
Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik
Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 12-də Malayziya parlamentinin
Nümayəndələr Palatasının sədr müavini Seri Ronald Kiandeeni qəbul edib.

Malayziya parlamentində yaradılmış Azərbaycan ilə dostluq qrupu haqqında məlumat verən
Seri Ronald Kiandee Bakıya ilk dəfədir ki, səfər etdiklərini bildirib, 8 deputatdan ibarət Malay-
ziya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun fəaliyyətinin ölkələrimizin qanunverici
orqanları arasında mövcud əlaqələrin inkişafındakı rolundan danışıb. 

Prezident İlham Əliyev Malayziyanın Baş naziri Mohammad Najib Tun Abdul Razakın
Azərbaycana rəsmi səfərini və keçirdikləri görüşlər zamanı aparılan səmərəli müzakirələri
məmnunluqla xatırlayıb. Azərbaycan ilə Malayziya arasında əlaqələrin hər iki ölkə üçün mühüm
əhəmiyyət daşıdığını deyən dövlətimizin başçısı bu əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın sərmayə qoyuluşu, yüksək texnologiyalar, turizm və digər sahələrdə
inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirib. 

*     *     *
Aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycandakı Amerika

Ticarət Palatasının nümayəndə heyətini qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Aprelin 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Rumıniyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Daniel Kristian Çiobanu ilə
görüşmüşdür. 

    Ali Məclisin Sədri qonağın muxtar respublikaya ötən səfərini xatırlamış və onu
yenidən Naxçıvanda görməkdən məmnunluğunu bildirmişdir. Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Rumıniya arasında əlaqələrin inkişafında səfirin fəaliyyətini
qeyd edən Ali Məclisin Sədri əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyətini
vurğulamışdır.

    Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən Rumıniya səfiri ölkələrimiz arasındakı münasi-
bətlərdən danışmış, Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının, təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə
yaradılan müasir infrastrukturun əlaqələrin inkişafına töhfə verəcəyini bildirmişdir.

    Görüşdə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Rumıniya arasındakı
əlaqələrin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

    Aprelin 11-12-də Rumıniya Res-
publikasının Azərbaycandakı föv-
qəladə və səlahiyyətli səfiri Daniel
Kristian Çiobanu Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri çərçivəsində
muxtar respublikanın mədəniyyət,
səhiyyə, təhsil müəssisələri, turizm
məkanları ilə tanış olub. 
    Aprelin 11-də səfir Heydər
Əliyev Muzeyini ziyarət edib. Bil-
dirilib ki, bu gün muzeyin fondunda
ulu öndər Heydər Əliyevin həyat
və fəaliyyətini əks etdirən 4 min
500-dən çox eksponat toplanıb. Mu-
zey Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il fev-
ralın 18-də imzaladığı Sərəncam
əsasında yaradılıb və 1999-cu il
mayın 10-da fəaliyyətə başlayıb.
Muzeydə ümummilli lider Heydər
Əliyevin uşaqlıq və gənclik illərinə
həsr olunmuş stendlər, onun Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri işlədiyi dövrə aid
(1991-1993) şəxsi sənəd və mate-
riallar, imzaladığı sərəncamlar, qə-
rarlar, Türkiyə Cümhuriyyəti və
İran İslam Respublikası ilə əmək-
daşlıq sahəsində imzaladığı müqa-
vilələrin surətləri, həmin illərdə
Azərbaycan Respublikasının müx-
təlif bölgələrində yaşayan vətən-
daşların müraciətləri toplanıb. Mu-
zeyin kitabxanasında ulu öndər
Heydər Əliyevin həyat və fəaliy-
yətini əks etdirən jurnal, albom və
kitablar saxlanılır. 
    Həmin gün “Xan Sarayı” Dövlət
Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və
Açıq Səma Altında Muzey Kom-
pleksi ilə tanışlıq Daniel Kristian
Çiobanuda xoş təəssürat yaradıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanası ilə tanışlıq zamanı Ru-
mıniyanın Azərbaycandakı səfirinə
məlumat verilib ki, 8 mərtəbəli bi-
nada tibbin ən son yenilikləri tətbiq
olunur. Ötən il dekabrın 1-də Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti

cənab İlham Əliyevin açılışını etdiyi
xəstəxanada, ümumilikdə, 300 çar-
payıdan ibarət 14 stasionar şöbə
fəaliyyət göstərir. 130 həkimin,
467 orta və kiçik tibb işçisinin ça-
lışdığı xəstəxanada elmi-tibbi ki-
tabxana da yaradılıb. Burada tələ-
bələr üçün 2 böyük auditoriya və
7 sinif otağı, kompüter zalı, 200
nəfərlik iclas zalı, tibb idman mər-
kəzi və müayinə otaqları fəaliyyət
göstərir. 
    Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Te-
atrında bildirilib ki, 1883-cü ildə
əsası qoyulan teatr 1922-ci ildə Döv-
lət Dram Teatrı statusu alıb.  Teatrın
binası müasir layihə əsasında yenidən
qurularaq 2012-ci ildə istifadəyə
verilib.
    Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Muxtar Respublika Ədə-
biyyat Muzeyində qonağa buradakı
eksponatlar barədə ətraflı məlumat
verilib. 
     Aprelin 12-də Rumıniyanın səfiri
Naxçıvan Dövlət Universitetində olub.
Universitetin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov bil-
dirib ki, hazırda dünyanın 50-dən
artıq ölkəsinin 80-dən çox universiteti
ilə beynəlxalq əməkdaşlığa malik
olan, bir sıra beynəlxalq layihələrdə
uğurla təmsil olunan universitet Ru-

mıniyanın ali təhsil ocaqları ilə də
tərəfdaşlığa üstünlük verir. Tələbə
mobilliyinin inkişafı nəticəsində uni-
versitetin bakalavr və doktorantları
öz təhsillərini digər xarici ölkələrin
ali məktəblərində, o cümlədən Ru-
mıniyanın Babeş-Bolyai və George
Enescu universitetlərində davam
etdirirlər. 
    Səfir ali məktəbin maddi-texniki
bazası, strukturu, tədrisin keyfiyyəti,
müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqi barədə
məlumatlandırılıb.
    Daniel Kristian Çiobanu Rumı-
niyanın Azərbaycanın müstəqilliyini
tanıyan ikinci ölkə olduğunu, möh-
kəm fundament üzərində yaradılan
bu əməkdaşlığın bu gün də uğurla
davam etdirildiyini vurğulayıb. 
    Rumıniya ali məktəbləri ilə tələbə
mübadiləsi, virtual əməkdaşlığın in-
kişafı, onlayn simpozium və kon-
fransların təşkili məsələləri müzakirə
olunub.
    Səfir universitetin müəllim və
tələbələri qarşısında “Azərbaycan-
NATO münasibətləri” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib. O, NATO-nun
yaranma tarixindən bəhs edərək  xa-
tırladıb ki, 1994-cü ildən başlayaraq
Azərbaycan-NATO əlaqələri yük-
sələn xətlə inkişaf edir. Bu əlaqələrin
əsas tərkib hissəsini hərbi əmək-

daşlıq, təhlükəsizlik məsələləri üzrə
siyasi məsləhətləşmələr, sülhməramlı
əməliyyatlar, təhlükəsizlik sektoru-
nun islahatı, mülki-fövqəladə plan-
laşdırma, təhlükəsizliklə əlaqədar
elmi, iqtisadi və ətraf mühit üzrə
əməkdaşlıq məsələləri təşkil edir.
NATO Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünü tanıyır, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin beynəlxalq hüquq norma
və prinsipləri çərçivəsində ədalətli
həllinin tərəfdarıdır. 
    Rumıniyalı diplomat ölkəsinin
NATO-nun Azərbaycandakı əlaqə-
ləndiricisi kimi gördüyü işlərdən
də danışıb, tələbələrin suallarını
cavablandırıb. 
    Görüşün sonunda simvolik hə-
diyyələr təqdim olunub. 
    Həmin gün səfir regionun nüfuzlu
ali təhsil ocaqlarından biri olan
“Naxçıvan” Universitetində də olub.
Ali məktəbin rektoru, professor İs-
mayıl Əliyev bildirib ki, ali təhsil
ocağı üçün inşa olunan yeni uni-
versitet şəhərciyi ötən il istifadəyə
verilib. Yaradılmış şərait nəticəsində
burada təhsil alan tələbələrin sayı
hər il artır. Hazırkı tədris ilində uni-
versitetdə artıq minə yaxın tələbə
təhsil alır. İndiyədək universitetin
3245 məzunu olub. Bu tədris ilində
universitetdə 13 ixtisas üzrə mütə-
xəssis hazırlığı aparılır. Ali məktəbdə

