyyət göstərir. 
Keyfiyyət elçilərinin müəyyən 
edilməsində elektron universi-
tet platformasını aktiv istifadə 
edə bilməsi, müasir təhsil 
metodologiyasına və interak-
tiv tədris prosesinə yaxından 
bələd olması əsas meyar seçi-
lib. Keyfiyyət elçiləri müəyyən 
olunmuş qrafik üzrə həftədə 
ən azı bir dəfə (növbə) fakültə 
üzrə dərslərin monitorinqində 
iştirak edir. Tədrisin sillabus-
larda və təqvim-tematik plan-
larda qeyd edilən mövzulara 
uyğunluğu, mühazirə mətnləri, 
interaktiv tədris vəsaitləri, 
müəllimlərin  mövzuya 

 hakimliyi, dərs vaxtının op-
timal şəkildə idarə edilməsi, 
seminar dərslərində mövzu 
üzrə praktiki nümunələrin 
izahı, kollokviumlara ha-
zırlıq və digər göstəricilər 
monitorinqlər zamanı 
qiymətləndiriləcək kriteriya-
lara daxildir. Monitorinqlərin 
nəticələri təhlil edildikdən 
sonra müəllimlərin daha 
yüksək səviyyəli tədris 
həyata keçirə bilməsi üçün 
təlim ehtiyacları, fənlərin 
sillabuslarının beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırıl-
ması və təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində təkliflər 
 hazırlanır.

Elnarə ÖMƏROVA

Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 
Zəngilanı işğal etməsindən 23 il ötür
 � Azərbaycanın Zəngilan rayonunun 

Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalından 
23 il ötür.

APA-nın məlumatına görə, 
1993-cü il oktyabrın 29-da 
erməni hərbi birləşmələri 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsi ətrafında sonuncu 
rayonun – Zəngilanın işğalını 
başa çatdırıblar.

Bakı-Culfa-Naxçıvan 
dəmiryolunun üzərində 
yerləşən və mühüm strateji 
əhəmiyyətə malik Zəngilan 
rayonunun ərazisi 700 kvadrat 
kilometr, əhalisi isə 35 min 
nəfərdən çox olub.

İşğaldan sonra Bakı-
Mincivan-Qafan dəmiryolu 
xəttinin keçdiyi Mincivan 
stansiyası tamamilə da-

ğılıb. İşğal olunmazdan 
əvvəl bir şəhər, bir qəsəbə 
və 83 kənddən ibarət olan 
Zəngilanda 9 məktəbəqədər 
müəssisə, 19 ibtidai məktəb, 
15 orta məktəb, bir texniki 
peşə və musiqi məktəbi, 35 
kitabxana, 8 mədəniyyət evi, 
23 klub müəssisəsi və 22 
kinoqurğu fəaliyyət göstərib. 
Ümumilikdə, Qarabağ 
müharibəsində Zəngilan 
rayonu 188 şəhid verib. 35 
min nəfərə yaxın rayon sa-
kini hazırda məcburi köçkün 
kimi Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində məskunlaşıb. 
Müharibə dövründə rayo-

nun 44 sakini itkin düşüb və 
onların taleyindən bugünədək 
xəbər yoxdur.

Hazırda ermənilər 
Zəngilan rayonu ərazisində 
ekoloji terroru davam 
etdirirlər.

Ermənilərin törətdiyi 
mütəmadi yanğınlar nəticəsində 
rayon ərazisinin böyük bir 
hissəsi külə dönüb, yaşıllıq-
lar, qoruqlar, qiymətli ağaclar 
ermənilər tərəfindən tamamilə 
qırılaraq məhv edilib.    

Bolqarıstan sahillərində neft ehtiyatı aşkarlanıb
 � Qara dənizdə, Bolqarıstan sahillərində neft 

ehtiyatı aşkarlanıb.APA-nın TASS agentliyinə istinadən 
verdiyi xəbərə görə, bunu Bolqarıstanın baş nazirinin 
müavini Tomislav Donçev bəyan edib.

“Total” şirkətinin bizə 
verdiyi xəbərə görə, “Asparux 
xan” yatağında neft ehtiyatı 
aşkarlanıb”,- deyə T.Donçev 
bildirib. O, hadisənin detallarını 
açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, “Asparux 
xan” yatağı Qara dənizdə, 

Varna şəhərindən 130 kilo-
metr aralıda yerləşir. Neft 
yatağında kəşfiyyat işlərini 
tenderi qazanan konsorsium 
aparır. Konsorsiuma 40 faizlik 
payla Fransanın “Total” şirkəti 
 başçılıq edir.

