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Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
sayca 8-ci dəfə Xaçmaza 
səfəri və bu səfər çərçivəsində 
açılışını həyata keçirdiyi inf-
rastruktur layihələri bu gün də 
rayon sakinləri tərəfindən böyük 
minnətdarlıq hissi ilə xatırlanmaq-
dadır. Mətbuatdan da bəlli olduğu 
kimi, Xaçmaza səfəri zamanı 
cənab Prezident ümumi uzunluğu 
29 kilometr olan Çarxı-Qalağan-
Hacılar-Xanlıqoba-Sayad-
Məmmədxanlı avtomobil yolunun 
açılışını etdi. Xatırladaq ki, 8 min 
nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən bu yol 
bütövlükdə regionun sosial-iqti-
sadi inkişafına töhfə verir, turizm 
axınının davamlı olmasını təmin 
edir və yolboyu yerləşən yaşayış 
məntəqələrində yaşayan sakinlərə 
əlavə iqtisadi imkanlar açır. 

Prezident İlham Əliyevin ötən il 
açılışını etdiyi “Azərxalça” ASC-
nin Xaçmaz filialında bu gün 162 
nəfər çalışır. Orada 43 dəzgahda 
müxtəlif ölçülü Azərbaycan 
xalçaları toxunmaqdadır. Rayon 
əhalisinin içməli su və kanaliza-
siya xidmətlərindən istifadəsinin 
yaxşılaşdırılması məqsədilə də bir 
sıra çox mühüm obyektlərin açılışı 
həyata keçirildi. Xaçmaz səfəri 
çərçivəsində Prezident İlham 
Əliyev Gəndob-Xaçmaz-Yalama-
Rusiya Federasiyası istiqamətində 
olan Xaçmaz-Xudat avtomobil 
yolunun açılışını da etdi. 54 min 
nəfər əhalisi olan 59 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirən bu yol 
yük və sərnişin daşınmasını xeyli 
yaxşılaşdırmağa, bölgədə turizmin 
inkişafına xidmət etməklə yanaşı, 
Yalama sərhəd-keçid məntəqəsi 
ilə rahat nəqliyyat əlaqəsini də 
yaratmış oldu. Xatırladaq ki, bu 
yol beynəlxalq əhəmiyyətli bir 
yoldur və Şimal-Cənub Nəqliyyat 
Dəhlizinin tərkib hissəsinə aiddir.

Həyata keçirilmiş tədbirlər 
sayəsində ötən il rayоnda 1321 
yеni iş yеri açılmışdır ki, bunlardan 
1245-i daimi iş yеrləridir. Rayоn 
üzrə ÜDM istehsalının həcmi 592 
milyоn manata çatdırılmışdır ki, bu 
da 2017-ci illə müqayisədə 10 faiz 
çoxdur. Hesabat dövründə rayon 
üzrə sənayе məhsulu istehsalının 
həcmi artaraq 62,1 milyоn manat, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ümumi həcmi 247,5 milyоn manat, 
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 
həcmi 104,5 milyоn manat, 
pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 

458,3 milyоn manat, əsas kapitala 
yönəlmiş invеstisiyaların həcmi 
113,4 milyоn manat, adambaşına 
pul gəlirləri 3294,5 manat, оrta ay-
lıq əməkhaqqı 336,9 manat təşkil 
еtmişdir. İl ərzində rayonda ümumi 
sahəsi 21018 kvadratmetr оlan 
mənzil tikilib istifadəyə vеrilmişdir. 

Xaçmaz respublikanın iri kənd 
təsərrüfatı rayonlarındandır. Ötən 
il rayonun fermer təsərrüfatlarında 
da əvvəlki illərlə müqayisədə həm 
bitkiçilik, həm də heyvandarlıq 
sahəsində uğurlu nəticələr əldə 
olunmuşdur. 17906 hektar taxıl 
sahəsinin hər hektarından orta 
hesabla 35 sentner, 5892 hektar 
arpa sahəsinin hər hektarından 
isə 27,4 sentner məhsul toplanıb. 
11 toxumçuluq təsərrüfatında 
4332,9 ton yüksək keyfiyyətli 
toxum istehsal olunmuşdur. 
2019-cu ilin məhsulu üçün 19223 
hektarda taxıl, 5786 hektarda isə 
arpa səpini aparılıb. Bu isə əvvəlki 
illə müqayisədə 1293 hektar 
çoxdur. Taxıl istehsalını daha 
da artırmaq məqsədilə xaçmazlı 
fermerlərə və rayonun toxumçuluq 
təsərrüfatlarına dövlət tərəfindən 
2 milyon 392 min manat subsidi-
ya verilmişdir. Hazırda rayonun 
fermer təsərrüfatlarında 21759,3 
hektar meyvə bağı vardır ki, onun 
da 1170,3 hektarı 2018-ci ildə 

