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“Hörmətli redaksiya, yaşadığımız Cavadxan qəsəbəsində problemlər 
o qədərdir ki, bilmirəm hansını sadalayım. Qəsəbədə məktəb, uşaq 
bağçası yoxdur. Avtomobil zavodunun bir bağçası var, ora da yalnız zavod 
işçilərinin uşaqlarını qəbul edirlər. Yollar pis vəziyyətdədir. Avtobuslar yarı 
yoldan geri qayıdır, həm də, axşam saat 8-dən sonra işləmir. Mən GDU-nun 
magistratura şöbəsində dərs deyirəm. Sonuncu dərsimiz axşam saat 10-
da qurtarır. Qəsəbəyə getmək üçün hər gün taksi axtarmalıyam. Buna heç 
maaşım imkan vermir. Xahiş edirəm, qəzetiniz vasitəsilə bu problemlərə 
toxunasınız.

Lamiyə Hacımuradova,   
     Gəncə şəhəri, Cavadxan qəsəbəsinin  sakini”. 

İlk baxışdan xoş təsir bağışlamır 
bu qəsəbə. Əyri-üyrü, tozlu-torpaqlı, 
palçıqlı yollar, yöndəmsiz, plansız 
tikililər, ağacı, gülü-çiçəyi olmayan 
adsız küçələr... haradasa ucqar bir 
dağ rayonunun kəndini xatırladır 
mənə Cavadxan qəsəbəsi...

Əvvəlki adı “Avtozavod” olan 
Cavadxan yaşayış ərazisi ölkə 
Prezidentinin 8 fevral 2012-ci 
il tarixli sərəncamına əsasən, 
Gəncə şəhərində yaradılan 5 yeni 
qəsəbədən biridir. Ərazisi 423 hek-
tardan çox, 2570 ev təsərrüfatı olan 
qəsəbədə 8995 nəfər sakin yaşayır. 
Bunlar hələ tam dəqiqləşdirilməmiş, 
təxmini statistik rəqəmlərdir. Kim 
daimi yaşayır, kim müvəqqəti, bilən 
yoxdur. Aldığı torpaq sahəsində 
indiyədək əlini ağdan qaraya vurma-
yan, tikdirdiyini yarımçıq qoyanlar 
da az deyil. 

Kəpəz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
qəsəbə üzrə nümayəndəliyinin 
məsul işçisi Ramil İsmayılovla 
birlikdə adını bilmədiyimiz hansısa 
küçə ilə, ayaqlarımız daşa-kəsəyə 
ilişə-ilişə, bir təhər addımlayırıq. 
Arzulayıram ki, kimsə qarşımıza 
çıxsın, hal-əhval tutaq, vəziyyətlə 
maraqlanaq. Uzaqdan əllərində iri 
bağlamalar olan yaşlı bir kişi ilə qa-
dının gəldiyini görürəm. Nümayəndə 
deyir ki, avtobus dayanacağına 
gedirlər, küçələr bərbad olduğu üçün 
nəqliyyat vasitələri yolun yarısından 
geri qayıdır. Dayanacağa məsafə 
isə ən azı bir kilometrdir.

Nəhayət, bizə çatırlar. Kişi 
nəfəsini dərib əl uzadır, “Xoş 
gəlmişsiniz!” – deyir. Sonra da özü-
nü təqdim edir:

– Məmməd İslamov. Doqquz 
ildir burada yaşayırıq. Qaz, işıq 
var, yaşamaq üçün müəyyən şərait 
yaradılıb. Amma yol, nəqliyyat 
problemləri uzun illərdir həll olun-

mur, əziyyət çəkirik. 300 metr ara-
lıda “Şəhid bulağı var. Ora kimi yol 
babatdır. Amma 28 və 38 nömrəli 
marşrut avtobusları heç ora da 
gəlmir. Payi-piyada bir təhər gedirik. 
Bəs məktəb yaşlı uşaqlar, qadınlar, 
qocalar?