təhsilin keyfiyyəti yüksəldilir, ixtisas
fənləri üzrə elmi dərəcəsi olan müəl-
limlərə üstünlük verilir, tədris zamanı
müasir təlim texnologiyalarından is-
tifadə diqqətdə saxlanılır.
    Qeyd olunub ki, bu gün “Nax-
çıvan” Universitetinin beynəlxalq
əlaqələri də genişləndirilib. Dün-
yanın məşhur təhsil müəssisələrin-
dən olan Almaniyanın Lüdviq Mak-
simillians Universiteti ilə, son dövr-
lərdə isə Türkiyənin 9 ali təhsil
ocağı, eləcə də Rumıniya, Çexiya
və Latviya universitetləri ilə əlaqələr
yaradılıb, bununla da universitetin
əməkdaşlıq etdiyi ali məktəblərin
sayı 51-ə çatıb.
    Daniel Kristian Çiobanu Rumı-
niya universitetləri ilə “Naxçıvan”
Universiteti arasında əlaqələrin in-
kişafı üçün əlindən gələni əsirgə-
məyəcəyini vurğulayıb. O qeyd edib
ki, “Naxçıvan” Universitetinin yeni
universitet şəhərciyi çox yüksək sə-
viyyədədir və burada tələbələrin
yaxşı təhsil alması üçün hər cür
şərait yaradılıb. 
    Səfir universitet şəhərciyi ilə ya-
xından tanış olub, ali təhsil ocağının
tələbələri qarşısında “Azərbaycan-
NATO münasibətləri” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib.
    Rumıniyalı diplomat buradan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ecazkar turizm məkanlarından olan
Şahbuz rayonuna gəlib. Səfir Batabat
kurort zonası və Ağbulaq İstirahət
Mərkəzi ilə tanış olub.   
    Səfər çərçivəsində Rumıniyanın
Azərbaycandakı fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri Daniel Kristian Çio-
banu Heydər Əliyev Sarayı, Naxçı-
van Dövlət Rəsm Qalereyası, Nax-
çıvan Dövlət Tarix Muzeyi, Şahbuz
rayonundakı balıqçılıq təsərrüfatı,
Günəş Elektrik Stansiyası və Uzun -
oba İstirahət Kompleksi ilə də tanış
olub.

Xəbərlər şöbəsi

Rumıniyalı diplomat Naxçıvanın mədəniyyət, səhiyyə, 
təhsil müəssisələri və turizm obyektləri ilə tanış olub
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    Bu gün hər kəs bilir ki, 1993-cü ilin iyun
ayından etibarən ümummilli liderimiz müstəqil
Azərbaycan Respublikasını Naxçıvanda tarixən
mövcud olan və kökü dərinlərə söykənən
dövlətçilik ənənələri üzərində qurub. Məhz
qurulan həmin dövlət bu gün düşmənə meydan
oxuyur, ərazisi kiçik olsa da, çox böyük qlobal
miqyaslı məsələlərdə iştirak edir. Biz buna
görə həm də tarixən Naxçıvanda yaşadılan
dövlətçilik ənənələrinə borcluyuq.

Milli dövlətimizin, milli varlığımızın
qarantı – dövlətçilik ənənələri

Gələcəyimizi qorumağın, yəni milli
ruhu yaşatmağın, inkişaf etdirməyin

və yeni nəsillərə çatdırmağın ən mühüm şərti
milli dövlətçilik ənənələrinin qorunması, onun
yaşadılmasıdır. Milli dövlət ancaq ərazinin,
maddi sərvətlərin deyil, həm də milli-mənəvi
dəyərlərin qorunmasına xidmət edir. Dövlət
hüquqi və siyasi aktlarla, dövlətçilik isə mə-
nəviyyat və mentalitetlə bağlıdır. Dövlətçilik
düşüncənin alt qatında, təhtəlşüurda, psixolo-
giyada təzahür edir. Tarixi prosesləri, o cüm-
lədən sovet dövründə muxtar respublikadakı
ictimai münasibətləri və bir sıra digər amilləri
nəzərə aldıqda bir daha əminlik yaranır ki, bu
duyğular, hisslər qədim diyarın sakinlərində
daim var olub, bundan sonra da olacaqdır.  
    Bu məqamda sual yarana bilər: axı bizim
həmişə milli dövlətimiz olmayıb, bəs belə
bir vəziyyətdə dövlətçilik ənənələri necə ya-
şadıla bilərdi? Bəli, maraqlı məqam ondan
ibarətdir ki, bəzən bir millətin dövləti mövcud
olmadıqda da, dövlətçilik duyğuları yaşaya
bilər. Dövlətçilik ənənəsinin saxlanması isə
milli dövlətin nə vaxtsa yenidən qurulacağına
təminat verir. Ən pisi odur ki, xalqın dövlətçilik
ənənəsi, fərdlərin isə dövlətçilik anlayışı,
duyğusu olmasın. Bu halda hətta dövlət
qurulsa da, o, milli dövlət olmayacaq, milli
iradənin reallaşmasına, xalqın, millətin mə-
nafeyinə xidmət etməyəcəkdir. 
    Bəli, Naxçıvan Azərbaycan dövlətçiliyinin
ənənələrinin nəsildən-nəslə ötürülərək yaşadıl -
dığı bir məkandır. Onuncu əsrdə yaranan
“Naxçıvan şahlığı”, on ikinci əsrdə isə Azər-
baycan Atabəylər dövləti bunun sübutudur.
Dünya sivilizasiyasına yön verən, dövlətçilik
ənənələrinin əsasını qoyan qədim Şumerlərin
davamçıları olan və tarix boyu onlarla dövlətin
yaradılmasında yaxından iştirak edən Kən-
gərlilərin də məhz Naxçıvanı məskən seçməsi,
burada yaşaması qədim diyarda dövlətçilik
ənənələrinin min illərlə tarixə malik olduğunu
deməyə əsas verir.  On səkkizinci əsrdə Azər-
baycan ərazisində yaranmış 18 xanlıqdan biri
olan Naxçıvan xanlığı inzibati idarəçiliyin
formalaşmasına, qədim dövlətçilik ənənələrinin
yeni ictimai formasiyada ortaya çıxmasına
böyük töhfə verib. İyirminci əsrin əvvəllərində
Naxçıvanın müdafiə qabiliyyətinin möhkəm-
lənməsində və tarixi ərazisinin qorunmasında
mühüm rol oynayan, 1 milyondan çox əhaliyə
malik olan Araz-Türk Respublikası da həmin
ənənələrin yaşadılmasının parlaq nümunəsidir. 
    Naxçıvan ərazisində yaradılan dövlətlərin

hər birinin özünün bayrağı olub. Müstəqilliyin
və dövlətçiliyin atributlarından biri olan həmin
bayraqlar bizim şanlı tariximizin canlı şahid-
ləridir. Dövlətçilik tariximizdə mühüm yer
tutan bayraqlar nadir dövlətçilik irsinin rəmzləri
kimi bizdə iftixar hissi yaradır. 
    Ötən əsrin əvvəllərində Naxçıvanın mux-
tariyyət statusu qazanması da nadir dövlətçilik
irsinin varisləri olan vətənpərvər oğulların
apardığı şanlı mübarizə sayəsində mümkün
olub. Muxtariyyət Azərbaycanın bu qədim
ərazisinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında,
dövlətçilik ənənələrinin və milli-mənəvi də-
yərlərin qorunmasında əhəmiyyətli rol oynayıb.
Əgər 1924-cü ildə Naxçıvan muxtariyyət əldə
etməsəydi, 1990-cı il yanvarın 19-da Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikası SSRİ-nin
tərkibindən çıxdığına dair bəyanatla çıxış edə
bilməyəcəkdi. Ən əsası isə parlamenti, dövlət
quruluşu olmayan bir diyarda müstəqil dövlətə,
dövlətçiliyə dair heç bir qərar qəbul olunma-
yacaqdı. Naxçıvanın məhz muxtar dövlət ol-
ması 1990-cı ildən başlayaraq ulu öndər
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə burada gələcək
Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl sütunlarını
təşkil edən tarixi qərarların qəbul edilməsinə
zəmin yaradıb. 

