
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissənin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
    1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin əsasında Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Turizm Departamenti yaradılsın.
     2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti:
    2.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazir-
liyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Depar-
tamentinin əsasnamələrinin layihələrini, strukturları və iş-
çilərinin say həddi barədə təkliflərini hazırlayıb Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə təqdim etsin;

    2.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2018-ci il
dövlət büdcəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş
vəsait çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mə-
dəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Turizm Departamentinin 2018-ci ildə fəaliyyətinin ma-
liyyələşməsini təmin etsin;
    2.3. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
    Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 23 aprel 2018-ci il

Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 23-də Rusiya Federa-
siyasının iqtisadi inkişaf naziri Maksim Oreşkini qəbul edib.

Görüşdə ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
iqtisadi sahədə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub.

Ötən il, eləcə də bu ilin ilk rübünün nəticələrinə əsasən ticarət dövriyyəsinin
artmasını iqtisadi əlaqələrimizin genişlənməsinin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirən
Prezident İlham Əliyev bunun, ümumilikdə, ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafının
yaxşı göstəricisi olduğunu vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı ölkələrimizin birgə səmərəli
fəaliyyəti nəticəsində iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndiyini, eləcə də ayrı-ayrı müəssisələr
arasında əməkdaşlığın gücləndiyini deyib. Prezident İlham Əliyev iqtisadi əlaqələrimizin
bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Söhbət zamanı Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi, investisiya, kənd
təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.

Rəsmi xronika

    Bu gün Naxçıvan şəhərinin
hansı səmtinə üz tutsan, rahat
və geniş yollar, yaşıllıqlara qərq
olan abad küçələr, müasir şə-
hərsalma mədəniyyətinin yük-
sək tələblərinə cavab verən əzə-
mətli memarlıq kompleksləri
ilə qarşılaşarsan. Muxtar res-
publikanın günü-gündən artan
sosial-iqtisadi inkişafı quruculuq
işlərinin də həcminin daha da geniş-
lənməsinə imkan verir. Bu tədbirlər-
dən paytaxt Naxçıvan şəhərinə böyük
pay düşür. Son illər aparılan geniş
abadlıq-quruculuq tədbirləri nəticə-
sində şəhərimizin görkəminə yeni
çalarlar qatılıb, indi qədim şəhər
müasir görünüşü ilə də hər kəsi heyran
qoyur. Quruculuq işlərinin miqyası
ildən ilə daha çox şaxələnir, ayrı-ay-
rılıqda hər bir sahəni əhatə edir.
    Naxçıvanda təhsil müəssisələri
üçün yeni binaların inşası, yararsız
hala düşmüş köhnə tikililərin əsaslı
şəkildə yenidən qurulması və təmir-
bərpası artıq ənənə halını alıb. Son
illərdə bir neçə ali təhsil müəssisəsi
üçün də korpuslar tikilib və ya yenidən
qurulub. Bu tədbirlərin davamı olaraq
ötən ayın əvvəllərindən etibarən Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin Tibb fa-
kültəsinin köhnə korpusunun əsaslı
şəkildə yenidən qurulmasına başla-
nılıb. “Gəmiqaya” Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyətinin inşaatçılarına hə-
valə edilən binada artıq söküntü işləri

başa çatmaq üzrədir. Obyektin iş ic-
raçısı Nizami Rzayevin bildirdiyinə
görə, hazırda binanın təməl hissəsi
möhkəmləndirilir, divarlarda bərkitmə
işləri gedir, örtük hissənin üzərinə
torpaq qatı verilir, 3-cü mərtəbədə
hörgü, suvaq işləri görülür, binanın
sahəsi 6 metr artırılıb.  
    Şəhərimizdə gedən genişmiqyaslı
quruculuq işlərindən Naxçıvan Tibb
Kolleci də öz payını alıb. Belə ki,
ötən ayın əvvəllərindən etibarən kol-
lecin binasında təmir-bərpa işləri gedir.
“Dizayn” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyətinin inşaatçılarına həvalə edilən
binanın hazırda üzləməsi sökülüb, tə-
məl hissə bərkidilir, pəncərə kənarları
bərpa edilir, dam örtüyü dəyişdirilir,
köhnə novdanlar yeniləri ilə əvəzlənir.
Təmir-bərpa işləri çərçivəsində gələ-
cəkdə binanın daxili kommunikasiya
xətlərinin yenilənməsi, iç divarlarda
dekorasiya işlərinin görülməsi nəzərdə
tutulub. Obyektdə çalışan inşaatçılar
lazım olan mal-materiallar ilə təmin
olunublar, texnik-təhlükəsizlik qay-

dalarına ciddi əməl edilir.
Bu gün muxtar respublika-

mızda dini-mədəni abidələr bərpa
olunur, yeni məscidlər tikilir,
din adamlarının ibadəti üçün
hərtərəfli şərait yaradılır. Nax-
çıvan şəhərinin 2018-ci il üçün
İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı
seçilməsi bu tədbirlərin əhatə
dairəsini xeyli genişləndirib.

Hazır da Naxçıvan şəhərində yeni
məscid binası inşa olunur.  Obyektin
inşası “Gəmiqaya İnşaat” MMC-nin
kollektivinə həvalə edilib. İş icraçısı
Cəmil Qalayevdən aldığımız məlu-
mata görə, əsas və köməkçi hissə-
lərdən ibarət olan binanın hazırda
günbəzlərində qəlib-beton işləri ye-
kunlaşmaq üzrədir, minarələrdə isə
qəlib-beton işləri davam edir. Layi-
həyə əsasən məscid binasında ibadət
zalı, 40 metrlik iki minarə, qızlar və
oğlanlar üçün iki mədrəsə və kitab-
xana yerləşəcək. Ərazidə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Qazisi yanında
Şura üçün ikimərtəbəli inzibati və
mərasim binaları da inşa olunur.
 İnzibati binada iş otaqları, tədbirlər
zalı, kəbin otağı, kitabxana və bufet
istifadəyə veriləcək. Mərasim bina-
sında isə iki zal fəaliyyət göstərəcək.
Məscid binasının həyətində abadlıq
işləri aparılacaq, mərkəzi isitmə sis-
temi qurulacaq və dəstəmaz yerləri
yaradılacaq.  