Qəsəbə sakini burada hələlik 
heç olmasa modul tipli kiçik bir 
məktəbin inşasına ehtiyac olduğu-
nu da bildirdi. Çünki məktəb yaşlı 
uşaqlar o qədər də yaxında olma-
yan iki Kəlbəcər məktəbinə getməli 
olurlar. Bir çox valideyn isə öz 
uşaqlarını qəsəbədən uzaqda olan 
şəhər məktəblərində oxutdurmalı 
olur ki, bu da hər ay həm xeyli xərc 
deməkdir, həm də əziyyət.

Şəhərdə nəqliyyata cavabdeh 

şəxslərin də tez-tez bir-birini əvəz 
etməsi, struktur yenilikləri, avto-
bus parkının köhnə olması, illərdən 
bəri yığılıb qalan problemlərin qısa 
müddətdə həllinin mümkünsüzlü-
yü də bu sahədə təxirəsalınmaz 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
maneçilik törədir. Bir qədər əvvəl 
şəhərdə sərnişindaşıma sahəsinə 
rəhbərlik edən Elşad Həsənovla 
əlaqə saxladıq, Cavadxan qəsəbə 
sakinlərinin şikayətlərini nəzərinə 
çatdırdıq. Dedi ki, hazırda heç bir 
səlahiyyətim yoxdur, struktur ləğv 
olunub, necə olacaq, onu da bilmi-
rik, gözləyirik.

Qəsəbənin tamamilə nəzarətdən 
kənarda qalmasını demək də in-
safsızlıq olardı. Burada şəhər 
icra hakimiyyəti və digər müvafiq 
strukturlar tərəfindən son 4-5 ildə 
az iş görülməyib. Qəsəbənin bir 
hissəsinə su-kanalizasiya xətləri 
çəkilib və hazırda əhali ondan 
istifadə edir. Köhnədən salınmış 
ərazi təbii qazla təmin olunub. Yeni 
ərazilər isə “Azəriqaz” Layihə İnsti-
tutu tərəfindən layihələndirilmiş və 
qəsəbəyə mərkəzi magistral xətt 
çəkilmişdir. Evlərə qaz çəkilişi bu 
gün də davam edir.

Küçələrin Günəş enerjisi ilə gecə 
işıqlandırılması işlərinə də başlanı-
lıb və artıq xeyli dirək basdırılıb. İcra 
nümayəndəsinin verdiyi məlumata 

görə, bir neçə küçə gecələr işıqlan-
dırılır.

Qəsəbədə optik kabellərin 
çəkilişinə də başlanılmışdır. Hazırda 
işlərin təxminən 35 faizi görülmüş və 
2023-cü ilin ortasınadək tam başa 
çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.

...Qəsəbə sakinlərindən biri bizə 
yaxınlaşıb: “Hiss edirəm ki, qonaqsı-
nız, bizim necə yaşamağımızla ma-
raqlanırsınız” – deyir. – 1993-cü ildə 
biz burada məskunlaşanda cəmi 3-4 
ev vardır. Amma indi, maşallah, gö-
rün nə qədər yeni ev tikilib. Di gəl, 
problemlərimiz az deyil. Ən birin-
ci yol və kanalizasiya problemidir. 

Məktəbin, uşaq bağçasının olmama-
sı da ciddi çətinliklər yaradır. O za-
man övladlarım buradan xeyli arada 
yerləşən 36 nömrəli məktəbdə təhsil 
alırdı. İndi də nəvələrim məcbur 
olub şəhərin mərkəzinə – 5 nömrəli 
məktəbə gedirlər.

Özünü Oruc Əsgərov kimi 
təqdim edib bizdən ayrılan sakin 
digər problemlərə də toxundu. On-
ları təkrar eləmək fikrində deyilik. 
Çünki bu problemlərin bir çoxu-
nun həlli istiqamətində artıq işlərə 
başlanılıb. Hətta bəzi yerlərə as-
falt döşənməsinin də şahidi olduq. 
Sadəcə yarızarafat, yarıciddi dediyi 
“problemləri həll olunsa, əməlli-başlı 
qəsəbədir” deməsi yadımdan çıx-
madı...

...Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 
başçısının birinci müavini Səməd 
Tomuyevə qəsəbədə gördüyümüz 
problemlər barədə danışarkən 
hiss etdim ki, onların hamısından 
xəbərdardır. Hətta xətdən tez çıxıb 
parka qayıdan avtobuslara nəzarət 
etmək üçün postların təşkilindən, 
qəsəbədə küçə adlarının indiyədək 
verilməməsinin səbəblərindən və 
digər problemlərdən də söz sal-
dı. Dedi ki, sakinlərin narahatlığını 
başa düşürəm. Bircə səbr və zaman 
lazımdır...

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

ABŞ-Çin münasibətlərində 
“qırmızı xətt”

“Böyük iyirmilər”in (G20) Balidəki sammiti beynəlxalq 
təhlükəsizlik baxımından mürəkkəb dövrdə keçirildi. Belə ki, 
COVİD-19 pandemiyasının ardından Ukraynada münaqişə dünya 
siyasətinin axarını müəyyənləşdirən güc mərkəzləri arasında 
gərginliyi də artırmışdı. Buna görə də, iki lider-ABŞ Prezidenti 
Co Baydenin və Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) Sədri Si Cinpinin 
İndoneziyada bir araya gəlməsi böyük maraqla gözlənilirdi. Çünki 
əldə olunacaq nəticələrin dünyadakı proseslərin sonrakı inkişafına 
təsiri proqnozlaşdırılırdı. Görüş baş tutdu, ciddi irəliləyişlər əldə 
olunmasa da, iki “əjdahanın” yaxın perspektivdə ciddi toqquşmaya 
getməyəcəkləri dəqiqləşdi. 

Bu, Co Baydenin ABŞ Prezidenti 
seçilməsindən sonra çinli həmkarı 
ilə ilk təması kimi tarixə düşdü.  

Liderlərin indiki görüşü nəzərdə 
tutulduğundan bir saat çox davam 
etdi. Mütəxəssislər bu faktı yaxşı 
əlamət hesab edirlər. Belə bir fikir 
irəli sürülür ki, bu, hər iki liderin cid-
di fikir ayrılığı doğuran məsələlərin 
müzakirəsinə kifayət qədər vaxt 
ayırmağa hazır olduğunu göstərir. 

Hazırda Vaşinqtonla Pekin ara-
sında münasibətlər qarşıdurma 
xarakteri daşıyır. Co Bayden ABŞ-
ın Çinə qarşı Donald Trampın pre-
zidentliyi dönəmindəki siyasətini 
dəyişmədi: Onun təşəbbüsü ilə 
Böyük Britaniya və Avstraliya ilə 
AUKUS adlanan hərbi ittifaq da ya-
radıldı. Üstəlik, avqust ayında ABŞ 
Nümayəndələr Palatasının spikeri 
Nensi Pelosinin Taypeyə səfəri baş 
tutdu və buna cavab olaraq Pekin 
adanı effektiv şəkildə mühasirəyə 
alaraq genişmiqyaslı dəniz 
təlimlərinə başladı. Həmin vaxt 
dünya Tayvan ətrafında gərginliyin 
hərbi münaqişəyə və ya hətta açıq 
müharibəyə çevriləcəyindən ehtiyat 
edirdi. Bundan başqa, Vaşinqton 
və Pekin Ukrayna münaqişəsinə də 
fərqli prizmadan yanaşır. 

Görüşdən öncə ABŞ-ın CNN te-
leviziya kanalı bildirmişdi ki, Bayden 
və Cinpin arasında təkbətək görüş 
münasibətlərdə sıçrayışa səbəb ol-

mayacaq. Çünki ölkələr arasında bir 
çox məsələlərə yanaşmada dərin 
ziddiyyətlər mövcuddur. 