Təhlükə üçbucağında təhlükəsiz
və cinayətsiz region

Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki,
müasir dövrümüzdə təhlükəsizlik an-

layışı çox şaxələnib. Yəni bu gün milli, hərbi
təhlükəsizlik sözləri ilə yanaşı, iqtisadi, enerji,
ərzaq, ekoloji, kiber, informasiya təhlükəsizliyi
ifadələrindən də tez-tez istifadə olunur. Muxtar
respublikamızda təhlükəsizlik anlayışına daxil
olan bütün istiqamətlər üzrə istənilən məsələ
yüksək səviyyədə öz həllini tapıb, təhlükəsiz-
liyimiz tam təmin olunub. Ümumilikdə isə
milli təhlükəsizliyimiz dedikdə, dövlətin müs-
təqilliyinin, suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün,
Konstitusiya quruluşunun, xalqın və ölkənin
milli maraqlarının, insanın, cəmiyyətin və döv-
lətin hüquq və mənafelərinin daxili və xarici
təhdidlərdən qorunmasının təmin edilməsi mə-
sələləri nəzərdə tutulur. 
    Gəlin bir anda düşünək ki, bizim ordumuz
və təhlükəsizliyimizi təmin edən əlaqədar
güc strukturlarımız yoxdur və ya varsa da,

zəifdirlər. Onda nə baş verər? Ölkəmizdə və
muxtar respublikamızda, necə deyərlər, daş
üstündə daş qalmaz. Çünki nankor düşmən
hiyləgər, xain və qəddardır. Onların əsas
hədəfi bizi soyqırımına məruz qoymaq, bir
millət kimi yox etmək, milli dövlətçiliyimizi
məhv etmək, son nəticədə, bütün ərazilərimizə
nəzarət etmək, təbii sərvətlərimizi ələ keçir-
məkdir. Ona görə də biz hər an ayıq-sayıq ol-

malı və düşmənin bütün sahələr üzrə atdığı
addımları diqqətdə saxlamalıyıq. 
    Təcavüzkar Ermənistanın muxtar respub-
likanı 25 ildir, blokadada saxlamasına bax-
mayaraq, görülən ardıcıl işlər nəticəsində bu
gün Naxçıvan dünyanın inkişaf edən ən təh-
lükəsiz regionlarından birinə çevrilib. Sosi-
al-iqtisadi inkişafın qarantı olan Əlahiddə
Ümumqoşun Ordusu, daxili və xarici təhdidlərə
qarşı sistemli və planlaşdırılmış şəkildə mü-
barizə aparan güc strukturları qədim diyarın
təhlükəsizliyinə zəmanətdirlər. 
    Son illər ərzində muxtar respublikanın ic-
timai-siyasi həyatında qazanılan böyük uğur-
lardan biri də hüquqpozmalara qarşı mübarizə
tədbirlərinin gücləndirilməsi və kriminogen du-
rumun tam normallaşmasıdır. Bu baxımdan
inamla muxtar respublikamızı “cinayətsiz region”,
Naxçıvan şəhərini isə “təhlükəsiz şəhər” elan
edə bilirik. Faktlara müraciət edək. 1993-cü
ildə muxtar respublikamızda qəsdən adamöl-
dürmə ilə bağlı 18, qəsdən adam öldürməyə
cəhdlə bağlı 4, qəsdən sağlamlığa zərər vur-
maqla bağlı 20 cinayət hadisəsi qeydə alınıb.
Cari ilin ötən dövründə isə bu tip cinayətlər
qeydə alınmayıb. 1993-cü ildə muxtar res-
publikada xuliqanlıqla bağlı 40 cinayət hadisəsi
qeydə alınıb. Müstəqillik illərində, xüsusən
son 20 ildə aparılan profilaktik tədbirlərin nə-
ticəsidir ki, bu ilin ötən dövründə xuliqanlıqla
bağlı heç bir hadisə baş verməyib. Təbii ki,
bu, ilk növbədə, muxtar respublikada iqtisadi
inkişafın yüksək sürəti ilə bağlı olub.
    Naxçıvan əhalisi mövcud vəziyyəti alqışlayır.
Çünki ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
muxtar respublika sakinləri bir çox təhlükələrlə
üz-üzə qalıblar. Həmin vaxtlar bir tərəfdən er-
mənilərin müxtəlif yaşayış məntəqələrinə ardıcıl
hücumları, torpaqlarımızın işğal edilməsi təh-
lükəsi insanları narahat edirdisə, digər tərəfdən,
Naxçıvan şəhərində, eləcə də rayon mərkəzlə-
rində və kəndlərdə cinayətkarlığın baş alıb
getməsi dəhşətli bir vəziyyətin yaranmasına
səbəb olmuşdu. Elə gün olmazdı ki, sakinlər
gecəyarısı atılan güllələrin səsindən səksənib
oyanmasınlar, özlərini qorumaq üçün çarəsizcə
müxtəlif vasitələrə əl atmasınlar, övladlarının
küçəyə çıxmasından nigarançılıq keçirməsinlər,
qorxu, vahimə içində yaşamasınlar. 

    İndi tamam başqa bir mənzərədir. Naxçıvan
sakinləri qorxu içində yaşamır, öz övladını
küçəyə buraxanda və yaxud da özü küçədə
gəzərkən, hər hansı bir ictimai yerdə istirahət
edərkən bilir ki, dövləti onun təhlükəsizliyini
təmin edir. Bugünkü güzəranımız, əslində
həm də xoşbəxtliyimizdir. Bu isə muxtar res-
publikada həyata keçirilən ardıcıl və məq-
sədyönlü tədbirlər nəticəsində mümkün olub.

                 Regionun daim inkişaf edən 
sabitlik adası

Hər bir cəmiyyətin qarşısında duran
ən mühüm strateji vəzifələrdən biri

məhz ictimai-siyasi sabitliyin təmin və mühafizə
edilməsidir. İdarəetmə strategiyasını rasional
və praqmatik prinsiplər, meyarlar əsasında re-
allaşdıran milli dövlətlər ictimai-siyasi sabitliyin
yüksək səviyyədə təşkil edildiyi və ardıcıl sə-
ciyyə daşıdığı subyektlər qismində çıxış edirlər.
İdarəetmə strategiyasının səmərəliliyi dedikdə
isə, təbii ki, iqtisadi, siyasi, mədəni, sosial,
humanitar və digər sahələrdə milli mənafeyin
təmin olunmasına istiqamətlənmiş siyasi kursun
həyata keçirilməsini, yəni vətəndaşların maddi
rifah halının, həyat şəraitinin daim yaxşılaş-
dırılması istiqamətində görülən fundamental
tədbirləri – sosial müdafiə sisteminin güclən-
dirilməsini və məşğulluq səviyyəsinin artırılması
kimi təməl amilləri nəzərdə tuturuq. Bu amillər
bu gün ictimai-siyasi sabitliyin və inkişafın
qarantı qismində çıxış edir.
    Muxtar respublikamızda əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəlməsi, gəlirlərinin artması,
bütünlükdə sosial rifahının yüksəlməsi dövlətə
sıravi vətəndaşların inamını və bağlılığını
artırır, onların daha böyük nailiyyətlərə imza
atmasına zəmin yaradır. Həm də buna görədir
ki, bu gün muxtar respublikamızın əhalisi
qurucu rəhbərimizin ətrafında sıx birləşərək
monolit birlik nümayiş etdirir.
    Uğurların digər mühüm bir səbəbi də Nax-
çıvanda insan amilinə çox böyük dəyər veril-
məsidir. Son illər muxtar respublikanın bütün
bölgələrində yeni sosial-mədəni obyektlərin –
ən müasir tələblərə cavab verən məktəblərin,
səhiyyə ocaqlarının, kənd və xidmət mərkəz-
lərinin tikilməsi də insan amilinə verilən
yüksək qiymətin bariz nümunəsidir. 
    Bu gün Naxçıvanda ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin siyasi kursunun davamçıları hər ad-
dımda milli maraq və mənafeləri uca tuturlar,
əhalinin arzu və istəklərini gerçəkləşdirmək
üçün böyük əzmkarlıqla çalışırlar. Onların
fəaliyyətinin əsas qayəsi də xalqa və dövlətə
layiqli xidmət prinsipi üzərində qurulub. Məhz
bu fəaliyyətin nəticəsində bu gün muxtar res-
publikamız daim inkişafda olan sabitlik adasına
çevrilib.  Çünki burada inkişafa istiqamətlənən
bütün təşəbbüslər əhali tərəfindən dəstəklənir.
Ölkəmizin, o cümlədən muxtar respublikamızın
ümumi inkişaf yolları haqqında cəmiyyətdə
fikirayrılığı yoxdur.

Digər tərəfdən, gələcəklə bağlı istənilən

ideya o vaxt cəlbedici təsir bağışlayır ki,

onun reallaşdırılması mexanizmləri barədə

aydın təsəvvürlər mövcud olsun. Bu gün

muxtar respublikamızın hər bir sakinində

inkişafımızın gələcək perspektivləri ilə

bağlı aydın təsəvvür var. Yəni bu, o de-

məkdir ki, biz bundan sonra da inkişaf

yolu ilə gedəcək, böyük uğurlara imza

atacağıq. Ən böyük uğurumuz isə dövlətçilik

irsimizin bundan sonra da daim qorunması

və yaşadılması olacaqdır. 

- Rauf ƏLİYEV

Bu ayın ilk günündən başlayaraq düşmənlə təmas xəttində gedən şiddətli döyüşlər za-
manı qüdrətli ordumuzun düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirməsi və əhəmiyyətli yüksək-

likləri ələ keçirməsi hər birimizdə qürur hissləri yaratdı. Bu, ölkəmizin son 22 ildə əldə etdiyi
ən böyük hərbi-siyasi uğurdur. Burada “siyasi” ifadəsini əbəs yerə vurğulamadım. Çünki ordu-
muzun güclənməsi, arsenalında müasir silahların olması Azərbaycanın həyata keçirdiyi çoxşa-
xəli xarici və daxili siyasətin nəticəsidir. Bütün bunlar isə həm də ölkəmizdə dövlətçiliyin möh-
kəmləndirilməsinin, təhlükəsizliyin, sabitliyin tam bərqərar edilməsinin və iqtisadi-sosial inki-
şafın təmin olunmasının nəticəsidir. Bizim üçün digər qürurverici hal bundan ibarətdir ki, res-
publikamızın bu səviyyəyə yüksəlməsində Naxçıvan Muxtar Respublikası öz əvəzsiz tarixi ro-
lunu hələ müstəqilliyimizin ilk illərində oynayıb.
Bəli, həmin illərdə bugünkü Azərbaycanın güc-
lənməsinə xidmət edən daxili və xarici siyasətin
əsas istiqamətləri ulu öndərimiz Heydər Əliyev
tərəfindən məhz Naxçıvanda formalaşdırılıb.