- Nail ƏSGƏROV

Naxçıvan şəhərinin quruculuq ünvanları 

    Şərur Şəhər Mədəniy-
yət Sarayında  keçirilən,
əsasən, gənclərin iştirak
etdiyi əmək yarmarkasın-
da, ümumilikdə, 300 boş
iş yeri təklif olunub.
    Rayon Məşğulluq Mər-
kəzinin direktoru Məm-
məd Məmmədov tədbirdə
çıxış edərək bildirib ki, keçirilən əmək yarmarkası vətəndaşların
işlə təmin edilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, təkcə
ötən il rayonda keçirilən əmək yarmarkalarında 112 işaxtaran
daimi işlə təmin olunub. 
    Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Asif Hüseynov  yeni iş
yerlərinin yaradılması istiqamətində muxtar respublikada həyata
keçirilən məşğulluq tədbirlərindən, bu istiqamətdə qəbul olunan
dövlət sənədlərinin əhəmiyyətindən danışıb, Şərur rayonunda da
hər il yeni iş yerlərinin açıldığını bildirib. 
    Sonra yarmarkaya gələnlər ayrı-ayrı idarə və müəssisələr, özəl
qurumlar tərəfindən çıxarılmış yeni iş yerləri ilə tanış olublar.
Ümumilikdə, bir gün ərzində 41 nəfərə işə göndəriş verilib.

Elman MƏMMƏDOV

Növbəti əmək yarmarkasında 41 nəfərə işə 
qəbul üçün göndəriş verilib

    Yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin məşğulluğunun təmin
olunması istiqamətində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası ilə
əlaqədar olaraq həyata keçirilən tədbirlər Şərur rayonunda da
öz uğurlu nəticələrini verməkdədir. Aprelin 23-də rayon Məşğulluq
Mərkəzi tərəfindən keçirilən növbəti əmək yarmarkası da görülən
tədbirlərin davamıdır.   

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

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır Sayı: 75 (22.986)

24 aprel 2018-ci il, çərşənbə axşamı

    Müasir iqtisadi inkişafın mü-
hüm tələblərindən biri elektron
ödənişlərin həcminin daha da
artırılması və nağdsız hesab-
laşmaların miqyasının geniş-
ləndirilməsidir. 
    Belə ki, nağdsız hesablaş-
malar pul dövriyyəsini daha da
sürətləndirməklə bu sahədə çe-
vik idarəetmənin həyata keçi-
rilməsinə və şəffaflığa imkan
yaradır. Bu baxımdan muxtar
respublikamızda əhaliyə müasir
səviyyəli keyfiyyətli bank xid-
mətlərinin göstərilməsi üçün
elektron bankçılıq sahəsində
fəaliyyətin daha da genişləndi-
rilməsi həyata keçirilən prioritet
tədbirlərdəndir. Bu sahədə gö-
rülmüş işlərlə əlaqədar Mərkəzi
Bankın Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İdarəsindən verilmiş
məlumatda bildirilir ki, Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri tərəfindən təs-
diq edilmiş “2016-2018-ci il-
lərdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında müasir elektron
ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin
və nağdsız hesablaşmaların ge-
nişləndirilməsi üzrə Proqram”a
uyğun olaraq cari ildə də muxtar
respublikada nağdsız ödənişlərin
miqyasının genişləndirilməsi,
elektron ödəniş xidmətlərindən
istifadə aktivliyinin artırılması
üçün müvafiq tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. Belə ki, döv-

riyyədə olan nağd pul kütləsinin
nağdsız dövriyyə ilə əvəz edil-
məsi məqsədilə POS-terminal-
ların quraşdırılması daim diqqət
mərkəzində saxlanılmış, 1 aprel
2018-ci il tarixə onların sayı
1265-ə çatdırılmışdır. Təkcə
cari ilin mart ayında POS-
 terminallar vasitəsilə edilən
ödənişlərin həcmi 973 min ma-
nata yaxın olmuşdur. 
    2018-ci ilin mart ayının gös-
təricilərinə əsasən muxtar res-
publikada POS-terminal, internet
və digər ödəniş vasitələri ilə
aparılan nağdsız əməliyyatların
həcmi keçən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 93 min 362 manat
artaraq 3 milyon 106 min manata
yaxın olmuşdur.
    Muxtar respublikanın bölgə-
ləri üzrə nəzər saldıqda isə cari
ilin mart ayında POS-terminal-
lardan istifadə olunmasına görə
öncəki aya nisbətdə ən yaxşı
göstərici Naxçıvan şəhəri, Or-
dubad, Babək və Sədərək ra-
yonlarında qeydə alınmışdır. 
    Məlumat üçün bildirək ki,
cari ilin mart ayında muxtar res-
publikanın rayonlarında əlavə
olaraq 2 bankomat quraşdırılmış
və onların sayı, ümumilikdə,
106-ya çatdırılmışdır. Ödəniş
kartlarının sayında da artım qey-
də alınaraq 268 min 988 ədəd
təşkil edib.

- Əli CABBAROV

Nağdsız ödənişlərə diqqət artırılır
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    22 aprel hər il dünyada Bey-
nəlxalq Yer Kürəsi Günü kimi
qeyd olunur. Yaranma tarixi XIX
əsrin 40-cı illərinə təsadüf edən
həmin günün qeyd olunmasında
məqsəd ekoloji problemlərin ara-
dan qaldırılması, ətraf mühitin
çirklənməsinin qarşısının alın-
masıdır. Hər il aprelin 22-də ölkə -
mizdə, eləcə də muxtar respub-
likamızda həmin günün mahiy-
yətini özündə əks etdirən tədbirlər
təşkil edilir. Ötən şənbə iməciliyi
isə muxtar respublikamızda Bey-
nəlxalq Yer Kürəsi Gününə həsr
olunub.
    Bu məqsədlə aprelin 21-də
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin,
Gənclər Fondunun və Yeni Azər-
baycan Partiyası Naxçıvan Mux-
tar Respublika Təşkilatı Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
iməcilikdə nazirlik və təşkilatların
əməkdaşları, eləcə də gənclər iş-
tirak edib. Naxçıvan şəhəri ətra-
fında salınmış “Gənclər bağı”nda
keçirilən iməcilikdə muxtar res-
publikada təhsil alan əcnəbi tə-
ləbələr də iştirak ediblər. Bağda
əkilmiş ağaclar suvarılıb və onlara
aqrotexniki qulluq göstərilib.
Yüksək fəallıq müşahidə olunan
iməcilikdə əcnəbi tələbələr hə-
vəslə çalışıblar.
    Həmin gün Əshabi-Kəhf ziya-