Liderlər mətbuat nümayən-
dələrinin qarşısına birlikdə çıxma-
dılar. Bu, ondan xəbər verdi ki, 
görüşdə ancaq prinsipial fikir ayrılığı 
olmayan məsələlər müzakirə edildi. 
Ancaq bununla belə, onlar müasir 
qlobal çağırışları qiymətləndirməkdə 
həmrəylik nümayiş etdirdilər. Da-
nışıqlarda əldə edilmiş mühüm 
nəticələrdən biri də bu oldu ki, 
dünyanın iki böyük gücü iqtisa-
di müharibəni yaxın perspektivdə 
dərinləşdirməyəcək. Bu, həm də 
onu göstərdi ki, ABŞ və Çin maliyyə 
və iqtisadi cəhətdən qarşılıqlı asılı-
lıqlarını qəbul edirlər.

Bununla yanaşı, Bayden da-
nışıqlardan sonra bildirdi ki, ABŞ 
Çinlə “güclü” rəqabət aparmağa 
davam edəcək: “Çin və ABŞ fikir ay-
rılıqlarını aradan qaldıra, rəqabətin 
münaqişəyə çevrilməsinin qarşısını 
ala və qarşılıqlı əməkdaşlığı tələb 
edən aktual qlobal məsələlərdə 
birgə işləməyin yollarını tapa bilər”. 
ABŞ lideri rəqabətin münaqişəyə 
çevrilməməsinin önəmini də diqqətə 
çatdırdı. Qərb mətbuatının yazdı-
ğına görə, cənab Bayden görüşdə, 
həmçinin, Çinin Tayvana qar-
şı “məcburi və getdikcə aqressiv 
hərəkətlərinə” etiraz etdi, Rusiya-
nın Ukraynaya müdaxiləsi mövzu-

sunu qaldırdı və Şimali Koreyanın 
“təxribatçı”davranışından narahatlı-
ğını bildirdi.  

Çin mətbuatının görüş barədə 
məlumatları isə danışıqların heç 
də asan keçmədiyini təsdiqləyir və 
bildirilir ki, Si Cinpin Tayvanla bağlı 
məsələdə “qırmızı xətti” keçməmək 
barədə ABŞ-a xəbərdarlıq edib. Çin 
lideri görüşdə Tayvan məsələsini 
“Çinin fundamental maraqlarının 
özəyi” və ABŞ-Çin münasibətlərində 
keçilməsi mümkün olmayan “qırmı-
zı xətt” adlandırdı. Cənab Cinpinin 
sözlərinə görə, “Çin xalqı Tayvanın 
Çindən müstəqil olmasına heç vaxt 
icazə verməyəcək”. O, həmçinin 
ABŞ-a Tayvan məsələsindən Pe-
kini cilovlamaq üçün bir vasitə 
kimi istifadə etməmək barədə də 
xəbərdarlıq etdi. Çin lideri Tayva-
nın Çin xalqının işi olduğunu qarşı 
tərəfin diqqətinə çatdırdı. 

Ekspertlərin fikrincə, liderlər 
ölkələr arasında ərzaq təhlükəsizliyi, 
iqlim və nüvə müharibəsinin qarşı-

sını almaq istəyi də daxil olmaqla, 
ümumi mövqelərin olduğunu etiraf 
etdilər. Burada üstünlük həm də hər 
iki liderin dialoqa hazır olmasında-
dır. Bununla belə, ekspertlər görü-
şün nəticələrinə ehtiyatla yanaşma-
ğı məsləhət görürlər. Çünki Çin və 
ABŞ arasında münasibətləri sabit 
adlandırmaq olmaz. Məsələn, keçən 
il BMT-nin COP26 iqlim sammitində 
ölkələr arasında müəyyən qarşılıq-
lı anlaşma hissi var idi, lakin sonra 
münasibətlər pisləşdi.

Beləliklə, ABŞ və Çin liderlərinin 
Bali görüşü təsdiqlədi ki, hər iki ölkə 
uçurumun kənarından geri çəkməyə 
hazırdır.  Üstəlik, Co Bayden və Si 
Cinpin ABŞ Dövlət katibi Entoni Blin-
kenin sammitdə qaldırılan mövzular 
üzərində işi davam etdirmək üçün 
Çinə səfəri barədə razılığa gəldilər. 
Məlumata görə, bu, 2023-cü ilin 
əvvəllərində baş verə bilər.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Gəncə

Cavadxan qəsəbəsi  
adına layiqdirmi?!

