
 � Təkcə ölkəmizdə deyil, Azərbaycanda davam 
edən ictimai-siyasi proseslərlə maraqlanan bəzi xarici 
dairələrdə də Prezident İlham Əliyevin reallaşdırdığı 
kadr islahatları böyük maraqla izlənilir və yüksək 
qiymətləndirilir. Bu islahatlara müxtəlif ekspertlər çox 
fərqli münasibətlər bildirirlər. Cüzi istisnaları nəzərə 
alsaq, həmin rəylərin böyük əksəriyyətində həqiqət var. 
Hətta bunu “ölkəmizdə yeni dövrün başlandığını demək 
mümkündür” – şəklində qiymətləndirənlər də olmuşdur. 

Fikrimizcə, cənab Prezidentin 
bu addımını konkret olaraq sonuncu 
prezident seçkilərinin nəticələri və 
ya hansısa nazirliyin fəaliyyətindəki 
nöqsanlarla bağlamaq düz olmazdı. 
Çünki Azərbaycan dövləti 15 ildir ki, 
sürətli inkişaf yolu keçir və həmin 
inkişaf tendensiyasının qorunub sax-
lanılmasında dövlət başçısının iradəsi, 
qətiyyəti, uzaqgörənliyi ilə yanaşı, 
onun komandasının məsuliyyət və 
peşəkarlığı da xüsusi rol oynayıb. 
Üstəlik, bu islahatlar barədə qəbul 
edilmiş qərar üç-beş ayın nəticəsi 
deyil.

Cənab Prezident hələ 2015-ci ilin 
sonunda demişdi ki, bizim istənilən 
sahəni inkişaf etdirmək üçün konkret 
nəticələri məlum olan planlarımız, 
proqramlarımız var, istənilən sahədə 
islahatlar aparmaq üçün fikirlərimiz, 
təkliflərimiz var və vaxtı çatdıqca bu 
layihələrimizin hamısı reallaşacaq. 
Özü də yüksək səviyyədə. 

Bu, belə də oldu. Prezident 2016-
cı il dekabrın 6-da “Milli iqtisadiy-
yat və iqtisadiyyatın əsas sektor-
ları üzrə strateji yol xəritələrinin 
təsdiq edilməsi haqqında” fərman 
imzaladı. Sənəddə qeyd edilirdi 
ki, qeyri-neft sektorunun davam-
lı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı 
dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet 
istiqamətidir: “Əsası Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş, uzunmüddətli 
dövr üçün düşünülmüş iqtisadi siyasət 
ölkədə makroiqtisadi sabitlik və 
dinamik iqtisadi inkişaf üçün əsaslı 
zəmin yaratmışdır. Nəticədə geniş 
sahibkarlar təbəqəsi formalaşmış, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında 
özəl sektorun rolu daha da artmış və 
ümumdünya iqtisadi sisteminə inteq-
rasiya sahəsində mühüm nailiyyətlər 
əldə olunmuşdur”.

Qeyd edilirdi ki, davamlı iqtisadi 
islahatlar çərçivəsində bu siyasət qlo-
bal iqtisadi çağırışlara uyğun müasir 
konseptual yanaşmalarla daha da 
təkmilləşdirilmiş, strateji məqsədlərə 
uyğun sərbəst bazar münasibətlərinin 
və özünüinkişaf qabiliyyətinə malik 
sosialyönümlü, diversifikasiya 
olunmuş milli iqtisadiyyatın forma-
laşdırılması təmin edilmişdir. Həyata 
keçirilən məqsədyönlü tədbirlər 
nəticəsində makroiqtisadi sabitlik 
qorunub saxlanılmış, qeyri-neft 
sahələrinin və bütövlükdə regionların 
tarazlı inkişafı sürətlənmiş, strateji 
valyuta ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə təmin olunmuş, sahibkarlığa 
dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, əlverişli 
biznes və investisiya mühiti forma-
laşmış, əhalinin sosial rifahı davamlı 
olaraq yaxşılaşmışdır.