Dövlətçilik, təhlükəsizlik, sabitlik və inkişaf

Tarixən dövlətçilik ənənələrinin yaşadıldığı Naxçıvan bu gün sabitlik

adası olmaqla yanaşı, həm də ən təhlükəsiz regiondur

    Muxtar respublikada həyata keçirilən
iqtisadi siyasətin əsas məqsədlərindən biri
də ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir.
Bunun üçün daxili bazarın tələbatına uyğun
yerli xammaldan səmərəli istifadə olunmaqla,
idxaləvəzləyici və ixracyönümlü məhsullar
istehsal edən müəssisələrin yaradılması is-
tiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilir. Məhz həmin tədbirlərin nəticəsidir
ki, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun
rəqabətqabiliyyətli müəssisələr yaradılır.
Belə müəssisələrdən biri də Naxçıvan şə-
hərində fəaliyyət göstərən “Gəmiqaya Bərəkət
Qida Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətidir. 
    Dövlət maliyyə dəstəyi ilə müəssisədə
2003-cü ildə çörək, 2004-cü ildə makaron
və peçenye, 2005-ci ildə isə süd məhsulları
istehsalı sahələri yaradılıb. Bu istehsal sahə-
lərində Almaniya, Türkiyə və İtaliya istehsalı
olan müasir texnoloji avadanlıqlar quraşdırılıb.

Müəssisənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi,
istehsal gücünün artırılması, yeni istehsal sa-
hələrinin yaradılması və əlavə işçi qüvvəsinin
cəlb edilməsi məqsədilə 2011-ci ildə Türkiyə
istehsalı olan müasir texnoloji avadanlıqlar
alınıb, Şərq şirniyyatları istehsalı sahəsi
yaradılıb. 
    Ötən il də bu istiqamətdə işlər davam et-

dirilib, Şərq şirniyyatları istehsalı sahəsində
Türkiyənin “Uyğurlar Makina”, İtaliyanın
“Braluks” şirkətlərinin istehsalı olan, kom-
püterlə idarəetmə mərkəzi ilə təmin edilmiş
avadanlıqlar alınıb quraşdırılıb, alıcı zövqünü
oxşayan yeni çeşiddə, müasir dizaynda məhsul
istehsalına başlanılıb. 
    Fermer və fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olan fiziki şəxslərdən xammal şəklində
alınan süd məhsullarının vaxtında tədarük
olunması da diqqət mərkəzində saxlanılır,
xüsusi maşınlarla müəssisəyə daşınıb laborator
analizdən keçirildikdən sonra istehsala buraxılır.
Almaniyanın “GEA”, Türkiyənin “Choromel”,
“Lipovak” şirkətlərindən müasir texnoloji
avadanlıqlar alınıb quraşdırılıb, gündəlik is-
tehsal gücü 15 ton olan süd məhsulları istehsalı
sahəsində yüksəkkeyfiyyətli məhsul istehsalı

üçün əlverişli şərait yaradılıb. Tədarük edilən,
insan orqanizmi üçün vacib elementlərlə
zəngin olan 100 faiz təbii süddən kərə yağı,
pendir, qatıq və ayran istehsal olunan bu
müəssisədə istehsal prosesi daha da təkmil-
ləşdirilib, daxili bazarın tələbatına uyğun
olaraq yeni növlərdə süd məhsulları bazara
çıxarılıb. Cari ildə də bu istiqamətdə işlər da-
vam etdirilib, xamaya olan tələbatı 100 faiz
idxal hesabına ödənilən muxtar respublika-
mızda xama istehsalına başlanılıb, idxaldan
asılılıq tamamilə aradan qaldırılıb. Xama
nəfis tərtibatla bəzədilmiş 100, 200, 300,
ayran 200, kərə yağı 250, 400 qramlıq, 1 və
4 kiloqramlıq, pendir isə 0,5, 1 kiloqramlıq
plastik və 17 kiloqramlıq dəmir taralarda
muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən
topdansatış və pərakəndəsatış ticarət obyekt-
lərində “Bərəkət” əmtəə nişanı ilə satışa
çıxarılır.

- K.HƏSƏNOV

“Gəmiqaya Bərəkət Qida Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətində yeni növdə məhsul istehsalına başlanılıb
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    Ölkəmizin ayrı-ayrı regi-
onlarında olduğu kimi, muxtar
respublikamızda da bu isti-
qamətdə kompleks tədbirlər
həyata keçirilib, təbii üsulla
müalicə məqsədilə yaradılmış
Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi
və Darıdağ Arsenli Su Müa-
licəxanası yenidən qurularaq
istifadəyə verilib. Bu da təbii
ki, ölkə vətəndaşları ilə yanaşı,
xarici ölkələrdən gələnlərin
də sağlamlığının bərpa olun-
masında mühüm rol oynayıb,
müalicə turizmin inkişafına
geniş imkanlar açıb. 
    “Mineral suların təbii mu-
zeyi” adlandırılan  Naxçıvanda
200-dən artıq mineral və müa-
licəvi su mənbəyi vardır ki,
bunlardan bir çoxu tərkibinə
görə nadir sulardan hesab olu-
nur. Böyük debitə malik olan
yeraltı sərvətlərdən biri də Da-
rıdağ arsenli mineral suyudur.
Culfa şəhərindən 8-9 kilometr
şimal-şərqdə, Darıdağın sıldı-
rım yamacları arasında, dəniz
səviyyəsindən 800-900 metr
hündürlükdə yerləşən Şorsu
dərəsində “Şəfa bulağı” adla-
nan əraziyə yaxınlaşdıqda qu-
ruculuq ərməğanlarının təbiət
mənzərələri ilə həmahənglik
təşkil etdiyi ecazkar bir mən-
zərə ilə qarşılaşırsan. Naxçı-
van-Ordubad magistralından
müalicəxanayadək olan avto-
mobil yolu asfalt-beton örtük
salınmaqla yenidən qurulub,
burada yeni bina tikilib, müa-
licə olunanların istirahəti üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb. 
    Darıdağ Arsenli Su Müali-
cəxanasının direktoru Zəfər
Məmmədov bizimlə söhbə-
tində bildirdi ki, 32 kəşfiyyat
quyusundan və 5 bulaqdan
ibarət olan arsenli su bir çox
xəstəliklərin sağalmasında mü-
hüm rola malikdir. Darıdağ
arsenli suyunun araşdırılması
hələ 1830-cu ildə Q.Bosko-
boynikov, 1868-ci ildə Arxilov
və Sulkidze tərəfindən aparılıb,
1928-ci ildə isə Lanqvaqren
bu suyun geoloji kəşfi ilə ya-
naşı, kimyəvi tərkibini də öy-
rənib. Sonralar da Darıdağ su-
yunun kimyəvi, fiziki, balneo-
loji, müalicəvi və başqa xü-
susiyyətləri  Azərbaycan Elmi-
Tədqiqat və Fiziki-Təbii Amil-
lərlə Müalicə İnstitutunun,
Azərbaycan Dövlət Tibb Uni-
versitetinin, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Təbii
Amillərlə Müalicə Bölməsinin
əməkdaşlarından akademik
M.Qaşqay, A.Qarayev, pro-
fessor Ə.Əsgərov, M.Əfəndi-
yev, Ş.Həsənov və başqaları
tərəfindən ətraflı öyrənilib.
Son dövrlərdə isə professor
Ə.Musayev öz təcrübələrində
aşkar edib ki, Darıdağ arsenli
isti suyunda müalicə olunan
xəstələr üçün müəyyən edilmiş
bir seansın müddəti 10-12 də-
qiqədən artıq olmamalıdır. Əks
halda, ürək-qan damarlarının
genişlənməsi baş verər. Darı-
dağ suyu karbonqazlı, mər-
gümüşlü, yüksək minerallaş-
dırılmış xlorlu-hidrokarbonat-
lı-natriumludur: Kudova (Pol-
şa), Dürkgeym (Almaniya),