“Xalq qəzeti” bu gündən otaylı-butaylı ortaq milli-mənəvi dəyərlər sistemimizdə 
geniş yer tutan Cənubi Azərbaycanın mədəni dəyərləri barədə yazılar dərc 
etməyə başlayır.  “Arazın o tayında” rubrikası altında oxucularımıza Azərbaycanın 
cənubunda əsrlər boyu yaranıb-formalaşmış sənət növləri, xalqın könül 
dünyasından qaynaqlanan folklor, aşıq sənəti, musiqi, ədəbiyyat, memarlıq inciləri, 
bu qədim diyarı dünyada məşhurlaşdıran tarix və təbiət abidələri, milli varlığı 
yaşadan adət-ənənələr, bir sözlə, Güneyli soydaşlarımızın zəngin mənəvi dünyası 
barədə sillsilə yazılar təqdim ediləcək. İnanırıq ki, Cənub sevdalı oxucularımızın, 
məxsusi olaraq qədim mədəni irsimizin və çağdaş milli-mənəvi dəyərlərimizin 
araşdırıcılarının qeyd edilən mövzularda yazıların hazırlanmasına faəl qoşulması ilə 
ortaq mədəni sərvətlərimizi o taylı-bu taylı soydaşlarımıza daha əhatəli, sistemli və 
maraqlı formalarda təqdim edə biləcəyik.

Xudafərin körpüləri 
Xudafərin körpüləri Azərbaycanın Şima-

lı ilə birləşdirən, bu taydakı Cəbrayıl rayo-
nu ilə o taydakı Xudafərin şəhərı arasında 
yerləşən, Araz çayı üzərində salınmış iki 
körpüdən ibarətdir.

Tədqiqatçılar göstərirlər ki, birinci 
Xudafərin körpüsü 1027-ci ildə Şəddadi 
hökmdarı Fəzl ibn Məhəmməd Rəvvadilərlə 
mübarizə aparmaq üçün inşa etdirmiş-
dir. Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə 
Azərbaycan memarlıq məktəbinin üslubu 
izlənilməkdədir. Ağa Məhəmməd şah Qaca-
rın Azərbaycana yürüşü zamanı bir hissəsi 
uçurulsa da, sonradan bərpa edilmişdir. 
Təbii qayalar üzərində inşa edilən körpünün 
bir hissəsi dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.

Birinci körpüdən bir qədər aralıdakı kör-
pü də Xudafərin adlanır. İkinci körpü 15 
gözdən ibarət olmuş və XIII əsrdə, Elxanilər 
dövründə inşa edilmişdir. Hazırda həmin 
körpünün yalnız 3 aşırımı salamatdır. Hər 
iki körpü İpək yolunun üzərində yerləşir. 
Tarixən Azərbaycanın şimalı ilə cənubunu 
birləşdirən Xudafərin körpüləri Azərbaycanın 
qədim abidələrindəndir. 

Xudafərin körpüsü Cənubi Azərbaycanla 
Şimali Azərbaycanın orta əsr şəhərlərini 
birləşdirən keçid kimi mühüm hərbi-strateji 
əhəmiyyət daşıyırdı. Araz çayının ən dar, 
qayalıqla əhatələnən yerində inşa edil-
miş ilk körpü VIII əsrin sonu – IX əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq, XIX əsrə kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. Kərpic körpü isə XII 
əsrdə tikilmişdir.

Hər iki körpünün özüllərinin antik dövrlə 
bağlılığı ehtimal edilir. Bu körpülər yüzillərcə 
transkontinental yollar üstündə yerləşib, 
təkcə ölkədaxili və ölkələrarası yollarda de-
yil, qitələrarası qarşılıqlı ilişgilərdə də yararlı 
olmuşdur. 

Körpüləri inşa etdirən şəxslərin adla-
rı barədə tarixi mənbələrdə dəqiq yazılı 
məlumat yoxdur. Araşdırmaçıların çoxunun 
fikrincə, hər iki körpünün dayaqları çayın 
ortasında olan təbii sal daşlar üzərində qu-
rulduğundan onlara “Xudafərin” adı verilib. 
Hələlik Xudafərin körpüləri sirlərini tam aç-
mayıb.