salınmış yeni bağlardır. Ötən il 
Xaçmaz bağbanları ümumilikdə 
105268,9 ton meyvə istehsal 
ediblər. İstehsal olunan min ton-
larla alma, armud, heyva, şaftalı, 
ərik, gilas, albalı, gavalı, alça, 
qoz, fındıq, badam, nar, xurma, 
əncir, zoğal, əzgil, üzüm və digər 
məhsulların bir hissəsi rayonun 
emal müəssisələrinə, böyük bir 
hissəsi isə respublika və Rusiya 
bazarlarına çıxarılıb. İl ərzində 
rayon üzrə ümumi tutumu 20,6 
min ton olan 11 soyuducu anbar, 
5 fındıq emalı müəssisəsi və 11 

fındıq qəbulu müəssisəsi fəaliyyət 
göstərib. Sahələrdən toplanmış 
84967 ton tərəvəz və 7812,6 ton 
bostan məhsulları da fermerlərin 
illik büdcəsinin artmasında 
əhəmiyyətli yer tutmuşdur.

Rayonun fərdi təsərrüfatlarında, 
eləcə də iri hevandarlıq 
komplekslərində saxlanılan 8021 
baş qaramal müasir tələblər 
səviyyəsində bəslənilməklə onlar-
dan 4904 baş sağlam buzov alın-
mışdır. Hansı ki, süni mayalanma 
yolu ilə doğulan 2774 baş buzova 

görə fermerlərə dövlət tərəfindən 
277400 manat məbləğində sub-
sidiya verilməsi nəzərdə tutulur. 
Mal-qaranın müxtəlif xəstəliklərdən 
qorunması məqsədilə rayon bay-
tarlıq idarəsi tərəfindən vaxtaşırı 
müayinələr aparılaraq vaksinlər 
vurulub. Sevindirici haldır ki, son 
vaxtlar arıçılıq təsərrüfatları da 
xüsusi dövlət dəstəyi ilə əhatə olu-
nub. Ötən il rayon üzrə 154 nəfər 
arıçıya istifadəsində olan 4757 arı 
ailəsi üçün 47570 manat subsidiya 
verilmişdir.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 

2018-ci ildə də Xaçmazda ge-
niş həcmli tikinti- quraşdırma 
və abadlıq işləri görülmüşdür. 
Belə ki, şəhərin əsas prospekt 
və küçələrində ümumi uzunluğu 
26200 metr olan beton səki daşı 
qoyulmuş, şəhər qəbiristanlığının 
giriş qapısında şərq memarlıq 
üslubunda olan minarə ucaldılmış, 
Xaçmaz şəhərində yeni yerüs-
tü piyada keçidi inşa edilmiş, 
“Bakı” prospektində yerləşən və 
memarlıq üslubuna görə ölkədə 
bənzəri olmayan Heydər Əliyev 
bulaq kompleksində əsaslı 
yenidənqurma işləri aparılmış-

dır. Aparılan yenidənqurma 
işləri  bulaq kompleksinin 
möhtəşəmliyini daha da artırmış-
dır. Yenidənqurma işləri “İlham 
bulağı”nda da  aparılmışdır. 

Diqqət çəkən  tikinti 
nümunələrindən biri rayon 
ərazisindəki “Çənlibel” istirahət 
parkında ucaldılan “Ana dili 
müəllimi” abidə kompleksinin inşa-
sıdır. Dörd metr hündürlüyündəki 
abidənin arxasında kitab şəkilli 
simvolik pannoda ümummilli lider 
Heydər Əliyevin “Mən dünyada 

müəllimdən yüksək ad tanımıram" 
və "Ana dili xalqın milli sərvətidir" 
kəlamları yer alıb. Abidənin 
ətrafında isə Azərbaycanın 38 
görkəmli yazıçı və şairinin ki-
tablarının qranitdən hazırlanmış 
təsvirləri yerləşdirilib. “Şəxsiyyətlər 
muzeyi” ərazisində heykəltəraş 
Ömər Eldarova, tanınmış bəstəkar 
Ramiz Mirişliyə və Dərbənd 
şəhərində anadan olmuş, Sovet 
dövründə hava hücumundan 