Bununla əlaqədar olaraq, ölkədə 
həyata keçirilən iqtisadi siyasətin 
və islahatların davamlılığını təmin 

etmək üçün iqtisadiyyatın mövcud 
vəziyyətinin dərindən təhlili və 
yeni iqtisadi inkişaf strategiyasının 
hazırlanması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı 
il 16 mart tarixli sərəncamı ilə “Milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin 
başlıca istiqamətləri” təsdiq edil-
miş, habelə həmin istiqamətlərə 
müvafiq olaraq inkişaf planlarının 
işlənilməsini təmin etmək üçün müva-
fiq İşçi qrupu yaradılmışdır.

Həmin sərəncama əsasən, İşçi 
qrupu yerli və xarici ekspertlərin, 
təcrübəli mütəxəssislərin, məsləhətçi 
şirkətlərin və elmi təşkilatların 
iştirakı ilə, ölkədə fəaliyyət göstərən 
beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli 
əməkdaşlıq şəraitində milli iqtisa-
diyyat və iqtisadiyyatın on bir əsas 
sektoru üzrə strateji yol xəritələrinin 
layihələrini hazırlamışdır. Strateji 
yol xəritələri 2016-2020-ci illər 
üçün iqtisadi inkişaf strategiyasını 
və tədbirlər planını, 2025-ci ilədək 
olan dövr üçün uzunmüddətli ba-
xışı və 2025-ci ildən sonrakı dövrə 
hədəf baxışı özündə ehtiva edir. 
Layihələr açıq müzakirəyə verilmiş 
və yekun sənəd tərtib edilərkən 
maraqlı tərəflərin, o cümlədən 
vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının 
və vətəndaşların çoxsaylı rəy və 
təklifləri nəzərə alınmışdır.

Bütün bunları nəzərə alan dövlət 
başçımız ölkənin perspektiv inki-
şaf hədəflərini və istiqamətlərini 
müəyyənləşdirmək, onların 
gerçəkləşdirilməsini təmin etmək 
məqsədilə milli iqtisadiyyatın və 
iqtisadiyyatın əsas sektorlarını əhatə 
edən 12 istiqamət üzrə yol xəritəsini 
təsdiq etmişdi. 

2017-ci ildə ölkənin ali icra 
orqanı olan Prezident Administra-
siyasında kifayət qədər səmərəli 
olan və hamı tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilən struktur və kadr is-
lahatları aparılmış və ilboyu müxtəlif 
qurumların yaradılması, bəzilərini 
birləşdirilməsi və ya ləğvi barədə 
sərəncamlar imzalanmışdır. Əcnəbi 
həmkarlarımız hələ də yazırlar ki, 
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 
sərəncamlarla yaradılmış “ASAN 
xidmət” və “MİDA” (Mənzil İnşaatı 
dövlət Agentliyi) beynəlxalq aləmdə 
nümunə kimi qəbul edilə biləcək 
islahat göstəriciləridir. 

2018-ci il aprelin 11-də keçirilmiş 
prezident seçkilərindən sonra aparılan 
kadr islahatları “ Nazirlər Kabinetində 
aparılan islahatlar” adlandırılsa da, 
əslində bir neçə il əvvəl start ve-
rilmiş və Azərbaycana beynəlxalq 
aləmdə “Ən islahatçı ölkə” statusu 
qazandırmış proseslərin məntiqi 
davamıdır. Prezidentin sərəncamı ilə 
müxtəlif sahələrə rəhbər təyin olunan 

daha gənc, çevik, bir neçə xarici dil 
bilən, xaricdə təhsil aldığına görə 
dünya iqtisadiyyatındakı müsbət 
yenilikləri və beynəlxalq tenden-
siyaları mənimsəmiş, təşəbbüskar 
kadrların hamısı məhz Strateji Yol 
Xəritəsində göstərilən istiqamətlərin 
inkişaf etdirilməsini təmin edə biləcək 
şəxslərdir. 