rətgahına gedən yolun kənarına
100 gül kolu və 150 meyvə tingi
əkilib, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin
yaxınlığında yaşıllıqlara qulluq
olunub.
    Babək rayonunda keçirilən imə-
ciliklərdə də rayon sakinlərinin
fəal iştirakı müşahidə olunub. On-
lar Naxçıvan-Şahbuz magistral
yolunun kənarlarında, həmçinin
Şıxmahmud, Vayxır, Xalxal, Məm-
mədrza Dizə və Məzrə kəndlə-
rindəki yol kənarlarında ağaclara
aqrotexniki qulluq  göstəriblər.
    Ordubad rayonunda keçirilən
iməciliklərdə “Əylis düzü” adla-
nan ərazidəki qızılgül bağına qul-
luq göstərilib, yol kənarlarında
və rayonun kəndlərindəki iməcilik
ərazilərində suvarma və budama
işləri aparılıb.
    Culfa rayonunda keçirilən imə-
ciliklərdə isə yaşıllıqlara aqrotex-
niki qulluq göstərilib, suvarma və
budama işləri görülüb.
    Şahbuzlular Naxçıvan-Şah-
buz-Batabat magistral yolunun,
həmçinin Ayrınc-Kolanı kəndləri
arasındakı yolun kənarlarında
yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq
göstəriblər.
    İməcilik zamanı ahıl vətəndaş-
ların həyətlərində təmizlik və
 səliqə-sahman işləri də aparılıb.
Ümumilikdə, iməciliklərdə 15 min
119 nəfər iştirak edib.

Xəbərlər şöbəsi

Ötən şənbə iməciliyi
Beynəlxalq Yer Kürəsi Gününə həsr olunub

   Son yarım əsrə yaxın bir dövr-
də ölkəmizdə ekologiyaya müna-
sibət hər zaman aktual olub. Belə
ki, ötən əsrin 70-ci illərində ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə ekoloji problemlərin həlli isti-
qamətində mühüm qərarlar qəbul
edilib, ictimaiyyətin diqqəti ətraf
mühitin mühafizəsinə yönəldilib,
geniş yaşıllaşdırma tədbirləri
 aparılıb. 
    “Təbii sərvətlərə qayğı ilə ya-
naşılması, planetin genofondunun
qorunması, ekoloji sağlamlıq və
digər qlobal problemlər ayrılıqda
hər bir dövləti ciddi düşündürsə
də, onları yalnız birgə səylərlə həll
etmək mümkündür”, – deyən
ümummilli lider ölkəmizdə yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan son-
ra da ekoloji problemlərin həllini
diqqətdə saxlayıb. Bu sahədə dövlət
siyasətini tənzimləyən zəngin qa-
nunvericilik bazası yaradılıb, “Eko-
loji təhlükəsizlik haqqında”, “Ətraf
mühitin mühafizəsi haqqında”, “Xü-
susi mühafizə olunan təbiət əraziləri
və obyektləri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunları qəbul
olunub. Hazırda ölkə Prezidenti
 cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanda ekologiyanın müha-
fizəsi sahəsində mühüm işlər gö-
rülür, yaşıllıqların qorunması və
artırılması istiqamətində lazımi təd-
birlər həyata keçirilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da əlverişli ekoloji mühitin
yaradılması məqsədilə ardıcıl təd-
birlər görülüb, dövlət proqramları
qəbul edilib. Ötən dövrdə bu sahədə
həyata keçirilən tədbirlər beynəlxalq
ekoloji təşkilatlar tərəfindən də yük-
sək qiymətləndirilib. Belə ki, muxtar
respublika ərazisinin 27 faizdən ço-
xunun xüsusi mühafizə olunması,

fauna ehtiyatlarının qorunması məq-
sədilə ova qadağaların qoyulması,
yaşıllıqların artırılması sahəsində
görülən işlər nüfuzlu təşkilat və eks-
pertlər tərəfindən nümunə kimi qəbul
edilir. 
    Qeyd etmək lazımdır ki, muxtar
respublika ərazisində təbii iqlim və
torpaq xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq

yaşıllıqların qorunması və artırıl-
masına xüsusi diqqət yetirilir. Me-
şələrin qorunması ilə yanaşı, yeni
yaşıllıqların salınması istiqamətində
də mühüm işlər görülür. Bu tədbir-
lərin əsası ulu öndərimizin Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri işlədiyi dövrdə qoyulub. Həmin
illərdə blokada çətinliklərinə bax-
mayaraq, ümummilli liderimizin
səyi nəticəsində muxtar respublikada
iməciliklərin keçirilməsinə başlanılıb,
təbiətin, yaşıllıqların qorunması və
bərpası işlərinə diqqət artırılıb. Görü -
lən işlərin nəticəsidir ki, muxtar res-
publika ərazisində yaşıllıqların həcmi
ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə
12 dəfədən çox artıb. 
    Əlverişli ekoloji mühitin yara-
dılmasında mühüm amillərdən biri
də təbiət abidələrinin, bitki və heyvan
ehtiyatlarının qorunması və bərpa
edilməsidir ki, bu da xüsusi mühafizə
olunan təbiət ərazilərinin yaradılması
hesabına mümkündür. Muxtar res-
publikada bu sahədə də mühüm təd-
birlər görülüb, xüsusi mühafizə olu-
nan təbiət ərazilərinin şəbəkəsi xeyli
genişlənib. 1969-cu ildə Ordubad
Dövlət Təbiət Yasaqlığı, 2003-cü
ildə Akademik Həsən Əliyev adına
Ordubad Milli Parkı və Şahbuz Döv-
lət Təbiət Qoruğu, 2005-ci ildə
“Arazboyu” Dövlət Təbiət Yasaqlığı,

2009-cu ildə “Arpaçay” Dövlət Tə-
biət Yasaqlığı yaradılıb. Bundan baş-
qa, ölkə başçısının 2009-cu il 25 no-
yabr tarixli Sərəncamı ilə Akademik
Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli
Parkının yaradılması təbiəti mühafizə
ilə yanaşı, ekoturizmin inkişafına
da geniş imkanlar açıb. Bu gün
gənc lərin muxtar respublikanın flora

və fauna cəhətdən ən zəngin ərazi-
lərinə  ekskursiyalarının təşkili qədim
diyarımızın turizm potensialının ta-
nıdılması, eyni zamanda bölgənin
zəngin ekoloji mühitinin təbliği ba-
xımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 
    Görkəmli akademik Həsən Əliyev
yazırdı: “İnsan ömrünün uzadılması,
onun sağlam və gümrah böyüməsinin
təmin edilməsi, müxtəlif xəstəliklərin
qarşısının alınması üçün, birinci
növbədə, Vətənimizin yaşıl örtüyünü
genişləndirmək, suyun, havanın tə-
mizliyinin qeydinə qalmaq lazımdır.
Çünki təbiətdəki bütün canlıların
təmiz su ilə saf havaya əbədi ehti-
yacı vardır. Burada hamının qar-
şısına belə bir sual çıxa bilər: bəs
bunları kim etməlidir? Cavab qı-

sadır: hamı! Hər bir insan öz kiçik
və ya böyük fəaliyyəti dairəsində
təbiətlə qarşılaşır. Bəziləri təbiət
deyəndə hardasa üfüqün o tərəfində
dağlardan-daşlardan başlanıb gələn
çayları, şəhərdən uzaq meşələri və
sair nəzərdə tutur. Halbuki təbiət
elə bizim həyətimizdən, yaşadığımız
küçədən başlayır. Təbiətə münasibət