Sineqorsk (Saxalin) sularının
analoqudur. Lakin suyun tər-
kibindəki mineral duzların mü-
tənasibliyi ilə Darıdağ suyu
onlardan üstündür. 
     İnsan orqanizmində elə bir
toxuma, üzv və sistem yoxdur
ki, bu su ona müalicəvi təsir
göstərməklə onun iş qabiliy-
yətinin bərpasına səbəb olma-
sın. Darıdağ suyu qanyaradıcı
xüsusiyyətə malik olub, qan
dövranı üzvlərinin fəaliyyətinə
müsbət təsir edərək periferik
qanın morfoloji tərkibini yax-
şılaşdırır – leykositlərin faqo-
sitoz qabiliyyətini artırır, qan -
azlığını aradan qaldırır. Daxili
ifrazat sistemini fəallaşdırır,
vegetativ sinir fəaliyyətini güc-
ləndirməklə mədə, qaraciyər,
böyrək və ürək əzələsində mü-
badiləni sürətləndirərək onların
funksional vəziyyətini normal-
laşdırır. Bu xüsusiyyətlərinə
görə Darıdağ suyu mədə, öd
kisəsi, qaraciyər və vegetativ
sinir sistemi ilə əlaqəli başqa
xəstəliklərin müalicəsində də
geniş tətbiq edilir. Darıdağ su-
yunun maddələr mübadiləsinə
təsirini öyrənən bir çox alimlər
onun mübadilə pozğunluğun-
dan yaranan artritlərə müalicəvi
təsirini sübuta yetiriblər. Suyun
təsirindən yaraların çirkdən tez
təmizlənməsini, çətin sağalan
yaraların qısa müddətə, həm
də çapıqsız sağalmasını hə-
kimlər onun antiseptik, faqositar
və bakteriosit qabiliyyəti ilə
əlaqələndirirlər. Müəyyən edi-
libdir ki, mərgümüşün litium,
brom, maqnezium, radioaktiv
elementlər və başqa əhəmiyyətli
maddələrlə müştərək təsiri mad-
dələr mübadiləsinin bərpasına,
periferik sinir sisteminin fəal-
laşmasına müsbət təsir göstərir. 
    Darıdağ suyundan hələ qə-
dim zamanlardan kustar şə-
kildə sümük-oynaq, əzələ sis-
temi xəstəliklərində, o cüm-
lədən “duzlaşma” adlanan pa-
tologiyalar və onun müxtəlif
fəsadlarında geniş istifadə edil-
diyini bildirən müəssisə di-
rektoru onu da qeyd etdi ki,
1978-ci ildən fəaliyyətə baş-
layan Darıdağ Arsenli Su
Müalicəxanası 2005-ci ildə
müasir tələblərə uyğun yeni-
dən qurularaq istifadəyə ve-
rilib. Həkim, müayinə otaqları
və qapalı hovuzlardan ibarət
olan müalicəxanada xəstələrin
müayinəsi, müalicəsi və isti-
rahəti üçün hərtərəfli şərait
yaradılıb. Həkim və müayinə
otaqları yeni mebel dəstləri
ilə təchiz edilib, hovuzlarda
döşəməyə mərmər plitələr dü-
zülüb, havalandırma və işıq-

landırma sistemləri quraşdı-
rılıb. Müalicəxanada sanitar-
gigiyenik qaydalara ciddi əməl
olunur, hovuzların vaxtında
təmizlənməsi diqqət mərkə-
zində saxlanılır. 1080 metr
dərinlikdən çıxan 5 nömrəli
bulaqdan arsenli su borular
vasitəsilə qadın və kişilər üçün
ayrı-ayrı qapalı hovuzlara nəql
edilir. Bulağın gözündə suyun
hərarəti 52 dərəcə, vannalarda
isə 37-41 dərəcə olur. Burada
arsenli su vannası qəbul et-
məklə revmatik, dəri, əzələ,
sinir və dayaq hərəkət sistem-
ləri xəstəliklərinin ambulator
müalicəsi aparılır. Müalicə
müddəti gündə 10-12 dəqiqə
olmaqla, 12-14 gündür. Darı-
dağ suyunun müvafiq qayda-
lara uyğun şəraitdə qablaşdı-
rılmış və qurudulmuş forma-
ları öz kimyəvi sabitliyini (tər-
kibini) saxladığı üçün mən-
bədənkənar müalicə müəssi-
sələrində, hətta ev şəraitində
də istifadəsinin mümkünlüyü
onun dəyərini daha da artırır. 
    Bu tibb ocağında müalicə
olunanlarla həmsöhbət olduq.
Bakı şəhər sakini Səmayə
Qafarova aşağı ətraflarda şiş,
dəridə ləkə, ağız boşluğunda
diş ətinin qanaxmasından
əziyyət çəkdiyini və ikinci
ildir ki, bu müalicəxananın
xidmətlərindən istifadə etdi-
yini, müalicənin yaxşı da nə-
ticə verdiyini bildirdi. Sum-
qayıt şəhər sakini Nəzakət
Bədəlova isə dedi ki, oynaq
ağrıları ilə əlaqədar birinci
dəfədir, buraya gəlir. Dör-
düncü gündür, vanna qəbul
edir. İlkin nəticələrə görə,
səhhətində olan problemlərin
tezliklə aradan qalxacağına
inanır. Söhbətimizə qoşulan
digər müalicə olunanlar da
yaradılan şəraitə görə min-
nətdarlıqlarını bildirdilər. 
    Onu da qeyd edək ki, müa-
licəxananın xidmətlərindən
təkcə ölkə vətəndaşları deyil,
xarici ölkələrdən gələnlər də
istifadə edirlər. Ötən il əvvəlki
illə müqayisədə 14 faiz çox –
3 min 190 nəfər bu tibb oca-
ğının xidmətlərindən istifadə
edib ki, bunun 350 nəfəri Tür-
kiyə, Gürcüstan, İran, Rusiya,
Ukrayna və Qazaxıstan res-
publikalarından gələn xəstə-
lərdir. Müalicəxanaya müraciət
edənlərin sayı ildən-ilə artır.
Bu məqsədlə müalicəxanada
daxili imkanlar hesabına hər
il cari təmir işləri aparılır, bu-
raya müraciət edənlərin daha
yaxşı müalicəsi və istirahəti
üçün hər cür şərait yaradılır.

- Kərəm HƏSƏNOV

Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanasına
müraciət edənlərin sayı ilbəil artır

Bu, müalicəxanada tibbi xidmət göstərilməsi üçün yaradılan
yüksək şəraitin nəticəsidir

    Ordubadda ilk yaşayışın, təqribən, eramızın
V-VII əsrlərinə təsadüf etməsi ehtimal olunur.
Bu dövrlərdə feodal münasibətlərinin
möhkəm lənməsi ilə əlaqədar Azərbaycanda
şəhər həyatı hiss ediləcək dərəcədə canlanmış,
istehsal sahələrinin inkişafı yeni şəhərlərin
yaranmasına şərait yaratmış, sənətkarlıq və
ticarət inkişaf etməyə başlamış, Qara dəniz
sahilboyunu Hindistan və Çinlə birləşdirən
karvan yolu üstündə yerləşən Ordubad da
beynəlxalq ticarətdə hiss ediləcək dərəcədə
rol oynamışdır. Bəhs olunan dövrdə buradan
quru meyvələr və başqa kənd təsərrüfatı
məhsulları, ipək parçalar ixrac olunmuşdur.
    Geniş meyvə bağları şəhəri hər tərəfdən
əhatə edirmiş. Həmin bağlarda cəviz, gavalı,
alça, şaftalı, ərik və sair meyvələr yetişdiri-
lirmiş. Bu meyvələr bütün dünyada şöhrət-
lənmişdi. Şəhərin qapalı olmasına baxmayaraq,
ordubadlılar ticarəti geniş ərazidə aparırdılar.
Sənətkarlığın inkişafı şəhərdə məhəllələrin
artmasına səbəb olurdu. Sakinlərin yerləşməsi
isə sosial-sənətkarlıq prinsipinə əsaslanırdı.
Məhəllələrin təşkili yaşayış evlərinin tikilişi
ilə yanaşı, xidmət binalarının, birinci növbədə,
məscid və su təchizatı tikililərin, hamamların
inşa olunmasını zəruri edirdi.
    Orta əsrlər şəhərləri üçün xarakterik olan
sosial planlaşdırma Ordubadın timsalında öz
xüsusi həllini tapmışdı. Mənzərəli dağ ətəkləri,
yaşıllıqlara bürünmüş Ordubadçayın yamac-
ları, çoxsaylı bulaqları, zirvələri qarla örtülmüş
dağların ətəklərində yayılan geniş meyvə
bağları, mavi, açıq səmanın, isti cənub Gü-
nəşinin fonunda Ordubad təkrarolunmaz ya-
raşıq və gözəlliyi ilə diqqəti cəlb edirdi.
Hələ XIX əsrdə Ordubadda olmuş xarici
səyyahlardan biri belə yazırdı: “Şəhərin yük-
səklikdə yerləşməsi, çoxlu dağ sularının tə-
mizliyi, havanın həmişə yarğanlar boyu hə-
rəkəti, şimaldan bağlarla birtərəfli bağlanması
– bütün bunlar bitki örtüyünün valehedici
şəkildə inkişafına, sağlam iqlim şəraitinin
olmasına zəmin yaradır”.
     Ordubadçayın dərin dərələri ilə iki hissəyə
bölünmüş, girintili-çıxıntılı ətraflarda qərar
tutan Ordubadda o dövrdə adıçəkilən çayın
sağ sahilində, yüksək təpə üstündə “Qala”
saray kompleksi yerləşibmiş. Ordubadın bu
hissəsi daha qədim hesab edilir və şəhərin bi-
rinci mərkəzi sayılırmış. Həmin keçmiş mərkəz
XVII əsrin sonları, XVIII əsrin əvvəllərində
öz əhəmiyyətini itirir, onun funksiyasını çayın
sol sahili yerinə yetirməyə başlayır. 
    Ordubad şəhəri dəqiq plan quruluşuna
malikdir. Belə ki, bütün ətraf yollar şəhərin
mərkəzinə doğru uzanır. İlk baxışdan qar-
maqarışıq görünən yollar diqqətlə baxdıqda
şəhərin mərkəzinə sistemli şəkildə birləşir.
Mərkəzdəki Cümə məscidi şəhərin ən qədim
tikililərindəndir. Onun ətrafında yüksək ru-
hani-mədrəsə məktəbi və ticarət mərkəzi
olan Qeysəriyyə orta əsrlərdə Ordubadın ic-
timai mərkəzini təşkil edirdi. Əsas magistral
kimi bugünkü Heydər Əliyev prospekti də-
miryol vağzalı ilə şəhər mərkəzini birləşdirir.
Bu prospektdə hazırda idarə və təşkilatlar,
həmçinin ticarət müəssisələri yerləşir.
    Əsas magistralla yanaşı, şəhərin planında
5 tərəfə yönəlmiş yollar var. Şimaldan şəhər
mərkəzinə birləşən yol Yuxarı Əndəmic kən-