Xudafərin körpüsü 18 oktyabr 2020-ci 
il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
tərəfindən işğaldan azad edilmişdir.

Bəzz qalası
Bəzz qalası Cənubi Azərbaycanın Qara-

dağ vilayətindəki Kəleybər qəsəbəsi yaxınlı-
ğında uca dağ başında salınmış nadir təbii 
istehkamdır.

Xürrəmilər hərəkatının rəhbəri Babəkin 
əsas sığınacaqlarından biri olduğu üçün 
xalq arasında daha çox Babək qalası kimi 
tanınır. Qala strateji cəhətdən mükəmməl 
ərazidə, dəniz səviyyəsindən 2300–2600 
metr yüksəklikdə yerləşir. Qalanın ətrafını 
400–600 metr dərinlikdə dərələr əhatə edir. 
Ərəb coğrafiyaşünası Əbu Duləf (X əsr) ya-
zırdı: “Bəzz qalası Babək Xürrəminin əsas 
sığınacağıdır. Qalada qırmızı geyimli adam-
lar dolaşır və qalaya qırmızı bayraqlar san-
cılıb”.

Bəzz qalası ərazisində aparılan arxe-
oloji qazıntılar zamanı Bizans İmperiya-
sı və Azərbaycan Atabəyləri dövlətinə aid 
sikkələr tapılıb. Qala divarlarının hər dörd 
küncündə yarımdairəvi gözətçi məntəqələri 
var. Həmçinin qala ərazisindən təndirlər, 
çıraqlar, gil qablar, silahlar və digər əşyalar 
tapılmışdır. Hazırda hər il Babəkin doğum 
günündə Güney Azərbaycan Milli Oyanış 
Hərəkatı təşkilatının rəhbərliyi ilə güneyli 
qardaşlarımız qalaya yürüş keçirərək xalq 
qəhrəmanını yad edirlər. 

Ərk qalası
Ərk qalası Təbriz şəhərində yerləşən və 

XIV əsrdə Hülakülər (Elxanilər) zamanında 
vəzir Əlişah tərəfindən tikdirilən qiymətli ta-
rixi abidədir. 

Günümüzdə şəhərin mərkəzində parkın 
üzərində yerdən 26 metr yüksəkliyə uca-
lan Ərk-i Əlişah qalası və ya köhnə adı ilə 
Məscid-i Əlişah Elxanilər dövrü memarlığı-
nın bir nümunəsidir. Son Elxani hökmdarı 
Əbu Səid Xanın (1316-1335) vəziri Əli şah 
tərəfindən tikdirilən abidə ilk tikildiyi zaman 
məscid olub və müsəlmanların namaz qıl-
ması üçün uzun müddət bu şəkildə istifadə 
edilib. Sonralar ehtimal ki, Təbrizdə baş 
verən şiddətli və tez-tez baş verən zəlzələlər 
səbəbindən bina dağılıb və bəzi əlavələrlə 
(divarlar, zirzəmilər, anbarlar və s.) qala-
ya çevrilmişdir. Bundan sonra abidə Ərk-i 
Əlişah adlandırılmışdır. 

Qala sadəliyi, ölçüləri və kərpic hörgüsü 
ilə diqqəti özünə cəlb edirdi. Tacəddin Əli 
şah tərəfindən tikdirilən və sonradan qalaya 
çevrilən bu binanın eni 30 metr, hündürlü-
yü 26 metr, qalınlığı isə 10 metrdir. Təəssüf 
ki, günümüzdə onun yalnız qurbangahı və 
yan divarları qalmaqdadır. Bundan başqa 
abidənin üzərində günümüzə qədər gəlib 
çatmış heç bir yazı yoxdur. 1931-ci ildə abidə 
Milli İrs siyahısına qeydə alınmışdır.

Hazırladı:  
T. RÜSTƏMOV, 

“Xalq qəzeti”

Arazın o tayında...

Körpülərimiz,  
qalalarımız...
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