özünü bu başlanğıcda büruzə ve-
rir: həyətində neçə ağac əkmisən,
küçənin təmizliyi üçün nə eləmi-
sən? Gözünün qabağında şəhər
ətrafına zibil boşaldanların qo-
lundan yapışmısanmı?”
    Görkəmli akademikin vaxtilə ana
təbiətin qorunması ilə bağlı ölkə
vətəndaşlarına bu çağırışı indi muxtar
respublikamızın hər bir sakininin
gündəlik həyatında əks olunan eko-
loji normaya çevrilib. Artıq yerli
əhalinin şüuraltında yaşıllıqları mü-
qəddəs varlıq kimi qorumaq, ətraf
mühiti çirkləndirməmək kimi mü-
hafizəkar düşüncə formalaşıb. Buna
görədir ki, muxtar respublikamıza
gələn turistlər də şəhər və rayonla-
rımızın təmizliyindən, salınan ya-

şıllıqlardan ağızdolusu danışırlar.
    Təbii ki, ətraf mühiti qorumaq,
yaşıllıqları artırmaq davamlı pro-
sesdir və insan həyatının mühüm
tərkib hissəsidir. Buna görədir ki,
əvvəlki illərdə bu sahədə görülmüş
işlər hazırda da davam etdirilir və
cari ilin ötən dövründə muxtar res-
publika ərazisində yeni yaşıllıq zo-
laqlarının artırılması, xüsusilə yeni
meyvə bağlarının salınması və me-
şəbərpa tədbirlərinin davam etdi-
rilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Əsasən, hər həftənin şənbə günləri
iməciliklər vasitəsilə həyata keçi-
rilən belə yaşıllaşdırma tədbirlərinin
kənd təsərrüfatı əkinləri üçün ya-
rarsız olan ərazilərdə aparılması
torpaqların münbitliyinin bərpa
olunmasına öz töhfəsini verir. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən
aldığımız məlumata görə, 2018-ci ilin
ötən dövründə də müvafiq tədbirlər
uğurla davam etdirilib. Belə ki,
cari ilin yaz əkini mövsümündə
21,5 hektarı üzüm bağı olmaqla,
78,5 hektar sahədə yeni meyvə bağ-
ları, 91,5 hektar sahədə isə yaşıllıq
zolaqları salınıb. 221 min meşə və
meyvə tingləri, bəzək və gül kolları
əkilib. Nəticədə, muxtar respubli-
kanın yaşıl örtüyünün sahəsi 170
hektar artırılıb.
    Muxtar respublikada həyata ke-
çirilən ekoloji tədbirlər bir daha onu
göstərir ki, yaşıllıqların artırılması
və mühafizəsi yalnız əlamətdar gün-
lərlə məhdudlaşmır və aktuallığını
hər zaman qoruyur. Hər həftənin
şənbə günləri keçirilən kütləvi imə-
ciliklər isə ümumxalq mahiyyəti da-
şımaqla yanaşı, gənc nəsildə ekoloji
mədəniyyətin formalaşmasına da öz
müsbət təsirini göstərir.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Ekoloji mühitə qayğı ilə yanaşılır

    Sözləşdiyimiz kimi, naxışnərgizli
Qəzənfər Qurbanov bizi yaraşıqlı kənd
mərkəzinin qabağında gözləyirdi. 
    Bəri başdan deyim ki, ətraf yerlərdə
Qəzənfər kişini hər kəs əliqabarlı,
zəhmətsevər əmək adamı kimi tanıyır.
Şux qamətli, orta yaşlı bu adam tə-
sərrüfatında 600-ə yaxın qoyun-quzu
saxlayır. Elə ki yaylaq vaxtı gəldi,
ailə sini də götürüb üz tutur, dağa-daşa. 
    Qəzənfər kişi bizimlə hal-əhval tu-
tub söhbətə başlayır: “Rəhmətlik babam
bizə öyüd-nəsihət edən zaman deyərdi
ki, ay oğul, kənddə yaşayırsansa,
 toyuq-cücən, malın-heyvanın olmalıdır.
Çünki yaxşı yaşayış, gün-güzəran qa-
zanmaq üçün heç də dövlət qulluqçusu,
iş adamı olmağa gərək yoxdur. Zəhmət
çəkib çörəkpulu üçün yaxın-uzaq ellərə
də üz tutmaq lazım deyil. 
    Şükür Ulu Yaradana, müstəqil döv-
lətimiz elə təsərrüfatçıya da müstəqillik
bəxş edib. O mənada ki torpaq əkənə
gübrəsini, suyunu, texnika və digər
avadanlığı verir, bir sözlə, qol-qana-
dından tutur, deyir, güzəranını qur.
Özü də təkcə torpaq mülkiyyətçisi
üçün yox, bu köməyi, dəstəyi təsər-
rüfatın bütün sahələrinə aid etmək
olar. Deyim ki, mən də bu dəstəkdən,
köməkdən bəhrələnmişəm. On səkkiz
il bundan öncə təsərrüfatın təməlini
qoydum. Bu gün 600-ə yaxın xırda-
buynuzlu və 6 baş iribuynuzlu mal-
qaram var. Ailəm, uşaqlarım bir yerdə
çalışaraq bu günlərə gəlib çıxmışıq.
Yayda Ordubad, Culfa yaylaqlarına
üz tuturuq. Şükür olsun, orada yaxşı
şəraitimiz var, Azərbaycan əsgəri ön
xətdə bizi qoruyur, sakitlik, sabitlik
sarıdan arxayınıq. Müxbir qardaş, təki
can sağlığı olsun, mən hər səhər ço-