dinə doğru uzanır. Şimal-şərqdəki yol Gənzə
kəndinə (Gənzəçay tərəfə) gedir. Şərqə gedən
yol köhnə qəbiristanlıqda qurtarır. Cənub-
qərb istiqamətindəki yol Naxçıvan şəhərinə
gedir. 
    Ordubadın planlaşdırılmasının daha bir
xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,
bütün küçələrin iki-üç, bəzən də yerləşdiyi
ərazidən asılı olaraq dörd balaca meydanları
var. Bu meydanlarda məscid, çeşmə və qo-
caman çinarların olması mütləqdir və onlar
şəhərin əsas elementlərini ansambl şəklində
birləşdirir.  Şəhərdə köhnə məhəllə adları –
“Kürdətal”, “Mingis”, “Üçtürləngə”, “Sər-
şəhər” adları bu gün də qorunub saxlanıl-
maqdadır. “Yuxarı Ambaras” və “Aşağı
Ambaras” adlanan iki məhəllə sağ sahildə,
digər məhəllələr isə Ordubadçayın sol sahi-
lində yerləşir. Onların arasında ən böyüyü
“Sərşəhər”dir ki, bu da “şəhərin baş hissəsi”
mənasını bildirir. Burada indiyədək qorunub
saxlanılan ibadət evləri, məscidlər var. 
    Sahəsi o qədər də böyük olmayan məhəllə
məscidləri Şərq arxitekturasının elementlərini
özündə birləşdirir. Şəhərin bütün məscidlərində,
yaşayış evlərində memarlıq üsulları dərin ox-
varı fasad-eyvanlar, düzbucaq şəklində özüllər,
bir də müxtəlif ağac və şəbəkə işləmələr ilə
izlənilir. Bu məscidlərdə mehrablar XVII-
XVIII əsr yaşayış evlərinin daş buxarılarını
xatırladır. Məscidlərdə minarələr yoxdur. Bu
da şəhərin relyefi ilə əlaqədardır ki, məscid
damları minarələri əvəz edir. Məscid damla-
rında minarələrin yerlərinə meydançalar dü-
zəldilib ki, ora balaca pilləkənlərlə qalxılır.
    Ordubad şəhərinin yaşayış binalarının me-
marlıq üslubunun analoqu yoxdur və Azər-
baycanın bütün bölgələrindən özünəməxsus-
luğu ilə seçilir. Yaşayış evləri orta əsrlərə
xas olan qapalı malikanə formasındadır,
xarici dünyadan tam təcrid olunması ilə
seçilir. Təbii iqlim şəraitinin əlverişli olması
evlərin həyətində meyvə bağlarının salın-
masına imkan vermişdir. Burada məişət və
bəzən təbii iqlim xüsusiyyətlərinə görə çox
maraqlı yaşayış evləri planları yaranmışdır.
Böyük maraqdoğuran cəhətlərdən biri yaşayış
evlərinin giriş qapılarında qapı zənglərinin
vurulmasıdır ki, bunlar da müxtəlif metal
məmulatlarından hazırlanıb. Qadınlar üçün
hazırlananlar “zəncirbab”, kişilər üçün hazır -
lananlar isə “taqqılbab” adlanır. 
    Küçədən ailə məişətinin təcridi cəhdi ya-
şayış evlərinin kompozisiyasında özünü gös-
tərir. Ayrı-ayrı yaşayış evlərinin tikilişində
kompozisiya prinsiplərinin ailənin tələbatı
ilə sıx bağlılığı diqqəti cəlb edir. Elə buradan
da planların həlli və formaların müxtəlifliyi
yaranıb.
    Ordubadda əhali arasında ticarətçilərin
çoxluğu şəhərin varlı insanlarının arasında
ikimərtəbəli evlərin geniş yayılmasına səbəb
olmuşdur. Məhz tacir evləri məxsusi olaraq
Azərbaycan şəhərlərinin simasında Ordubadı
fərqləndirir. Həmin evlərin memarlıq üslu-
bunda səkkizkünclü, çoxkünclü və düzkünclü
şəkilli, trapesiya formalarını görmək müm-
kündür. Səkkizguşəli girişlər, yarımpərgar və
səkkizguşəli çıxıntılar xüsusi maraq doğurur. 
     Bütün evlər çiy kərpicdən və tirlərdən
ibarətdir. Ordubadın bütün qədim yaşayış ti-
kililərində ümumi kompozisiya ilə yanaşı,
ənənələrlə təyin olunmuş və xüsusi planın
suallarına cavab verən çöl görüntüsü diqqəti
cəlb edir. Evlər bir qayda olaraq küçəyə bir-
ləşir, çöl görüntüsünü tamamlayır. Evlərin
çoxunun həyətində 3-5 metr dərinlikdə çeş-
mələr var. Onlar girişi aşağıya doğru yönəlmiş
pilləkənlərlə müşayiət olunur ki, bunlar da
“Qırxayaq” adlanır. Bütün bu çeşmələr kəhriz
sistemi ilə birləşdirilib. İstənilən evin həyətində
daşdan göl və sıx salınmış bağla yanaşı,
üfüqi şəkildə özüllərdə salınmış talvarlar
diqqəti cəlb edir.

Azər ƏLİYEV
Ordubad Rayon Mədəniyyət və 

Turizm Şöbəsinin müdiri

Qədim şəhər – Ordubad    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə
müalicəvi suların olduğu yerlərdə səhiyyə ocaqlarının, sanatoriyaların tikilməsi
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. Lakin ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərində belə səhiyyə müəssisələrinin də fəaliyyyəti dayandı. Ulu öndərimizin
Azərbaycanda  ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra yaradılan sabitlik və
iqtisadi inkişaf təbii üsullarla müalicə məqsədilə inşa olunmuş səhiyyə ocaqlarının da
yenidən qurulmasına geniş imkanlar açıb. 

    Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin “Azər-
baycanın incisi” adlandırdığı Ordubad qə-
dim tarixə malik yaşayış məntəqəsidir. Fü-
sunkar təbiəti, dadlı-tamlı meyvələri, özü-
nəməxsus adət-ənənələri olan Ordubad bu
gün ən gözəl çağlarını yaşayır. Və bu
çağlara uzun bir yol keçərək gəlib çatıb.
Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, dəniz səviyyə-
sindən 950 metr yüksəklikdə, Araz çayından,
təqribən, 3 kilometr məsafədə yerləşən Or-
dubad tarixi və təbiət abidələri, köhnə tiki-
liləri, planlaşdırılmış şəhər quruluşu ilə
Azərbaycanın nadir şəhərlərindən biridir.
Şəhər şimaldan Aşağı Əndəmic, şərqdən
Kotam, qərbdən Aşağı Əylis kəndləri, cə-
nubdan Araz çayı ilə həmsərhəddir. 
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TURAL SƏFƏROV

    Muxtar respublikanın uşaq mu-
siqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəblərində ustad dərslərinin
keçilməsi davam etdirilir.

    Dünən Qıvraq Qəsəbə Uşaq Mu-
siqi Məktəbində Kəngərli Rayon
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin
tabeliyində olan uşaq musiqi mək-
təblərinin müəllim və şagirdləri
üçün ustad dərsləri keçilib. 
    Ustad dərsləri başlamazdan əvvəl
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyinin
əməkdaşı Leyla Əlimərdanova mux-
tar respublikanın bütün uşaq musiqi,
incəsənət və bədii sənətkarlıq mək-
təblərində keçilən ustad dərslərinin
məqsəd və əhəmiyyətindən danışıb.
Bildirilib ki, məqsəd bu sahədə ça-
lışan müəllimlərə və istedadlı şa-
girdlərə musiqinin incəliklərini öy-
rətməkdən, onların nəzəri və praktik
təcrübəsinin artırılmasına köməklik
göstərməkdən ibarətdir. 
    Sonra muxtar respublikanın ta-
nınmış müəllim və musiqiçilərindən
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi Rəna
Cəfərova (fortepiano ixtisası üzrə),
Azərbaycan Respublikasının Əmək-
dar artisti Elman Əliyev (tar ixtisası
üzrə), Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar artisti Əbülfət Ba-
bayev (kamança ixtisası üzrə),  Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi Nizami Məmməd -
ov (nəfəsli musiqi alətləri ixtisası
üzrə) müəllim və şagirdlərə ustad
dərsi keçib, onları maraqlandıran
sualları cavablandırıblar.