Dövlət başçımızın apardığı 
kadr islahatları haqqında söz açan 
ekspertlər yazırlar ki, İlham Əliyev 
dövlət idarəçiliyi sistemini daim 
təkmilləşdirir. Bu istiqamətdə 
düşünülmüş, ölçülüb-biçilmiş 
addımlar atılmaqdadır və bu zaman, 
ilk növbədə, xalqın və dövlətin 
maraqları, milli mənafeləri nəzərə 
alınır. Vitse-prezidentlik institu-
tu yaradılanda da ekspertlər bunu 
vaxtında atılmış çox düzgün addım 
kimi dəyərləndirmişdilər. Nazirlər 
Kabinetinin yeni tərkibinin layiq-
li kadrlardan formalaşdırılması 
haqqında da eyni məzmunlu fikirlər 
səsləndirildi. Qeyd edildi ki, baş na-
zir vəzifəsinə Novruz Məmmədovun 
təyin olunması bu baxımdan xüsusi 
vurğulanmalıdır.

Analitik mərkəzlər qeyd etdilər 
ki, Novruz Məmmədov uzun illərdir 
yüksək dövlət vəzifələrində səmərəli 
fəaliyyəti ilə özünü doğrultmuş 
peşəkar kadrdır. Ulu öndər Heydər 
Əliyev Novruz Məmmədovun 

fəaliyyətinə yüksək qiymət verərək 
ona tədricən daha məsuliyyətli və 
dövlətçilik baxımından əhəmiyyətli 
vəzifələr tapşırırdı. Ekspertlərin 
vurğuladığı əsas məqamlardan biri 
də odur ki, Novruz Məmmədov həm 
də təhsil və elm sahəsində uğur qa-
zanmış ziyalılardandır. Azərbaycanın 
yeni Baş naziri professordur, uzun 
müddət ali təhsil müəssisəsində 
məsul vəzifədə işləyib. Bir neçə 
xarici dildə – fransız, ingilis, rus 
və türk dillərində mükəmməl biliyə 
malikdir. Vaxtilə ulu öndər Heydər 
Əliyevin tərcüməçisi işləməsi, təbii 
ki, Novruz Məmmədov üçün böyük 
məktəb olub.

Yeri gəlmişkən, iyulun 26-
da Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri Novruz Məmmədovun 
sədrliyi ilə “Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
üçün iş planı”nda nəzərdə tutulmuş 
məsələlərə dair aidiyyəti qurumların 
iştirakı ilə iclası keçirilib. İclasda 
müzakirə edilən iki məsələdən biri 
məhz yuxarıda haqqında danışdı-
ğımız “Milli iqtisadiyyat və iqtisa-
diyyatın əsas sektorları üzrə strateji 
yol xəritələrinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr 
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş yol 
xəritələrinin icrasına dair hazırlanmış 
monitorinq və qiymətləndirmə hesa-
batlarının müzakirəsi idi.

Baş nazir Novruz Məmmədov 
bildirib ki, son illərdə Prezident 
İlham Əliyevin uzaqgörən və müdrik 
rəhbərliyi nəticəsində Azərbaycanda 
yeni keyfiyyətli inkişaf modelinin 
formalaşmasına xüsusi diqqət yeti-
rilir və bu istiqamətdə böyük işlər 
görülür. Natiq qeyd edib ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən davamlı islahatlar sayəsində 
ölkəmizin iqtisadi müstəqilliyinin 

təmin olunması yolunda mühüm 
addımlar atılıb və bu proses uğur-
la davam edir. “Həyata keçirilən 
məqsədyönlü siyasət nəticəsində 
Azərbaycanın bu gün sosial və iqtisa-
di infrastruktur quruculuğunda, özəl 
sektorun inkişafında, sənayeləşmədə, 
aqrar sektorun istehsal və ixrac 
imkanlarının genişləndirilməsində, 
makroiqtisadi sabitliyin təmin 
olunmasında, əhalinin rifah halının 
yaxşılaşmasında böyük işlər görülüb. 
Dövlət proqramlarının uğurla real-
laşdırılması sayəsində regionların da 
tarazlı şəkildə inkişaf etməsi ölkənin 
potensialının artmasına güclü təkan 
verib. Bu gün müzakirə edəcəyimiz 
məsələlər bu inkişafın davamlılığını 
təmin etməyə yönəlib”.