mağımı əlimə alıb çöl-bayıra
gedərəm”, – deyən Qəzənfər
Qurbanov bildirir ki, bol məhsul
istehsal edərək nəinki ailəsini
təmin edir, daxili bazarın bol-
luğuna da töhfə verir. “Südü-
müz, qatığımız, yunumuzdan
qohum-qonşuya pay tutduqdan
sonra tələbatdan artığını bazara
çıxarıram. Müştərilər əlaqə nömrəmi
götürüb özləri məni axtarıb tapırlar.
Naxçıvan şəhərindəki kənd təsərrüfatı
məhsullarının satışı yarmarkasında iş-
tirak edirəm. İnanın ki, bu sahədən
əldə etdiyim gəlir hesabına aldığım
“Niva” markalı avtomobillə dolu məh-
sulu bazara aparıram və evə qayıdanda
bir bardaq süd də qalmır. Gələcəkdə
Sahibkarlığa Kömək Fondundan dəs-
tək alaraq yeni emal müəssisəsi ya-
ratmaq, pendir, qatıq, ayran, şor is-
tehsalına başlamaq fikrindəyəm. Sağ
olsun bizə bu şəraiti quranlar”. 
     Qəzənfər Qurbanov ötən il həm də
Naxışnərgiz bələdiyyəsinin mülkiyyə-
tində olan və vaxtilə selov olduğu üçün
iri daş parçalarının yığışdığı bir ərazini
təmizləyərək əkin dövriyyəsinə qatıb.
“Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, uzun il-
lərdir, kənd təsərrüfatı ilə məşğulam.
Təcrübəmə əsaslanaraq düşündüm ki,
bu torpağı əkinəyararlı hala gətirmək
heç də çətin deyil. Sadəcə, bir az zəhmət
tələb edir. Rayondan texnika dəstəyi
alaraq daşları təmizləyib  3 hektaradək
sahədə taxıl əkini aparmışam. Heydər
Əliyev Su Anbarının sol sahil kanalı
sahələrimizə yaxın ərazidən keçir. İndi
nəinki Naxışnərgiz, hətta ətraf kəndlərin
torpaqları belə, bu kanaldan “su içir”.
Qəzetiniz vasitəsilə bugünkü gəncliyə
bir çağırış etmək istəyirəm: torpaqdan,

necə deyərlər, ikiəlli yapışın. O heç
zaman insanı naümid qoymaz. Xalq
şairi Məmməd Arazın dediyi kimi,
 “torpaq da uşaq kimidir, ələbaxandır”.
Qazancım hesabına uşaqlarıma gələcək
qurmuşam, yaraşıqlı ev-eşik, avtomobil
sahibiyəm, evimdə sürətli internetim
var. Kəndli daha nə istəyə bilər ki?!
Bir yandan da sosial problemlərimiz
uğurla həll olunub. Uşaqlarımız yaxşı

şəraiti olan məktəbdə təhsil alırlar.
Vaxt tapıb məktəbə də baş çəkir, öv-
ladlarımın dərsləri ilə maraqlanıram.
Vallah, o cür kompüterlər, elektron
lövhəli siniflərin qarşısında adam təəc-
cübünü gizlədə bilmir. Yaddan çıxma-
mış bunu da qeyd edim ki, bu gün
digər bölgələrimiz kimi, Naxışnərgizin
də yolları abadlaşdırılıb”.
    Bu zəhmətkeş təsərrüfatçı ilə gö-
rüşüm “Şərq qapısı” qəzetinin 16 yan-
var 1992-ci il tarixli nömrəsində “Hər
kəs taxıl əkərsə” sərlövhəli yazını xa-
tırlatdı. Müəllif o dövrün çörək növ-
bələrindən, qıtlığından ürək yanğısı
ilə bəhs edərək yazırdı: “Hər kəs taxıl
əkərsə, kəndli gözünü mağazalarda
verilən un normalarına dikməz. Köhnə,
uzun müddət susmuş dəyirmanların
isə müştəriləri çoxalar”. 
    Bəli, bir vaxtlar yalnız xam xəyal
hesab edilən bu arzular dövlətimizin
torpağa bağlı halal zəhmət adamlarına
hərtərəfli qayğısı, bu qayğıdan ruhla-
nan əməksevər insanların fədakarlığı
sayəsində bu gün gerçək olub. Artıq
çörəyimiz öz təknəmizdəndir. Dəyir-
manlarımız da aramsız çalışır. Tən-
dirlərimizdə və istehsal sexlərində ya-
pılan isti buğda çörəyinin ətri aləmə
yayılır. Necə deyərlər, pis günümüz
belə olsun. 

Muxtar RZAZADƏ

Halal zəhmətin bəhrəsi...

    Zəhmətkeş təsərrüfat sahibi ilə söhbət əsrarəngiz yaz günlərindən birinə
təsadüf etmişdi. Naxışnərgizin çay boyunca səpələnmiş yaraşıqlı evləri
kəndin gözəlliyinə bir özgə naxış vururdu. Bu il havalar yağıntılı olduğundan
yaz otları hər yerdə boy atmış, sanki yerə yaşıl bir xalı sərilmişdi. Axşamdan
yağan yağışdan sonra çəmən-düz şehə bürünmüşdü. Kimisi qoyun-davarı
qabağına qatıb sürünü çölə aparır, kimisi də cücələri qatar-qatar arxasınca
düzən ev quşlarına qulluq edirdi. Yaxınlıqdan keçən Qahab çayı isə
şaxələnib qollara ayrılır, səhər mehindən yarpaqlar qımıldanır, təbiət
canlanırdı. Laylanmış buludlar kəndin üzərində qanadını gərmiş nəhəng
bir quş kimi sürünürdü. 

Yaşıl guşə

Ailə təsərrüfatları
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 Tədbirdə bölmənin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyev çıxış
edərək bildirib ki, Naxçıvan
ərazisində “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanındakı çoxsaylı yer-yurd
adları bu regionun qədim Oğuz
yurdu, Azərbaycan torpağı ol-
duğunu bir daha təsdiq edir. 

    Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2015-ci il 25 iyul tarixli Sərəncamı
ilə “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman
dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin
200 illiyinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında qeyd edilməsi ilə bağlı
təsdiq edilən Tədbirlər Planı”na əsa-
sən əhəmiyyətli tədbirlər həyata ke-
çirilib. 2016-cı ildə bölmədə yara-
dılan işçi qrupu tərəfindən “Dədə
Qorqud yurdu – Naxçıvan” tarixi-
coğrafi və etnoqrafik atlas”ın hazır -
lanması da bu istiqamətdə görülən
işlərin uğurlu davamıdır.
    Diqqətə çatdırılıb ki, atlasda Azər-
baycan xalq ədəbiyyatının ən qədim
yazılı abidəsi olan “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarının Naxçıvanla
bağlılığı araşdırılıb, bu bölgə ilə
bağlı adıçəkilən yer adlarının coğrafi
xəritəsi verilib. 
    Qeyd olunub ki, atlas iki bölmə-
dən ibarətdir. Birinci bölmədə tarixi -
coğrafi, ikinci bölmədə isə etnoqrafik
atlas əksini tapıb. Azərbaycan, ingilis
və rus dillərində olan atlasa 51 tarixi -
coğrafi söz, 239 ifadə və deyimi
özündə əks etdirən xəritələr daxil
edilib. 
    Tədbirdə bölmənin Əlyazmalar
Fondunun direktoru, filologiya üzrə
elmlər doktoru Fərman Xəlilov, İn-
cəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitu-
tunun Folklorşünaslıq şöbəsinin mü-
diri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elxan Məmmədov və Tarix, Etno -
qrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asəf
Orucov çıxış edərək yeni nəşrin
əhəmiyyətindən bəhs ediblər.

  Aprelin 22-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Təhsil Nazirliyinin və “İstedad – XXI
əsr” kurslarının təşkilatçılığı ilə muxtar res-
publikanın ümumtəhsil məktəblərinin V-XI
sinif şagirdləri üçün test-sınaq imtahanı
 keçirilib. 

    Ənənəvi olaraq təşkil edilən belə imtahan-
larda məqsəd şagirdlərin biliklərinin yoxlanıl-
ması və elmlərə marağının artırılması, ali və

orta ixtisas məktəblərinə qəbul imtahanlarına
hazırlıqdır. 
    İmtahanda şagirdlərə V-VIII siniflər üçün
səkkiz fənn olmaqla, 70-100, IX-XI siniflər
üçün isə dörd qrup üzrə beş fəndən 125 sual
təqdim edilib. Bütün məktəblər üçün eyni vaxtda –
səhər saat 930-da başlayan imtahanda şagirdlərə
öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb. Sualların cavablandı-

rılması üçün V-VIII sinif şagirdlərinə 2 saat
yarım, IX-XI sinif şagirdlərinə isə 3 saat vaxt
ayrılıb.
    Məlumat üçün bildirək ki, muxtar respub-
likanın bütün ümumtəhsil məktəbləri şagird-
lərinin iştirak etdiyi test-sınaq imtahanında
onlara iş nömrəsi verilib və kodlaşma aparılıb.
Nəticələri həmin iş nömrəsi vasitəsilə
 www.istedad21.com saytından öyrənmək
mümkün olacaq.

- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ 

    Türkiyənin Qars şəhərində Qaf-
qaz Universitetləri Elm və Mədə-
niyyət festivalı keçirilib. Naxçıvan
Dövlət Universitetinin İncəsənət fa-
kültəsinin 15 nəfərlik tələbə-müəllim
heyəti festivalda iştirak edib.
    Festivalda Türkiyə Cümhuriyyə-
tinin, Azərbaycanın, Rusiyanın, Türk-
mənistanın, Gürcüstanın, Qazaxıs-
tanın, Özbəkistanın və İran İslam
Respublikasının ali məktəblərinin
rəqs və musiqi qrupları çıxış ediblər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
“Buta” instrumental ansanblının ifa-
sında da rəngarəng musiqi nömrələri
səsləndirilib, ifa festival iştirakçıları
tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. 
    Proqram çərçivəsində Qafqaz Uni-
versitetləri rektorlarının birgə top-
lantısı keçirilib. Qonaqlar Qarsa məx-
sus gəzməli-görməli yerlər ilə tanış
olublar. Sonda Qars Qafqaz Univer-
sitetinin rektoru, professor Sami Öz-
can tərəfindən festival iştirakçılarına
sertifikatlar təqdim olunub. 

    Şərqin ən qədim və zəngin mə-
dəni mərkəzlərindən biri olan Nax-
çıvan diyarında digər sahələrlə ya-
naşı, incəsənət də böyük tarixi inkişaf
yolu keçib. Dekorativ-tətbiqi sənətin
növlərindən biri olan xalçaçılıq da
bu sırada öz yerini alıb. Naxçıvan
xalçaları nəinki Azərbaycanda, bütün
dünyada öz dəstxəti, süjetli kom-
pozisiyası, ornamentləri, naxışları,
bir sözlə, özünəməxsus spesifik xü-
susiyyətləri ilə fərqlənir. Heç də tə-
sadüfi deyildir ki, X-XIII əsrə aid
mənbələr Azərbaycanın bir çox böl-
gələri ilə yanaşı, Naxçıvanı da əsas
xalçaçılıq mərkəzi kimi xarakterizə
edir. Bu dövrdə Naxçıvan şəhəri
artıq zili və xalı tipli xalçaların əsas
istehsal və satış mərkəzlərindən biri
kimi şöhrət qazanıb. Tədqiqatçı Rauf
Məmmədov şəddə və vərni kimi
xalçaların istehsalının ilk dəfə Nax-
çıvanda başlanması fikrini irəli sürür.
Bununla belə, Azərbaycanın digər
bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan
diyarında da xalçaçılıq sənəti özünün
ən yüksək inkişaf səviyyəsinə XVIII-
XX əsrlərin əvvəllərində çatıb. Nax-
çıvanda xalçaçılığın inkişafında zən-
gin ənənələr və yüksək peşəkarlıqla
yanaşı, işçi qüvvəsinin bolluğu da
mühüm rol oynayıb. 
    Naxçıvanda xalçatoxuma ənənəsi
qədimdən məişətdə formalaşıb. Belə
ki, qızlar erkən yaşlarından xalça
toxumağa alışdırılırdılar. Onlar 8-
10 yaşlarından başlayaraq təcrübəli
xalçaçı qadınlardan bu sənətin sir-
lərini öyrənirdilər. Xüsusilə dağlıq
rayonlarda uzun müddət davam edən
sərt qış şəraitində əkin-biçin işlərinin
dayanması nəticəsində yaranan asudə
vaxt müxtəlif məmulatların, o cüm-
lədən də xalçaların istehsalına sərf
edilirdi.
    Naxçıvan diyarında xalçaçılıq sə-
nətinin inkişafı, ilk növbədə, bu
sənət sahəsinin əsas xammal mənbəyi
olan qoyunçuluqla sıx bağlı olub.
Tarixən burada xalça istehsalında
albas və mazex qoyun cinslərindən,
keçi yunu ilə yanaşı, ipəkdən də
geniş istifadə edilib.
     Xalça istehsalı erkən orta əsrlərdən
başlayaraq yeni, daha yüksək inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyub. Xarici
bazarlarda bu məmulata olan tələbatın