Əli RZAYEV

Ustad dərsləri davam
etdirilir

    Naxçıvan şəhərindəki İslam
Hümbətov adına Uşaq-gənclər id-
man məktəbində “Zərərli vərdiş-
lərə yox deyək, həmişə sağlam
olaq” devizi altında yeniyetmələr
(2002-2004-cü illər) arasında sam-
bo üzrə Naxçıvan şəhər birinciliyi
keçirilib.
    Naxçıvan Şəhər Gənclər və İd-
man İdarəsinin rəisi Xəyal Qurbanov
tədbiri açıq elan edərək yarışın ke-
çirilmə məqsədi haqqında idman-
çılara məlumat verib. Sonra muxtar
respublika Güləş Federasiyasının
sədr müavini Faiq İsgəndərov çıxış
edib və qaydalar barədə idmançıları
məlumatlandırıb. 
    Birincilikdə 10 çəki dərəcəsi
üzrə 45 idmançı mübarizə aparıb.
Yarışda Xəyyam Hüseynov, Elməd-
din Eyvazov, Rza Hümbətov, Sənan
Cəfərov, Adəm Heydərov, Fuad Əş-
rəfli, Əli Əlizadə, Fəxrəddin Rüs-
təmov, Mətin Məmmədov, Ayaz
Vəliyev müvafiq olaraq 26, 29, 32,
35, 38, 42, 46, 50, 58 və 63 kiloqram
çəki dərəcələrində birinciliyin qalibi
olublar.
    Hər çəki dərəcəsində yer tutan
idmançılara Naxçıvan Şəhər Gənclər
və İdman İdarəsinin diplomları təq-
dim edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Sambo birinciliyinə 
yekun vurulub

    Naxçıvan xalçaları, əsasən, Şah-
buzda, Kolanıda, Şərurda, Culfa və
Ordubadda toxunurdu. Tədqiqatçılar
Naxçıvan xalçalarını bədii və tex-
noloji xüsusiyyətlərinə görə iki qru-
pa bölürlər.
    Birinci qrupa müxtəlif dövrlərdə
Naxçıvan ustaları tərəfindən yara-
dılan həndəsi naxışları olan xalçalar
daxildir. Əsrlər boyunca onlar bədii
nöqteyi-nəzərdən mükəmməlləşmiş,
çalarları daha da gözəlləşmişdir.
Xalçaların təsviri çox orijinaldır.
Orta sahə zərif zolaqlardan ibarətdir.
Qeyd edilməlidir ki, zolaq naxışları
qədim zamanlardan Naxçıvan in-
cəsənəti üçün səciyyəvidir. 
    Naxçıvan xalçalarının ikinci qru-
puna XVII-XVIII əsrlərdə toxunan
böyük xalılar daxildir. Belə xalıların
bir neçəsi İstanbulda Türk və İslam
Əsərləri Muzeyində saxlanılır. Nax-
çıvan xalçalarının sehrinə düşən,
onun ilmələrinin dilini öyrənən Gül-
narə Qəmbərova Naxçıvan xalçaları
üzərində salınmış naxışların rəmzi
mənalarını araşdırmışdır. Onun
“Naxçıvan xalçaları üzərində sa-
lınmış naxışların rəmzi mənaları”
məqaləsində oxuyuruq: “Naxçıvan
xalçalarının formalaşması, müxtəlif
kompozisiya və çeşnilərinin yaran-
ması prosesi bir neçə mənbədən
qaynaqlanmışdır. Bunların ən əsası
və zaman baxımından ilkini hey-
vandarlıqla məşğul olub yarıköçəri
həyat tərzi sürən əhalinin toxuduğu
xalçalardır. Əsrlər boyu həyat tərz-
lərinin və təsərrüfat fəaliyyətlərinin
nisbətən sabit, dəyişməz qaldığından
bu mühitdə hazır lanan məmulatların
bədii xüsusiyyətləri, naxış və naxış
kompozisiyaları, çeşniləri çox səthi
dəyişikliklərə məruz qalmışdır.
Damğa, totem və nişan xarakterli
naxış və təsvirlərin mücərrəd, ümu-
miləşdirilmiş forması belə tipli xal-
çaların əsas bəzək ünsürlərini təşkil
edir. Bu xarakterli təsvirlərə Nax-
çıvanın Ordubad rayonu ərazisində
dövrümüzə qədər qalmış Gəmiqaya
təsvirlərində (e.ə. IV-II minillik) də
rast gəlirik. Bu üslublu xalçaların
naxış motivlərinin sayı məhdud, ifa
tərzi isə xeyli sxematik və həndə-
sidir. Bu tip xalça kompozisiyala-
rının bədii təsir gücünü artırmaq
məqsədilə eyni naxış element ləri
kompozisiyada ritmik tərzdə bir
neçə dəfə təkrarlanır”. 
    Qeyd edək ki, bu gün Naxçıvan
Dövlət Xalça Muzeyinin daimi eks-
pozisiyası içərisində 264 xovlu və
xovsuz xalçalar, müxtəlif əl işləri,
tikmələr, toxuculuq alətləri, 60 ədəd
mis və saxsı qab nümayiş etdirilir.
İndi bu mədəniyyət ocağında Nax-

çıvan qrupuna aid 109 xalça nü-
munəsi mövcuddur. 
    Muzeyin bələdçisi Səadət Vəli-
yeva xalçalarda yer alan bir çox
motivin mənası barədə danışaraq
deyir ki, zili üzərində olan kvadrat
naxışlar evin sahəsinə, rombvarı
naxışlar isə qadın və qadının həyat
yoluna bənzədilir. Xalçanın kənar
hissələrində isə ana ilahəsi, molla-
başı adlanan təsvirlər var. Bəzi xal-
çalarda yer alan yarpaq təsvirləri
balığa bənzəyir və xalça da bu sə-
bəbdən balıq çeşnisi adlanır. Maral
təsvirləri gənc liyin, cavanlığın sim-
volu sayılır, xalçalarda təsvir olunan
qızılgüllər isə cənnətin və sevginin
rəmzidir.
    Muzeydəki xalçalarda diqqəti-
mizi çəkən əsas məqamlardan biri
də xalçalarda romb naxışı və orta-
sında yer alan dörd ünsür təsviridir.
Bu süjetli motiv, həqiqətən də, çox
maraqlıdır. Qeyd edək ki, dörd rə-
qəminin dünyanın dörd səmtinin
üfüqi simvolu olması əski türk yazılı
abidələrində də qeyd olunmuşdur.
“Gültəkin” və “Bilgə” xaqan abi-
dələrində bildirilir ki, məkan anla-
mında dünyanın irəli-geri, sağ-sol
olmaqla, dörd səmti vardır. Türklər
də xaqanlıq yaratmaq üçün yürüş-
lərini məhz bu istiqamətlərə ediblər.
Bəzi mənbələrə görə, dördlük – ha-
vanı (yel), suyu, torpağı, odu (istiliyi)
bildirir. Yəni mövcudata dair nə
varsa, onların canında bu dörd ünsür
yer almışdır. 
    Xalçalarımızda hansı aşağıdakı
simvolları müşahidə etmək olar?
    Gül-çiçək və yarpaq naxışları.
Naxçıvanda toxunan bir çox xalça
üzərində ahənglə qurulmuş nəbati
ornamentlərdə budaqlar əsas ana
xətti, onların üzərində yerləşən gül-
çiçək və yarpaqlar isə əlavə ünsürləri
təşkil edir. Gül-çiçək, budaq, ağac
ünsürlərinin birləşməsindən əmələ
gələn ornamentlər xalça üzərində
nisbətən səthi üslubda verilsə də,
burada dövrün ənənəvi nəbati bə-
zəklərindən olan sərv, nar, ərik ağac-
larının, lalə, qızılgül, qərənfil, nərgiz
və sair güllərin təsvirlərini asanlıqla
seçmək olur. 
    Lalə. Gül qönçəsini, ilahi eşqi
simvolizə edir.
    Səkkizguşəli ulduz (Septogram).
    Səkkizguşəli ulduz Səlcuq mə-
dəniyyət və sənətinin təməl fiqur-
larından biridir. Kvadratla dairə ara-
sında bir forma olan səkkizbucaqlı
(oktagen) yerlə göy arasındakı əla-
qənin keçid mərhələsini də simvol-
laşdırır. Günəş şüaları dünyaya, təx-
minən, 8 dəqiqəyə gəlir və bu ba-
xımdan 8 rəqəmi kosmik tarazlığı