İqtisadiyyat naziri Şahin Mus-
tafayev bildirib ki, nazirlik Strateji 
Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan 
tədbirlərdən 151-i üzrə əsas icraçı, 
“Azərbaycan Respublikasında kiçik 
və orta sahibkarlıq səviyyəsində 
istehlak mallarının istehsalına” və 
“Azərbaycan Respublikasında ağır 
sənaye və maşınqayırmanın inkişa-
fına” dair strateji yol xəritələrinin 
isə əlaqələndiricisi müəyyən olunub. 
Nazir vurğulayıb ki, strateji yol 
xəritələrinin icrası ölkədə davam-
lı inkişaf əsasında iqtisadiyyatın 
rəqabətqabiliyyətliliyinin, inklü-
zivliyinin və sosial rifahın daha da 
artırılmasına töhfə verəcək.

Beləliklə, hələ aprel ayında Pre-
zident İlham Əliyevin apardığı kadr 
islahatlarına işarə edərək, “ölkəmizdə 
yeni dövrün başlandığını demək 
mümkündür” – manşetindən istifadə 
edənlər, sadəcə günün reallığını dilə 
gətirirdilər. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Bütün planlarımızı həyata keçirmək üçün iqtisadiyyatımızı 
gücləndirməliyik. Növbəti illərdə bu istiqamətdə əlavə addım-
lar atılacaq. Deyə bilərəm ki, son iki il ərzində çox ciddi iqtisadi 
islahatlar aparılmışdır... Növbəti illərdə islahatlar mütləq davam 
etdiriləcəkdir. 

Prezident İlham Əliyevin 
Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayındakı nitqindən 

	 	Bakı,	8	fevral	2018-ci	il	

Aparılan kadr islahatları 
Strateji Yol Xəritəsinin 
icrasını təmin edəcək 

53	avqust	2018-ci	il,	cümə

Tovuz	rayonunun	5	kəndinin	
içməli	su	təchizatı	yaxşılaşdırılır

 � Azərbaycan	Respublikası	regionlarının	
sosial-iqtisadi	inkişafı	Dövlət	Proqramına	uyğun	
olaraq	içməli	su	çatışmazlığının	müşahidə	edildiyi	
kənd	və	qəsəbələrin	su	təchizatının	yaxşılaşdırılması	
tədbirləri	davam	etdirilir.	Azərbaycan	Respubli	ka-
sının	Prezidenti	İlham	Əliyevin	“Əhalinin	içməli	su	ilə	
təminatının	yaxşılaşdırılmasına	dair	əlavə	tədbirlər	
haqqında”	09	aprel	2018-ci	il	tarixli	Sərəncamı	
çərçivəsində	Tovuz	rayonunun	5	kəndində	içməli	su	
layihələri	həyata	keçirilir.	

Tovuz rayonunda icra 
olunan içməli su layihələri 
rayonun Qədirli, Xatınlı, Çilov-
darlı, Əlimərdanlı və Qara-
xanlı kəndlərini əhatə edir. Bu 
kəndlərin içməli su problemini 
həll etmək məqsədilə cari ilin 
iyun ayında yeni layihənin icra-
sına başlanılıb. Layihəyə əsasən, 
kəndləri keyfiyyətli içməli su ilə 

təmin etmək məqsədilə 2 ədəd 
subartezian quyusu qazılacaq. 
Buradan götürülən su həcmi 
250 kubmetr olan mövcud su 
anbarına ötürüləcək. Layihə 
çərçivəsində həmin su anbarı 
əsaslı təmir olunacaq və suyun 
kəndlərə təzyiqlə ötürülməsini 
təmin etmək üçün nasos stansi-
yası quraşdırılacaq. 

Ümumilikdə Tovuz rayo-
nunun 5 kəndində 40 km su 
xətlərinin tikintisi və əhalinin 
ümumi istifadəsi üçün 175 
ədəd bulağın quraşdırılması 
nəzərdə tutulub. Artıq kəndlərdə 
su xətlərinin tikintisi inten-
siv qaydada davam etdirilir 
və indiyədək 20 km su xətti 
çəkilib.