BMT Rusiyanın Dəməşqdəki səfirliyinin  
atəşə tutulmasını pisləyib

 � BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyanın paytaxtı Dəməşqdəki 
Rusiya səfirliyinin minaatanlardan atəşə məruz qalmasını pisləyib.

 APA-nın TASS agentliyinə 
istinadən verdiyi xəbərə görə, bu 
barədə BMT TŞ-nin Rusiyanın 
təşəbbüsü ilə qəbul etdiyi bəyanatda 
bildirilir.

Bəyanatda deyilir ki, diploma-
tik missiyalara hücum beynəlxalq 
hüquqla qadağan edilib.

“Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri 
Dəməşqdəki Rusiya səfirliyinin atəşə 
tutulmasını qətiyyətlə pisləyir, onun 
beynəlxalq diplomatik normalara, o 

cümlədən 1961-ci ildə qəbul edilmiş 
“Diplomatik əlaqələr haqqında Vyana 
Konvensiyası”na və 1963-cü il tarixli 
“Konsulluq əlaqələri haqqında Vyana 
Konvensiyası”na zidd olduğunu xatır-
ladırlar” – deyə sənəddə vurğulanır.

Bəyanatda, həmçinin qeyd olunur 
ki, atəş nəticəsində səfirliyə ciddi 
maddi ziyan dəyib.

Xatırladaq ki, oktyabrın 28-də 
Dəməşqdə  Rusiya səfirliyi mina-
atanlardan atəşə tutulub. Hadisə 
nəticəsində diplomatik missiyanın 
əməkdaşları xəsarət almayıb.

Volqoqradda “Mənim Azərbaycanım” adlı sərgi açılıb
 � Oktyabrın 27-də Volqoqradda “Mənim Azərbaycanım” adlı 

Azərbaycan mədəniyyəti sərgisinin açılışı olub. “Milli mədəniyyətlərin 
qarşılıqlı təsiri Rusiya xalqlarının birliyinin amili kimi” regional 
layihəsi çərçivəsində keçirilən sərgidə rəssamların və dekorativ-tətbiqi 
sənət ustalarının əsərləri, milli geyimlər və əllə toxunmuş xalçalar 
təqdim edilib. Sərgi Bakının Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətinin 
dəstəyi ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (RAGB) tərəfindən 
təşkil edilib.

Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin Volqoqrada 
işgüzar səfərlərini və görüşlərini əks 
etdirən fotosərgi ekspozisiyada xüsusi 
seçilir. Təşkilatçıların fikrincə, sərgiyə 
tamaşa edənlərdə Azərbaycanın 
tarixi və adət-ənənələri haqqında 
geniş təsəvvür yaranacaq.  Sərginin 
davam edəcəyi bir ay ərzində şəhər 
məktəblərinin şagirdləri üçün ekskur-
siyalar təşkil ediləcək.

Sərginin açılışına Volqoqrad 
şəhərinin və vilayətin qanunverici 

və icra hakimiyyətinin, Azərbaycan 
diasporunun və şəhər ictimaiyyətinin 
nümayəndələri dəvət olunublar. 

Volqoqradın Krasnoarmeysk 
Rayon Administrasiyasının başçı-
sı Anton Konin sərginin açılışında 
çıxış edərək Azərbaycana xüsusi 
məhəbbətlə yanaşdığını bildirib, 
sərginin təşkilinə görə RAGB-ın 
Volqoqrad bölməsinə təşəkkür edib. 
Volqoqrad Vilayət Dumasının deputatı 
Dmitri Kalaşnikov diqqəti sərginin 
adına cəlb edərək deyib: “Hər halda 

bu, bizim Azərbaycandır. Ölkələrimizi 
sərhədlərin ayırmasına baxmayaraq, 
dostluq, əməkdaşlıq, xatirələr və 
məhəbbət istənilən halda qalır”.

“Soyuz Kalmıkiya–Volqoqrad” 
təşkilatının sədri Gennadi Koşelev 
Bakı haqqında xatirələrini bölüşərək, 
Azərbaycanın davamlı inkişafında 
Heydər Əliyevin böyük rolunu vurğu-
layıb. Volqoqrad Vilayət Dumasının 
deputatı Yelena Voznesenskaya Müs-
lüm Maqomayevi xatırlayaraq deyib 
ki, o vaxtkı nəslin nümayəndələri olan 
bir çox insanlar üçün Azərbaycan bö-
yük müğənni ilə assosiasiya olunur. 

Sərgi dekabrın 1-dək davam 
edəcək.

Fəridə ABDULLAYEVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva 

TƏQVIM  YADA  SALIR