müdafiə dairəsinin zenit-artil-
leriya qoşunlarının komandanı 
vəzifəsinə yüksələn və doqquz il 
ölkənin rabitə naziri vəzifəsində 
çalışmış general-leytenant Hüseyn 
Rəsulbəyova tuncdan büstlər 
ucaldılmışdır. Beləliklə açıq səma 
altında dahi şəxsiyyətlərə aid 
abidələrin sayı 59-a çatdırılmışdır. 

Xaçmaz-Niyazabad avto-
mobil yolunun hərəkət hissəsi 
və piyada yolunun ümumilikdə 
23800 kvadratmetr ərazisinə asfalt 
ortüyü vurulmuş, rayonun paytaxt 
istiqamətində yeni “Giriş qapısı” 
inşa edilmişdir. Şəhərin Hеydər 
Əliyеv parkı yaxınlığında оlan 
beşmərtəbəli yaşayış binalarının 
fasad hissəsi mili arxitеktura üs-
lubunda üzlənmiş, N.Nərimanov, 
Səid Qurbanov və “Qələbə” 
küçələrində isə çoxmənzilli yaşa-
yış binalarının dam örtrüyü yenisi 
ilə əvəz olunmuşdur.

İlin diqqət çəkən inşaat 
layihələrindən biri də tikintisi 
davam etməkdə olan “Saatlar 
qülləsi”dir. Səkkiz mərtəbəli bu 

qüllə şəhərin girişində yerləşən 
“Çənlibel” parkına əlavə gözəllik 
verəcəkdir. Qüllənin hər birinin 
sahəsi 100 kvadratmetr olan ilk 
4 mərtəbəsi uşaqların ixtiyarına 
veriləcək. Yuxarı mərtəbələr isə 
şəhəri seyr etmək üçündür. 

Xaçmazı bu gün parklar və 
muzeylər şəhəri adlandırmaq olar. 
Xatırladaq ki, son illər rayonda 
ümumi sahəsi 20 hektara yaxın 
olan 7 park salınıb.

2018-ci il ərzində rayonun 
Nabran, Şimali, Günəşli, Aşağı-
oba, Vələmir, Xuray, Pərdiqıran, 
Qaracikzeyid, Aslanoba, Meşəli, 
Sahillər, Samurçay, Seyidli, Dalğa-
lı, Krasnı Xutor, Turist, Çaxçaxlı və 
Hacıəlibəy kəndlərinin yeni salın-
mış məhəllələrinin 2144 sakininin 
mənzili qazla təmin olunmuşdur. 
İstismar müddəti bitmiş 1173 ədəd 
qaz sayğacı yeniləri ilə əvəz edil-
mişdir. Rayоnun yüksək gərginlikli 
və paylayıcı еlеktrik şəbəkəsinin 
yеnidən qurulması istiqamətində 
də bir sıra əhəmiyyətli işlər görül-
müşdür. 

Cari tədris ilində Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə rayo-
nun Aşağı-Ləgər, Çılğır, Gəncəli, 
Bayoba və Əzizli kəndlərində 
modul tipli yeni məktəblər qu-
raşdırılaraq istifadəyə verilmiş-
dir. Ölkə Prezidentinin 2 fevral 
2018-ci il tarixli sərəncamı ilə 
Alıc-qışlaq, Qaracəlli, Cığatay və 
Ərəb kəndlərində daha 4 modul 
tipli məktəbin quraşdırılması 
üçün vəsait ayrılmışdır. Hazırda 
Xaçmaz şəhər 5 saylı tam orta 
məktəbin yeni binasının tikin-
tisi üçün hazırlıq işləri aparılır. 
Prezident İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamları ilə təhsil sahəsində 
çalışan Sevinc Sədullayeva və 
Vilayət Əsgərov, poçt-rabitə 
sahəsində xidmət göstərən Ənvər 
Məhyəddinov və nümunəvi xalçaçı 
Kəbirə Vəlibəyova “Tərəqqi” me-
dalı ilə təltif olunmuşdur.