kəskin şəkildə artması bu sənət sa-
həsinin xüsusilə XIX əsrdə daha
geniş vüsət almasına gətirib çıxarıb.
Bu dövrə aid mənbələrdən birində
göstərilir ki, Naxçıvan diyarında bez
toxuculuğu ilə yanaşı, müxtəlif növ
xalçaların da istehsalı geniş yayılıb.
XIX əsrin ortalarına aid statistik mə-
lumatlardan aydın olur ki, bu dövrdə
Naxçıvanda xeyli miqdarda xovlu
və xovsuz məmulatlar istehsal edilib.
Tədqiqatçı Vidadi Muradov 1845-ci
ilə aid statistik məlumatları əsas tu-
taraq göstərir ki, həmin il burada
1050 xalça, 3000 at çulu, 2500 keçə,
5000 çuval, 460 məfrəş, 10 min yun
corab, 20 min arşın, mahud toxunub.  
    X əsrin II yarısına (982-ci il) aid
“Hüdud əl-Aləm” əsərində göstəril-
diyi kimi, Muğan öz palaz və çuval-
ları, Naxçıvan, Xoy və Salmas zili
və xalçaları, Şirvan isə parçaları ilə
tanınırdı. Xalça sənətinin Naxçıvanda
geniş yayılmasına və tərəqqisinə xal-
qın məişət və estetik tələbatı səbəb
olub. Adətən, bu ərazidə istehsal
edilən 2-3 metrdən böyük, qalın to-
xunuşa malik xovlu və keçə, palaz,
cecim, kilim, şəddə, zili kimi xovsuz
xalçalardan evlərdə döşəmələrin ör-
tülməsində və otaqların bəzədilmə-
sində istifadə edilib. O vaxtlar xalça
sənəti Naxçıvanın Şərur, Şahbuz,
Ordubad və Culfa bölgələrində daha
geniş yayılıb. Bu ərazilərdə xalça
sənətinin inkişafına qonşu ölkələrlə
olan ticarət əlaqələrinin də təsiri az
olmayıb. Toxunan xalçaların sıxlığı
35x35-dən 40x40-dək, ərişi, arğacı
və üz ipi isə nisbətən qalın olurdu.
    Naxçıvanda toxunulan xalçalar
bədii və texnoloji xüsusiyyətlərinə
görə Qarabağ qrupu ənənələrinə ya-
xın olmasına baxmayaraq, özünə-
məxsus formada inkişaf edib. Xalça -
toxuma növlərindən olan şaquli is-
tiqamətli zolaqlarla bəzədilmiş cecim
xovsuz xalçalarının əsas istehsal
mərkəzi tarixən Ordubad rayonu
olub. Əsasən, ipək liflərdən toxunan
bu xalçalar ağ, yaşıl, qırmızı, sarı,
mavi və digər rəngli zolaqların növ-
bələşməsi ilə bəzədilib, zəriflik ba-
xımından qumaş təsəvvürü yaradıb. 
    Naxçıvan diyarında xovlu xalça-
ların bəzəyinə çevrilmiş “buta” ele-
menti özünəməxsus bədii quruluşuna

və texniki üslubuna görə “Naxçıvan
butası” adını daşıyır. Bununla yanaşı,
Naxçıvan xalçalarını fərqli həndəsi
naxışlar, o cümlədən heyvan motivləri
də bəzəyib. Onlar içərisində spesifik
toxunuşu və bədii quruluşu ilə seçilən
xovsuz xalça növü şəddə süjet se-
mantikası baxımından çox maraqlıdır.
Üzərində bəzən atlıların və dəvələrin
növbələşərək cərgə ilə düzülməsi,
sarvan və ya çullarla bəzədilən dəvə
karvanı süjetləri daim dövr edən
əbədi həyatın, ömür karvanının sim-
volu kimi maraq doğurur.
    Son 30 ilə yaxın bir dövrdə Nax-
çıvanın bu nəfis xalçalarını qorumaq,
yaşatmaq, gələcək nəsillərə ötürmək
məqsədilə bir sıra əhəmiyyətli təd-
birlər görülüb. Belə tədbirlərdən biri
də Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin
yaradılması olub. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
diqqət və qayğısı sayəsində 1998-ci
ildə yaradılan və ildən-ilə eksponat-
larının sayı artan muzey 2010-cu ildə
yeni binaya köçürülüb. Muzeyin üç
dildə internet saytının istifadəyə veril-
məsi dünyanın hər yerində bu mədə-
niyyət müəssisəsini virtual ziyarət et-
məyə,  ekspozisiyadakı eksponatlarla
bağlı məlumatlar almağa, həmçinin
tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan
yaradıb. Bu gün muxtar respublikamıza
gələn çoxsaylı qonaqlar muzeyi ziyarət
etməklə Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinə
aid nəfis xalçalarla tanış olurlar. Hazırda
muzeydə 3429 eksponat var. 
    Müstəqillik illərində Naxçıvan
xalçaçılıq məktəbinin öyrənilməsi
istiqamətində digər əhəmiyyətli təd-
birlər də həyata keçirilmişdir. Belə
ki, peşə məktəblərində xalçaçılıq
kursları, Naxçıvan Qızlar Liseyində

“Tikiş, toxuculuq və xalçaçılıq” dər-
nəyi açılmış, “Naxçıvan Biznes Mər-
kəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətinin xalq yaradıcılığı emalatxana-
sında xalça toxunması təşkil olun-
muşdur. Xalq yaradıcılığı emalatxa-
nasında, dərnəklərdə bu gün milli or-
namentlər əsasında, müasir bədii-
 estetik zövqü oxşayan xalçalar toxunur. 
    Naxçıvan Dövlət Universitetində
və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
təsviri incəsənət ixtisasları üzrə təhsil
alan tələbələrə də Naxçıvan xalçaçılıq
məktəbinin ənənələri öyrədilir. Mux-
tar respublikanın şəhər və rayonla-
rında “Ənənəni qoruyaq, evdə xalça
toxuyaq” devizi altında evlərdə xal-
çaların toxunması işi həyata keçirilir.
Bu, qadınların məşğulluğunu təmin
etməklə yanaşı, həm də xalçaçılıq
sənətinin yaşadılması istiqamətində
atılan ən mühüm addımlardan biridir. 
    Ötən dövr ərzində Naxçıvan
xalça çılıq məktəbinin tədqiq olun-
ması, sənədli filmlərin və yeni nəşr-
lərin hazırlanması da diqqətdə sax-
lanılıb. “Azərxalça” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən “Naxçıvan
xalça çıları” kitabının, “Azərbaycan
xalçaları – Naxçıvan qrupu” jurna-
lının çap olunması, “Naxçıvan xal-
çaları” sənədli filminin hazırlanması
xalçaların toxuma üsullarının öyrə-