da ifadə etməkdədir. Ordubadın
Tivi kəndində 1930-cu ildə toxunan
xalçada və muxtariyyətin şərəfinə
toxunan xalçada səkkizguşəli ulduza
rast gəlinir. 
    Üçbucaq. Bütün həndəsi forma-
ların arasında ən mükəmməl olanıdır.
Bundan başqa, üçbucaq “möhkəm-
lik”, “dəyişməzlik” və “dayanıqlılıq”
anlayışlarını da ifadə edir. Müasir
elmə görə Tanrı, insan və kainat
üçlüyü bir üçbucağın küncləri kimi
möhkəm əlaqəyə malikdir. Təpə
nöqtəsi yuxarıya baxan üçbucaq
göyün, aşağıya baxan üçbucaq isə
yerin simvolu sayılır. Bunların iç-
içə keçməsi səmavi möcüzələrin
yer üzündə ortaya çıxmasını ifadə
edir.
    Qarmaq. Evin sahəsinə, bolluğa,
bərəkətə işarədir. 
    Ordubad toxucularının əl işlə-
rində ən çox romb, çiçək, eninə
düz xətlər, Culfa rayonunda dörd-
bucaqlar, heyvan motivləri yer
almaqdadır.
    Həyat ağacı. Türk inancında
müqəddəs sayılan həyat ağacı Nax-
çıvan xalçalarında əsas təsvirlərdən
biridir. Ümumiyyətlə, ağac, bitki
aləmi ilə ruhsal vəhdət, insanın,
nəslin, soyun, icmanın nəbatatla
bağlılığı türklər qədər heç bir xalqda
mövcud deyil. Ağac, bitki, göylük,
nəbatat türk mədəniyyətinin mühüm
anlayışlarıdır. Ağac simvolu türk
şamançılığının, əsatir və folklorunun,
etno qrafiyasının, xalq sənətinin özə-
yini təşkil edir. Buna görə də türk
mifoloji sistemlərinin tədqiqində
ağac simvolunun təfsiri xüsusilə
vacibdir. Altay yaradılış dastanla-
rında Ay və Günəşlə əhatə olunmuş
doqquz budaqlı şaman ağacı, Aba-
kan türklərində Dəmirdağda bitən
yeddi budaqlı qayın ağacı təsvir
olunur. Oğuz epik ənənəsində sə-
mavi nurdan zahı olan ağacdan ilk
insanların, o cümlədən mifik qəh-
rəman Buğu Təkinin doğulması epi-
zodu yayılmışdır. Mifoloji qəhrəman
Oğuzun ağac oğuşundan tapdığı
qız (Yer yiyəsinin qızı) Göy xan,
Dağ xan, Dəniz xanı dünyaya gətirir.
Həyat ağacının çeşidli şəkil dəyiş-
mələrindən olan Qaba ağac – nəsil
ağacı türk folklorunda geniş intişar
tapıb. “Kitabi-Dədə Qorqud”un poe-
tik frazeologiyasında rast gəldiyimiz
“Qaba ağac” ifadəsi, şübhəsiz ki,
oğuz-qıpçaq xalqlarının əsatiri olan
həyat ağacı ilə bağlıdır. Qaba ağacın
kökləri yeraltı dünya və keçmiş,
budaqları səma və gələcək anla-
mındadır: “Başı ala baxar olsam,
başsız ağac! Dibi ala baxar olsam,
dibsiz ağac!” 
    Ağacın quruması nəslin, soyun
ölümü, ağacın canlılığı isə əksinə,
dirilik, həyat deməkdir: “Qaba ağa-

cın qurumuşdu, yaşardı axır”. Qor-
qud Atanın alqışlarından ən sayqılısı
“qaba ağacın kəsilməsin”dir. 
    Heyvan motivləri. Bolluğu, bə-
rəkəti, gücü simvolizə edir.
    Quş motivi. Yerlə göyün əlaqə-
sini, intizarı,müqəddəsliyi ifadə edir.
    Əjdaha motivi. Naxçıvan xal-
çalarında bu motivlə çox qarşılaşırıq.
Əjdaha hava və suyun sahibi olan
mifoloji varlıqdır.
    Ayı. Muzeydə yer alan süjetli
xalça üzərində təsvir edilən ayını
xatırladan naxışın yuxarısı boz qur-
da, aşağısı ayıya bənzədilir. Boz
qurd bildiyimiz kimi, türk, monqol
və Altay mifologiyasında müqəddəs
heyvandır. Oğuz türklərində boz
qurd insanı təhlükədən xilas edən
və qaranlıqda yol göstərən heyvan-
dır. Süjetli xalçada yer alan ayıların
(bozqurd) əhatə etdiyi insan və əha-
tədən kənarda qalan insan fiqurları
çox maraqlıdır. 
    Dəvə. Naxçıvan Dövlət Xalça
Muzeyində 2013-cü ildə toxunan
şəddanın üzərində yer alan dəvə
karvanı motivləri daim dövr edən
əbədi həyatı simvolizə edir.
    1950-ci ildə Sədərək rayonunun
Kərki kəndində toxunan xalçada
isə havada qanad açmış qartal, qoç
təsvirləri son dərəcə maraqlıdır.
    Bundan başqa, muzeydə yubi-
leylər münasibətilə toxunan xalça-
lara da rast gəldik. Əminik ki, mux-
tariyyətin şərəfinə toxunan xalçalar
gələcək nəsillərə firavanlıq simvolu
kimi çoxlu mesajlar verəcək.
1984-cü ildə toxunan, Naxçıvanın
60 illiyinə həsr olunan xalçada bu
torpağın vizit kartları sayılan “Mö-
minə xatın” türbəsi, “Qarabağlar”
türbəsi, “Aza körpüsü”, “Gülüstan”
türbəsi təsvir olunmuşdur. 
    1914-cü ildə Maxta kəndində
toxunan bir xalçada isə məişət möv-
zusu, yazın gəlişi təsvir edilmişdir.
Xalçanın kənarlarında dahi şair Ha-
fiz Şirazinin şeirlərindən bir bənd
yazılmışdır. Muzeydə yer alan
1906-cı ildə Qarabağlar kəndində
toxunan xovlu xalça Şərqin məşhur
sənətkarı Firdovsinin “Şahnamə”
dastanının motivləri əsasında to-
xunmuşdur. Rüstəm Zal və Söhrab
təsviri ilə yanaşı, xalçada həyat
ağacı təsviri də yer almışdır.
    Sənətkarlıq nümunələri üzərində
yer alan naxışlar yalnız gözəllik
məqsədilə deyil, həmçinin gələcək
nəsillərə bir çox düşüncəni yadigar
qoymaq baxımından əhəmiyyətlidir.
Bu naxışlar keçmişin bizimlə ün-
siyyətidir. Deyilə bilməyən bir çox
məqsəd bu yolla gələcəyə ötürül-
müşdür. Bir çox sənətkarlıq nümu-
nəsi kimi, xalçalar da tariximizin
sirli şahidləridir.

- Nərgiz İSMAYILOVA 

Milli dəyərlərimizi öyrənək və yaşadaq

  Xalçalar firavanlıq simvolu, yaşayış yerlərinin bəzədilməsi və isi-
dilməsi üçün qədim ixtiralardan biri olmaqla yanaşı, əsrlər boyunca
həm də incəsənətin ən yaxşı növlərindən sayılmışdır. Mənbələrdə
qeyd edilir ki, Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafı haqqında Herodot,
Klavdi Elian, Ksenofont və başqa qədim dünya tarixçiləri məlumat
vermişlər. Xalçalar haqqında müxtəlif əfsanələr, atalar sözləri, tap-
macalar və digər hikmətli kəlamlar deyilmişdir. “Xalını xovuna sı-
ğallarlar”, “Xalça salan özü oturar”, “Xalçalı gəl, xalçalı get”
kimi atalar sözləri bu sənət növünün dəyərindən soraq verir. Bu,
bir daha sübut edir ki, xalçalar insan həyatında, sadəcə, bir aksesuar
deyil. Necə ki şairlər, yazıçılar kitab yazırlar, orada öz fikirlərini
şərh edib gələcək nəsillərə ərməğan edirlər, toxucular da belədir.
Yəni toxucular da estetik zövqlərini xalçalarda əks etdirməklə
bərabər, öz dövrlərinin ümumi mənzərəsini, o dövrün tarixini,
bədii, siyasi tələblərini toxuduqları xalçalarda əks etdirirlər.
Xalçaların üzərindəki naxışlarda bizə tarix ərməğan edilmişdir.
Diqqətlə baxdıqda görərik ki, naxışlar bizimlə danışır, söhbət edir.
Gəlin birlikdə bu əsrarəngiz tarixə səyahət edək. Bunun üçün, ilk
olaraq, Naxçıvan xalçalarına baxaq. Məlumat üçün bildirək ki, X
əsrə aid “Hüdud əl-aləm” (“Dünyanın sərhədləri”) əsərində naməlum
müəllif Naxçıvanın zili toxunuşlu xalıları haqqında məlumat vermiş,
bu xalıların şöhrətindən danışmışdır. 