Yuxarıda sadalananlardan 
göründüyü kimi, 2018-ci il Xaçmaz 
rayonu üçün bütün sahələrdə 
sürətli və hərtərəfli sosial-iqtisadi 
inkişaf ili olmuşdur. Bu isə qarşı-
dakı illərdə daha ciddi uğurlar əldə 
olunması üçün çox yaxşı təməldir.

Q.CƏFƏROĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Nəsimi öz əsərlərini Yaxın və Orta 
Şərqdə geniş yayılmış üç dildə: ərəb, 
fars və Azərbaycan dillərində yaradan 
ilk böyük söz ustasıdır. O, bu dillərdə 
divanlarını ərsəyə gətirmişdir. Müxtəlif 
dillərdə yazıb-yaratmaq qabiliyyəti şairə 
öz mütərəqqi fikirlərini geniş təbliğ 
etmək imkanı yaratmış, xalqlar arasında 
mədəni əlaqələrin və ədəbi mühitin inki-
şafında mühüm rol oynamışdır. Ötən 7 
əsr dönə-dönə sübut etmişdir ki, Nəsimi 
öz yaradıcılığı ilə bütün bəşəriyyəti 
düşündürən mövzu və ideyalara öz söz 
möhürünü vurmuş nəhəng ədəbi sima, 
bu dəyərlər yolunda canından belə keç-
miş gerçək qəhrəmandır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə 
UNESCO-nun baş qərargahında 
İmadəddin Nəsiminin ölümünün 600-cü 
ildönümümünün bəşəri bir tarix kimi yad 
edilməsi, bu il isə böyük ədəbi klassi-
kimizin anadan olmasının 650 illiyinin 
ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə daha 
geniş və təntənə ilə qeyd edilməsinin 
qərara alınması dünya ədəbiyyatı 
xəzinəsini zənginləşdirmiş Azərbaycan 
şairinin irsinin əbədiyaşarlığının, 
şəxsiyyətinin ölməzliyinin göstəricisidir. 
Prezident İlham Əliyevin şairin növbəti 
yubileyi şərəfinə 2019-cu ili ölkəmizdə 
“Nəsimi ili” elan etməsi xalqımızın və 
dövlətimizin öz dahi oğluna verdiyi 
layiqli qiyməti bütün dünyaya nümayiş 
etdirir.

Nəsimi insanların qəlbini, onların 
mənəvi dünyasını misilsiz ustalıqla bədii-
fəlsəfi araşdırmadan keçirmiş, nəticədə, 
insanı kainatın ən kamil varlığı kimi ulu 
Yaradanın mahiyyətinə yaxınlaşdırmış 
təlimin poetik formulunu yaratmışdır. 
Nəsiminin insanlıq, kamil şəxsiyyət 
haqqında təsəvvürləri mükəmməl və 
gerçəkliyə uyğundur. “Bulunmaz” rədifli 
qəzəlində şair hünər sahibi olmaq, xalqa 
əməllə xidmət etmək kimi bəşəri ideyaya 
öz təfsirini belə verir:

Hər bihünər insafı yox, uş mənsəbi tutdu, 
Sahib hünərə mənsəbü idrar bulunmaz, 
Xəlqin əməli azdı, könül yıxıcı ögüş, 
Bir xəstə könül yapıcı memar bulunmaz.

Nəsimi belə hesab edirdi ki, nəfsi 
öldürmək kamil insana məxsus ən böyük 
bir mənəvi qəhrəmanlıqdır: “Nəfsə qalib 
gəlmək Xeybər qalasını almaqdan 
çətindir”. Nəfs düşkünü olan insan isə 
adi bir heyvandan seçilmir. Eşq yolunu 
tutan öz ruhuna qida verən, könlündə 
ilahi nuru gəzdirən, idealını arayıb 
axtaran insandır. İkilik pərdəsini aradan 
qaldıran insan sirləri duya bilər, gizli 
aləmi anlamaqla haqqa qovuşar.