Layihənin icrası tam başa 
çatdıqdan sonra Tovuz rayo-
nunun Qədirli, Xatınlı, Çilov-
darlı, Əlimərdanlı və Qaraxanlı 
kəndlərinin 12 mindən çox 
sakini keyfiyyətli içməli su ilə 
təmin ediləcək. Qeyd edək ki, 
indiyədək bu kəndlərdə içməli 
su şəbəkəsi mövcud olmayıb və 
əhali suya olan tələbatını uzaq 
məsafələrdən daşıyaraq ödəyib. 
Xüsusilə yay aylarında kəndlərin 
su təminatında çətinlik yaranır.

 “Əhalinin içməli su ilə 
təminatının yaxşılaşdırıl-
masına dair əlavə tədbirlər 
haqqında” sərəncama əsasən, 
respublikanın 13 rayonunun 30 
yaşayış məntəqəsində içməli su 
layihələrinin icrası nəzərdə tutu-
lub. Bununla yanaşı, “Azərsu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
tərəfindən dövlət investisiya 
layihəsi çərçivəsində 5 rayonun 
11 kəndində içməli su layihəsi 
icra edilir. Ümumilikdə, 2018-
ci ildə 18 rayonun 41 yaşayış 
məntəqəsində 61 min nəfər 
sakinin içməli su təchizatının 
yaxşılaşdırılması nəzərdə 
tutulub.

Naxçıvanda	xalçaçılıq	sənətinin	
inkişafına	böyük	qayğı	göstərilir

 � Muxtar respublikada xalça sənətinin tarixi olduqca qədimdir. 
I Kültəpə, Naxçıvantəpə və digər arxeoloji abidələrdən tapılmış maddi-
mədəniyyət nümunələri naxçıvanlıların xalçaçılıq sənəti ilə neolit 
dövründən etibarən məşğul olduğunu özündə əks etdirir. Naxçıvan 
xalçaçılıq məktəbi qədim xalçaları, palaz, kilim, cecim və zililəri ilə 
məşhurdur. Bu məktəbin nümunələri ən qədim tarixi dövrlərin yadigarı 
kimi bu gün də qorunub yaşadılır. Bu dəyərli incilərin qorunub 
yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılmasında 3429 eksponatı qoruyub 
yaşadan, ekspozisiyası gündən-günə zənginləşdirilən Naxçıvan Dövlət 
Xalça Muzeyinin özünəməxsus rolu vardır. 

Muzeyin 2013-cü ildə üç dildə inter-
net saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi 
virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərə 
ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı 
məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi 
öyrənməyə imkan yaradıb. Həmçinin son 
illər nəfıs tərtibatlı “Naxçıvan xalçaçıla-
rı”, “Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və mü-
asirlik”, “Naxçıvan diyarında sənətkarlıq 
və ticarət (XVIII–XX əsrin əvvəlləri)” 
kitab və monoqrafıyalarının ərsəyə 
gəlməsi “Azərbaycan xalçaları: Naxçıvan 
qrupu” jurnalı və “Azərbaycan xalçaları” 
jurnallarında Naxçıvan xalçaçılıq sənəti 
ilə bağlı nəşr olunmuş məqalələr Naxçı-
vanda xalçaçılıq məktəbinin inkişafına 
dəyərli töhfələrdir.

Naxçıvan xalçaçılıq sənətinin 
qorunub yaşadılması, gələcək nəsillərə 
ərməğan edilməsi ilə yanaşı, onun 
inkişafı və daha geniş arealda tanıdıl-
ması məqsədilə ardıcıl təbirlər görülür. 
Naxıvanda xalçaçılığın inkişafı ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 15 fevral tarixli “Naxçıvan 
şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının 
tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun 
yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
sərəncamı da bu tədbirlərin davamlılığını 
təmin edir. Sərəncama əsasən Naxçıvan 
şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının 
tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun 
yaradılması ilə bağlı tədbirlərin icrasına 
başlanılıb. Hazırda Naxçıvan şəhərində 
xalça istehsalı emalatxanası və regio-
nal yun və boyaq bitkilərinin tədarükü 
mərkəzi üçün binaların tikintisi aparılır.

Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2018-
ci il 9 aprel tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
olunan “Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında xalça sənətinin qorunmasına və 
inkişaf etdirilməsinə dair 2018–2022-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı” da Naxçı-
vanda xalçaçılığın inkişafına hesablanmış 
mühüm dövlət sənədidir. Dövlət Proqra-
mının icrası ilə əlaqədar olaraq bu günə 
qədər Naxçıvanın 69 kəndindən 254 
xalçaçı haqqında məlumatlar toplanı-
lıb. Bu barədə iyulun 18-də Naxçıvan 

Dövlət Xalça Muzeyində keçirilən 
tədbirdə məlumat verən “Azərxalça” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin 
sədri Vidadi Muradov deyib: “Aparılan 
tədqiqatlardan sonra belə qənaətə gəlinib 
ki, Naxçıvan tarixən Azərbaycanın əsas 
xalçaçılıq mərkəzlərindən biri olub, 
burada özünəməxsus, orijinal xalçalar 
toxunub”. 

Tədqiqatların nəticəsi kimi, 
Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 
“Naxçıvan xalçaçıları”, “Naxçıvan xal-
çaçılığı: ənənə və müasirlik” kitabları, 6 
dildə “Azərbaycan xalçaları – Naxçıvan 
qrupu” broşürü nəşr olunub, “Naxçıvan 
xalçaları” sənədli filmi hazırlanıb. Bu 
nəşrlər müxtəlif ölkələrin 103 universitet, 
kitabxana və muzeylərinə göndərilib, 
dünyanın nüfuzlu kitabxanalarının 
elektron bazalarına yerləşdirilib. İngilis 
dilində olan kitablar Nyu-Yorkda, rus 
dilindəki nəşrlər isə Moskvada çap edilib.

“Azərxalça” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti dünyanın nüfuzlu 
muzeylərində, şəxsi kolleksiyalarda, 
eləcə də ölkəmizdə şəxsi kolleksiyalarda 
saxlanılan Naxçıvan xalçalarının aşkara 
çıxarılması istiqamətində də axtarışlar 
aparır.

 Naxçıvanda xalçaçılığın inkişafı 
istiqamətində həyata keçirilən komp-
leks tədbirlər çərçivəsində “Naxçıvan 
Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin xalq yaradıcılığı emalat-
xanasında xalça toxunmasının, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
“Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq!” 
adlı sosialyönümlü haqqı ödənilən ictimai 
işin təşkil edilməsi kimi tədbirlər xalça-
çılıq ənənəsinin qorunub yaşadılmasına 
və gənc xalçaçılar nəslinin yetişməsinə 
stimul yaradır. Sədərək rayonunda xalça-
toxuma müəssisəsinin, Naxçıvan Qızlar 
Liseyində “Tikiş, toxuculuq və xalçaçı-
lıq” dərnəyinin açılması, eləcə də, Naxçı-
van Dövlət Universitetində və Naxçıvan 
Müəllimlər İnstitutunda təsviri incəsənət 
ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə Nax-
çıvan xalçaçılıq məktəbinin ənənələrinin 
öyrədilməsi də bu qədim sənətin yaşa-
dılmasına göstərilən böyük qayğının 
ifadəsidir.

Bütün bunlarla yanaşı, Naxçıvan 
Regional Peşə Tədris Mərkəzində 
“Azərxalça”nın təşkil etdiyi tədris-
hazırlıq kursuna başlanması da böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Kurs hanalarla, 
avadanlıqlarla, xammalla, eyni zaman-
da xalçaçılıq sənətinə dair müvafiq 
ədəbiyyatlarla, dərsliklərlə, elektron 
çeşnilərlə təmin edilib.