nilməsində, xalçaçılıq məktəbi ənə-
nələrinin gələcək nəsillərə çatdırıl-
masında dəyərli nəşrlər və infor-
masiya mənbələridir. 2018-ci il yan-
varın 26-da Naxçıvan Dövlət Xalça
Muzeyinin yaradılmasının 20 illi-
yində AMEA-nın vitse-prezidenti,
akademik İsa Həbibbəylinin və
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
İdarə Heyətinin sədri, professor Vidadi
Muradovun birgə müəllifliyi ilə nəşr
olunmuş “Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə
və müasirlik” kitabının təqdimat mə-
rasimi keçirilib. Bu kitab Naxçıvan
xalçaçılıq məktəbinin öyrənilməsində
ən dəyərli nəşrlərdən biridir. Buradakı
məlumatların Azərbaycan dili ilə ya-
naşı, ingilis, rus və ərəb dillərində
verilməsi Naxçıvan xalçaçılıq məktəbi
ilə bağlı elmi-tarixi faktların daha
geniş oxucu kütləsinə çatdırılması
məqsədinə xidmət edir. Kitabda Nax-
çıvanın ilkin sivilizasiyadan müasir
intibaha qədər keçdiyi yol, siyasi və
sosial-iqtisadi inkişaf tarixi, bu qədim
diyarda xalçaçılıq məktəbi, xalçaçılıq
və boyaqçılığın inkişafı elmi əsaslarla
araşdırılıb.  
    Bütün bunlar isə bir daha təsdiq
edir ki,qədim ənənələrə malik xalça -
çılıq sənəti bu gün Naxçıvanda  yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Nənələrimizin zəhmətkeş əllərinin,
bədii zövq və təxəyyüllərinin məhsulu
olan bu qədim sənətin yaşadılması
və inkişafı üçün dövlətimiz tərəfindən
atılan addımlar xalqımızın tarixi
keçmişinə, milli-mənəvi dəyərlərinə
verilən böyük önəmin ifadəsidir.

Milli dəyərlərimizi öyrənək və yaşadaq

    Naxçıvanda qədim ənənələrə malik xalçaçılıq sənəti dövlətimizin diqqət və qayğısı sayəsində bu gün
də yaşadılır, geniş şəkildə təbliğ edilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncamı bu qədim sənət növünün yüksək səviyyədə inkişafına xidmət
edir. Bu el sənətinin yaşadılması istiqamətində daha bir mütərəqqi addım isə aprel ayının 9-da atıldı.
Belə ki, həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Bununla, Naxçıvanda xalçaçılıq ənənələrinin daha dərindən öy-
rənilməsi, qədim el sənətinin hər bir incəliyinin araşdırılması, təbliği üçün geniş imkanlar açıldı.



4

 Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə
edən ağır atletika üzrə respublika çem-
pionatının ikinci seçmə mərhələ ya-
rışlarına Xırdalan şəhərində start
verilib. 

    Turnirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində
Şərur rayonunda fəaliyyət göstərən ağır at-
letika bölməsinin yetirməsi Həsən Babayev
seçmə mərhələdə 46 kiloqram çəki dərəcə-
sində mübarizə aparıb. O, yarışın ilk günündə
birdən qaldırmada 45 kiloqram, təkanla
qaldırmada isə 55 kiloqramlıq nəticə gös-
tərməklə bütün rəqiblərini qabaqlayıb və
qalib adını qazanıb.

    Sonda idmançımıza təşkilatçılar tərəfin-
dən diplom və medal təqdim edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

İdmançımızdan böyük uğur
    İslam Hümbətov adına
Uşaq-gənclər idman mək-
təbində “Zərərli vərdişlərə
yox deyək, həmişə sağlam
olaq” devizi altında kiçik-
yaşlı yeniyetmələr (2006-
2008-ci illər) arasında sər-
bəst güləş üzrə Naxçıvan
şəhər birinciliyi keçirilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Fe-
derasiyası və Naxçıvan Şəhər Gənclər və
İdman İdarəsinin birgə təşkil etdiyi birincilikdə
11 çəki dərəcəsi üzrə 60 idmançı öz qüvvəsini
sınayıb. Dünya Güləş Birliyinin mövcud qay-
dalarına əsasən keçirilən yarışın yekununda

Turqay Məmmədli, Ayxan
Sərxanlı, Namiq Əlizadə,
Uğur Cəfərov, Xəzər Ab-
dullayev, Eldar Abdulla-
yev, Onur Əlizadə, Elxan
Əhmədli, Süleyman Məm-
mədov, Bayram Allahver-
di və Murad Mirzəmmə-
dov müvafiq olaraq 26,

29, 32, 35, 38, 42, 47, 51, 54, 58 və 63+ kilo-
qram çəki dərəcələrində bütün rəqiblərini üs-
tələyərək birinciliyin qalibi olublar.
    Sonda hər çəki dərəcəsində I, II və III
yerləri tutan idmançılara təşkilatçıların dip-
lomları təqdim edilib.
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Xiyabanlar çiçək açır,
Hər bir küçə ətir saçır.
Burdan şər də kənar qaçır – 
Didərgindir dərd-qəm, qəhər,
Gül qoxuyur güllü şəhər.

   Hər addımda min özəllik,
   Uğurları yüz qəzəllik.
   Hər mövsümdə bir gözəllik
   Çiçək açır, verir bəhər,
   Gül qoxuyur güllü şəhər.

Burda həsrət saralıbdır,
Hüzn, kədər, qəm solubdur.
Gələn deyir: “Gül olubdur

Toz-torpaqlı küllü şəhər.
Gül qoxuyur güllü şəhər”.

   Gül-çiçəyi qucaqlarda,
   Şöhrət-şanı uzaqlarda.
   Bura gələn qonaqlar da
   Mat qalırlar hər bir səfər,
   Gül qoxuyur güllü şəhər.

Durub, durur min illərdir,
Vaxtı yorur min illərdir.
Tikib-qurur min illərdir.
Adı-sanı bəlli şəhər,
Gül qoxuyur güllü şəhər.

Qafar QƏRİB
“Qədim-yeni Naxçıvanım” poemasından

İdman
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