Nəsimi ideal bir biçimdə insa-
nın bəşəri keyfiyyətlərini incələyir, 
mənalandırır, poetik səviyyəyə yüksəldir. 
Nəsimiyə görə, “mən” zirvədir, elə bir 
gözəllikdir ki, əgər insan özünü dərk 
edərsə, o ülviyyətə yüksələr. Şairin 
fikrincə, insan bütöv bir aləmdir, külli 
kainatdır. Nəsimi əsərlərində insanın ən 
gözəl xüsusiyyəti özünü dərk etməsidir. 
O, yaradıcılığı boyu insanı özünü 
dərk etməyə çağırmışdır. Nəsiminin 
“Bəhrüləsrar” adlı fəlsəfi qəsidəsi bu 
baxımdan xüsusi seçilir. Bu əsər dərin 
fəlsəfi məzmunu ilə bərabər, həm də 

önəmli nəsihət və çağırışlarla 
zəngindir. Bu mənzumədə şair 
insanı özünü anlamağa, həyat 
və ölüm haqqında düşünməyə, 
xəyyamanə bir ruh ilə dünyanın 
başdan-başa acı və şirinliklərlə 
dolu olduğunu dərk etməyə 
səsləyir. Nəsimi anladır ki, ömrünü 
sərvət qazanmağa sərf edənlər 
əzab və gərəksiz yükdən başqa 
heç bir şeyə sahib ola bilməzlər: 

Bir ovuc tozdur küləklər qarşısında  
                                               bu bədən

Ömrümüz qor tək ərir hər an  
                                              günəşdən, şölədən

İnsan üçün mərifətdən özgə 
                                               yoxdur bir bəzək

Aqil insan zər üçün öz ömrünü 
                                               verməz hədər.

Nəsimi yaradıcılığı zaman-zaman 
işıqlı ideyalar qaynağı kimi müasir 
sayılmış, yeni nəsillərin mükəmməl 
tərbiyəsində mənəvi zənginlik 
mənbəyinə çevrilmişdir. Bu gün gənc 
nəslin tərbiyəsində Nəsimi yaradıcılığı 
yenə kamil insan formulunu diqtə edir. 

Bu mənəvi yüksəliş təlimi zəmanəmizdə 
də ideal insan şərəfinə heyranedici bir 
himn kimi səslənir. Belə bir gözəllik və 
qüdrət yalnız özünü tanımış, bəşərin 
mahiyyətinə varmış kamil insanlara xas-
dır. Nəsiminin əsərlərində əksini tapmış 
özünü tanımaq yolları, yetkinliyə çatmaq 
bacarığı, üstün dəyərləri üzə çıxarmaq 
və onlara yön vermək üsulları çağdaş 
elmi-pedaqoji düşüncənin əsas ideyaları 
ilə çox uzlaşır.

Böyük sələfi Nizami Gəncəvidən son-
ra ədəbiyyatımızda humanizm, ədalət 
ideyalarının dönməz carçılarından biri 
olmuş Nəsiminin zəngin bədii-fəlsəfi irsi 
insanlığa dəyişdirici, saflaşdırıcı gücü 

bugün də önəmli və təsirlidir. Şairin dərin 
humanizmini qlobal-bəşəri mahiyyətə 
yüksəldən poetik məharəti, dilinin şirinliyi 
və axıçılığı, heyrətamiz şeiriyyət ahəngi, 
şühhəsiz və ilk növbədə, Nəsiminin 
milli özünəməxsusluğuna əlavə rövnəq 
verdiyi doğma xalqına bizim günlərdə də 
mənəvi zənginlik gətirir, soydaşlarımızın 
estetik zövqünün yüksəlməsinə xidmət 
edir. 

Yaşadığı dövrün xalq dilinin üs-

lub-qrammatik imkanlarından 
yaradıcı şəkildə bəhrələnmək və 
yazılı ədəbi dilin formalaşmasına 
təsiri araşdırmaq baxımından da 
Nəsimi şeiri misilsiz bir qaynaqdır. 
Nəsimi dilinin mükəmməlliyi, ən 
incə mətləbləri ifadə etmək qüdrəti 
belə bir dilin, ən azı, özünədək min 
illik bir inkişaf keçdiyinin mötəbər 
təsdiqidir. Bu baxımdan Nəsimi 

şeirində rəqibi dəqiq və tutarlı cavablan-
dırmaq məharəti görün necə incəliklə 
ifadə edilmişdir:

Rəqib məndən sorur: nəndir sənin yar?
Rəfiqimdir, həbibimdir – nəm olsun!