Bu gün qürurla deyə bilərik ki, bizim 
elin dürlü-dürlü xalçaları var. Hərəsi də 
öz naxışı, öz gözəlliyi, özünəməxsus 
ornamentləri ilə muzeyə gələnlərin 
diqqətini çəkir. Naxçıvan Dövlət Xalça 
Muzeyinin ekspozisiyasının hər ötən il 
daha da genişlənməsi bura turistlərin 
marağını da artırır. İstər yeni xalça 
nümunələrinin təqdim edilməsi, istərsə də 
tarixin müxtəlif dövrlərinə aid aşkarlan-
mış qədim xalçaçılıq nümunələrinin aşka-
ra çıxarılması sayəsində buna nail olunur. 

İyulun 18-də 26 illik erməni işğalından 
azad edilən Şərur rayonunun Günnüt 
kəndinə məxsus 6 xalça da artıq burada 
nümayiş etdirilən milli xalça nümunələri 
sırasındadır. 19-cu əsrin sonlarına və 20-
ci əsrin əvvəllərinə aid olan bu xalçaların 
üzərində qədim oğuz türklərinə məxsus 
naxışlar öz əksini tapıb. Bu xalçalar 
bir daha onu sübut edib ki, günnütlülər 
öz qədim adət-ənənələrindən uzaq 
düşməyiblər. Günnüt kəndinə məxsus 
zəngin mədəni irsi, xüsusilə də xalçaçılıq 
sənətini qoruyub saxladılar.

Tanınmış filoloq, professor Kamil 
Vəliyevsə yazır ki, xalça keçmişdən 
gələcəyə göndərilmiş rəngli məktublardır. 
Onu yazanda bütün yaşlar və bütün 
zamanlar üçün yazıblar. Bir sözlə, 
xalça incəsənətdir, elmdir, dünyagörü-
şü və həyat tərzidir. Xalça həm də yazı 
sənətidir, mədəniyyət daşıyan böyük bir 
dəvə karvanıdır. Çünki işarələrin, naxış-
ların, butaların, boyaların dilində söz və 
cümlə görəndə mətn aramaq, əhvalat ax-
tarmaq, genetik kodun romanını oxumaq 
arzusunu boğa bilmirsən. Xalçalarımızı 

qorumaq, hifz etmək və gələcəyə daşı-
maq, həmçinin bu dəyərli ənənəni davam 
etdirmək istiqamətində görülən işləri 
sadəcə alqışlamayaq, həm də bu işlərə 
hamımız öz töhfəmizi verməyə çalışaq.

Hafizə ƏLİYEVA,  
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 
Komitəsinin redaktoru, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının  
Əməkdar jurnalisti

“Günəşli”	yatağında	yeni	quyu	qazılır
 � SOCAR-AQŞ “Günəşli’’ yatağında 

növbəti quyuda qazma işlərinə başlayıb. 
Müəssisə “Günəşli’’ yatağındakı 7-ci 
stasionar dəniz özülündən 325 saylı quyuda 
qazma işlərinə başlayıb. Bu barədə məlumat 
SOCAR-AQŞ-dan verilib.

Qeyd edək ki, 325 saylı quyunun layihə 
dərinliyi 2850 metrdir. 

Dəyərlərinə daim sadiq qalan SOCAR-AQŞ, 
həmişə olduğu kimi, bu və növbəti quyuları da 
Sağlamlıq, Texniki Təhlükəsizlik və Ətraf Mü-
hitin Mühafizəsi (STTƏMM) tələblərinə uyğun 
olaraq, nəzərdə tutulan vaxtdan tez və iqtisadi 
cəhətdən səmərəli şəkildə qazaraq sifarişçiyə 
təhvil verəcəkdir. Qeyd edək ki, sifarişçi 
 SOCAR-ın “Azneft” İstehsalat Birliyidir. 

SOCAR-AQŞ MMC inteqrə olunmuş qazma 
və quyu xidmətləri göstərən birgə müəssisə kimi 

SOCAR və “Abşeron” Qazma Şirkəti tərəfindən 
2007-ci ildə təsis edilmişdir

Müəssisənin səhmdarları SOCAR və Nobel 
Oil Services şirkətləridir.

Ülviyyə VAHİDQIZI,  
“Xalq qəzeti”