Nəsimi yaradıcılığında dini-fəlsəfi 
mövzunu dünyəvi ideya axtarışları 
üzvi surətdə tamamlayır. Gerçəkliyi 
əks etdirən şeirlərdə səmimiyyət və 
təbiilik daha qabarıqdır. Belə poetik 
nümunələr xəlqiliyi, dil-ifadə və üslub 
gözəlliyi ilə fərqlənir. İnsan səadəti, 
onun ruhi sərbəstliyi, mənəvi azadlığı 
həmin şeirlərin aparıcı xəttini təşkil edir. 
Şəxsiyyətin doğru yolda olması, daxili 

bütövlüyü, haqqa tapınması Nəsiminin 
estetik axtarışlarında başlıca hədəfdir: 

Qanı bir əhdi peyman bütün yar,
Qanı bir qövlü gerçək, doğru dildir.
Qanı, həqqi bilən bir gercək ər kim,
Ola doğru anın dilində göftar?
Nəsimi irsinin qorunması və 

öyrənilməsi istiqamətində ölkəmizdə 
zəruri işlərin önəmli bir hissəsi uğurla 
gerçəkləşdirilmişdir. Bu yöndə işlərin da-
vamına dövlət səviyyəsində çox böyük 
diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Böyük Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi-
nin qeyd edilməsi haqqında” 15 noyabr 
2018-ci il tarixli sərəncamı görkəmli şa-
irin ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizdə 
tutduğu önəmli mövqeyi bir daha təsdiq 
edir. 

Həmin sərəncamda Nəsimi irsinin 
tarixi əhəmiyyəti və çağdaş dəyəri çox 
yüksək dəyərləndirilir: “Nəsimi dünya po-
eziyasının ən kamil nümunələri sırasında 
diqqətəlayiq yer tutan əsərlərində daim 
insanın əzəmətini, insani məhəbbəti və 
şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmiş-
dir. 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 bü-
tün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə əks 
etdirir. Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra 
xalqların bədii-ictimai fikrinin inkişafına 
qüvvətli təsir göstərmişdir”. 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 11 
yanvar 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə 
2019-cu ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan 
edilməsi isə şairə onun Vətənində 6 əsr 
sonra qurulmuş müstəqil dövlətin ümum-
milli səviyyədə verdiyi dəyərin, xalqımı-
zın öz dahi oğluna bəslədiyi ehtiramın 
ən yüksək ifadəsidir. 

Ruhəngiz ƏLİYEVA, 
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun 

müəllimi, Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü

XAÇMAZ: sürətli və 
hərtərəfli sosial-iqtisadi 
inkişafın yeni mərhələsi

 2018-ci il bütün sahələr üzrə respublikamız üçün 
 uğurlu oldu. Bu uğurların əldə olunmasında isə təbiidir ki, 
ölkəmizin hər bir şəhərinin, rayonunun, qəsəbə və kəndinin 
özünəməxsus payı vardır. Xaçmaz da bu cəhətdən xüsusilə 
fərqlənən rayonlardandır. Təqdirəlayiq haldır ki, xaçmazlılar 
əvvəlki illərdə nail olduqları yüksək inkişaf tempini 2018-ci 
ildə də uğurla davam etdirmişlər. Rayоn icra hakimiyyəti 
aparatı digər yerli оrqanlarla birlikdə ölkədə həyata kеçirilən 
siyasi xəttə əsaslanaraq, iqtisadi inkişafı sürətləndirmək, 
ictimai-siyasi sabitliyi qоrumaq, qanunların icrasını 
təmin еtmək istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata 
kеçirmişdir. 

Böyük mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsimi Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində fəlsəfi şeirin özülünü qoymuş, bədii sözü 
 forma və məzmunca zənginləşdirmiş ustad sənətkar, Azərbaycan 
dilini ədəbi-bədii dil səviyyəsinə yüksəldən ustad ədibdir. Nəsimi 
yaradıcılığı nəinki Azərbaycan ədəbi mühitinin formalaşması-
na, eləcə də ümumbəşəri dəyərləri, insanın fövqəlbəşəri varlıq 
olmasını tərənnüm etməklə dünya ədəbiyyatına böyük təsir 
göstərmişdir.

Nəsiminin bədii-fəlsəfi 
irsində kamil insan təlimi

Prezident İlham Əliyevin 
şairin növbəti yubileyi 

şərəfinə 2019-cu ili ölkəmizdə 
“Nəsimi ili” elan etməsi xalqımızın 
və dövlətimizin öz dahi oğluna 
verdiyi layiqli qiyməti bütün dünyaya 

nümayiş etdirir.

Nurhal
Машинописный текст
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